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ׁש ָעָליוָזְרָחה ַהש  -ִאם  מ 
 יונה בר מעוז

 

ׁש ָעָליו-ִאםהחוק המפרט את דיני הגנב כולל את הביטוי " מ  " )כב:ב(. ביטוי זה קשה להבינו כפשוטו, שכן זריחת ָזְרָחה ַהש 
ד פעמיים בכתוב )אמנם בצירוף אות היחס למ"ד, אולם זו קרובה במשמעה למילית השמש בזיקה לאדם מסוים מופיעה עו

ת-ַוִיְזַרח" חוק שעוסק בגנב:, בשונה מהגוףהקשר לרפואת לה יש  קרויותיההיחס 'על'(, ובאותן  ר ָעַבר א  ׁש ַכֲאׁש  מ  -לֹו ַהש 
ם ְוָזְרָחה(; "לב:לב 'בר) ְיֵרכו-ְפנּוֵאל ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל ְגֵלי ַמְרֵבק ָלכ  ם ְכע  ם ּוִפְׁשת  יָה ִויָצאת  ׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵפא ִבְכָנפ  מ  " ִיְרֵאי ְׁשִמי ׁש 

 : )בר"ר עח, ה( (. ואכן, המדרש מוצא צד שווה בשני הפסוקים האחרונים אך אינו קושר אליהם את פסוקנוכ:ג אכיל)מ
 ונאה' ר .אורה לאחרים אבל ,לרפואתו –" לו" אלא ?שהשמ זרחה לא ולמי :ברכיה 'רמר א –' וגו "השמש לו ויזרח"

 ,לבניך סימן את :ה"הקב לו אמר, ובאלופיו בעשו ומלהטת יעקב באבינו מרפא השמש היתה כך :אמר אחא' ר בשם
 ;כוכבים בעובדי ומלהטת בהן מרפא השמש תהא – בניך כך ,ובאלופיו בעשו ומלהטת בך מרפא השמש – את מה

יהָ  ְוָזְרָחה" – בהן מרפא ׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵפא ִבְכָנפ  מ  ם ִיְרֵאי ְׁשִמי ׁש  ִהֵנה ַהיֹום ָבא ֹבֵער -ִכי" – כוכבים בעובדי ומלהטת ,"ָלכ 
 ג:יט(.  מלאכי)' וגו "ַכַתנּור

עדיין  1לב:לב,גם אם נראה במילת היחס "על" בביטוי "אם זרחה השמש עליו" קישוט סגנוני גרידא, כפי שפירש רד"ק בבר' 
המשמעות אינה ברורה, שכן 'זריחת השמש' בחוק הגנב אמורה להיות היפוכה של גֵנבה במחתרת, כמו נושאים אחרים 

שלושה זוגות של  –שנדונים בחוקי פרשתנו בדרך של מקרה והיפוכו. המעניין הוא שחוק הגנב מוצג בצורה מסובכת מעט 
 הלן:שילוב שיומחש ל 2מקרים המשולבים זה בזה,

        (1a): "ה ּוְטָבחֹו אֹו ְמָכרֹו ֲחִמָשה ָבָקר ְיַׁשֵלם ַתַחת ַהשֹור ְוַאְרַבע-ִאיׁש ׁשֹור אוֹ -ִכי ִיְגֹנב ה-ש   )כא:לז(. "ֹצאן ַתַחת ַהש 
(2a) "ת ִיָמֵצא ַהַגָנב ְוֻהָכה ָוֵמת ֵאין לֹו ָדִמים-ִאם ר  ׁש ָעָליו ָדִמים לוֹ ָזְרחָ -ִאם" (2b) .)כב:א( "ַבַמְחת  מ  ַׁשֵלם  (3a) .ה ַהש 

ה ַחִיים -ֲחמֹור ַעד-ִהָמֵצא ִתָמֵצא ְבָידֹו ַהְגֵנָבה ִמשֹור ַעד-ִאם" (:1b) )כב:ב(. "תוֹ ְוִנְמַכר ִבְגֵנבָ  לוֹ  ֵאין-ִאם :(3b) ְיַׁשֵלם ש 
  3)כב:ג(. "ְׁשַנִים ְיַׁשֵלם

 עונשו ממוני, ובמקרה החמור, שהפרשה 4תכם החוק היא שכל פשע גֵנבההקביעה הכפולה הראשונה שבה נפתח ומס
 התשלום הוא פי שניים. הקביעה (ובו מסתיימת הפרשה)פותחת בו, יש תשלום פי ארבעה וחמישה. בכל מקרה אחר 

לו הגנב הוא תשלום כספי כשיש  ו שלכפולה השלישית מובאת בין שני חלקי הקביעה הראשונה, והיא ההדגשה שעונשה

                                                 

גב' יונה בר מעוז לימדה במחלקה לתנ"ך ובמרכז ללימודי יסוד ביהדות. היא עובדת בכירה במפעל מקראות גדולות "הכתר", ושם   

 .היא עוסקת בהתקנת פירושי המפרשים
, שנלקחו מאתנו בכ"ה באדר התשס"ז, ישלח ה' ברכתו לילדיהם, אור ורעייתו שמחה-יהי מאמר זה לעילוי נשמות הרב אבי כהן 

 .שיבדלו לחיים טובים ארוכים, ויצליחו בכל אשר יפנו ויעשו
1
 "ב ב:לב(. מוכמו "ויאור להם בחברון" )ש – השמש" "ויזרח לו הוא מצא דוגמה קרובה לשימוש כזה בנושא האור:  
 מילית הפתיחה 'כי', ושאר המקרים פותחים במילית 'אם'.  כמו בחוקים אחרים, המקרה הראשון מוצג לאחר  2
החלוקה הנוצרית לפרקים קטעה את הנושא ללא הצדקה, שהרי הגנב בפסוק א' בפרק כ"ב מיודע בה"א הידיעה, וברור שכבר דובר   3

בבירור מדין השור הנגח  עליו קודם לכן. אבל חלוקת התורה לפרשיות רואה בכל דיני הגנב עניין אחד שמוצג בפרשה אחת ומובחן
 שקדם לו ומדין המבעה שבא אחריו. 

4
בה, אולם בכל נֵ מערך הג 5כול העונש להגיע עד פי החוק בפסוקים האלה אמנם מדבר לכאורה רק על גֵנבת בעלי חיים, כי שם י  

 , כפי שייאמר בפירוש בפסוק ו' להלן.2מקרה של גֵנבה אחרת הגנב משלם רק פי 



 

 

2 

הקביעה הכפולה השנייה, המציגה את האפשרות שפשע ממוני יסתיים  1אמצעים, ורק אם אינו יכול לשלם, תישלל חירותו.
במות הגנב, ורק בעת ביצוע פשע הגֵנבה, באה במעין מאמר מוסגר, כשהיא מובלעת בין שני חלקי הקביעה הכפולה 

 עם הקביעה הכפולה השלישית שמדגישה שוב עיקרון זה: הראשונה שהציגה את התשלום הממוני, וצמודה באותו פסוק
תשלום בנפש, ה. התורה נוקטת דרך כתיבה זו כדי לחקוק בתודעתנו את התשלום הכספי, לבטל את אפשרות ַׁשֵלם ְיַׁשֵלם

 וטומ"ד קאס .ולהדגיש שגנב עשוי למות רק תוך כדי ביצוע הגֵנבה, מעין "תאונת עבודה" ולא משום שהוא חייב מיתה
 הסביר את החידוש המיוחד לתורה בדיני גֵנבה לעומת חוקי ח'מורבי שרווחו במרחב שבו חי אברהם אבינו: 

התורה מביאה דינים אלו כדי להתנגד לשיטת המסורת המשפטית המשתקפת בחוקי ח'מורבי, שלפיה היה הגנב נידון 
(, 21ב באמצעות חתירת מחתרת )שם, סעיף או אם גנ 2(,8למיתה אם לא היה לו ממה לשלם )קובץ ח'מורבי סעיף 

לפי העקרון של קדושת חיי האדם, חסה התורה על חיי הגנב. היא ביטלה את דין המוות לגנב שלא היה יכול לשלם 
והחליפה אותו בדין המכירה לעבדות. וגם על הגנב הנמצא במחתרת הגנה, וקבעה גבול להגנה זו רק בדאגה, 

 3חיי בעל הבית.המוצדקת על אחת כמה וכמה, ל
ְׁשנּוָנה שקדמו לחוקי ח'מורבי, אף  4דברי קאסוטו נאמרו בהשוואה לחוקי ח'מורבי, אך הם נכונים גם בהשוואה לחוקי א 

( בתוך muškēnum: איש אשר ייתפס בשדה של מושכנום )12שבהם חל על הגנב עונש מוות בתנאים אחרים: סעיף 
: איש אשר ייתפס 13ל. הנתפס בתוך התבואה בלילה ימות, לא יחיה. סעיף שקלים כסף ישקו 11התבואה, בצהרי היום, 

 שקלי כסף ישקול. הנתפס בבית בלילה ימות, לא יחיה. 11( בצהרי היום, muškēnumבבית של מושכנום )
אמורה אף שההבחנה הזו בתורה אינה  5חוקי אשנונה דומים לחוקי התורה בהבחנה בין גֵנבה ביום לגֵנבה בלילה,       

ר' מראה שאינו קשור ללילה, ורק הופעתו כאן בניגוד ל'זריחת השמש' מרמזת על -ת-במפורש, שכן בדיקה של שורש 'ח
ראפשרות זאת. למשל, לפי המשמע ביחזקאל: " ן ַוֹיאמ  ָחד-ָאָדם ֲחָתר-ֵאַלי ב  ַתח א  ְחֹתר ַבִקיר ְוִהֵנה פ  יוצא  6" )ח:ח(,ָנא ַבִקיר ָוא 

הפרצה ( לבית, לפני אותה iplušבחוקי ח'מורבי: "איש כי יפרוץ ) 21רת ִיָמֵצא הגנב" דן במקרה מקביל לסעיף ש"אם במחת
(pilšim ימיתוהו ויתלוהו". היינו, "מחתרת" היא פריצה לתוך בית, ואילו "אם זרחה השמש עליו" תואם את סעיף )13 

סוק בתורה הרכבה של שני מצבים: פריצה לתוך בית וגֵנבה בחוקי אשנונה שמדבר על גֵנבה בצהרי היום. מכאן שיש בפ
לילית מחד ופריצה לתוך בית וגֵנבה לאור יום מאידך. פריצה לבית בלילה הייתה מביאה לחיובו של הגנב במוות בכל אחת 

  ממערכות החוקים הבבליים, ופריצה ביום הייתה מביאה לחיובו במוות במערכת אחת לפחות.
ה הוא שלא זו בלבד שאין על הגנב עונש מוות בכל מקרה, אלא גם מודגש שחייו מוגנים כמו חיי החידוש בחוקי התור

, ולכן הוא מופיע במרכז הפרשה. "ָדִמים לוֹ "כל אזרח שומר חוק, אף שהוא עצמו פורע חוק. המשפט החשוב בנידון זה הוא 
קרים שבהם נשקפת סכנה ברורה לחיי בעל התורה צמצמה את האפשרות שגֵנבת נכס כלשהו תביא למות הפושע רק למ

מבצרו מותקף. במצב זה הוא חרד לחייו, ופעולותיו נגד הגנב הן -הנכס כשהוא ישן וחסר אונים בלילה בביתו, וכשביתו
בגדר הגנה עצמית. הבחנה כזאת רחוקה מאוד מן המצוי בחוקי אשנונה, שבהם נגזר על הגנב מוות על פי חוק אף אם חיי 

א היו בסכנה, למשל בגֵנבה לילית מן השדה. ביום עשוי היה להתפתח עימות אלים בין הגנב ובין בעל השדה או בעל הנכס ל
 פועליו, ואף על פי כן לא נגזר עליו עונש מוות במקרה זה.

 ואינה ביטוי מקביל לכל 7ועדיין אין חוק התורה ברור, שכן 'זריחת השמש' מציינת בכתובים אחרים את תחילת היום
 על כן יש מקום לפרש שהזריחה המיוחדת לגנב מציינת דבר מה נוסף, ועל .ות האור כפי שעולה מן ההקשר בחוק הזהשע

 יסוד זה קבע ר' ישמעאל שהביטוי מבטא נסיבות מיוחדות במינן שאינן תלויות זמן:
 השמש וכי –" יועל השמש זרחה אם" :בו כיוצא; משל כמין בתורה דורש ישמעאל' ר שהיה דברים משלשה אחד זה

 עמו והרגו, שבשלום בו ידוע אם זה אף ,בעולם שלום שמש מה אלא ?זרחה העולם כל על והלא, זרחה בלבד עליו
 8.חייב זה הרי

                                                 
1
 יוחד לדיני גֵנבה, שכן הגנב נמכר בשל צבירת חוב, ובזה דומה הוא לכל בעל חוב אחר.דין זה אינו מ  

2
"כי יגנוב איש שור או שה או חמור או חזיר או ֳאנייה, מהמקדש או מהיכל המלך, שלושים פעמים בערכו ישלם. ואם מאיש נגנב,   

 עשרת מונים ישלם תחת גֵנבתו, ואם אין לו, מות יומת בגֵנבתו".
 .191, ירושלים תשכ"ה, ע' פירוש על ספר שמות מ"ד קאסוטו,  3
 שנים. 151-ממלכת אשנונה שכנה מצפון לבגדד של ימינו, נפלה בידי ח'מורבי, וחוקיה קדמו לחוקיו בכ  4
 בחוקי ח'מורבי דן גם את הגוזל גֵזלה בעונש מוות, היינו אין הבדל בדין בין גֵנבה בגלוי לגֵנבה בסתר. 22סעיף   5
יב. גם מאיוב כד:טז עולה אותה משמעות, וכנראה גם מעמוס ט:ב. אבל נראה שבירמיה יש השפעה של  ז, וכיוצא בזה שם יב:ה,  6

ְביֹוִנים ְנִקִיים ֹלא :המשמעות העולה מפסוקנו, היינו של דבר שנעשה בסתר ת ְמָצאִתים כִ -"ַגם ִבְכָנַפִיְך ִנְמְצאּו ַדם ַנְפׁשֹות א  ר  י ַבַמְחת 
ה" )ב:לד(. אשר ליונה -ָכל-ַעל ל(א:יג)ֵאל  ם", השטת האנייה -: "ַוַיְחְתרּו ָהֲאָנִׁשים ְלָהִׁשיב א  ַהַיָבָׁשה ְוֹלא ָיֹכלּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך ְוֹסֵער ֲעֵליה 

 כרוכה בהבקעת מחסום המים העומד בפניה. 
מ    7 ר ִכְזֹרַח ַהש   . ח שמש' כציון אחת מרוחות השמיםמכאן הביטוי 'מזרָהִעיר". -ׁש ַתְׁשִכים ּוָפַׁשְטָת ַעלכמו שופ' ט:לג: "ְוָהָיה ַבֹבק 
 מכילתא דרבי ישמעאל משפטים, מסכת דנזיקין פרשה ו, ד"ה אם יקום.  8
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לבל יזלזלו בחייו למרות מעשיו הנלוזים. לשם החדרת  9אם כך, השמש אכן זרחה במיוחד לטובתו ולרווחתו של הגנב,
ומבליטה את העונש  ,בצורה שמבליעה את האפשרות שהגנב יומת או יאבד את חירותוהמסר הזה נכתבו כל פרטי החוק 

ִיָמֵצא ַהַגָנב -ִאם, ועל עונש זה תחזור התורה להדגשה נוספת בסמוך: ""ְׁשַנִים ְיַׁשֵלםהכספי הזעיר, שבו חותמת הפרשה: "
 )כב:ו(. "ְיַׁשֵלם ְׁשָנִים

                                                 
 .וברוח המדרש שהובא בראשית המאמר: לרפואתו הרוחנית  9


