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 העונש על רצח בשגגה
 נתן אביעזר

 
הריגה  הגדרתכולל . דיון זה (פרק ל"ה) הורג את חברו בשוגגהאדם במפורט דיון יש  יסעמ פרשתב

 עונש זהלהמיר הקביעה שאסור גם ו ,לעיר מקלט הגליההצפוי להורג בשגגה שהוא עונש הבשוגג, 
הריגה בשוגג מופיע גם נושא ה .וימות בעולם הקדמוןמס בתרבויותשהיה נהוג כפי תשלום ב

עונש לזכר  שםאין  .כתוב בפרשתנוהמ חלוטיןל יםשונ פרטיםהשם אולם  ,כג(-בשמות )כא:כב
כביכול הבולטת הסתירה  .בפרשתנו לחלוטיןנאסר ה עונש כספי במקומו מוטלו ,עיר מקלטבגלות ה

  פרשיות דורשת בירור.הבין שתי 
 1:(כד-)לה:כבבפרשתנו הריגה בשוגג כתוב  ל הגדרתע       

 

ָימּות ָבּה -ֶאֶבן ֲאֶשר-אֹו ְבָכל .ְכִלי ְבֹלא ְצִדָיה-ִהְשִליְך ָעָליו ָכל-ֵאיָבה ֲהָדפֹו אוֹ -ְבֶפַתע ְבֹלא-ְוִאם
טּו ָהֵעָדה ֵבין ַהַמֶכה ּוֵבין ְוָשפְ  אֹוֵיב לֹו ְוֹלא ְמַבֵקש ָרָעתוֹ -ָעָליו ַוָיֹמת ְוהּוא ֹלא ַיֵפלְבֹלא ְראֹות וַ 

 .ֹגֵאל ַהָדם ַעל ַהִמְשָפִטים ָהֵאֶלה
 

 :(כה יג,-יאשם ) רג בשוגג כתובול עונשו של הוע
 

ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים  .ֶנֶפש ִבְשָגָגה-ָלֶכם ָעִרים ָעֵרי ִמְקָלט ִתְהֶייָנה ָלֶכם ְוָנס ָשָמה ֹרֵצַח ַמֵכה ְוִהְקִריֶתם
ָעֵרי -ְוֶהָעִרים ֲאֶשר ִתֵתנּו ֵשש .ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלִמְשָפט-ְוֹלא ָימּות ָהֹרֵצַח ַעד ִמֹגֵאל ְלִמְקָלט

ִעיר ִמְקָלטֹו -ָהֹרֵצַח ִמַיד ֹגֵאל ַהָדם ְוֵהִשיבּו ֹאתֹו ָהֵעָדה ֶאל-ְוִהִצילּו ָהֵעָדה ֶאת... ִמְקָלט ִתְהֶייָנה ָלֶכם
 .ָמַשח ֹאתֹו ְבֶשֶמן ַהֹקֶדש-ַהֹכֵהן ַהָגֹדל ֲאֶשר מֹות-ָנס ָשָמה ְוָיַשב ָבּה ַעד-רֲאשֶ 

 

ִעיר -ִתְקחּו ֹכֶפר ָלנּוס ֶאל-ְוֹלא" :)שם לב( כתובכספי תשלום בגלות העונש את  מירל האיסור להע
 ."מֹות ַהֹכֵהן-ִמְקָלטֹו ָלשּוב ָלֶשֶבת ָבָאֶרץ ַעד

 :כג(-)כא:כב הריגה בשוגג על כתובשמות  אולם בספר
  

ִיָנצּו ֲאָנִשים ְוָנְגפּו ִאָשה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיָה ְוֹלא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוש ֵיָעֵנש ַכֲאֶשר ָיִשית ָעָליו -ְוִכי
 .ֶפשָאסֹון ִיְהֶיה ְוָנַתָתה ֶנֶפש ַתַחת נָ -ְוִאם .ְוָנַתן ִבְפִלִלים ִאָשהַבַעל הָ 

 

ועוברת  הזאת  זהמנסים להרוג שני אנשים )ראובן ושמעון( אם  :במה מדובר רש"י מסביר על אתר
כוונת ש , יכול להיות "אסון". רש"י מפרששהיאבבטעות פוגעת ראובן מכתו של ו ,שה הרהימולם א

 ראובןהרג  אם אכן מהמכה. מתה א לאיה –יהיה אסון"  "לא ואם .המכהמשה מתה יהאהכתוב ש
"והוא לא אויב  :, ככתוב בפרשתנומצפים שעונשו יהיה גלות לעיר מקלטהיינו  ,שה בשוגגיאת הא

                                                 


 "אמונה בעידן המדע".-נתן אביעזר הוא פרופסור לפיזיקה באוניברסיטה ומחבר הספרים: "בראשית ברא" ו  
1
פירושו הריגה  (murder)ית מדוברת היום הפועל "רצח" ם. בעברושגיראוי להעיר שחל שינוי במשמעות המ  

הפועל "רצח" בא במשמעות הפועל  שםפירושו הריגה בשוגג. לא כן בתורה.  (kill)במזיד, והפועל "הרג" 
 "רוצח". בתורה דהיינו, גם מי שהורג את חברו בשוגג נקרא  .ימינוב"הרג" ש
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שמות עונשו של ראובן הוא ב שעפ"י הכתוב אלא .)לה:כב( "לו )לה( ולא מבקש רעתו )רעתה(
  ".ַתַחת ָנֶפש ֶנֶפש"

חולקין בדבר. יש  רבותינו"לו, כמו שמסביר רש"י: הלמילים הל משמעות עיש מחלוקת        
מוטל על ראובן  אלשתי הדעות לפי  גם ".ויש אומרים ממון, אבל לא נפש ממשאומרים נפש ממש, 

המצדיק עונש , בפרשתנושמות למקרה ב המתוארבין ההבדל אם כן מה  גלות לעיר מקלט.של  עונש
 ? מהם אחדאחר בכל 
סיון להרוג את ימהלך נב היה זהאבל  ,בשוגגשה יאת האאכן הרג  , ראובןספר שמותלפי 

לו אי מוטל עליויה עונש מוות שה ראובן וטל עללפי הדעה הראשונה, מ ,זהבמקרה  .במזיד שמעון
הכוונה  ,כלומר, transferred malice מכונהזה עיקרון במשפט האנגלי  ג את שמעון.והרהצליח ל

 .יתהולכן עונשו משה, יהא תמועברת להריגבמזיד של ראובן להרוג את שמעון 
ר מת מהמכה של העוב כלומר ;"ולא יהיה אסון" :היא בספר שמות האפשרות השנייה המוצגת

ר תשלום עבור הנזק שגרם בהריגת העוב יהיהזה עונשו של ראובן כבמקרה  שה.יראובן אך לא הא
 .גלות לעיר מקלט , ולא)"ונתן בפלילים"(

עצם העובדה שיש  חשבת רצח?האם הפלה נ קביעה זו של התורה עונה על השאלה הידועה:
הבדל  שקיים מוכיחהר )תשלום( אחר להריגת העוב ועונששה )מיתה( יאחד להריגת הא עונש

  שה.ישל הא זהר להעוב מעמדבין מהותי 
במילים קשות  ת המשנהמתאר במסכת אהלות הן במשנה הן בגמרא. נדוןר של עוב המעמד
  :(ו, ז) מצב מצער

לד במעיה ומוציאים אותו איברים איברים, מפני וקשה לילד מחתכים את הוהאישה שהיא מ          
  .שחייה קודמים לחייו

ם, אֵ ר מסכן את חיי השהעוב היות :ידי דין "רודף"-עלשל המשנה זו  קביעהלהסביר  רוציםהיש 
בגלל  להתקבלאולם הסבר זה אינו יכול  ה.חיימנת להציל את -עלויש להרגו  ,"רודף"נחשב  ואה
ולד(, שאין בו"יצא רובו אין נוגעים בו ) 2:אחר מתואר מצב מצערבה וסיפא של אותה משנה, ה

צריך היה ם והאֵ ולד מסכן את חיי וגם כאן ה לואלמה אין נוגעים בו? הו דוחין נפש מפני נפש".
  ?!, כמו שכתוב ברישא של המשנה"רודף"דין אותו לחול עליו 

זה כולו פשוט, אין " :על אתר של הרמב"ם ולפירוש נפנהמנת להבין את המשנה באהלות -על
הבנת המשנה טמונה במילים של ששל הרמב"ם מלמדת משמעית זו -אמירה חד "!צורך ביאור

  ."רודף"מפורש, כמו דין בה נוסף שאינו מופיע בהסבר בלי שום  ,המשנה עצמה
גם חל  "רודף"ין כתוב שדשם  .(:נושא לדיון גם בגמרא )סנהדרין עב הואר של העוב מצבו

)"יצא רובו אין  בין הסיפא של המשנה באהלותוזו  סתירה בין קביעה מביאההגמרא  קטן. ילדב
תשובת הגמרא היא: "משמיא קא  רודף הוא!" שואלת: "אמאי )למה אין נוגעים בו(?ונוגעים בו"( 

עדר כוונה י, ובהולדום בא מן השמים באופן טבעי ללא כוונת האֵ האיום על חיי ה כלומר ,רדפי לה"
  ."רודף"דין ולד ואפשר להחיל על ה-אי

לד, אין הצדקה להרוג אותו ואינו חל על הו "רודף"אם דין  :מובנת הסיפא של המשנה עכשיו
 ולד( מפני נפש )של האם(".ובמשנה: "אין דוחין נפש )של ה ככתובכדי להציל את חיי אמו, 

, למה הרישא של המשנה קובעת לדוהועל  אם דין רודף אינו חל הרישא? בדבראבל מה 
התשובה ניתנת בפירוש  ם?אֵ לד במעיה"( כדי להציל את חיי הו)"מחתכים את הו ותואשהורגים 

וניתן להרגו כדי  לאו נפש הוארש"י על הגמרא בסנהדרין: "כל זמן שהעובר לא יצא לאוויר העולם, 
שמדברים על דקות  אף אדם.-בןחשב לד אינו נורש"י מסביר שלפני הלידה הו בזה להציל את אמו".

לחיות מחוץ  ווסיכויילד פועלות כשורה, וכל מערכות גופו של הוספורות בלבד לפני הלידה, כאשר 
ם, אֵ לכן אם צריך לבחור בין חיי ה .עד שהוא נולדהוא אינו נחשב אדם , 011%כמעט  םלרחם אמו ה

"מפני שחייה קודמים   אמו,ם את חיי מעדיפי ,נפשאינו עדיין ר שבבין חיי העוונפש", "שהיא 
  לחייו".

הריגה בשוגג  דיןבין ות הריגה בשוגג בספר שמו דיןין שאין סתירה כלל בנמצאנו למדים 
 שלו.מ דיניםמקרה לכל לכן ו אחר, המקרעוסק במהם  כל אחד .בפרשתנו
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 .חיי הוולדוגם את  םאֵ להציל את חיי הב"ה בימינו אפשר    


