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 1מים?" נחל או ונגוב יבש עמק הוא האם איתן, "נחל
 יהודה אלטשולר

 

יציאת הזקנים מירושלים : פעולות לא שגרתיותמתארת כמה מצוות עגלה ערופה החותמת את פרשת "שופטים" 
איתן; וההכרזה לקיחת העגלה ושריפתה בנחל ; ותו של החלל אל העיר הקרובהכדי למדוד את המרחק ממקום מ

עיון בפני  מצריך . כל אחד מן המעשים הללו(ח:כא דב') "ַהָדם ַהֶזה-ָיֵדינּו לֹא ָשְפֻכה ָשְפכּו ֶאת"הציבורית: 
 ננסה להתמקד במשמעותו של הביטוי 'נחל איתן'.כאן עצמו. 

אל נחל איתן, שם תיערף ולאחר מכן ירחצו הזקנים את ידיהם בנחל על העגלה התורה מצווה שהעגלה תילקח 
 : הערופה

 ָהֶעְגָלה ֶאת ָשם ְוָעְרפּו ִיָזֵרעַ  ְולֹא ּבֹו ֵיָעֵבד לֹא ֲאֶשר ֵאיָתן ַנַחל ֶאל ָהֶעְגָלה ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוהֹוִרדּו

 ְוָענּו :ַבָנַחל ָהֲערּוָפה ָהֶעְגָלה ַעל ְיֵדיֶהם ֶאת ִיְרֲחצּו ֶהָחָלל ֶאל רִֹביםַהקְ  ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוכֹל... ַּבָנַחל

 .ח(-כא:ד )דב' ...ִיְשָרֵאל ְלַעְמךָ  ַכֵפר :ָראּו לֹא ְוֵעיֵנינּו ַהֶזה ַהָדם ֶאת ָשְפכּו שפכה לֹא ָיֵדינּו ְוָאְמרּו
 :(ו-ט, ה)במשנה סוטה וכך  קשה". –עו "כמשמ: רז( ה)פיסק הביטוי 'נחל איתן' התפרש בספרי

 המום ואין בעול משכה לא אשר בקר מביאין עגלת העיר אותה זקני .להן והלכו ירושלם זקני נפטרו

 ומותר ומלעבוד מלזרוע אסור ומקומה...שהק כמשמעו ואיתן איתן לנחל אותה ומורידין .בה פוסל

 של עריפה במקום ידיהן במים את ציןרוח העיר אותה אבנים. זקני שם פשתן ולנקר שם לסרוק

 עגלה.
 כקושי: 'איתן'ע"א( מופיע המקור לזיהוי  בברייתא המובאת בסוגיה התלמודית )סוטה מו

 ריב את הרים 'שמעו: ואומר, קנך' בסלע ושים מושבך 'איתן :שנאמר? קשה שהוא לאיתן מנין: רבנן תנו
 .ארץ' מוסדי והאיתנים' ה

 2".תקיף –איתן , ואף ראב"ע כתב: "נעבד" שלא קשה - איתן "נחלרש"י  בעקבות המקורות הללו פירש
 הטעם לעריפת העגלה מופיע בגמרא בהמשך הסוגיה )שם(:

                                                 
  מכללת אורות ובדות ישראל, הרב ד"ר יהודה אלטשולר מלמד בתכנית "ראשית" במכון הגבוה לתורה, ומרצה בהתמחות לתול

 ישראל.
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 , תשובה קנח.מהרי"קשו"ת    
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 איגודבייר. על כך ראו מאמרו של פרופ' יואל אליצור: 'נהר, נחל  ו"נחל איתן"',  –בדרך זו הלכו גם התרגומים שפירשו איתן    

 .11 – 3א, תשס"ח, עמ' 
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 עשה שלא דבר יבאב"ה: הק אמר? בנחל עגלה הביא תורה אמרה מה מפני: שאול בן יוחנן ר"א

 מי על ויכפר, ל איתן(נח=פירות ) עושה שאין במקום ויערף ,העגלה שלא ילדה עדיין(=פירות )

 ההרוג(.=פירות ) לעשות הניחו שלא
 לא נדרשים לקחת עגלה אל וואדי צחיח )נחל איתן(, את הוראת התורה כך: זקני העירבאר זו יש לפרשנות על פי 

עליהם לרחוץ את ידיהם על העגלה במים שהובאו לאחר מכן ושם לערוף את העגלה.  ,אזור שבו בוצע הרצחה
הנחל ולא כאיסור סוג אור יכת", יתפרש ִיָזֵרעַ  ְולֹא ּבֹו ֵיָעֵבד לֹא ֲאֶשר" :המשך הפסוק ולבקש כפרה. (ממקור אחר)

"לא יעבד" בלשון עתיד, וקבעה שאזור הנחל יהיה אסור את המילים שפירשה , עתידי )בשונה מדברי המשנה שם
 ממעשה הרצח. את הזעזוע שלהם , והידיים נועדה לסמל את נקיון הכפיים של הזקנים בזריעה(. רחיצת

 שד"ל:כתב  זההמשמעות של הטקס שנעשה באופן על 
שיהיה דמה נשאר ורישומו ניכר ובלתי  כדילכך ציותה תורה שיערפו את העגלה בקרקע קשה, 

 כטעםס, כדי שיצעק חמח( :ִהָכסֹות" )יחזקאל כד ְלִבְלִתי ָסַלע ְצִחיחַ  ַעל ָדָמּה ֶאת "ָנַתִתי , על דרךנבלע

, והנה מאחר שלא היה אפשר (ז:בראשית ד) האדמה ז( קול דמי אחיך צועקים אלי מן:בראשית ד)

ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו, ציותה תורה לשפוך תחתיו צח להמית הרו

, אבל יישפך על והדם הזה המכפר ראוי שלא יתבלע בקרקעדם העגלה לכפר על הארץ ועל העם, 

סלע לכפר על הדם הנקי ולהשקיט צעקתו שהוא צועק מן האדמה. ואין ספק שזקני העיר היו  צחיח

ה.באים שם עם משרתיהם והיו מביאים עמהם ספל מים ושאר כלים המצטרכים לאותה מצוו
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דמו השפוך של כביטוי ל , שאיננה בולעת,היבשה שד"ל מדגיש את הצורך בשפיכת דם העגלה על האדמה

 האילמת. והנרצח ולזעקת
בשונה מן הפרשנות שראינו עד כה למילים 'נחל איתן', כקשה ויבש, קיימת פרשנות אחרת, הפוכה, הרואה 

 מביאין העיר אותה של דין ביתאת הנחל כשוטף בעוצמה ובחוזק. כזו היא דעת הרמב"ם )הלכות רוצח ט, ב(: "
  ."בתורה האמור 'איתן' וזהו, בחזקה טףשו שהוא נחל אל אותה ומורידין העיר, אותה  אנשי משל בקר עגלת

 העגלה הערופה שמעשהביאר נבוכים. שם הרה במויש לצרף את דבריו  ,החזקה בידהללו  ם"הרמב דברי לא
 נועד בסופו של דבר להביא לזיהוי הרוצח:

 שמע או שידעו מי ויאמר ההורג יודע הענין בפרסום מבוארת...ואולי תועלתה ערופה עגלה ואמנם

 זה וחזק, ההורג היא לפרסם ערופה עגלה שתועלת התבאר כבר הנה...ההורג הוא עניינו...פלוני

 כל יעשה הארץ שבעל, לעולם יזרע ולא בו יעבד לא העגלה בו תערף אשר המקום בהיות הענין

לעולם. עליו ארצו תאסר ולא העגלה תערף שלא כדי ההורג שיודע עד ויחקור תחבולה
4

 

אלא כאיסור עתידי לעבד על ידי הרמב"ם לא כתיאור של הנחל, ולא ייזרע' מתפרשות  המילים 'לא ייעבד

את הנחלות הפוריות שבקרבת הנחל.
5

ללחוץ על בעל הקרקע לפעול לאיתור הרוצח  ומטרת האיסור היא 

 ולהעמדתו לדין.
יגיון פנימי רב, אך יש בהם ה 6',נחל איתן' לביטוי אמנם דברי הרמב"ם סוטים מפרשנות המשנה והגמ' ביחס

פרשנות הרמב"ם ל'נחל  7במקום פורה ולא במקום צחיח. רק אם מדובריובן  העבודה והזריעה בנחל שכן איסור
חזק מושך. וכן לדברי רד"ק  נחל: אבן ג'נאח בספר השורשים )שורש 'אית'( המפרש ברי רבנו יונהדומה לדאיתן' 
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 ( מביא טעם נוסף: "מפני1)לעיל הערה  מהרי"ק. 045, עמ' 1171שמואל דוד לוצאטו, פירוש על חמשה חומשי תורה, תל אביב   
לכך". לדבריו, הדגשת התורה  ראוי שיהיה שדה ועבודת בזריעה שיאסרו רצתה ולא תשם שלא קדש אדמת על חסה שהתורה

 שהמקום צריך להיות צחיח, היא חלק ממגמה כללית של התורה שלא לאסור שמוש עתידי באדמת א"י הראויה לעיבוד.
4
 ג, מ.  מורה נבוכים  
5
  על פי המאירי בסוגיה שם.  
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)סוטה ט, ה( תולה את המחלוקת הפרשנית במחלוקת שבין ר' יאשיה לר' יונתן בסוגיה ביחס למילים  התוספות יום טובבעל   
ר על להבא )ובדרך זו 'אשר לא ייעבד ולא ייזרע', לדעת ר' יונתן מדובר על לשעבר )ובדרך זו הלך רש"י(, ולדעת ר' יאשיה מדוב

 הלך הרמב"ם(.
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מפשט דברי הרמב"ם בהלכות רוצח נראה שאין חובה שהנחל יהיה סמוך דוקא למקום הרצח. שכן אין קשר ישיר בין מקום   
עריפת העגלה למקום מציאת ההרוג. הדבר מסתבר, שכן אם הנחל צריך להיות "שטף בחזקה", ניתן לקיים על פי הרמב"ם את 

ות ספורים בלבד! בהצעה זו יש כדי לדחות את קושיית הר"ש מקינון ב'ספר הכריתות' על איסור לכאורה של כל המצוה במקומ
( מעריך שפרשנות הרמב"ם וההולכים אחריו, נובעת 2נחלי א"י בשל ספק 'נחל איתן'. פרופ' אליצור במאמרו )לעיל הערה 

 מהרי"קם בחו"ל. דיונים נוספים בדברי הרמב"ם ראה בשו"ת מהשערה שתוואי הנוף הארץ ישראלי זהה לתוואי הנוף והנחלי
 סימן ל"ב.  חכם צביסימן קנ"ח ובשו"ת 
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ירחצו את ידיהם. וכן 'ויגל כמים משפט וצדקה כנחל  שורש 'נחל'(: "היה בו מים כי כתוב)בספר השורשים 
 )עמוס ה:כד(.  "איתן'

 גם רבנו בחיי מציע הסבר לאיסור העבודה בנחל, ודבריו שונים במעט מן הרמב"ם: 
: ל"רז דרשו וכן, ואילך מכאן יזרע ולא בו יעבד לא אשר, ושמן דשן מקום, איתן נחל: שפירש ויש

 בשמירת ירבה ואחד אחד כל זה פירוש ולפילהבא..., יזרע ולא בו יעבד לא אשר( ב, מו סוטה)

 ותהיה לגמרי אחוזתם שיפסידו יודעים שהרי, אחוזה בשום רציחה מכשול יזדמן שלא הדרכים

 .קרקע של בגופו לעולם בהנאה אסורה
 העיר על דבריו:רה הנבוכים ה( שדן בדברי הרמב"ם במורמב"ן )דב' כא:ה

 שיעשה עוד ראוי והיה. בעצמו נרצה איננו המעשה אבל, תועלת הזו חבולהבת יש הזה הטעם לפי והנה
 .בו יעבד לא מדוע יוודע לא איתן בנחל כי, רואיו בו שיכירו, לזריעה ראוי טוב בשדה

'נחל הבין כנראה את הביטוי רמב"ן האך  ,פירש שמדובר במקום פורהאכן ש ,קושיה זו אינה קשה על הרמב"ם
 8הסוגיה התלמודית.פי  לאיתן' כדברי רש"י ע

כביטוי לנכונות  ,שהלך בדרכו של הרמב"ם ,האברבנאלל ידי רחיצת ידי הזקנים במי הנחל מתפרשת ע
 הזקנים לעשיית דין ומשפט, כתורה המשולה למים:

 ההיא העיר היות על והוראה רמז הנחל היה כי בנחל ושתערף איתן נחל אל שיביאוה עוד וצוה

 ,למים' לכו צמא כל 'הוי( נה 'יש)שאמר  כמו לתורה רומזים המים כי פטוהמש התורה מקום שהיתה

 תורה. אלא מים אין ק"פ א"בע ל"ז רבותינו ואמרו
 יצרה צורך לפרש בדרכים שונות את הפרשה כולה למדים שהוראתו המקוטבת של הביטוי 'נחל איתן' נמצינו

 הידיים. רחיצת החל בטיבו של מקום העריפה וכלה במשמעות ,טעמיה ואת
 
 
 
 
 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 

 יש לשמור על קדושת העלון
 

 
 

 עורך: הרב ד"ר חיים טלבי
 עריכה לשונית: גב' נעמי קסירר
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 ראו עוד בספר הזכרון לריטב"א, המיישב בדרך דומה את קושיית הרמב"ן.  


