
 שמות כ, יב() לֹא ִתְנָאף

 אוריאל בן שבת

 

 דיבר לא תנאף משמעות עדכנית? הכיצד לחלץ מתוך 

איסור  –שהפכה מורכבת כל כך סוגיה מול עשרת הדברות של אוניברסליות לאיך ניתן לטעון לנצחיות התורה ו
 אשת איש?

ועוד( המסבירים שמדובר  רבים המפרשים )אבן עזרא, ספורנוכי  –את האיסור לאשת איש מצמצם ההוא זה רש"י 
אבל נישאר  הרג ולא יעבור".יובכל מקרה, גדולה מאד חומרת העבירה שנאמר עליה "י בכל יחסי המין האסורים.

  בגידה.או בימינו בהלכה: יחסים בין גבר לאישה נשואה,  "ניאוף"של לנו עם המובן המוכר  –עם הפשט 

, שהרי על גבר להסביר בקריאה יחפה שהמדובר באמנה בין גבריםתקשה תבאנתרופולוגיה לא מתחילה  יתסטודנט
בתפיסה כי יסבירו לנו  "אשת איש". - נשוי לא חל אותו איסור, כל עוד לא מדובר באישה מאורסת או נשואה

ועל כן אסורה היא לכל גבר  ,כנראה שאישה נחשבת רכוש, רכוש בלעדי )עיין ערך "בעל"(, המקראית של זוגיות
 ת לרכוש משותף(. יולא מצאנו התייחסו...אחר )

ֶפת׃  :י,ויקרא כ ֽ ף ְוַהנֹּא  ֵאַ֖ ת ַהנֹּ הּו ֽמֹות־יּוַמֶׁ֥ ֶׁשת ֵרֵעֵ֑ ף ֶאת־ֵאֵ֣ ר ִיְנַאַ֖ יׁש ֲאֶׁשֶׁ֥ ֶׁשת ִאִ֔ ר ִיְנַא֙ף ֶאת־ֵאֵ֣ יׁש ֲאֶׁשֶׁ֤  ְוִאִ֗
 

ִא ִכֽ  , כב:דברים כב ה ְוה  ַ֖ ִאש  ב ִעם־ה  ֵכֶׁ֥ יׁש ַהשֹּ ִאִ֛ ם ה  תּ֙ו ַגם־ְׁשֵניֶהִ֔ ַעל ּוֵמ֙ ַלת־ַבִ֗ ֽ ה ְבע  ֵ֣ ב ׀ ִעם־ִאש  ֵכֵ֣ יׁש ׁשֹּ א ִאִ֜ ֵצֵ֨ ע י־ִימ  ַ֖ ר  ֶׁ֥ ה  ַעְר ָּ֥  ה ּוִבֽ ֵ֑ ש 
ל׃  ֵאֽ  ִמִיְשר 

 

לכן אסור לה להיות עם ולמישהו.  "שייכת"היא כבר  –סיבה אותה מגם על האישה, אך כנראה  חל האיסור כידוע,
הכרה משפטית והכרה  – בסוגי זוגיות נוספיםבין בני זוג, וגם הכרה הכרה שוויונית  דורשיםהרי בימינו, ו אחר.
  .דתית

מודיע לנו הקשר נוסף. בפרק זה יוצרת ההתייחסות ישירה לניאוף, התייחסות  אנו מוצאים מלאכי, פרק ג' ספר ב
מזהיר והנביא "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים".  :בפסוק ד'הנביא על הגאולה, על החזרת העבודה במקדש, 

ְמַכְשִפי֙ם " את הגאולה: מה שיקדיםפני מ ר ַבֽ ד ְמַמֵהִ֗ יִתי ׀ ֵעֵ֣ ִיֵ֣ ֒ט ְוה  י ֲאֵליֶכ֮ם ַלִמְׁשפ  ַרְב ִֵָּ֥֣ יםְוק  ים ַלָש   ּוַבְמָנֲָ֣אִפִ֔ ֶקר ּוַבִנְשָבִעִ֖
ֹום ּוַמֵטי־ֵג֙ר וגם:  - - ה ְוי תֶׁ֤ נ ֵ֨ ִכיר ַאְלמ  י ְשַכר־ש ָׂ֠ ְׁשֵקֵ֣ ּוִניּוְבעֹּ א ְיֵראִ֔ ָֹ֣ ֽאֹות ְול ֶׁ֥ה ְצב  ר ְיהו  ַמַ֖ ם  -פסוק ט' ב ,המשךוב .א  ע ָאָדָ֜ ֲהִיְקַבַּ֨

י ים ֹאִתִ֔ י ַאֶת֙ם ֹקְבִעָ֣ ים ִכִּ֤  אדם את האלוהים? ירמההמשמעות היא, האם  – "היקבע אדם אלהים"  .ֱאֹלִהִ֗

אבל  , כביכול.ובשקילה רמייה במעשר ובתרומה, במדידהלשהכוונה מצביעים על כך קריאה רציפה והמשך הפסוק 
מרמים,   כלומר ,"לא יראוני", ושהם הקובעיםאלה שלא פחות מדויק להבין שהמנאפים הם הנשבעים לשקר, שהם 

, או בעלות הפרת חוזהכלא והקשר זה מצביע על ניאוף כהפרת קידושין,  לא רק זה את זה.ו .היםואת האלכביכול, 
 שבועת שקר לפני הקדוש ברוך הוא.כברית בין בני אדם, אלא 

נוכל למצוא אותה בערך  -ואף שוויונית מבחינה מגדרית  -לחלץ מהדיבר "לא תנאף" משמעות עדכנית  אם רצוננו
 בשם מלכות.  ,תבברכו -בו מקדשים זוגיות שהקידושין, במעמד 

הפרת  זו אינה  ;בין אדם לחברוש , עברהעברה חברתיתרק  אינההפרת הקידושין ושבועת שווא כ–לא תנאף ולכן, 
רעה  – גול עצמירק ואפילו לא  ,הדיבר "לא תגנוב"(אפשר היה להחיל הרי )על זה  , ולא עברת רכושברית בין גברים

ה  - שמביא האדם על עצמו ֵ֣ ף ִאש  ֵאֵ֣ ב נֹּ הֲחַסר־ֵלֵ֑ נ  ּוא ַיֲעֶשֽ ֹו הֵ֣ ְפׁשִ֗ ית ַנַ֝ ְׁשִחֶׁ֥   עברה שבין האדם למקום.אלא . *׃ַמֽ

 

מלאכי וזהו הרוב..." –: "והמין השלישי מן הרעות הוא מה שימצא כל אחד מני אדם מפעולתו בעצמו הרמב"ם מונה שלשה סוגי רעות* 
 לב )חסר הבנה( משחית נפשו הוא יעשנה".-חסר נאף אשה משלי ו':ל"במידכם היתה זאת לכם" ונאמר  א': ט

 27.5.20ערב תיקון ליל שבועות אור לה' סיון תש"ף 
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