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 תלייתו של עובד עבודה זרה –עונשים משפילים 
 סט נעמה

 

להציג כיצד אבקש  בדברים הבאיםתכליתּה ומטרותיה.  ,עסק בשאלות הענישה העתיק והמודרניעולם המשפט 
 נעשה בהלכה שימוש ב"עונשים משפילים" כחלק מתהליך הענישה.

או כ"נתון למטה... ובהשאלה, במשמעות ביזוי, שמביטים עליו  1"השפלה" מוגדרת כ"הורדה, הנמכה"
על פי הגדרה זו, עונשים המכילים אלמנטים שמטרתם להשפיל את העבריין, "עונשים  2.לו מלמעלה"כא  

משפילים", באים להוריד ולהנמיך את כבודו של העבריין בעיני עצמו ובעיני החברה. אמנם, יש להדגיש כי 
כולה הגדרת "השפלה" תלויה בהקשרּה התרבותי, ועל כן הגדרתּה, ובעקבותיה הגדרת "עונשים משפילים", י

 להשתנות מתקופה לתקופה ומאזור תרבותי אחד למשנהו.
 עונשים משפילים במשפט המודרני

לכאורה, נושא זה מקומו לא יכירנו בשיח המשפטי המודרני אשר ֹשם בראש סולם העדיפויות את כבודו של 
ל המאה האדם וזכויותיו. אולם, העונשים המשפילים שבו לשיח המשפטי בסוף שנות השמונים והתשעים ש

עבריינים  3:משפט בארה"ב עונשי קלון על עבריינים שונים, לדוגמא-)!(. ברצף של פסקי דין גזרו בתי העשרים
עברייני מין הצטוו לתלות מודעה על דלת ביתם ועל ; רה שעברוהצטוו לעמוד ברחוב עם שלט המפרט את העב  
ת שאינן ראויות למגורים נשלח למעצר בית אדם שהשכיר דירו; מכוניתם, שמזהיר מפני התקרבות ילדים אליהם

 באחת מאותן דירות.
עלותם של עונשים אלו  - תועלתנות: וביניהן 4,משפט הצדקות שונות לעונשים אלו הועלו על ידי מלומדי

נשים אלו, יש הסוברים שיסוד ההרתעה גובר בעו - יעילות; קנס ומאסר -פחותה בהרבה מהעונשים החלופיים 
מעשהו של למבטאים גינוי מוסרי  עונשים אלושלא כמו העונשים הקונבנציונליים,  - וסרמ; ולכן הם יעילים

מגייסים לטובת הענישה את הרגש האנושי  למעשה השופטים והמלומדים אשר מצדדים בעונשי הקלון העבריין.
העצמי, עומד סטטמן, בהתייחסו לעונשים משפילים לאור הגדרת מושגי הכבוד והכבוד פ' ד' פרושל ההשפלה. 

 5:על המאפיינים של תחושת ההשפלה
(. כאשר משפילים social exclusionהמאפיין החשוב ביותר של השפלה הוא התחושה של הדרה חברתית )

אדם, מעבירים לו מסר שהוא אינו שייך, או אינו ראוי להיות שייך, לקבוצה מסוימת שההשתייכות אליה חשובה 
רים מסוימים גורמים שיחוש שהוא מּוצא מהקבוצות האנושיות כולן, כלומר, העצמית של הקורבן. במק-בהערכה

 מכל משפחת האדם.

                                                 
  ולטה למשפטיםהקליניקה למשפט עברי בפק מנהלת ד"ר נעמה סט. 
1
 . 3891, ירושלים המילון החדששושן, "השפלה", -א' אבן  
 .5187, ירושלים תש"מ, עמ' מילון הלשון העברית הישנה והחדשהא' בן יהודה, "שפל",   2
3
 ,S. Garvey, “Can Shaming Punishments Educate?" University of Chicagoהדוגמאות לקוחות מתוך:   
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p. 162-173. 
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מקבוצת ההשתייכות שלו. במובן  והגליהמדבריו עולה כי המסר שעונשי ההשפלה מעבירים לנענש הוא הרחקה 
נתפס כפוגע  ,נליזה עונשים אלו יכולים להיתפס כקשים יותר מכליאה פיזית. המאסר, בהיותו עונש קונבנציו

פיות של העבריין והוא אף קצוב בזמן. לעומת זאת, ההרחקה יבחירותו של אדם, אך הוא מצוי בתחום הצ
  6.משמיטה את המכנה המשותף שהיה בין העבריין לבין החברה אליה היה שייך בהיותההחברתית קשה יותר, 

משמעי -לעבריין מסר של גינוי חד במילים אחרות, דווקא באמצעות עונשים אלו החברה מבקשת להעביר
 .כל שהחברה עושה הוא להשליכו לכלאעובר אליו כאשר  ינומסר שא ;של מעשהו

 דינו של עובד עבודה זרה –עונשים משפילים במשפט העברי 
על  -. בתחילה בסקילהנדון  הוא. מפשט הפסוקים עולה כי עובד עבודה זרה בעונשו שלדנה בפרשתנו התורה 

 7ז(:-)יז:ב מצטרף לרגימתוכל העם ולאחר מכן  ,ה שלותועבהמעשה  ראו אתידי העדים ש
י א כ  צ  מָּ ְרְבָך י  ֶריָך ְבַאַחד ְבק  יש ...ְשעָּ ה אוֹ  א  שָּ ַרע ֶאת ַיֲעֶשה ֲאֶשר א  ינ י הָּ יתוֹ  ַלֲעֹבר ֹלֶהיָך-א   ה' ְבע  ֶלְך .ְבר   ַוַיֲעֹבד ַוי 

ים ֹלה  ים א  ר  ְשַתחּו ֲאח  ֶהם ַוי  חַ  אוֹ  ְוַלֶשֶמש לָּ ר  ל אוֹ  ַליָּ א ְלכָּ ם ְצבָּ ַמי  י ֹלא ֲאֶשר ַהשָּ ית  ּו  ְעתָּ  ְלָך ְוֻהַגד .צ  מָּ ַרְשתָּ  ְושָּ ב ְודָּ יט   ה 
נ ה ֶמת ְוה  ר נָּכֹון א  בָּ ה ַהדָּ ה ֶנֶעְשתָּ בָּ ל ַהֹזאת ַהתֹוע  א  ְשרָּ אתָּ  .ְבי  יש ֶאת ְוהֹוצ  א  ה ֶאת אוֹ  ַההּוא הָּ שָּ א  ואהַ  הָּ ֶריָך ֶאל ...ה   ...ְשעָּ

ם ים ּוְסַקְלתָּ נ  ֲאבָּ תּו... ַיד בָּ מ  ים וָּ ד  ע  ְהֶיה הָּ אֹשנָּה בוֹ  ת  ר  יתוֹ  בָּ ל ְוַיד ַלֲהמ  ם כָּ עָּ ַאֲחֹרנָּה הָּ ַעְרתָּ  בָּ ע ּוב  רָּ ְרֶבָך הָּ ק   .מ 
 כל" :תנאים . כך אנו למדים ממחלוקתלאחר שכבר הומת ,היתלי עונש חוטא זהאולם בתורה שבעל פה נוסף ל

 ו, ד(. סנהדרין )משנה "ז"ע והעובד המגדף אלא נתלה אינו ,אומרים וחכמים ,אליעזר רבי דברי - נתלין הנסקלין
לדעת ר' אליעזר, התלייה היא המשך ישיר של עונש הסקילה, או במילים אחרות: הסקילה היא שלב הקודם 

וח. אולם חכמים, שדעתם נפסקה היא עונש רוֹ  -כסקילה  -ללמוד כי התלייה  אפשרמדבריו  .התלייהלעונש 
 ורות אלשתי עב   המגדף והעובד עבודה זרה. -רות בלבד מצמצמים את תחולת דין התלייה לשתי עב   8,להלכה

כמי כה הדוק, עד שיש הרואים במגדף  ניהןהקשר ביו ,חמורות באופן חריג בהיותן מרידה בסיסית בקב"ה
 9:כך לדוגמא כותב הרמב"ם. זרה עובד עבודהשנמצא בכלל חטאו של ה

 ומגדף את השם הנכבד והנורא, ואחד מחרף אע"פ שלא עבדה הרי זה ,כל המודה בעבודת כוכבים שהיא אמת
ן-ֲאֶשר ְוַהֶנֶפש"העובד עבודת כוכבים ואחד המגדף את ה' שנאמר  ה מ  מָּ ן-ַתֲעֶשה ְביָּד רָּ ח ּומ  ֶאְזרָּ ר ֶאת-הָּ ה' הּוא -ַהג 

ף , לפיכך תולין עובד עבודת כוכבים כמו שתולין את המגדף ושניהם נסקלין, ומפני זה כללתי דין במ' טו:ל() "ְמַגד 
  בהלכות עבודת כוכבים ששניהם כופרים בעיקר הם. המגדף

רות אלה לא די בעונש מוות "סטנדרטי", שכל תכליתו היא להגיע לתוצאה של המתת לדעת חכמים, בעב  
 שיא הענישה.  שהואבריין הכופר בעיקר יש להוסיף שלב העבריין. על עונשו של ע

לידי ביטוי בביזויו של העבריין. ביזיון זה מהווה מעין מידה כנגד מידה  לענייננו, שיאה של הענישה בא
ל, ולפיכך הוא נענש "במטבע מעשהו", ונידון לתלייה -חטאו של המקלל הוא ביזוי הא ;רה שהוא ביצעלעב  

י" :אופן זה יש להבין את מילות הפסוקב 10.לשבאה לבזות את המקל לֲַלת א  -כ  לּוי-ק  ים תָּ לפי פשט . כג(:)כא "ֹלה 
כמתאר את סיבת תלייתו של העבריין,  והורדת התלוי עם הערב שמש, אולם אם נבין אותל הכתוב יש כאן נימוק

 ,ן: חטא של "ברכת השם"מקבלות מובן דו משמעי. מחד גיסא, הן מתארות את חטאו של הנדומילים אלו הרי ש
 ל ביחס לעבריין: הוא מקלל אותו בכך שהוא מצווה לתלותו.-ומאידך גיסא הן מתארות את פועלו של הא

, המוסיפה להשפלתו ולביזויו על פומביותהגם ללמוד  אפשרבדברי המשנה מתיאור אופן ביצוע התלייה 
תלייה ובתוך כך את הדין לפיו יש להוריד את מתארת את דין ה ד( דרין ו,ה)סנ המשנה. עובד עבודה זרההשל 

על העץ במשך הלילה. את הנימוק להורדה המידית של התלוי היא מסבירה  נהנבלת התלוי מן העץ, ולא להלי
המילה "כלומר" משמשת  ."ונמצא שם שמים מתחלל מה זה תלוי? מפני שבירך את השם! מפני, כלומר" :כך

בשימוש  11.יתן למעשים "הנושאים אופי פומבי ונעשים בראש חוצות"בלשון התנאים הסבר ופירוש סמלי הנ
  במונח "כלומר" מבקשת המשנה להסביר את מטרת המעשה הפומבי ולפרסם את הרעיון הכרוך בו.

. עניין זה עומד ברקע הבנת השאלה: "מפני והעובד עבודה זרה בדינו של המגדף נוסףעונש התלייה כאמור, 
ש בהוספת חילול השם. בדין התלייה קיים קונפליקט מיניה וביה. מחד גיסא, ישנה מה זה תלוי", והחשש שי

חשיבות בפרסום מעשהו של התלוי ועונשו, הן כדי להגביר את בזיונו של מי שעבר עברה חמורה כל כך, הן כדי 
קללה צופה בתלוי ימשיך ויפיץ את הההציבור שלהגביר את אלמנט ההרתעה. אולם מאידך גיסא, ישנו חשש 

המשנה, לפיכך, מבקשת להמעיט עד כמה  .)רש"י, סנהדרין מו.( בירכו" שזה מזכיריםעוברים ושבים " כאשר
שאפשר בפגיעה הנוספת בשם שמים על ידי הורדת התלוי מן העץ מיד לאחר תלייתו. החשש מפני דבריהם של 

                                                 
חּוץ ַלַמֲחֶנה :מויג 'ויק) חז"ל בהתייחסם לדינו של המצורע חרים עמדועל היות הרחקה חברתית קשה מעונשים א  6 ב, מ  ד י ש  דָּ (: "בָּ

בו". ועל כך אמרו חז"ל )מדרש תנחומא )ורשא( פרשת צו סימן יג ד"ה )יג( זאת תורת(:  .כמת" חשוב "מצורע מֹושָּ
 חז"ל ראו משנה סנהדרין ו, ד.דברי לתיאור תהליך הסקילה ב  7
8
 , הלכות עבודה זרה, ב, ו.ורהמשנה ת  
 כב, ירושלים תשל"ה.:כא 'דבל"העמק דבר" בגם דברי הנצי"ב ראו ו .שם  9

 .454עמ'  ,4004, ירושלים לוהים: הלכה ואגדה-לם אצ לורברבוים,י'   10
11
 .(384 – 380 יקרבע) 400 – 397ב )תשמ"ד(, עמ'  מילאתא' כהן, "להוראתו הקדומה של המונח 'כלומר'",   
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 ,להגביר את בזיונו של התלויאלא  העוברים ושבים מלמד כי התלייה נעשית במקום פומבי, שכל מטרתו אינ
 שאלמלא כן לא היה ממש בחשש מפני הפצת הקללה.

ים נשקף ממנו. זאת קהרצון לצמצם את בזיונו של מי שצלם אלונימוק נוסף לעיצוב זה של דין התלייה הוא 
ים תאומ לשני אחים -אומר רבי מאיר: משלו משל למה הדבר דומה ": (:)סנהדרין מו אנו למדים מדברי המדרש

תלוי ! צוה  ותלאוהו. כל הרואה אותו אומר: המלך המלך בעיר אחת, אחד מינוהו מלך ואחד יצא לליסטיות. צוה
  צמצום בזיונו כביכול של המלך, הקב"ה, הוא הבסיס לצמצום משך תלייתו של העבריין. ."המלך והורידוהו

, אם כי והשפלה על עונשו הבסיסי הכופר בעיקר יש מקום להוסיף ממד של קלוןבדינו של , אם כן, שנמצא
 . חז"ל מצאו לנכון גם לצמצם את בזיונו למינימום הנדרש


