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 "עין תחת עין, נפש תחת נפש"
 

 פגעו באדם כדי מאבקםותוך , כג עוסק בדין של אנשים הניצים ביניהם-כב, שמות כאהכתוב ב
אם אסון "ו. שהיעליהם לשלם פיצוי לבעל הא, אם פגעו רק בעובריה. שה הרהיבא: שלישי
 יש 1במדרשי ההלכה ובתלמוד". ונתתה נפש תחת נפש", שה תיהרגיכלומר שגם הא, "יהיה

את (התכוון להרוג את זה  "כאשר" נפש תחת נפש"משמעות המשפטית של  בדבר המחלוקת 
כי אכן נתכוון , יש האומרים שייהרג ההורג)": שהיאת הא(את זה ) בטעות(והרג ) בעל ריבו
 . נהרג בפועלמי שן להרוג את שהרי לא התכוו, ויש אומרים שישלם פיצוי, להרוג

גם ). כה-כג, כא" ( רגל תחת רגל…שן תחת שן, עין תחת עין "כתוב" נפש תחת נפש"לבהמשך 
ליטול את האם יש כלומר , "עין תחת עין ממש "האם, לגבי ביטויים אלה הייתה מחלוקת חכמים

 ו לפצותשמא ישו א,  בלעזTalion,  "מידה כנגד מידה"של בדרך , של הפוגע' שנו וכו, עינו
נהגה הסנהדרין לפי הכרעה , בימי בית שני ואחריו, במציאות המשפטית של ישראל,  אכן2.בכסף

 אך, חשבו שזה מדרשו של הפסוקחכמי הסנהדרין  אפשר ש3.זאת של תשלומי ממון על נזקי גוף
מאה ה( 4כי כך למדנו מהרב יעקב הורוביץ והפרשן בנו יעקב, אנו יודעים היום שזה פשוטו

 .מטעמים לשוניים ועניינייםהגיעו למסקנה זו  ש) גרמניה,הקודמת
או בהקשר של יחסי גומלין בין , כשהיא באה בהקשר משפטי" תחת" המילה ,לשוניתמבחינה 

תמיד מילוי מקומו של שמעותה מ, )לא בהקשר של יחסי מקום: דהיינו (5שני דברים מוחשים
 שנו של  או את את עינורועקאם נ:  ולענייננו6".וםבמק: " בעברית מדוברת. ואיננודבר שהיה

חסרונו בכך לא נתמלא אך , איש בא על עונשואז ה,  או אם ניטול את נפשו של ההורג,הפוגע
" נפש תחת נפש"בדין , אכן.  נמלא במשהו את חסרונוים פיצויםידי תשלו-רק על. של הנפגע

אילו הייתה זאת ; ין מוות על הרוצחהיה חל ד, אילו היה מדובר ברצח במזיד, במקרה הנדון
אלא מעין , ואף לא שגגה, אך כאן אין רצח שבזדון. היה ההורג גולה לעיר מקלט, הריגה בשגגה

                                                           
 . א"ע,  עטדריןבבלי סנה; 276' מסכתא דנזיקין ח, י משפטים"מכילתא דר  1
 .א"ע,  פד–ב "ע,  פגמאקבא בבלי ב  2
 ).75 (331' עמ, ליכטנשטיין' ראו מגילת תענית מהד: הצדוקיםשל לא כך נהגו בתי הדין   3
4  B.Jacob, Aug’, Zahn um Zahn, Berlin 1929; B. Jacob, Auge um Auge, Berlin 

1929; J. Horwitz, “Auge um Auge, Zahn um Zahn”, Judaica (FS Hermann Cohen), 
Berlin 1912, pp 658-609. 

 .סב; מז, כח' כגון דב;  בין גמול לפיצויה ברורנהעליהם אין הבחבעונש ש, ם לא כן בעניינים מופשטי  5
כך ימלא -ואחר, צומח תחת העץ הזקן,   זרע נופל מאילן אל תחתיו–משמע זה מקורו כנראה במשמע הבסיסי   6

והרבה , כ, א יד"ראו מל, וימלוך בנו תחתיו, וימת המלך: מכאן הנוסחה. יג,  נה'השוו יש;  את מקומו
; in place of – נגליתבא: גם בלשונות לעז. לה, א ב"במל, ן"עם הפועל נת' בהמשך ספר המלכים וכו

 .al pasto – באיטלקית ;ä la place –בצרפתית ;   anstalt,an stelle –בגרמנית 
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לכן כאן ;  אסור לריב באלימות במקום שצד שלישי יכול להיפגע גופניתרישה, רשלנות פושעת
 . את משפחת ההרוגלפצות  ההורג על

את שימוש הלשון . שימוש לשון עממיב מקורה" תחת נפשנפש "מסתבר שהלשון המשפטית 
-בן. מב-לה, א כ"הבא במל, שיפוטי-הזה ומשמעו אנו מוצאים בסיפור אודות משל נבואי

הייתי : והוא מבקש צדק ומשפט מן המלך, נביאים מתחפש שם לחייל השב מן המלחמה
ודרש ממני לשמור , עבדלהיה לו  שבוי שי הביא אלי7)כנראה קצין(והנה חייל אחר , במלחמה

ואם ִהַפֵקד ִיַפֵקד והיתה נפשך תחת נפשו או ככר כסף , שמֹר את האיש הזה: "על אותו עבד שבוי
המלך . שאותו שבוי הצליח לברוח, )הבדוי(הנביאים ממשיך את סיפורו -בן). לט, שם" (תשקול

רות ר שלוש בֵרכלומ, )מ, שם" (אתה חרצת, כן משפטך ":פוסק) החושב שלפניו מעשה אמתי(
כר כסף שהוא יאו תשלם כ, י שברח לךוהשב) במקום(תהיה עבד תחת ) נפשך(או אתה : לפניך

דברי אותו חייל . במקום זה שברח, תספק עבד אחר לקצין, כמסתבר, או, שווה ערך לעבד
, לתת לניזק": נפש תחת נפש "ות הביטוי על משמעיםמלמד) בסיפור הבדוי(המשיח לפי תומו 

-לתת לו פיצוי כספי שווה, לופיןי לח,או; אדם שחסר באשמת המזיקל תחליף, פחתואו למש
במקביל לפיצוי על העוברים : בפרשת משפטים, בהקשר משפטי" נפש תחת נפש"כך גם . ערך
ה לבעל, כגון שפחה, שהיא לתת אי הת הבסיסיכוונה ה.נהרגהשה שייינתן פיצוי על הא, שמתו
, יהיה פיצוי כספי, וכמסתבר מועדף על שני הצדדים, יותראך הפיצוי המצוי ; שהי האשל

 . נפש תחת נפש-שווה: דהיינו
אף , "כויה תחת כויה.. שן תחת שן, עין תחת עין: "נסמכו כאן שאר פגיעות" נפש תחת נפש"אל 
כי דינן הוא , הן נסמכו לכאן, ' את זהרג את זה והרוגתכוון להה' של ענייןה מיןפי שאינן מ-על

אזי לגבי , אך המועדף והמצוי, הפיצוי הכספי הוא הפיצוי העקיף" נפש"אם לגבי : יןאותו ד
עד שהטכנולוגיה הרפואית תמציא להם , יאפשרההוא הפיצוי היחיד , שאר איבריםהשן ו, העין

 . פיצוי ישיר בדרך של איברים מלאכותיים
שם מדובר . כז-כו, ת כאנמשך גם בפסוקים הבאים בשמו, "תחת"בלשון , קרון של פיצוייאותו ע

מה "שהלא , כיוון שאי אפשר לפצות את העבד בכסף. בעין ובשן של עבד שהושחתו בידי בעליו
תחת "וכן , )כו" (לחפשי ישלחנו תחת עינו"דהיינו , יפוצה העבד בגופו, "שקנה עבד קנה רבו

 ). כז" (ִשנו
ם בעמיתו כאשר עשה כן יעשה ואיש כי יתן מו: "כ-יט, כל זה נוגד לנאמר בויקרא כד, לכאורה

נשים , ואולם ".כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו, שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן. לו
ואיש כי יכה כל : "הפותחים את סדר הדין הפלילי, )יח-יז(לבנו לשני הפסוקים הקודמים שם 

לגבי : שםהכתוב מבחין ". ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. מות יומת, נפש אדם
לבעל בהמה ) או בהמה אחרת(רק לגבי תשלום כסף ". מות יומת"נאמר בסתם , המתת רוצח

כיצד נבין אפוא . בעין או בכסף, היא הנוסחה של מתן פיצויש, "נפש תחת נפש"שהומתה נאמר 
, כלומר; כן יעשה לנפגע, כאשר עשה הפוגע:  כנראה כך8?"כאשר עשה כן יעשה לו"לגבי אלה 
כאשר יתן מום "וכן בסוף סדרת הפגיעות . את מה שהוא חסר, נפגעש מה בחזרה את הוא יקבל

דהיינו בגללו , נתן בויכך י, כפי ערך המום: נבין בדרך דומה, )כא, שם" (באדם כן ינתן בו
  9.אל הנפגע, ותמורתו

 סוחישהנ, איש איש כדרכו,  לימדו בעזרת ראיות רבות שהביאוהרב הורוביץ והפרשן ֶּבנו יעקב
 אם. ערך ואם בכסף-אם בדבר שווה,  לתשלום פיצויןמכוו, "עין תחת עין", "נפש תחת נפש"
 לפוגע את לעשות, דהיינו מידה כנגד מידה,  ממשTalionהאין בחוק התורה עונש של , כך

כלומר עדי שקר , )כא-טז, יט' דב(והוא בדין עדים זוממים ,  עונש כזהאכן יש? אשר עשה לנפגע

                                                           
כלומר , משמעו איש שר) לט, כ" (איש סר"אפשר שהלשון . אך כך מתבקש מהסיפור, אין מפורש שהוא קצין  7

; ך"משורש סכ) כב, לג' שמ" (ושכתי: "כגון, ההומופוניים'  ס-ל' יש המרות בין ש. הוא קצין, מלחמה-שר
 . ועוד, שעניינו סתם) ח, איכה ג" (שתם"

, "כאשר עשו לי כן עשיתי להם "):יא, טו(פי דברי שמשון בשופטים -מפרש ביטוי זה על) אתר-על(ע "ראב   8
, מכאן. שדותיהםאת והוא שרף , אשתואת הם לקחו ממנו : והלא שמשון לא נהג בפלשתים מידה כנגד מידה

 . מידה כנגד מידה,חה זו אינה מלמדת על גמול מדויקשנוס
היה : מפרש) כד' לויק(ע ספורנו "ר. תן תמורת כסף, כלומר, "ונתתה בכסף: "כה, יד' מעין לשון זה ראו בדב   9

 . והתורה המירה זאת בממון, כאשר עשה) בפוגע(ראוי עקרונית שיינתן בו 
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ועשיתם לו כאשר זמם "כתוב שם לגבי אותו עד שקר . צו לפגוע באדם חף מפשעשבעדותם ר
זה ). כא" (לא תחוס עיניך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל", )יט" (לעשות לָאחיו

Talionבגלל : במשמע של מתן סיבה, "ב"אות השימוש באה " תחת "במקום המילהו,  ממש
ואולם . ל סוגי הפגיעה בכאותו עיקרון קיים. תילקח נפשו) שקרי עדות "ע(כוונת פגיעה בנפש 

כי , )לפי פשט הכתוב(המעיד בשקר על אשמת רצח אכן ייהרג : יש לחלקהוצאתו לפועל לגבי 
שהרי לא , ישלם ממון' וכו, יד, על פגיעה ברגל) בשקר(אך המעיד . רצה לגרום להמתת הנאשם

 .רר לעילופי שבכ, רצה לחייב את הנאשם אלא בתשלום ממון
 

ישר-מנחם בן  
ך ומכללת אשקלון"לתנ  המחלקה 
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