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  СОТА, НАЗИР – БРАК, ВОЗДЕРЖАНИЕ – פרשת נשא 

  

 
СОТА: 

 
ועשה לה הכה� את בל התורה  ' והביא איש את אשתו אל הכה� וגו' איש כי תשטה אשתו וכו  ): נשא (טו  �במדבר ה יב : סוטה 
1הזאת 

 

 
2ולא ית� עליו לבונה):  נשא (במדבר ה טו  : לא לת� לבונה במנחת סוטה�סוטה  

 

 
3ולו תהיה לאשה ):  כי תצא (דברי� כב יט  : ו יקימנה לאשה לעול�המוציא ש� רע על אשת 

 

 
4לא יוכל לשלחה כל ימיו ): כי תצא (דברי� כב יט  : שלא יוכל לשלחה כל ימיו

 

 

НАЗИР: 

 
5כל משרת ענבי� לא ישתה ,  חמ$ יי� ושכר לא ישתה, מיי� ושכר יזיר):  נשא (במדבר ו ג  :  יי� שלא ישתה 

 

 
�6לא ישתה ' וענבי� לחי� וגו):  נשא ( במדבר ו ג : שלא יאכל ענבי

 

 
�7ויבשי� לא יאכל ) לחי� (וענבי�   ): נשא(במדבר ו ג  :  שלא יאכל צמוקי

 

 
�8לא יאכל ' מחרצני� וגו):  נשא ( במדבר ו ד :  שלא יאכל גרעיני ענבי

 

 
�9ועד זג לא יאכל)  מחרצני� ): (נשא (במדבר ו ד  : שלא יאכל קליפת ענבי

 

 
10כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו ): נשא(  ה במדבר ו : שלא יגלח הנזיר שערו 

 

 
11קדש יהיה גדל פרע שער ראשו ): נשא( במדבר ו ה : שיגדל הנזיר שערו

 

 
12על נפש מת לא יבא ' כל ימי נזירו לד): נשא(במדבר ו ו  : שלא יכנס הנזיר לאהל המת 

 

 
13כי נזר אלוקיו על ראשו ,  טמא בה� במת�לאביו ולאמו ולאחיו ולאחתו לא י ): נשא( במדבר ו ז :  שלא יטמא הנזיר למת

 

 
וזאת תורת הנזיר  .  והביא כבש ב� שנתו לאש�' וגלח ראשו ביו� טהרתו וגו): נשא (יח  �במדבר ו ט :  שיגלח הנזיר ויביא קרבניו 
  ואיל , וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ,  כבש בו שנתו תמי� אחד לעלה ' והקריב את קרבנו לד' ביו� מלאת ימי נזרו וגו 
14וגלח הנזיר פתח אהל מועד '  אחד תמי� לשלמי� וגו 

 

 

                                                           
1

 ה "שס מצוה חינו, 

2
 ו "שס מצוה חינו, 

3
 ג "תקנ מצוה חינו, 

4
 ד "תקנ מצוה חינו, 

5
 ח "שס מצוה חינו, 

6
 ט "שס מצוה חינו, 

7
 ע"ש מצוה חינו, 

8
 א "שע מצוה חינו, 

9
 ב"שע מצוה חינו, 

10
 ג"שע מצוה חינו, 

11
 ד"שע מצוה חינו, 

12
 ה"שע מצוה חינו, 

13
 ו "שע מצוה חינו, 

14
 ז"שע מצוה חינו, 
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Сота – замужняя женщина, подозреваемая в супружеской измене, и назир – 

человек, давший обет святости, представляют собой две противоположности. 

Женщина-сота подвергается тягостному испытанию, в котором с помощью 

«горькой воды» – воды сота – определяется ее виновность или невиновность. 

Не может быть ничего более отличного от соты, чем назир. Актом отказа от 

материальных удовольствий этого мира он создает для себя новую реальность, 

исполненную святости. Он должен быть, в сущности, святым человеком, полностью 

обособленным от любого вида чувственной страсти или нечистоты.  

Тем не менее по истечении срока обета назир проходит процедуру искупления, 

принося жертву хатат, ибо он отказался от того, что велением Б-га было ему 

разрешено. 

Заповедь о соте дает нам урок более мощный. Тора рассматривает ее грех как 

меила – термин, которым называется злоупотребление вещью, посвященной Храму, – 

поскольку ее влечение к мужчине должно быть направлено только на мужа. Но само 

это влечение, эта страсть – свята, она дана нам, чтобы побудить нас к созданию семьи 

– единицы еврейского народа. 

Мудрецы говорят, что темы соты и назира расположены в Торе рядом, потому 

что тот, кто видит женщину-сота, может испытать влияние, которое уменьшит его 

собственную святость
1
. Поразительно! Несмотря на то, что перед нами – опозоренная 

женщина, сама мысль, что кто-то, возможно, совершил такой поступок, делает его 

совершение более осуществимым и для кого-то другого. Бешт добавляет, что сам факт, 

что Всевышний поместил человека в ситуацию, где он увидел соту, – это признак, что 

данная сфера – его слабое место
2
. Именно для того, чтобы противостоять этой 

слабости, а вовсе не из-за особых духовных устремлений, назир приносит свой обет
3
.  

Как тема соты, так и тема назира входят в более широкий контекст нашей 

главы, объясняющей бней Исраэль, как сохранить святость народа, кдушат а-махане
4
.  

Грех соты приносит такой вид нечистоты, очищение от которого требует 

вмешательства извне, участия лидеров еврейского народа, ибо эта тума вызвана 

глупостью, безрассудством, тем, что называется  5שטות
 ,означает заблуждение שטות ) .

                                                           
1

  לידי מביא  שהוא היי� מ�  מועצ  יזיר   בקלקולה סוטה  הרואה  שכל ל, לומר סוטה  לפרשת נזיר פרשת  נסמכה  למה: ב ו י"רש

 ) ב סוטה (ניאו-

2
 קה עמוד  גדליהו באור מובא 

3
  הצדיק  בשמעו�:) ט נדרי�(' בגמ שמובא וכמו  מהחטא  האד�   את לפרוש שבאה הנזירות  עיקר וזהו : קו  עמוד גדליהו אור 

  נזירות  נוזרי ירבו כמו, בני   הצדיק שמעו� לו ואמר, העול� מ� לטורדו וביקש יצרו עליו פחז  כי שהרגיש זירנה לו שאמר
 �"הר שפיררש מה עוד ש"וע, שמי� לש� נזירותו   שהיה �"הר' ופי' לד להזיר  נזיר הפסוק עליו וקרא, בישראל

Другие мефаршим объясняют: сам факт, что он увидел такое событие, означает, что этот грех имеет 

какое-то отношение к его жизни.  

4
  לשמור בציווי התורה באה, זו פרשה ובהתחלת  במדבר בפרשת ... מישראל אחד  כל  שנפקדו  אחר ): הפרשה ריש (גדליהו אור

 .  הטמאי� שילוח של הפרשה היא  וזו , המחנה  קדושת את

 . מעילה  כתיב שבשתיה� לפי מעלה של לאותה  זו פרשה נסמכה  -  אשתו  תשטה כי : יב ה חזקוני

5
 : מעל בו ומעלה אשתו   תשטה כי  איש  איש אלה� אמרת ו ישראל בני אל  דבר) יב (ה
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отход от принципов мироустройства
1
, но чаще переводится как глупость, 

легкомыслие.) Эмоции, стремительно возникающие в таких ситуациях, настолько 

сильны, что человек (в данном случае – женщина и  -נוא) готовы рискнуть всей своей 

жизнью ради минутного удовольствия
2
. Восстановить здесь здравомыслие может 

только вмешательство извне. 

Что происходит в ситуции соты? Женщина пренебрегает прямым требованием 

мужа не уединяться с таким-то и таким-то конкретным человеком
3
. Неясным остается, 

было ли или нет совершено прелюбодеяние. Для выяснения этого вопроса женщина-

сота подвергается унизительной процедуре проверки по принципу мида ке-негед мида, 

который лежит в основе управления миром
4
. Она приносит мучную жертву из ячменя, 

пищи для скота, потому что отреклась от своего сехель (разума), без обычного 

добавления елея
5
, способного давать свет, и благовоний

6
; волосы ее распущены, 

одежда (по некоторым мнениям) надорвана. Все это происходит на глазах у множества 

                                                                                                                                                                                     

 ישראל בנות  כדר, ולא  שטות דר,  עצמה תנהג כי  �"בשי נכתב:  אשתו  תשטה  כי ה"ד שור  בכור

)  ז משלי (בו וכתיב תשטה כי דכתיב שטות רוח  בה� שתכנס עד נואפי� המנאפי� אי� רבותינו שנו -  אשתו  תשטה כי ה"ד י"רש
  אל ) ז ש� (ועבור   מעליו  שטה ) ד ש� (כמו בעיניו  ותחשד  צניעות  מדרכי  תט  תשטה   כי  מקרא של וטו ופש.  לב חסר   אשה נוא- 
 : לב, דרכיה אל ישט

'  ט  כי ו"בתי תשתה כמו ת "בטי תשטה  כי, אומר הייתי ראשוני� שערו� לא אשר חידוש דבר לומר מסתפינא ולולא:  יקר כלי
  לשו�  וכ� ו"תי במקו� זו  ת"שטי. נצטדק ומה בפסוק) טז  מד (מק$'  פר סו- י"פירש וכ� ת "דטלנ באותיות ו "בתי  מתחלפת

  האומר ולדעת . לערוה המרגילי� ושכר  יי�  אשתו   תשתה כי אמר  כאילו , ת"בטי  טועה ל"רז ובלשו� ,  ו"בתי המקרא   בכל. תועה
 : 'וגו תשת  על ושכר  יי�) י-ט   י ויקרא (ש"כמ לחול קודש בי� להבדיל יודע שאינו עד לב יקח שהיי�  לפי היינו שטות לשו� שהוא

 שטות  רוח  בו נכנס  כ� א�  אלא עבירה עובר אד� אי�: א"ע ג סוטה

1
 �.  בבריאה  יתבר,  הבורא שסידר ומהסדר, הבריאה מתכלית   האד� את להטות  הוא השטות   עני� שורש: 75' עמ, ממעמקי

,  )א  ז שביעית  (במשנה המוזכר " שוטהה הלו-  עלה "וכ� . הראוי מהסדר  נוטי�  שעליו כיו� ,  כ,  נקרא"  שוטה "הדס, בדומה
 . ומסודר הרגיל ומהמל, מהסדר חרוג הוא השטות שעני�  מורה זה  כי .)ש� אליהו שנות (מהרגיל גדולי� שעליו  ללו- הכוונה 

2
 �  שוטה  מלשו�  השטות לבי�) הדר, מ� הסטיה על דיבר שהכתוב (סטיה  מלשו�  השטות בי� ל"חז קישרו  ובכ�: ש�, ממעמקי

)� של המסודר  למהל,  כבול  מטבעו  שאד� בזאת ללמדנו) שטות רוח בה�  שתכנס עד נואפי� המנאפי� אי� "ל"ז כדרשת
  בו  נכנסת, בעבירה  האד�  את  להכשיל ובכדי. בניאו- יחטא שהוא יתכ� לא זה במצב. הדברי� של הראוי  ולסדר  הבריאה
� .  התכליתית המגמה את  תואמי� שלא  מעשי� תלעשו לו וגורמת , והראוי הישר  מהמל,  אותו מוציאה   והיא, שטות רוח קוד

3
Если муж делает такое предупреждение жене в присутствии двух свидетелей и имеется один 

свидетель, видевший потом акт прелюбодеяния, она запрещена мужу навсегда и горькая вода здесь 

помочь не может. Вода соты может помочь только в случае, когда есть доказательства, что женщина 

уединялась с мужчиной, о котором ее предупредили, но не свидетельство о самом факте измены.  

4
  גלתה  היא. נולה  המקו�,  לעברה עצמה את קשטה  היא. לו מודדי� בה,  מודד שאד� במדה) ז (א  פרק סוטה  מסכת משנה

,  הבט� כ,  ואחר תחלה היר, תלקה לפיכ, , הבט�  כ, ואחר תחלה  בעברה התחילה ביר,. עליה גלה המקו�, לעברה  עצמה תא
 : פלט לא הגו-  כל ושאר

5
 : שמ� עליו  יצוק   לא' וגו קרבנה את  והביא ] ו "ט',  ה במדבר  [שנאמר , סוטה  בקרב� שמ�  נית�  שלא שסו  מצוה -  החינו,  ספר

  והיא   אור קרוי שהשמ�, מהודר קרבנה יהיה שלא כדי] ג"י',  ט נשא רבה מדרש [ לברכה זכרונ� רבותינו אמרו, המצוה משרשי
  עליו� השמ� כי, חלקי אני בו ואענה… .שעורי� להיות גרועה מנחתה לפיכ,, לכל שנרבעת בהמה מעשה ועשתה, בחוש, עשתה

  ראוי אי�, ובזיו� בשפל למטה ונתנה גבירהמ בעלה ויסירה  מעשיה שקלקלה הסוטה ועתה, כול�  על צ- שהוא המשקי� כל על
  בה�  שנצטוינו העניני� וכלל . הגדולי� והכהני� המלכי� בו  למשחה ולגדולה לאורה נכו� שהוא הנכבד השמ� בקרבנה  להביא
,  וקלס  בזיו� וכדי ובבושת בחרפה יבואו דרכיו כל במעשיו המקולקל כי לב� אל ולתת במלאכה  העושי� מחשבת לתק�

�  : ישיג� ויקר וששו�  ושמחה'  ה טיביי  ולטובי

6
  כעני�  המצוה משרשי:  לבנה עליו ית� ולא] ו"ט ', ה במדבר [שנאמר סוטה בקרב� לבונה להשי� שלא שסז מצוה -  החינו, ספר
  זכרונ� אמרו  ועוד. קרבנה להדר  החוטאת לאשה ראוי אי� ולכ�, טוב   וריח בקרב�  הידור  הלבונה   כי, בשמ�  שכתבתי מה

  גבעת ואל] 'ו', ד השירי� שיר [שנאמר, לבונה קרויות והצנועות הכשרות שהאמהות] ג"י', ט  נשא  רבה מדרש[ זה על לברכה
 : מדרכיה�  פירשה וזו,  הלבונה
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женщин (а, возможно, и мужчин)
1
. Затем она произносит «амен» на грозную клятву 

коэна о том, что если она действительно виновна в прелюбодеянии, ее живот опухнет, 

когда она выпьет приготовленную для нее смесь
2
.  

Написанное на пергаменте Имя Всевышнего растворяют в жидкости, которую 

сота выпивает
3
. Это критический момент проверки, позволяющий достичь ожидаемой 

цели – получить ответ на вопрос.  

Рамбам говорит: Если денег у человека достает только на покупку либо 

субботних, либо ханукальных свечей, или на приобретение либо свечей для шабата, 

либо вина для кидуша, он должен предпочесть покупку субботних свечей, потому что 

[добавочный свет облегчает] шалом баит – и потому Имя Всевышнего [в случае 

соты] стирают [погружая пергамент в воду] ради достижения мира
4
.  

Разумеется, желательная цель – очистить имя женщины и вернуть ее мужу. 

Смесь содержит землю, взятую у основания жертвенника
5
. Потому что из земли 

 было сотворено тело Первого человека, т.е. цель этого мира. (И – עפר מ� האדמה –

действительно, это – исходная точка всего мира
6
.) Эта женщина дала повод думать, что 

сбилась с пути, что ее связь с жертвенником исказилась, и теперь он либо осудит ее, 

либо искупит
7
. 

И вот разворачивается самый поразительный урок ашгаха пратит. Если 

женщина виновна, она умрет
8
. Она возвратится в прах, из которого изначально была 

создана
9
. Одновременно умирает  -נוא – таким же таинственным образом

1
. Если 

                                                           
1

'  שנ לראותה חייבות ש� הנמצאות הנשי� שכל נשי�  של גדול  קבו$ עליה ומקבצי�:  ה' הל ג פרק וטהס  הלכות �"רמב

  ובלא   רדיד בלא ביניה� עומדת והיא ויראה  יבא לראותה   לבא  שיחפו$ איש  וכל' וגו הנשי� כל  ונוסרו) ח"מ ג"כ יחזקאל(
 : ביתה   בתו, שהאשה כמו ראשה  שעל וכופח  בבגדיה  אלא  מטפחת

2
  קינוי אלא  לה גר� שלא  בלשונה ומודיעה מכרת שהיא  בלשו�  הכה�  משביעה  כ, ואחר: ז' הל ג פרק וטהס  הלכות �"רמב

  שטית  לא וא� אות, איש  שכב לא א�) ב"כ ט"י'  ה במדבר (מכרת שהיא בלשו� לה ואומר ונסתרה בעלה לה  שקנא וסתירה
  שכבתו את ב, איש וית� נטמאת וכי איש, תחת שטית  כי  ואת האלה המאררי� המרי� ממי הנקי  איש, תחת טומאה
  האלה המאררי� המי�  ובאו צבה בטנ, ואת נופלת ירכ,  את  'ד בתת עמ, בתו, ולשבועה לאלה  אות, 'ד ית� איש, מבלעדי
  כדי בסו-  והיר, תחלה תלקה היא שהבט� ומודיעה מכרת  שהיא בלשו� אמ� אמ� אומרת והיא יר, ולנפיל בט� לצבות במעי,
 : המי� על לעז להוציא שלא

3
�"רמב ,�  קלקנתוס בו  שאי�  בדיו   הקדש בלשו� עליה וכותב  תורה  ספר  כמו  טהור עור  של מגילה  מביא כ, ואחר: ח' הל ש

  ...  ככתבו הש� את  וכותב  במלה ומלה באות אות בה� אותה   שהשביע הדברי� כל וכותב הגט כמו אשה של לשמה

4
  הש� שהרי ביתו שלו� משו�  קוד� ביתו נר היו� וקדוש  ביתו נר או חנוכה ונר  ביתו נר לפניו היה: יד' פ חנוכה' הל �"רמב 

  נע�  דרכי דרכיה) 'ג משלי (שנאמר בעול� שלו� לעשות יתנהנ התורה שכל השלו� גדול לאשתו איש בי� שלו� לעשות הנמחק
   שלו� נתיבותיה וכל

5
 : המי�  אל ונת� הכה� יקח המשכ� בקרקע יהיה  אשר העפר  ומ� חרש בכלי קדשי�  מי� הכה�  ולקח) יז (ה  במדבר 

6
 העול� הושתת שממנו וענו? שתיה אב� נקרא  למה, ל"חז אמרו 

7
  כפרה לו תהא הלואי, )כ  שמות" (לי תעשה מהאד  מזבח "בו  שנאמר ממקו� עפרו נטל..  .האדמה מ� עפר: ז ב רבה בראשית 

 לעמוד  ויוכל

�  ולחבר לקשר  כדי  – המקדש  הוק� שעליו עפר מאותו  – מסויי�  ממקו�  נברא האד� , הדברי� משמעות : 77' עמ, ובממעמקי
,  נברא  שממנו עפר אותו ל   ישתיי, אד�שה , היא הדבר תכלית. הפועל אל  יצאת העול� תכלית ידו   שעל המקו� אל  אותו 
  על  המיצגת – תכלית מאותה ופרישה, נברא   שהוא המקו�  מאותו   יציאה  לו יש  חטא כל, מאיד,.  יחטא  ובל מקומו   על וישאר

   .נוצר הוא שממנו העפר ידי

8
�"רמב ,�  מעזרת  אותה מוציאי� וה� ...   גידי� גידי� מתמלאה  והיא בולטות  ועיניה  מוריקות פניה מיד  היא טמאה  וא�: ... ש

� :ותמות ירכה  תפול כ,  ואחר בתחלה צבה ובטנה  בה עומדת שהיא נשי

9
 � לעפרה  תחזור, זכתה לא ... לסוטה עפר  הבא  תורה אמרה מה  מפני:  טו  ט רבה  דברי
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женщина не виновна, она воссоединяется со своим мужем, которому до сих пор была 

запрещена, и получает благословение
2
, помимо прочего, на легкие роды

3
. Земля, 

которую она выпила в воде, теперь становится ее силой – тем самым עפר ואפר י ואנכ  

Авраама-авину
4
. Хотя то, что она уединялась с посторонним мужчиной, ей никогда не 

прощается, теперь становится ясно, что эта женщина преодолела свое страстное 

желание пренебречь предупреждением мужа и вступить в незаконные отношения с 

посторонним мужчиной. В конце концов ее стойкость сохранила ей чистоту
5
.  

Совсем другое дело – назир. В своем стремлении к святости он буквально 

создает для себя новые заповеди
6
, новую освященную реальность, близкую к уровню 

первосвященника, когда, подобно последнему, соблюдает запрет на осквернение от 

мертвого тела. Он – назир, а это слово, как говорит Ибн-Эзра, происходит от слова 

незер
7
 – корона, венец, и здесь содержится сопоставление с уровнем святых пророков

8
. 

О нем сказано:כי יפליא , ибо он достигает уровня тайных, высших духовных сфер
9
. 

Назир не стрижет волос, предоставляя им расти без ухода
10

 и показывая этим, 

что физическая красота не имеет для него никакой ценности
11

 (тогда как царь – в 

точности наоборот – должен прибегать к услугам парикмахера ежедневно). Он 

отказывается от всех материальных удовольствий, включая вино и вообще все, что 

                                                                                                                                                                                     
1

  לו  ויארע שהוא  מקו� בכל  ידו על שהשקה  הנוא- ימות  היא שתמות  שעה באותה: יז' הל ג פרק הלכות סוטה  �"רמב
 יר,  ולנפיל  בט� לצבות לה שאירעו רעותמאו

2
 זרע  ונזרעה ונקתה היא וטהורה  האשה נטמאה לא וא�: כח ה

 בריוח   יולדת  בצער יולדת היתה א� מלמד שאלא ... עקיבא רבי ל"א ישמעאל' ר דברי ...נפקדת  עקרה היתה א�: לא ברכות

 ... שני�  יולדת  אחד... 

3
  במהרה  תלד בקושי לילד דרכה היה וא�...  טהורה  והיתה שתתש וטהס:  כב' הל ג פרקהלכות סוטה  �"רמב

4
 

4
 �)  יח בראשית (ביה דכתיב, אבינו  כאברה� ב� ממנה  יוצא  זכתה. לסוטה עפר הבא תורה אמרה מה מפני: טו ט  רבה דברי

   ואפר עפר ואנכי

5
   פ"ר ד- אליהו  לב

6
  פ"ואע. עצמו על חפ$ איסור שהוא  בנדר כ"משא לחפ$ איסור  עצמו  על כשעושה  הוא ששבועה  כתוב  ב"ע ב  נדרי�' בגמ

� .  לנדר דברו יחל בל על כ"ג עובר נזירות על העובר  שכל מוסכ�  הרי, בנזיר הדי�  מהוא מפלפלי� שהאחרוני

7
 ז  פסוק

8
 )�"ברמב עיי� (לנזירי� מבחוריכ�ו לנביאי� מבניכ� ואקי�: יא  ב  עמוס

�  ומפורש , ג"ככה למתי� מטמא   שאינו חמורה וקדושתו  …  , מאוד עד  גדולה שמעלתו נזיר   עני� נבי�  ובזה ]:  ע"תר[ משמואל  ש

  נאמר ולזה נביאי� ממעלת נזירי� של מעלת� שגדלה הרי, לנזירי� ומבחוריכ� לנביאי�  מבניכ� ואקח) 'ב עמוס (בכתוב
� . שבכ� ממובחרי� מבחוריכ

9
� ידוע  יו�על  פלא ומדת  עליו� לפלא שמגיע יפליא  כי  בו ונאמר ]:ע"תר[ משמואל  ש

 בזה) ג' ס ריש (גדליהו האור שכתב מה  ועיי�

10
   ראשו על יעבר  לא תער נזרו נדר ימי כל: ה ו, במדבר 

11
 . שער ותיקו� יופי  מחשבת   כל גוו אחרי   ישלי, ובזה . ראשו על יעבור לא תער : ש�, ספורנו 
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производят из винограда
1
. Он должен быть святым человеком

2
, отказавшимся от каких 

бы то ни было чувственных и земных страстей
3
 или нечистоты

4
. 

Нечистота соты необычна. Это единственный вид тумы, от которого можно 

очиститься непосредственно с помощью нес (единственная заповедь в Торе, зависящая 

от чуда) – воздействием горькой воды на живот женщины, если она виновна в 

прелюбодеянии
5
. Требуется чудо, т.е. прямое вмешательство Всевышнего, чтобы 

восстановить отношения между этими супругами (и потому процедура «срабатывает» 

только тогда, когда еврейский народ находится на высоком духовном уровне, а муж 

этой женщины чист)
6
. Эту единственную заповедь Всевышний выбрал, чтобы даровать 

еврейскому народу столь великий дар как Его прямое проявление в решении одной из 

человеческих проблем
7
. Идея шалом баит так значительна, что проходит по всем 

уровням алахи. Приведем исторические слова Рамбама (сказанные на основании 

мнения мудрецов): 

 לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היו� נר  היה :הלכות חנוכה פרק ד �"רמב

8איש לאשתו ביתו קוד� משו� שלו� ביתו שהרי הש� הנמחק לעשות שלו� בי� 
 גדול  .

דרכיה דרכי נע� וכל  ) 'משלי ג(השלו� שכל התורה ניתנה לעשות שלו� בעול� שנאמר  

 � .נתיבותיה שלו

                                                           
1

  נזרו ימי כל) ד: (יאכל לא  ויבשי� חי� בי�וענ ישתה לא ענבי� משרת  וכל ישתה  לא שכר וחמ$ יי� חמ$ יזיר ושכר  מיי�: ג ו 

 : יאכל  לא זג ועד מחרצני�  היי� מגפ� יעשה  אשר מכל

2
 : החמריות  התאוות מ�  נבדל.  יהיה  קדוש.  שער ותיקו� יופי  :ה  ו ספורנו 

3
  חטאי� לידי מביא  והוא   תאוות אחר   נמש, אחריו  הנמש, כל  כי היי�  מ� הנזיר  הוזהר  הפשט  ד"וע: ב ו , בחיי רבינו  

�  נזהר  ויהיה בשערו מנוול  בהיותו י"הש בעבודת נכנע בו ויהיה , הדאגה שמוליד לפי שער בגדול ונצטוה, רבי� ומכשולי
  רוב כי  פלא דבר  יעשה יפליא  לשו� וזהו ,  בגו- הנולדי�  מהעשני�  באד�  הטבע  מותר שער כ�  כי, אותו  המנוולי� מהמותרות

�  לשו�  שהוא, ישראל בני  מקדשי  וינזרו ) כב ויקרא (מלשו�  נזיר לשו�  הווז, מהתאוות פורש  וזה תאות�  אחר  הולכי� העול
 :הפרשה

4
 : יבא לא מת  נפש על 'לד  הזירו ימי כל:  ו ו 

5
   הזה העני�  זולתי בנס תלוי דבר התורה משפטי  בכל אי�: כ  ו �"רמב

6
 המי� אי� איסור של ילהבע בעל א� אבל מעול� הבעל חטא  בשלא האלו הדברי� וכל: יז' הל ג פרקהלכות סוטה  �"רמב

 : שבארנו  כמו אשתו את בודקי�

  מי  על  לעז ומוציא לבטלה  במי� שימחה המפורש לש� שגור� פשע חטאתו על מוסי-  זה הרי  אשתו  את   והשקה  עבר וא�) יח(
 : גרמו הבעל שמעשי תדע  לא  והיא המי� בה  בדקו ולא  שזינת לאחרות אומרת  שאשתו וטהס

  לא) ד"י' ד הושע (בקבלה  הכתוב על  וסמכו המרי�  מי את  הסנהדרי� בטלו  שני  בבית  גלויב המנאפי�  משרבו   לפיכ, ) יט(
 : תנאפנה  כי כלותיכ� ועל  תזנינה  כי בנותיכ� על אפקוד

  אי�   מעו� מנוקה האיש  אי�,  אשתו  את בודקי� מי� מעו� מנוקה שהאיש בזמ�, מעו� האיש ונקה:) מז  סוטה (אמרו :כ  ה �"רמב

�  אסורה בעילה שו� הבעל בעל שא�, מפרשי� ויש ונסתרה  לה משקנא עליה בא שלא, הוא  והנקיו�  אשתו  את  בודקי� המי
  בודקי� היו לא ב� כהה ולא נואפי� ובנותיו בניו היו שאפילו, )ש� (ההלכה מ� והעולה אותה   בודקי� המי� אי�  ימיו כל

 : לישראל וכבוד  נס שהוא , והכלל

7
  מתו, להוציא תחבולה לנו להיות באומה  גדול שבח שהוא השמש רואי לכל נגלה  זו מצוה שורש :שסה  מצוה -  החינו, ספר

  להיות  וממלכה גוי לכל אפשר שאי מה, זינתה לא או בעלה תחת האשה זינתה א� באמת ולדעת בנשותינו החשד לבבנו
�  ועל תזנינה  כי  ותיה�בנ  על יגלה מי   כי, או� פעלתי לא ואמרה   פיה ומחתה  אכלה] 'כ', ל  משלי  [נאמר  ועליה� ,  כ�  ביניה

�  כ,  ומתו,,  העמי� משאר הנעל� זה עני� לדעת מופת האל  לנו ונת�, שבקדושה דבר בכל נתקדש  ועמנו. תנאפנה כי כלותיה
.  מכי�  כל  בלב נגלה  והכל, אלה עניני� בפרטי עוד אארי, ומה. קדוש  יהיה  וזרענו של� ושלו� אהבה לאשתו איש בי� תתרבה 
  ז "מ סוטה  [ לברכה זכרונ� שאמרו כמו, בעבירות שנתקלקלו משעה  פסק, לה� גדול וכבוד  באומתנו ס נ העני�  טע� בהיות ולכ�
  שלא לומר  הכתוב ופירוש',  וגו תזנינה  כי  בנותיכ�  על אפקוד  לא] ד"י', ד הושע [שנאמר , סוטה  מי פסקו הנואפי� משרבו ] א"ע

 : זינתה א�  האשה את בודקי� המי� להיות  הזה הגדול הנס לה� יעשה

8
 יא -י "פ רבה המדרש פ"ע
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Так, помимо чуда, Б-г участвует в сохранении брака и другим путем – 

соглашаясь, чтобы Его Имя было стерто ради мира между супругами
1
. Уничтожение 

Имени Всевышнего, говорит Маараль, не приводит к исчезновению Шехины. 

Напротив, поскольку целью здесь является воссоединение мужа и жены, Шехина 

фактически укрепляется. Это действие допускается только с разрешения величайших 

мудрецов поколения: лишь Великий Санедрин вправе разрешить применение воды 

соты
2
. 

Таким образом, сота становится серьезным уроком о значении еврейского дома, 

а не отталкивающей историей распутницы. Как таковая, процедура сота «работает» 

только в том случае, если еврейский народ находится на подобающем ему высоком 

уровне святости
3
. Только тогда происходит это исключительное проявление 

Б-жественного Провидения в отношении Махане Исраэль. 

Семья – основная единица еврейского народа
4
 и любой цивилизации вообще. 

Вот почему рабейну Иона настаивает, чтобы во всех общинах имелись деятельные 

консультанты по вопросам брака, что позволит обеспечить семейный мир в каждом 

доме
5
. Брак – единственная структура, которую алаха санкционирует как 

предназначенную для рождения потомства
6
. Это единственная известная нам система, 

обеспечивающая воспитание детей не только послушно принимающими, но страстно 

стремящимися облачиться в великолепные одеяния Торы и мицвот. То, что дом 

называют малым Храмом, – не просто красивая фраза, дом действительно подобен 

Храму в том, что способен привести в мир Шехину. И над всем этим нависает угроза, 

когда у мужа возникают подозрения в неверности жены. Если на самом деле она 

виновна не более чем в  יחוד с человеком, с которым, согласно предупреждению мужа, 

она не должна уединяться, имеет смысл стереть Имя Б-га и привлечь Всевышнего к 

спасению этого брака.  

В сущности, смысл заповеди сота – в соединении. Иудаизм говорит «нет» 

безбрачию и «да» – браку, а значит – потомству и продолжению жизни. Опасность 

ситуации соты – движение страсти в неверном направлении. Эта заповедь учит не 

воздержанию, а верной направленности страстей. И женщина, и ее муж должны желать 

процедуры сота именно ради этого
7
. Предпосылкой здесь, в известном смысле, 

является стремление воссоединиться и продолжить совместную жизнь в святости
8
.  

                                                           
1
 המרי� מי  אל  ומחה ...  האלה האלות את וכתב: כג ה

2
 ב"ע ז  סוטה

3
  שכינה להשרות ראויי�  שיהיו' וכו  מקו� של רצונו עושי� רוב� בהיות� בישראל שיעשה  קבוע  ונס  פלא שהוא: כ ו �"רמב

 � בתוכ

4
Когда Яаков спускается в Египет с семьюдесятью душами, потомки которых потом образуют еврейский 

народ, Тора (Шмот, 1:1) говорит о них: וביתו  איש  – человек и его дом. Только дом, в конечном счете, 

может произвести народ.  

5
 ...  חברו ל אד�  ושבי�  ואשתו איש  בי� שלו� שיטילו  אנשי�  לברור ישראל וחייבי�: יד  אות  התשובה אגרת , יונה רבינו 

� .  אד� בני ולרצות לפייס שיודעי

6
  לא] ח"י, ה"מ' ישעי [כדכתיב, בישובו חפ$ הוא ברו, שהש�, מיושב העול� שיהיה כדי, זו  מצוה משרשי) 'א מצוה (חינו,

 . השרת למלאכי ולא ניתנו אד�  לבני כי, בעול� המצות כל  מתקיימות   שבסיבתה גדולה מצוה  והיא. יצרה לשבת  בראה תהו

7
� כתובה בלי לגרשה  חייב בעלה, רצתה  לא האשה א

8
 לבעלה אסורה  שתשתה עד דסוטה 
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Смысл заповеди о назире кажется прямо противоположным: заповедь словно бы 

одобряет отказ от земных радостей как образец святости.  

 Назир воздерживается от вина, а значит, его разум всегда ясен и назир никогда 

не теряет контроля над собой
1
. Отращивание волос (и сбривание их полностью – в 

конце) лишает его естественной красоты (нормальных, ухоженных волос
2
), внушая 

смирение
3
. Удаление от тумат мет гарантирует, что его сердце остается чистым и 

безупречным, а значит, на пути его мудрости не возникает никаких препятствий
4
. 

Назир надеется достичь такого уровня контроля над своими страстями, какой 

был у Первого человека до грехопадения. Но в состоянии обета назир остается не 

навсегда. В конце срока он должен оставить свой незирут и вернуться в мир
5
. При этом 

он должен искупить «зазор» между состоянием незирута и обычным состоянием. Он 

должен принести корбан хатат
6
. Есть мнение, что жертвоприношение необходимо 

потому, что он отказался от того, что разрешено ему Всевышним
7
. Отказ для 

восстановления самоконтроля, предпринятый как духовное упражнение (или на 

ограниченное время) – это позволительно. Человек, добровольно принявший на себя 

пост, потому что у него проблемы с едой, вполне может быть святым
8
, если потом 

                                                           
1

�  כשיורד  רק, בינה  שרשו יי� הנה כי .לו היפו, שהוא הדבר מ� בסור א� כי א"א המעלה לזו לבוא א,]: ע"תר[ משמואל  ש

  כשפורש כ"וע, סוד יצא יי�  נכנס.)  ה"ס עירובי�  (ל"ז ש"כמ  שבלב הנסתרות ומגלה  הדעת את  ומשחית  מתגש� מטה   למטה
 . בינה שהוא היי� לשורש  בקדושה לעומתו  בא  היי� מ� ע"א

2
 ה "של 

3
�  הייתי  רועה ב"ע' ט נדרי� ס"ובש, ראשו על יעבור   לא ותער ש"כמ תגלחת היא  שבנזיר' השני והמצוה: ש� משמואל  ש
  רשע לו אמרתי  העול� מ�  לטורדני יקשוב  יצרי  עלי  ופחז שלי בבואה  ונסתכלתי המעיי�  מ�  מי�  למלאות הלכתי בעירי   לאבא
  לעומתו בא   כ"וע, מגאות ע" א שפורש הוא שנזיר הרי', וכו לשמי� שאגלח, העבודה' וכו של,  שאינו בעול� מתגאה אתה למה

  ענוה  עשה לראשה עטרה  חכמה שעשתה מה) ג"ה א"פ שבת ירושלמי  (ל"ז ש"וכמ  חכמה' מבחי למעלה ענוה שהיא בקדושה
  הגלגולת שעל השערות אצלו נקדשו כ"וע', וגו יפליא כי איש אומר הכתוב עלי, ש� ס"הש שמסיי� זהו, לסולייתה עקב

 . והב�, המוח על המקי- 

4
�  וההיפו, , בחכמה   ולא ימותו) 'ד איוב (כתיב  והנה מת   מטומאת  לפרוש היא  נזיר של השלישית  המצוה : ש� משמואל  ש

,  הלב וטמטו� שחורה  ומרה עצלות  לאד� באי�  שממנה  המת  מטומאת  ע"א  שפורש במה  כ"וע ', בעלי'  תחי החכמה ) 'ז קהלת(
 : ז"כ והב�', בעלי' תחי החכמה כדכתיב ת"השי בעבודת החיות  אל בא שממנה  חכמה  'בבחי  בקדושה לעומתו בא

5
 ה "של 

6
  תמי� אחד ואיל לחטאת תמימה  שנתה בת אחת וכבשה לעלה אחד תמי� שנתו ב� כבש' לד קרבנו את והקריב: יד ו

 �7 לשלמי
  אלא   זה חטא נפש  באיזה וכי  נפש  על חטא מאשר   עליו וכפר לומר תלמוד מה אומר  ברבי  הקפר אלעזר  רב:  א"ע יא תענית 
  ודבר דבר מכל עצמו המצער חוטא נקרא היי� מ� אלא עצמו ציער שלא זה ומה וחומר קל דברי�  והלא היי� מ� עצמו שציער

 .  וכמה כמה אחת על

8
) ...  הקוד� באות שהבאנו הקפר אלעזר  כרב שהוא אומר' והגמ( חוטא נקרא בתענית היושב כל ואלשמ אמר: א"ע יא  תענית

  המצער, קדוש נקרא אחד  מדבר   אלא עצמו צער  שלא זה ומה  שער פרע  גדל יהיה קדש שנאמר קדוש נקרא אומר  אלעזר' ר
  נקרא הא  אלעזר' ולר קאי פרע אגידול   ההוא קדוש איקרי  הא ולשמואל: 'הגמ וממשי, (וכמה כמה  אחת   על דבר  מכל עצמו 
  )נפשיה  דסאוב ההוא   חוטא

 : מאד קט� אליעזר ' ור שמואל  בי� ההבדל מ"מ בדבר  אמורעי� מחלוקת  שיש רואי� שמזה פ"ואע

  את לצער עבירה מ"מ  תענית  לעשות שמצוה מסכי�  שמואל שאפילו שמואל אמר  ה"ד' התוס כתבו: לשמואל בנוגע .1
 נפשו  מצער שהוא ממה   העבירה מ�  יותר גדול התענית  ושהע שהוא המצוה מ"ומ  עצמו

  הוא ע� או לבריאותו מזיר  זה ע� חוטא הוא שהמתענה מסכי� אלעזר' שר ב"ע יא בד- ' הגמ כתב : אלעזר' לר בנוגע .2
  ' ס  תקעא' ס ע"בשו להלכה ונפסק  .תינוקות  מלמד הוא  א�  או אופ� באיזה  שלו' ד מעבודת או ) ח"ת  הוא א� (מלמודו  מפסיד

  וכתב בתורה עמלו שאי�  למי אלא  נזכרו לא' כו בסיגופי� שתמצא  מה  שכל החרדי� בש� ה" מהשל מביא  הלכה ובביאור  וב א
  בביאור אבל חטא על לכפרה צר, לו  שיש מי התיר  רק) א'  ס תקעא (ב"ובמ זה  בדבר חלשי� כולנו שהיו� חיי� חפ$ הספר
  ספרי וכתבו ): ש� א"ס (ב"המ  כתב ועוד . עוד ש"ע באכילתו  מעט וי  שלו  תורה ללימוד  שיוסי- שעדי- א"הח הביא  הלכה
 וש�' וגו  עונותיו ומתכפרי� לסיגו- כ"ג נחשב  זה ממנו ידו   מוש, לאכל מתאוה שהוא בעוד אכילתו באמצע דא�  המוסר
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возвращается к золотой середине. Мы постимся в Иом-Кипур, отказываемся от хлеба в 

Песах, от работы – в субботу, но все эти действия мы всегда воспринимаем в более 

широком контексте. Иом-Кипур – это только один день в году, Песах завершается в 

Шавуот заповеданным жертвоприношением двух хлебов, которые должны быть 

изготовлены именно из хамеца, а значение субботы определяется ее влиянием на ход 

всей недели. Все это, однако, не является только средством для достижения цели, все 

это обладает самостоятельной ценностью. Но все эти действия ограничены во времени 

и входят в определенный контекст. В барайте рава Пинхаса бен Яира, на которой 

основана книга «Месилат йешарим», пришут (отдаление, отказ, аскетизм) 

рассматривается как шаг на полпути к кдуше. 

Урок соты намного более драматичен. Ее судьба, если она виновна, так ужасна 

именно потому, что ее поступок чрезвычайно важен для семейных отношений. Как уже 

сказано, Тора рассматривает ее грех как меила
1
 – термин, означающий 

злоупотребление вещью, посвященной Храму. Реакцию мужа называют актом 
קנאה2 . 

הקנא  происходит от слова  קנה и указывает на исключительность, которая должна 

присутствовать в отношениях между мужем и женой. Отношения между ними 

настолько святы, что женщина не может делить себя с кем-либо еще
3
. Нарушение ее 

запрещенности другому мужчине расценивается как состояние нечистоты
4
.  

Если женщина невиновна, получаемое ею благословение
5
 является 

окончательным свидетельством в решении данного вопроса. Одни и те же воды хесед 

могут превратиться в проклятие, а могут – в благословение
6
. Но произойти это может 

лишь тогда, когда еврейский народ находится на самом высоком духовном уровне, 

который достоин такого чуда
7
. Сила этой женщины – это ее слабость, потому что ее 

страстное влечение к мужчине должно быть направлено исключительно на мужа. 

Возможно, поэтому именно из заповеди о соте мы выводим урок, что замужняя 

женщина должна покрывать волосы. С этим же связан урок, который мы извлекаем из 

                                                                                                                                                                                     

  מ�  ליו ע שיקבל ממה   הדבור מ� תענית  שיקבל יותר  טוב   תענית  להתנדב רוצה שכשאד� אחד  בספר כתוספות  וראיתי: ממשי,
     .חיי� חפ$ בספר פעמי� כמה כתב וכ�  האכילה

1
 : מעל בו  ומעלה  אשתו  תשטה  כי איש איש אלה�  ואמרת ישראל  בני אל דבר) יב( ה

2
 : נטמאה לא והיא אשתו את וקנא  קנאה רוח  עליו עבר או  נטמאה  והוא אשתו את  וקנא   קנאה רוח עליו ועבר) יד (ה

3
Рав Ш. Гирш: Заявить свое право на что-то, потребовать чего-то как принадлежащего по праву.

 

4
   נטמאה והוא  )יד (ה

5
 זרע  ונזרעה ונקתה היא וטהורה  האשה נטמאה לא וא�: כח ה

 ) כו סוטה  ( לבני� יולדת שחורי� ילדת היתה א�  בריוח תלד  בצער יולדת היתה  א�: י"רש

6
 לשפע  מקו�  בכל רומזי� מי�  הלא כי , עיו�  וצרי, . קדושי� מי�  ידי על נבדקת שהסוטה מצינו:  196 ד-  ג"ח מאליהו מכתב 

  הרחמי�  מדת מהפכי� רשעי� "ל"ז כאמר�, לדי� החסד את  מהפכת   בקלקולה הסוטה אכ�! קדושי�  מי�  שכ� וכל,  וחסד
�מוחקי,  המי� את  אותה  שמשקי�  קוד� ,  זה עני�  ולחזק  ...  המרי� המי� בחינת   וזהו) ... יב סוכה" (הדי� למדת  �  ש� לתוכ
 ' וגו ה"הוי

7
  בהיות� בישראל שיעשה קבוע   ונס פלא  שהוא,  הזה העני�  זולתי בנס   תלוי דבר  התורה משפטי   בכל אי�   והנה :כ  ה  �"רמב
�  הממזרות מ� ישראל  ולנקות,  העמי�  יתר  כזמת  תעשינה שלא הנשי� ליסר צדקו למע� חפ$  כי, מקו�  של רצונו עושי� רוב
  משרבו) מז  סוטה ( שאמרו כמו, בעבירות שנתקלקלו משעה  הזה העני� פסק ולפיכ, בתוכ� השכינ להשרות ראויי� שיהיו

�  הזונות  ע� ה� כי תנאפנה כי כלותיכ� ועל תזנינה כי בנותיכ� על אפקוד לא) יד ד הושע (שנאמר , סוטה מי פסקו הנואפי
  שבעליה�  בעבור העו� מ�  פטורות הנואפות הנשי� שתהיינה אומר הכתוב ואי� ילבט  יבי� לא וע� יזבחו הקדשות וע� יפרדו
�  ולא  הזאת בטובה יבינו  לא וה�, קדוש ע� ולהיות� לכבוד� לה� נעשה שהוא הזה הגדול  הנס בה� יעשה שלא רק, נואפי
  המתרג� תרג�,  )ח י  משלי (ילבט   שפתי� ואויל  וכ�   בסכלותו ילכד כלומר,  "ילבט  יבי� לא  וע�  "שאמר וזהו, בה יחפצו 

 :מתאחד  בספותיה סכלאו , הירושלמי 
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факта, что в воду соты должна быть подмешана земля из Храма
1
. Если она виновна, 

она возвратится в прах. Если она невиновна, она заслужит детей, достойных сравнения 

с ее праотцем Авраамом, сказавшим о себе, что он не что иное как 
עפר ואפר 2 . 

Мей Шилоах говорит, что мудрецы усматривают в вопросе о соте мощное 

позитивное начало. Тора сначала говорит о соте, а уже потом, сразу следом, – о назире. 

Сначала идет урок о споткнувшемся человеке, разбор этого урока, а затем – урок о 

подъеме по «ступенькам» духовности, как происходит с назиром. Но в Талмуде 

трактат «Назир» предшествует трактату «Сота». Мудрецы говорят, что если мы будем 

стремиться к святости, как назир, мы никогда не запутаемся, не упадем в грязь, как 

сота. Для этого нам достаточно будет раз в год прочесть о женщине-соте в Торе, в 

недельной главе «Насо»!
3
 

                                                           
1
   המי� אל  ונת�  הכה�  יקח  המשכ� בקרקע יהיה אשר  העפר ומ� חרש בכלי קדשי� מי� הכה� ולקח: יז ה

2
  עפר  ביה דכתיב אבינו כאברה� ב� ממנה יוצא, זכתה. לסוטה עפר הבא תורה אמרה מה מפני  רבא אמר: א"ע יז  ד- סוטה

 לעפרא  תחזור זכתה  לא, ואפר

3
  נזיר  מסודר'  ובגמ, נזיר  פרשת  כ "ואח  סוטה פרשת  נאמר   בתורה: אשתו  תשטה   כי איש איש ה"ד  קמה' עמ א"ח שלוח  מי

�  ועל , בה� להגדיר לו שצרי, תורה דברי על ויעמוד  עצמו יזיר  כ"ואח בחסרונו יביט שהאד� מורה   סוטה הנה. סוטה קוד
  אבל  ).א"ע מג גיטי� (בה� נכשל כ� א� אלא  תורה  בדברי  עומד אד�  אי�  באמת כי, נזיר כ, ואחר  סוטה בתורה נכתב ,ח כר

  היינו , סוטה  קוד� נזיר סדרו, בטובו  וחפצי� לאד� אוהבי� שה� היינו, )ח א משלי י"רש (אמ, תורת נקראו ל"ז חכמינו
�  תורה   ומדברי בתורה הנאמר סוטה בפרשת שיתבונ� בזה לו  די  ויהיה, תורה בדברי שיכשל טר� בתחילה עצמו יזיר שאד
 . כשלו� ידי על  ולא  לשמור צרי,  דבר יזה בא  יבי�


