
 
 

 ת שלוםשכנה - אונש פרשת

 בפרשת השבוע כתובה פרשת סוטה. 

ובאו שני עדים והעידו שאותה    י עם פלוני ביחידות, יבעל שאמר לאשתו בפני שני עדים אל תה

במקדש   .שה נאסרת על בעלה עד שתעלה למקדשיהא  תה עם אותו פלוני ביחידות,ישה הייא

לוקחים    לתוך המים מוסיפים עפר מקרקע המקדש,  לוקחים כלי חרס וממלאים בו מים מהכיור,

ומוחקים בתוך המים את מה    את הקלף מכניסים למים,   קלף וכותבים עליו את פרשת סוטה,

ואם    רה היא תמות,יעב  אם התברר שאכן היא עברה  שה שותה מהמים,יהא  שכתוב על הקלף.

וכך נאמר    היא מתברכת.  והתברר שהחשד של הבעל היה חשד שווא,  לא קרה לה שום דבר, 

 (ונקתה ונזרעה זרע״ )ה כח שה וטהורה היא,״ואם לא נטמאה הא בפרשה:

הרי זו מתחזקת    ,תה טהורהיוטה ששתת והיס:  פרק ג הלכה כב(כתב הרמב״ם בהלכות סוטה )

תלד    -  ואם היה דרכה לילד בקושי  ,ותתעבר ותלד זכר  יסור   -  ואם היה בה חולי  ,ופניה מזהירות

 תלד זכרים. - היה דרכה לילד נקבות ,במהרה

( ברכות  במסכת  רבותינו  דרשו  זו  הבטחה  עלתה  ש  לא:(על  אלקנה  של  אשתו  חנה  כאשר 

אני אגרום לכך שתהיה  ,  אם לא תיתן לי בן בדרך הרגילה  אמרה חנה לקב״ה:  להתפלל בשילה,

 , ובעלי אלקנה יחשוד בי שאני סוטה  אני אהיה במקום מסוים עם אדם זר,  חייב לתת לי בן,

ואז אתה הקב״ה תהיה חייב לתת   ויתברר שהחשד היה חשד שווא,  ישקו אותי את מי הסוטה, 

בן, שהרי הבטחת זרע״.  בתורה:  לי  ונזרעה  ונקתה  היא,  וטהורה  האשה  נטמאה  לא   ״ואם 

 מתפילת חנה נולד שמואל הנביא.

 שהיה דורש בכל ליל שבת,  פר על רבי מאירמסו  מסכת סוטה פרק א הלכה ד(בירושלמי )

שה  יועד שהא  פעם אחת הוא האריך בדרשה,.  תה באה לשמוע את הדרשה שלוישה אחת הייוא

בעלה כעס עליה, ואמר לה שלא תחזור עד שתירק בפניו של רבי .  לביתה הנר כבה  ההגיע

בת לו העין והוא אמר שכוא  לרבי מאיר נאמר ברוח הקודש מה נגרם מאריכות דרשתו,  מאיר.

שה לרבי מאיר, והוא אמר לה שאם יהלכה אותה א.  שה שתרפא לו את הכאב בעיןיוהוא צריך א

 אמר לה רבי מאיר  שה שבע פעמים.יירקה עליו הא.  היא תירק עליו שבע פעמים הוא יתרפא

כששמעו   על רבי מאיר לא פעם אלא שבע פעמים.  הירקהיא  ש  הלבעל  , ותגידהלבית  רותחזש

אמר להם רבי ו,  יבזו אותכך  ש  ןנתהוא  מאיר את הסיפור, שאלו אותו, איך    תלמידיו של רבי

כדי להשכין   ,אם הקב״ה היה מוכן שימחקו את שמו במים שנותנים לסוטה לשתותש  מאיר

 כדי להשכין שלום בין איש לאשתו. וישו אותיתן שיביי הואאז ודאי ש שלום בין איש לאשתו,



 
 

פרותיהם בעולם הזה והקרן   אלו דברים שאדם אוכל:  קכז(ועל כך אמרו רבותינו במסכת שבת )

 , ותלמוד תורה כנגד כולם. הבאת שלום בין אדם לחברו, ובין איש לאשתו  קיימת לו לעולם הבא:


