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 מעשה השקיית הסוטה  –  אנש  פרשת 
א ְוָעַבר ָעָליו רּוַח " שנאמר ביאה לבית המקדש אל הכהןומ היה מקנא לה , הואאשתו סטתה תחתיושכאשר היה אדם חושד  ִקְנָאה ְוִקנֵּ

א ֶאת ִאְשּתֹו ְוִהיא לֹא ִנְטָמָאה: ן ֶאת ִאְשּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקנֵּ ִביא ָהִאיש ֶאת ִאְשּתֹו ֶאל ַהֹכהֵּ הכהן . טו( –)במדבר ה, יד  "ְוהֵּ
ן ַמִים ְקֹדִשים ִבְכִלי ָחֶרׂש ערות ראשה שנאמר "ׂשפורע את  עפר מקרקע המשכן. אחר כך היה הםהיה לוקח מים ומוסיף עלי ְוָלַקח ַהֹכהֵּ

ן ְוָנַתן ֶאל ַהָמִים: י ה' ּוָפַרע ֶאת רֹאש ָהִאָשה ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶשר ִיְהֶיה ְבַקְרַקע ַהִמְשָכן ִיַקח ַהֹכהֵּ ן ֶאת ָהִאָשה ִלְפנֵּ  .יח( –ה, יז פרק )במדבר  "ְוֶהֱעִמיד ַהֹכהֵּ
לה ייסורים וגורמים  טמאה היו פוגעים בה המיםהיתה האישה אם עפר. מים עם הבמשקה אותה ושה יהא את ביעשהיה מהכהן  אז

ִאם ִנְטְמָאה  ְוִהְשָקּה ֶאת ַהַמִים ְוָהְיָתהשנאמר " לזרע וזוכהחיה  תנשאר היתה טהורה היתה ואם היא ,למותההיו מביאים שקשים 
ָכּה ְוָהְיָתה ָהִא  ְוִאם לֹא ִנְטְמָאה ָהִאָשה  ָשה ְלָאָלה ְבֶקֶרב ַעָמּה:ַוִּתְמֹעל ַמַעל ְבִאיָשּה ּוָבאּו ָבּה ַהַמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְירֵּ

 .כח( –כז  )במדבר ה, "ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע

 ?למוותעד  ומרים להביא עליה ייסורים קשיםוסטתה תחת בעלה אשר , כיצד יתכן ששתיית מים יכולים לזהות אישה להביןויש 

 ישראל נבדקו 'בבדיקת הסוטה' לאחר שיצאו ממצריםב הגברים והנשיםכל 

קכד דף )זוהר פרשת נשא  מהמצרייםנולדו אינם באמת בניהם אלא של ישראל  שהבניםממצרים, היו המצריים אומרים כאשר יצאו עם ישראל 

לבדוק אותם במקום יתברך ה' רצה לכן  .נטמאו על ידי המצריים אכן שחשדו בנשותיהם שמא מישראל היו כמהו ,(ד"ה אבל ודאי רזא ע"ב
, מריםה םמיבבודקים סוטה שכמו  אותםשינסה  על ידי (וד"ה מה כתיב אבל ודאי רזאד"ה  קכד ע"בדף )זוהר פרשת נשא  שנקרא 'מרה' ולברר את טהרתם

למרים שנאמר התהפכו מטבעם מתוקים ם שהמים שהיו , למרהישראל וזה הטעם שכאשר הגיעו  .ם רע וחשדמעליהם כל ׁש להסירובכך 
ם ִכי ָמִריםַוָיֹבאּו ָמָרָתה ְולֹא ָיְכלּו ִלְשֹּתת ַמִים ִמָמָרה " ן ָקָרא ְשָמּה ָמָרה הֵּ  .קכד ע"ב( דף נשא פרשת על זוהר שלום בוזאגלו 'לר )'מקדש מלך' )שמות טו, כג(" ַעל כֵּ

בצורה ישרה והפוכה , ם הויההוא ׁשש מה כתיב ויבאו מרתה( ד"ה קכד ע"בדף )זוהר פרשת נשא  ם קדושציוה ה' יתברך את משה רבינו לכתוב ׁש באותה העת
כפי  (, וכן 'אור החמה' על זוהר פרשת נשא קכד ע"ב ממהרח"ו'מקדש מלך' על זוהר פרשת נשא דף קכד ע"בעוד ב ראהו דף קכד ע"ב.פרשת נשא דפוס ליוורנו  של מהדורת הזוהרלפי )           כך:    
 את משה רבינוציווה  ה'אז ו .(, 'שפתי כהן על התורה' פרשת נשא ד"ה 'ובענין כתיבת השתי שמות'קכד ע"ב ד"ה מידדף )זוהר פרשת נשא  הכהן אצל הסוטה כותבשהיה 

ְך ֶאל ַהַמִיםשנאמר " במרה םלמיהזה  הקדושאת השם להשליך  ץ ַוַיְשלֵּ הּו ה' עֵּ ץ, ")שמות טו, כה(" ַוִיְצַעק ֶאל ה' ַויֹורֵּ הוא השם הקדוש  –" עֵּ
'אור ) נמחקת במיםשמגילת סוטה ב כמו עשהמנעשה בו  אשר, )זוהר פרשת נשא דף קכד ע"ב ד"ה מיד ויורהו(" ֶאל ַהַמִיםשמשה רבינו הצטווה להשליך "

 .(קכד ע"ב ד"ה 'והנה כאשר' ממהרח"ודף החמה' על זוהר פרשת נשא 

)זוהר פרשת  לא יישאר לעז על בני ישראלש כדי ,לא קלקלו עם נשות המצרייםשהם לברר על מנת  הגברים נבדקו אז במיםגם  הנשיםלבד מ

היו ש למרות ,וקדושים טהוריםשהם  מישראל כל הגברים והנשים וששתו נמצא יאחראכן ו .(מה כתיב ויבאו וד"ה ואי תימא נשיהון ד"ה קכד ע"בדף נשא 
י ָיּה " כפי שנאמר העיד עליהם ה' יתברך גם וכך .(ונשיהון דישראלד"ה  קכה ע"א –קכד ע"ב דף )זוהר פרשת נשא  שנים רבות במצרים ֶשָשם ָעלּו ְשָבִטים ִשְבטֵּ

ל דּות ְלִיְׂשָראֵּ ם ה' עֵּ י ָיּה" כלומר שנקראו בשם, )תהלים קכ, ד( "ְלֹהדֹות ְלשֵּ  ה-אותיות יאת השבט  של נתן בראש ובסוף כל שםה' ש על" ִשְבטֵּ
ֶלה ִמְשְפֹחת "כמו להעיד עליהם שלא נטמאו במצרים, כדי  שמו יתברךמתוך  ֶלה ִמְשְפֹחת וכן " )במדבר כו, כז( "יְזבּוֹלנִ הַ אֵּ  )במדבר כו, יד(" יִשְמֹענִ הַ אֵּ

ֶלה ִמְשְפֹחת "וכן  נִ הָ אֵּ  .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת בהעלותך ד"ה 'צריך האדם'( פרשה עט, ז( 'בראשית רבה')ראה  וכן הלאה )במדבר כו, ז(" יֻראּובֵּ

ם ִכי ָמִריםלכן נאמר על המים במרה " (מה כתיב ויבאו)זוהר פרשת נשא דף קכה ע"א ד"ה  במרהנבדקו ישראל  כמו שנאמר אצל הסוטה )שמות טו, כג( " הֵּ
י ַהָמִריםְוִהְשָקה ֶאת ָהִאָשה ֶאת " הּו " במרה נאמר מטעם זה גם. )'צרור המור' פרשת בשלח ד"ה ויבאו מרתה( במדבר ה, כד()" ַהְמָאְרִרים מֵּ ַוִיְצַעק ֶאל ה' ַויֹורֵּ

ְך ֶאל ַהַמִים ַוִיְמְּתקּו ַהָמִים  ץ ַוַיְשלֵּ שם השם ניסה ובדק את ישראל על ידי  –" ְוָשם ִנָסהּו" )שמות טו, כה(" ְוָשם ִנָסהּו ֹחק ּוִמְשָפטָשם ָׂשם לֹו ה' עֵּ
)זוהר פרשת נשא  של הסוטה על ידי אותו שם קדוש שנמחה בתוך המים עושה בבדיקת הסוטות , כפי שהיה הכהןשל מרה מיםתוך הקדוש בה

ם"התקיים ון, אז מיד ומע והם היו נקייםעבירה  בישראלאז וכיון שלא נמצא  .(ונשיהון דישראלד"ה  קכה ע"אדף  יִּ ְמְתקּו ַהמָּ ונהפכה  ," המריםַויִּ
 .ניפנו הכהן(יפרשת אמור ד"ה ממחרת השבת  אייבשיץלר' יהונתן  )'תפארת יהונתן' הקללה לברכה

 לס"מ בכדי לרצותו שלא יקטרג על ישראל נוהירך והבטן של הסוטה נית

הוא פגע  ,עם יעקב אבינו קיא ע"ב ד"ה ובדא(דף 'דמשק אליעזר' על זוהר סבא דמשפטים ) ראש של כל הקליפותוה שהוא הס"מ רו של עשוׂשכאשר נאבק 
כֹו שנאמר " "ֶיֶרְךליעקב ב" ַקע ַכף ֶיֶרְךַוַיְרא ִכי לֹא ָיֹכל לֹו ַוִיַגע ְבַכף ְירֵּ ָאְבקֹו ִעמֹו ַוּתֵּ  הזאת בידי הס"מ 'הירך' ונשארה ,)בראשית לב, כו(" ַיֲעֹקב ְבהֵּ

ה עד כֹ  ממנו שהתנבא רוחני מאותו שורש ותלהתנבא עוד היה יכוללא שיעקב אבינו לגרם  זה. דבר (כתיב ויותר יעקבד"ה  קיא ע"בדף )זוהר סבא דמשפטים 
 היתהלא גם אז  )'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה ולפי שנגע בכף הירך( הנחלש שורש מקום הנבואוהיות ש .קיא ע"ב ד"ה 'דלא' עיי"ש(דף )'דמשק אליעזר' על זוהר סבא דמשפטים 

 )'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה ולפי שנגע בכף הירך( והלאה מימות משה רבינו החל (ד"ה כתיב ויותר יעקב קיא ע"בדף )זוהר סבא דמשפטים  ישראלביותר מצויה נבואה ה
ין ָחזֹון ִנְפָרץּוְדַבר ה' ָהָיה ָיָקר ַבָיִמים " כפי שנאמר ם אֵּ )רש"י שמואל ע מהם שהיה מנּולפי  "ְדַבר ה' ָהָיה ָיָקרכלומר שבתחילה " )שמואל א' ג, א(" ָההֵּ

 .'('וז"ס מ"ש הקדמה לג ד"הלהאר"י ז"ל )'שער הגלגולים'  "ָחזֹון ִנְפָרץ"עוד לא היה ו הנבואה בישראללגמרי שנפסקה ד המשיך עוזה . א' ג, א(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו

-י -ו-ה  ה
 ה-ו-ה-י
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היה נביא  שמואלכי , )זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב ד"ה כתיב ויותר יעקב, 'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה ולפי שנגע בכף הירך( חזרה הנבואה שמואל הנביאימיו של ב
סבא ')זוהר  הרשע ושל עש וחטף אותה מהמלאך ,'הקליפות'מתוך  הרוחנית העלה את אותה 'ירך'ו )'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה ולפי שנגע בכף הירך(נאמן 

)'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה ולפי שנגע  בירך על הזבחש לפני שמואלבא וחיפש את האתונות ל שאּוש בשעה זהוהיה . כתיב ויותר יעקב( ד"ה קיא ע"בדף  'דמשפטים

ֶליָך ִׂשים ֹאָתּה ִעָמְך: " בפסוקיםכפי שנרמז  בכף הירך( ל ַלַטָבח ְּתָנה ֶאת ַהָמָנה ֲאֶשר ָנַתִּתי ָלְך ֲאֶשר ָאַמְרִּתי אֵּ ָבח ֶאת ַהטַ ַוָיֶרם ַויֹאֶמר ְשמּואֵּ
י ָשאּול ַהשֹוק מאז  .(קיא ע"בדף זוהר סבא דמשפטים  על 'זהרי חמה' לרבי אברהם גלאנטיקיא ע"ב, דף 'זוהר הרקיע' להאר"י ז"ל סבא דמשפטים ) כד( -כג )שמואל א' ט,  "ְוֶהָעֶליָה ַוָיֶׂשם ִלְפנֵּ

מאותו שורש רוחני שהיה מתנבא ממנו יעקב אבינו לפני  מתנבאשמואל והיה  )'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה ולפי שנגע בכף הירך( התחזקה הנבואה
  .(וסלקיה)'דמשק אליעזר' על זוהר סבא דמשפטים קיא ע"ב ד"ה  'הירך'ממנו  השנלקח

מאוד על שלקחו לס"מ אז הורע ו .)עפ"י 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג ד"ה 'וז"ס מ"ש בזוהר'( ישראלחזרה הנבואה ל הנביא מימיו של שמואלהחל 
חלק היה הוא כי , )עפ"י 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל שמואל א' על הפסוק 'ותדור נדר ותאמר ה''( ממנו את 'הירך' שיגע ועמל עליו להשיגו במאבק עם יעקב אבינו

היה ולכן כש. קיא ע"ב ד"ה ובדא(דף )'דמשק אליעזר' על זוהר סבא דמשפטים  שמתחתיו 'הקליפות'שמחה לכל היה גם  וחלק זהת ַחיּוה שהיה לו ממנו ַהְקֻדשָּ 
והיה . הס"מידי ה שהוציאו משָ דּולרמוז לו על הירך של הְק  כי רצה – מראה לו את הירךרדכי מרדכי היהודי, היה מ המן הרשע עובר ליד

על מרדכי היהודי והמן הרשע ראה מאמרינו לפרשת  נוספת )להרחבה קיב ע"ב ד"ה מרדכי הוה(דף משפטים פרשת )זוהר  הירך שנלקחה מהס"מאותה כועס אז על מתרגז והמן 

 .'גלגולים של מרדכי והמן'( –תצוה 

)זוהר  הקב"ה לא קיפח את חלקו )עפ"י 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל שמואל א' על הפסוק 'ותדור נדר ותאמר ה''( בכדי שהס"מ לא יקטרג על ישראל מחמת הפסדו

)זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב ד"ה ולנפיל  ממנו השנלקח הירךוהבטן של הסוטה, תחת  הירךלו במקומה את  ונתן (קדשא בריך הואד"ה  קיא ע"בדף דמשפטים  סבא

תנאמר על הסוטה " מחמת נתינה זו אחרונים שהם חלקו וגורלו בסעודה.המים העיר לעזאזל ביום הכיפורים ושֹ ה, כמו שניתן לו ירך(  ְבתֵּ
ְךה'  כֵּ ְך ָצָבה ֶאת ְירֵּ ַעִיְך " עליהנאמר  וכן )במדבר ה, כא( )'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה ולפי שנגע בכף הירך( "ֹנֶפֶלת ְוֶאת ִבְטנֵּ ֶלה ְבמֵּ ּוָבאּו ַהַמִים ַהְמָאְרִרים ָהאֵּ

ְך ְך, ")במדבר ה, כב(" ַלְצבֹות ֶבֶטן ְוַלְנִפל ָירֵּ ְךְוָנְפָלה ִבְטְנָך ְוָצְבָתה היה צריך להיות כתוב "ש –" ַלְצבֹות ֶבֶטן ְוַלְנִפל ָירֵּ כֵּ שנאמר אחר כך  כדרך" ְירֵּ
ָכּהּוָבאּו ָבּה ַהַמִים " שמשליכים  'עצם'כמו ו, לפי שהוא ציווי לס"מ אך נאמר אחרת )במדבר ה, כז(" ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים ְוָצְבָתה ִבְטָנּה ְוָנְפָלה ְירֵּ

 .(ולנפיל ירךד"ה  קיא ע"ב דף )זוהר סבא דמשפטים ואומרים לו "קח את זה לחלקך" לכלב

ֵבעַ היה  הס"מ )'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה ולפי שנגע בכף בירך הסוטה שקיבל תחת ירך יעקב אבינו  דף קיא ע"ב ד"ה ומכלא לא אבאיש( )זוהר סבא דמשפטיםושמח  ׂשָּ

כמעשהו,  ועשתה שקלקלה וחטאהעל )'דמשק אליעזר' על זוהר נשא דף סבא דמשפטים דף קיא ע"ב(  על בטנה של הסוטה לעשות בה נקמה התמנהכי הירך( 
אמרה לפני היא  ולא נפקדה עקרההיתה חנה  כאשר לכן .(תא חזי מאן דאשכחד"ה  קיב ע"אדף )זוהר סבא דמשפטים  מהעולםה וציאהלהוא יכול  עתהו

ישקו אותה מי סוטה ויתקיים אז וכיון שתיסתר  .סתר בפני אלקנה בעלהילה בן, אזי היא תלך ות לתת הקב"ה שאם לא יענה לתפילתה
גמ' )תיפקד בבן זכר  היא למעשה טהורה אז היאשכיון שכלומר  – )במדבר ה, כח(" ְוִנְקָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרעָהִאָשה ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִאם לֹא ִנְטְמָאה "

 אז על ידי שתיית המים המרים תיפקדשהיא וכיון . את הירך שנלקחה מיעקב אבינובחזרה שיחטוף הוא שמואל הנביא,  לא ע"ב(דף ברכות 
צֵ  מָּ . וכך ועתידה להיות חלקו לו שזורקים' הא 'העצם היבששהי 'הסוטה'את 'הירך' של  יקבל לאגם ולכן בה  ישלוטא כי הס"מ לא יִּ
)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל שמואל א' על הפסוק ותדור נדר ותאמר ה', 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה לג  לקטרג על ישראל חלילההוא יבוא ו 'ירך'אף לס"מ שאר יילא 

 .ד"ה 'וז"ס מ"ש בזוהר'(

 ירך הסוטה לפחות שאר לס"מיואז י תקן את ירך יעקב אבינוייר שאשמואל בנה את  ייתן להמוטב שכי  לה' יתברך, ה חנהאמר לכן
לא יגרם ו ישתוקעל ישראל  מקטרגהנובח ו 'כלב' אותווממילא , בסתם היא לא תיסתר ולא ישקו אותהש היות אותהוהוא לא יפסיד 

יקטרג על  הס"מ בסופו של דברייתן לה ה' בן, אז  אך אם לא. כי עדיין יש בידו את 'העצם היבשה' שהוא מקבל מהסוטה נזק לישראל
, 'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה 'ותדור נדר ותאמר ה'')'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל שמואל א' על הפסוק  ודאי לא חפץ בובוהקב"ה הוא ש מה – ישראל ויגרם להם נזק

 .לג ד"ה 'וז"ס מ"ש בזוהר'(

  את מידת הדין סוטההעל  עוררובדיקתה ב עושיםהיו ש במעשים

ִמְנַחת " הביאה נקראההיא שמנחה ה לכן .את הדין אם קלקלה ונטמאהבאישה הסוטה בכדי לעורר עליה פעולות הכהן היה עושה 
צטוּו לא זו המנחה היחידה שה וכן. פרשת נשא ד"ה ספר הזוהר במיין בדיק(על התורה לר' מנחם רקנאטי )'רקנאטי'  לדיןלה  נחשבהשמנחה זו  לפי )במדבר ה, יח(" ְקָנֹאת

ן ָעָליו ְלֹבָנה ִכי ִמְנַחת ְקָנֹאת הּואשנאמר " שמן להוסיף עליה אילו ו רומז למידת הרחמיםהשמן ש לפי )במדבר ה, טו(" לֹא ִיֹצק ָעָליו ֶשֶמן ְולֹא ִיּתֵּ
רומז  הֶשְשעֹוָר  משום עוריםהמנחה היתה עשויה מקמח ׂש כמו כן .(ד"ה ושמן לא יב ע"בדף ויקרא פרשת )זוהר  דין המנחה הזו של הסוטה היא כולה

ָמה ָיְצָאה שנאמר " וכפי שהישל הא ל'סערה' המתחולל על ראשה ה ַסֲעַרת ה' חֵּ ל ַעלִהנֵּ על  רמב"ן) יה כג, יט()ירמ" רֹאש ְרָשִעים ָיחּול ְוַסַער ִמְתחֹולֵּ

פרשת נשא ד"ה איש  לר' מנחם ציוני , ספר 'ציוני'פרשת נשא ד"ה והביא את קרבנה, 'פירושי רבינו אפרים על התורה' פרשת נשא על הפסוק 'כי מנחת קנאות הוא'על התורה 'רקנאטי'  ,במדבר ה פסוק טו התורה

 .(איש כי

ן ַמִים ְקֹדִשים ִבְכִלי ָחֶרׂש שנאמר " המשכןיא בתוך המים גם עפר מקרקע היה מבהכהן לכן  ּוִמן ֶהָעָפר ֲאֶשר ִיְהֶיה ְבַקְרַקע ַהִמְשָכן ְוָלַקח ַהֹכהֵּ
ן שת נשא ד"ה 'הג"ה אחרת וטעם , ספר 'ציוני' פר)'רקנאטי' פרשת נשא ד"ה ולקח הכהן מים קדושים בזה יתגבר עליה מידת הדיןש כדי )במדבר ה, יז(" ְוָנַתן ֶאל ַהָמִים ִיַקח ַהֹכהֵּ

'אור ) פעולות הדיןאת שהעפר הניתן במים הם כוחות הדין היונקים ממים אלו, ועושים לפי  .(קכ"ה ע"א ד"ה אלא כתיב דף , וראה זוהר פרשת נשאלקיחת'

ִכי ָעִׂשיָת זֹאת ָארּור  ַהָנָחשים ֶאל ִק ַויֹאֶמר ה' ֱאֹל"נאמר עליו ש הס"מעצמו העפר הוא גם ו קכה ע"א ממהרח"ו(דף החמה' לר' אברהם אזולאי על זוהר פרשת נשא 
ְך  לֵּ ָמה ּוִמֹכל ַחַית ַהָשֶדה ַעל ְגֹחְנָך תֵּ י ַחֶייָךַאָּתה ִמָכל ַהְבהֵּ  .)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת נשא על הפסוק 'ולקח הכהן מים קדושים' )בראשית ג, יד(" ְוָעָפר ּתֹאַכל ָכל ְימֵּ

לכן משקים אותה מעפר קרקע המשכן בתוך  'הנחש'הסוטה זנתה אחרי ומאחר ו .(רסו ע"ב היכלות דס"א ד"ה וסימנא וד"ה והאי איהודף פקודי פרשת ראה זוהר 
, 'ראשית חכמה' שער היראה פרק יג מסכת גהינום ד"ה 'היכל מ"ק שער היכלי התמורות סוף פרק ה)'פרדס רימונים' להר כלה אותהיו 'הנחש'בה הרוח של  שישלוטמי המרים, 

 .חמישי הוא הנקרא שאול'(
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היתה  רוח הטומאהאכן ו ידת הדין תחול עליה.ם מקום שמלהמציא ׁש על מנת ,הכהן גם פורע את ראשה של האישה מטעם זה היה
רֹאשֹו וְ ְוַהָצרּוַע ֲאֶשר בֹו ַהֶנַגע ְבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים " בו שנאמר מצורעהצל א כמו והיה זה .אחרת וטעם( )ספר 'ציוני' פרשת נשא ד"ה הג"ה אז שופעת עליה

א ִיְקָרא ִיְהֶיה ָפרּועַ  א ָטמֵּ נשא ד"ה ספר )'רקנאטי' פרשת בשביל רוח הטומאה השופעת עליו  – "רֹאשֹו ִיְהֶיה ָפרּועַ וְ " )ויקרא יג, מה(" ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוָטמֵּ

 'מדת הדין'לעל כן דווקא לסוטה העומדת לדין הותר לפרוע את ראשה מה שלא הותר לאישה אחרת, לפי שהוא סימן  .הזוהר במיין בדיק(
 .(הראש של האדם'שערות ' –הדין שבשערות ראה מאמרינו לפרשת קרח עניין )להרחבה על  אות שעג(לתלמיד הרמב"ן )'שושן סודות' 

ם הויה כאשר ׁשֵ           : למפרע כךובדרך ישרה , בתוך המים להשקיית הסוטה שנתןבקלף  כותב את שם הויה פעמייםהכהן היה 
 .פרשת נשא דף קכד ע"בלפי מהדורת הזוהר של דפוס ליוורנו ) דיןמידת למפרע מסמל את  שנכתבשם הויה מסמל את מידת הרחמים, ואילו  ביושרשנכתב 

זכאית אז היה פועל היתה אם הסוטה כך ש. קכד ע"ב ד"ה כהנא(דף ממהרח"ו וכן 'דמשק אליעזר' על זוהר נשא  ד"ה 'הכוונה כי מרובה' וראה 'אור החמה' על זוהר פרשת נשא קכד ע"ב
)'אור החמה' על זוהר פרשת נשא דף קכד ע"ב סוף ד"ה 'הכוונה אם היא זנתה אז היה פועל בה השם המהופך של הדין ואילו של הרחמים, בה השם הישר שהוא 

 .(וראה שם עוד לגבי היפוך שם הויה כי מרובה' ממהרח"ו

" בֹו ָמַעל הּוָמֲעלָ  ֹוִאְשּת הִתְׂשטֶ  יִאיש ִאיש כִ פסוק "בסופי תיבות ה ' הנכתב ישר נרמז, שם 'הויהשבפרשת סוטה נרמזו בפסוקים אלו שמות
ת ִמְנַחת ַהִזָכרֹון ִמְנַחת ְקָנֹאת פסוק "תיבות ה בראשי נרמז למפרעהנכתב  ', ושם 'הויה()במדבר ה, יב ן הַ ְבַיד ּווא ִה ְוָנַתן ַעל ַכֶפיָה אֵּ י יִ ֹכהֵּ ְהיּו מֵּ

שמות אלו . על זוהר פרשת נשא דף קכד ע"ב(לר' שלום בוזאגלו 'מקדש מלך'  ליון,יהגמ"ב ד"ה ז"ל 'דשמא קדישא' על זוהר פרשת נשא דף קכד ע 'אור החמה') )במדבר ה, יח(" ַהָמִרים ַהְמָאֲרִרים
ה תוהי תמסתלקה תהידת הרחמים מאז  טהורה לכן אם הסוטה לא נמצאה. בלא פירוד בין הדין והרחמים בהסכמהיחד פועלים היו 

זוהר פרשת 'אור החמה' על )בה  תה פועלתהי הרחמיםמידת ו תמסתלקה תהי מדת הדיןואם היא היתה טהורה אז  ,לפעול בההדין  מדת תנשאר

 .(רמ"קה' משאיל לה'סוף ד"ה  נשא דף קכד ע"ב

 ומטיל בה ארסנושך היה של'נחש' בבטן הסוטה  היו הופכיםהמים המאררים 

 המיםבבוא  אז היתה טמאהאך אם המים.  כל מתוקים לה כשאר יוה הם היתה שותה את 'המים המאררים'כאשר הסוטה בתחילה 
ְוִהְשָקּה ֶאת ַהַמִים ְוָהְיָתה ִאם ִנְטְמָאה וזה מה שנאמר " .)רמב"ן במדבר ה, יח ד"ה והנכון בעיני( היתה מרגישה מרירות בפיה ובקרבההיא  תוכהב

בבעלה שה, ואם נטמאה ומעלה י" לאְוִהְשָקּה ֶאת ַהַמִיםבתחילה " כלומר )במדבר ה, כז(" ַוִּתְמֹעל ַמַעל ְבִאיָשּה ּוָבאּו ָבּה ַהַמִים ַהְמָאֲרִרים ְלָמִרים
)'פירושי רבינו אפרים על התורה' פרשת נשא על הפסוק  על שם סופם מרים'ה 'מי הללוהמים  וא. ונקר"ְלָמִריםנהיו בפיה "" שּוָבאּו ָבּה ַהַמִים ַהְמָאֲרִריםאזי "

 םלסובל לא היתה יכולה הסוטה – פת צופיםם מדבש ונֹוומתוקי טובים לכל אדםשהם מים  כיצד ורפלא גמהיה  ודבר זה .'כי מנחת קנאות הוא'(
 .)'צרור המור' פרשת נשא ד"ה וסמך לכאן איש( טמאה גופהתוך ל כאשר היו באים

כשהריחו המים את ריח  ומיד .פרשה ט אות יט( 'מדרש רבה') שלהערה ערה וׂשלכל ׂשאף ו אחד מאבריהלכל  יםמגיע והיהסוטה ששתתה  המים
והיו מתעוררים בה כאבים גדולים  קכה ע"ב ד"ה ואי לאו( דף )זוהר פרשת נשא במעיה 'נחש'לשבהם מתהפכים עם העפר היו  זוהמת טומאתה הם

 .נכנס בבטנהשהנחש  מארס תהיתה מתמלא אדם אחר באיסור מזרעו של בטנה שהתמלאה ואז .)'צרור המור' פרשת נשא ד"ה וסמך לכאן איש( אֹומנׂש
 בה והיה נעשה. ()הרמ"ד וואלי פרשת נשא פרק ה על הפסוק 'בתת ה' את ירכך' )ראה רש"י במדבר כ, כא( התנפחה בטנהשכלומר  )במדבר ה, כז(" ְוָצְבָתה ִבְטָנּהנאמר "ועל זה 

 .(ובכמה גווניןד"ה  קכה ע"בדף נשא פרשת )זוהר במים המאררים שמכוח ארס הנחש  'דין'

ניתן לו הבטן לפי ש, )הרמ"ד וואלי פרשת נשא פרק ה' על הפסוק 'בתת ה' את ירכך'( מן העולם שטורד אותהכמה נשיכות עד  את הסוטה 'נושך'היה  'הנחש'
 .(דא בגין וכלד"ה  )זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב שהיא שלו והקב"ה נתן לו אותה בחלקו –שלה והוא שולט עליה והיה עושה בבטנה נקמות כרצונו 

ְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת ִבְט לכן נאמר " כֵּ ת ה' ֶאת ְירֵּ ְך ְבתֵּ ן ה' אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלְשֻבָעה ְבתֹוְך ַעמֵּ ן ָלִאָשה ִיּתֵּ ְך ָצָבהְוָאַמר ַהֹכהֵּ ֶאת ְיֵרֵכְך ", )במדבר ה, כא(" נֵּ
התחילה היא  בהש לפי תחילה, להיאחז בירך שלה מקדיםהיה והסטרא אחרא  אין נפילה גדולה מזאת.בידי הסטרא אחרא, ש" נ ֶפֶלת

 .( )הרמ"ד וואלי פרשת נשא פרק ה' על הפסוק 'בתת ה' את ירכך'(ע"ב חדף  סוטהגמ' )ראה  בעבירה

ן ֶאת ָהִאָשה ִבְשֻבַעת ָהָאָלהשנאמר " ב'שבועת האלה' המעשהקודם  את הסוטהביע היה מש הכהן והיא נקראת  )במדבר ה, כא(" ְוִהְשִביַע ַהֹכהֵּ
נכנס בכל רמ"ח  זהה חטאהאזי  'חרם'סתם כאשר עוברים על כמו שודין 'ארור' 'קללה' ו'חרם'.  ת בתוכהכולל" לפי שָהָאָלהשבועת "

אזי היה  'ת האלהכיון שהיתה מועלת בחרם וב'שבועש אצל הסוטההוא גם  כך, הרי שחרמ"הוא אותיות  לכן 'חרם'ושאברי האדם, 
ַאָּתה ִמָכל  ָארּורִכי ָעִׂשיָת זֹאת  ַהָנָחשים ֶאל ִק ַויֹאֶמר ה' ֱאֹלעליו נאמר "ר שא הצר הצורר שנקרא נחש ויצר הרעו 'הארור'נכנס בה כוח 

ָמה ּוִמֹכל ַחַית ַהָשֶדה  .)בראשית ג, יד( )'צרור המור' פרשת נשא ד"ה ומן(" ַהְבהֵּ

 היתה היא רה, ואםעושים אותה שחֹוהיו לבנה האישה שאם היתה  יות,ועושים בסוטה כמה מיני פורענמוסיפים והיו המים המרים 
ּה ח, ארה תופורח וצומיד סֹושל הסוטה היה בה. פיה צהּו היו עושים אותהמה אדּו רָּ ומתפרקים  מתעטשתוהיא  זבה נעשיתנופל, ְבׂשָּ

היו אומרים "מהרו והוציאוה אז מיד למות,  ומדתעהיא היתה וכיון ש .מוריקות ועיניה בולטותהיו פניה ו אות כא( )'במדבר רבה' פרשה ט איבריה
 .)זוהר פרשת נשא דף קכה ע"ב ד"ה ואי לאו(נה וחרפתה לעיני כל היה נראה קלֹוכך ו ,אות לא( 'במדבר רבה' פרשה טראה )שלא תטמא את העזרה!" 

  בבן קדוש וטהור בלי שום מום נפקדהנקיה מעוון היא היתה אם האשה 

חסד, המידת מהכיור שהם כנגד הכהן המים שלקח  יםמתגבר היואזי מים, התתה את שש בשעהטהורה ונקיה  היתה אשהכאשר ה
מדות אלו מנחתה של וכנגד  .פרשת נשא ד"ה ולקח הכהן( 'רקאנטי', נשא ד"ה הג"ה אחרתפרשת )ספר 'ציוני'  על העפר שהיה בתוך המים שהוא כנגד מידת הדין

ת ִמְנחַ וְ שנאמר " ,"ִמְנַחת ְקָנֹאת"ו "ִמְנַחת ַהִזָכרֹוןבשני שמות " הסוטה נקראה נקראה  .)במדבר ה, יח(" ת ַהִזָכרֹון ִמְנַחת ְקָנֹאתָנַתן ַעל ַכֶפיָה אֵּ
רֹון" המנחה בשם כָּ ְנַחת ַהזִּ מידת וכנגד  .לטובה לפני ה' תנזכרהאשה היתה אז ו ,עווןמנקיה  היאאם  לרחמים שהיתה המנחה לפי "מִּ

 ה-ו-ה-י

י - -ו-ה  ה
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 בשםגם  המנחה הנקראו. (בלפי הקרי ולא הכתי )במדבר ה, יח" איִה ִמְנַחת ַהִזָכרֹון ִמְנַחת ְקָנֹאת בלשון נקבה שנאמר " נקראה המנחה הרחמים הזאת
א ת" ְנַחת ְקנָּ ִכי נאמר "ש המנחה בלשון זכר הנקרא מידת הדיןוכנגד . מעוון לא היתה נקייההיא אם  לאשה לפי שהיתה המנחה לדין "מִּ

 .)'רקנאטי' פרשת נשא ד"ה ספר הזוהר במיין דיק( )במדבר ה, טו(" ִמְנַחת ִזָכרֹון ַמְזֶכֶרת ָעֹון הּואִמְנַחת ְקָנֹאת 

נשא פרשת )זוהר ועומדים בתוכה  ומנקים ומטהרים אותה מכל טומאה ,מתמתקיםהיו המים שנכנסים בתוכה  שה היתה טהורהכאשר האי

)'שפתי כהן על התורה' פרשת נשא ד"ה 'ואם לא נטמאת דווקא  קכד ע"א ד"ה ואי תימא דאיהו(דף )זוהר פרשת נשא  להתעבר בכוחם והיתה זוכה, (תא חזי אי אתתאד"ה  ע"ב –דף קכה ע"א 

" ְוִנְזְרָעה ָזַרעְוִאם לֹא ִנְטְמָאה ָהִאָשה ּוְטֹהָרה ִהוא ְוִנְקָתה נאמר "ש וזה מה .נקבהבולא  (דאיהו ד"ה ואי תימא אקכד ע"דף נשא פרשת )זוהר בבן זכר  האשה'(
עקרה  שהיהא ואף אם היתה. )'שפתי כהן על התורה' פרשת נשא ד"ה 'ואם לא נטמאת האשה'( "ָזַרע"בשם נקרא הוא דווקא כלומר בן זכר, לפי ש )במדבר ה, כח(

 .נשא פרשה ט, מא(פרשת )'במדבר רבה'  היתה נפקדתהיא  'מי המרים'לפני שתיית 

 יוצא בן יפה ונקי בלא שום מום שבעולםהוא היה והיו המים שהמתינו בתוכה מייפים את העובר שבמעיה,  האישה שהתעברה יאחר
 כךל'פרשת סוטה' בכדי לרמוז על  . לכן נסמכה 'פרשת נזיר'מן העריות ׁשש כמו נזיר הפרּוקדֹו ,(תא חזי אי אתתאד"ה  בע" –נשא דף קכה ע"א פרשת )זוהר 

נשא פרשה ט, פרשת )'במדבר רבה'  בצער ברווח אף אם היתה אמו רגילה ללדתהיתה בר העּו ולידתו של. )'סמוכים לעד' לבעל 'שבט מוסר' פרשת נשא ד"ה ולעד"ן דסמך(

 .עיי"ש( ע"א ' בביאור דברי הגמ' בסוטה דף יזפרשת נשא ד"ה 'או נאמר למה מים ועפר)'שפתי כהן על התורה'  באושר והויה כמו אברהם אבינוהיו  של הבן שנולד חייוו ,מא(

 מי המרים במקום אחותה את מעשה בשתי אחיות דומות שאחת מהן שתתה 

ת לאשתו ביקש בעלה של אחת מהאחיות לקנאֹוובשתי אחיות שהיו דומות זו לזו, והיתה כל אחת נשואה בעיר אחרת.  היהומעשה 
כי בעלה מבקש להשקותה מים  ואמרה לה אל אחותה שבעיר האחרתאז הלכה אותה האישה ולהשקותה מים המרים בירושלים. 

במדבר 'פרשת נשא אות ו,  'מדרש תנחומא') ותשתהבמקומה  תלךשהיא  שהיתה טהורה מיד אמרה אחותה .במעשיה טמאהניודעת כי והיא  ,המרים

תיפקד היא גם בנוסף , ושסטתה שעל ידי שתשתה היא תעשה חסד עם אחותה האחות וחשבה .פרשת נשא רמז תשה( 'ילקוט שמעוני'ט אות ט,  ' נשארבה
 .נשא חלק הגמטריאות(פרשת )'שפתי כהן על התורה'  בכוח המים שיבואו בתוכה

ולקח הבעל את האחות והשקה והלכה תחתיה לבית בעלה שלא זיהה שזו לא אשתו.  את בגדי האחות שקלקלה הטהורה האחותולבשה 
ומיד כשהריחה ומנשקות זו לזו,  מחבקותוהיו  לביתה יצאה אחותה שקלקלה לקראתה . וכשחזרהונמצאה טהורה ,מי המריםאת אותה 

 פרשת נשא רמז תשה( 'ילקוט שמעוני' ט אות ט, נשאפרשת ' במדבר רבה'אות ו, פרשת נשא  'מדרש תנחומא') הטהורה האחות שקלקלה את המים המרים שהיו בתוך אחותה

 'ילקוט שמעוני'ט אות ט,  'במדבר רבה'פרשת נשא אות ו,  'מדרש תנחומא') מתהו )'שפתי כהן על התורה' פרשת נשא חלק הגמטריאות( הסוטההאחות של  צבתה בטנה ונפלה ירכה

 .פרשת נשא רמז תשה(

שה י" אחד כנגד בעל האִאיש" –" ִאיש ִאיש", )במדבר ה, יב(" ִאיש ִאיש ִכי ִתְׂשֶטה ִאְשּתֹו ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעלשנאמר " רמזה התורהזה הולמעשה 
ַעל" הוסיפה עוד וסטתה נטמאה תחת בעלהשהאישה ואותה " השני כנגד הבעל של האחות הטהורה. ִאיששקלקלה, ו" " ושלחה את מָּ

ן" . ואז)'ראש דוד' להחיד"א פרשת נשא ד"ה ולהבין איש איש( לשתות את מי המרים אחותה במקומה ִביא ָהִאיש ֶאת ִאְשּתֹו ֶאל ַהֹכהֵּ נאמר  – )במדבר ה, טו(  "הֵּ
 האמיתיתפעלו המים באשתו  בסוףאך  .שקלקלה אותה אלא הבעל של האחותהביא לא בעלה האמיתי " ולא "הבעל", לפי שָהִאיש"

ִבישנאמר "הפסוק תיבות  בסופיגם  'אשתו' התיבה רמוזהכפי המעשה שהיה, ולכן  ן ֹוִאְשּת תאֶ  שָהִאי אְוהֵּ )'נחל קדומים'  )במדבר ה, טו(  "ֶאל ַהֹכהֵּ

 .(דברים ' בקיצורגמטראות'פרשת נשא חלק  'להחיד"א פרשת נשא אות טו, 'שפתי כהן על התורה

 וכבוד גדול בישראלעניין בדיקת הסוטה הוא נס ופלא 

ישראל שהוא פלא ונס קבוע שנעשה ב )רמב"ן במדבר ה, כ ד"ה והנה אין( אין בכל משפטי התורה דבר התלוי בנס זולת העניין הזה של הסוטה
היה  ועניין זה. ם לא שכב איש אותך'(רמב"ן במדבר ה, כ ד"ה והנה אין, 'רבינו אפרים על התורה' פרשת נשא על פסוק 'א) הקב"הרצונו של את עושים עם ישראל כאשר היו 

 על מנת, )'רבינו בחיי' במדבר ו, א ד" ודרשו רז"ל( שנעשה לכבודם להיותם עם קדֹוש )'רבינו אפרים על התורה' פרשת נשא על פסוק 'אם לא שכב איש אותך'( כבוד גדול בישראל
  .קמג()'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוה  לצרף ולברר אותם מהפסולת

חפץ לנקות את ישראל היה ה כמעשה זימת יתר העמים וכן נחפץ לייסר את הנשים שלא תעשהיה מי המרים ה' יתברך  על ידי
. ך'()רמב"ן במדבר ה, כ ד"ה והנה אין, 'רבינו אפרים על התורה' פרשת נשא על פסוק 'אם לא שכב איש אות שכינה בתוכםאת היהיו ראויים להשרות הם מהממזרים, כדי ש

 לאדם על אשתו שמא קלקלה תחתיוהיה סתלק הספק שכי ה )'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי מצוה קמג( שלום בין איש לאשתו נעשהל ידי כן גם ע
לא, מה שאי  תחת בעלה או קלקלהוזהו שבח גדול שקיימת תחבולה לדעת על האישה האם  .)הרמ"ד וואלי פרשת נשא פרק ה' על הפסוק 'ועבר עליו רוח קנאה'(

ה' אות מופת לדעת  להםשה, לכן נתן התקדש בכל דבר של קדּו שעם ישראל. ומתוך אפשר לדעת אצל אף גוי וממלכה בין אומות העולם
ֶליָך. ")'ספר החינוך' פרשת נשא מצוה שסה ד"ה שרש מצוה(ענין זה הנעלם משאר העמים  נּו ה' אֵּ ינּו ְכֶקֶדםְוָנשּוָבה  ֲהִשיבֵּ ש ָימֵּ  אמן. )איכה ה, כא(" ַחדֵּ
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ָאְרֶלט ָעְלָיה בת 
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 של

מרים בת 

 רבקה 

 הי"ו
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶמַנַנה ַמְדֶלן בת 
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 

 העלון גם להצלחת 

יהודית בת ורדה 

 הי"ו רוזיטה
העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

מּון   הי"וחנה בֵּ

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

 

 הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב של ידידי

 הי"ו שמואל בן אֹוְלגָּה

שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

 וזיכוי הרבים

 העלון השבוע גם לעילוי נשמת הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת האיש הענו והצנוע אוהב 

 ישראל:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עזרא בן שמחה ַכתּון ר'

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
 הפצת העלון גם לרפואת

 שירה בת מוריה
 הי"ו
 

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה או לעילוי 
. וכן ניתן לשלוח 052-7675933נשמת בטל'  

  הערות/הארות ולקבל את העלון במייל
tora.haim@gmail.com 
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