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 עגלה ערופהמעשה   –  שופטיםפרשת 

שם  יערפוו אותה לנחל יורידוו ֶעְגַלה קחויי לחלל זקני העיר הקרובה ביותר אזמי הרגו,  נודעולא  בארץחלל גופת אם ימצא כי  התורה מצווה
ֵצא חָּ שנאמר "כפי  צווארה סכין מאחוריבאמצעות את ראשה  מָּ י יִּ ר ה' ֱאֹלכִּ ה ֲאשֶׁ מָּ ֲאדָּ ל בָּ הּו:קֶׁ לָּ כָּ י הִּ ע מִּ ה לֹא נֹודַּ דֶׁ שָּ ּה ֹנֵפל בַּ ְשתָּ  יָך ֹנֵתן ְלָך ְלרִּ

יֹבת  ר ְסבִּ ים ֲאשֶׁ רִּ עָּ ל הֶׁ ְדדּו אֶׁ יָך ּומָּ יָך ְוֹשְפטֶׁ ל:ְויְָּצאּו ְזֵקנֶׁ לָּ חָּ ּה  הֶׁ ד בָּ ר לֹא ֻעבַּ ר ֲאשֶׁ קָּ ת בָּ ְגלַּ וא עֶׁ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ ְקחּו זִּ ל ְולָּ לָּ חָּ ל הֶׁ ה אֶׁ ְקֹרבָּ יר הַּ עִּ יָּה הָּ ְוהָּ
זָּ  ֵבד בֹו ְולֹא יִּ ר לֹא ֵיעָּ ן ֲאשֶׁ ל ֵאיתָּ חַּ ל נַּ ה אֶׁ ְגלָּ עֶׁ ת הָּ וא אֶׁ הִּ יר הַּ עִּ ְקֵני הָּ דּו זִּ ה ְבֹעל: ְוהֹורִּ ְשכָּ ר לֹא מָּ ְר ֲאשֶׁ לֵרעַּ ְועָּ חַּ נָּ ה בַּ ְגלָּ עֶׁ ת הָּ ם אֶׁ  .ד( - )דברים כא, א "פּו שָּ

אּו יֵָּדינּו לֹא" ולומרה את ידיהם במקום העריפ לרחוץ צריכים ר כך זקני העיר הקרובהאח ה ְוֵעיֵנינּו לֹא רָּ זֶׁ ם הַּ דָּ ת הַּ ְפכּו אֶׁ ואם  .)דברים כא, ז( "שָּ
םשנאמר "כפי  תכפר להם דם החללמהרי ש כסדר הזהיעשו  דָּ ם הַּ הֶׁ ֵפר לָּ כַּ  .)דברים כא, ט( "ְונִּ

 נרצח?דמו של העל  לכפר עריפתה המה מועילו ?ֶעְגַלההאותה  ולערוף אתלנהוג באכזריות  צריכיםהקרובה  זקני העירויש להבין, מדוע 

 הוא שוחד למלאך המוות שלא יקטרג על ישראל 'עגלה ערופה'מעשה 

קיג ע"ב ד"ה ת"ח דף וירא  פרשת זוהרעל  מחבר הפיוט 'בר יוחאי' 'כתם פז' לר' שמעון לביא) ותושל מלאך המ 'תֹומנּואּו'את  בזה קחולהוא פך דמים ושאם אדם חלילה 

)זוהר  בעולם הזה ות הכוח לקחת את נשמות בני האדםוניתן למלאך המהרי ש ,(, 'בגדי אהרן' על התורה לר' אהרן דרשן פרשת כי תצא ד"ה כי תצא למלחמהדנשמת' דב"נ דא

חכמים התלמידי  נשמותיהם של למעט ,)זוהר פרשת ויגש דף רי ע"ב ד"ה תא חזי כל בני נשא( לאחר קבלת רשות משמים פרשת וירא דף קיד ע"א ד"ה ותא חזי הא כתיב כי ימצא(
זל וג אדם זה שרצח .הנה כי כן( "הבחלק ג' דרוש מג פרשת שופטים ד)'גבול בנימין' לר' בנימין הכהן  מסורים בידי ה'הם ש העולם ניזון בזכותםו עוסקים בתורהה

לכן מלאך  .רשותו לעשות מלאכתו ולעבוד את עבודתותוך ונכנס ב )זוהר פרשת וירא דף קיד ע"א ד"ה ותא חזי הא כתיב כי ימצא( הס"מ את תפקידולמעשה מ
 , ודורש לקבל את נשמת הרוצח תמורת נשמת הנרצחתֹומנּוהרוצח שנכנס לתוך אּוק שעשק אותו הגזלן ש  ת מקטרג אז מאוד וצועק על העֹווהמו

 .על זוהר פרשת וירא דף קיג ע"ב ד"ה ת"ח דנשמת' דב"נ דא על ידא( מחבר פיוט 'בר יוחאי' )'כתם פז' לר' שמעון לביא

אנשי אותו המקום ואומר "הרי ביניהם נהרג פלוני ואינו  את, אך כל זמן שהדבר לא נודע הוא תובע שרצחמי הוא זה האדם יודע ות ומלאך המ
ויגש דף רי פרשת )'אור החמה' על זוהר  !"אלמוני" וכיוצא בדברים אלו. וגם על הרוצח הוא תובע ואומר "הרי פלוני הרג !דע, והם שותקים ולא חוקריםנֹו

ויגש פרשת )'אור החמה' על זוהר  אז היה תובע דין ממנו וממית אותואם היה יודע , כי שרצחהאיש ת יודע מי וויש אומרים כי אין מלאך המו .(הרמ"קמע"א 

וכל עוד שלא נודע לבני האדם מיהו  .(ויגש דף רי ע"א ד"ה ויבאר הסודפרשת על זוהר  מחבר הפיוט 'בר יוחאי' לר' שמעון לביא אברהם גלאנטי, 'כתם פז' מר''ובג"כ אית'  ד"ה דף רי ע"א
אי אפשר ו ,עפ"י זוהר פרשת ויגש דף רי ע"ב ד"ה תא חזי כל בני נשא() שממנה נראה כי הגיע הרוצח מקטרג על כל אנשי העיר הקרובה המוותמלאך הרוצח, אז 

ומכוח  .הנה כי כן("ה )'גבול בנימין' לר' בנימין הכהן בחלק ג' דרוש מג פרשת שופטים ד ימיתנוזה שכיון שלקחו ממנו נפש אדם להמיתו מבלי שהוא  להינצל מקטרוגו
ץ" שנאמר שליטה בארץגם קטרוגו יש לו  רֶׁ אָּ ּה ְולָּ ְך בָּ ר ֻשפַּ ם ֲאשֶׁ דָּ ר לַּ "ה ד דף פב ע"בפרשת שופטים  בחלק ג' דרוש מג לר' בנימין הכהן )'גבול בנימין' ()במדבר לה, לג "לֹא ְיֻכפַּ

 .(ובפסיקתא

העגלה  בעריפתכי  .על ידי שהוא יקבל את חלקו תוואת קטרוגו של מלאך המ למנועעל מנת הקב"ה ציוה לעשות את מעשה 'העגלה הערופה' 
ד"ה אמר  ג ע"בוירא דף קיפרשת )'כתם פז' על זוהר הם חלקו  'טריפות'הו 'נבלותכל 'ה שהרישהוא מאכלו של השטן,  'נבילהל'הבהמה נעשית  'נחל איתן'ב

לפי שכך ראוי למאכלו  –ולא שוחטים אותה בסכין כשרה בלי פגימה  'עריפה'בסכין של ברזל ובדרך  ָהֶעְגָלהאת  הורגיםמטעם זה  .ר"א האי למאי(
ושדה  ,)'תרגום יונתן' דברים כא, ד( שהיא שדה שלא נעבדה ושוחטים את העגלה ב'נחל איתן' .ד"ה רבי שמעון הוה יתיב( )'כתם פז' על זוהר וירא דף קיג ע"ב של השטן

שהמקום הזה  משום. ואז נאסר לעבד עוד את המקום בו נשחטה העגלה וגם לא לזרוע שם דבר, המזכירה על ידי כן 'דין' ד()רש"י דברים כא,  קשה
הסטרא של  ן("ה  הנה כי כ)'גבול בנימין' לר' בנימין הכהן בחלק ג' דרוש מג פרשת שופטים ד חלקו פרשת שופטים ד"ה והורידו(על התורה )'רקנאטי'  מם שהוא מקוםדומה למדבר השֹו

 .'איסור נבלות וטריפות'( –)להרחבה בעניין הנבילות והטריפות ראה מאמרינו לפרשת שמיני  פרשת שופטים ד"ה והורידו(על התורה )'רקנאטי'  אחרא

, הרמ"ק(מקיד ע"א דף וירא  פרשת החמה' על זוהר)'אור  על הרבים (ותא חזי הא כתיבד"ה  סוף קיד ע"אדף וירא פרשת )זוהר  עוד לא מקטרגו 'חלקו'את מקבל מלאך המוות  אז
)'טעמי המצוות' לר' מנחם רקנאטי  עיר לעזאזל'כדוגמת 'הׂש הערופה נעשית העגלהו (אברהם גלנאטי ר'מקיד ע"א דף וירא פרשת )'אור החמה' על זוהר  מתמתק 'הדין'וגם 

 על ישראל ביום הכפורים שבו נותנים שוחד לשטן שלא יקטרג (אהרן דרשן פרשת כי תצא ד"ה כי תצא למלחמה, 'בגדי אהרן' על התורה לר' מצוות עשה ד"ה מצוה לערוף את העגלה
ה .()'בגדי אהרן' על התורה לר' אהרן דרשן פרשת כי תצא ד"ה כי תצא למלחמה ְגלָּ עֶׁ ח ס"מ על שניתן ל 'פדיוןהיא מעין ' הָּ קַּ לָּ בחלק  לר' בנימין הכהן )'גבול בנימין' ממנו נפש החללהִּ

ות ומלאך המ על ידי שמקבל , מתכפר על מי שנהרג קודם זמנוהורגים עגלת בקר קודם זמנהכאשר כי  ,(ובפסיקתא"ה ד דף פב ע"בפרשת שופטים  ג' דרוש מג
על זוהר וירא  'כתם פז') אדם שנהרג שלא מדעתו תמורה לאותו קיבלבכך ש מתפייסו אברהם גלאנטי( מר')'אור החמה' על זוהר ויגש דף רי ע"א 'ובג"כ אית'  'נפש תחת נפש'

רזיא'  א)'גלי עבורו על ידי ישראל, יותר מכל הזבחים שיקריבו העגלה שנפגמה אחרא הנאה באותה יש לו לסטראו .דף קיד ע"א ד"ה אמר ר"א האי למאי(

  .דף ל ע"א טור א(לתלמידו של האר"י ז"ל 

ללמד שכשם שלא התירה התורה את 'אשת כדי  ,יד( -דברים כא, י ראה ) לפרשת אשת יפת תואר נסמכה ט( - דברים כא, אראה ) מטעם זה פרשת עגלה ערופה
, )ראה רש"י דברים כא, יא( בהיתר הוא יׂשאנה באיסור הגויה אותהאת אם לא יתנו לו שהרי  ,אז למלחמה יוצאשל ה 'יצר הרע'יפת תואר' אלא בשביל 

לתת לו את חלקו ובזה יניח על מנת  –שהוא השטן והוא הסטרא אחרא  'היצר הרע'עגלה ערופה, לא דיברה התורה אלא כנגד מעשה כך גם ב
כנגד  נתן הקב"ה לישראלשעצה טובה למעשה  אהי'עגלה ערופה' שיוצא כך ו .חלק ג' פרשת שופטים ד"ה העולה מזה( 'שבט מוסר' למחבר )'מגלה צפונות' לעם ישראל

לתוך פיו של  'דורון', שעל ידי עריפת העגלה נותנים 'כתם פז' על זוהר וירא דף קיד ע"א ד"ה אמר ר"א האי למאי(עפ"י זוהר פרשת וירא דף קיד ע"א ד"ה ורזא עלאה, ) המקטרג
 .()'בגדי אהרן' על התורה לר' אהרן דרשן פרשת כי תצא ד"ה כי תצא למלחמה השטן

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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  זקני הדורמקטרג על וישראל עם עוזב את הקטרוג על השטן 

ה בכלי תעל הארץ, כך עריפת העגלה הי נמצא שפוךנרצח על ידי כלי ברזל ודמו  שהאדםרצח, כשם פעולת העריפת העגלה היתה דומה ל
 חוטאיםזקני הדור ש חושב הוא רואה את מעשיהם השטןכשו .()'אלה המצות' לר' משה חאגיז דף מב ע"ב אות תקלא ד"ה שלא לעבור על הארץ שפוךודמה היה  ברזל

אומרים שבכך  'משקריםהם 'עוד ו .קב"הה הבנוהג שדת הרחמים מ היפך באכזריות ועורפים את ראשה תהאינוהגים , שהרי עגלה הערופהב
ם " דָּ ת הַּ ְפכּו אֶׁ היֵָּדינּו לֹא שָּ זֶׁ מעליו  מרחיקר שאדתו של הקב"ה מ נגדוזה  !עגלה ושפכו את דמה לארץהערפו את הם עצמם  שהרי )דברים כא, ז( "הַּ

ים לֹא שנאמר " שקרנים רִּ יֹדֵבר ְשקָּ ד ֵעינָּ גֶׁ כֹון ְלנֶׁ נים היא כוונתם האמתית של הזקשאין בזה שקר, ו כיאיננו מבין השטן ו .ע"ב( קמטדף שבת גמ' ראה ) "יִּ
הדור שתפס אותם זקני  על קטרגל ומתחיל ו ובקשתו לקחת את נשמת הרוצחקטרוגל על וחמ הוא ידמלכן  .לדם הנרצח ולא לדם העגלה

 .)'מגלה צפונות' חלק ג' פרשת שופטים ד"ה אמנם בהיות( מעשיהם מחמתכליה עליהם  ודורש בשעת 'קלקלתם'

. השטן חוזר בפחי נפש מקטרוגו החדשכן ל ואין הם עושים מדעתם. הוא בצוּויֹועושים הרי  שזקני הדורשכל מה  לשטןהקב"ה עונה  אז אך
רצה זכור ויואפילו אם י .את הקטרוג הראשון כחוכבר שעל דבר אחר, הוא  קטרגהלך לומלקטרג עליו  אחד ניח דבראחרי שהשטן האמנם 

את מעשה  באים ועושיםהחשובים ר דווקא זקני הדווכך  .פרשת שופטים ד"ה אמנם בהיות( חלק ג'למחבר 'שבט מוסר'  )'מגלה צפונות' שכבר מחללקטרג לא יוכל לפי 
'מגלה צפונות' חלק ג' פרשת עפ"י ) עושים מעשים הנוטים אל החטאהם כאילו  את השטן במעשיהם במטרה לבלבלוהכל הוא  כפי שצוּו, העגלה הערופה

ֵאל שנאמר "כפי היו מבקשים הכהנים שיכפר ה' לעם ישראל  של העגלה הערופה אחרי המעשה מידאז ו .שופטים ד"ה העולה מזה שצוה( ְׂשרָּ ְמָך יִּ ֵפר ְלעַּ כַּ
יתָּ ה' דִּ ר פָּ  יכול להתכפר להם. המקטרגאחרי שסר מעליהם כי  ,ח(דברים כא,  'תרגום יונתן' דברים כא, ח, 'תרגום אונקלוס'))דברים כא, ח(.  "ֲאשֶׁ

 הורגת את הרוצחשגדולה  תולעת יוצאתערופה ההעגלה  מגוף

תקיים מוהרוצח ומוצאת את  ְבַחּיּוָתּה הולכת כי היא היתה ,שהביאו לא היו צריכים לערוף את העגלה הם ,כאשר ישראל והזקנים היו זכאים
ר ָלֶהם ַהָדם" , 'קרית ארבע' לר' רחמים חורי מתוניס  בהשמטות דף פג ע"א סוף פרשת שופטים ד"ה )'בגדי אהרן' על התורה פרשת כי תצא ד"ה 'כי תצא למלחמה' בשם האר"י ז"ל )דברים כא, ט( "ְוִנַכפ 

' רחמים חורי מתוניס בהשמטות דף פג ע"א סוף פרשת שופטים ד"ה )'קרית ארבע' לר ממיתים אותואחרי שהיו , על ידה בגילוי הרוצח ('אתה תבער' מספר זרע אברהם בשם רבינו בחיי

יָךְויְָּצאּו נרמז בפסוק " וזה .'אתה תבער' מספר זרע אברהם בשם רבינו בחיי( יָך ְוֹשְפטֶׁ ל ְזֵקנֶׁ לָּ חָּ יֹבת הֶׁ ר ְסבִּ ים ֲאשֶׁ רִּ עָּ ל הֶׁ ְדדּו אֶׁ זקנים הם ש לומר (ב)דברים כא,  "ּומָּ
לרק "לכן כל מה שיש להם לעשות הוא  צדיקים ושופטים לָּ חָּ יֹבת הֶׁ ר ְסבִּ ים ֲאשֶׁ רִּ עָּ ל הֶׁ ְדדּו אֶׁ לערוף את העגלה כי הוצרכו אבל לא  (ב)דברים כא,  "ּומָּ

)'בגדי  העגלההיו צריכים לערוף את הם  ,לא היו זכאיםכשהזקנים אך  .(')'בגדי אהרן' על התורה פרשת כי תצא ד"ה 'כי תצא למלחמה מגלה את הרוצח היתההיא 

ְקחּו " יםנרמז בפסוק וזה .אהרן' על התורה פרשת כי תצא ד"ה 'כי תצא למלחמה' בשם האר"י ז"ל( ל ְולָּ לָּ חָּ ל הֶׁ ה אֶׁ ְקֹרבָּ יר הַּ עִּ יָּה הָּ ירְוהָּ עִּ ְקֵני הָּ ר  זִּ ר ֲאשֶׁ קָּ ת בָּ ְגלַּ וא עֶׁ הִּ הַּ
דּו  ה ְבֹעל: ְוהֹורִּ ְשכָּ ר לֹא מָּ ּה ֲאשֶׁ ד בָּ ירלֹא ֻעבַּ עִּ ְקֵני הָּ ל זִּ חַּ נָּ ה בַּ ְגלָּ עֶׁ ת הָּ ם אֶׁ ְרפּו שָּ ֵרעַּ ְועָּ זָּ ֵבד בֹו ְולֹא יִּ ר לֹא ֵיעָּ ן ֲאשֶׁ ל ֵאיתָּ חַּ ל נַּ ה אֶׁ ְגלָּ עֶׁ ת הָּ וא אֶׁ הִּ )דברים  "הַּ

י ָהִעיר" כשהםכלומר , ד( -כא, א   .למלחמה'()'בגדי אהרן' על התורה פרשת כי תצא ד"ה 'כי תצא  לערוף אותה צריכיםהיו לא המיוחדים שבעיר, ו" ִזְקנ 

פת נבלת גּותוך מ סוף בפרשת שופטים(בעכו תלמיד הרמב"ן -יצחק דמן ינו)'מאירת עינים' לרב גדולה תה יוצאת תולעת אחתי, הןעגלה בנחל איתה עריפתאחרי אז ו
שהיו הולכים  נחיל תולעים ארסייםגם  ממנה יוצאהיה ו ()'רבינו בחיי' פרשת שופטים כא, ח ד"ה ושמעתי, 'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל סוף פרשת שופטיםשנערפה העגלה 
)'רבינו בחיי' פרשת שופטים כא,  עד לרוצח והורגת אותו לכתה הותהי. והתולעת הגדולה התולעת אות תקלא ד"ה שלא לעבור( אע" ג)'אלה המצות' לר' משה חאגיז דף מ אחרי

באה היתה על ידה כך ו .(, 'נחלת בנימן' מצוה קו ד"ה ואז מנה אותן שאול בשם 'רבינו בחיי'ז"ל סוף פרשת שופטים, 'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה תפג ד"ה שהנחל ח ד"ה ושמעתי, 'ליקוטי תורה' להאר"י
מתוניס  בהשמטות דף פג ע"א סוף פרשת שופטים ד"ה 'אתה תבער' מספר )'קרית ארבע' לר' רחמים חורי  שמיםה מן (ובפסיקתא"ה ד דף פב ע"בפרשת שופטים  )'גבול בנימין' בחלק ג' דרוש מגנקמה ה

תולעת ה כנגד תיבת 'רימה' צירוףהן תיבות  סופישה )דברים כא, ט( "ִמִקְרֶבָך יַהָנִק  םַהדָ  רְתַבע   הְוַאתָ " כפי שנרמז בפסוק זרע אברהם בשם רבינו בחיי(
שהתולעת ממהרת ללמד  תיבת 'ימהר'צירוף  גם והן .'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה תפג ד"ה שהנחל( ,ז"ל סוף פרשת שופטים )'ליקוטי תורה' להאר"י גופת הבהמהשיוצאת מ

 .(ואומנםלהחיד"א פרשת שופטים ד"ה  'נחל קדומים') לעשות את מלאכתה

ממית כדמות  ץֶשֶר מתהווה היה  הידעל , וטומאת נבלת הבהמהי הרחיצה ובבמהשולטת  'ח הרעההרּו'נוצרת מכוח היתה התולעת הזאת 
יש אומרים  אמנם .מצוה תפג ד"ה פרטי המצוה(להרדב"ז  על טעמי המצוות 'מצודת דוד') אותו וממית נמצא הרוצח בכל מקום שהוא יאחר שהיה הולךלעת, תֹו

להחיד"א פרשת שופטים  'נחל קדומים''תרגום יונתן' דברים כא ח, ) עושים לו משפטאז היו כך מגלה אותו לכולם וו ,הרוצח ו שלמגיעה לביתהיתה רק שהתולעת 

נדבקת ו )'תרגום יונתן' דברים כא ח( יועולה על היתהגם את הרוצח היא  היתה מוצאת התולעתשכש אומריםויש  ,פרשת שופטים( 'רבינו אפרים על התורה'ד"ה ואומנם, 
חכמים יודעי הסוד ה מתגלגל ובא לאזניהדבר תמהים, עד שהיה היו וכל הרואים אותה  .בריה יכולה לנתק אותה ממנושום היתה ולא  ,בבגדו
וכל היווצרּותה ורדיפתה של  .(בשם מקובל ירא שמים פרשת שופטיםסוף ב'מאירת עינים' ) והיו תופסים ומוסרים אותו לבית הדין ומכירים בו שהוא הרוצח,הזה 

 .)'מצודת דוד' על טעמי המצוות מצוה תפג ד"ה פרטי המצוה, 'נחלת בנימן' מצוה קו ד"ה ואז מנה אותן שאול( א מפלאי הטבעיהתולעת אחרי הרוצח ה

 ימות הרוצחר שאעד  לגופוולא אין מנוחה לנשמת הנרצח 

עולה  ין נשמתםכן אלנרצחים מהרהרים בלבם או אומרים בפיהם דברים כלפי שמים בשעת ההריגה מחמת מרירות ליבם, והאנשים שרוב 
)'צרור המור' פרשת ויחי ד"ה ולכן אמר דוד  םופתח השמים סגור בפניה 'צרור המור' פרשת כי תבוא ד"ה 'וכן בכאן אם יראו הדיינים'() םת בהפוגע ת הדיןדמו למעלה במהרה

ל נקמות -את "צועקכן ו ,הדמ צועקת חמס ליושבי הארץ שינקמו אתו ,הונד הנע אלא היא מעת הרצח נרצח מנוחהנשמת האין לאז ו .אחר שהרגו(
)'מעבר יבק' מאמר שפת אמת פרק י' ד"ה ומנהג הרבה  ה' וישפוט!" הירא" וכן (' בשם 'צרור המור'צרור'ענף דם ד"ה  'מדרש תלפיות')'צרור המור' פרשת שופטים ד"ה והטעם וד"ה ואמר,  "ה'!

הולך נע ונד הוא ו ר נשפך דמו כמיםשאג ורעה זו של נפש ההרּו .מסעי(-סוף פרשת מטותעל התורה )'מגלה עמוקות'  הולך מסוף העולם ועד סופו להוקֹו מקומות(
 .)'צרור המור' פרשת כי תבוא ד"ה  וכן בכאן אם יראו הדיינים( הוא סוד גדול מסתרי התורהבארץ 

לר' בנימין הכהן סוף פרשת שופטים חלק ג' דרוש מג ד"ה בפסיקתא  על התורה )'גבול בנימין' אין מנוחה לנפש הנרצח והיא הולכת וסובבת עד שינקם דמה במיתת הרוצח

יתָּ " לקיןאמר ה' אחרי שקין הרג את הבל, לכן  אמרתי( ׂשִּ ה עָּ ר מֶׁ יֹאמֶׁ יָך קֹולוַּ חִּ ים  ְדֵמי אָּ הֹצֲעקִּ מָּ ֲאדָּ ן הָּ י מִּ וכן  צרור המור' פרשת כי תבוא ד"ה)')בראשית ד, י(  "ֵאלַּ

 ואמר ה' .)'מעבר יבק' מאמר קרבן תענית פרק ז ד"ה ראה כמה תולדות( זועק על קין שהרגוהיה כל העת ר שאל הבל שנהרג, קולו ש והיה זה .בכאן אם יראו הדיינים(
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ה נש ותמידיבה מרּוהוא על ההריגה הזאת הרי שעונשו ואינן עולים למעלה,  מהאדמהזועקים  ושכל זמן שדמי אחי לקין תָּ רּוראמר "ְועַּ ה אָּ תָּ  אָּ
ן הָּ   המִּ מָּ ר פ   ֲאדָּ ת אֶׁ ֲאשֶׁ חַּ קַּ יהָּ לָּ ת פִּ ה אֶׁ יָּדֶׁ ְצתָּ יָך מִּ חִּ  .)'צרור המור' פרשת בראשית ד"ה ועתה ארור אתה( )בראשית ד, יא( ָך"ת ְדֵמי אָּ

 כפיוזה  ,וירה עליו חץ והרגו חי-בעל שקין הואחשב בשוגג  למךכאשר  "ֶלֶמְך"על ידי קין  נהרגלאחר מותו של הבל,  שלושים שנהומאה 
י "שסיפר למך  תִּ ְמרָּ ֲאֵזנָּה אִּ ְך הַּ מֶׁ י ְנֵשי לֶׁ ן קֹולִּ עַּ ה ְשמַּ לָּ ה ְוצִּ דָּ יו עָּ שָּ ְך ְלנָּ מֶׁ ר לֶׁ יֹאמֶׁ יוַּ ְצעִּ י ְלפִּ ְגתִּ רַּ יש הָּ י אִּ י: כִּ תִּ ֻברָּ ד ְלחַּ ם  ְויֶׁלֶׁ ם יֻקַּ יִּ תַּ ְבעָּ י שִּ ןכִּ יִּ ְך  קָּ מֶׁ ְולֶׁ

ה ְבעָּ ים ְושִּ ְבעִּ יש" ,כד( –)בראשית ד, כג  "שִּ י אִּ י כִּ ְצעִּ י ְלפִּ ְגתִּ רַּ שבהם לא נח הבל שלושים שנה ומאה  ןובכל אות .ראה רש"י בראשית ד, כג() שהרגֹוהוא קין  –" הָּ
ת" הנקראנולד לאדם הראשון בן נוסף  אז על ידי שנהרג, קיןהבל מ נקמתשבאה ורק לאחר  .בניםלאדם הראשון לא נולד  מזעקתו, ועליו  "ש 

ת " נאמר א אֶׁ ְקרָּ תִּ ד ֵבן וַּ ֵתלֶׁ ְשתֹו וַּ ת אִּ ם עֹוד אֶׁ דָּ ע אָּ ֵידַּ י ֱאֹלוַּ ת לִּ י שָּ ןקִּ ְשמֹו ֵשת כִּ יִּ גֹו קָּ י ֲהרָּ ל כִּ בֶׁ ת הֶׁ חַּ ֵחר תַּ ע אַּ רַּ ֵחר , ")בראשית ד, כה( "ים זֶׁ ע אַּ רַּ ת זֶׁ חַּ תַּ
ן יִּ גֹו קָּ י ֲהרָּ ל כִּ בֶׁ ת"שתת על ידי הּו העולם מותו של הבל יאחרכי  –" הֶׁ  .)'מעבר יבק' מאמר קרבן תענית פרק ז ד"ה ראה כמה תולדות( "ש 

ֵּות , ובזה להרחיקם משאר המתים למען בהרבה מקומות לקבור את הנהרגים לבדםמנהג כשר בר מינן לכן יש  יבֹולא "ְלעַּ ם ְברִּ דָּ  ,)איכה ג, לו( "אָּ
הנהרגים לפני אותם ונהגו שלא לרחוץ את  .)'מעבר יבק' מאמר שפת אמת פרק י' ד"ה ומנהג הרבה מקומות( ם תמיד תובעים דין עד שיישפך דם הרוצחהיות כי ה

אלא רק כורכים  מלבישים אותם 'תכריכין' ואין .הרמ"ק(מקיד ע"א דף וירא  פרשת זוהר)'אור החמה' על  תועל ידי מלאך המוונטמאו לא נהרגו הם  קבורתם, כי
. םהלהתלבש ב של הנהרג שנוח לאותו הרוח 'בגדי הנקם' את מבחוץלהם  ּואְר סדין על בגדיהם למען לא יתביישו בפני שאר המתים, ולא יִ 
)'מעבר יבק' מאמר שפת אמת  תוסס עליהן ובתוכןבעוד דמו לפני המלך המשפט  ולהתראות ,ולא נוח לרוח להתלבש בריח מלבושים אחרים כשאר מתים

 .פרק י' ד"ה ומנהג הרבה מקומות(

 אל מקומה ונשמתו תשובשייהרג הרוצח ינוח הנרצח מזעקתו  לאחר

ומעוכב וזועק ֵמֵצר שהנרצח  .הנרצח מצרתו ועל ידי זה 'נגאל' , לפי שהוא נוקם את נשמתו של הנרצחבשם 'גואל' נקרא של הנרצח נוקם הדם
 לפילהרוג את הרוצח, לכן יש מצוה ביד גואל הדם  .)'מעבר יבוק' קרבן תענית פ"ז ד"ה ומטעם( ישוב למקומו אחריהרק ו ,מן האדמה עד שתבוא הנקמה

 וכדומה רכֹופ  דמי ומטעם זה אסור לקחת . א הלכה ב(הלכות רוצח פרק בהרמב"ם  בהסבר דברי)'מעבר יבק' מאמר אמרי נועם פרק כח  שבזה מניח את דעת קרובו שנרצח
)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת  צריך לפייס את הנרצח דווקא בדם הרוצח כי הדם או בית הדין אין לדבר חשיבותמהרוצח, ואפילו אם ימחל גואל 

הורגת את הרוצח  היתה התולעתכי  ,כבר לקבור את הנרצח אפשר היהלכן אחרי שהיו עושים את מעשה העגלה הערופה  .מסעי ד"ה 'בפרשת מסעי מדבר'(
 .אות תקלא ד"ה שלא לעבור( אע"ג לר' משה חאגיז דף מעל טעמי המצוות 'אלה המצות' עפ"י ) שבה למקומה של הנרצח ונשמתו

 ,הרוצח לצאת מגופועל כן תצטרך גם נשמתו של והפריד את הנשמה של הנרצח מן הגוף הרוצח שעשה הרוצח כן ייעשה לו, ש פישכ נמצאכך ו
)'צרור  לנרצח הלכן כל אדם החומל על הרוצח עושה רע. )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת מסעי ד"ה 'בפרשת מסעי מדבר'( ורק אחר כך תבוא מנוחה ומרגוע לנרצח

רוחו היתה  כאשר תורה שבכתב פרשת מסעי ד"ה 'בפרשת מסעי מדבר'()'של"ה הקדוש'  אצל נבות היזרעאלי שהיהוזה מה  .(המור' פרשת כי תבוא ד"ה  וכן בכאן אם יראו הדיינים
)'אור החמה' על הקדמת  , ועל ידי צעקתה עלה לפני ה' יתברך 'רוח השקר' החיצוני של השטןשהביא למותו צועקת ותובעת דין מלמטה על אחאב

)'אור החמה' על הקדמת הזוהר  אשר יש לו כניסה פרשת וישלח ד"ה וירא כי לא יכול לו( לר' אברהם סבע )עפ"י 'צרור המור' שהוא הס"מ בעצמו הזוהר דף קצב ע"ב ד"ה 'ודא חמא' מהרמ"ק(

לנקום את כדי , יתברך ה' שהוא על זוהר פרשת וישב דף קצב ד"ה והנה ר' אלעזר חזק(לר' שמעון לביא מחבר פיוט 'בר יוחאי' )'כתם פז'  הדייןלפני  ק(דף קצב ע"ב ד"ה 'ודא חמא' מהרמ"
כיון שתביעת רוחו של נבות היתה דין אמת שהרי לא וכל זה  ,)'אור החמה' על הקדמת הזוהר דף קצב ע"ב ד"ה 'ודא חמא' מהרמ"ק( 'שקר'נקמתו של נבות באמצעות 

)להרחבה בענין מותו של נבות היזרעאלי ונקמתו ראה  על זוהר פרשת וישב דף קצב ד"ה והנה ר' אלעזר חזק( לר' שמעון לביא )'כתם פז' הותר לאחאב לשפוך את דמו של נבות היזרעאלי

 .'איסור אמירת שקר'( –מאמרינו לפרשת משפטים 

 ,שישמע לדבריהם וייצא לקראת הרעה שנגזרה עליו מפי עליוןו ולפתות נביאי השקר של אחאב, כדי להטעותו 'רוח השקר' התלבשה בכל
ֹ הנביא "לו כפי שתיאר ו ְשמ ינֹו ּומִּ ימִּ יו מִּ לָּ ם ֹעֵמד עָּ יִּ מַּ שָּ א הַּ ל ְצבָּ ְסאֹו ְוכָּ ל כִּ ת ה' ֹיֵשב עַּ י אֶׁ יתִּ אִּ ר ה' רָּ ע ְדבַּ ֵכן ְשמַּ ר לָּ יֹאמֶׁ ה  אלֹו:וַּ תֶׁ י ְיפַּ ר ה' מִּ יֹאמֶׁ וַּ

ֹפל ל ְויִּ ב ְויַּעַּ ְחאָּ ת אַּ ה ֹאֵמר ְבֹכה: אֶׁ ה ְבֹכה ְוזֶׁ ר זֶׁ יֹאמֶׁ ד וַּ ְלעָּ ֹמת גִּ ר ֵאֵצא  ְברָּ יֹאמֶׁ ה: וַּ מָּ יו בַּ ר ה' ֵאלָּ יֹאמֶׁ נּו וַּ תֶׁ י ֲאפַּ ר ֲאנִּ יֹאמֶׁ ְפֵני ה' וַּ יֲַּעֹמד לִּ רּוחַּ וַּ ֵיֵצא הָּ וַּ
יו יאָּ ל ְנבִּ י כָּ ר ְבפִּ קֶׁ י רּוחַּ שֶׁ יתִּ יִּ ל ֵצא  ְוהָּ ה ְוגַּם תּוכָּ תֶׁ ר ְתפַּ יֹאמֶׁ ֲעֵׂשה ֵכןוַּ בסגנון  לאחאב שם התנבאו נביאי השקר. מטעם זה כל כב( -)מלכים א' כב, יט" וַּ

לְ " שנאמראחד  מִּ ד לַּ ְלעָּ ֹמת גִּ ל רָּ ֵאֵלְך עַּ ם הַּ ר ֲאֵלהֶׁ יֹאמֶׁ יש וַּ ע ֵמאֹות אִּ ְרבַּ ים ְכאַּ יאִּ ְנבִּ ת הַּ ֵאל אֶׁ ְׂשרָּ ְך יִּ לֶׁ ְקֹבץ מֶׁ יִּ ל וַּ ְחדָּ ם אֶׁ ה אִּ מָּ יֹאְמרּו ֲעֵלה וְ חָּ י וַּ ֵתן ֲאֹדנָּ יִּ
ְך לֶׁ מֶׁ לפי שאין מנוחה  נבות היזרעאלי, של רוחו ומובן מדוע הסכים ה' עם בקשת .)הרמ"ד וואלי מלכים א' כב על הפסוק 'אצא והייתי רוח שקר'( )מלכים א' כב, ו( "ְביַּד הַּ

 .ממי שהביא למותולנפשו עד שתבוא הנקמה 

יו שנאמר " אלא להוציאו להורג ביד גואל הדם במזיד ציוותה התורה לא לרחם על הרוצח מטעם זה לָּ ם עָּ ב לֹו ְוקָּ רַּ יש ֹׂשֵנא ְלֵרֵעהּו ְואָּ ְהיֶׁה אִּ י יִּ ְוכִּ
ְתנּו ֹאתֹו בְ  ם ְונָּ שָּ ְקחּו ֹאתֹו מִּ ירֹו ְולָּ ְקֵני עִּ ְלחּו זִּ ֵאל: ְושָּ ים הָּ רִּ עָּ ת הֶׁ חַּ ל אַּ ֵמת ְונָּס אֶׁ ש וָּ פֶׁ הּו נֶׁ כָּ ֵמת: ְוהִּ ם וָּ דָּ יולֹא תָּ יַּד ֹגֵאל הַּ לָּ י  חֹוס ֵעיְנָך עָּ קִּ נָּ ם הַּ ְרתָּ דַּ עַּ ּובִּ

ֵאל ְׂשרָּ יִּ ְך מִּ י" יג( -)דברים יט, יא "ְוטֹוב לָּ נָּקִּ ם הַּ הרוג אותו הטוב ל שנעשהשכפי  –" ְוטֹוב ָלְך"הוא דם ההרוג שנשפך על הארץ על לא חמס בכפיו,  – "דַּ
נגמר דינו של בבית הדין אם ולכן  .פרשת כי תבוא ד"ה ואז כששופכים(' אברהם סבע חמיו של ר' יוסף קארו לר)'צרור המור'  לכל ישראל בזה טוב נעשה כך באותה נקמה,

מאמר לר' אהרן ברכיה ממודינא מעבר יבק' )' על מנת לעשות נחת לנרצח ותווביד כל אדם עד שהיו ממיתים אהיו רודפים אחריו בכל דבר אז  למיתה,הרוצח 

לר' אהרן 'מעבר יבק' עפ"י ) מן הארץ ימחושאכן אותם אנשים שופכי דמים  'ְבִרית ְכרּוָתהוהקב"ה ברחמיו עשה ' .עב ע"ב(דף סנהדרין גמ' ראה  אמרי נועם פרק כח.

 .מאמר שפת אמת פרק י' ד"ה ומנהג הרבה מקומות(ממודינא ברכיה 

תלוי אם עשה תשובה על  רק והדבר ,וסכין עצמו בחרב תעל ידי פגיע אובני אדם  רציחה בידי הרוצח חייב למות מיתה שאינה טבעית, על ידי
הדבר אלא בשביל רציחה  לא בא להםשמתים,  בסוף ועל ידי זה ם שנחתכים בסכין בכוונה או בשוגגוזה הסוד שרואים כמה אנשי .מעשיו
בגלגול על מנת למות מיתת רציחה, ובזה יכופר שוב עשה תשובה גדולה עד שמת מיתה טבעית, הרי מוכרח הוא שיבוא האדם . ואם ושרצח
עד שלבסוף  צורך לעולםבו מפני שיש  ודינו מתעכב לאחר החטאמיד  מתהרוצח לא שפעמים ישנם ו .)'מדרש תלפיות' ענף הריגה ד"ה ודע שאם הרוצח( עוונו

קרבן  'מעבר יבוק') (ג)ראה רש"י בראשית ד, כ 'למך'נהרג על ידי שבעה דורות כלאחר , והעמיד עוד צאצאיםשהתעכב כדי ל קיןוכך היה עם מגיע לו המוות. 

פרשת  'במדבר רבה') יבואו כל בני האדם לעתיד לבואשר אכהרי ש, ולא עוד מיתה רגילה על מיטתוברק ימות הרוצח ואם  .ז ד"ה ופעמים(רק תענית בסוף פ

 .ואתחנן ב, כה( ' פרשתבמדבר רבה') יישפך דמו של הרוצח במדבר רבה ואתחנן ב, כה(על  'אשד הנחלים'ביאור ) 'תחית המתים'עת ב ואתחנן ב, כה(
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 דם הנרצח לא נבלע בארץ והוא מפעפע עד שיומת הרוצח

נפש' לרבינו יוחנן לוריא מגדולי אשכנז  )'משיבת ימים רבים יואם יבוא הרוצח אצל הנרצח אפילו אחר .של הנרצח נבלע בארץ ורישומו ניכר כל העתאין דמו 

פתח יתאזי  ,מאמר שלישי פרק שלישי ד"ה 'מודעת זאת בכל הארץ'( לר' מנשה בן ישראל )'נשמת חיים' ו בעפרוכיסוי קודם קבורתו באדמה פרשת שופטים על הפסוק 'ואתה תבער דם הנקי'(
כדי , (ים על הפסוק 'ואתה תבער דם הנקי'נפש' פרשת שופט 'משיבת'ספר חסידים' סימן תתשמג, ) בו ביוםהרג אותו ב מן הפצעים כאילו יחזרו הדמים לזּוו של הנרצח המכה

הנשמה של הנרצח המרחפת מעל הגוף יודעת מאוד מיהו הרוצח ומצביעה עליו  קורה כיודבר זה  .)'ספר חסידים' סימן תתשמג( נקמו מן הרוצחיש
מאמר שלישי פרק שלישי ד"ה מנשה בן ישראל  'לרנשמת חיים' )' ף בנוקמו את נקמתוכאשר הוא עובר ליד הגוף, ומיד רותח דמו של הנרצח בקצפו שהיה לו לקצֹו

 .('מודעת זאת בכל הארץ'

 כאשר העמידו על נבות שני עדי שקר להעיד שקילל כלפי שמים דמו של נבות היזרעאלי שנרצח על ידי אחאב ואיזבל אשתועם גם כך היה 
ְנֵשי הַּ שנאמר " הרג ואז אחאב יירש את שדהוישהוא יכדי  ,המלךכלפי ו ֻדהּו אַּ ְיעִּ ְגדֹו וַּ ֵיְשבּו נֶׁ ל וַּ יַּעַּ ים ְבֵני ְבלִּ שִּ ֲאנָּ יָֹּבאּו ְשֵני הָּ ד וַּ גֶׁ בֹות נֶׁ ת נָּ ל אֶׁ יַּעַּ ְבלִּ
בֹות ֱאֹלהָּ  ְך נָּ ם ֵלאֹמר ֵברַּ יָֹּמתקִּ עָּ ים וַּ נִּ ֲאבָּ ְסְקֻלהּו בָּ יִּ יר וַּ עִּ חּוץ לָּ ֻאהּו מִּ ֹיצִּ ְך וַּ לֶׁ מֶׁ בֹות נאמר "ואחר כך )מלכים א' כא, יג(  "ים וָּ י ֵמת נָּ ב כִּ ְחאָּ ְשֹמעַּ אַּ י כִּ ְיהִּ וַּ

ם יָּקָּ ְשתֹו וַּ י ְלרִּ ְזְרֵעאלִּ יִּ בֹות הַּ ם נָּ רֶׁ ל כֶׁ ת אֶׁ דֶׁ רֶׁ ב לָּ ְחאָּ בו בע דין על רוצחיו במקום ותנבות היה  לעולםו ,(, טז)ראה המעשה בספר מלכים א' כא )מלכים א' כא, יג(" אַּ
, כפי דווקא במקום בו נשפך דמו של נבות שפךיידמו שהיה של אחאב  עונשולכן  .)'מעבר יבק' מאמר שפת אמת פרק י' ד"ה ומנהג הרבה מקומות( דמו נשפך

ר ה' לו אליהו הנביא " שהתנבא מַּ ְמקֹוםֹכה אָּ ה בִּ תָּ ם אָּ ְמָך גַּ ת דָּ ים אֶׁ בִּ ְכלָּ בֹות יָֹּלקּו הַּ ם נָּ ת דַּ ים אֶׁ בִּ ְכלָּ ְקקּו הַּ ר לָּ   .)מלכים א' כא, יט( "ֲאשֶׁ

וכשנוקמים את נקמת דם ההרוג וממיתים את הרוצח, אזי . הרוצחעושים דין עם הם נשמתו של הנרצח גורמת רעה ליושבי הארץ כשאין 
ענף  'מדרש תלפיות'וכן הביא דבריו ב 'ואז כששופכים')'צרור המור' פרשת שופטים ד"ה והטעם וד"ה ואמר, 'צרור המור' פרשת כי תבוא ד"ה  ומיד עולה נשמתו למעלה לנרצחמנוחה מגיעה 

ם ֹשְפכֹושנאמר " הארץג מן ומתבער דם ההרּו דם ד"ה צרור( ם ְבדַּ י אִּ ּה כִּ ְך בָּ ר ֻשפַּ ם ֲאשֶׁ דָּ ר לַּ ץ לֹא ְיֻכפַּ רֶׁ אָּ )'צרור המור' פרשת שופטים ד"ה והטעם  )במדבר לה, לג( "ְולָּ

ד"ה 'ועוד שמעתי  פרשת בראשית)'לב אריה'  כלומר שמנוחת דם הנרצח והשקטתו תבוא רק לאחר שיישפך דם הרוצח –" ם ְבַדם שְֹׁפכֹוִכי ִא " .וד"ה ואמר הביא(

קחו ישראל יעון החמס שבידיהם על ידי שיעל אף שהוא ינקה לגוים על  אמר ה' כי לעתיד לבוא ועל דרך זה .במדבר לה, לג( 'תרגום יונתןתירוץ' בביאור '
יִתישנאמר " בשפיכת דמםאלא רק  להםאבל על עוון שפיכת הדמים של ישראל לא יתכפר  מזהבם וכספם, ֹׁא ִנק  יִתי ָדָמם ל  )יואל ד, כא( "ְוִנק 

 .)'מצודת דוד' יואל ד, כא ד"ה ונקיתי(

ֵער מה שמבקשים הכהנים במעשה עגלה ערופה " וזה ה ְתבַּ תָּ יְואַּ קִּ נָּ ם הַּ דָּ ָך הַּ ְרבֶׁ קִּ הוא דמו של הנרצח הצועק  –" ַהָדם ַהָנִקי" ,)דברים כא, ט( "מִּ
יתָּ לקין " , וכמו שאמר ה'מהאדמה לנקמה ׂשִּ ה עָּ ר מֶׁ יֹאמֶׁ הוַּ מָּ ֲאדָּ ן הָּ י מִּ ים ֵאלַּ יָך ֹצֲעקִּ חִּ  ,רשת שופטים ד"ה והטעם וד"ה ואמר)'צרור המור' פ )בראשית ד, י(  "קֹול ְדֵמי אָּ

 עושים לנהרג נחת רוח נהרג,הבשעה שמזכירים את שמו של  'ֹום דמקֹונה' י'שאומרים  אלו אותם לכן .(' בשם צרור המורצרור'ענף דם ד"ה  'מדרש תלפיות'
כי כל זמן  הקירות,גבי שעל  דםאת הלכסות  בבית שנהרגו בו על קידוש ה' נכון לאש וזה הטעם .)'מעבר יבק' מאמר שפת אמת פרק י' ד"ה ומנהג הרבה מקומות(

י " ירושליםבעיר על הדם שנשפך  בנביא שנאמרכפי ו .אינו ממהר לנקוםהוא שאין הדם מכוסה הקב"ה נוקם וכשהוא מכוסה  ר ֲאֹדנָּ מַּ ֵכן ֹכה אָּ לָּ
ּה לֹא נָּ  יאָּ יהָּ הֹוצִּ חֶׁ ְנתָּ יהָּ לִּ חֶׁ ְנתָּ נָּה לִּ מֶׁ ה מִּ ּה לֹא יְָּצאָּ תָּ ְלאָּ ּה ְוחֶׁ ה בָּ תָּ ְלאָּ ר חֶׁ יר ֲאשֶׁ ים סִּ מִּ דָּ יר הַּ ל:ה' אֹוי עִּ יהָּ גֹורָּ לֶׁ ל עָּ יחַּ  פַּ ל ְצחִּ יָּה עַּ ּה הָּ ּה ְבתֹוכָּ מָּ י דָּ כִּ

ְת  כַּ ְתהּו לֹא ְשפָּ מָּ ע ׂשָּ לַּ ר:סֶׁ פָּ יו עָּ לָּ ּסֹות עָּ ץ ְלכַּ רֶׁ אָּ ל הָּ סֹות הּו עַּ כָּ י הִּ ְלתִּ ע ְלבִּ לַּ יחַּ סָּ ל ְצחִּ ּה עַּ מָּ ת דָּ י אֶׁ תִּ תַּ ם נָּ ְנֹקם נָּקָּ ה לִּ ֲעלֹות ֵחמָּ ח( )'ספר  –)יחזקאל כד, ו  "ְלהַּ

 .(. ראה רש"י ומצודת דוד על יחזקאל כד, חחסידים' סימן תמט

ה קִּ ְורּוחַּ ֱאֹלשנאמר " הַּ אלֹולאש העת שעשו את יֹו באותה אשת יֹורי יהודה במצושנרצח על ידי ׂש עם זכריה הנביא המעשה מובןובזה  ְבשָּ ים לָּ
 ֹ י ם וַּ עָּ ל לָּ ֲעֹמד ֵמעַּ יַּ ֹכֵהן וַּ ע הַּ ן ְיהֹויָּדָּ ְריָּה בֶׁ ת ְזכַּ ֱאֹלאֶׁ ר הָּ מַּ ם ֹכה אָּ הֶׁ ר לָּ ֲעֹזב  יםקִּ אמֶׁ יַּ ת ה' וַּ ם אֶׁ ְבתֶׁ י ֲעזַּ יחּו כִּ ְצלִּ ְצֹות ה' ְולֹא תַּ ת מִּ ים אֶׁ ם ֹעְברִּ תֶׁ ה אַּ מָּ לָּ

ם:  ְתכֶׁ ְךאֶׁ לֶׁ מֶׁ ת הַּ ְצוַּ ן ְבמִּ בֶׁ ְרְגֻמהּו אֶׁ יִּ יו וַּ לָּ ְקְשרּו עָּ יִּ ר ֵבית ה': וַּ ֲחצַּ מֹו בַּ יו עִּ בִּ ע אָּ ה ְיהֹויָּדָּ ׂשָּ ר עָּ ד ֲאשֶׁ סֶׁ חֶׁ ְך הַּ לֶׁ מֶׁ ש הַּ ר יֹואָּ כַּ ת ְבנֹו ְולֹא זָּ ֲהֹרג אֶׁ יַּ ּוְכמֹותֹו  וַּ
ְדֹרש א ה' ְויִּ ר ֵירֶׁ מַּ ָמה ִלְנקֹׁם לא יישל זכריה  שדמוציוה ה' אז ו .ע"ב ד"ה של זכריה( נזדף גיטין גמ' )רש"י  כב( –)מלכים ב' כד, כ  "אָּ בלע באדמה על מנת "ְלַהֲעלֹות ח 

יָּה  הנביאעליו גם כפי שאמר  ,"ָנָקם ּה הָּ ּה ְבתֹוכָּ מָּ י דָּ ע"כִּ לַּ יחַּ סֶׁ ל ְצחִּ ר:  עַּ פָּ יו עָּ לָּ ּסֹות עָּ ץ ְלכַּ רֶׁ אָּ ל הָּ ְתהּו עַּ כַּ ְתהּו לֹא ְשפָּ מָּ ֲעלֹות חֵ ׂשָּ םְלהַּ ְנֹקם נָּקָּ ה לִּ  מָּ
ּה  מָּ ת דָּ י אֶׁ תִּ תַּ ענָּ לַּ יחַּ סָּ ל ְצחִּ סֹות עַּ כָּ י הִּ ְלתִּ  .נז ע"ב(דף גיטין גמ' ) תח ומפעפעל הארץ רֹווהיה דמו של זכריה שנשפך ע ח( –)יחזקאל כד, ז  "ְלבִּ

ְקרּו והם שאל "מהו הדם הזה?" הוא  ,מפעפע דמו של זכריהאת  רב הטבחיםוכאשר ראה נבוזראדן  רבנות שנשפך שם. שזה דם הקואמרו לו שִּ
לו שזהו דם זכריה הנביא  דּוהֹו , ואזיסרוק את בשרם במסרקות של ברזלשאם לא יגלו לו את האמת הוא יים נבוזראדן לא האמין להם וא

הביא סנהדרין מיד  "אני אפייס את דמו!" נבוזראדןאמר להם . שדמו מפעפע ולא נרגע וזה כבר כמה שנים מאז שנרצחשהוכיח את העם, 
הביא תינוקות  דמו., ולא נרגע שם אותם הביא בחורים ובתולות ושחטלא נרגע דמו. אך ן קטנה ושחט את כולם על מקום דמו, וסנהדרי גדולה

נרגע דמו  ומיד "הם איבדתי נוח לך שאאבד את כולם?!"זכריה זכריה טובים שבאמר  הוא אז .ולא נרגע דמו שם,אותם של בית רבן ושחט 
שם  בלעישיהתמלא הקב"ה רחמים, ורמז לאותו הדם  כי (סוף פרשת מטות מסעי 'מגלה עמוקות', כג פתיחתא דחכימי 'מדרש רבה'ב, נז ע"דף גיטין גמ' ) של זכריה הנביא

 .מאמר שלישי פרק שלישי ד"ה 'אשר על כן'(לר' מנשה בן ישראל )'נשמת חיים'  אדמהתוך הב

מָּ  .אחיואת  םבשני אחים שהרג אחד מההיה מעשה ו וכל יום ויום  ם לקחה כוס אחת ומילאה אותה בדם האח שנרצח, והניחה אותה בארון.ְואִּ
 שתק מתסיסתו,הוא וראתה ש הביטה בכוסו האםפעם אחת נכנסה ו. תוססהדם היה כל העת והיתה מוצאת שנכנסת לראות את הדם,  היתה

ְך תקיים וה רצח את אחיור שאבנה השני שנהרג גם באותה שעה ידעה ו ְך ָדמֹו ָאָדםַדם ָהָאָדם בָ "שֹׁפ   .ואתחנן ב, כה( 'במדבר רבה') )בראשית ט, ו( "ִיָשפ 
ה " נאמרכפי ש 'המיתה'ייצא מתחת עונש העולם אז  ,יקומו לתחיה כל המתיםולעתיד לבוא כאשר יבוא מלך המשיח ו חָּ ח ּומָּ צַּ נֶׁ ת לָּ וֶׁ מָּ ע הַּ לַּ בִּ

י ה' ים ֲאֹדנָּ נִּ ל פָּ ל כָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ  ימינו, אמן.בבקרוב  ,)זוהר פרשת וירא דף קיד ע"א ד"ה רבי שמעון הוה יתיב( )ישעיה כה, ח( "דִּ
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