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, מקנא לה על פי שני�: רבי אליעזר אומר,  המקנא לאשתו"ל "וז, .סוטה במשנה . 1

פ "מקנא לה על פי שני� ומשקה ע: רבי יהושע אומר; פ עצמו"אחד או עומשקה על פי עד 
 עדיי� היא ,אמר לה בפני שני� אל תדברי ע� איש פלוני ודברה עמו? כיצד מקנא לה. שני�

,  נכנסה עמו לבית הסתר ושהתה עמו כדי טומאה;מותרת לביתה ומותרת לאכול בתרומה
  ". חולצת ולא מתייבמת,וא� מת, אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה

 
 א� בא להשקותה צרי� להביא שני עדי� שאמר לה .פ שני�"מקנא לה ע", ל"וז, י ש�"ורש

 וא� לא קינא לה בפני שני� אינה נאסרת עליו בסתירתה ואינו ,בפניה� אל תסתרי עמו
  .משקה

 אומר אי� עדי� שנסתרה אלא עד אחד או הוא עצמו'  ואפי.פ עצמו"או ע' פ עד א"ומשקה ע
 ולקמ� ילפינ� מקראי ,ראיתיה שנסתרה אחר שקינאתי לה נאסרת בסתירה עד שתשתה

 ".שסתירתה אוסרתה עליו מספק
 
רבי יוסי ברבי יהודה אומר , דתניא; דלא כי האי תנא' מתני", ל"וז, :סוטה בגמרא . 2

ומשקה לה על פי , פ עצמו"פ עד אחד או ע"מקנא ע, המקנא לאשתו: אליעזר' משו� ר
יוסי ברבי ' ט דר"מ. אי� לדבר סו�, לדברי רבי יוסי ברבי יהודה: השיבו חכמי�; שני�

, קינוי איתקש לטומאה! בה ולא בקינוי: ואימא.  בה ולא בסתירה,בה: אמר קרא? יהודה
ונסתרה והיא : דכתיב, סתירה נמי איתקש לטומאה. וקנא את אשתו והיא נטמאה: דכתיב

יוסי ' לדברי ר: השיבו חכמי�. ירה כדי טומאה הוא דאתאלכמה שיעור סת, ההוא! נטמאה
 הא למשנתינו יש לדבר ,דזמני� דלא קני ואמר קנאי? מאי ניהו. אי� לדבר סו�, יהודה' בר

א� לדברי רבי : ר יוחנ�"אמר רב יצחק בר יוס� א! זמני� דלא איסתתר ואמר איסתתר? סו�
? ולא מיבעיא למשנתינו, יהודה' סי ברא� לדברי רבי יו. אי� לדבר סו�, יהודה' יוסי בר
ר יצחק "א, אלא אי איתמר הכי איתמר! הת� ליכא עיקר, למשנתינו איכא עיקר, אדרבה

ר חנינא "א. א� למשנתינו אי� לדבר סו�, יהודה' יוסי בר' לדברי ר: ר יוחנ�"בר יוס� א
ל כרבי "קידילמא , לא לימא איניש לאיתתיה בזמ� הזה לא תיסתרי בהדי פלוני: מסורא
, וליכא האידנא מי סוטה למיבדקה, ומיסתתרא, קינוי על פי עצמו: דאמר, יהודה' יוסי בר

 ".וקאסר לה עילויה איסורא דלעול�
 

כשכועס עליה אומר קנאתי לה מפלוני ומביא עדי�  .ואמר קנאי", ל"וז, י ש�"ורש
  . דכיו� דלא קינא לה לא נזהרה בו,שנסתרה עמו סתירה כל שהוא

 ". אפילו בינו לבינה.לימא אינישלא 



 
קנוי האמור בתורה וקנא את  א", ל"וז', ח' ב' הלכות א' � הלכות סוטה פרק א"רמב. 3

 אפילו היה אביה או אחיה או גוי או ,אשתו הוא שיאמר לה בפני עדי� אל תסתרי ע� פלוני
  . והוא האיש שאינו מתקשה ואינו מוליד,עבד או שחו�

ורה ונסתרה היא שתסתר ע� אותו האיש שאמר לה אל תסתרי הסתירה האמורה בת ב
 הרי זו , שהוא כדי לצלות ביצה ולגמעה,א� שהת עמו כדי טומאה, בפני שני עדי�, עמו

ובזמ� שאי� ש� מי שוטה תאסר עליו , אסורה על בעלה עד שתשתה מי המרי� ויבדק הדבר
 . לעול� ותצא בלא כתובה

 שנסתרה ע� זה שקינא לה עליו ושהת כדי טומאה הרי זו קינא לה בפני שני� וראה אותה ח
  ."שאינו יכול להשקותה על פי עצמו, אסורה עליו ויוציא וית� כתובה

 
אי� '  והא אמרת המקדש בעד א,תימה", ל"וז, ה אמר אביי"ד. קדושי� סו תוספות. 4

קדשה בפני ל דהת� אפשר כיו� דלא " וי,חוששי� לקידושיו דאי� דבר שבערוה פחות משני�
עדי� המעות מתנה אבל הכא הביאה אוסרת בי� בעדי� בי� שלא בעדי� ואי� אנו צריכי� 

 ."אלא שידע הבעל האמת
 
 ,ל"וז, 'א אות ב"סימ� מ' בית הלוי חלק ב. 5
' ג דחזינ� להדי"� דאע"ל להרמב"והנראה דס"

עדי� אי� הכוונה ' דהאי תנא דמצרי� בקינוי ב
בלא עדי� לא הוי משו� נאמנות לחודא אלא ד

וראיה לזה מדקאמר לא לימא אינש . הקינוי כלל
 וא� נאמר דמא� ,י"י בר"ל כר"דלמא קיי' כו

עדי� הוי רק משו� שאי� הבעל נאמ� ' דמצרי� ב
ע תהיה אסורה לו דהבעל הא "א� כ� הרי לכ

כ דלדידיה בלא " אלא ע,יודע האמת דקינא לה
מ "מ .עדי� לא הוי קינוי כלל ואינה אסורה לו

עדי� גבי ' י דמצרי� ב"י בר"� דלר"ל להרמב"ס
א נאמ� " דאי� ע,סתירה הוי רק משו� נאמנות
 אבל לעני� איסור ,להשקותה ולהפסידה כתובתה

 . כיו� שהוא בעצמו ידע וראה שנסתרה אסורה לו
 דבשלמא קינוי בלא ,ובאמת דהסברא הוא כ�

ל דלא איכפת לה בקינוי שלו ולא אבדה "עדי� י
כ כיו� דראתה "במה שלא נזהרה אחחזקתה 

דקינא לה בלא עדי� ואפשר דג� באיכא עדי� 
אבל . רק שהיא לא ראתה את העדי� דלא מהני

סתירה מה סברא לומר דבלא עדי� לא להוי 
 והרי סתירה דסוטה במקו� זנות קיימא ,סתירה

וכמו דא� הבעל ראה שזינתה אסורה לו כמו כ� 
 . בראה שנסתרה

א אינו חולק על "דג� הרשבועוד נראה יותר 
ד דמצרי� עדי� " דלה� מ,� בסברא זו"הרמב

בסתירה הוא רק משו� נאמנות וג� בלא עדי� 
א� הבעל בעצמו יודע האמת שנסתרה אסורה 

פ די� מותרת הוא "א דע" והא דכתב הרשב,עליו
ל במשנה דבי� בקינוי "יהושע ס' משו� דהא ר

אמר י דק"י בר"ובי� בסתירה בעי שני עדי� ור
' פ עצמו הא הוי רק אליבא דר"דקינוי סגי ע

פ "ל דקינוי הוי ע"ע ס"יהושע לכ' אליעזר אבל ר
יהושע ' ל דהלכה כר" והרי בכל דוכתא קיי,'ב

' בנדה ד� ח(מקומות פסקינ� ' א ורק בד"לגבי דר
ח לא לימא אינש "והא דאר. א" דהלכה כר)ב"ע

ח קאמר "ל דר" י,י"י בר"ל כר"דלמא קיי' כו
תחילה לא לימא דלמה לו להכניס עצמו דלכ

י "בפלוגתא ויש לו לחוש לכתחילה ג� לדברי ר
' ל כר"א דקיי"ל להרשב" אבל בדיעבד ס,י"בר

ח דלמא מסתרה ונאסרה "והא דמסיי� ר. יהושע
תהיה אסורה רק   אי� הכוונה דא� תסתרה,עליו

 ,'י ומתסרה כו"י בר"ל כר"קאי על ה� דלמא קיי
כ "ע בע" והרי דברי השו.י אסורה"י בר"דלר

כתב כיצד ' ח סעי� ב" דבסימ� קע,צרי� לפרש כ�
אל תסתרי ובסעי� ' הוא הקינוי אומר לה בפני ב

עדי� ושהתה ' ש� כתב וכ� א� נסתרה בפני ב' ו
כדי טומאה עמו ולא קינא לה בפני עדי� מותרת 
שאי� אוסרי� על היחוד אפילו נסתרה על דעת 

 הרי דפוסק ,'פני בערוה אלא א� כ� קינא לה ב
'  ובסעי� ז,מותרת' להדיא דבלא קינא לה בפני ב

 ומוכרח לומר ,'ח דלא לימא אינש כו"כתב הא דר
 ".ח הוי רק לכתחילה"ל דה� דאר"דס

 
 'כו' על פי עד אה "ב ד"עהר", ל"וז, 'א אות א"מ' סוטה פרק אתוספות רבי עקיבא  .6

פ "א וע"פ ע"י אינה נאסרת ע"מע לכאורה דלר ומש,ל"י ז" וכ� לשו� רש,'נאסרה בסתירה כו
פ עצמו אסורה " דעכתב א מהלכות סוטה"ד מהלכות אישות ופ"� פכ"אבל ברמב. עצמו

 ."א"ה רי"ט ד" התויכתבשמו  וכ,עליו ואינה שותה
 
הא לאו הכי הוה , אלא טעמא דכתיב לא יקו� עד אחד באיש", ל"וז, :גמרא סוטה ב .7

א עד "סד, איצטרי�? אלא במאי מיתסרא, ואי אפילו חד ליכא, אמינא עד דסוטה חד הוא
, לישתוק קרא מיניה, עד דאיכא תרי? ואלא מאי בעי? אי� נאמ� בה. אי� בה אי� נאמ� בה

א "סד, איצטרי�! ת שבתורהואנא ידענא מידי דהוה אכל עדיו, דאתיא דבר דבר מממו�
ומי מצית אמרת . ליתהימ� בה עד אחד, שהרי קינא לה ונסתרה, דרגלי� לדבר, סוטה שאני



א אי� "סד, איצטרי�! מכלל דאסורה, והא מדכתיב והיא לא נתפשה? דאי� נאמ� בה ושריא
 ".ל"קמ, ובתרי נמי היא דלא נתפשה, נאמ� בה עד דאיכא תרי

 
ת מאחר שירדנו לסברא זו לומר דחד מהימ� "וא", ל"וז, א"דה ס"ש ש� ד"ספות הראותו

בה משו� דרגלי� לדבר מהשתא לישתוק מועד אי� בה ומעד אחד וממילא ידעינ� דחד 
ל דאחר שנכתבו שני הפסוקי� נסתייענו מה� סברא דחד מהימ� משו� דרגלי� "וי, מהימ�

לימא ה� סברא כולי האי  אבל אי לא כתיבי קראי לא א,לדבר לדרוש הפסוקי� כפי הקבלה
 ".להאמי� בה עד אחד

 
 , ל"וז', אות דו' אות ב' סימ� א. דבר שאול סוטה ב. 8

 



ות בפני אאי� ראוי לקפו� ולקנ", ל"וז, ט"הלכה י' � סו� הלכות סוטה פרק ד" רמב.9
עדי� תחלה אלא בינו לבינה בנחת ובדר� טהרה ואזהרה כדי להדריכה בדר� ישרה ולהסיר 

וכל שאינו מקפיד על אשתו ובניו ובני ביתו ומזהיר� ופוקד דרכיה� תמיד עד שידע , להמכשו
 וידעת כי שלו� אהל� ופקדת נו� ולא אמרשה� שלמי� מכל חטא ועו� הרי זה חוטא שנ

 ".תחטא
 

ד� ( בריש סוטה .'אי� ראוי לקפו� ולקנאות בפני עדי� תחלה וכו", ל"וז, וכס� משנה ש�
 .' כורא לא לימא איניש לאיתתיה בזמ� הזה אל תסתרי בהדי פלוניר חנינא מסו"א:) 'ב

פ "ל אלא כרבי יהושע דפליג על רבי אליעזר ואמר מקנא לה ע"ג דלפו� דינא לא קי"ואע
פ שני� למד מש� רבינו מדברי רבי חנינא לדיד� שלא יקפו� לקנאות לה "שני� ומשקה ע

 ".בפני עדי� תחלה
 

אמר לה בינו לבינה אל תסתרי ע� ", ל"וז, ה"הלכה כ ד"כ� הלכות אישות פרק "רמב. 10
 הרי זו אסורה עליו בזמ� הזה שאי� ,איש פלוני וראה אותה שנסתרה עמו ושהת כדי טומאה

 וא� הודת שנסתרה אחר שהתרה בה תצא בלא .ש� מי שוטה וחייב להוציא וית� כתובה
 ".ולפיכ� משביעה על זה ואחר כ� ית� כתובה, כתובה

 
אמר רבי חנינא :) 'ד� ב( ש� בפרק ראשו� .'אמר לה בינו לבינה כו", ל"וז,  משנה ש�ומגיד

 וסובר רבינו שכל ,' כומסורא לא לימא איניש לאיתתיה בזמ� הזה לא תסתרי בהדי פלוני
  ".שמעשיה גורמי� לה ליאסר תצא בלא כתובה ודבר ברור הוא

 
אל תסתרי ע�  אמר לה בינו לבינה", ל"וז', ו סעי� ט"שולח� ערו� אב� העזר סימ� קט. 11

אסורה לו וחייב להוציאה וית� , וראה אותה שנסתרה ושהתה עמו כדי טומאה, איש פלוני
 ".לה כתובה

 
ואפילו בינו , לא יאמר אד� לאשתו", ל"וז, 'ח סעי� ז" אב� העזר סימ� קעוש� בסו�

ודה דאמר קינא לה בינו דדלמא קיימא ל� כרבי יוסי ברבי יה, אל תסתרי ע� פלוני, לבינה
äâä :äèåñ éî åðì ïéà åéùëòå ,éåðé÷ä øçà äøúñð íàå , íìåòì åì äøåñà)îñ íùá øåè"â .( íàå. לבינה הוי קינוי

äì àðé÷å çëù , éåðé÷ä ìò ãéî äì ìåçîé)à"æ( ,éñ ïî÷ì øàáúéù åîë 'é óéòñ äæ"á." 
 

 ואפילו בינו לבינה לא , תחלהאי� ראוי לקפו� ולקנאה בפני עדי�", ל"וז, ב"כוש� סעי� 
אלא מוכיח אותה בינו לבינה בנחת , כמו שנתבאר, יאמר לה אל תסתרי ע� איש פלוני

  " .ובדר� טהרה ואזהרה כדי להסיר המכשול ולהדריכה בדר� ישרה
 

 ,ל"וז', אב� העזר סימ� א' ט חלק ב"מהרי. 12
הלכות ומיהו קשה לי מה שכתב הרב בסו�  "

 בפני עדי� ת� ראוי לקפו� ולקנו אי,ל" וז,סוטה
 ה אלא בינו לבינה בנחת ובדר� טהרהתחל

 בדר� ישרה ולהסיר ה כדי להדריכהאזהר
הרי זה חוטא '  וכל מי שאינו מקפיד וכו,המכשול

מ " הרב בכבוכת. דכתב ופקדת נו� ולא תחטא
חנינא לא ' דר' ד מה� מימר"שדברי הרב נלע

ג "ו אע וכתב,'לימא איניש לאנשי ביתיה וכו
יהושע דמקנא לה ' ל אלא כר"דלפו� דינא לא קי

חנינא '  מדברי רבינו ר�י שני� למד מש"עפ
. לדיד� שלא יקפו� לקנאת לה בפני עדי� תחלה

יוסי ' חנינא וכר' וקשה טובא שהרי פסק הרב כר
 שנאסרת בקינוי שבינו , אישותלכותבר יהודה בה

 ,יהושע' ל כר" ואי� כתב דלפו� דינא קי,לבינה
 ובקינוי ,חנינא הת�' הא לעני� איסורא מיירי ר

 . שבינו לבינה מתסרא עליה איסורא דלעול�
 לאו שיקנה "אלא בינו לבינה"דמאי דקאמר ' ונר

 דהא אדרבה אסור לונילה ממש אל תסתרי ע� פ

 ,� אחרי�דמטיל קנאה בינה לבי' בגמ' כדאמרי
דאמרי מאי האי דמרחקא נפשה ולא ידעי דקנא 

. תוקסבר אסור לקנא'  ואמרי� עליו וכולה בעלה
 לקנאת בפני ה אי� ראוי לקפו� בתחל,ק"אלא ה

 לה בינו לבינה בנחת רעדות אלא אחר שדב
 להסיר ה בדר� ישרה כדי להדריכה טהר�ובדר

 .א� לא תועיל זה אז מקנא לה ברבי�ו ,המכשול
 בדר� מוסר ונחת כדי שתקבל רווצרי� לאומ

פ במה מדליקי� " דסא ולמד הרב כ� מההי,ממנו
מ הני תלת מילי צרי� " שרדקאמ' במתני

 והת� , כי היכי דנקבלו מיניהתאלממרינהו בניחו
ל ופקדת נו� "� ז"מייתי ה� קרא דמייתי הרמב

המדרי� את ' הנשרפי� אמרי' ותו בפ. ולא תחטא
 �בניו ואת ביתו בדר� ישרה והמשיאי� סמו

 ,אט ופקדת נו� ולא תחמר אובלפרק� עליו הכתו
 ."ה ישר�מש� למד הרב שיהיו כל מעשיו בדרו
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ח כתב בש� ספר "בטור אב� העזר סימ� קע"
 לא יאמר אד� לאשתו בזמ� הזה ,ל" וז,המצות

אל תסתרי ע� פלוני דשמא הלכה כרבי יוסי 
דאמר קינא לה בינה לבי� עצמו שלא בפני עדי� 

י� מי סוטה ותיאסר עליו הוי קינוי ועכשיו א
 .. .כ"לעול� ע

 שכתב ,וג� על בעל ספר המצות גופיה תמיה אני
 והלא הוא ,דברי רבי חנינא כהויית� לעני� הלכה

כבר פסק בהדיא כרבי יהושע דאי� קינוי על פי 
על פי עד אחד כי א� דוקא על פי ' עצמו ולא אפי

ל שכתב "� ז" וכבר נזהר מזה הרמב.שני עדי�
 אי� ראוי לקפו� ,ל" וז,כות סוטהבסו� הל

ולקנאות בפני עדי� תחלה אלא בינו לבינה בנחת 
ובדר� טהרה ואזהרה כדי להדריכה בדר� ישרה 

� די� " וכתב ש� בעל כס� משנה שלמד הרמב,'כו
� כרבי יהושע "זה מדברי רבי חנינא לדיד� דקיל

דאמר מקנא לה על פי שני� שלא יקפו� לקנאות 
 הרי אתה רואה בפירוש ,'ה כולה בפני עדי� תחל

שכתב דאפילו בזמ� הזה אי� לחוש מלקנאות 
 והוא מהטע� שפירשתי מפני ,לאשתו בינה לבינו

 .שכבר פסק בהדיא כרבי יהושע
וטפי יש לתמוה על בעל הטורי� שהעתיק בתחלה 
דברי ספר המצות ובסו� הלכות סוטה העתיק 

 וכבר נזהר ,� ככתבו וכלשונו ממש"דברי הרמב
 שהעתיק דברי ,ע"ל בש"ק ז"ה הרב מהרימז

� שהבאתי לעיל והכניס בתו� דבריו "הרמב

ואפילו בינו לבינה לא יאמר לה אל תסתרי ע� 
 ואי� לחלק ולומר דהא דקאמר .'איש פלוני וכו

שלא יקנא אד� לאשתו אפילו בינו לבינה היינו 
 , אל תסתרי ע� איש פלוני,דוקא בלשו� קינוי

� לקנאות בפני עדי� היינו והא דקאמר שלא יקפו
 דש� קינוי אינו , דהא ליתא,אפילו בשאר לשו�

נופל אלא דוקא כשאמר אל תסתרי ע� איש 
 . כדאיתא בהדיא בריש סוטה,פלוני

' � דסבר דאפי"והרבה יותר יש לתמוה על הרמב
בזמ� הזה אי� לחוש מלקנאות לאשתו בינו לבינה 

ר  שמע מינה בהדיא דסב,מהטע� שפירשתי לעיל
ד " ואלו בפכ,חנינא מסורא' דלית הלכתא כר

' מהלכות אישות פסק בפשיטות כרבי יוסי בר
 ,יהודה דאמר קנוי על פי עצמו הוי קנוי ואסורה

 אמר לה בינו לבינה אל תסתרי ע� איש ,ל"וז
פלוני וראה אותה שנסתרה עמו ושהתה כדי 
טומאה הרי זו אסורה עליו בזמ� הזה שאי� ש� 

 וכתבו ש� המגיד ,'להוציא וכומי סוטה וחייב 
� די� זה מדברי "משנה וכס� משנה שלמד הרמב

רבי חנינא מסורא שאמר לא לימא איניש לאינשי 
ועוד . 'ביתיה בזמ� הזה אל תסתרי בהדי פלוני כו

 ,יש לתמוה הלא רבי חנינא גופיה אמר דילמא
� בפשיטות לאיסורא כרבי "ולמה פסק הרמב

א זו קשה ג� כ� על  וקושי.יוסי בר רבי יהודה
� "ו כהרמב"קט' הטור אב� העזר שפסק בסי

 ." והדבר צרי� עיו�,ממש

 


