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 "'נוקב שם ה"
 

 אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ןויצא ב
תו אל משה ושם ב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אֹויקֹ. ואיש הישראלי

 .)יא-י ,כד' ויק(ברי למטה דן מית בת ִדלֹאמו ְש
 

ויצא בן אשה : "לפי הפשט סדר המילים צריך היה להיות. קשה'  פסוק י שלוחניסה
תוך ניסיון , עניין זה פירושים שונים נאמרו ב1."ישראלית בתוך בני ישראל והוא בן איש מצרי

 2.מה חטאו ועוד, מה מעמדו, מהיכן יצא: להשיב על השאלות
 ורבי דוד צבי הופמן ,בשיטה זון הלך "אף הרמב". מאהלו"ע דבק בפשט ופירש שיצא "ראב

: א ,כז ומאסתר ד, ז"ע והביא אסמכתא מבמדבר ט"בפירושו לספר ויקרא הלך בעקבות הראב
 המקום  אתמציין" בתוך בני ישראל"ן ש"לק על דברי הרמבו זאת הוא חעם". ויצא בתוך העיר"

 3.לבתוך הקה, פירושו שקילל בפרהסיא" בתוך בני ישראל", לדעתו; לשם בא האיש
הוא בחר בשלושה פירושים . העדיף ללכת בעקבות המדרש, ן"ע ורמב"שלא כראב, י"רש

 :  )ה" פסקה  רל,אמור( ומספרא )ג"אמור כ(שונים הלקוחים ממדרש תנחומא 
 

רבי ברכיה אומר . רבי לוי אומר מעולמו יצא? מהיכן יצא: 'ויצא בן אשה ישראלית'ה "ד
דרך המלך לאכול פת חמה . 'ם השבת יערכנוביו': לגלג ואמר. מפרשה שלמעלה יצא

ומתניתא אמרה מבית דינו של משה . בתמיה. שמא פת צוננת של תשעה ימים. בכל יום
מבני ': אמר להם .'מה טיבך לכאן': אמרו לו. בא ליטע אהלו בתוך מחנה דן. יצא מחויב
נכנס בבית דינו . )ב,  ב'במ(כתיב ' תםת לבית אבֹתֹאיש על דגלו באֹ: אמרו לו. 'דן  אני

 .עמד וגידף. של משה ויצא מחויב

                                                 
     . התרגומים האנגליים שהופיעו לאחרונה התייחסו לקושי  זה 1

“There came out among the Israelites one whose mother was Israelite and whose 
father was Egyptian”. The Torah : New Translation of  the Holy Scriptures (Jewish 
 Publication Society of America, Philadelphia, 1962), second edition, p. 227;  

  ”The son of an Israelite woman and an Egyptian man went out among the Israelites”: 
Aryeh Kaplan, Th e Living Torah (New York and Jerusalem, 1981), p. 365. 

 

באותו זמן הייתה זו האישה היחידה בישראל ": "ושם אמו"ה "ד, )יא ,ד" כ'ויק(ר הירש על אתר "רש ראה  2
פלצות . היא קלקלה עם איש לא יהודי ורק על ידי כך נטמן הזרע לאותו פשע בישראל.. .שעברה עבירה

הולך בדרך " דעת מקרא"גם ".  את הגורמת העיקרית למעשה, בשלומית, הזוועה על חטא הבן ראתה באם
חינוכו מידי אביו המצרי ונאמנותה המפוקפקת של אמו לעם : "מתפרש" והוא בן איש מצרי "הכתוב. זאת
עיונים חדשים , ראה גם  נחמה ליבוביץ". גרמו לכך שפשע, כנראה בעודה במצרים, שנישאה למצרי, שראלי

 .378-389מ "ע, )ד"ירושלים תשמ (אבספר ויקר
 . ג"רי' עמ' כרך ב, )ד"ירושלים תשי, מוסד הרב קוק (ספר ויקרא, דוד צבי הופמן 3  



 2

 .י"זה הוא לנסות להבין את רשנו במאמר כוונת
שהרי כל , בא לדחות את הפירוש האפשרי מאיזה מקום יצא" מהיכן יצא"י בשאלתו "רש

 :ם" כמו שכתב מלבי,בני ישראל היו במחנה
 

אבל עם הדיוק , וך העירכמו ויצא בת, 'יצא בתוך בני ישראל'ויש לפרש ששיעור הכתוב ו
וגם למה יאמר דבר . לשון זה לא בא רק על היוצא ומתהלך מאיש לאיש וממקום למקום

 .לא היה כל צורך" בתוך בני ישראל וינצו  במחנה... ויצא " לכן למילים 4"?מותר
 

מה .  מצא רמז לא למקום הריב אלא לסיבת הריב הואי הביא ניתן להבין כי"מן הדעות שרש
 !' קטטה בין שני אנשים יקלל האחד את ה כדיורם שתוךהיה הג

'  התקשו בהסברת דברי רוהפרשנים, "מעולמו יצא: "לוי שאמר' הדעה הראשונה היא של ר
אלא , להסביר מה הביאו לידי העברה הנוראה... לוי' שלא בא ר: " נחמה ליבוביץ טענה5.לוי

שתי הדעות , ברכיה ומתניתא' כמו ר, לוי'  לנו נראה כי ר6".שרצה להסביר את עצם המעשה
 מה גרם לבן הישראלית לעשות מעשה חמור כל כך  אכן בשאלהעוסק, י הביא"הנוספות שרש

מאורח , ממנהגו, כמו ממסגרתו" מעולמו יצא"ייתכן להסביר את הביטוי . 'ולנקוב את שם ה
את השליטה ו אדם הנמצא בעיצומו של ריב קשה פעמים שהוא מאבד את עשתונותיו. חייו יצא
 בעוד אך. שעקב רוגז רב ומריבה מאבד אדם באופן זמני את שפיות דעתו גם קורה. על עצמו

ולעתים , טענת אבדן זמני של שפיות הדעת היא טענה הנשמעת לא פעם בבית המשפט בימינו
-אבדן עשתונות ואף אי. הרי התורה מצווה לרגום את נוקב שם השם, אף מקובלת על השופט

חייב . כי התורה דורשת מן האדם ריסון היצרים, ת זמנית אינם מקובלים במקרה שלנושפיות דע
 . מוות - לכן דינו של נוקב השם. אדם לדאוג שלא יגיע למצב של אבדן העשתונות

שאבדן העשתונות וחריגה מן המסגרת יש בהם לגרום לאדם לנקוב את , אם כן, לוי סבר' ר
 יכול להיות נכון לגבי אלא, יננו ספציפי לנושא של פרשתנוהקושי בכך הוא שהסבר זה א. 'שם ה

אין אדם עובר עברה אלא אם כן נכנס בו רוח : "כדברי ריש לקיש. כל עברה שאדם עושה
 .והביא דעות נוספות,  בהסבר זה לא הסתפקי"רשש  שזו הסיבה ייתכן7".שטות

.  מפרשת לחם הפניםשדרש סמיכות פרשיות, ברכיה'  היא של רי" רשביאמהדעה השנייה ש
' ביום השבת יערכנו לפני ה'... שנאמר . מפרשה שלמעלה יצא? מהיכן יצא: "כתוב במדרש

י בהביאו את "מן הראוי לציין כי רש" ?שמא ציננא, דרך מלכים לאכול פת חמה: אמר. 'תמיד
לגלג  : "י"וזה לשון רש. 'לגלג'בהוסיפו את המלה , תנחומאההמדרש שינה מעט את לשון 

שמא פת צוננת של תשעה . דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום. 'ביום השבת יערכנו'אמר ו
  ."בתמיה? ימים

חוסר האמונה . חמורכה הלעג והבוז הם שהביאו אדם למעשה , י"לפי רש, ברכיה' לדעת ר
 כמו למשל לעגו של ,ואי קבלת ההיגיון של מצוות התורה ממציאים לרשעים תואנה ללעוג

,  שלו" הדאגה. " הוא לגלג על דברים שחשובים ואולי אף קדושים לזולתו8.ציתרח על הציוק
בניגוד למלך בשר , "האוכל פת צוננת של תשעה ימים", לכבודו של מלך מלכי המלכים, כביכול

את " אוכל"אינו ' שהרי ה. מגלה את הציניות והרשעות של אדם זה, ודם האוכל לחם טרי כל יום
בוודאי שאינו מתייבש , שהיה עשוי מצה בעובי של טפח,  לחם הפנים;זאת ועוד. לחם הפנים
, והזלזול במה שקדוש לזולת, שלא תמיד מובנות לנו, הלעג למצוות התורה, לאמור. מהר כל כך

הגם שנשען , י לא הסתפק בהסבר זה"אך רש. 'עלולים להביא לעברה החמורה של נוקב שם ה
 .זה בפסוקים של פרשת נוקב שם השםכיוון שאין לו אחי, על סמיכות פרשיות

                                                 
 .ה" רל'ויק, ם"מלבי  4  

שמואל יפה אשכנזי ' ר; "עולם קטן"רבנו בחיי סבור כי האדם  : ה ארבעה דעות בנידוןנחמה ליבוביץ מביא 5   
הוא הסב דרכו "טוען כי " מתנות כהונה"; "והוא היה עולמו, מדעת עליון אשר היה שוכן בם"מסביר כי 

 , עיונים,ליבוביץ". 'יצא מעולמו שהיא שכינת עוזו של ה"דוד לוריה אמר כי ' ואילו ר; "והרחיק מאד מאדם
כמו : "לוי' מדרש תנחומא המשיך את דברי ר ".מעולמו יצא"ה "ד, ד י"כ, השווה עוד שפתי חכמים. 382' ע

ראוי לזכור כי גם גלית ". 'ויצא איש הביניים ממחנות פלשתים גלית שמו מגת')  ד,ז"א י"שמ(שנאמר בגלית 
 . חרף מערכות אלוקים חיים

 .שם   6
כי הפרשה הקודמת , דרש סמיכות פרשיות" מעולמו יצא"לוי באמרו ' מנם אפשר שרא. א" ע,סוטה ג, בבלי 7  

 ".מעולמו יצא"ה "ד,  ראה שפתי חכמים). ט, ד" כ'ויק" (חֹק עולם"מסתיימת במילים 
 ".ודתן ואבירם"ה "א ד, ז" ט'במד, י בעקבות המדרש"ראה רש 8  
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 ,אמור(י מדרש נוסף מהספרא " צירף רש, בתוך הפרשה עצמה לדבריםכדי שיהיה ביסוס
 ".ומתניתא אמרה מבית דינו של משה יצא מחויב): "ה"פסקה רל

". מית בת דברי למטה דןשלֹ "-  פרשתנו עוסקת באדם שאביו היה מצרי ואמו הייתה יהודיה
 9,האיש הזה ישראל מבחינת ההלכההיה ,  בקביעת הלאוםה הולכים אחר האםכיוון שלפי ההלכ

כאדם שחלים עליו .  נענש- ואם עבר על אחת מהן , הוא נתחייב בכל מצוות התורהשכזהבתור ו
 דרך יהמכיוון שהקשר שלו אל עם ישראל ה. כל ציוויי התורה הוא רצה להשתייך לעם ישראל

אולם בני דן לא הניחו לו להצטרף . ת אוהלו בתוך מחנה דןהוא בא לטע, שהיא משבט דן, אמו
הכתוב אומר : אמרו לו". מבנות דן אני: אמר להן? מה טיבך ליטע בתוך מחנה דן ":אליהם

אמנם הלאום נקבע על פי  ). כך בספרא" ('איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל'
 :ן האשה הישראלית מצא את עצמו במלכודב. אולם חניית השבטים נקבעת על פי האב, האם

מאידך נשללה ממנו הזכות ליהנות מן המסגרת והחברה ו ,מצד אחד הוא חייב בכל החובות
שם יכולים לחיות חיי ? שם נמצא אביו, של המצרים" ערב רב"אל ה? לאן ילך. הישראלית

 בית דינו של אל, ביאושו הרב הוא פנה אל הסמכות הגבוהה ביותר. בלי עול מצוות, הפקר
הוא אמר . האדם הזה באמת נפגע על ידי החוק. אך לאכזבתו הגדולה הוא יצא חייב. משה
 ?תאיזה חוק הוא זה שעל פיו אני חייב בכל החובות אך איני זכאי ליהנות מן הזכויו: לעצמו

 ',ה, מי שנתן את החוק, ומכיוון שהחוק אינו צודק. הוא הגיע למסקנה כי אין צדק בחוק הזהו
 !אינו נוהג לפי מידת הצדק

לא אבדן עשתונות תוך מריבה ולא . הגיע בן הישראלית לנקוב את השם, לדעת מתניתא, כך
יש . כפי שחווה על בשרו,  אלא כאב גדול על אי הצדק בחוק התורה,לגלוג על מצוות התורה

רו בפירושו של מתניתא משום הסבר רציונלי באשר לגורם שהביא אדם נורמלי לצאת מגד
" ורגמו אותו כל העדה... הוצא את המקלל : "ציווה'  אולם ה10.ולעשות מעשה חמור כל כך

תמיד יימצא בחברה ו ,כיוון שהחוק בא להגן על הרוב,  במצוקתו כאן לא התחשבו.)יד, ד"כ(
 כי –אך אם יבוא המיעוט להפר את החוק ולקלל את המחוקק . מיעוט קטן שנפגע על ידי החוק

כל מסגרת חברתית בנויה על מערכת חוקים המסדירה את . קומה לשום חברהאז לא תהיה ת
יצטרך לחפש דרכים לשינוי החוק , ואם יהיה מיעוט שייפגע. היחסים בקרב הרוב בחברה

 . ולתיקונו
לא זאת . ' ללמדנו כי אין הפרט הסובל רשאי להביע את מחאתו על ידי קללת ה באההתורה

כמו המקרה של בנות צלפחד שבאו אל משה בבקשת ,  אחרותיש דרכים. הדרך לתקן את החוק
 ). יא-ז א"כ, 'במ(נחלה 

הפירוש של מתניתא התאים יותר להסביר את פרשת נוקב שם השם משני הפירושים 
, " על עסקי המחנה–וינצו במחנה . "כיוון שהוא התייחס בפירוש לנאמר בפרשה, הקודמים
פיר .רשות החנייה במחנה דןהמריבה הייתה על ):  י,ד"כ(י "ש רש

       

. י הביא שלוש דעות לגבי השאלה מה הביא אדם שיקוב את השם"      נמצאנו למדים כי רש
של , הפירוש השני. הוא כללי מדי ורחוק מן הטכסט של פרשתנו, לוי' של ר,  הפירוש הראשון

ק הפירוש אך ר. מאחר שנסמך על הפרשה הקודמת של לחם הפנים, קרוב יותר, ברכיה' ר
בהבאת שלושת . התייחס ספציפית לנושא המריבה שהביא לקללת השם, של מתניתא, השלישי

 ".  לא זו אף זו קתני"י מן הרחוק אל הקרוב בבחינת " רשהלך, והפירושים בדרך ז
 

 
 חיים גניזי' פרופ

 המחלקה להיסטוריה כללית

 
' בתוך בני ישראל'ה "י  ד" כתב רש–הולכים אחר האם מכיוון שנסתפקו אם היילודים לפני מתן תורה גם כן  " 9

 .ר הירש על אתר"רש, ראה".  מלמד שנתגייר-
 .אשר נפגע על ידי החוק, ל על שלא נמצא פתרון לבן הישראלית"נוחות של חז- אולי יש במדרש רמז לאי 10
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