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  למניינם 08-01-2016│ 27-10-68 │ערב שבת קודש פרשת וארא תשע"ו

  

  אולפן חדת 

  פרשת שמות 

  

 

ָתם; ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי, ַמֶּכה ִאיׁש-ַּבָּיִמים ָהֵהם, ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ַוְיִהי ִעְבִרי ֵמֶאָחיו.    ֶאָחיו, ַוַּיְרא ְּבִסְב

ַוַּי ִּכי ֵאין ִאיׁש;  ַוַּיְרא  ָוֹכה,  ֹּכה  ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹולַהּמִ -ֶאת ַוִּיֶפן  ַּבּיֹום ַהּׁשֵ .  ְצִרי,  ְׁשֵניַוֵּיֵצא  ְוִהּנֵה  ֲאָנִׁשים    ִני, 

. ַוֹּיאֶמר ִמי ָׂשְמ ְלִאיׁש ַׂשר ְוֹׁשֵפט, ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה    –  ִעְבִרים ִנִּצים; ַוֹּיאֶמר ָלָרָׁשע, ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶע

  . )די - (שמות ב, יא ָּדָברַהִּמְצִרי; ַוִּייָרא ֹמֶׁשה ַוֹּיאַמר, ָאֵכן נֹוַדע הַ  ֹאֵמר, ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת

  

  שתי שאלות 

  : שתי שאלות חייב לשאול את עצמו ם אלה כל אדם הקורא פסוקי

  מדוע הרג משה את המצרי?   .א

 התורה בפרסום מעשהו של משה?  מה היתה מטרת  . ב

   . ןומושגי יסוד בתורת משה תלויים בהביותר,  ותה חשובות לשאלות אלהתשוב

  

  מדרשי ההגדה 

  . והנה שתי דוגמאות: משמעות הכתוביםמאוד מ וקירחמבאופן הדרשי ההגדה המעשה נתפרש במ

  

 :  כט)- (שנאן, שמות, א, כחמצאנו במדרש שמות רבה   .א

ֶאל'[ ַוֵּיֵצא  ֹמֶׁשה  ַוִּיְגַּדל  ָהֵהם,  ַּבָּיִמים  ָתם;-ַוְיִהי  ְּבִסְב ַוַּיְרא  ִמְצִרי  ]ֶאָחיו,  ִאיׁש  אמרו רבותינו:    ....ַוַּיְרא 

ושוטר ממונה על    ,נוגשים היו מן המצריים ושוטרים היו מישראל, ונוגש ממונה על עשרה שוטרים

הגבר  לקריאת  לעבודתן  להוציאן  בהשכמה  השוטרים  לבתי  הולכים  הנוגשים  היו  מישראל.    עשרה 

עיניו באשתו  [קריאת התרנגול] ונתן  הנוגש המצרי אצל שוטר ישראל  יפת . פעם אחת הלך  שהיתה 

והיתה סבורה   ,וחזר המצרי ובא על אשתו  ,תואר בלי מום. עמד לשעת קריאת הגבר והוציאו מביתו

ונתעברה ממנו. חזר בעלה, מצא המצרי יוצא מביתו. שאל לה: נגע ביך? אמרה לו:   ,שהוא בעלה

א מכה  והיה  הפרך  לעבודת  חזר  בו,  שידע  הנוגש  שידע  כיון  הוא.  שאתה  הייתי  וסבורה  ותו  הן, 
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  ,ברוח הקדש  [שבא על אשתו]  ראה מה עשה לו בבית  . והיה משה רואה והביט בו...ומבקש להורגו

לו בשדה מה שעתיד לעשות  להורגו]מ[ש  וראה  חייב הריגהבקש  זה  ודאי  אמר:  דכתיב:    ....  והיינו 

    ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה...

ראה כי אין איש שיקנא להקב"ה ויהרגהו. ר'   כי אם בן מות הוא. ר' יהודה אומר:  –ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש  

חמא בר חנינא אמר: ראה שאין מי שיזכיר עליו את השם ויהרגהו. ורבנן אמרי: ראה שאין תוחלת 

ולא מזרעו עד סוף כל הדורות. כיון שראה משה כן, נמלך במלאכים ואמר   ,של צדיקים עומדת ממנו

  שילמד עליו זכות. ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש יב: להם: חייב זה הריגה? אמרו לו: הן. הדא הוא דכת

  .'. במה? ר' אביתר אמר: במגריפה של טיט. רבנן אמרי: הזכיר עליו את השם והרגוַהִּמְצִרי-ֶאתַוַּי 

  

  : )י- שמות ט ,(ורשאובמדרש תנחומא   . ב

ָתם' ְּבִסְב וירא  –  ַוַּיְרא  ב  ?מהו  ובוכה  רואה  עליכם  ,סבלותםשהיה  לי  חבל  מותי    ,ואומר  יתן  מי 

לך קשה ממלאכת הטיט  .עליכם לכל    .שאין  ומסייע  כתיב    .מהן  חד וא  אחדוהיה נותן כתיפיו  לכך 

ָתם   . ַוַּיְרא ְּבִסְב

' בדברובהמשך:  הנוגש שהרגיש  לעבודת פרך  ,כיון שידע  ברוח    .והיה מכה אותו  ,חזר  ראה משה 

לא דייך שאת ענית את אשתו אלא אתה מכהו, כעס    : אמר  .מכהוהקדש מה עשה באשתו והיאך היה  

שהוא   –ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש    .ראה שענה אשתו והיה חוזר ומכה את בעלה   –ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה    .על המצרי

ש  מגריפה של טיט נטל והוציא את מוחו, ויה  ומריםאש  י  .במה הכהו  –  ַהִּמְצִרי-ֶאתַוַּי    .חייב מיתה

   .הזכיר עליו את השם והרגו יםומרא

ְׁשֵני ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני,  ַּבּיֹום  ָׂשְמ -ַוֵּיֵצא  ִמי  ַוֹּיאֶמר    . ֵרֶע ַתֶּכה,  ָלָּמה  ָלָרָׁשע,  ַוֹּיאֶמר,  ִנִּצים;  ִעְבִרים  ֲאָנִׁשים 

מכאן את   .אתה אומראתה מבקש אין אומר כאן אלא    –  ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר,  ְלִאיׁש ַׂשר ְוֹׁשֵפט ָעֵלינּו

  '. למד שהרגו בשם המפורש

  

דברי המדרשים מציירים מציאות מדומה המרחיקה אותנו מהבנת הפרשה כפשוטה ולעומקה. אין 

בתורה ולו רמז לכך שהמצרי בא על אשתו של העברי, ולא שמשה הרגו שלא כדרך העולם. מדוע,  

  איפוא, דרשו חכמים מה שדרשו?

  

, לספה"נ) 132-136(כוכבא -ה שהמיטו הרומאים על העם והארץ לאחר דיכוי מרד ברבעקבות השוא

לשלטונם.   התנגדות  של  גילוי  לכל  הרומאים  מתגובת  מאוד  חששו  הנותרים  קמו  החכמים  אילו 

נקם ול  יהודים פעולות  לכיבוש הרומיבצע  היה  ה  ,משה  ו שלמעשהבהשראת    התנגדות  עלול  דבר 

גדליה בן בעקבות רציחתו של  אירע  . והיו דברים מעולם: כך  י בארץעל הישוב היהוד  ביא כליהלה

ל  ֵיׁש ָׁשם ָיִמים ֶׁשּכָ כתב הרמב"ם:  כך  על    אשר, וכט)- (מלכים ב, כה, כבלאחר חורבן בית ראשון    אחיקם
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ָּבֶהם ִמְתַעִּנים  ָּבהֶ   ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֵאְרעּו  ַהָּצרֹות  וְ םִמְּפֵני  ַהְּלָבבֹות  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  ַהְּתׁשּוָבה,  ַּדְרֵכי  ְוֵאּלּו   ...ִלְפֹתַח 

ְׁשלֹוָׁשה   :םהֵ  ְלָהֵתם   ְּבִתְׁשִרייֹום  ְוִסַּבב  ַהִּנְׁשֲאָרה,  ִיְׂשָרֵאל  ַּגֶחֶלת  ְוִנְכָּבת  ֲאִחיָקם,  ֶּבן  ְּגַדְלָיה  ֶנְהַרג  ֶׁשּבֹו 

עם הנשאר ההביא לכך שלהירצחו של מי שמונה על ידם למושל  החשש מתגובת הבבלים    –  ָּגלּוָתן

  . תרוקנה מבניההברח מצרימה, וארץ ישראל 

  

פגיעה ההגדה  מגמת מדרשי   ידי  יושבי א"י מלחקות את משה רבינו על  היתה להניא את היהודים 

מתוך רגש לאומי עז. על ידי הצגת משה רבינו כמי שיכול היה לנהוג כך משום   ופקידי רומא  בחיילי

שהיה   מה  הקודש  ברוח  ניסית  שראה  בדרך  האויב  את  להרוג  יכולתו  ובשל  להיות,  שעתיד  ומה 

ילודי אשה רגילים ומן החכמים את המעשה של משה מתחומם של  פקיעו  בעזרת השם המפורש, ה

  .1המציאות ההיסטורית

  

  : כתבהכ  הפרשהלנו לעמוד על   פירושים המסייעים הנ"ל ולמרות האמור, נשארו לפליטה במדרשים

' '   אמירתו הברורה של ר' יהודה  .א ו ה ג ר ה י ו ה  " ב ק ה ל א  נ ק י ש יש  א ן  י א י  כ ה  א . כלומר, ר

ר'    דבריה פעל מתוך קנאה לה' כי ראה במצרי אויב ה', שכל אויב של ישראל אויב ה' הוא.  מש

 .2המוציאים את הדברים ממשמעם בקנה אחד עם שאר דברי המדרש יםעול אינםיהודה 

דברים את הלפרש    הבא  אמירה זואף    –'  מגריפה של טיט נטל והוציא את מוחוה  ומריםאש  י'  . ב

  .הממשית לי המפקיע את הפרשה מן המציאותולא על פי הקו המדרשי הכל הוייתםכ

  

יוצא מידי פשוטו'.  עובדתי- אין לראות בקו הכללי של המדרשים תיאור היסטורי (בבלי    'אין מקרא 

א   סג,  ולחקור  חייב  ולרדת לעומקו,    מעשהו של משההרוצה להבין את    .)24שבת  לדרוש  להתבונן, 

  .היטב

  

  והרמב"ם   םהמפרשים הראשוני

  רש"י בפירושו על התורה הולך בדרך המדרשים:   .א

 
בהערה דברים מעין אלה. ואולם אין כל אמת במה שכתב שם שנדרשו חז"ל    88ראה שמות רבה (שנאן) שם עמ'    1

 הדבר כן כפי שיתבאר להלן. מותו של משה. האומר כן מניח שיש דופי במעשהו של משה, ואיןלהגן על ד

המעובד    2 בנוסח  ולא  שנאן,  שבמהדורת  יותר  המקורי  בנוסח  מופיעים  יהודה  ר'  שדברי  לב  לשים  המאוחר  ויש 

ורש להשקפה    א.שבדפוס  ולהתאימה  מפשוטה  הפרשה  את  להרחיק  הנטייה  וגברה  הלכה  הדורות,  שחלפו  ככל 

 גלותית המושתתת על כפיפות קומה לאומית ואימה ופחד בפני האומות.  
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 ַמֶּכה ִאיׁש  .והיה מעמידם מקרות הגבר למלאכתם  ,, ממונה על שוטרי ישראלנוגש היה  –  ִאיׁש ִמְצִרי  '

ובלילה העמידו והוציאו .  מלקהו ורודהו. ובעלה של שלומית בת דברי היה, ונתן בה עיניו  –  ִעְבִרי

וחזר האיש לביתו והרגיש בדבר,    .ונכנס לבית ובא על אשתו, כסבורה שהוא בעלה מביתו, והוא חזר  

כל היום ורודהו  ָוֹכה  .וכשראה אותו מצרי שהרגיש בדבר, היה מכהו  ֹּכה  לו    –  ַוִּיֶפן  ראה מה עשה 

 ....עתיד לצאת ממנו שיתגייר  –  ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש  .כמשמעו  ,בבית ומה עשה לו בשדה. ולפי פשוטו

   '.מכאן אנו למדים שהרגו בשם המפורש – ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר

  . 3הלכו מפרשים נוספים , שאינה דרך הפשט,בדרכו של רש"י

י  ַהִּמְצִר -ֶאת והאומרים כי ַוַּי'דברים כמשמעם:  את הרבי אברהם אבן עזרא, לעומת זאת, מפרש    . ב

 , הפירוש הקצר(  ' , רק הכהו באבן או בחנית4שהזכיר עליו השם המפורש, איננו נכון כאשר אפרש

 . , יב)שמות ב

פירש    .ג הרמב"ן  בזהגם  ֶאלוטעם  ':  כיוצא  חפץ    ֶאָחיו- ַוֵּיֵצא  והיה  יהודי,  הוא  אשר  לו  הגידו  כי 

והנה אחיו.  שהם  בעבור  ם      לראותם  ת ו ל ב ס ב ל  כ ת ס ,  נ ל ו ב ס ל ל  ו כ י א  ל ו  , ם ל מ ע ו

ג  ר ה ן  כ ל   . (שמות ב, יב) [העברי] הנלחץ[את] המצרי המכה  ו

'  . ד והקבלהבספר  וכה  ' הכתב  כה  'ויפן  סביבו    –:  העומדים  העברים  מאחיו  שאחד  משה  חשב 

ראה שאין ביניהם גבר   –  וירא כי אין איש.  יתקומם על המצרי ויציל את אחיו המוכה מכת מות

וכבגוברין הצלתו;  על  להשתדל  אחיו  צרת  לב  על  שם  מהם  ואין  '  ר  :רבה[שמות]  ביתא  אן  , 

  .'וירא כי אין איש שיקנא להקב"ה ויהרגנו ומראהודה י

יספר כי נוססה בו רוח אלהי לשבור זרוע רשע ולפתח בני תמותה,   –  ויפן'  בפירוש המלבי"ם:  .ה

פתא כעס  מתוך  רק  שכלו  בעצת  שלא  זה  עשה  כי  תאמר  ישובחולבל  לא  וזה   מר אה  זל  ע  .ום 

שפנה כה וכה לראות אם יש איש, כי עשה במתון ובעצת שכלו, וידע שיש סכנה בדבר אם יודע  

  '.לאיש, ואז הכהו להציל נפש אחיו

'ויאמר לרשע    .ו מפני היות כל אחד מהם אחיו לא התעורר להנקם, אבל   –רבי עובדיה ספורנו: 

במישור'.   למהוכיח  שבניגוד  והשני  כוונתו  מאחיו,  היה  אחד  שבו  כן  לפני  יום  שאירע  עשה 

לנקום.   נתעורר  לא  כן  ועל  היו,  אחיו  הניצים  שני  כאן  אחיו,  שמאויבי  הראשון  נמצא  במקרה 

 ועל כן הרג את המצרי.ישראל ם באויבי עמו ונתעורר משה לנק

ם את עשרת מעלות הנבואה  סוקר הרמב"  (ב, מה)הרמב"ם. במורה הנבוכים    כזו היתה דעתו שלו  .ז

'תחילת    ורוח הקודש לשיטתו. בהסבר המעלה הראשונה, היא הנמוכה שבדרגות הנבואה, כתב:

אלוהי עזר  האדם  את  שילווה  הנבואה  בעלת ערך,    ,מעלות  גדולה  טובה  לעשות  ויזרזו  יעוררו 

 
 .וברבינו בחייבחזקוני למשל עיין  3

 לא מצאתי את מקומו.  4
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טובה   השפעת  או  גדול,  הסיד  הצלת  או  רשעים,  קבוצת  מידי  חסידים  קבוצת  הצלת  על כגון 

לפעולה ודחיפה  התעוררות  לכך  עצמו  מצד  וימצא  רבים,  נקרא    .אנשים  ה''וזה  והאדם  'רוח   ,

נחה ', או  'לבשה אותו רוח ה'', או  'צלחה עליו רוח ה''אשר ילווהו מצב זה, אומרים עליו שהוא  

 וזו היא דרגת כל שופטי ישראל אשר נאמר  , וכיוצא בשמות אלו.'היה ה' עמו', או  ''עליו רוח ה

וזוהי גם דרגת    (שופטים ב, יח).ֵהִקים ה' ָלֶהם ֹׁשְפִטים, ְוָהָיה ה' ִעם ַהֹּׁשֵפט  -ְוִכיבהם באופן כללי,  

זה בפירוט במקצת השופטים והמלכים  .5כל משיחי ישראל החסידים  ִיְפָּתח    :ונתבאר  ַעל  ַוְּתִהי 

, ונאמר טו, יד)   (שופטים יד, ו; שם יט;  ַוִּתְצַלח ָעָליו רּוַח ה', ואמר בשמשון  (שופטים יא, כט)  רּוַח ה'

רּוחַ  ַעל-ַוִּתְצַלח  ִהים  ַהְּדָבִרים  -ֱא ֶאת  ְּכָׁשְמעֹו  ו)ָׁשאּול  יא,  א,  כאשר (שמואל  בעמשא  נאמר  וכך   ,

דוד,   ֶבןעוררתו רוח הקדש לעזרת  ְוִעְּמ  ָדִויד  ְל  ַהָּׁשִליִׁשים,  ֹראׁש  ֲעָמַׂשי  ָלְבָׁשה ֶאת  ִיַׁשי,  -ְורּוַח 

ְל ָׁשלֹום  יב)גו'  ו  ָׁשלֹום  יט,  א,  מעת   . (דבה"י  רבנו  ממשה  נפרד  לא  הזה,  לכוח  בדומה  כי  ודע 

- (שמות ב, יאולפיכך נתעורר להרוג את המצרי ולנזוף בחוטא משני הניצים    .שהגיע לגיל הבגרות

[על אף  וברח, כאשר הגיע למדין ו  [מפרעה]  . ומחמת תוקף הכוח הזה בו, אפילו לאחר שפחדיג)

, כיון שראה דבר עושק לא יכל להימנע מלסלקו, ולא [מפרעה]  יראיין]  עד[והוא זר  העובדה ש]

  . '(שמות ב, יז) ַוָּיָקם ֹמֶׁשה ַוּיֹוִׁשָעןהיה בכוחו לסבלו, כמו שאמר 

  

היוצא מדברי המפרשים בדרך הפשט הוא זה: משה רבינו ראה מעשה נבלה ורשע הנעשה בידי איש 

ישראל, ובראותו זאת נתמלא חמה וביקש להציל את הנרדף ולנקום.   צר ואויב נגד אחד מאחיו מבני

  .6מעשהו של משה היה מוצדק ורצוי מבחינה מוסרית ובהתאם לרצון ה' 

  

   מעשהו של משהדברי חכמים הנוגעים ל

  . מעשהו של משהל ותשל חז"ל הנוגענוספות שתי מימרות   ןישנ

   

חייב   ,: 'אמר רבי חנינא: נכרי שהכה את ישראל)33  סנהדרין נח, ב(לי  בבהתלמוד  הראשון הוא ב  .א

. ואמר רבי חנינא: ַהִּמְצִרי, ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול- ֶאת ַוַּימיתה, שנאמר ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה, ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש;  

(משלי כ, כה;  ַלע ֹקֶדׁש' שנאמר מֹוֵקׁש ָאָדם, יָ  ,הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה

  .  בבלי סנהדרין נח, ב) 

 
כי לא יוכל אדם לעשות את המעשים הנדרשים ממי שבא להיטיב עם ישראל או להושיעם אם לא שיתעלה מבחינה    5

מרוב דבקותו בה' וחפצו העז לעשות ולהגשים את רצון ה' בעולמו. ולא   ו מנגדרוחנית, ומוכן יהיה להשליך את נפש

   ישיג אדם מדרגה זו ללא עזר ממרומים.

 .1עיין לעיל הערה   6
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,  נכרי המכה ישראלכל  משה הרג את המצרי כדין  לומר שיתכן  פשוטם,  כדברי ר' חנינא  אם נבין את  

כן או  .שהמצרים היו משעבדים את ישראל ורודים בהם ומדכאים אותם עד עפרעובדה  הולא בשל  

  : דברים כפשוטםשה  (שם) לסנהדרין בחידושיו רבינו נסיםפירש כך 

[שחייב הנכרי המכה ישראל מיתה גזל מייתינן לה  שהכה את ישראל חייב מיתה. משמע דמדין    נכרי'

נכרי העובר על אחת משבע מצוותיו חייב מיתה בין מנכרי בין מישראל, שכן  נכרי שגזל,  דמה לי    ]7כדין 

או בגופו]  מה לי חבל בממונו   חבל בגופיה [אין  נכרי    נאשא  ל  הזי  . ולפ[שאין הבדל אם פגע בממונו 

נכרי]  אם הכה  יאו  [  ישראל  נאשא  ול  הבדל  הכה  ועוד  [שניהם]  ,]שראלאם  נוספת]   שוין בדבר.    [ראיה 

ילפינן לה דין זה  דמהיכא  נלמד  היו    שניהם  [ובאותה שעה],  מהמצרי שהכה את איש עברי  ?][מהיכן 

  . חבירו הנכרי שחייב מיתה]מגזל נכרי ש[נמצא שלא הכה ישראל, ומשה הרגו כדין י נח בנ

 דדוקא ], אלא הנכוןמיתה בין שהכה נכרי ובין שהכה ישראלנכרי שחייב ולי לא נראה [ ולי לא משמע הכי

שהכה מיתה][  ישראל  ][נכרי  כבר    ,התורה  ]את  [ישראללא קבלו    [במצרים]דעדיין    בגל  עף  אד  .חייב 

נח  [לישראל]  להם  ההי בני  על  יתירות  מצוות    מצות  אותן  מצוות  יתירות  [ובשל  לשבע  מעבר  שנצטוו 

נח,  בני  נח  שנצטוו  בני  שאר  מכלל  יתירהיצאו  למעלה  וזכו  שכתבתי]וכדכתיבנא  ,  ],    ועוד   .לעיל  [וכפי 

נכרי  ן  כם  דא,  [ראיה] הכאת חבירו הנכרי][אם   ותומצ  שבעבכלל ה  [חכמים]  למה מנו   ,חייב מיתה על 

[כמי שעבר    מכה חבירו]ה  [היה להם למנות  לחשבו  ?הריגה  [דהיינו]והיא    ,ת דמים ושפיכ  [של בני נח]

ההורגו] וחומר  וקל  מיתה,  חייב  כן  ועל  מצוות  משבע  אחת  ודאי  !על  ש]  אלא  היא    [נכרי דוקא  [האמת 

  .  שלוםהליו עבינו רשה כמו שהרגו מ[כפשוטו ו]ב מיתה ממש מכה ישראל חיי]ה

נכרי שהכה  שמה שאמרו חכמים  [  כתב דאין בחיוב מיתה זו  ז"ל  הרמב"ם  ]פירשתי[לעומת מה שאבל  

אמר רבי יוחנן: '  :א   ,[בבלי סנהדרין נט  העוסק בתורהנכרי  ובחיוב מיתה שאמרו ב  ,]'חייב מיתה'  ישראל

מי  חייב  בתורה  שעוסק  שנאמר  נכרי  ִצָּוהתה,  ֹמֶׁשה  ּתֹוָרה  ַיֲעֹקב[מֹוָרָׁשה    ,ָלנּו  ד)]  ְקִהַּלת  לג,  לנו    -   (דברים 

להם]  מֹוָרָׁשה ב  ,ולא  מיתה  סנהדרין  ששבת  נכריובחיוב  ששבת '  :ב  ,נח  [בבלי  נכרי  לקיש:  ריש   ואמר 

ְויֹום    ] יר ְוֹקר ָוֹחם ְוַקִיץ ָוֹחֶרף,ֶזַרע ְוָקצִ   ,ְיֵמי ָהָאֶרץ- ָּכל  [ֹעדחייב מיתה, שנאמר    רש"י)   - (ממלאכתו יום שלם  

מודיעין  ]  [בית דין של ישראלש  אלא  ]עונש מיתה ממשאין בכל אלה    –  '(בראשית ח, כב)  א ִיְׁשֹּבתּו  ָוַלְיָלה

עליו] [אותו   חייב מיתה    כדי לאיים  ל שהוא  ראוי  עונשין אותו אם  בכל אלה]  [ו  ומכולן  ]המיתו[שהיה 

עבר]יעשה   אינו  [אם  עלי  אבל  ו[  הוינהרג  אלו.  עבירות  יב על  י,  ומלחמות  מלכים  בהל'  הרמב"ם  לשון 

    .(ט): ַמִּכין אֹותֹו ְועֹוְנִׁשין אֹותֹו, ּומֹוִדיִעין אֹותֹו ְׁשהּוא ַחָּיב ִמיָתה ַעל ֶזה; ֲאָבל ֵאינּו ֶנְהָרג]

התלמוד לא  [שמפשטות לשון    אף על גב דמפשטא דגמרא לא משמע הכי  ]:[ומקשה הר"ן על הרמב"ם

  ' וליחשבה גבי ז' מצות'העוסק בתורה    נכרי  בענין][גבי    ][ממה שאמרו  מדאמרינן בסמוך  ]משמעכך  

נח?] בני  המצוות שנצטוו  בין  מוזכר  אינו  בתורה  יעסוק  שנכרי  האיסור  מדוע  בתלמוד:   דמשמע   ,[הקשו 

 
 . , ידמב"ם הלכות מלכים ומלחמות ט, ובמשנה תורה לר'על שבע מצות בן נח נהרג' 19א  , נזעיין בבלי סנהדרין  7
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  . ועוד כל מצוות בני נח][שאיסור העיסוק בתורה לנכרי הוא איסור ממש כ  דמעיקר מצוה היא  [מקושיה זו]

המאורסה  [ראיה] מנערה  או  מגזל  שגוזל   מדאפקה  גזל,  מאיסור  זה  איסור  יסוד  למד  שהתלמוד  [מכך 

  '.שהם חייבי מיתות ממש מישראל את ירושתם, או מאיסור נערה מאורסה, שמתעסק בדברים לא לו]

  מדברי הר"ן עולה שנכרי שהכה ישראל חייב מיתה ממש. 

  

'(יד רמ"ה שם)  של ר' חנינא כתב הרמ"הובפירוש מאמרו   ְוַאֵּתן ֹצאִני  :  ישראל שנקראו אדם שנאמר 

ַאֶּתם   ַמְרִעיִתי ָאָדם  לא)ֹצאן  לד,  ילע קדשיכא  ...  (יחזקאל  לועו של קדש,  לו  . לאו חס [הקב"ה]  סוטר 

  רי][הנכוהיה בא זה    ,כאלו היה לו לקדש לוע  ,לועא אלא גוזמא קאמר  [להקב"ה]ושלום דאית ליה  

ש  וסוטרו  ד ק ל  ש ו  ע ו ל ם  ע ו ל צא  מ נ ו ם  ה ו  ת ל נח ו ו  מ ע ל  א ר יש י  ר ה . ש '    

עשה מעשה חמור ביותר. ונראה שאף הר"ן    לא הרגו,על אף שמדבריו למדנו שנכרי שהכה ישראל,  

 אלהי ישראל יתברך  פירש כיוצא בזה, שנכרי שמעז להכות ישראל פוגע בכבוד המקום ב"ה, שהוא  

   , ועל כן חייב מיתה ממש.  8ועליהם החל שמו ביותר 

  

  יב (ט):-יאבהלכות מלכים ומלחמות י,   כתב הרמב"םלעומת זאת, 

א ַיְעֹסק ֵאָלא ְּבֶׁשַבע ִמְצוֹות ֶׁשָּלהֶ ' ַאִפּלּו ְּביֹום ,  ְוֵכן ּגֹוי ֶׁשָּׁשַבת  ִּבְלָבד.   םּגֹוי ֶׁשָעַסק ַּבּתֹוָרה, ַחָּיב ִמיָתה; 

  ִאם ָעָׂשה אֹותֹו ְלַעְצמֹו ְּכמֹו ַׁשָּבת, ַחָּיב ִמיָתה; ְוֵאין ָצִרי לֹוַמר ִאם ָעָׂשה מֹוֵעד ְלַעְצמֹו., ֹחלִמְּימֹות הַ 

ֶׁשַּלָּדָבר: ַמִּניִחין אֹותָ   ְּכָללֹו  ְלַעְצמָ ְלַחּדֵ   םֵאין  ִמְצוֹות  ְוַלֲעׂשֹות  ֶצֶדק    , ֵאָלאםִמַּדְעּתָ   םׁש ָּדת,  ֵּגר  ִיְהֶיה  אֹו 

א ִיְגַרע. ְוִאם ָעַסק ַּבּתֹוָרה, אֹו  ִויַקּבֵ  א יֹוִסיף ְו   ,ׁש ָּדָברָׁשַבת, אֹו ִחּדֵ ל ָּכל ַהִּמְצוֹות, אֹו ַיֲעֹמד ְּבתֹוָרתֹו ְו

  ָרג.יָתה ַעל ֶזה; ֲאָבל ֵאינֹו ֶנהֱ הּוא ַחָּיב מִ אֹותֹו, ּומֹוִדיִעין אֹותֹו ׁשֶ  ַמִּכין אֹותֹו ְועֹוְנִׁשין

  ח (ו): כהושם בהל

  .ָרגֵאינֹו ֶנהֱ ַחָּיב ִמיָתה,  הּואׁשֶ ְוגֹוי ֶׁשִהָּכה ִיְׂשָרֵאל, ַאִפּלּו ָחַבל ּבֹו, ַאף ַעל ִּפי 

  

מדברי   –נכרי שהכה ישראל, נכרי ששבת ונכרי שעסק בתורה    –דעת הרמב"ם ששלושה דברים אלו  

בהיותם בניגוד    שיארעו בעולם לו אינם ראויים  סופרים, שכך ראו חכמים לומר בחכמתם שדברים א 

בגדר אסמכתא, ואינם נכללים בשבע מצוות בני נח שכל העובר על   כולםאך  .  לרצון ה' באופן בוטה

  ן פירש רבינו יוסף קארו בכסף משנה את דעת הרמב"ם. וכ אחת מהן חייב מיתה.

  

  מימרה השנייה מופיעה בכמה מקומות, ומהם במכילתאה  .ב

   

  
 

 ספרי ואתחנן לא.  עיין 8


