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        אאאא סמסטר  סמסטר  סמסטר  סמסטר הרצאותהרצאותהרצאותהרצאות    סיכוסיכוסיכוסיכו

        ????מהי נורמה משפטיתמהי נורמה משפטיתמהי נורמה משפטיתמהי נורמה משפטית. . . . אאאא
  ?מה המכנה המשות� לכל המשפטי הבאי
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  .בלבד
  

 ה חוקי 6�7, 2�4האחרי , )יסקריפטיבי ד(= מתאר  הוא חוק1משפט ? מה המפריד בי� המשפטי הבאי

 נורמה – 2: י הפירוטהנורמות לפ). נורמות(=שאינ מתארי מציאות אלא מחווי דעה מה ראוי שיהיה 

 נורמה �7;  נורמה נימוסית� 6;  נורמה משפטית דתית– 4;  נורמה דתית שאינה משפטית– 3; משפטית אזרחית

מלבד זאת . אינו מוגדר" נחמד " ג המונח .בעל חיל מופנית לאד אלאאינה :  היא אינה נורמה– 5. מוסרית

 �  .תועלת חברתיתבמשפט כל אי

  
  
  

        ניסוח הנורמה המשפטיתניסוח הנורמה המשפטיתניסוח הנורמה המשפטיתניסוח הנורמה המשפטית. . . . בבבב

  )בראשית(שופ' ד האד באד דמו ישפ' . 1
  )כ, שמות(לא תרצח . 2
  )כא, שמות( מע מזבחי תקחנו למות �וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה . 3
  :�1977ז"תשל, לחוק העונשי�) א(300סעי� . 4

  ...   העושה אחת מאלה יאש ברצח ודינו מאסר עול ועונש זה בלבד
)    2 (  גור בכוונה תחילה למותו של אד

בלי שקדמה , והמיתו   בד קר, יראו ממית אד כמי שהמית בכוונה תחילה א החליט להמיתו: 301   סעי� 
ולאחר שהכי� עצמו להמית , ה� יכול לחשוב ולהבי� את תוצאות מעשיובנסיבות שב, התגרות בתכו� למעשה

  .אותו או שהכי� מכשיר שבו המית אותו
  

וא� לא " כוונה תחילה"אי� צור' בכוונת הנאש לא .  שפכת ד דמ' יישפ'–בצורה מוחלטת  מנוסח 1פסוק 

". הזדה"דורש כתנאי להענשה  3פסוק . נית� להסיק שא� שוגג ואנוס שגרמו למיתה יישפ' דמ". רשלנות"

 בכל .  הוא החוק הישראלי– 4פסוק .   רק אזהרה ללא סנקציה� 2פסוק ,  נוקטי סנקציה3� ו1פסוקי

ממילא , הוא שמי שהורג צפוי לעונששל הפסוקי הנוסח . לא נאמר שאסור להמית, 2הפסוקי  למעט פסוק 

אד רוצה לשבת במאסר ?  המותר לו לרצוח,להיהרגא' מה יהא א אד רוצה . נית� להסיק כי המעשה אסור

 רואהו  את האדא' התורה מחנכת. לכאורה לא?  של רצח בכוונה תחילההיש לו היתר לבצע פשע, עול חובה

  ".לא תרצח: " ג להטי�אלא , צור' לא רק להעניש

  

 שבא לאחר שבני 3ופסוק נכרי ל, ונה לגויוהכ" ב� נח" מופנה אל 1 הוא שפסוק 3 לפסוק 1ההבדל בי� פסוק 

 אצל הנכרי . הדי� ליהודי שונה מאשר דיני הנוכרי). מת� תורה ועשר הדברות(ישראל הפכו להיות ע

  ". הזדה"ההמתה היא עבירה מוחלטת ואילו אצל היהודי תלויה בכוונה של 
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יהודי לשאינ לו היה בחוק הישראלי המודרני אבחנה בי� . נראה שלא? האומנ אפליה לטובת היהודי

חוק . היינו בהחלט רואי בכ' מדיניות מפלה, יהודי בדרישות המקדמיות להטלת עונש מאסר עול חובה

�.  הוא טריטוריאלי וחל על כל בני האד בטריטוריה מסוימת מבלי להבדיל בי� גזע לגזע1977�ז"תשל, העונשי

לפי השקפת , התורה. ה על מגמתה של התורהה אלא מצביע בתורה אינה אפליהאבחנה בי� יהודי לנכריא' 

לנכרי היא , רק יהודי כפופי אליה. אינה מופנית אלא כל העול רק אל בני ישראל, חכמי ישראל

 לפי , שמספר�ליי על כל אד ביקואבכל אופ� התורה מטילה כמה חוקי שה אוניברס. אינדפירנטית

אחד ה. )על ש נח ששרד את המבול ויצא מ� התיבה" (בני נחשבע מצוות " ומכונות , שבע–המסורת היהודית 

–"  )שיטת משפט (="דיני "– והשלישי )בעילה אסורה (="איסורי עריות "– השני )רצח (="שפיכות דמי

ומה ה , "איסורי עריות"מה ה " שפיכות דמי"מה נחשב . ליי שיפוטייהעמדת חוקי וטריבונא, היינו

על . התורה אינה קובעת אלא נותנת יד חופשית לכל אומה לקבוע את הגדרי, ש לשפוטשעל פיה י" דיני"ה

כי אז מי ששפ' ד , כ� מאחר שבעת העתיקה לא נקבעה העבירה של ההמתה לפי הכוונה אלא לפי התוצאה

חשיבות הכוונה בעבירות המתה . רק אצל היהודי ההמתה תלויה בכוונה. אפילו באונס שופכי את דמו

 עוד היה הדי� 18�א' לא הייתה מקובלת תמיד ועד המאה ה, היו בכל השיטות המשפטיות בנות ימינו בלתמקו

 �בשאלה באיזה מקו נרצח אד הא ברשות הרבי או באחוזתו של " רצח"ל" הריגה"האנגלי למשל מפריד בי

  . בעל האחוזה

  

        הנורמה ופרשנותההנורמה ופרשנותההנורמה ופרשנותההנורמה ופרשנותה. . . . גגגג
        

  .שהרי אי� משמעות לחייב אד לעשות מעשה בעבר, העברהנורמה מופנית כלפי העתיד ולא כלפי . 1

א� א באותה עת , ע זאת נית� באופ� תיאורטי להעניש או לחייב אד בעתיד על מעשהו או מחדלו בעבר. 2

נית� כיו לחייב מס על העיזבו� על כל עיזבו� של אד שנפטר משנת : לדוגמא. לא הייה כל איסור או חיוב

  .ו אי� כל חיוב מס בחוק הישראלי על העיזבו� א� מאז עד להי1981

3 .�של להיענש " זכות מוקנית"כביכול יש לאד , אי� הדבר ראוי להטיל חיוב או עונש רטרואקטיביי, א� שנית

. על לשעבר וכ� שלא להתחייב בעתיד על משהו שבשעת עשייתו לא ידע ולא יכול היה לדעת שיתחייב בעתיד

שהטיל עונש מוות על כל מי , �1950י"תש, ד הוא חוק עשיית די� בנאצי ובעוזריהיוצא מ� הכלל מפורס אח

: הסיבה ברורה. א� שבשעה שאד סייע לנאצי לא היה כל חוק ישראלי שיענישו, שסייע בעבר לנאצי

" זכות מוקנית"השמדת ע היא פשע נגד האנושות שאיסורו טבוע בכל חברה אנושית ולכ� לא נית� לדבר על 

  .לא להיענשש

הרי שהמצב לגבי פרשנות הנורמה הוא ההפ' , א את הנורמה המשפטית מחילי ברוב ככול כלפי העתיד. 4

כשיש מונח , לאמור. למעשה כל פסיקה המפרשת חוק חלה רטרואקטיבית על הצדדי המתדייני. הגמור

ת את האד הנידו� א� א הוא שנית� להתפרש לכא� או לכא� והעניי� מובא להכרעת השופט הפרשנות מחייב

לא תעזור למתדיי� כלשהו ע רשויות המס כי . לב כי פרשנות החוק מצדדת בעמדתו�עצמו חשב בתו

א יכריע בית המשפט כנגדו יהפו' אותו . דינו אי� הוא מחויב  בתשלו מס�דעתו של עור'�בהסתמ' על חוות

  .מתדיי� לעבריי� מס רטרואקטיבית

מה מידת חובת זהירותו , כמו למשל, וק חלה רטרואקטיבית אלא ג שאלות עקרוניות יותרלא רק פרשנות ח. 5

בית המשפט פירש בעבר כי האחריות הפלילית על אד . של אד שכתוצאה ממעשהו גר למותו של אד אחר

 שגר למותו של אד תוטל לא רק לפי כוונתו הפלילית בפועל  אלא ג על חוסר כוונתו א אד סביר

 שהוא מבח� �" האד הסביר"מבח� הזהירות נקבע אפוא לפי מבח� . ממעמדו של הנאש היה חייב לצפות



  3

האד "קביעת . נורמטיבי שהשופט קובע  הא על אד ממוצע לצפות כי מעשה שעשה יביא לתוצאה פלילית

  . עתו לעניי�המשפט את ד�נורמה מחייבת חלה על הנאש א� א בשעת מעשהו לא נת� ביתבתור " הסביר

  

        ????כיצד נוצרת נורמה משפטיתכיצד נוצרת נורמה משפטיתכיצד נוצרת נורמה משפטיתכיצד נוצרת נורמה משפטית. . . . דדדד
  : ישנ שני מובני לשאלה זו

יא היסטורית והתשובה נמצאת השאלה ה. יקתה של הנורמה המשפטית מה הסיבות שהביאה לחק� האחדהאחדהאחדהאחד

 . פה וכדומה�דברי שבעל, הכנסת�דברי, ספרי מלומדי, עיתונות(בעיקר מחו1 למקורות המשפט הפורמאליי

אמת "מ' על דברי ההסבר בהצעות החוק ובפרשנות הפסיקה א כי הפרשנות אי� בה תמיד נית� להסת

  ".היסטורית

  

השאלה אינה היסטורית אלא ? למה היא מחייבת אותנו?   מה תוקפה המשפטי של הנורמה המשפטית� האחרהאחרהאחרהאחר

היסטוריה כלו אלא במוב� זה לא מועילה . מדוע אנו חייבי לפעול כ' ואי� אנו רשאי לפנות אחרת. משפטית

מה , "חשבו� נפש"למעשה כל נושא משרה חייב לערו' לעצמו . רק ההשתלשלות המשפטית של מקורות המשפט

ג אד הנזקק לשירותו של בעל תפקיד . הא רשאי הוא לדרוש דרישה כלשהי מ� החוק או לא? היק� סמכותו

לקבל או להסתמ' על דעתו של בעל , צייתמדוע הוא חייב ל" מעי� אנליזה"בכל מקו שהוא ראוי שיערו' 

הוא הדי� . סמכותו של בעל התפקיד חייב להישע� על נורמה משפטית גבוהה ממנו המֵסכה אותו. התפקיד

הנורמה . וכ� הלאה וכ� הלאה, שהגו� שהסמי' בעל תפקיד מסוי חייב להישע� על סמכות גבוהה ממנה

ממנה נחקקו חוקי . לכל הסמכויות היא הכרזת העצמאותהבסיסית ביותר של מדינת ישראל ומקור ההשראה 

התקנות האצילו על . החוקי הסמיכו את השר הממונה להתקי� תקנות. המסמיכי את הכנסת לחוקק חוקי

  .גופי מסוימי להוציא נורמות והגופי שמונו מוסמכי להורות לבעלי התפקידי עצמ

  .  הכרזת מדינה�הכנסת :  חוק יסוד� חוק ההשכלה הגבוהה �ה  מועצה להשכלה גבוה� הסנאט �מרצה : דוגמה

ברור שאסור לגו� . מי שפועל בחריגה מסמכותו נית� שלא לציית לו. כל אחד חייב לפעול בתחו הסמכתו

  . מוסמ' להציג עצמו כבעל סמכות�בלתי

 לשלול תוקפ של הא מסוגל רב: לדוגמה. לעיתי אנשי פועלי מכפל סמכויות  שקשה להפריד ביניה

לגבי רבני שאינ דייני ברור שאי� בכוח לעשות דבר לפי חוקי . התשובה לא פשוטה? נשואי תערובת

ובעצ יש ,  לעתי כ� ולעתי לא�הדי� הרבניי הממלכתיי �א' הרבני המשמשי כדייני בבתי; המדינה

�המדינה בעוד שלפי חוקי ההלכה התשובה כמוב� שהמדובר לפי חוקי . אפילו מחלוקת בי� המשפטני בעניי

        .היא ברורה שיש לאֵי� נישואי� שכאלו

אינה שאלה , חילול שבת, מופע נוצרי, ג בשאלה הא הרבנות יכולה לשלול כשרות מזו� בשל מופע לא צנוע

ת� את הפירוש יי". כשרות"אלא כיצד גו� ממלכתי כמו הרבנות חייב לפרש את המונח , של רק לפי הדי� הדתי

 לאמ1 השקפה אזרחית בעניי� סמכות לשלול תעודת � הרבניי הממלכתיי יצטרכו אוליובתי הדי, צ"בג

  .כשרות מעבר לעניי� הדתי

  
 

         ציוני דר' היסטוריי ציוני דר' היסטוריי ציוני דר' היסטוריי ציוני דר' היסטוריי––––פה פה פה פה ����תורה שבעלתורה שבעלתורה שבעלתורה שבעל, , , , הלכההלכההלכההלכה, , , , משפט עברימשפט עברימשפט עברימשפט עברי  ....הההה

  

וכ� שכל , יתומה בינה לבי� נורמה שאינה משפט? ומהי נורמה משפטית? אחר שהבנו בקווי כלליי מהי נורמה

המשפט : צריכי אנו להיכנס ללימוד נושא הקורס שלנו, נורמה משתלשלת מנורמה משפטית גבוהה יותר

קורס זה ימעט לעסוק בתכני המהותיי של המשפט העברי . אנו נתאר את רבדיו ואת תחולתו. העברי
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מבוא : הראוי לכנותוכ� מ� �של ההלכה היהודית ועל" המשפטית"אלא יעסוק בעיקר במסגרת , כשלעצמ

  .למשפט העברי

  

        """"המשפט העבריהמשפט העבריהמשפט העבריהמשפט העברי""""תולדתו של תולדתו של תולדתו של תולדתו של . . . . 1111

אלפי שני השתמשו יהודי במשפט , "משפט עברי"נקדי ונאמר שמבחינה מסורתית אי� כל מקו למונח 

 חרדי שאינו יהודיו ע שוחחג היו א ת. וא� לא ידעו על קיומו, העברי ופסקו לפיו מבלי שיכנוהו כ'

אצלו קיי ". אי� חיה כזו"הוא יגח' עליכ ויאמר , "שזאת עמדת המשפט העברי"בנושא מסוי משפט� ותטענו 

שנות של   בהוויה הלאומיתכמונח מקורו" המשפט העברי". "די� תורה"או " הלכה: "מונח אחר משמעותי יותר

חליטו לייסד באסיפה שבו התכנסו כמה חוקרי אנשי ש בבית הכנסת במוסקבה וה, 20�ההעשרי של המאה 

פקולטה למשפטי "בירושלי מוסד למחקר ולחידוש המשפט העברי שישמש הכנה לפתיחתה של 

המשפט "וא� הוציאו כתב עת בש , "חברת המשפט העברי"לש כ' הקימו את ". באוניברסיטה הירושלמית

  ".העברי

א' בהגיגיה , רה ומצוותלא היו נמני על האדוקי שומרי תו" חברת המשפט העברי"האנשי שעמדו בראש 

, משלו" להגדרה עצמית"זכות , והע היהודי בפרט, שכש שיש לכל ע, חוזר המוטיב הידוע והלאומני במשהו

ואכ� . כ' ג המשפט שינהג במדינה היהודית חייב לקבל את הגדרתו העצמית ממקורות המשפט העתיק שלו

 מחקר –" מחקר הטהור"לא לש ה, היהודיתלחקר ההלכה " חברת המשפט העברי"ברוח זאת פנו אנשי 

עיבודה של היצירה הדתית הגדולה של היהדות : היינו,  תכליתי–אלא לש מחקר יישומי , פילולוגי או היסטורי

  .והתאמתה לצרכיו המודרניי של ע המתחדש בארצו

: ושי לא מבוטלעוררה ק, ואכ� החייאת המשפט העברי והתאמתו לחיי המודרניי המתפתחי באר1 ישראל

של אלפי שני ע חיי מודרניי שאינ , וא� קנאית, כיצד משלבי משפט עתיק בעל מסורת דתית עמוקה

פרוצס "אכ� המחייבי מדברי על ? לפי אורחות הדת וששופטיה אינ שומרי מסורת, מנוהלי בתפיסה דתית 

  ".לקיו חילוני" היהודי ועל הכשרת המשפט הדתי" של הפרדת משפטנו מעל תורת המוסר והדת

מני אז קיימי בי� אנשי המשפט מחלוקת מהותית רבה בדבר הצור' להחיות את ההלכה היהודית ולהופכה 

בי� . דתיי וחילוניי: מחלוקת זו חוצה מחנות שוני. כמשפט הלאומי של מדינת ישראל" משפט עברי"ל

בעוד . השופטי מנח אלו� וחיי כה�ו הי, "משפט עברי"המחייבי את השמתה של ההלכה היהודית כ

, היה בעברו בחור ישיבה, חיי כה�, שהשופט אלו� בא מרקע ישיבתי ומחקר תלמודי ובאורח חייו הוא דתי

 שני האישי הללו ה –" מרד באלוהי", לטענתו, ולאחר השואה, מזכיר צעירי אגודת ישראל בירושלי

שניה לא רואי כל קושי . באופ� מושכל כמשפט הלאומיתומכי נלהבי ביישומו של המשפט העברי 

די� יראי ושלמי �יצחק אנגלרד וכ� שופטי ועורכי' מנגד השופט פרופ. מ� ההלכה היהודית" דת"בהפרדת ה

על הנימוקי בפרוטרוט ראו במאמרי של אלו� ואנגלרד . מ� ההלכה היהודית" הדת"רואי בעיה רבה בהפרדת 

  .יתברשימה הביבליוגרפ

  

        """"הלכההלכההלכההלכה""""משמעות המונח משמעות המונח משמעות המונח משמעות המונח . . . . 2222

 ה המושגי שרווחו אלפי " די� תורה"או " הלכה"הרי ה, 20�היא המצאה של המאה ה" המשפט העברי"א

  ?"ההלכה"מהי אפוא . שני בי� היהודי כמעט בכל תפוצות ישראל

י' שייעשה כלומר אותו חלק של התורה הקובע מה צר. ההלכה היא אפוא החלק הנורמטיבי של תורת ישראל

וזאת בניגוד לחלק האחר של התורה הכולל . וכיצד צרי' לנהוג בסיטואציה מסוימת, ומה אסור שייעשה

  ".אגדה"חלק גדול זה מכונה פעמי רבות . הגות ותוכחה וכמוב� היסטוריה ריאלית, דברי חכמה ומוסר, סיפורת
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' "הנה התנ.  מתפשטת–ומצמת והאגדה נראה כי ההלכה היא המצ, "אגדה"ל"  הלכה"א נשאל מה היחס בי� ה

 –ספר שמות , ספר בראשית מכיל סיפורת רחבה ורק שתיי שלוש הלכות: רובו המכריע אגדה ומיעוטו הלכה

ספרי נביאי וכתובי .  למעלה ממחציתו אגדה– רובו המכריע אגדה וספר דברי –ספר במדבר ; רובו אגדה

  . היחזקאל נשמעי כסיפורת ולא כהורָישל הכוהני בספר א� ההלכות . רוב המוחלט ביותר הוא אגדה

: התשובה תהא ברורה ביותר? הלכה או אגדה? א' א נשאל יהודי שומר מצוות מה יותר משמעותי בעיני'

, הניסי שעשו, אי� סיפורי הנביאי, כלומר. נאמר לא פע במקורות" אי� למדי� מ� ההגדות. "ההלכה

 של שמשו� " נקמתו. " מעשיתוכמוב� שאסור לו ללמוד מה הנהגה, את המאמי�התנהגויות שנהגו מחייבי

 לא נית� ללמוד מה �  ועוד ועוד,של שלמה ע נשיו" מתירנותו"המשוני של דויד וכ� " מעשיו"; בפלישתי

כמו השאלה כיצד , לא פע ולא פעמיי את סיפורי המקרא" מתרצי"בהמש' נראה כי חכמי ההלכה . דבר

כיצד אסתר הפכה ? "מא� להינח"ומדוע לא ספרו לאביה את האמת כאשר ?  בני יעקב את יוס� אחיהמכרו

  ?למלכה במקו ושתי הרי יהודיה אינה יכול להינשא לגוי וא� להיבעל לו אינה רשאית

לת מגי"' קיימת "בתנ.  הוא חג הפורי�הרי חג של וחשוב בא בעקבות מעורבותה , א כבר הזכרנו את אסתר

א' היהודי . הנס מרשי". נערה בתולה"עוזר אנטישמי ועל ,טמסופרת עלילה שֵלָמה על מל' פלגמשבו " אסתר

 –" הדברי האלה נקראי ונעשי " האחד:שומר תורה ומצוות מייחס חשיבות רק לשני פסוקי מתו' המגילה

וקי הללו בלבד צמחו הלכות משני הפס". משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביוני"; חובת מקרא מגילה

בתלמוד מובא כי חובת . כששאר הפסוקי ה רק תפאורה מליצית לעצ החיוב, רבות בעניי� חג הפורי

קריאת המגילה לא באה בשל הכרת הטוב על נס ההצלה ועל הסתכנותה של אסתר למע� ע ישראל מפני גזרת 

 �לפי המסופר , אסתר המלכה. י חייבי לחוג את החגאלא רק בשל קביעת חכמי להלכה כ, "צורר היהודי"המ

" מכחישי הנס" "חדשי"לא סמכה על הזיכרו� הקולקטיבי של ע ישראל וחששה שמא יצוצו היסטוריוני , ש

התחבטו א אי� בכ' , החכמי, וה, "כתבוני לדורות: "כ� כתבה ושלחה לחכמי הסנהדרי� שישבו בישראל�ועל

ורק לכשנקבע על ידי , שמשמעו שאסור להוסי� ציוויי דתיי מעבר לכתוב בתורה" בל תוסי�"איסור דתי של 

האמת . לדורות הפ' חג הפורי למחייב" מתנות לאביוני"לשלוח מנות ולתת , הסנהדרי� חיוב לקרוא מגילה

 קלה היא שבדורנו ישנ כמה חוקרי מקרא והיסטוריוני שומרי תורה ומצוות המקיימי את הלכות חג הפורי

  . התנכית" היסטוריה"א� שה מפקפקי ב, כבחמורה

  

, משל. אלא שהוא סתו ואינו מוב�, "אגדה"' הוא מועט ביחס לחלק ה"א' לא רק שהחלק הנורמטיבי בתנ

לפעמי כשאנו מפעילי את המכשיר מיד . אבל זה לא הכל. קבלנו מכשיר חדש מ� היצר� ללא הוראות הפעלה

שג , הנמשל. ע מספר טלפו� או כתובת אינטרנטית" נא לפנות למוקד תמיכה"טלית מתנצנצת לה הוראה דיגי

  .אי' לעשותמה ו, שיבהיר וינהיר" מוקד תמיכה"מתו' פסוקי המקרא מזדקרת ועולה הפנייה לאיזה שהוא 

יתו כי ידעתיו למע� אשר יצווה את בניו ואת ב): "יט, יח, בראשית(בתורה אלוהי מעיד על אברה : לדוגמא

אי� לו זכר במקרא עצמו והכוונה לאיזו מסורת ? "'דר' ה"מהי "  לעשות צדקה ומשפט'דר' האחריו ושמרו 

  ".'דר' ה"פה שמסבירה מהי �חיצונית בעל

אבל יכול , זו אותה בת קטנה שאביה מוכר לשפחות. מובא עניינה של האמה העבריה) יב�ח, כא(בספר שמות 

משפט "מהו ".  יעשה להכמשפט הבנותא לבנו ייעדנה : "...וכ' נאמר. לבנואדונה לקדשה ולהשיאה או לו או 

  .לא נזכר זהו נוהג המצוי וידוע בסביבת המקרא? "הבנות

 לאחר שבעלה השני מת או . מוזכר עניינה של אישה שהתגרשה מבעלה ונישאה לאחר) ד�א, כד(בספר דברי

אבל כיצד משלח הבעל ". קחתה להיות לו לאישהלשוב ל, לא יוכל בעלה הראשו� אשר שילחה"גרש אותה 

? "ספר כריתות"מהו ".  ונת� בידה ושלחה מביתוספר כריתותוכתב לה : "בתורה נאמר? הראשו� את אשתו
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ולא במקרא , בסביבותיו, אלא שהיא מסורת המצויה מחו1 למקרא" ספר כריתות"כלומר יש נוסח ברור של 

  .עצמו

ובערת הרע ) "?כיצד ממיתי" (מות יומת"על הרבה נורמות כתוב : היגדי שלמי במקרא אינ מובני

 והרשיעו הצדיקכי יהיה ריב בי� אנשי ונגשו אל המשפט ושפטו והצדיקו את "; )?"מבערי"כיצד " (מקרב'

 ציציתועשו לה ""; )?"רשע"והשני " צדיק"על סמ' מה אד אחד ? כיצד מרשיעי? כיצד מצדיקי" (הרשעאת 

מה " (וקשרת לאות על ידכה ולטטפת בי� עינ'"; )?"תכלת"? "כנ�"מהו ? "ציצית"מהי " (תכלת פתיל כנ�על 

כל אלו המקראות הסתומי מצביעי בעליל על ) ?"בי� עיני'"מה זה ? "ריבוע"רק ? באיזה צבע? קושרי

  .מסורת פרשנית קדומה שליוותה את הטקסט המקראי

פרי ע1 ) של חג הסוכות(ולקחת לכ ביו הראשו� : "בתורה נאמר:  בינההנה הציווי בתורה הבא יכול לאלפנו

שהרבה יהודי מתפרנסי ממנה " ארבעת המיני"זוהי מצוות ". כפת תמרי וענ� ע1 עבות וערבי נחל, הדר

כמה מחוקרי ? "פרי ע1 הדר"א' מה זה ,  אי� בעיה בזיהוי�הדס וערבה ,  לולב–והנה לגבי שלשה מה . בשופי

מה עוד שספק א היו ֵפרות עצי הדר בתקופת ". הדר"שנקרא בכמה מקומות " ע1 זית"' מזהי שזה "התנ

שחי בתקופת תנא ידוע יותר בש רבי , עזאי�ב�) שמעו�(והנה חכ מחכמי התנאי שקרוי . ' הקדומה"התנ

")  ונפשי חשקה בתורהמה אעשה: "וכשהוכיחו אותו אמר, על ב� עזאי מסופר שלא נשא אישה כל חייו(עקיבא 

שכ� בלשו� יווני קורי למי אידור , אלא אידור, אל תקרי הדר: "והסברוהנה : כאתרוג" פרי ע1 הדר"מזהה את 

)hydro .(הנה הביאור הוא בגלל הדמיו� האטימולוגי ". הווה אומר זה אתרוג? ואיזה הוא שגדל על כל מי

 ועל כ� באו חכמי מאוחרי יותר ,מושפע ממילי יווניות' ביצירתו היה "קשה להניח שהתנ. לשפה היוונית

 שאי� לה עיגו� בכתוב פה� קבלה קדומה בעלוניסו לומר שהדרשה היא רק אסמכתא וכי לקיחת האתרוג היא

  ".הלכה למשה מסיני "מכונה בהרבה מקומות מסורת קדומה זו . במקרא עצמו

        

        ???? מה מה מה מה����" " " " פהפהפהפה����תורה שבעלתורה שבעלתורה שבעלתורה שבעל"""", , , , """"תורה שבכתבתורה שבכתבתורה שבכתבתורה שבכתב. ". ". ". "3333

חנו ישנכפי שהב, שמות, בראשית: ספר התורה הכתוב המכיל חמשת חומשי תורה.  שני מקורות ראשיי

והמסורת היהודית שאינה כתובה בספר התורה היא במקורה ; "תורה שבכתב" –במדבר ודברי וזוהי , ויקרא

  ."פה�תורה שבעל" –נמסרה מפה לפה ללא תיעוד בכתב והיא המכונה 

, שופטי, יהושע(וספר התורה ע ספרי הנביאי , י יציב בתו' המולת החייא� שספר התורה נראה לנו א

, חבקוק, נחו, מיכה, יונה, עובדיה, עמוס, יואל, הושע[=תרי עשר , יחזקאל, ירמיהו, ישעיהו, מלכי, שמואל

, איכה, רות, שיר השירי[=חמש מגילות , איוב, משלי, תהלי(וספרי הכתובי ]) זכריה מלאכי, צפניה חגי

ספר הספרי  "�' "מקיי את ספרי המקרא המכונה תנ) נחמיה ודברי הימי, עזרא, דניאל, איוב] קהלת ואסתר

לצד הספרי . ספרי המקרא" הרכבת"מבחינה היסטורית היו תמורות רבות בתהלי' , של ע ישראל" הנצחי

 על כ� "הנה בספר במדבר נזכר . �היו ספרי רבי שרווחו בתקופת המקרא ולאחר מכ" כתבי הקודש"המכוני

בספר דברי הימי מוזכר ספר ? ספר זה היכ� הוא, "'מלחמות ה" כלומר יש ספר –" 'יאמר בספר מלחמות ה

ספר " "ספר היובלי"בתקופת בית שני אנחנו מוצאי ספרי ? היכ� ספר זה" דברי הימי למל' דויד"המכונה 

ספרי " הקדשת"תהלי' . '"ת קדמות אינ נמני על ספרי התנספרי אלה שמנינו למרו. ואחרי" ב� סירא

, '"כלומר הייתה הכרעה שחלק מ� הספרי ה שייכי לתנ". נוניזציהק"נקרא " כתבי הקודש"' והפיכת ל"התנ

, הפכו להיות יחד ע ספרי אחרי" כתבי הקודש"אלו שלא נכנסו ל.  לא– וחלק "כתבי הקודש"ל, היינו

כמוב� שחלק מ� הספרי שהוצאו מ� הקאנו� אבדו ואי� לנו זכר ". ספרי חיצוניי "אוס� של ל,מאוחרי יותר

  . ותורגמו במאה הקודמת לשפה העברית,בעיקר ביוונית, חלק נשתמרו בשפות זרות בלבד, מה
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 שיר , כמו ספר יחזקאל, עצמ לא היו נקיי מספקות ועל חלק מה" כתבי הקודש"הספרי שהפכו לא' ג

מחכמי התנאי  הייתה קשה והיו מי ,'" א לשייכ לתנמשלי ואסתר נאמר שההכרעה בה, קהלת, שיריה

   .כ' נעמוד בהמש'�על". כתבי הקודש"שקראו שלא לכלול אות בוהאמוראי

  

תמכה והוסיפה , מעבר למקרא הכתוב אמרנו שהייתה נוכחות של מסורת שאינה כתובה שביארה את הכתוב

אנו מוצאי העצמה , של ראשית הבית השני" עולי ציו�"בתקופת " בני הגולה"' מימיה של א. מעבר לכתוב

מתורגמ� של =; כותב ספרי תורה, סופר(=עלה עזרא הסופר , לפי הכתוב בספר עזרא. פה�של המסורת שבעל

'  תורת הכי עזרא הכי� לבבו לדרוש את; כיד אלוהיו הטובה עליו"לירושלי ) כתבי הקודש מעברית לארמית

לאחר ". דרישה"באמצעות " חוק ומשפט"הנה עזרא מכי� ). י�ט, ז, עזרא" (ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט

וש מצווה עזרא ,  מכ� קוראי ראשי הע לכל הע לאסיפה התקיימת בירושלי בעיצומו של חג ראש השנה

על מגדל ע1 ": סופר קורא לפני העועזרא ה".  את ישראל' להביא את ספר תורת משה אשר צוה ה: "הסופר

) ספר תורה(=ויפתח עזרא הספר : "וש בהמש' מתואר" מגדל ע1"כשהוא עומד על , היינו..." אשר עשו לָדָבר

א' זו לא הייתה . מתו' ספר התורה, הקריאה,  היינו."..עמדו כל הע) בשעה שפתח(=וכפתחו , לעיני כל הע

, נחמיה". (ויבינו במקרא, או בספר בתורת האלוהי מפורש ושו שכלויקר: "אלא הכתוב מבאר, סת קריאה

מפורש ושו "על ידי טכניקה של ? וכיצד בא לידי בינה במקרא, "מבי�"אלא , עזרא לא רק קורא, היינו). ח, ח

אבל הפירוש אינו ". פירוש"והבינה באה באמצעות , אלא הבינה, כלומר לא הקריאה הפשוטה היא העיקר". שכל

פתרונה של בעיה , פרשנות תכליתית לש השגת מטרה מסוימתהיינו " דרישה"ני או פילולוגי אלא של  טכ

מפקיעי את הפסוק אפוא " המדרש"באמצעות  . משהו שיכול לענותבכתוב במקרא כפשוטואי� שהתעוררה ו

והכל בכדי , ניה שאינה משתמעת על פ פנימית ונותני בו כוונה והלשו� הלאקוניתשבתורה מאופיו הפשטני

  . זוהי בעצ אינטרפרטציה יוצרת. להוציא מהפסוק הלכה חדשה

, היו קוראי פסוק במקרא, היינו". מדרש"ואכ� מאז עזרא הסופר היה לימוד התורה נעשה באמצעות של 

� מאחר שלא היו אז ספרי במוב". להוציא ממנו הלכות חדשות" היו לומדי ממנו כדי , היינו,אותו" דורשי"ו

כלומר מוציאי " דורשי"היו קוראי את פסוקי התורה מתו' ספר התורה עצמו והיו , "חומשי"של היו כמו 

לימוד זה ". מדרש הלכה"דר' זו של לימוד ופרשנות נקראה בקיצור . כלומר נורמות משפטיות, "הלכות"ממנו 

פה �היה נעשה בעל" דרשות"ד של לימו, של פסוק מתו' ספר התורה שבכתב היה מלווה תמיד בפירוש יצירתי

פה על הכתב הפכו אות קטעי � משהועלתה התורה שבעלמאוחר יותר. ולא הועלה בימי קדומי על הכתב

רבי מה אבדו ואלו שנשארו משמרי ". מדרשי הלכה"פה להיות טקסטי המכוני �שנמסרו בעל" דרשנות"

  ".תורה שבכתב"אחר ה, פסוק אחר פסוק, ת באדיקותהעוקב" פה�תורה שבעל"בתוכ את צורת הלימוד הזו שה

  

למע� תזכר את יו צאת' ": : : : 3333, , , , טזטזטזטז, , , ,  דברי דברי דברי דברידוגמה אחת המוכרת לרבי שנשתיירה היא הדרשה על הפסוק ב

   :בהגדה של פסחבהגדה של פסחבהגדה של פסחבהגדה של פסחוכ' מדרש ההלכה המוזכר ג ".  ימי חיי'כלממצרי

עד שדרשה ב� . אמר יציאת מצרי בלילותהרי אני כב� שבעי שנה ולא זכיתי שת: אמר רבי אלעזר ב� עזריה "
 –'  ימי חיי'כל'; ' העול הזה–' ימי חיי'': וחכמי אומרי.  הלילות–'  ימי חיי'כל';  הימי–' ימי חיי'': זומא

  .להביא לימות המשיח
  

 שנעשה על ידי שופטיישראלי " מדרש חקיקה"מעי� דוגמא מודרנית נביא " מדרש ההלכה"כהסבר לחיוניותו של 

��י"התש, מאז תחילת שנות השישי עסקו רבי בשאלה מי הוא הזכאי לפי חוק השבות. בית המשפט העליו

הא רק מי שההלכה מכריזה עליו כיהודי או ג מי שבעיני , "אוטומטית"לעלות ארצה ולקבל אזרחות , 1950

נקבע , שאי� עניינ� כא�, לאחר מספר פרשות שנידונו בבית המשפט. ההלכה האורתודוקסית אינו נחשב כיהודי

הסיפא מלמדת אותנו ". והוא אינו ב� דת אחרת,  מי שנולד לא יהודיה או שנתגייר�" יהודי", י� חוק זהיכי לענ"



  8

הדבר היה ". ב� דת אחרת"א הוא , לפי ההלכה לא יהא זכאי לעלות לפי חוק השבות" יהודי"אפוא כי ייתכ� ש

יהודי מלידה שהמיר דתו בנסיבות מיוחדות , האח דניאל רופאייז�מו אד כמקובל אז על הציבור בישראל כי 

א' בפרשת . בשל הצטרפותו לכנסייה הקתולית, לא יהיה זכאי אפוא לאזרחות מכוח חוק השבות, של השואה

שה יא.  התעוררה השאלה בדבר זכאותה של אישה הנשואה ליהודי מלידה ושילדה לו ילדישר הפנישר הפנישר הפנישר הפני' ' ' ' שליט נשליט נשליט נשליט נ

מחוק שיפוט בתי די� רבניי " גזירה שווה"דעת המיעוט למדה . שלא לפי ההלכה האורתודוקסיתזו התגיירה 

)�עניני נישואי� וגירושי� של יהודי בישראל אזרחי המדינה או " שקבע כי 1953�ג"התשי, )נישואי� וגירושי

היא להקנות סמכות והרי ש ברור כי כוונת המחוקק " תושביה יהיו בשיפוט הייחודי של בתי די� רבניי

 וכי כל מי שאינו ,לבתי הדי� הרבניי רק על אות אנשי המוכרי לפי ההלכה האורתודוקסית כיהודי

המחוקק . לפי ההלכה האורתודוקסית לא תהא לבית הדי� הרבני האורתודוקסי כל סמכות לדו� בעניינו" יהודי"

כש , אינו יהודי לפי ההלכה האורתודוקסיתבית הדי� הרבני האורתודוקסי על מי ש" השלטת"מונע אפוא 

ג חוק השבות יפרש את , כ'שמאחר . שהוא מונע השלטת סמכות בית הדי� הרבני על מי שאינו יהודי כלל

סבר לחלק בי� , א' הרוב מבי� השופטי בהרכב המורחב, זו הייתה דעת המיעוט. באותו אופ�" יהודי"המונח 

 די� רבניי שמטרתו להחיל את דיני הנישואי� והגירושי� הדתיי על כל מי של חוק שיפוט בתי" יהודי"המוב� ה

לבי� חוק לאומי , "נישואי� וגירושי� של יהודי ייערכו בישראל על פי די� תורה: "כפי שנאמר ש, שבא בשעריו

 ריפורמי כ� ג אד שהתגייר בגיור קונסרווטיבי או�שמטרתו להכיר בזהות יהודית ללא עניי� דתי בהכרח ועל

" מדרש הלכה"בחוק השבות מעי� " יהודי"נית� אפוא לראות בפרשנות היצירתית של המונח ". יהודי"נחשב כ

בחוק " יהודי"נית� להוכיח כי , בפרשת שליטלדעת הרוב . מילה המפורשתמה שונההיינו הסקת משמעות 

לפי ההלכה האורתודוקסית מסעיפי חוק השבות עצמ" יהודי"השבות אינו רק  , אזרחות אוטומטית המעניקי

א� על פי שה בוודאי אינ " זוג של ילד ושל נכד של יהודי�לב� זוג של יהודי ולב�, ג לילד ולנכד של יהודי"

   .יהודי

  
ממש כהלכה , כבר לפני עזרא הסופר, הפסוקי כדי להסיק ממנה הלכה חדשה יוחסה לפי חכמי" דרישת "

        :::: י י י י����ח ח ח ח , , , , טזטזטזטז, , , , רירירירידבדבדבדבהנה הפסוקי בספר . מקראית

וקמת ועלית אל , דברי ריבת בשערי', בי� ד לד בי� די� לדי� ובי� נגע לנגע, כי יפלא ממ' דבר למשפט"    
ודרשת והגידו ל' , ובאת אל הכהני הלוי ואל השפט אשר יהיה בימי הה. אלהי' בו' המקו אשר יבחר ה

ושמרת לעשות ככל אשר ' ו ההוא אשר יבחר הועשית על פי הדבר אשר יגידו ל' מ� המק. את דבר המשפט
  " .יורו'

  

        ::::בבבב, , , , יאיאיאיא, , , , משנה סנהדרי�משנה סנהדרי�משנה סנהדרי�משנה סנהדרי�נדרשה ב

...ואחד יושב בלשכת , ואחד יושב על פתח העזרה, אחד יושב על פתח הר הבית: שלשה בתי דיני� היו ש
א שמעו . כל למדתי וכ' למדו חברי, חברידרשו דרשו דרשו דרשו  וכ' דרשתידרשתידרשתידרשתיכ' : ואומר, באי לזה שעל פתח הר הבית.הגזית

כ' למדתי וכ' , כ' דרשתי וכ' דרשו חברי: ואומר, באי� לה לאות� שעל פתח העזרה, וא לאו; אומרי לה
שממנו יוצאת , אלו ואלו באי לבית די� הגדול שבלשכת הגזית, וא לאו; אומרי לה, א שמעו. למדו חברי

  ...תורה לכל ישראל 
  

  

        פהפהפהפה����התפתחותה של התורה שבעלהתפתחותה של התורה שבעלהתפתחותה של התורה שבעלהתפתחותה של התורה שבעל. . . . 5555

לימוד "לימוד שהתעצמה בתקופת עזרא הסופר הלכה ונמשכה מאז והייתה אב� הראשה במה שנקרא מסורת ה

" דורש"א רצה אד או ציבור לדעת את צו אלוהי הכתוב בתורה היה הול' לחכ התורה והוא היה ". התורה

ת ימי בית שני חיי הדת נוהלו בקהילה היהודית של תחיל. את הפסוק כעי� חומר ומוציא ממנו הלכות חדשות

  .בראש מועצת הזקני עמד הכה� הגדול ממשפחת צדוק" מועצת הזקני"ידי שלטו� אוליגרכי באמצעות �על
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הוא יוס� ב� מתתיהו (וויוס איוספוס פל. פה�לאט לאט התפתחו פה באר1 ישראל שלוש מסורות של תורה שבע

מו לרומאי והפ' להיות סופר חצר ולאחר מכ� מסר עצ, ממשפחת כוהני שנמנה בהתחלה מראשי המורדי

הפרושי , הצדוקי: כי היו כא� שלוש כתות" מלחמות היהודי"כותב בספרו ) רומי הכותב על היהודי

וה יוספוס פלוויוס את הכתות הללו ָוכדי לקרב את עול היהדות לקוראיו הרומאי וההליניסטי ִש. והאיסיי

  . הלאסכולות פילוסופיות שפעלו היוו� העתיק

בני אותה כת . הצדוקי היו המיוחסי בע והשתייכו למעמד הכוהני. לכל כת הייתה מסורת משלה, לענייננו

א כי רבי מה נמשכו אחר תורת יוו� ולסמלי החיצוניי של , טענו כי ה המסורת האמיתית של היהדות

 –בלתי כתוב " בעל פה"וק שהוא ח. לדעת היה צרי' לכתוב כל חוק שהוא מחו1 למסגרת המקראית. תרבות

מסורת . לכתוב חוקי ולאיי� תוקפו של כל חוק שאינו כתוב, כ' היה נהוג במושבות ההליניסטיות. אינו מחייב

  ".ספר הגזרות"שלה שהועלתה על כתב נקראת 

פה �עלת הייתה במסור. ידי חכמי הפרושי�נוהלו עלהפרושי היוו את רוב המעמד הבינוני והנמו' , כנגד

ויוספוס פלאוויוס מתאר את כוח של , רוב הע נהה אחריה. ואפילו היה איסור דתי להעלותו על הכתב

קשי לאחיה "לעומת הצדוקי ש" דורשי שלו לכל הע"ה היו . החכמי והשפעת על רוב הע

ל כוח אצל ההמו� כל כ' גדו"יוספוס מציי� ש". ומקבלי את פני חבריה בכעס כאלו היו נוכרי עליה

  ".שאפילו אומרי דבר שהוא נגד המל' ונגד הכה� הגדול מיד מאמיני לה

בני "הנלחמי ע "  בני אור"ה פרשו מפולח� בית המקדש וראו עצ , היו קבוצות של מתבודדי, האיסיי

  . ה הרשעי מכתות אחרות–". החוש'

  

  .נביא כמה מסורות חלוקות של הכתות הללו

בעוד שהצדוקי כפרו בתחיית המתי ובמושג של הישארות הנפש כחלק מ� : : : :  הבחירה החופשית הבחירה החופשית הבחירה החופשית הבחירה החופשיתשאלתשאלתשאלתשאלת. . . . 1111

בתלמוד נזכר שמי שכופר . הפרושי ראו באמונה בעול הבא ובהישארות הנפש עיקר העיקרי, השכר והעונש

י אנו מתו' התלמוד. בתחיית המתי ובעול הבא הוא עצמו נחשב כופר בעיקר ואי� לו חלק בעול הבא

�  . כ' ג עולה מכתבי הברית החדשה. מביני את הפולמוס העקרוני בעניי

פה היא לפי � התורה שבעל–התלמודי ה דבריה ותורת של  חכמי ישראל הפרושיי ותורת     יוער כי

לפעמי מופיעי כתבי פולמוס שוני בי� צדוקי לפרושי ומתו' הדברי נית� , דא עקא. המסורת הפרושית

  .את עמדת הצדוקי" שחזר"ל

 בתורה אי� תארי' קלנדרי לחג השבועות אלא תארי' תלוי נעל ???? מה זה מה זה מה זה מה זה––––" " " " וספרת לכ ממחרת השבתוספרת לכ ממחרת השבתוספרת לכ ממחרת השבתוספרת לכ ממחרת השבת. ". ". ". "2222

והשאלה למה " ממחרת השבת"א' חמישי יו מתחילי ". חמישי יו מיו הביאכ את עומר התנופה"

  למחרת השבת � כפי שסברו הצדוקי – או ,כפי שסברו הפרושי, הכוונה הא למחרת החג הראשו� של פסח

מחלוקת זו ). הראשו� לחודש מסוי' כמו שנהוג כיו בארצות מערביות יו א(הבאה לאחר חג הפסח ) הרגילה(

עליו מעידי עדי לפני , לא נפתרה ומאחר שהחגי הלכו לפי תיארו' השנה היהודית שהוא לפי מולד הירח

  היו הצדוקי עושי כל דבר כדי לשכנע את חכמי הפרושי לקבוע �" חודשקידוש ה"הסנהדרי� בטקס המכונה 

כשראו חכמי הסנהדרי� הפרושיי את מעשי הרמאות ". מחרת השבת"את חודש ניס� ביו שמוצאי החג יהא מ

חייב להביא עדי , הוא העד,  וא לא מכירי את העד.התקינו תקנה שאי� מקבלי� עדות אלא מפי המכרי

   .שיעידו על כשרותמוכרי

קרבנות למעט " (נס' יי�" בתורה נזכר כי ליד מעשה הקורבנות יש חובה להקריב ::::ניסו' המי בחג הסוכותניסו' המי בחג הסוכותניסו' המי בחג הסוכותניסו' המי בחג הסוכות. . . . 3333

פה �לא' חכמי הפרושי הביאו מסורת שבע. את הנס' היו שופכי בתו' חור מיוחד ברחבת המזבח) חטאת

מאחר שהכוהני . ל מצווה אלא בקשה טורדניתהצדוקי לא ראו בזה כ". נס' מי"שבחג הסוכות יש להקריב 
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הגבה : היו צדוקי היה חשש שהכה� לא יעשה נס' מי ולכ� כל כה� שעמד לנס' מי על המזבח היו אומרי

  ".שפע אחת ניס' אחד על רגליו ורגמוהו כל הע באתרוגיה, יד'

4444 . . . .עשרה �שמונהעד ל' מוגבל לשאת רק המ.  בתורה אי� איסור על אד לשאת יותר מאישה אחת::::ריבוי נשיריבוי נשיריבוי נשיריבוי נשי

שארה כסותה " יכול לשאת כמה נשי שהוא רוצה ובלבד שיספק לכל אישה את ,שאינו מל', א' ההדיוט, נשי

את " אז�"צרי' ל). אסור לגור בהרמו�( נפרד )מגורי (=בכלל זה חייב לספק לכל אישה מנשיו מדור". ועונתה

אסורות לו , לפי רוב שיטות הראשוני, ואילו ההדיוט, בפילגשיהתמונה כי לפי ההלכה היהודית המל' מותר 

היינו חיובי המזונות , שלה" זכויות הסוציאליות"הפילגש היא אישה המיועדת לאיש מסוי א' מבלי ה. בכלל

�  .והכתובה למיניה

 יותר במקרא אי� אנו מוצאי אישי רבי שיש לה, כלומר. מדויד המל'? מהיכ� נלקח המספר שמונה עשר

�כ' צרי' לנהוג כל ב�,  שכש שלאד הראשו� הייתה אישה אחת היא חווה,במדרש א� נאמר. מאישה אחת

על יעקב מאבות . הבעיה מתחילה ע אישי מפורסמי שהמקרא מעיד עליה שנשאו כמה וכמה נשי. אנוש

כבר נאמר ) יסור כרת בא לפי התורה בספר ויקראדבר שהוא(שנשא ארבע נשי שתיי מה� אחיות , האומה

 שכ� ,פי ההלכה היהודית ממש�היינו ההתנהגות של אבות האומה לא הייתה על". אי� למדי� קוד מת� תורה"ש

נולדה אחותו , שלימי היה שבט מישראל, יעקבשל במדרשי מדגישי כי לכל ב� . עד אז לא ניתנה התורה

לעומת אבות .  נישאה לשמעו� אחיה, י שכ ב� חמורג דינה שנולדה עצמאית ושנאנסה על יד. עימו ולה נישא

השופטי והנביאי כול נהגו כיהודי מאמיני ושמרו את התורה , מלכי ישראל, האומה שמלפני מת� תורה

התלמוד מביא . פי ההלכה�ו שמונה עשרה נשי סימ� שהדבר מותר עליכ� א דויד המל' נשא בימי חי�על, כולה

 א' חכמי הלכה הפרושי לא ראו בנשות דויד המל' . מקו בכתובי כפשוטדרשות שונות שאי� לה

אחת מה� הייתה אשתו של מל' נכרי שנלח בישראל ודויד המל' שכבש אותו ואת ארצו (המרובות כל מכשלה 

 אפילו מעמדה של אבישג השונמית .)והוליד ממנה בת בש תמר" פת תואראשת י"לקח אותה ממנו בתורת 

ד� התלמוד הא הייתה נשואה לדויד או פילגש עימו , "וח לאדוני המל'"ד לקחתה שתהיה עימו שיעצו לדוי

 �שכבר או  נשי 18  שימשה את המל' היו לואבישגכשהא :  בשאלה אחרתשאלהלותולה את הפיתרו

�  עד כא� המסורת הפרושית באשר לריבוי נשי ומעמד המל'? התאלמ� מאחת מה

 שנתגלה , "ברית דמשק"המכונה בלשו� החוקרי " באי הברית החדשה באר1 דמשק"א' חיבור אנונימי בש

מייצג את ההלכה שרווחה , בגניזה הקהירית ולימי נתגלו לו מקבילות במגילות הגנוזות בקומרא� ובנחל חבר

 )הכוונה לפרושי(תתו ימתנגדיה של בני כ" ברית דמשק"לדעת מחבר ". תורת משה"בכתות י המלח לגבי 

דויד  האי' : ושואלממשי' בעל ברית דמשק" ?ועל הנשיא. " היינו בחטא של ריבוי נשי–" נתפסי בעוו� זה"

ודויד המל' לא קרא בספר התורה  החתו : "עונה הוא? "לא ירבה לו נשי"יותר מאישה אחת הרי כתוב נשא 

�  ".כי לא נפתח בישראל מיו אלעזר ויהושע, אשר היה בארו

על ישו ל יוחנ� המטביל שהשפיע שיות כמו ו� שכתות י המלח השפיעו על כתות שונות איזוטרא ניקח בחשב

  .הרי לנו מקור בלתי אמצעי למונוגמיה הנוצרית ,והנוהי אחריו

  

        פהפהפהפה����מקורותיה הספרותיי של התורה שבעלמקורותיה הספרותיי של התורה שבעלמקורותיה הספרותיי של התורה שבעלמקורותיה הספרותיי של התורה שבעל. . . . וווו

  .]אינו בחומר המבח� הסופי. נלמד במש' סמסטר א והסטודנטי נבחנו עליו[

  

        פהפהפהפה����תיה המשפטיי של התורה שבעלתיה המשפטיי של התורה שבעלתיה המשפטיי של התורה שבעלתיה המשפטיי של התורה שבעלמקורומקורומקורומקורו. . . . זזזז

א ניקח את שיטת המשפט הישראלית הרי . כל שיטת משפט יש לה מקורות ספרותיי מיוחדי לה

אינ זהי כלל מבחינת תוכנ ) תקליטורי, מאמרי מלומדי, י"פד, רשומות(שהמקורות הספרותיי שלה 
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א' כאשר מדובר . למשל, יורק�דינת ניולה שוני מ� שיטת המשפט במאוצורת לשיטת המשפט האנגלי ו

בישראל כמו באנגליה או בארצות הברית יש : במקורות המשפט יש כמעט זהות בי� שיטות המשפט השונות

א' ג שיטת המשפט העברי המבוססת על הלכות . תקדימי וכ� היגיו� משפטי, מנהגי, פסיקה, חקיקה

  :המקורות ה.  המודרניות שמנינועתיקות קיימי מספר מקורות הזהי לשיטות המשפט

        הסבראהסבראהסבראהסברא. . . . 6666המעשה והתקדי  המעשה והתקדי  המעשה והתקדי  המעשה והתקדי  . . . . 5555המנהג  המנהג  המנהג  המנהג  . . . . 4444התקנות והגזירות  התקנות והגזירות  התקנות והגזירות  התקנות והגזירות  . . . . 3333הקבלה  הקבלה  הקבלה  הקבלה  . . . . 2222המדרש  המדרש  המדרש  המדרש   ....1111

  
        המדרשהמדרשהמדרשהמדרש.  .  .  .  1111

המדרש אינו ביאור מילולי או . סוג היצירה הראשו� במעלה ודיברנו לעיל על התפתחותו בימי עזרא הסופר

חדירה לתוכ� הפנימי של , היינו. ביב מ� המשפט הרומיהמוכר והח interpretatioלקסיקוני אלא דומה למושג 

  .הכתוב כדי להוציא מש פתרונות לבעיות חדשות המתעוררות שאי� לה פתרו� בטקסט הגלוי

ולאחריה בימי התנאי והאמוראי נהגו להתבונ� , אמרנו שמאז עזרא הסופר והמש' בימי חכמי בית שני

את . בפסוקי למצווה הכתובה בגלוי בתורה" דרישה" ייחסו את הא' חכמי ישראל, "לדרוש"בפסוקי התורה ו

 וקמת . בי� ד לד ובי� נגע לנגע דברי ריבות בשערי', כי יפלא ממ' דבר למשפט ":), טז(הפסוק בספר דברי

ביארו כ' "  והגידו ל' את דבר המשפטודרשתודרשתודרשתודרשתבו �באת אל הכהני הלוויי ' ועלית אל המקו אשר יבחר ה

ושב על יואחד ; ושב על פתח הר הביתיאחד ). בירושלי(שלשה בתי דיני� היו ש ): ב, יא, הדרי�סנ(במשנה 

א . חברידרשו דרשו דרשו דרשו  וכ' דרשתידרשתידרשתידרשתיכ' : באי לזה שעל פתח הר הבית ואומר.ואחד יושב בלשכת הגזית; פתח העזרה

פותרי ספקות " ההדריש"ידי �היינו על..." וא לאו באי לה� לאות� שעל פתח העזרה, שמעו אומרי לה

  .הלכתיי

  

התורה היא לפי " דרישת", "מידות"של הפסוק אינה קפריזה אלא לפי מתודות מסוימות הנקראות " דרשנות"ה

"�ישנ� ? ה� שהתורה נדרשת בה�" מידות" כמה .הכוונה לדרכי פרשנות" מידות "".המידות שהתורה נדרשת בה

דבי רבי : שני בתי מדרש מפורסמי היו בזמ� התנאי. כנ�כמה אסכולות ה� לגבי מספר המידות וה� לגבי תו

אבל יש , בכל אחת מה� דרשו את התורה. )בית רבי עקיבא (= ודבי רבי עקיבא)בית רבי ישמעאל (=ישמעאל

". דברה תורה בלשו� בני אד"רבי ישמעאל ובית מדרשו סברו ש, למשל. הבדלי בי� המתודות של הדרישה

.  ללא שו כוונה מיוחדתלפעמי מילה חוזרת ומודגשת, רה יש לה משמעות מיוחדתכלומר לא כל אמירה בתו

כ� אלוהי שנת� את התורה לבני האד נת� �על.  לחזור ולכפול מה שכבר נאמר, א טיב השיח האנושיו הזהו

ורה הוא היה סבור שהת, לא כ� רבי עקיבא.  ג הוא חזר על מילי ללא כל צור' אמיתיבלשו� שיבינו אותה

כל תג ותג וכל , ת ואותדרש כל או, רבי עקיבא, הוא .היא מדברת לא בלשו� בני אד ויש להבי� כל מילה ומילה

לפי רבי : שנוי במחלוקת" המידות"ג מספר . מילה ומילהחיפש משמעות מיוחדת לכל , כלומר, קו1 וקו1

  ). שלושי ושתיי(ש מעבר לכ' ולפי רבי עקיבא י" שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בה� " ישמעאל יש

אחת . לפיתרו� מעשי של בעיה" הדרשנות"יש כא� רצו� להגיע באמצעות " המידות"א' מעבר לטכניקה של 

היא אמירתו של רבי אלעזר ב� עזריה ") הגדה"מסעודת ליל הסדר ש קוראי את ה(הדוגמאות הידועות 

  :שאמר

למע� תזכר 'שנאמר : ציאת מצרי בלילות עד שדרשה ב� זומאהרי אני כב� שבעי שנה ולא זכיתי שתיאמר י "
  –' ימי חיי'': וחכמי אומרי.  ימי חיי' הלילותכלכלכלכל;  הימי–' ימי חיי': "' ימי חיי'כלכלכלכלאת יו צאת' ממצרי

  ".  להביא לימות המשיח–'  ימי חיי'כלכלכלכל; העול הזה
  

א' השאלה היותר עמוקה ". דרישת הפסוק"נראה אפוא שהדרשנות באה לפתור ספק שהתעורר במציאות דר' 

או ? נורמה חדשה) בלשו� משפטית, קונסטיטוטיבי" (=יוצר"או במילי אחרות הא המדרש ? מה קד למה

הא ? על נורמה קדומה שרווחה בע ומאושש אותה מ� הפסוק) טיבידקלר" (=מצהיר" "מקיי"מא המדרש ש
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 היא יצירת נורמה משפטית מחייבת שלא ותוצאת הדרישהותוצאת הדרישהותוצאת הדרישהותוצאת הדרישה חכמי ישראל נשאלו שאלה ואז הלכו לפתור בעיה

? לה מקור מפסוק בתורה" גילו"פה ובאו חכמי ו�או שמא הייתה מסורת קדומה בעל; הייתה קיימת עד אז

דעת של מרבית הרבני וחלק : בעניי� זה יש מחלוקת בי� חכמי ההלכה וכ� בי� חכמי המחקר התלמודי והרבני

" דורות ראשוני"בעל ספר , יצחק אייזיק הלוי' אבל חכ הלכתי בש ר, "המדרש יוצר"נכבד של החוקרי כי 

היו חוקרי אחרי . הא ותו לא מידי, להלכה קדומה שרווחה אז" אסמכתאות"סבור כי כל הדרשות ה� רק 

והייתה , הלכות חדשות" יצר"הייתה תקופה שהמדרש אכ� . שראו את מקומה של הדרשה כעניי� של תקופה

  .להלכה רווחת שהייתה שגורה בע" אסמכתא הגונה"תקופה שהמדרש רק העניק 

  

  :ולתפקיד�" מידות"נית� כמה דוגמאות ל

        גזירה שווהגזירה שווהגזירה שווהגזירה שווה

שבה אנו מקישי מעניי� אחד לעניי� אחר על פי הדמיו� , היינו היקש, מידה זו היא אחת מ� המידות האנלוגיות

  הצורני

 שפירושה, "...כי יקח איש אשה ובעלה " " " "::::אאאא, , , , כדכדכדכד, , , , דברידברידברידברי    בספרכדוגמא לשאלה כיצד מתבאר הפסוק 

א היו שואלי ? מה הפירוש, "כי יקח"בפסוק נאמר ? כאשר אד רוצה להינשא מה עליו לעשות

היינו אומרי בזה שהבעל לוקח , אותנו מבלי שיש לנו ידע מוקד כיצד נראות חתונות יהודיות

" יקח" למדו במידה הגיונית על סמ' המילה א' חכמי. זהו הטקס האמיתי. אישה ובועל אותה

בשעה שאברה רוצה לקחת שדה מעפרו� החיתי ולקבור את     ::::יגיגיגיג, , , , כגכגכגכג, , , , בראשיתבראשיתבראשיתבראשיתמפסוק אחר בספר 

. א' א אתה לו שמעני... """": שרה במערת המכפלה הוא מציע לעפרו� החיתי כס� תמורת המקח

, משדה עפרו�" קיחה" "קיחה"וה על כ� נית� ללמוד בגזירה שו" . ...קח ממני, נתתי כס� השדה 

 , ואכ� בזמ� התלמוד קנו אישה בכס� ממש שהמינימו היא פרוטה. אישהלקנות בכס� שנית� ג

א' . רק בסכו מסוי ולא מתחתיו" להיקנות"כי חכמי שיערו שאישה מעוניינת ? ומדוע כ'

 בכס� נקני אלא ג לא רק, אגב. יהיה בסכו גבוה יותראישה יכולה להתנות כי קניינה לבעל 

בהשפעה רומאית אנחנו נוהגי . בטובת הנאה של מחילת חוב או כל טובה אחרת" בשווה כס�"

  .א' לא רק,  בטבעת אישהלמעלה מאל� שני לקנות

בעלי (מתברר שלא כמו בסרטי ?  לפי ההלכה היהודיתכיצד בני זוג הופכי להיות נשואיאז  

שבועות או טבעות וכמוב� לא " מחליפי"ס שוויוני ולא הנישואי� אינה טק) השפעה נוצרית

, וכמו כ� אי� צור' בברכה של איש דת, נשבעי דברי הזויי שבני הזוג יחיו לעד בעושר ובחולי

�וכדר' ענייני של ". נקנית"את האישה והאישה " קונה"הבעל " מקח וממכר" של אלא זה עניי

כמו שהבעל אינו מפרנס את אשתו ,  מפר את העיסקהכמו שאחד הצדדי, קניי� נית� לוותר עליו

קניית האישה על ידי האיש . יכולה היא לדרוש ביטול המקח בדר' של קבלת גט, כפי שהיא ראויה

. א' יש צור' בשני עדי כשרי, כ� היא ניתנת להתבצע ללא נוכחות של רב�אינה סקרמנט ועל

בהרבה ). ללא רישו לנישואי�: בישראל(רב במרוצת הדורות הוטל חר על מי שיקדש אישה ללא 

 מחללי שבת , שאינ קרובי משפחה(חתונות כיו הרב ושמשו ה העדי הכשרי היחידי

   ).וכדומה

  

  קל וחומרקל וחומרקל וחומרקל וחומר

�משה     ::::יביביביב, , , , וווו, , , ,  שמות שמות שמות שמותדוגמא מקראית מצויה בספר    ....זהו היקש מפסוק אחד על השני במידת ההיגיו

ה� בני ישראל  "והנה תואנתו, משה מתחמק. "עמישלח את : "מצטווה ללכת אל פרעה ולומר לו

  "?לא שמעו אלי ואי' ישמעני פרעה ואני ערל שפתיי
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  בניי� אבבניי� אבבניי� אבבניי� אב

על פי הדמיו� , במידה זו אנו מקישי מסקנה מסוימת מתו' עניי� אחד או מתו' כמה ענייני

ומה שלומדי ממנו הוא , אב טיפוס, היינו" האב"הדבר הכתוב ומפורש הוא . ביניה

  ".בניי�"היינו , קונסטרוקציה הלכתית

  

  :::: נכתבאאאא, , , , הההה, , , , ויקראויקראויקראויקראבספר 

  ".א לא יגיד ונשא עונו, אה או ידעונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ר"

  

בזמ� המקרא אד נדרש להעיד ולא העיד הוא היה . הפסוק עוסק בעבירה של אד שמסרב להעיד

והנה התברר כי הוא כ� . שמע לא ראה ולא ידעשהוא לא ) למשל, ספר תורה(נשבע בנקיטת חפ1 

וכדי להתכפר חייב להביא קורב� , כי אז עבר עבירה דתית של שבועת שקר, שמע כ� ראה וכ� ידע

כמו כ� . היינו ממקור שני" ידע"במו עיניו או " ראה"לפי פשט הפסוק העד הסרב� הוא זה ש. אש

לא . משביעי אותו והוא נשבע לשקר, והיינ" שמע קול אלה"אי� העד עבריי� אלא רק כאשר 

  .נאמר בתורה דבר וחצי דבר על דיני כשרות העד עצמו

 מביאי מדרש שהוא אינו כוונת )450, צוקרמנדל' מהד(ח ח ח ח , , , , גגגג, , , , תוספתא שבועותתוספתא שבועותתוספתא שבועותתוספתא שבועותל ב"והנה חז

  :המקרא כפשוטו

א א א א  ; להוציא את השוטה� או ידעאו ידעאו ידעאו ידע;  להוציא את הסומא� או ראהאו ראהאו ראהאו ראה;  להוציא את החרש� ושמעהושמעהושמעהושמעה..."
 לא עד מפי עד ולא מפי בת קול ולא מקול � והוא עדוהוא עדוהוא עדוהוא עד ...  ...  ...  ... . להוציא את האיל� נונונונווווולא יגיד ונשא עולא יגיד ונשא עולא יגיד ונשא עולא יגיד ונשא עו

  ..".הברה
  

כמו כ� .  אלא למעט,לפי דרשנות של חכמי ההלכה,  לרבותהביטויי המודגשי לא באו, כלומר

הוא כשר , לומרכ. ה אינ מכווני דווקא לשבועה או לעד אלא מכווני ה לתיאור כשרות העד

ורק א , ורק א הוא בעל תבונה, רק א רואה, )הכוונה לחרש איל(רק א שומע ולא חרש 

  .כלומר כל מי שאינו כזה הוא פסול לעדות. יודע לדבר

הכל כשרי " קובעת כי 1971�א"תשל, )נוסח חדש(פקודת הראיות , א נשווה להיו בישראל

ג . א' כל אד אינו פסול מלכתחילה, מנות העדהשופט הוא שקובע מה משקל נא". להעיד

 של " חברתיי"המקרי הספורי שאד אינו יכול להעיד לחובת אחר ה מטעמי שנכנ

שהרי השופט יית� את הדעת לשאלת הנאמנות , בגלל חוסר נאמנותולא , שמירת התא המשפחתי

,  א עד הוא פסול.כשרות העד נקבעת מראש. לא כ' המשפט העברי העתיק. במשקל הסופי

  .ג א הוא צדיק ובעל יכולת להעיד, עדותו אינה עדות

א' האיסור נלמד , שוטה או איל פסולי לעדות, סומא, אז בתורה לא נאמר בפירוש שחרש

  ?"בניי� אב"א' מה זה קשור ל. ממדרש ההלכה שמבאר הפסוק שלא כפשוטו

  

  : בהמש' מובא במדרש

או אינו אלא בעד , אתה אומר בשני עדי הכתוב מדבר. בר  בשני עדי הכתוב מד� והוא עדוהוא עדוהוא עדוהוא עד
עד עד עד עד אלא כל מקו שתפס הכתוב ? שאי� תלמוד לומר אחד', לא יקו עד אחד': תלמוד לומר? אחד
  . הרי הוא בכלל שני עד שיפרוט ל' הכתוב אחד הוא עד הכשר לעדותסתסתסתסת

  

        ::::וווו, , , , יזיזיזיז, , , ,  דברי דברי דברי דבריהפסוק שממנו למדו מופיע בספר

  " על פי שני עדי או שלשה עדי יומת המת לא יומת על פי עד אחד...  באיש לא יקו עד אחד"
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 א' בעל המדרש למד בצורת תנגודת ". שלשה עדי" "שניי עדי"והרי ש ברור שמצויני

   ".שני עדי"הכוונה ל" עד"שכל מקו שנזכר " בנה אב"וממנה " עד אחד"אינו " עד"שסת

לפי הדי� האזרחי כיו . נשווה למצב במשפט הישראלי, "ני העדיש"לבאר את עניי� חשיבות כדי 

אז כיצד נדע . רק על סמ' עדות של איש אחד, אפשר בעצ להרשיע אד ברצח, ג עד אחד כשר

החקירה "או " החקירה שכנגד"הרעיו� הוא מבח� ? )בהנחה שהנאש ברצח מכחיש(מי אומר אמת 

. דות ומנסה להפרי' אותה בגלל חוסר האמינות שלההצד המתנגד לעדות חוקר את הע". הצולבת

אומנות החקירה "אמריקניות מתייחסי ל�גדולי עורכי הדי� בישראל כמו בשיטות משפט אנגלו

ומעבר לטיעוני המשפטיי ) אישו(מעבר להכנת כתבי טענות , לפסגת כישרונ שלה" שכנגד

". שני עדי"? אז מה מבח� האמת. זואי� חקירה שכ. בהלכה היהודית אי� הדבר כ�. בסיכומי

היינו תשובותיה , "א נמצאו דבריה מכווני. "באי שני עדי ונשאלי שאלה זהה, היינו

 שני , לא מקבלי את עדות כללכלומר.  עדות מוכחשת–וא לא ,  עדות כשרה–זהות 

ספר גדול יותר של אלא אפילו א יש מ, ולא רק בשני עדי. העדי פסולי מלהעיד במקרה זה

 ההכחשה אינה רק .  כול נפסלי–עדי המהווי כת ואחד מה מכחיש את דברי שאר העדי

כנראה , "ב� זכאי"מסופר על חכ אחד בש . בדבר מהותי לתוכ� העדות אלא אפילו בפרט שולי

 היינו שאל אות מה היה הצבע של, "עוקצי תאני"שבדק את העדי ב, רבי יוחנ� ב� זכאי

כל העדי ,  שחור–א אחד אמר שהיה לב� וכול ? הגבעול של התאנה שמתחתיה עמד הרוצח

כפי שאת מביני קשה היה .  בעצ משמש מכשיר לפסילת עדי סיטוניתתהלי' זה .פסולי

  .והעדי הוכחשו, לעמוד בחקירה דקדקנית שכזו

  

        פרט וכללפרט וכללפרט וכללפרט וכלל; ; ; ; כלל ופרטכלל ופרטכלל ופרטכלל ופרט

לא נאמרה מילה מיותרת היא כה בסיסית עד האמונה כי בתורה . זה מסוג המדרש המבאר

  ::::וווו, , , , כדכדכדכד, , , , דברידברידברידבריבספר . הנה היחס בי� כלל לבי� פרט". אמצעי ספרותי"כל ייתור לשו� כל " דרשו"ש

מכלי הכנת הלח ) לקחת משכו�(=היינו אסור לחבול ". חבול רחיי ורכב כי נפש הוא חובללא י"

כי נפש הוא "ו� הפסוק מובא על פניו נימוק בס. אלא יש להשאיר זאת אצל הלווה, "ריחיי ורכב"

  ".כי נפש הוא חובל "–כלומר מדוע אסור למשכ� ריחיי ורכב ". חובל

כי נפש : "ל מסרבי לראות בפסוקי התורה ענייני סתמיי של הנמקה ופירשו את המילי"א' חז

פרשה רעב פרשה רעב פרשה רעב פרשה רעב , , , , ריריריריספרי על ספר דבספרי על ספר דבספרי על ספר דבספרי על ספר דבכ' במדרש ההלכה . בדר' של פרט וכלל? כיצד. כעיקר" הוא חובל

  ):292, פינקלשטיי�' מהד( 

א כ� . 'כי נפש הוא חובל': תלמוד לומר? אי� לי אלא ריחי ורכב המיוחדי מני� לרבות כל דבר"
מה ריחי ורכב מיוחדי שה שני כלי ומשמשי מלאכה אחת וחייב '? ריחי ורכב'למה נאמר 

 שמשמשי מלאכה אחת חייב על זה בפני כ' כל שני כלי, על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו
   ".עצמו ועל זה בפני עצמו

  

כלומר ". דרשו"ג את תופעת הכפלות אלא ,  יוצרתכהלכהבפסוק לא רק דאגה לדרוש נימוק 

�  .סיבת הכפלות כפי שיראה המעיי�. המדרש אינו מצטמצ במילי אלא ג בסגנו

  

   )צדדי�היקש דו (=הרי זה בא ללמד ונמצא למדהרי זה בא ללמד ונמצא למדהרי זה בא ללמד ונמצא למדהרי זה בא ללמד ונמצא למד

        :::: כז כז כז כז����כה כה כה כה , , , , כבכבכבכב, , , , רירירירידבדבדבדב
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וא בשדה ימצא האיש את הנערה המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב 
ולנערה לא תעשה דבר אי� לנערה חטא מות כי כאשר יקו איש על רעהו ורצחו נפש . עמה לבדו

  .כי בשדה מצאה צעקה הנערה ואי� מושיע לה. כ� הדבר הזה
�        ::::אאאא""""עעעע, , , , עגעגעגעג, , , , בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי

 הרי זה בא ללֵמד ונמצא �מעתה . וכי מה למדנו מרוצח' אשר יקו איש על רעהו ורצחו נפשכי כ'
מה נערה המאורסה נית� להצילה בנפשו  א� רוצח נית� :  מקיש רוצח לנערה המאורסה�ָלמד

. ישמעאל' דבי ר) כמו ששנה(= כדתנא ? )מני� לנו(= ונערה מאורסה גופה מנל� . להצילו בנפשו
        .... בכל דבר שיכול להושיע�הא יש מושיע לה ' ואי� מושיע לה':  ישמעאל'דתנא דבי ר
        ::::)273, , , , פינקלשטיי�(פרשה רמג פרשה רמג פרשה רמג פרשה רמג , , , , ספרי דבריספרי דבריספרי דבריספרי דברי

 ...רוד� אחר נערה (אי� לי אלא זה . מלמד שכל אנוסי שבתורה פטורי ומצילי אות בנפש
יכול . 'כ� הדבר הזה': תלמוד לומר? מני� א� הרוד� אחר חברו להרגו ואחר הזכור) ג.צ. י�המאורסה

 זה �' הזה': תלמוד לומר? א� הרוד� אחר אחר הבהמה והמחלל את השבת והעובד עבודה זרה
  ...  פרט לשאמרה הנח לו�' צעקה'......בסקילה ואי� כל אלו בסקילה

  

  :על פירוש מקורות אלה עיינו להל� בקטעי הנספחי

  

  :דר' מדרש ההלכה מבוארות הסוגיות הבאות

  רודף וקנאים פוגעין בו, ת במחתרבא

ָ@ה ָוֵמת ֵאי� ל? ָ<ִמיִא ַ=ַ>ְח9ֶֶרת: : : :  ב ב ב ב––––א א א א , , , , כבכבכבכב, , , ,  שמות שמות שמות שמות)1 Aב ְוהBָCַָעָליו  : ִיָ>ֵצא ַה DֶמEֶָזְרָחה ַה ִא
   ָ<ִמי ל?

   
 אי� על הורגו עוו� שפיכת – אי� לו דמי, בלילה– א במחתרת ימצא הגנב: גורדו�גורדו�גורדו�גורדו�. . . . לללל....פירוש שפירוש שפירוש שפירוש ש) 2

 א – א זרחה השמש עליו. הבא להרג' השכ להרגו"ו,  שודד לילה מוכ� ג לרצוח נפשדמי כי
 יש להרגו חטא – דמי לו, בשעה שהשמש זורחת ויכול בעל הבית לקרוא לעזרה, נתפס ביו

  ...".רוצח הוא , שפיכת דמי
  
בא . נפשוא בא להרוג מצילי� אותו ב: הבא במחתרת": : : : הלכה טהלכה טהלכה טהלכה ט, , , , תוספתא סנהדרי� פרק יאתוספתא סנהדרי� פרק יאתוספתא סנהדרי� פרק יאתוספתא סנהדרי� פרק יא) 3

 �ספק בא להרוג ספק בא ליטול ממו� אי� מצילי� אותו .  אי� מצילי� אותו בנפשו–ליטול ממו
וכי עליו בלבד חמה זורחת והלא על כל העול . 'א זרחה השמש עליו דמי לו'שנאמר , בנפשו

כ' ה� כל זמ� שאתה יודע שיש שלו , אלא מה זריחת השמש שלו הוא לעול? כולו זורחת
  ".אי� מצילי� אותו בנפשו, בי� ביו ובי� בלילה, נוהימ
  
4 (�חזקה אי� אד מעמיד '? מחתרת'מה הטע של :  אמר רבא): ): ): ): תרגותרגותרגותרגו((((א א א א , , , , עבעבעבעב, , , , בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי

וא יעמוד נגדי , א אל' יעמוד נגדי ולא יניח לי': אמור אמר) הבא במחתרת(וזה , עצמו על ממונו
  .'כ להרגוא בא להרג' הש: והתורה אמרה', אהרגנו

  
5 (�חו1 ,  אי� לו דמי�במחתרת:  שנה רבי חייא): ): ): ): תרגותרגותרגותרגו((((הלכה ח הלכה ח הלכה ח הלכה ח , , , , פרק חפרק חפרק חפרק ח, , , , ירושלמי סנהדרי�ירושלמי סנהדרי�ירושלמי סנהדרי�ירושלמי סנהדרי

לפי ,  אי� לו דמי–אפילו חו1 למחתרת : שמעו� ב� יוחאי' שנה ר.  יש לו דמי–למחתרת 
יתחמ וכשהגנב הול' רוצה בעל הבית לקחת הממו� הגנוב , שממונו של אד חביב עליו כנפשו

נטל הכיס והפ' את פניו לצאת :רב הונא אמר. ואז הגנב הורגו. ממנו ואז עומד הוא בפני הגנב
  .'כי יח לבבו? 'מה הטע של רב הונא.  אי� ההורגו נהרג–והל' לו ועמד עליו והרגו 

  
6 (�? חצירו וקרפיפו מני�, גגו, אי� לי אלא מחתרת' מחתרת': תניא איד'": : : : בבבב, , , , עבעבעבעב, , , , בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי

  .מחתרתו זו התראתו'? מחתרת'מה תלמוד לומר , א כ�. מכל מקו' ימצא הגנב'לומר תלמוד 
  
שאי� צרי' התראה אחרת אלא . מחתרתו זו היא התראתו): ): ): ): תרגו חופשיתרגו חופשיתרגו חופשיתרגו חופשי((((ש ש ש ש , , , , יייי""""פירוש רשפירוש רשפירוש רשפירוש רש) 7

. ’א יבוא נגדי אהרגנו'ומסר נפשו לחתור על דעת כ� חתר ש) הגנב(הורגו מיד מכיוו� שטרח 
 �אבל נכנס לחצרו וגגו . שרוד� הוא אי� צרי' התראה אלא מצילי� אותו בנפשוואמרה תורה כיוו

 רואה שאתה עומד נגדו ולכ� הוא ) בעל הבית(ראה ' דר' הפתח אינו הורגו עד שיתרו בו בעדי
שאולי לא בא הגנב על מנת . אבל בלא התראה לא...יקבל עליו התראה ) הגנב(וזה ' עומד להרג'

  .דמ� לפניו ונכנס על דעת כ� שא בעל הבית יעמוד נגדו ינוס ויצאלהרוג אלא מצא פתח מז
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""""רמברמברמברמב) 8ואחד הבא במחתרת  או גנב שנמצא בתו' " : : : :  יב יב יב יב––––יא יא יא יא , , , , פרק ט הלכה חפרק ט הלכה חפרק ט הלכה חפרק ט הלכה ח, , , , הלכות גניבההלכות גניבההלכות גניבההלכות גניבה, , , , 
לפי שדר' '? מחתרת'ולמה נאמר . גגו של אד או בתו' חצרו או בתו' קרפיפו בי� ביו ובי� בלילה

  .בלילהרוב הגנבי לבוא במחתרת 
 יש לו –או שלא גנב ומצאו יוצא מ� המחתרת הואיל ופנה עור� ואינו רוד� , וכ� הגנב שגנב ויצא

.  אינו נהרג�פ שעדיי� הוא ברשות זה שבא עליו  "וכ� א הקיפוהו בני אד או עדי אע. דמי
לתו' הדיר וכ� הבא לתו' גינתו או לתו' שדהו או . ואי� צרי' לומר א בא לבית די� שאינו נהרג

            ". יש לו דמי–והסהר 
        
9 ( �וכי השמש עליו '  א זרחה השמש עליו': "  ... שנו חכמי): ): ): ): תרגותרגותרגותרגו(((( ב  ב  ב  ב ––––א א א א , , , , שששש, , , , בבלי סנהדרי� בבלי סנהדרי� בבלי סנהדרי� בבלי סנהדרי

  .וא לא אל תהרגהו, אלא א ברור ל' הדבר כשמש שאי� לו שלו עמ' הרגהו? בלבד זרחה
כשמש שיש לו שלו עמ' אל אלא א ברור ל' ? וכי השמש עליו בלבד זרחה: ....תניא איד'
  . הרגהו–וא לא , תהרגהו

  .כא� בב� על האב. כא� באב על הב� . לא קשה?? קשה סת  על סת
א משו ? מה הטע. אמר רב כל מי שיבוא עלי במחתרת אני הורגו חו1 מרב חנינא ב� שילא

בירושלמי . (אלא משו שברור לי שמרח עלי כרח אב על הב�! ?הרי בא במחתרת, שצדיק הוא
אי� זה , )לבוא במחתרת(מכיוו� שבריא ליבו לעשות מעשה כזה : אמר רב יצחק: משיבי לרב

  ).חנניא ב� שילא
  
 במחתרת מספק אל יהרגהו בנו שודאי רחמי האב באב על הב�): ): ): ): תרגותרגותרגותרגו((((, , , , בבבב, , , , שששש, , , , יייי""""פירוש רשפירוש רשפירוש רשפירוש רש) 10

דע ל' כשמש שהוא אכזרי עד שיוו' דמי לו'לכ� .  לא יהרגהו–על בנו ואפילו הוא מציל ממונו 
עד שיוודע ל' כשמש שהוא ... וכל שכ� כל אד אחר הרגהו מספק , ב� על האב. עלי' ושונא'

�  .רחמני עלי' כאב על הב
  
11 (�אחר הזכור , הרוד� אחר חברו להרגו:  ואלו ה� שמצילי� אות בנפש�::::זזזז, , , , חחחח, , , , משנה סנהדרי�משנה סנהדרי�משנה סנהדרי�משנה סנהדרי

 אי� –והעובד עבודה זרה , לל את השבתוהמח, אבל הרוד� אחר הבהמה. ואחר הנערה המאורסה
�  .מצילי� אות� בנפש

  
 ניתנו ליהרג לכל אד כדי להציל� מ� בנפש�. מ� העבירהואלו שמצילי� אות� , , , , שששש, , , , יייי"""" רש רש רש רש)12

לרבעה והרוצה לעבוד עבודת כוכבי ולחלל שבת וכל שכ� שאר אבל הרוד� אחר בהמה . העבירה 
ת� להצילו בנפשו אלא מדבר שהוא ערווה ויש בה קלו� ד שאינ� עריות דלא ני"כריתות ומיתות ב

  .....ופג לנרד� כגו� זכר ונערה המאורסה 
  
""""רמברמברמברמב) 13וא יכולי להצילו באבר מאברי הרוד� כגו� שיכו אותו ... : : : : זזזז, , , , אאאא, , , , רוצח ושמירת הנפשרוצח ושמירת הנפשרוצח ושמירת הנפשרוצח ושמירת הנפש, , , , 

א אינ� ו.  עושי�–בח1 או באב� או בסיי� ויקטעו את ידו או ישברו את רגלו או יסמו את עינו 
  .....  הרי אלו הורגי� אותו א� על פי שלא הרג –יכולי� לכוו� להצילו אלא א כ� הרגוהו לרוד� 

  
14 (�  . קנאי� פוגעי� בו–והבועל ארמית  ...::::וווו, , , , טטטט, , , , משנה סנהדרי�משנה סנהדרי�משנה סנהדרי�משנה סנהדרי
  
""""רמברמברמברמב) 15כל הבועל כותית בי� דר' חתנות בי� דר' זנות א בעלה בפרהסיא : : : : דדדד, , , , יביביביב, , , , אסורי ביאהאסורי ביאהאסורי ביאהאסורי ביאה, , , , 
, ראיה לדבר זה. ודבר זה הלכה למשה הוא. עו קנאי� והרגוהו הרי אלו משובחי� וזריזי�א פג.... 

  .מעשה פנחס בזמרי
  
ַו9ְִקֶראָ� ָלָע ְלִזְבֵחי  :ַוDֶIֵב ִיKְָרֵאל ַ=JִEִי ַוIֶָחל ָהָע ִלְזנ?ת ֶאל ְ=נ?ת מ?Hב במדבר פרק כהבמדבר פרק כהבמדבר פרק כהבמדבר פרק כה) 16

DְIִַו  'הַוIֹאֶמר : ְ=ִיKְָרֵאל'הַוRָIִֶמד ִיKְָרֵאל ְלַבַעל Qְע?ר ַוIִַחר �P : 9ֲַחוN ֵלאלֵֹהיֶה�ֱאלֵֹהיֶה� ַוIֹאַכל ָהָע
ַוIֹאֶמר  : ִמKְIִָרֵאל'ה ֶנֶגד ַהEֶָמD ְוָיDֹב ֲחר?� �P 'הֶאל מDֶֹה ַקח ֶאת ָ@ל ָראDֵי ָהָע ְוה?ַקע א?ָת ַל

  :ל ִהְרגN ִאיD ֲאָנDָיו ַהBְִצָמִדי ְלַבַעל Qְע?רמDֶֹה ֶאל Dְֹפֵטי ִיKְָרֵא
ְוִהBֵה ִאיD ִמְ=ֵני ִיKְָרֵאל ָ=א ַוIְַקֵרב ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהִ>ְדָיִנית ְלֵעיֵני מDֶֹה Nְלֵעיֵני ָ@ל ֲעַדת ְ=ֵני ִיKְָרֵאל 

ְלָעָזר ֶ=� Pֲהרֹ� ַה@ֵֹה� ַוIָָק ִמ9?ְ' ָהֵעָדה ַוSַIִח רַֹמח ַוIְַרא Qִיְנָחס ֶ=� ֶא :ְוֵהָ>ה בִֹכי Qֶַתח אֶֹהל מ?ֵעד
ָ=ה ַוIְִדקֹר ֶאת Dְֵניֶה ֵאת ִאיD ִיKְָרֵאל ְוֶאת ָהִאEָה ֶאל ֳקָבָתT  :ְ=ָיד? ASָרֵאל ֶאל ַהKְִי Dַחר ִאיP בֹאIַָו

  : ְהיN ַהֵ>ִתי ַ=ַ>Cֵָפה Pְרָ=ָעה ְוֶעKְִרי Hֶל�ַוIִ :ַו9ֵָעַצר ַהַ>Cֵָפה ֵמַעל ְ=ֵני ִיKְָרֵאל
ִּפיְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ֶּבן &ֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַקְנאֹו ֶאת  : ֶאל מDֶֹה Vֵאמֹר'הַוְיַדֵ=ר 

ְוָהְיָתה V?  :ָלֵכ� ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹת� ל? ֶאת ְ=ִריִתי Dָל? :ל ְּבִקְנ.ִתיִקְנ.ִתי ְּבתֹוָכם ְולֹא ִכִּליִתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵא
Bַת ע?ָל 9ַַחת ֲאDֶר ִקBֵא ֵלאלָֹהיו ַוְיַכQֵר ַעל ְ=ֵני ִיKְָרֵאל Aֲחָריו ְ=ִרית ְ@הP ?ְלַזְרעN:  ָרֵאלKְִי Dִאי Dְֵו

ָ@ה ֶאת ַהִ>ְדָי Aר הDֶה ֲא@ֶ A<ְמעִֹניִזְמִריִנית ַהEִב ַלH יא ֵביתKִא ְנNָסל �=ֶ :  
  
17 (� מיכ� שאי� נכנסי� בכלי זיי� לבית – ויק מתו' העדה ויקח רמח בידו    ::::אאאא""""עעעע עה  עה  עה  עה ,,,,בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי

וכיו� שהגיע אצל שבטו של , והיה נשע� והול' על מקלו, והניחה באונקלו, של� שננה. המדרש
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 �: אמר רבי יוחנ�. התירו פרושי� את הדבר, א� הוא לעשות צרכיו נכנס, הניחו לו:  אמרו...שמעו
 שהיה לו לדבר ולא –ואחד ,  שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש–אחד : ששה נסי נעשו לו לפנחס

ואחד ,  שלא נשמטו מ� הרומח–ואחד ,  שכוו� בזכרותו של איש ובנקבותה של אשה–ואחד , דבר
, בא וחבט� לפני המקו.  שבא מלא' והשחית בע– ואחד , שבא מלא' והגביה את המשקו�–

ויהיו המתי שנאמר ? על אלו יפלו עשרי וארבעה אל� מישראל, רבונו של עול: אמר לפניו

: אמר רבי אלעזר, ויעמד פינחס ויפלל )ו"תהלי ק(והיינו דכתיב , במגפה ארבעה ועשרי אל�

  . שה פלילות ע קונו מלמד כביכול שע– ויפללאלא , ויתפלל לא נאמר
  
18 (�, ולא עוד. הבא לימל' אי� מורי� לו: יוחנ�'  אמר רבה בר בר חנה אמר ר::::אאאא, , , , פבפבפבפב, , , , בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי�בבלי סנהדרי

 אי� נהרג עליו שהרי –נהפ' זמרי והרגו לפנחס .  נהרג עליו–אלא שא פירש זמרי והרגו פנחס 
  . רוד� הוא

  
  :לפירוש אלה היעזרו בקטעי הנספחי

  
  :יהקטעי הנספח

  

  ..."כי כאשר יקו� איש על רעהו ורצחו נפש כ	 הדבר הזה".... 
    על הסימביוזה הדרשנית שבי	 עבירת הרצח לעבירת האונס�

  
וכ� , בפרשת הנערה המאורסה מבדיל המקרא בי� הענשת האונס לבי� חפותה של הנערה המאורסה הנאנסת

  : 1נאמר
  

כי אשר יקו� , חטא מות' עשה דבר אי� לנערלא ת' ולנער. ומת האיש אשר שכב עמה לבדו" ...
המארשה ואי� מושיע ' כי בשדה מצאה צעקה הנער. איש על רעהו ורצחו נפש כ� הדבר הזה

  ".לה
  

א� לא היה מקובל בהרבה חברות עתיקות שאי� , אי� כא� אלא הסבר לדבר שהוא די ברור בזמננו, על פניו
, ה מ� העונש של האישה הנאנסת בהשוואה לעבירת הרצחהמקרא מנמק את פטור. אישו� ללא כוונה פלילית

.  כ� האונס את הנערה המאורסה בלבד מחויב בעונש,וכש� שבעבירת הרצח רק הרוצח חטא ומחויב בעונש
דוגמת הפרשנות המקראית למצוות , השוואת עניינה של הנערה המאורסה לעבירת הרצח היא פרשנית בלבד

ג� .  ועוד,המוטל על המל�" לא ירבה לו נשי�"איסור , אכילת גיד הנשהאיסור , שביתת העבד בשבת, הסוכה
 �אינו אלא נימוק המפריד בי� דינה של הנערה " המארשה ואי� מושיע לה' צעקה הנער"הנימוק המשלי

על דבר אשר "שש� נסקלת הנערה ". מצאה איש בעיר ושכב עמה"לבי� הפרשה הקודמת ש" בשדה"הנאנסת 
  ".לא צעקה בעיר

  
טעמא "והוציאו מ" כמי� חומר"דרשו מקרא זה שלא כפשוטו , ר� חכמי התורה החל מתקופת התנאי�ב

אכ� זו דרכ� של חכמי� בהרבה מקומות להוציא מקרא מדי פשוטו ולחדש . זה הלכות עקרוניות רבות" דקרא
הו לאב� יקרת הגדילו עשו והפכו, נשוא דיוננו, א� נראה שבפסוק זה. באינטרפרטציה יוצרת הלכות חדשות

  .במשפטי התורה" יסודות העבירה הפלילית"של 
  

  ?הכיצד
נית� "אלא , נקבע כי האונס את הנערה המאורסה לא רק שמחויב הוא בעונש מיתה מ� התורה, ראשית

וה לכל אד� הצופה מ� הצד להמית את הזומ� לאנוס בכדי למנוע ומותר וא" מצ, כלומר, "להצילה בנפשו
צעקה הנערה ואי� "ההופכת את הנימוק " דרשנות" קביעה זו היא מעשה אומנות של .ממנו לבצע את זממו

: וכלשונ�,  להוראה נורמטיבית של היתר לכל אד� להרוג את הזומ� לאנוס לפני שביצע האונס2"מושיע לה
  ". הא יש מושיע לה בכל דבר שיכול להושיע#' ואי� מושיע לה'"
  

                                                
1
 �  .כז#כה, כב,   דברי
  .יאלכה פרק ז ה, סנהדרי�; לכה טפרק ג ה, וקי� אלו בכתובות ועיינו מה שמסיק הירושלמי מפס2
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 רחבאינו מיוחד לנערה המאורסה אלא הוא " רוד""הרוג את את הא� חכמי� הפליגו מש� וקבעו שההיתר ל
מפסוק זה באחת מ� המידות " דרשוהו"לעניי� זה אי� תימוכי� כלל במקרא וחכמי� . וכולל ג� עבירות אחרות

�  3:כפי שמנוסח בכמה מקומות, צדדי#שתוכנה הוא היקש דו" הרי זה בא ללמד ונמצא למד: "המכונה בלשונ
? וכי מה למדנו מרוצח' כי כאשר יקו� איש על רעהו ורצחו נפש' היקשא הוא : דבי רבי תנא

מה נערה המאורסה נית� . מקיש רוצח לנערה המאורסה. מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד
  .להצילה בנפשו א" רוצח נית� להצילו בנפשו

  
סה לגונ� על עצמה לבי� דרשנויות תנאיות נוספות העולות ממידה זו משוות בי� יכולתה של הנערה המאור

ישמעאל ' הנה בעל המכילתא דבי ר. 4"הבא במחתרת"הבית לגונ� על עצמו מפניו של #יכולתו של בעל
#ושל הנערה המאורסה על סמ� ההיקש הדו" בא במחתרת"מרחיב את ההשוואה בי� פרטי דיניה� של ה

א� , לומר, לחלק בי� יו� ללילה] לאאו לא בא א[אתה אומר לכ� בא , רבי ישמעאל אומר: "5וזה לשונו. צדדי
מה להל� לא חלק בו בי� יו� ....'ולנערה לא תעשה דבר'תלמוד לומר ? ובלילה יהא פטור, הרגו ביו� חייב

 #א" להל� א� קדמה והרגתו  , מה כא� א� קדמו והרגו פטור. 6ללילה א" כא� לא תחלוק בי� יו� ללילה
".  חייב#א" כא� היו לו מושיעי� הימנו והרגו , הרגתו חייבתומה להל� היו לה מושיעי� הימנו ו. פטורה

מה . הרי זה כזה' וגומ' כי כאשר יקו� איש על רעהו' 'וכ� הוא אומ: "...7שמעו� ב� יוחאי נאמר' במכילתא דר
 לתת טע� לפטורה של #כי אי� ההיקש פרשני בלבד , אמור מעתה...". זה ספק נפשות א" זה ספק נפשות

כוונה "ושל " הגנה עצמית"אלא יוצר דוקטרינות כלליות של ,  העולה מהמקרא עצמו כפי#הנאנסת 
  .הנכונות ה� לגבי נערה המאורסה וה� לגבי עבירות רצח" קונסטרוקטיבית

  
דומני שקיימי� קשרי� סמויי� בי� הרצח לבי� הנערה המאורסה , מעבר למפורש בספרות התלמודית עצמה

ואלו  ":8במשנה נאמר. ניקח את גבולותיה של הלכת רוד". ת נשוא דיוננוהמבוססי� על הסימביוזה הדרשני
אבל הרוד" אחר . אחר הזכור ואחר נערה המאורסה, הרוד" אחר חברו להרגו: שמצילי� אות� בנפש�

, שכ�. הפרדה זו אינה מובנת".  אי� מצילי� אות� בנפש�#והעובד עבודה זרה , והמחלל את השבת, הבהמה
מדוע לא נית� להרוג אד� , ה ברוד" היא בכדי להציל את הרוד" עצמו מחטא דתי חמורא� כוונת הפגיע

שהרי כול� עבירות שעונש� מיתות , שעומד לעשות מלאכה בשבת או לעבוד עבודה זרה או למשכב בהמה
מדוע מותר , כי הכוונה בהיתר הפגיעה ברוד" היא בכדי להציל את הנרד" מיד רודפו, ושמא תאמר. די�#בית

, ולא זו בלבד, להרוג את הרוד" אחר נערה המאורסה לאונסה שהרי היא א� תיאנס תהא פטורה מ� העונש
פי שבכ� היא מעידה על #על#א""  אי� מצילי� אותו בנפשו#א� אמרה הניחו לו "לדעת רבי יהודה בתוספתא 

הרוד" אחר חברו  " דומני אפוא שההפרש בי�9?"הרוד""את  ומדת היא לחטוא בניאו" ולהחטיאעצמה כי ע
הרוד" אחר נערה המאורסה וכ� הרוד" אחר הזכור לבי� הרוד" לעבור על עבירות חמורות אינו בשל , "להרגו

א� ברוד" אחר חברו להרגו הסכנה של שלילת . חומרת העבירות עצמ� אלא בשל הסכנה הנשקפת לנרד"
ה היא בשל החשש שהנערה תמסור הרי ההיתר לפגוע ברוד" אחר הנערה המאורס, נפשו של הנרד" ברורה

                                                
: הגרסא שונה) 273, פינקלשטיי�(פסקא רמג , בספרי על ספר דברי�. ב"פב ע,  יומא;ב"כה ע,  פסחי�;א"עד ע, ש�; א" בסנהדרי� עג ע3
אי� לי אלא זה מניי� א" הרוד" .  בנפש�מלמד שכל אנוסי� שבתורה פטורי� ומצילי� אות�', כי כאשר יקו� איש על רעהו ורצחו נפש'"

  .ועל משמעות שינויי הגרסא כא� ולהל� נרחיב במקו� אחר...". 'כ� הדבר הזה': תלמוד לומר? אחר חברו להרגו ואחר הזכור
� ולא אד, בו הנרד" עצמו לוקח חלק בהצלתו" רוד" אחר חברו להרגו"של די� " מקרה פרטי"הוא כביכול " בא במחתרת" א" כי ה4

�כוונתו " בא במחתרת"ה,  רק א� המעשה גלוי וברור" הרוד" אחר חברו להרגו"לאד� מ� החו- מותר להרוג את . שלישי אי� לבלבל ביניה
ורק א� , את הרוד" מותר להרוג רק א� התרה המציל בו והזהירו לבל ימשי� במעשהו". מחתרתו זו היא התראתו "#גלויה מעצ� מעשהו 

א� מפני שאד� בהול , בעל הבית המתגונ� אינו חייב להתרות או להשתדל לפגוע רק באחד מאבריו".  באחד מאבריונית� להצילו"לא היה 
 218#217 ,115 הערה לעיללעיללעיללעיל, אנקר' ועיינו בספרו של  א". בא במחתרת"וא� מפני החשש לאיבוד יתרו� ההפתעה מול ה, להציל עצמו

 9 )ט"תשמ (מגדי� זמגדי� זמגדי� זמגדי� ז" ליחסו של המדרש לפשט' הבא במחתרת'", הנשקה'   ד:נו עודועיי. 253#251; 235#234, 47הערה לעיל לעיל לעיל לעיל  ובמאמרי
  .שבי� היתר העביר את דעותיה� של גדולי התורה בנקודה זו תחת שבט ביקורתו והציע פתרו� מקורי משלו

  ) 143, הופמ�(כו , כב, מובא ג� במדרש תנאי� לספר דברי�). 293, רבי�#האראוויט-( פרשה יג 5
שלפי פשוטו בי� הימצאות הגנב בלילה " א� זרחה השמש עליו"לבי� " במחתרת" שבתורה קיי� חילוק בי� בעל הבית שמצא גנב  בעוד6

�וכי השמש עליו בלבד זרחה והלא על כל העול� כולו : "וכ� אמרו": שלו�"ל את השמש כמטפורה ל"דרשו חז, לבי� הימצאותו באור יו
" נקיו� כפיו"כל עוד אי� וודאות ב, לאמור".  הרי זה חייב# זה א� ידוע הוא שבשלו� עמו והרגו א", אלא מה שמש שלו� בעול�? זרחה
  .ב"עב ע, ועיינו עוד בבבלי סנהדרי�. מותר לנרד" להורגו" בא במחתרת"של ה

7
  192, מלמד#אפשטיי�   

8
  .ז, סנהדרי� ח   
  . שלא יישב אותה"להצילו בנפשו"ה "ד, א"עד ע, סנהדרי�,  זו בעצ� שאלת התוספות9
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משו� כ� הקישו חכמי� בי� הרשות ). 10שנאמר בהקשר אחר" (משו� צנועות דמסרי נפשייהו"עצמה למיתה ו
  .    11לבי� הרשות לפגוע ברוד" אחר נערה המאורסה או אחר הזכור" הרוד" אחר חברו להרגו"לפגוע ב

  
". ֵיהרג ואל יעבור"זה הוא כי הנאנס בגילוי עריות א�  ההיקש הדרשני המפורס� ביותר העולה מפסוק זה  ה

בעליית בית נתזה "שמעו� ב� יהוצדק כי ' יוחנ� משו� רבו ר' ישראלי ר#בבבלי  סנהדרי� מסר האמורא האר-
בלוד נמנו וגמרו כל עבירות שבתורה א� אומרי� לאד� עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג חו- מעבודת 

 מימי� שבה� 12לפי ניסוחה של המסורת עולה במעורפל כי היא תנאית". ת דמי�כוכבי� וגלוי עריות ושפיכו
א� כנראה לא הייתה לפני עורכי התלמוד מסורת , "נמנו וגמרו"היה נית� להכריע מחלוקות חכמי� בנוסח של 

וה� מאששי� את הכרעת� של חכמי� בעליית בית , בשלוש עבירות אלו דווקא" נמנו וגמרו"ברורה מדוע 
 את סיבתה של עבודת כוכבי� תלו עורכי התלמוד במסורת המופיעה בברייתא .  בנימוקי� מפוצלי�נתזה

 לגבי ". שיעבור ואל ייהרג"ישמעאל המצדדת '  בניגוד למסורת נוגדת בברייתא בש� ר# אלעזר' בש� ר
ראי זיל אמר לי מרי דו: ואמר ליה"עבירת שפיכות דמי� תלו בסברא שאמר רבה לאותו אד� שבא לפניו 

, לקטלו� ולא תיקטול מי יימר דדמא דיד� סומק טפי) רבה(אמר ליה .  קטלינא ל�#קטליה לפלניא ואי לא 
תלו בתנא דבי רבי שדרש " גילוי העריות"ואילו את סיבתה של עבירת ". דילמא דמי דההוא גברא סומק טפי

מה רוצח :  נערה המאורסה לרוצחומקיש: "בזה הלשו�, "הרי זה בא ללמד ונמצא למד"פסוק זה במידה של 
היקש זה מלבד היותו חלקי בלבד רק לגבי נערה " א" נערה המאורסה תהרג ואל תעבור, ייהרג ואל יעבור

אינו עומד בפני עצמו ונזקק להישע� על סברה , כפי שיראה המעיי�, "גילוי עריות"המאורסה ולא לכל 
  .13ת התנאי�סברא שאי� לה כל זכר במשנ, מאוחרת של האמורא רבא

  
צדדי הרחיבו את הסימביוזה #דומה כי הראשוני� לא עצרו מלכת ועל סמ� המידה הדרשנית הזו של היקש דו

א�  אלא  רק כאשר האילו- הוא במעשה ". ייהרג ואל יעבור"שבי� עבירת הרצח לאונס והסיקו כי אי� הציווי 
מיה� של בעלי התוספות שב� נשי� בי, תרתי משמע, הרחבה זו כנראה הייתה נדרשת מאוד. לא במחדל

�בי� יתר השאלות נשאלו חכמי התקופה הא� נשי� אלו עברו על חטא דתי . נשואות היו נאנסות  בצוק העתי

                                                
  .ב"ג ע,  עיינו בבלי כתובות10
א� הייתה אלמנה לכה� גדול גרושה וחלוצה לכה� "כי ) 432, צוקרמנדל(, הלכה יא,  מאותה סיבה נקבע בתוספתא סנהדרי� פרק יא11

בת ישראל לנתי� וממזר , לממזרת ונתינה לישרא"... מוס" על אלה לכה טפרק ח ה, בירושלמי סנהדרי�".  אי� מצילי� אותו בנפשו#הדיוט  
נעשה "באותו מוב� נית� לפרש . שהרי כל אלה אינ� עבירות חמורות בעיני עושיה� ואי� סכנה לחייה של האישה"  אי� מצילי� אותו בנפשו#

מצאו באי� לידי שא� ממחי� ה� על ידיו נ,  אי� מצילי� אותו  בנפשו#א� אמרה הנח לו : יודה אומר' ר... אי� מצילי� אותו  בנפשו#המעשה 
�א מובאת מסורת "יצוי� שבבבלי סנהדרי� עג ע. מאחר שבכל אלו מתברר כי אי� חשש שהאישה הנאנסת תמסור נפשה" שפיכות דמי

�' ולנערה לא תעשה דבר אי� לנערה חטא מוות': "בזה הלשו�, סתמית שאינה מיוחסת לתנאי� בו נלמד היקפו של די� רוד" ממדרש המילי
דאי כתב . צריכי? כל הני למה לי. ד" אלו חייבי מיתות ב#' מות; ' אלו חייבי כריתות#' חטא; ' זו נערה המאורסה#' נערה; 'ר זה זכו#נער '

אבל נער דלא קא פגי� ליה , משו� דקא פגי� לה' נערה'ואי כתב רחמנא .  אימא לא#משו� דלאו אורחיה אבל נערה דאורחא ' נער'רחמנא 
חד למעוטי עובד עבודת כוכבי� וחד למעוטי ? ואלא נער נערה, נ"אי� ה? ולא בעי נער ונערה' חטא מות'חמנא ולכתוב ר. ... אימא  לא#

בליקוטי הדרשות . כפי שיראו המעייני� ש� אי� דרשות אלו תואמות דעות תנאי� שונות בדבר היקפה של הלכת רוד"..." בהמה ושבת
עיינו .  מיוחסת דרשנות זו במפורש למר שמואל) תקז’ עמ, מרגליות(כו , כב, דברי�, שבילקוט שמעוני דברי� רמז תתקלג ובמדרש הגדול

  .כיצד שילב דרשה זו ע� דרשת תנא דבי רבי) קל' עמ, קאפח(ז , ח, סנהדרי�, �"בפירוש המשניות לרמב
הלכה ה מובאת , י� פרק גבירושלמי סנהדר:  בעליית בית נתזה דורשת עיו� מיוחדהכרעת חכמי� מתו� השוואת המקורות עולה כי 12

על , נמנו בעליית בית נתזה בלוד: שמעו� ב� יהוצדק' יוחנ� בש� ר' רבי ירמיה ר, אמר זעירא ורבי יוחנ� בש� רבי ינאי: "...שמועה זו כ�
יעבור 'י� א וגילוי עריות ושפיכות דמ"חו- מע, התורה מניי� א� אמר עובד כוכבי� לישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה 

בעוד שהזיקה התנאית בסנהדרי� שבבבלי ובירושלמי סנהדרי� היא אנונימית לגמרי מופיעה ההכרעה בעליית , זאת ועוד...". '? ואל ייהרג
וכבר היה רבי טרפו� וזקני� מסובי� בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו : "ב כעדות מימי התנאי�"ע, בית נתזא בבבלי קידושי� מ

�יהודה כשהיינו שרויי� בעלית בית נתזה ' אמר ר): "7, ליברמ�(הלכה ה , פרק ב, ובתוספתא שבת?  תלמוד גדול או מעשה גדול:בפניה
פסקא , א� עיי� במקבילה לקידושי� בספרי על ספר דברי�". והיו ש� זקני� ולא אמר אחד מה� דבר...היו נוקבי� שפופרת של ביצה , בלוד
תוספתא , ש ליברמ�"עיי� ר" בית נתזא בלוד"ועל זהוי המקו� " שהיו מסובי� בבית עריס בלוד"...וזכר ש� מ) 85, פינקלשטיי�(מא 

  .פה#פג, ס' עמ) ט"תשמ (סיני קגסיני קגסיני קגסיני קג" חכמי� ובעלי בתי� בתקופת יבנה", צ רוזנפלד"ב;  35הערה , 29' ש� בע, ש�, כפשוטה
. ב"ה ע"כ, פסחי�; א"עד ע; א"השווה הגרסה בסנהדרי� עג ע. (אות יוש� אל לב שדרשת תנא דבי רבי מובאת בבבלי בלבד ובכמה גרס13

כבר הבאנו . לבי� המובא בבבלי יומא) א"ד ע: בדפוס(ב "פב ע, " על יומא"ועיי� ג� שינוי הגרסא בי� המובא בהלכות הרי). א"פב ע, יומא
ד ובעבודה "ד ה"בירושלמי שבת פי, א"כה ע, י�יצוי� שבבבלי פסח. את המסורת השונה של הירושלמי בדבר ההכרעה  בעליית בית נתזה

ועל ההקשר בי� ". בכל מתרפי� חו- מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמי�" :יוחנ� הלכה נוספת' ב מביא רבי יעקב בש� ר"ב ה"זרה פ
לא סו" "ש� בהמש� נאמר . שמד#שמג'  עממקורות ומסורות פסחי� מקורות ומסורות פסחי� מקורות ומסורות פסחי� מקורות ומסורות פסחי� , הלבני' יוחנ� והשתלבות� זו בזו עיי� ד' שתי המסורות הללו של ר

א� , "ייהרג ואל יעבור"שלכאורה מרמז על עבירה נוספת שדינה ..." דבר שאמר לו הרוג את איש פלוני אלא אמר לו חמוס את איש פלוני
,   כר� ה,חלק ב, יתנויבכל הנוגע לסוג) א הלוי"רי(כמו כ� עיינו בגישתו של בעל דורות ראשוני� . עיינו במפרשי הירושלמי ש� על אתר

158#156.  
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לדיו� זה שלפי כמה מסורות בבבלי מגילה לא " גויסה"ג� אסתר המלכה .  14בכ� שלא מסרו עצמ� למות
שהיתה עומדת "וכפי שאומר רבה בר לימא , אשתוכלומר כ, "בית"היתה באומנה אצל מרדכי כבת אלא כ

מחמת נקיות שלא תהא מאוסה לצדיק משכיבתו של (מחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי 
כיצד לא מסרה אסתר את עצמה למיתה שהרי :  16ופה שואלי� בעלי התוספות. 15)"י" רש#אחשורוש 

  ?"ייהרג ולא יעבור"נ� במעשיה ע� אחשורוש היה אפוא גילוי עריות שדי
  

דרוצח ונערה ? עריות היה) אסתר(היה לו להקשות ש(=תימה דהוי ליה לאקשויי עריות הואי 
שברור לה� (=דקי� להו דמהני טע� דקרקע עול� .... ? המאורסה לכולי עלמא יהרג ואל יעבור

 דהא לעניי� דלא מיחייבא למסור עצמה משו� עריות) קרקע עול�) אסתר(שמועיל הטע� ש
כי מחייב למסור עצמו הני מילי ) גופו(=ורוצח גופיה ) שהרי מרוצח למדנו(=מרוצח ילפינ� 

כגו� ) אבל היכ� שלא עשה מעשה(=קוד� שיהרוג בידיי� אבל היכא דלא עביד מעשה 
שיכול (=דמצי אמר . שמשליכי� אותו על התינוק ומתמע� מסתברא שאי� חייב למסור עצמו

דילמא דמא דידי סומק טפי כיוו� דלא , ית דדמא דחבראי סומקי טפימאי חז, אדרבה, )לומר
שהרי לא עושה , מה ראית שד� חברי אדו� יותר אולי הד� שלי אדו� יותר(=עביד מעשה 

  )....מעשה
  

במקו� אחר מרחיבי� בעלי התוספות את ביאור� וקובעי� על סמ� הסימביוזה הדרשנית שבי� עבירת הרצח 
ואינו הכשר רטרוספקטיבי " מגדר המיני�"אינו עניי� של " אסתר קרקע עול�"ור של לנערה המארשה כי הפט

לאסתר המלכה דווקא אלא הוא עיקרו� פלילי המוחל בשוויוניות על כל הנשי� הנאנסות כמו שחלה על 
אי� אונס לערווה "  כי 17את מימרת רבא בבבלי יבמות. הגברי� המאוימי� למוות א� לא יבואו על הערווה

  :18מבארי� ה� כדלהל� , המפרידה לכאורה בי� גברי� לנשי�, "י� קישוי אלא לדעתשא
  

לו להשמט א� לא } ואי אפשר(=א "איירי כשעובדי כוכבי� מדביקי� אותו על הערווה וא ...
י שייהרג וקאמר רבא דיש לו למסור עצמו ליהרג א� יודע שאי אפשר לו א� לא יתקשה דאי� "ע

אבל א� יש קישוי שלא לדעת או שהיה כבר מקושה או . כעושה מעשהקישוי אלא לדעת וחשיב 
�  " שיודע שלא יתקשה אי� חייב למסור עצמו כיוו� שהוא אינו עושה מעשה והוי כקרקע עול

  
מה רוצח יהרג ואל יעבור "י מבעלי התוספות את ההיקש "כלפי הנערה המאורסה עצמה מפרש הר, ולהפ�

". דהכי קאמר תיהרג קוד� שתעשה מעשה ותביא עליה את הערוה: ""ברתיהרג ואל תעא" נערה המאורסה  
שבעבירת הרצח " ייהרג ואל יעבר"בי� הלכת , לפי בעלי התוספות, הסמביוזה הדרשנית משווה בדייקנות

המופנה כלפי הנערה המאורסה המאוימת בחייה א� לא תעבור על גילוי " תיהרג ואל תעבר"לבי� הלכת 
  . 19עריות

  
  
  

  על ענישה מתוך התנדבות–" או את קנאתיבקנ. "
  

                                                
  .סימ� רפו, למשל במרדכי כתובות,  עיי�14

15
וקושיית , "כש� שאבדתי מבית אבא כ� אובד ממ�' כאשר אבדתי אבדתי': "א מימרת רבי אבא"טו ע, ועיינו ג� ש�. ב"יג ע,   מגילה 

  "כש� שאבדתי"ה "ד, ש�, ש�' ותירו- התוס
16

  ". אסתרוהא"ה "ד, ב"ע, עד, סנהדרי�   
17

  .ב"ענג    
18�  )211#210, דיקמ�(ש� ,  על פירושי� אחרי� עיי� למשל בית הבחירה למאירי ש�. ה אי� אונס"ד,  ש
שבנערה " תיהרג ואל תעבור"המפרש את הביטוי )  277, סופר ("ויש גורסי�"ה "ד, ב"עד ע, סנהדרי�,  א� עיינו בית הבחירה למאירי19

על ) ה(אבל מי שמוליכי� אותו. ה לכי מעצמ� להיבעל לפלוני וא� לאו אנחנו הורגי� אות�ודברינו אינ� אלא למי שאומרי� ל: "...המאורסה
. ”אבל באיש אפילו הוליכוהו על כרחו הואיל ומעשה בידו  יהרגו ואל יעבורו...והוא אצלי שאמר קרקע עול� היתה...כורחו אינו ממי� זה 

� בהלכותיו"שתי הגישות השונות אולי עולות ג� מדעת הרמב".  המיני�מגדר"הוא עניי� של " אסתר קרקע עול� הווה"לדברי המאירי  ,
. ד בפני� אחרות"� מהשגת הראב"את דעת הרמב" מנקי�"א� עיינו בנושאי הכלי� ה, ש�, ד"ט מול השגת הראב"א ה"פ, איסורי ביאה

יצחק ' למר� ר(תשובות עי� יצחק  ; סימ� ג, רק ופ, יבמות, ימצאו המעייני� בי� של שלמה" אסתר קרקע עול�"חילוקי דיני� אחרי� בעניי� 
  .  ק ד"ס, סימ� לג, )אלחנ� ספקטור
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  : 20 מובא מעשה קנאותו של פנחסבספר במדבר
  

 את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני אחיו איש מבני ישראל בוא ויקרב אל והנה
  ויבא אחר,  ויק� מתו� העדה ויקח רמח בידוהכה�וירא פנחס ב� אלעזר ב� אהר� … ישראל

  . ישראל ואת האשה אל קבתה אישר את שניה� את איש ישראל אל הקבה וידק
  

בשכר אותו ".  בית אב לשמעונינשיא" ב� סלוא זמרי היה"  ישראלאיש"אותו ,  האמור בפרשה הבאהלפי
 קד� פנחס ועשה מעשה שנעשה  המקרא מבאר מדועאי� ".ברית כהנת עול�" למעשה קנאות זכה פנחס

 כפי שהורה  לפנחס לעשות מעשהו לא הורה משהמדוע,  מנגד?"לעיני משה ולעיני כל עדת ישראל"בפומבי 
  ?מקושש העצי� ועובדי העגל לסלק� ולהורג�,  בני ישראל בפרשת המקלללכל

  
 משה ושל כל עדת בני של" שתיקת�" נגעו ג� בפנחס שהרחיבו את הדיבור בפרשת מעשה קנאותו של ל"חז

 הוראתו של משה ושל עדת בני פיא פעל על פנחס ל . 21 והמדרשיי�התלמודיי�לפי המקורות . ישראל
 משה לעיני"לא רק שהקריב את המדיינית , ל"חזלפי , זמרי. אלא עשה את מעשהו על דעת עצמו, ישראל

 יתרובת ,  תאמר אסורהא�"אלא א" ניגח את משה בטענה שמעשהו מותר שכ� , "ישראלולעיני כל עדת בני 
 את הבועל"ש, שנאמרה לו בסיני, "הלכה ממנו נתעלמה"שעה משה לא השיבו משו� שבאותה ". מי התיר ל�

שתי דעות הובאו לגבי מהלכיו הבאי� של ".  מעשה ונזכר הלכהראה "פנחסורק , "הכותית קנאי� פוגעי� בו
 חילול שיש מקו� כל"שכ� סבר ש,  האמורא מר שמואל מיד הל� פנחס ועשה מעשה על דעת עצמולפי. פנחס

 כ� למדתני לא" והוכיחו למשהפנה פנחס , לפי רב, בר�.  הוא משה רבנו–" רבהש� אי� חולקי� כבוד ל
   דאיגרתאקריינא"וא" משה הודה לפנחס ואמר . ' בופוגעי� את הכותית קנאי� בועל"ברדת� מהר סיני ש

 משה קנאא� בי� לרב ובי� לשמואל לא ). קורא האגרת עליו להיות שליח למסירתה=" (פרוונקאאיהו ליהווי 
ולא  '– שנתעצל לפי: " נאמרמשהעל ".  ידיה� אותה שעהשנתרפו", מאחר שנתעלמה ממנו ההלכה, נחסכפ

לעשות רצו� , וגיבור כארי, ר- כצבי, וקל כנשר, כנמרללמד� שצרי� אד� להיות עז ', ידע איש את קבורתו
  . 22" השערהכחוטמכא� אתה למד שמדקדק ע� הצדיקי� . קונו

  
�,  ששתיקתו של משה לא מתפרשת כפשוטהעולה של כמה אמוראי� בבבלי דומה כי מתו� מימרותיה

 של דינו בית" ש23 רב דימי לבבל מאר- ישראלשהביאממסורת . ובודאי לא באה בגי� רפיונו בתורה
 או להמית את הבא על להלקותעולה שבזמ� קדו� יותר לא היה מקו� ,  על הזנות ע� נכריותגזרו" חשמונאי

  . הכותית דר� הזנות
  

לפי , וא" עליו אי� לוקי�,  אלא רק א� נעשה דר� חתנותקיי� אינו"  תתחת� ב�לא" הכתוב בתורה של האיסור
 אר-אמורא (יוחנ� ' לפי המובא בש� ר, יתר על כ�. 24 היא משבעה עממי�הנכריתאלא רק א� , כמה דעות

 לימל� אי� מורי� הבא" א� , עצמודעת עולה שאי� כוח בידי הקנאי לקנא אלא כשעושה הקנאי על 25)ישראלי
 נהרג – פירש זמרי והרגו פנחס שא�"כ� ,  הזנות גופהבשעתשאי� מעשה הקנאה מותר אלא , ועוד". לו

כי יתכ� ששתיקתו של משה רבנו לא הייתה , עולה אפוא.  כדי� כל רוצח נפש בישראליהאודינו אז , "עליו
 להיתר טע�פנחס או לבני ישראל בשעה שזמרי אלא משו� שלא יכול היה להורות כל הלכה ל,  שכחהבגי�

  .מעשהו
  

 במעשה ששה נסי� שנעשו לפנחס י� מונ26י� היתרו של פנחס לקנא מוכחת מ� העובדה שהתלמודחולשת
). י" רש  פירוש–"  אי� נית� להרגושוב"שכ� א� פירש #" ( לו לזמרי לפרוש ולא פירששהיה"ובינה� , קנאותו

                                                
20

  .ח# כה ודברבמ   
21

ה , לג,  שמות רבה;'בלק כ,  תנחומא;]כט [148, ]באבער [תנחומא מדרש ;הלכה ז' פרק ט,  ירושלמי סנהדרי�;א, בבלי סנהדרי� פב   
  ועוד

22
  .כב, כ, במדבר רבה   

23
  א"ע סנהדרי� פב ;ב"עלו , ז"ע   

24
  ".דר� אישות" ה"ד,  ש�ח"וב, טזסימ� , טור אב� העזר#ולהלכה. ב"עלו , ז" ע בבלי, נוועיי   

25
  .ב"ע פב ,סנהדרי�   

26
  .הלכה ז,  ירושלמי סנהדרי� פרק ט;ש�, ש�, בבלי סנהדרי�   
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אתה למד שאי� מעשה פנחס יכול להווה הלכה ,  שבעזרת� לא נפגעלפנחסא" מתו� הנסי� הרבי� שנעשו 
  . מקושש העצי� ועובדי העגל,  המקללבפרשיותלרבי� כפי שקרה 

  
ויתירה .  נפש לו היה זמרי פורש ממעשהורוצחיוחנ� יכול היה פנחס להיחשב בנקל ' שלפי ר,  אפואיוצא
עליו שהרי ) זמרי( אי� נהרג – זמרי והרגו לפנחס נהפ� "אלאא" א� לא היה זמרי פורש ממעשהו , מזאת

 רוד""מאחר שלכאורה הוא , כלומר הקנאי עצמו במעשה קנאותו מתיר עצמו למיתה)". פנחס(רוד" הוא 
  .  הרוד"שלויש היתר לנרד" להציל עצמו אפילו על ידי הריגתו , "אחרי חברו להרגו

  
כיצד מעשה קנאותו של פנחס שקיבל . בתלמודי�תבאר  זה של מצווה ועבירה הדרות בכפיפה אחת לא נעניי�

מדוע ? " אותו בנפשומצילי�" בבד להיחשב כדי� הרוד" אחר חברו שבד יכול"  כהונת עול�ברית " זהבשכר
כמו מי שבא להציל את הנרד" מרודפו שאי� הרוד" רשאי ,  קנאותו של פנחס מצווהמעשהלא יחשב 

  ? ולהרוג את הבא להציללהתהפ�
  

  :27 כותבה"בעל יד רמ. ראשוני� מצינו שני ביאורי� האצל
  

,  הוא שהרי אי� מורי� לובעלמאאלא רשות ) ג.צ. י–את הבועל ( אי� מצוה להרגו שהרי…"
 להציל את עצמו בנפשו של לזמריוכש� שניתנה לפנחס רשות להרגו לזמרי כ� ניתנה רשות 

  ". פנחס
  

 להציל את עצמו לזמריהיה אסור לו , כמו להרוג את חברו,  חמורהעבירהלו היה זמרי הול� לבצע  , כלומר
, ומלאכתו מצווה היא מ� התורה, מרודפושהרי פנחס בא אז להציל את חיי הנרד" , בנפשו של פנחס, מפנחס

�אלא רק בעל ,  עבירה חמורה שיש להציל ממנהלבצעא� מאחר שזמרי לא עמד . הנדרשת מפסוקי� אחדי
משו� כ� . הרי שהקנאי פעל רק ברשות א� איננו מצווה על כ�, התורהברור מ� שהאיסור עליה אינו , כותית

  .בהריגת פנחס,  מפנחס הרוד" אותו בשל כ�עצמויכול זמרי להציל 
  

  :28 שונה נמצא בחידושי רבנו ניסי� למסכת סנהדרי� וזה לשונוהסבר
  

 להורגו נית�  אחר חברורוד"והטע� בזה שזה שהוא … לרוד") מעשה פנחס( דומה ואינו"...
,  שלא ירדו" אחר זה להרגובעצמולעמוד ) לרוד"(וכשהאחר בא להרגו היה לו , להצילו בנפשו

,  ייפטר עליו יותר משהרג את הנרד"ולמה, אי� לו שיהפ� להרוג הבא להרגו כדי שיציל הנרד"
 כדי  בא על הכותית אי� הקנאי� פוגעי� בושהואאבל זה . אי� לו אלא שישב ולא יעבור עבירה
בכל ' הבא להרג� השכ� להרגו' בו נקמה ולעשותאלא , להצילו מ� העבירה שכבר נדבק בה

  ".שאינו מחויב מיתת בית די�
  
 ממי שבא להציל את הנרד" היא בחוסר עצמוהסיבה למניעתו של רוד" אחר חברו להרגו להציל , כלומר

,  א� יתהפ� ויהרוג את מי שחייב מיתה ויהרגהו ובי�הנרד"שהרי בי� א� ימשי� לרדו" אחר , הטע� שבדבר
לא כ� כאשר מדובר בפנחס הרוד" אחר זמרי לש� .  יש עליו להימנעולכ�, תמיד יעבור עבירה של רצח

  .  להתהפ� ולהרוג את פנחס מאחר שהוא עצמו אינו מחויב מיתה בדברזמריש� רשאי . קנאות
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  ".סדא חר"א" ה"ד, א"ע טודרוס הלוי אבולעפיה בחידושיו לסנהדרי� פב ר"מאיר ב' ר   
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  ".מאי טעמא" ה"ד, א"עפב    


