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,  המשך פרטי המיפקד– עוסקת במספר רב של נושאים פרשת נשוא בספר במדבר

, ברכת הכוהנים, חוקי הנזיר, חוקים על סילוק מצורעים וכל טמא אשר במחנה

בת , פרשת נשוא היא הארוכה ביותר בכל פרשיות התורה. והפולחן הקשור בסוטה

המנהג שלנו לקרוא בכל שבת רק שליש מפרשת השבוע , וכך. פסוקים 176

 ...משמעותי במיוחד בשבת זו

 

 מבוססים על אינםנושא של קנאה וחשד מיני אשר , היום אני אעסוק בנושא הסוטה

אנו קוראים בפרשה על פולחן שמטפל במצב .  זאת אומרת כאשר אין הוכחה, ראיות

ואז מחייב הכוהן את האשה , בפני הכוהןהבעל מצווה להביא את אשתו . זה

אלה הם . אשר נלקח מן הקרקע של המשכן, המואשמת לשתות מים מעורבים בעפר

היא עצמה מקבלת את , לפני שהאשה שותה. כך הוגדרו בפרשה, מים מאררים

ושכבה עם , והיה אם היא אשמה". אמן, אמן"המבחן הקשה על ידי שהיא אומרת 

. בואו לקירבה יגרמו לה פגיעה גופנית קשה וסבל כבדהמים הללו שי, גבר אחר

, והיא ניקתה): "ציטוט(ככתוב ,  היא תבורך בילד–אולם אם חפה היא מן העוון 

 ."ונזרעה זרע

 

היו מבחנים בתרבויות שונות כדי לחשוף . מבחן הסוטה אינו יוצא דופן בעת העתיקה

חני נועד בלי ספק ליצור המבחן הפול. אשמה במצבים שאין לגביהם הוכחות חותכות

ולא כתוצאה , האמת מתבררת על ידי אות אלוהי מגבוה. אפקט הרתעה דרמתי

 אבל רובם , בתורה נזכרים מבחנים אחרים על אותו עיקרון. מבדיקה אנושית
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הוא המקום היחיד שפולחן מסוג , בפרשת נשוא, כאן . סיפורמופיעים במסגרת של 

 . זה מתואר לפרטי פרטיו

הוא גם .  חטא הניאוף בתורה משתקפת בכך שהוא נכלל בעשרת הדיברותחומרת

ועונש , מופיע ברשימה של חטאים שיגרמו לאלוהים לגרש את בני ישראל מארצם

התורה קובעת שהעם יסקול באבנים למוות את האשה הנואפת . מוות יוטל עליהם

 וות אך לגבי הסוטה אין עונש מ. עד כה חמור הוא חטאם, וגם את אהובה

והאפשרות היחידה להוציא את האמת לאור היא אותו מבחן , כי אין אשמתה מוכחת

 . של מים מאררים

 

יש המצביעים על . נשאלת השאלה מדוע מתייחסת התורה לניאוף באופן כל כך נחרץ

, תחושת השבטיות, החשיבות המרכזית הניתנת בתורה לתחושת ההשתייכות

סילוק מן , ולטים בתורה הוא עונש כרתאחד מן האיומים הכי ב. המשפחתיות

אם היא . איום הכריתה ברור במבחן הסוטה. ביטול ההשתייכות אל הקבוצה, הקהילה

יגרמו , שיש להם פוטנציאל מאגי, המים המאררים שהיא חייבת לשתות, אכן אשמה

 .בפועל היא תנודה מן הקהילה. היא תאבד את פוריותה. ה ליפול ולבטנה לצבותלירכ

כלומר היא תוכל להמשיך ולתפקד , "ונזרעה זרע", אם אינה אשמה, מאידך

 .בשלשלת המשפחה והשבט

 

מושג . לטהרת העם, סוטה כחלק מדאגה לטהרת השבטהלכן יש הרואים את עניין 

 מרכזי והוא, פעמים בטכסט הזהמופיע מספר ) הניגוד הקוטבי לטוהרה(הטומאה 

לא "או " (והיא נטמאה" עם איש אחר )או לא שכבה(הסוטה שכבה . לדיון שבפנינו

בדיקת הטומאה היא לכן . העבירה של ניאוף תוצאת הטומאה היא). כאמור, "נטמאה

 כדי למנוע כל אפשרות שקיימת טומאה כזו העשוייה , חובתו של הבעל החשדן
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לא טיפול בחשד הבעל באשר לנאמנות אשתו הוא . להשליך על עתיד המשפחה

. אלא הבדיקה באמצעות הכוהן כדי להוכיח טומאה או נקיון, ןהעניין האופרטיבי כא

 – כך נאמר –אבל " ,עשירית האיפה קמח שעורים "-לכן על הבעל גם להביא קורבן 

זהו טכס , כלומר.  הקשורים להכרת תודה," ייתן עליו לבונהלא,  ייצוק עליו שמןלא"

 . דתי לכל דבר

 

לא פעם אלא פעמיים יש בעשרת הדיברות . הניאוף בתורה הוא כאמור חטא חמור

לא ", הקצרה והנמרצת,  בדיברה השביעית–התייחסות לניאוף ולקנאה מינית 

 בתרבויות אחרות ". לא תחמוד את אשת רעיך", ובדיברה העשירית, "תנאף

אישי -משמעית כל כך באשר לתחום הבין-החד, במזרח הקדום חסרה הנחרצות הזאת

 ?חסרת פשרות בענייןמדוע תורתנו כה . הזה

 

ולכן ,  הוא המכתיב את האיסור על הניאוףשהאלוהיםאולי המענה נובע מן העובדה 

לכן התעלמות מפולחן . אלא בעיקר כנגד האל, העבירה נחשבת לא רק כנגד הבעל

. החוקים בספר הם מיקשה אחת. הסוטה הוא כמו התעלמות משאר חוקי התורה

 : נאמר,  מובאת הברכה והקללהבה, בספר דברים" כי תבוא"בפרשת 

 ,  מצוותיו וחוקותיואת כלאלוהיך לשמור ולעשות ' והיה אם לא תשמע בקול ה"

 ." ובאו אליך כל הקללות האלה והשיגוך
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אך ברור שהוא מרכיב בתחום הכולל של , אין כאן התייחסות ישירה לחטא הניאוף

ת חמורה יותר בעיני אלוהים העבירה המיני. מצוות וחוקים בהם נצטוו בני ישראל

וכך משתקף בצורה ברורה בהבאת הסוטה בפני הכוהן , מאשר בעיני בני אדם

 ". ' והקריב אותה הכוהן והעמידה לפני ה: ")ציטוט (בפרשת נשוא

 

. כי העבירה בה היא נחשדת היא בעצם כנגדו, האשה מצפה עתה לרחמי האלעתה 

אותך ' יתן ה, ואמר הכוהן לאשה): "יטוטצ (.   ניצבת בפני שופט בשר ודםאין היא

האישה  ."  ואת ביטנך צבה,את ירכך נופלת' בתת ה, לאלה ולשבעה בתוך עמך

 ולא על ידי , על ידונענשתהיא גם ,  ישירות על ידי האלוהיםנשפטתהסוטה לא רק 

 .בני אדם

 

לכן פולחן הסוטה מחזק באופן מובהק את התפישה העקרונית ביהדות שהאלוהים 

ומתוך ראייתו הכוללת הוא מגיע לפסק דין , רואה הכל ויודע הכל, וא שופט עליוןה

לדוגמה משלי , תפישה זו של האלוהים הנמצא בכל מתבטאת בספרי המקרא. צודק

 ."צופות רעים וטובים' בכל מקום עיני ה: "3פסוק , ו"פרק ט

ם להחליט על ניתן לבני אדלא כי ,  הישירההאלוהית השפיטהמכוח מצב זה מופיעה 

 - במידה שהיה - הפרשה שלנו אומרת במפורש שהניאוף .אשמה בגלל חוסר בראיות

 .  נסתר ונעלם מידיעת הבעל
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המוסריות המינית הנדרשת בתורה היא גם חוט מקשר לחברה השואפת , יתירה מזאת

אני רואה בה מעין . ברכה לעם קדוש, בפרשתנו מופיעה גם ברכת הכוהנים. לקדושה

anti-dote , בסופו של . קנאה מינית והוקעה ציבורית, תרופה לקיצוניות של חשדות

 . ומכוון אותנו אל השלום והשלמות, דבר הכתוב מנחם אותנו

 

ניתן אולי , ועם הקישור הזה לברכת הכוהנים באותה פרשה, בראיה לאחור, היום

רק כדי לא , לדור המדברלראות את הפולחן הקשה של הסוטה כאקט משמעותי 

 ספר הנדודים במדבר. ה אלא גם על טוהר המחנה כולולשמור על המשכיות המשפח

 –בין מרד לצייתנות , בין טבע לציוויליזציה,  בין כאוס לבין סדרמשקף את המתח

 .בדרכה הארוכה אל הארץ המבוטחת, יש כאן אומה בהתהוות

 

עדות כלשהי בטח תשמחו לדעת שאין , כאנשים מודרניים בדורנו אנו, לבסוף

בטל גם , עם חורבן הבית השני, ובאופן רשמי. שפולחן הסוטה אכן קויים בפועל

 . פולחן זה ועבר מן העולם

 

 

 

  .שבת שלום

 


