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  . יז�ד סוטה

  ?כותבי� במגילת סוטהלעני� מה " ְוָכַתב ֶאת ָה�לֹת ָהֵאֶ�ה") כג:במדבר ה(דורשי� מהפסוק מה 

  

  "ֶאת"  "ָהֵאֶ�ה"ד' ה  "ֵאֶ�ה"  "ָה�לֹת"ד' ה "�לֹת"  

  קללות הבאות קללות  מ"ק ר"לת
 1 מחמת ברכות

  למעט קללות
 2דחומש דברי�

  ,למעט צוואות
  3קבלת אמ�

  לא דריש

  קללות הבאות קללות  יוסי' לר
   מחמת ברכות

  למעט קללות
  דחומש דברי�

 לרבות צוואות  ����
  וקבלות

למעט קללות  קללות יהודה' לר
 דמחמת ברכות

  למעט קללות
  דחומש דברי�

  ,למעט צוואות
  קבלת אמ�

  לא דריש

  

  ].ה לא"תוד[? על מה כותבי� פרשת סוטה ואת הגט

  

  , �נייר עשבי, לוח ע!  על מגילת קל�  
   עור לא מעובד$דיפתרא 

  דבר שאי� בו רוח חיי�

  אי� כותבי�  4אי� כותבי�  כותבי�  פרשת סוטה

�  אי� כותבי�  כותבי�  כותבי�  גיטי

  

                                                           

 א#ָתְ! ְל�ָלה 'הִיֵ�� ) "כב�כא:במדבר ה( כגו� מה דכתיב ,יש בפרשת סוטה קללות להדיא', פי 1
=ָבא= ַהַ%ִי� ַהְמ�ֲרִרי� ָהֵאֶ;ה ְ$ֵמַעִיְ! .  ְיֵרֵכְ! נֶֹפֶלת ְוֶאת ִ$ְטֵנְ! ָצָבה ֶאת'הְוִלְ+ב*ָעה ְ$ת#ְ! ַעֵ%ְ! ְ$ֵתת 

ִא� ) "יט:ש�(דהיינו מה דכתיב , ויש קללות שה� נשמעות מתו! הברכות". ַלְצ$#ת ֶ$ֶט� ְוַלְנִ<ל ָיֵרְ!
ְמ�ה ַ�ַחת ִאיֵ+ְ! ִהָ?ִקי ִמֵ%י ַהָ%ִרי�  "הנקי"דתיבת , "לֹא ָ+ַכב ִאי+ אָֹתְ! ְוִא� לֹא ָ@ִטית ט*

 בכל אופ� אנו מדייקי� ממנה שא� כ� שטתה טומאת תחת אשה יהיה לה קללה ,משמעותה ברכה
 .ולכ� צרי! לכתוב ג� את הלשו� הזו, מהמי� המרי�

 למעוטי קללות הנזכרות "ָהֵאֶ;ה" –" ְוָכַתב ֶאת ָה�לֹת ָהֵאֶ;ה) "כג:ש�(אכ� מזה שכתוב  2
 .דהיינו שלא צרי! לכתוב את פרשת הקללות שבכי תבוא, בתוכחות שבמשנה תורה

ומה ', וגו" והשביע"וה� הפסוקי� שכתוב בה� , צוואות ה� מה שציותה התורה לכה� לעשות 3
  .כל זה לא כותב, ונה אמ�שכתוב שמקבלת האשה מה שאומר לה הכה� וע

האמור בגט אמרינ� דאתא לרבות כל דבר מזה שכתוב עמו " ספר" מאי שנא ,'והקשו התוס 4
, ותירצו). כדברי רבנ� ש�(ע יש לרבות ממנו כל דבר "דלכו" בספר"ומדוע בסוטה שכתוב , "וכתב"
ואי� בכלל אלא מה ל דכא� יש רק כלל ופרט "י, ת שהלימוד ש� הוא מכלל ופרט וכלל"פ דברי ר"ע

  .ש עוד"ויעו. פעמי� וכתב לה ספר כריתות' ועוד דבגיטי� יש קרא יתירא משו� שכתוב ב, שבפרט


