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 על זוגיות ואמון –פרשת סוטה 
 יעל צהר

 
 לא(-)ה:יאמטרתה של פרשת סוטה 

ִאיׁש  ִאיׁשהפרשה פותחת לכאורה בציון חטא האישה: "פרשת סוטה עוסקת בזוגיות שהתקלקלה. 
ּתו  -ִכי ֶטה ִאׁשְׂ ּה... ִתשְׂ תָׁ ַכב ִאיׁש א  ׁשָׁ כבר בפסוק הבא מתברר שאין שום וודאות  יג(, אך-" )יבוְׂ

ה אמנם חטאה. מסתבר שמדובר במשבר אמון; הבעל שרוי בקנאה קשה, וכנראה שהאיש
 :)יד( שהחשדות והדמיונות הקשים מציקים לו מאד

ַבר עָׁ יו רּוחַ  וְׂ לָׁ ִקנֵּא ֶאת-עָׁ ָאה וְׂ ָאה-ִקנְׂ מָׁ ִהוא ִנטְׂ ּתו  וְׂ יו רּוחַ -או   ,ִאׁשְׂ לָׁ ַבר עָׁ ִקנֵּא ֶאת-עָׁ ָאה וְׂ ּתו  -ִקנְׂ ִאׁשְׂ
מָׁ  ִהיא ֹלא ִנטְׂ  .ָאהוְׂ

מילת התנאי "אם" חוזרת בפרשת סוטה ארבע פעמים, כאשר התורה מציגה את שתי האפשרויות 
ְך-ִאם: " את האישה ואומר להחטאה או לא חטאה. הכוהן משביע  – תָׁ ַכב ִאיׁש א  ִאם ֹלא ׁשָׁ ֹלא -וְׂ

ִטית ה" )יט(. ובהמשך מוצגות שתי תוצאות אפשריות: "שָׁ תָׁ יְׂ הָׁ ל מַ -ִאם וְׂ ע  ָאה ַוִּתמְׂ מְׂ ּה ִנטְׂ ִאיׁשָׁ ַעל בְׂ
ָאֲרִרים ּה ַהַמִים ַהמְׂ אּו בָׁ ִאם... ּובָׁ ַרע-וְׂ ה זָׁ ֳרעָׁ ִנזְׂ ה וְׂ תָׁ ִנקְׂ ה ִהוא וְׂ רָׁ ה  ה ּוטְׂ ִאשָׁ ָאה הָׁ מְׂ  כח(. -" )כזֹלא ִנטְׂ
 :ל( מצביע גם הוא על שני הכיוונים-סיכום הדברים )כט

את נִ  ז  ּה וְׂ ה ַּתַחת ִאיׁשָׁ ֶטה ִאשָׁ ת ֲאֶׁשר ִּתשְׂ נָׁא  ַרת ַהקְׂ ָאהּתו  מָׁ יו רּוַח  .טְׂ לָׁ ר עָׁ או  ִאיׁש ֲאֶׁשר ַּתֲעב 
ִקנֵּא ֶאת ָאה וְׂ ּתו  אִ -ִקנְׂ   .ׁשְׂ

חז"ל מפרשים את הדברים באומרם כי הפרשה כולה עוסקת בשלום בית, וכי מטרת הטקס שנעשה 
ַתבלמצב טוב והרמוני. בעקבות הפסוק "בבית המקדש היא להציל את הזוגיות ולהחזירה  כָׁ -ֶאת וְׂ

ֹלת הָׁ  אָׁ ה ֶאלהָׁ חָׁ ֶפר ּומָׁ ן ַבסֵּ הֵּ ֶלה ַהכ  ִרים-אֵּ י ַהמָׁ ה ֶאת ,מֵּ קָׁ ִהׁשְׂ ה-וְׂ ִאשָׁ (, המדרש מדגיש כד-" )כגהָׁ
ן" -שמחיקת הפסוקים בהם מצוין במפורש שם ה'  ְך ִיּתֵּ תָׁ מצביעה על הנושא המרכזי  -" )כא( ה' או 

 )חולין קמא.(: 
ו של הקדוש ברוך הוא , שהרי אמרה תורה: שמשלום שבין איש לאשתואמר מר: גדול 

 שנכתב בקדושה ימחה על המים. 
תוך כדי הפרשה מתואר התהליך שעוברים בני הזוג: בתחילה הכתובים מגבים לגמרי את חשדותיו 

ַחתעד כדי כך, שעל הביטוי " 1של הבעל ת ִמנְׂ נָׁא  (: "מעוררת ( אומר רש"י )בעקבות ספרי חו" )טקְׂ

                                                           
   במחלקה לתנ"ך ובמכללת אורות. רצהמד"ר יעל צהר 
התראה ועדים. כלומר, הבעל מתרה באשתו שלא תיסתר )תתייחד  –כה מוסיפה שני רכיבים משמעותיים ההל  1

במקום נסתר( עם אדם מסוים, וישנם שני עדים המעידים שלמרות ההתראה נסתרה האישה עם אותו האיש. 
 בלשון ההלכה: "קינוי וסתירה". 
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, אם אכן מתברר שהחשד היה חשד פםבסואך  2על".קנאת המקום וקנאת הב –עליה שתי קנאות 
ַרע: ", כתובשווא ה זָׁ ֳרעָׁ ִנזְׂ ה וְׂ תָׁ ִנקְׂ "שאם היתה עקרה נפקדת, שאם היתה יולדת בצער יולדת  –" וְׂ

ולדת ארוכים, שחורים יולדת לבנים" )סוטה כו.(. כלומר, ברווח, נקבות יולדת זכרים, קצרים י
לזוג המאושר מזומנים חיים פוריים ושמחים, מלאים ברכה הזוגיות הופכת להיות מתוקנת לגמרי, ו

 ושפע אלוקי.
  (:[מתורגם מארמית] )ויקרא רבה ט הדרשה על רבי מאיר

 נתאחרה. לו ושומעת יושבת אחת אישה שם הייתה. שבת בלילי ודורש יושב היה מאיר רבי
 היכן: להבע לה אמר. כבה הנר ומצאה לביתה הלכה, שדרש מה שגמר עד המתינה. דרשתו
 שתלכי עד לכאן נכנסת את שאין וכך כך: לה אמר. דרשה ושמעתי ישבתי: לו אמרה? היית

 כעת: השכנות לה אמרו. ושלישית שנייה שבת, ראשונה שבת ישבה. הדרשן בפני ותירקי
 . הדרשן אל עמך נלך הבה צהובים, אתם
 ללחוש היודעת האיש מכן יש: להן אמר. הקודש ברוח צפה, מאיר' ר אותן שראה כיוון
 כיוון. לבעלך מותרת ונעשית, בפניו ויורקת הולכת את כעת: השכנות לה אמרו? לעין

 בפניי רוקי: לה אמר. עין ללחוש יודעת אני אין, רבי: לו אמרה. ממנו נרתעה, לפניו שישבה
 אתה: לבעלך אמרי לכי: לה אמר. פעמים שבע בפניו ירקה. מתרפא ואני, פעמים שבע
 לא? התורה את מבזין כך, רבי: תלמידיו לו אמרו. פעמים שבע ירקתי אני, חתא פעם אמרת
? לקונו שווה להיות למאיר דיו לא: להם אמר? לך ללחוש מאתנו לאחד לומר לך היה

ם, שלום גדול: ישמעאל' ר ששנה  המים על יימחה ה"הקב אמר - בקדושה הנכתב ששֵּ
 . לאשתו איש בין שלום להטיל בשביל

ישב מול תלמידיו, ונקרתה לפניו הזדמנות לחנכם לא רק במילים חכמות, אלא גם  רבי מאיר
בהנהגה מעשית. המדרש מספר שצפה ברוח הקודש וראה את המשבר בחיי המשפחה של 
תלמידתו האומללה. היות שכך, הוא בוודאי ראה לנגד עיניו את גסות לבו של הבעל ואת תגובתו 

לסעודת השבת. מן הסתם הבין רבי מאיר כי שבועתו של  הבלתי מידתית לעובדה שאשתו אחרה
 הבעל נובעת מקנאה ומרצון לבזות את אותו דרשן, שאשתו כה נשבתה בדרשתו הנפלאה.

רבי מאיר מעוניין בשלום בית, גם אם הבית הוא בלתי סימטרי שכזה, והוא מוכן לקבל יריקות 
אמת שאיננה יודעת ללחוש לעין, . נחמדה היא התמונה שבה האישה העלובה מודה על הניםבפ

ובכל זאת רבי מאיר מעודד אותה לשמוע בקול בעלה ולירוק בפניו, לא רק פעם אחת, אלא שבע 
 פעמים.

 

 לסיום
מה פשר הצבת הטקס המיוחד הזה דווקא בבית המקדש, ודווקא על ידי הכוהן שתפקידו לעבוד 

הרב אבינר, "טל חרמון" )עמ' את ה' במקום הקדוש ביותר? אצטט מספר משפטים מספרו של 
232:) 

חברתי הוא פגיעה בקודש, לא פחות מפגיעה בעניינים שבין אדם למקום. -העניין המשפחתי
פגם זה מוצא אפוא את תיקונו בתוך המקדש פנימה. האישה מושקית מעפר המקדש. 
באורח נס נבדקת מהימנותה של הסוטה על ידי המים המרים, שעלולים להפוך למאררים 

ְךַלצְׂ " ִפל יָׁרֵּ ַלנְׂ ת ֶבֶטן וְׂ . מן המקום המקודש ביותר, בא הטיפול הבא להעמיד איתן )כב( "בו 
 את המשפחה בישראל, שכן היא הבסיס שעליו מושתתת החברה כולה.

 
 

                                                           
כפי שנזכר בהערה הקודמת, אסור לו לחיות עמה חיי להלכה נפסק שאם הבעל חושד באשתו ויש לו סימוכין,   2

 אישות עד שתיבדק או עד שתודה ויתגרשו.


