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  על ענישת דוממים
  

עמים , אנו מוצאים במקרא תיאורים רבים אודות אנשים, ל-ידי הא-מאז חטא אדם הראשון בגן עדן ונענש על
. וממים הקבועה בחוק היא נדירה ביותרענישה של עצמים ד, לעומת זאת. וציוויליזציות שלקו עקב מעשיהם הרעים

נראה כיצד תפסו . והיסטוריים העולים מענישת הדומם, תיאולוגיים, בדברינו נסקור בקיצור נמרץ מספר היבטים מוסריים
  . ואילו צידוקים ניתנו לה על ידם, ופנולוגים מודרניים ענישה כזו, פילוסופים, פרשנים

  שריפת שללה של עיר הנדחת
התורה . הלוא הוא העונש המוטל על שללה של עיר הנידחת, קת לסוג כזה של ענישה מצויה בפרשתנודוגמה מובה

ְואת ָּכל ְׁשָלָלּה . ַהֵּכה ַתֶּכה ֶאת יְֹׁשֵבי ָהעיר ַהִהוא ְלִפי ָחֶרב ַהֲחֵרם אָֹתּה ְואת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבּה ְואת ְּבֶהְמָּתּה ְלִפי ָחֶרב: "מצווה
). יז-טז:יג( לֶֹהיָך ְוָהְיָתה ֵּתל עֹוָלם לא ִתָּבֶנה עוד-ֱא' ְרחָֹבּה ְוָׂשַרְפָּת ָבֵאׁש את ָהעיר ואת ָּכל ְׁשָלָלּה ָּכִליל להִּתְקּבֹץ ֶאל ּתֹוְך 

 1,הענישה הקולקטיבית שאינה מבחינה בין זקן לטף; דינה של עיר הנידחת מעורר תהיות מוסריות אצל פרשנים רבים
  . כל אלה ודאי אינם עניינים של מה בכך–הדעת והשמדתה של עיר שלמה מישראל שרפתן באש של החיות חסרות 

ענישתם של העצמים :       ברשימה זו נתייחס בקיצור לפן אחד בלבד מהתהליך שמלווה את ענישתה של עיר הנידחת
  . הבאה לידי ביטוי בשֵרפת רכושם הנותר של בני האדם המומתים במיתת ַסִיף, הדוממים שבתוכה

היא נראית כרגש נקמה עיוור . נוחות-     ההוראה בדבר שֵרפת העצמים הדוממים שבעיר יכולה לעורר אצל הקורא אי 
 רגש הזעם הפנימי על עיר שלמה מישראל שהודחה 2.המבקש למצוא פורקן רגשי ללא בחירה מושכלת של האשם בחטא

. ן גם בהשמדת העצים והאבנים שלא חטאו לאישרגש זה מבקש למצוא פורק, לעבוד אל אחר והוציאה עצמה מן הכלל
לבין הדומם שהוא ניטרלי לחלוטין , הענישה אינה עושה את ההבחנה הבסיסית בין האדם הבוחר מרצונו החופשי לחטוא

מקריאת פשוטו של מקרא מתחזק הרושם שמדובר במלחמה כמעט ספונטנית המוכרזת על יושבי . לעשייה העבריינית
הוא נחשב כמרד בברית שבין עם ישראל , י קהילה שלמה"ובשל העובדה שהוא נעשה ע" פוליטי"א חטאם הוא חט. העיר

 ונראה שמעובדה זו נובע היחס האמוציונלי לחטא הגורר ענישה 3,)י הפרט"להבדיל מחטא דתי שנעשה ע(לאלוקיו 
ען בזמן כיבושה של ארץ סגנון כזה של ענישה מצאנו במלחמותיו של יהושע בן נון בהשמדת עמי כנ. קולקטיבית

ארבע   נראה כי לא לחינם מוטל על יושבי העיר למות דווקא בסיף מכל5.בעכן שמעל בחרם  ובטיפולו של יהושע4,ישראל
   7. והיא מבטאת את מימוש רגש הנקם בצורתו השלמה ביותר6,זוהי מיתה שאין מנוולת ממנה. מיתות בית דין

יש מהם שניסו .  של עיר הנידחת הטרידה את מנוחתם של חכמיםדומה כי שאלת הצידוק בענישתה הטוטלית
שעיר שיש בה אפילו , למשל, בזה שקבעו, את אפשרות קיומה של עיר כזו במציאות, עד היכן שניתן, לדעתנו, לצמצם

לא עיר הנידחת : "המאמר.  ברור שאפשרות ראלית לקיומה של מציאות כזו קלושה8.מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנידחת
 הוא תמציתה של מגמת הצמצום הזו הן ברובד 9,"ולא נכתבה אלא לומר דרוש וקבל שכר, הייתה ולא עתידה להיות

 
מהפכות פרשניות , הלברטל' מ'  ועי.קפו' עמ, ח"ירושלים תשכ, ה"באיגרות הרמה בעניין " וראה עוד את תמיהתו של הרמ 1

  .139' עמ, ז"תשנ, ירושלים, בהתהוותן
  .877) 3(ד נה" פדן שבתאי' מדינת ישראל נ, 3031/98פ "אנגלרד בע' וראה עוד בעניין בדעת השופט י   2
  .1הערה , 123' עמ, שם, להלברט' ראה מ   3
   .11' עמ, ג"ירושלים תשס, ל"עונשים וחטאים מן המקרא לספרות חז, שמש' א   4
  .א"בבלי סנהדרין מד ע' כד ועי:יהושע ז   5
  ).ב"כד ע(ג , ירושלמי סנהדרין ז   6
, ז"ע' ם הל"ראה רמב.  דיינים71ל ד הגדול ש"ד לאחר הליך בפני בי"י  שלוחיו של בי"ל העונש מבוצע ע"יש לציין כי לפי חז   7

  .א"ובבלי סנהדרין ב ע, ו"ד ה"ח ופ"ד ה"פ
  .א"שם עא ע, וראה עוד בעניין בן סורר ומורה, א"סנהדרין קיג ע    8

  
  .א"סנהדרין עא ע    9



  

                                                

 -ל מבחינה מוסרית"הן ברובד הרצוי לחז, המוציא מכלל אפשרות מציאות של עיר שאין בה ולו מזוזה אחת, המצוי
  10.נורמטיבית

אלא בחברה שלמה ,  מדובר בחטאו הספציפי של עבריין בודדיש שהסבירו והצדיקו את חומרת העונש בטענה שלא
שתושביה , סדום,  עירו של לוט11.שהסכימה במודע על התנהגות פסולה ומושחתת כדרך חיים נורמטיבית) עיר(אורגנית 

    12.צומח ודומם, חי, אדם: הוענשה אף היא בהשמדה מוחלטת,  גם הם קיבלו עליהם התנהגות פסולה כנורמה
אין בה ביטוי לרגשות ;  לתועלתם העתידית של הרביםצו ההיגיון הטבעי אחרים ראו את שרפת הרכוש כפרשנים

 רוחני מעל להרחקת מזיק אלא היא עניין כמעט טכני 13,משתנה-מתפעל והלא-שאותם אין לייחס כלל לבורא הלא, נקם
, כך.  את זכר העיר הסוררת מן העולםגישה כזו רואה בהשמדת העיר על שללה דרך יעילה לאבד סופית.  פני האדמה

  14:ם"טוען הרמב, למשל
שיורחק כל הסוטה , הסברה האנושיתאל תחשוב שזו אכזריות או בקשת נקמה אלא זה מעשה שמצריכה אותו 

  . מדרכי האמת ויסולקו המכשולים המונעים בעד השלמות אשר היא השגתו יתעלה
השוואה זו .  לאנשי עיר הנידחתבין מי שאוכל בשר בחלב,  המעשהלעניין חומרת, ם עורך השוואה"במקום אחר הרמב

ם אין בהריגת אנשי העיר משום "לשיטתו של הרמב. מלמדת כי אין בעניינה של עיר הנידחת חומרה יוצאת מן הכלל
כך הוא . אלא מטרתה להרחיק גורמים שליליים הכופרים בתורה מתוך המעגל הנורמטיבי של שומרי המצוות, עונש גמולי

    15.מחיקת העקבות האחרונים שמשאיר החוטא בעולםמסביר גם את ענישת הרכוש כ
השמדת השלל אין מטרתה ,  לשיטתו16.בפירושו לתורה" העמק דבר"      פירוש מקורי לשרפת הרכוש מציע בעל 

 הוצאתו לפועל של עונש כה קיצוני כהשמדתה של עיר מישראל .למעניש להוות צעד משקםאלא , להעניש את העבריין
מצב כזה של התרת הרסן בנושא רגיש של שפיכות .  רבים משתפים פעולה בביצועו של גזר הדיןמתאפשרת רק כאשר

האכזריות הנדרשת למעשה ההריגה של יושבי העיר . דמים מחייב הקפדה יתרה על ההרחקה מההנאה שבביזת העיר
): א"בבלי סנהדרין קיב ע(נה שמעון במש' כך גם ניתן להסביר את דברי ר. תאוזן במוסריות של ההימנעות מבזיזת הרכוש

כשם שבקרבן עולה אין ". ה אם אתם עושין דין בעיר הנדחת מעלה כאילו אתם מעלים עולה כליל לפני"אמר הקב"
           17.למקריב חלק והנאה ממנו כך גם השמדתה של עיר הנדחת צריכה להיעשות באופן שלא תהא הנאה ממונית ממנה

  ראענישת דוממים לאחר תקופת המק
, כך באתונה. דוגמאות לעיקרון זה של ענישת דוממים מצאנו במהלך ההיסטוריה במקומות שונים ובתרבויות שונות

בוצעה הגלייתו אל מחוץ , בנוכחות זקני העיר, רושם-בטקס רב. הוענש גרזן שפצע אדם בעונש גלות, בעת העתיקה
. בהגליה לסיביר הקפואה, ג את בנו של הצאר הרוסי הוענש פעמון של כנסייה שנפל והר16- במאה ה18.לתחומי העיר

   19.נהג חוק לפיו עגלה שדרסה אדם הוחרמה ונמכרה למטרות צדקה, 19-עד לאמצע המאה ה, באנגליה
 כך 21.מעין עקבות לגישה כזו בספר החוקים הישראלי אף היום  הסוברים כי ניתן למצוא20      ישנם פנולוגים מודרניים

בצאת אדם חייב בדין על עבירה לפי חוק זה רשאי בית : "קובע) 1949-ט"התש( לחוק כלי הירייה )א(18' למשל סעי
החרמת כלי הירייה הוא עונש ,  לפי הבנתם". המשפט לצוות שכלי היריה שבו נעברה העבירה יוחרם לטובת המדינה

רמה אינה להרחיק את העבריין ההח מטרת. והוא נוסף על עונש המאסר המוטל על העבריין, המוטל על החפץ, לעצמו
   .את החפץ המוחרם" להעניש"אלא , שכן הוא נמצא ממילא בין כותלי בית הסוהר, המזיק מהחפץ

נראה מתוך האמור לעיל כי ענישת , בין אם נסתפק בצידוקים הרציונליים שהוצעו לצורת ענישה זו ובין אם לאו      
פנולוגי נוסף במשמעויות הנלוות לכך הן ברובד - לעיון פילוסופיהדבר משאיר מקום. דוממים עודנה קיימת בתוכנו
  .התאורטי והן ברובד המעשי

  נתנאל דגן                                                                                                                    
  גבעת שמואל
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