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  .ח �ד סוטה

י שני כהני�"הא� משקי� שתי סוטות כאחת ע
1

?  

  

  כשהיא רותתת  כשאינה רותתת  

  אי� משקי�  אי� משקי�  לבדה" אותה "�יהודה ' לר

 שלא יהיה לבה גס בחברתה�שמעו� ' לר
2

  3משקי�  אי� משקי� 

  

  ?מתי חיישינ� להרהור ומתי לא

  

  בסקילה  בסוטה  

לרבנ�
4

   היה נאה'קורע בגדיה ומגלה לבה אפי  
   לא חששו להרהור� 

  �נסקלת בבגדיה 
   חששו להרהור

יהודה' לר
5

  א� היה לבה נאה לא היה מגלהו 
   חשש להרהור� 

  נסקלת ערומה מלבד כיסוי 
   לא חששו להרהור�לפניה ולאחריה 

  

                                                           

דנראה כמי שה� עליו , ותלע לא משקי� משו� שאי� עושי� מצות חבילות חבי"י אותו כה� לכו"ע 1
 .ולכ� עושה את המצות ביחד, י וממהר לפרוק משאולמשאו

אלא שמפרש את טעמו של ,  ולא אותה וחברתה�" אותה"ש דורש מהפסוק "שג� ר' מבואר בגמ 2
 .מ כדלהל�"ויש נפ. הפסוק כמו שדרכו בכל מקו�

פחדת ת ומת רותדהרי אנו רואי� שהיא, דחזינ� דאי� לבה גס מחמת חברתה להמנע להודות 3
 ואי� משפיע עליה מה �ויש לנו לומר שא� לא היתה צדקת ודאי היתה מודה , �מאימת המי

 .ג משקי� לה ע� חברתה"ולכ� בכה. שחברתה אינה מודה
ְוִנַ%ְ&ר% ָ$ל ַהָ!ִ�י� ְולֹא ) "מח:יחזקאל כג(מ כיו� שכתוב "גבי סוטה הג� שיש לחוש להרהור מ 4

אבל לגבי סקילה לא צרי; עוד . ת גופה כדי לייסר את הנשי� לכ� יש לגלו,"הַתֲעֶ-יָנה ְ$ִזַ+ְתֶכָנ
זה לא עושי� דהא , ג� לסוקלה וג� לביישה, ולעניש אותה תרתי. ייסור יותר מזה ממה שמת

  . שיש לנו לברור לו כשנידו� מיתה יפה�" ואהבת לרע; כמו;) "יח:ויקרא יט(כתיב 
יהודה להרהור דשמא תצא ' דגבי סוטה חשש ר, יהודה לא קשיא' יהודה אדר' דר' מבואר בגמ 5

ויבואו פרחי כהונה שראו אותה להתגרות , )י המי� המרי�"דהיינו שלא תמות ע(ד זכאית "מב
כיו� שעיקר הייסור , יהודה לא נותני� סדי� בינה לבי� הע�' דלר, )ה ויתגרו"בד(' וכתבו התוס. [בה

אכ� רבנ� חולקי� וסוברי� שנות� . נשי� כשמתבזה בפני אנשי� ולא כשמתבזה בפני נשי�אצל 
כיו� שהיא מתה לא יבואו , תסקל כשאינה מכוסה כדבעי' אפי, כ לגבי סקילה"משא]. סדי�

ר שולט אלא במה שעיניו "שאי� היצה, אי� חשש, ולחוש שמא יתגרו באחרות. להתגרות בה
ר דעריות בי� בפניו בי� "שיצה:) ד� יא(דמה דאיתא בחגיגה ) ה גמירי"בד(' וביארו התוס. רואות

כ "משא, כשלא בפניו' היינו דוקא באותה ערוה שראה בזה מתגרה בו אפי,  גדול הוא�בשלא בפניו 
 . כא� דמה שראה מתה לא מתגרה בו באחריני


