
 
1 

The Sota's Husband 
  

Based on sources compiled by Rabbi Yaakov Beasley 
 

Source 1: Bamidbar Ch. 5 
 

 

ֵהן ַמִים   יז ְוָלַקח ַהכֹּ
-; ּוִמןָחֶרׂש-ְקדִֹּשים, ִבְכִלי

ֶהָעָפר, ֲאֶשר ִיְהֶיה ְבַקְרַקע 
ֵהן, ְוָנַתן  ַהִמְשָכן, ִיַקח ַהכֹּ

 ַהָמִים.-ֶאל

 17 And the priest shall take holy water 
in an earthen vessel; and of the dust 
that is on the floor of the tabernacle 
the priest shall take, and put it into the 
water. 

 

ָהָאֹלת ָהֵאֶלה, -ְוָכַתב ֶאת  כג
ֵמי -ַבֵסֶפר; ּוָמָחה, ֶאל--ַהכֵֹּהן

 ַהָמִרים.

23 And the priest shall write these 
curses in a scroll, and he shall blot 
them out into the water of bitterness. 

 
Source 2: Shemot Ch. 32 

 

ָהֵעֶגל ֲאֶשר -ַוִיַקח ֶאת  כ
ָעׂשּו, ַוִיְׂשרֹּף ָבֵאש, ַוִיְטַחן, 

ְפֵני -ָדק; ַוִיֶזר ַעל-ַעד ֲאֶשר
ְבֵני -ַהַמִים, ַוַיְשְק ֶאת

 ִיְׂשָרֵאל.

 20 And he took the calf which they had 
made, and burnt it with fire, and ground 
it to powder, and strewed it upon the 
water, and made the children of Israel 
drink of it. 

  

  
 

Source 3: Talmud Avoda Zara 44a 
 

 דק אשר עד היטב טחון אותו ואכות באש אותו ואשרוף לקחתי העגל את עשיתם אשר
: אומר הוא הרי? ראיה משם: לו אמר! ההר מן היורד הנחל אל עפרו את ואשליך לעפר
 .כסוטות לבודקן אלא נתכוין לא, ישראל בני את וישק המים פני על ויזר

 

His intent was to probe them, like the sota… 
 

 
 
 



 
2 

                              Source 4: Bamidbar Ch. 5 

ִשים, ִבְכִלי  יז ֵהן ַמִים ְקדֹּ -ְוָלַקח ַהכֹּ
ֶהָעָפר, ֲאֶשר ִיְהֶיה -ָחֶרׂש; ּוִמן

ְבַקְרַקע ַהִמְשָכן, ִיַקח ַהכֵֹּהן, ְוָנַתן 
 ַהָמִים.-ֶאל

17 And the priest shall take holy water in an 
earthen vessel; and of the dust that is on the 
floor of the tabernacle the priest shall take, and 
put it into the water. 

ֵהן ֶאת  יח ָהִאָשה, ִלְפֵני -ְוֶהֱעִמיד ַהכֹּ
ֹּאש ָהִאָשה, ְוָנַתן -ְיהָוה, ּוָפַרע ֶאת ר

ַכֶפיָה ֵאת ִמְנַחת ַהִזָכרֹון ִמְנַחת -ַעל
ֵהן ִיְהיּו, ֵמי  ְקָנאֹּת ִהוא; ּוְבַיד ַהכֹּ

ְרִרים. ִרים ַהְמאָּ  ַהמָּ

18 And the priest shall set the woman before the 
LORD, and let the hair of the woman's head go 
loose, and put the meal-offering of memorial in 
her hands, which is the meal-offering of 
jealousy; and the priest shall have in his hand 
the water of bitterness that causeth the curse. 

-כֵֹּהן, ְוָאַמר ֶאלְוִהְשִביַע אָֹּתּה הַ   יט
ֹּא ָשַכב ִאיש אָֹּתְך, -ָהִאָשה ִאם ל

ֹּא ָׂשִטית ֻטְמָאה, ַתַחת ִאיֵשְך-ְוִאם -ל
ְרִריםִהָנִקי, - ִרים ַהְמאָּ י ַהמָּ  ִממֵּ

 ָהֵאֶלה.

19 And the priest shall cause her to swear, and 
shall say unto the woman: 'If no man have lain 
with thee, and if thou hast not gone aside to 
uncleanness, being under thy husband, be thou 
free from this water of bitterness that causeth the 
curse; 

ה,  בכ לֶּ אֵּ ְרִרים הָּ אּו ַהַמִים ַהְמאָּ  ּובָּ
ְבֵמַעִיְך, ַלְצבֹות ֶבֶטן, ְוַלְנִפל ָיֵרְך; 

 ְוָאְמָרה ָהִאָשה, ָאֵמן ָאֵמן.

22 and this water that causeth the 
curse shall go into thy bowels, 
and make thy belly to swell, and 
thy thigh to fall away'; and the 
woman shall say: 'Amen, Amen.' 

ֵהן-ְוָכַתב ֶאת  גכ --ָהָאֹלת ָהֵאֶלה, ַהכֹּ
לַבֵסֶפר; ּוָמָחה,  ִרים.-אֶּ י ַהמָּ  מֵּ

23 And the priest shall 
write these curses in a 
scroll, and he shall blot 
them out into the water 
of bitterness. 

תָהִאָשה, -ְוִהְשָקה, ֶאת  כד י -אֶּ מֵּ
ּה ַהַמִים  אּו בָּ ְרִרים; ּובָּ ִרים, ַהְמאָּ ַהמָּ

ִרים. ְרִרים, ְלמָּ  ַהְמאָּ

24 And he shall make the woman drink the water 
of bitterness that causeth the curse; and the 
water that causeth the curse shall enter into her 
and become bitter. 

 
Source 5: Commentary of Ibn Ezra 

 
, השם תאר - המרים ומלת סמוך מי שמלת, דעתי לפי - המרים מי 

 ערומים ובגדי כמו, סופה שם על שנקראו יתכן גם .ידוע סודו כן אם
(, כד) למרים המאררים המים בה ובאו: והעד(. ו, כב איוב) תפשיט
 אחר מרים המים ישימו המאררים הנקראות האלות כי להורות
 .מתוקים היותם
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                         Source 6: Commentary of Abravanel 

 
 שמפני לי נראה. המאררים המרים מי המים נקראו למה ואמנם 

 קראם בהם שנמחק האלות דיו מפני או המים בתוך שהיה העפר
 ובבחינת. אותם השותה לחיך מרים היו בעצמם הם כי המרים מי

 בה ישימו כי מאררים קראם כשנטמאת באשה יעשו אשר הפועל
 .באחרונה ומרה וקללה מארה

 
 

Purpose of the Commandment? 
Source 7: Deterrence: Rambam, Guide 3:49 

 
. כריתות ספר לה וכתב עליו שיעיד בספר רק לגרש יתכן שלא נצטווינו לזה

 בדיני נצטווינו, מאד רבות האשה על בו הנופלות והספקות הזנות שחשד ומפני
, השמור בתכלית עצמה שתשמור בעולה אשה לכל מביא ההוא הענין אשר, סוטה

 הבטוחות הנקיות רוב שאף, סוטה מי פחד מפני, עליה בעלה לב יחלה שלא כדי
 המות ואף, ממונן בכל בה יעשה אשר ההוא המעשה מן עצמן פודות היו בעצמן

 וקריעת, שערה וסתירת, האשה ראש פריעת והוא ,ההוא הגדול הבושת מן טוב
 ד"ב ובפני ואנשים נשים הכל לעיני המקדש בכל והקפתה לבה שיתגלה עד בגדיה
 .רבים בתים סדר מפסידים גדולים חליים הפחד זה מפני וימנעו, הגדול

 
The humiliation that the woman undergoes is so embarrassing, that 

"many people would rather expend their entire fortunes, and even die, than 
undergo such an ordeal." 

 
 

Source 8: The Public Aspect: Rambam, Mishne Torah, Sotah 3:5 
 

' שנ לראותה חייבות שם הנמצאות הנשים שכל נשים של גדול קבוץ עליה מקבצין
 יבא לראותה לבא שיחפוץ איש וכל', וגו הנשים כל ונוסרו+ ח"מ ג"כ יחזקאל+

 ראשה שעל וכופח בבגדיה אלא מטפחת ובלא רדיד בלא ביניהן עומדת והיא, ויראה
 .ביתה בתוך שהאשה כמו

A great throng of women is brought about her, because all the women who are 
to be found there must see her – and any man who wishes to see her may come 
and see her.  She stands there without her veil and without her kerchief, in her 
[torn] clothing like a woman in the privacy of her own home.  

  
 



 
4 

 

Source 9: The Ramban: Supernatural Uncovering of the Truth 
  

 

 קבוע ונס פלא שהוא, הזה הענין זולתי בנס תלוי דבר התורה משפטי בכל אין והנה
 שלא הנשים ליסר צדקו למען חפץ כי, מקום של רצונו עושים רובם בהיותם בישראל שיעשה

. בתוכם שכינה להשרות ראויים שיהיו הממזרות מן ישראל ולנקות, העמים יתר כזמת תעשינה
 הנואפים משרבו( א מז סוטה) שאמרו כמו, בעבירות שנתקלקלו משעה הזה הענין פסק ולפיכך

 תנאפנה כי כלותיכם ועל תזנינה כי בנותיכם על אפקוד לא( יד ד הושע) שנאמר, סוטה מי פסקו
 שתהיינה אומר הכתוב ואין. ילבט יבין לא ועם יזבחו הקדשות ועם יפרדו הזונות עם הם כי

 הזה הגדול הנס בהן יעשה שלא רק, נואפים שבעליהן בעבור העון מן פטורות הנואפות הנשים
 וזהו, בה יחפצו ולא הזאת בטובה יבינו לא והם, קדוש עם ולהיותם לכבודם להם נעשה שהוא
 תרגם(, ח י משלי) ילבט שפתים ואויל וכן. בסכלותו ילכד כלומר", ילבט יבין לא ועם" שאמר

 :מתאחד בספותיה וסכלא, הירושלמי המתרגם
 מים מעון מנוקה שהאיש בזמן, מעון האיש ונקה( ב מז סוטה) שאמרו מה טעם וזה

 בא שלא, הוא והנקיון. אשתו את בודקין המים אין מעון מנוקה האיש אין, אשתו את בודקין
 אין ימיו כל אסורה בעילה שום הבעל בעל שאם, מפרשים ויש .ונסתרה לה משקנא עליה

 בם כהה ולא נואפים ובנותיו בניו היו שאפילו(, שם) ההלכה מן העולהו. אותה בודקין המים
 :לישראל וכבוד נס שהוא, והכלל. בודקין היו לא

There is nothing in the laws of the Torah as dependent on a miracle as this 
matter, which is marvelous and a fixed miracle in Israel when the majority follows 
the will of God.  For He wishes, for the sake of his righteousness, to rebuke the women, 
so that they not act not in the licentious manner of other nations, and He wishes to 
cleanse and purify Israel from bastardy, so that they will deserve to have the Divine 
Presence in their midst.  Therefore, the miracle ceased when they became corrupted 
with sin, as the Sages say (Sota 47a): "When the adulterers increased, they stopped 
administering the bitter waters, as it is written, 'I will not remember to punish your 
daughters when the prostitute themselves, and your daughters-in-law when they 
commit adultery, because [the husbands] have set themselves apart with prostitutes 
and sacrifice together with the harlots, and a nation that does not understand will 
stumble' (Hoshe'a 4:14)."  This does not mean that the women who commit 
adultery are free from sin because their husbands are adulterers, but rather 
that this great miracle will not occur.  It takes place for their honor, and because 
they are a holy nation.  It is for a similar reason that they say (Sota 47b) that 
when the Torah closes the topic with "The man shall be free of sin" (v. 31), it 
means "when the man is free of sin, the waters test his wife; but when the man 
is not free of sin, the waters do not test his wife." 
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Source 10: Rambam Sotah 1:1 
  
 

 עדים בפני לה שיאמר הוא אשתו את וקנא+ ד"י' ה במדבר+ בתורה האמור קנוי
 האיש והוא שחוף או עבד או גוי או אחיה או אביה היה אפילו פלוני עם תסתרי אל

 .מוליד ואינו מתקשה שאינו
  

The jealousy about which the Torah speaks – "and he is jealous for his 
wife" (v. 14) - means that he tells her, before witnesses: "Do not seclude 
yourself with so-and-so!"  

  
 

Source 11a: Bamidbar 5:14 
  

ִקְנָאה -ְוָעַבר ָעָליו רּוחַ   יד
ִאְשתֹו, ְוִהוא -ְוִקֵנא ֶאת

-ָעַבר ָעָליו רּוחַ -ִנְטָמָאה; אֹו
ִאְשתֹו, ְוִהיא -ִקְנָאה ְוִקֵנא ֶאת

ֹּא ִנְטָמָאה.  ל

14 and the spirit of jealousy come upon 
him, and he be jealous of his wife, and she 
be defiled; or if the spirit of jealousy come 
upon him, and he be jealous of his wife, 
and she be not defiled; 

Source 11b Rashi  
 

 ואין, התראתו על ועברה בה התרה הוא כלומר - 'וגו עליו עבר או נטמאה והיא
 :לאו אם נטמאה אם ידוע

"And she was defiled, or he was overcome… and she was not defiled" - in 
other words, he warns her and she subsequently acts against his warning, 
and it is not known whether she has been defiled or not. 

  

The Mizrachi notes that even at the beginning of the section, in verse 12, Rashi is 
bothered by the seemingly repetitive phrase "if his wife strays" ("tisteh," from which the 
term "sota" is derived) as well as "and she betrays him."  Why could the Torah have not 
said simply: if his wife betrays him?  Therefore, Rashi explains that even before she 
betrays or deceives him (the second verb), she has already provided grounds for 
suspicion in his eyes: "'If his wife strays' – if she veers from the paths of modesty and 
becomes suspect in his eyes." 
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Source 12: Rambam Sotah 2:8 
 

 את בודקין המאררים המים אין שהגדיל אחר מימיו אסורה ביאה שבא איש כל  
 המים אין סופרים מדברי שאסורה חמיו בבית ארוסתו על בא ואפילו, אשתו

 את תשא ההיא והאשה מעון האיש ונקה+ א"ל' ה במדבר' +שנ אשתו את בודקין
 אפילו/ ד"הראב השגת+/ .עונה את נושאה האשה מעון מנוקה שהאיש בזמן, עונה

. אשתו את בודקין המים אין סופרים מדברי שאסורה חמיו בבית ארוסתו על בא
 יבם ושומרת ארוסה דריש משמעתא כהלכתא דלא הא א"א

.+ 

If a man HAS EVER HAD ANY ILLICIT RELATIONS as an adult, then the waters 
that bring a curse will not test his wife…  As it is written, "The man shall be free 
of sin, and that woman shall bear her iniquity:" when the man is free of sin, then 
the woman bears her iniquity. 

 

Source 13: Rambam Sotah Ch. 3 
 

 איסור של בעילה בעל אם אבל מעולם הבעל חטא בשלא האלו הדברים וכל
שבארנו כמו אשתו את בודקין המים אין   

 
 לשם שגורם פשע חטאתו על מוסיף זה הרי אשתו את והשקה עבר ואם

 אומרת שאשתו שוטה מי על לעז ומוציא לבטלה במים שימחה המפורש
גרמו הבעל שמעשי תדע לא והיא המים בה בדקו ולא שזינת לאחרות .  

 
 המרים מי את הסנהדרין בטלו שני בבית בגלוי המנאפים משרבו לפיכך
 תזנינה כי בנותיכם על אפקוד לא+ ד"י' ד הושע+ בקבלה הכתוב על וסמכו

תנאפנה כי כלותיכם ועל . 
And all of these things apply only if the husband has never sinned himself (in 
this regard); but if he has engaged in any illicit relations, then the waters do not 
test his wife, as we have explained. And if he did transgress and then makes his 
wife drink the water, this adds rebellious sin to his error, for he causes God's 
Name to be blotted out in the water for no purpose, and he causes the waters 
of the sota to be cheapened; for his wife will tell others that she had engaged in 
adultery, yet the waters did not test her, and she will not know that it was her 
husband's deeds that caused this.  FOR THIS REASON, WHEN THE NUMBER OF 
THOSE WHO ENGAGED OPENLY IN ADULTERY DURING THE SECOND TEMPLE 
PERIOD INCREASED, THE SANHEDRIN CANCELLED THE PRACTICE OF THE 
BITTER WATERS… 
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R. Yaakov Beasley: An in-depth reading of the laws of sota, beyond the scope of 
this discussion, reveals another salient point – the ceremony and process is only used 
when both parties wish to maintain (and repair) the relationship.  Should the husband 
wish to divorce his wife, he may choose to do so (paying her the necessary sum as 
stipulated in the ketuba).  The wife may sue for divorce or may refuse to undergo the 
test.  Only when both parties desire to remain married does the process become 
necessary, and only then if the husband feels it necessary to clear his mind of any 
lingering suspicions.  
  

 Source 14:  Gittin 6b 
 

 עליה הטיל בגבעה פילגש שהרי, ביתו בתוך יתירה אימה אדם יטיל אל לעולם: חסדא רב אמר
 אימה המטיל כל: רב אמר יהודה רב אמר .מישראל רבבות כמה והפילה, יתירה אימה בעלה

 .שבת וחילול, דמים ושפיכות, עריות גילוי: עבירות שלש לידי בא הוא סוף, ביתו בתוך יתירה
 עם שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה: רבנן דאמרי הא, חנה בר בר רבה אמר

 מיניה דליקבלו היכי כי, בניחותא למימרינהו צריך: הנר את הדליקו? ערבתם? עשרתם, חשיכה
 

A husband must never terrorize his family.  Whoever rules over his family in 
fear will eventually bring about the committing of carnal sin, murder, and 
desecration of the Shabbat. 
 

 
 

                                                Source 15: Gittin 90a 
 

 לך יש; בנשים דעות כך, במאכל שהדעות כשם: אומר מאיר רבי היה, תניא
 בן פפוס מדת היא וזו, שותהו ואינו וזורקו כוסו לתוך נופל שזבוב אדם
 כוסו לתוך נופל שזבוב אדם לך ויש ;ויוצא אשתו בפני נועל שהיה, יהודה
 ;ומניחה וקרוביה אחיה עם שמדברת, אדם כל מדת היא וזו, ושותהו וזורקו

 

Yehuda ben Pappas, whose jealousy leads him to confine his wife in his house, 
becomes the rabbinic example of this principle   
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Source 16a: Bamidbar Ch. 5 
 

ִאְשתֹו, -ְוֵהִביא ָהִאיש ֶאת  טו
ָקְרָבָנּה -ַהכֵֹּהן, ְוֵהִביא ֶאת-ֶאל

ָעֶליָה, ֲעִׂשיִרת ָהֵאיָפה ֶקַמח 
ֹּא ִיצֹּק ָעָליו ֶשֶמן, -ְׂשעִֹּרים; ל

ֹּא -ִכי--ִיֵתן ָעָליו ְלבָֹּנה-ְול
ִמְנַחת ְקָנאֹּת הּוא, ִמְנַחת 

 ן.ִזָכרֹון ַמְזֶכֶרת ָעֹו

15 then shall the man bring his wife unto 
the priest, and shall bring her offering for 
her, the tenth part of an ephah of barley 
meal; he shall pour no oil upon it, nor put 
frankincense thereon; for it is a meal-
offering of jealousy, a meal-offering of 
memorial, bringing iniquity to 
remembrance. 

 

Source 16b Chizkuni 
 

 זבח שהרי עליה לכפר זה קרבן שיהא אפשר אי קרבנה את והביא( טו)
 בתחלה פריצות בה שראה על לכפרה קרבן מביא האיש אלא, הוא תועבה רשעים

 .במים להמחות והנורא הנכבד לשם וגרם הוכיחה ולא

  

Finally, we should note that as part of the process, the husband must bring a "minchat 
kena'ot" (v. 15) – "a meal-offering of jealousies."[4]  Why the plural form of jealousy?  Rashi 
suggests that there are two jealous parties that must be appeased – God and her 
husband.  However, the Chizkuni says that the offering cannot be meant to achieve pardon 
for the wife, as we know that "the sacrifice of the sinner is an abomination" (Mishlei 21:27).  If 
anyone needs absolution and forgiveness, it is the husband.  He has allowed the situation to 
deteriorate and has not objected earlier.  Indirectly, he too bears a share in the responsibility 
for the erasure of God's name. 

http://vbm-torah.org/archive/intparsha68/35-68naso.htm#_ftn4

