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 הרוצח בשגגה וגואל הדם – זוויות חדשות בפרשנות חז"ל 
המשתקפות בספרי זוטא במדבר

מאת

הלל בייטנר

הוא  במדבר  זוטא  ספרי  לה.  בבמ'  הרוצח  לפרשת  במדבר  זוטא  ספרי  בדרשות  עוסק  זה  מאמר 

תוכניים,  ייחוד  בקווי  מתאפיין  הוא  אך  עקיבא,  ר'  מדרשי  של  לאסכולה  השייך  תנאי  מדרש 

לשוניים וסגנוניים. מדרש זה, שהיה ידוע לחכמים רבים בכל תפוצות ישראל, אבד בשלהי ימי 

הביניים. המקורות העיקריים לטקסט שלו, למעט שני קטעים שנתגלו בגניזת קהיר, הם ציטוטים 

בילקוט שמעוני לר' שמעון הדרשן מפרנקפורט, בן המאה השלוש עשרה, ובמדרש הגדול לר' 

גניזה  מופיע בקטע  הרוצח  של פרשת  רוב הטקסט  בתימן.  בן המאה הארבע עשרה  עדני,  דוד 

שנתגלה ופורסם כבר בשנת 1894 על ידי שלמה זלמן שכטר,1 וששולב במהדורת המדרש משנת 

1917, שההדיר חיים שאול הורוביץ.2 

עניינו של המאמר הוא חשיפת דרכי הקריאה של הטקסט המקראי העומדות ביסוד המדרש,   

והמשתקפות בדרשותיו. אין הכוונה כאן לדרכי ההרמנויטיקה המדרשית, כלומר לדרכים שבהן 

זה,  מאמר  של  קודמות  גרסאות  שקראו  שמש,  אהרן  ולפרופ'  כהנא  מנחם  פרופ'  למורי  להודות  ברצוני    *

ושהערותיהם שיפרו אותו לאין ערוך. ההפניות למדרשי ההלכה במאמר זה הן על פי מהדורות אלה: ספרי זוטא 

במדבר, מהדורת ח"ש הורוביץ, לייפציג תרע"ז; ספרי במדבר, מהדורת מ"י כהנא, ירושלים תשע"א–תשע"ה; 

יוחאי2,  בן  דר' שמעון  רבין, פרנקפורט תרצ"א; מכילתא  וי"א  הורוביץ  ישמעאל, מהדורת ח"ש  דר'  מכילתא 

מהדורת י"נ אפשטיין וע"צ מלמד, ירושלים תשל"ט; ספרי דברים2, מהדורת א"א פינקלשטיין, ניו יורק תשכ"ט; 

מדרש תנאים, מהדורת ד"צ הופמן, ברלין תרס"ח–תרס"ט. הציטוטים הובאו )אם לא צוין אחרת( על פי כתבי היד 

שנבחרו כמסירת היסוד באתר 'מאגרים' של האקדמיה ללשון העברית, בהשלמה של קיצורים שגרתיים.

S. Schechter, ‘Fragment of the Sifre Zuta’, JQR, 4 (1894), pp. 656-663  1

 M. Kahana, ‘The Halakhic Midrashim, Sh. Safrai :לסקירה מבואית מקיפה של המדרש ושל מחקרו ראו  2

 et al. (eds.), The Literature of the Sages, II: Midrash and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism,
 Contracts, Inscriptions, Ancient Science and the Languages of Rabbinic Literature (Compendia
 rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, Section 2: The Literature of the Jewish People in
the Period of the Second Temple and the Talmud, 3B), Assen 2006, pp. 91-95. וראו גם: מ"י כהנא, 

ספרי זוטא דברים, ירושלים תשס"ה, עמ' 42–60. 
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למד המדרש את ההלכה מתוך הפסוקים או הסמיך אותה אליהם,3 אלא לדרך שבא קראו התנאים 

מתחים  עם  או  מתוכו  העולות  בעיות  עם  והתמודדו  כוונתו,  את  פירשו  המקראי,  הטקסט  את 

בין פרשות שונות. התמודדות עם בעיות כאלה היא עניינו של כל פרשן, אך שלא כבחיבורים 

פרשניים אחרים, הצגתה במדרש – אם היא קיימת – לא תמיד גלויה.

במאמר יידונו שתי סוגיות פרשניות הקשורות לדיני רוצח – הגדרת הרוצח בשגגה ומקומו של   

גואל הדם במערכת המשפטית. שתי סוגיות אלה נדונו בהרחבה הן בספרות חז"ל והן בפרשנות 

המקרא המודרנית. אנסה להראות שבבסיס חלק מהדרשות בספרי זוטא במדבר עומדות תפיסות 

פרשניות שלא הוכרו עד כה, ושיש להן מקום חשוב במפת הפרשנות של סוגיות מרכזיות אלה 

בחוק המקראי.

א. מהי השגגה שחייבים עליה גלות?

ארבע פעמים מוזכר בתורה דין רוצח בשגגה. הפרשיות העיקריות הן בבמ' לה ובדב' יט 1 –12. 

פרשיות קטנות יותר נמצאות בשמ' כא 12–14 ובדב' ד 41–43. התיאור המפורט ביותר של הרג 

בשגגה מופיע בפסוק 'ואשר יֹבא את רעהו ַביער לחֹטב עצים וִנדחה ידו ַבגרזן לכֹרת העץ ונשל 

5(. פסוק זה,  יט  ָוחי' )דב'  ינוס אל אחת הערים האלה  ָומת הוא  הברזל מן העץ ומצא את רעהו 

המתאר הריגה כתוצאה מתאונה או מרשלנות קלה, הוא הבסיס לשתי דרשות מפורשות במשנת 

מכות ב, ב )על הזורק אבן לחצרו ודברי אבא שאול(, והוא ודאי הבסיס למחלוקת רבי וחכמים על 
'נשמט הברזל מיקנתו' ועל 'מן העץ המתבקע' )בסוף משנה א שם(.4

גם בפרשת הרוצח בבמ' לה נמצא מקרה של הרג בתאונה, שדינו גלות: 'או בכל אבן אשר   

ימות בה בלא ראֹות ַוַּיפל עליו ַויֹמת' )פסוק 23(. אולם בפסוק הקודם מתואר מקרה נוסף שדינו 

המתואר  המקרה  מהו  ְצדיה'.  בלא  כלי  כל  עליו  השליך  או  ֲהדפֹו  איבה  בלא  בפתע  'ואם  גלות: 

בפסוק זה? 

רוב המפרשים פירשו כי מדובר בדחיפת אדם שלא בכוונה ממקום גבוה או בהשלכת רשלנית   

באופן  שונה  זה  שפסוק  ג'קסון  ברנרד  טען  לעומתם  למוות.  שגרמו  גבוה,  ממקום  חפץ  של 

5.5 לדבריו הפעלים 'הדף' ו'השליך )על(' מציינים לא פעולה שאירעה  מהותי מהפסוק בדב' יט 

לסקירה תמציתית ומעודכנת של תולדות המחקר והצעת כיוונים חדשים בעניין זה ראו: י' רוזן־צבי, 'מונחים   3

ושברם: לקראת לקסיקון הרמנויטי לטרמינולוגיה מדרשית', מדעי היהדות, 47 )תשע"ב(, עמ' 73–93. 

M. Bar-Asher– :להשוואה שבין דרשות ספרי דברים על פסוקים אלה למשנה בפרק ב של מסכת מכות ראו  4

 Siegal, ‘The Unintentional Killer: Midrashic Layers in the Second Chapter of Mishnah Makkot’,
JJS, 61 (2010), pp. 30-47

 .B. Jackson, Essays in Jewish and Comparative Legal History, Leiden 1975, pp. 90-91 :ראו  5

ג'קסון פירש כך את במ' לה 22 במסגרת דיונו בכתוב 'ונגפו ִאשה הרה' )שמ' כא 22–25(. הוא טען שההבחנה 

בין הרג מכוון להרג מתוכנן נמצאת גם שם. להרחבה על ההבדל שבין פרשות הרוצח בשגגה בבמדבר ובדברים 

דבריו  וראו   .idem, Studies in the Semiotics of Biblical Law, Sheffield 2000, pp. 216-217 ראו: 
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במקרה או בהיסח הדעת אלא פעולה אלימה מכוונת.6 אם כן גם המקרים הנדונים כרצח במזיד 

)בפסוקים 20–21( וגם המקרים הנדונים כרצח בשוגג )בפסוק 22( עניינם פעולה אלימה ומודעת 

שביצע ההורג כנגד הנהרג, וההבדל היחיד ביניהם הוא קיומן או אי קיומן של צדייה, שנאה או 

איבה. לכן פירש ג'קסון שפסוק 22 עוסק בהריגה מכוונת )intentional( אך לא מתוכננת מראש 

)אך  חפץ  בהשלכת  או  בידיים  מכוון  באופן  חברו  את  שתקף  אדם  כן  אם   .)unpremeditated(

16–18(, כתוצאה מהתפרצות  יד, כמפורט בפסוקים  במשתמע לא בכלי ברזל, כלי עץ או אבן 

פתאומית או ממריבה, ללא תכנון מוקדם וללא היסטוריה של יחסי איבה בין השניים, אינו חייב 

בפרשות  משתקפת  זו  תפיסה  ג'קסון  לדברי  המקלט.  עיר  של  להגנתה  וזכאי  דין,  בבית  מיתה 

נוספות בתורה.

טענתו של ג'קסון גררה תגובות נגד מצד אנתוני פיליפס ומשה גרינברג,7 שקבעו שפירוש   

כזה של פסוק 22 אינו עולה בקנה אחד עם המקרה המתואר בפסוק 23 הסמוך, שעניינו בפירוש 

תאונה של נפילת אבן )'בלא ראות'(. ג'קסון טען כנגדם שיש להפריד בבירור בין המקרים שבשני 
הפסוקים. הוא נסמך גם על המבנה הכיאסטי הברור שבפירוט דיני הרוצחים בפרק זה:8

ואם בכִלי ברזל ִהכהו ַויֹמת ֹרצח הוא מות יומת הֹרצח:   )16(   

בה ִהכהו ַויֹמת ֹרצח הוא מות יומת הֹרצח: ימות  אשר  יד  ואם באבן    )17(  A1  

או בכִלי עץ יד אשר ימות בו ִהכהו ַויֹמת ֹרצח הוא מות יומת הֹרצח:   )18(   

ּגאל הדם הוא ימית את הֹרצח בִפגעו בו הוא ְיִמתנו:   )19(   

ואם ְּבשנאה ֶיהדפנו או השליך עליו בְצדיה ַויֹמת: )21( או באיבה ִהכהו      )20(  B1  

בידו ַויֹמת     

מות יומת המֶּכה ֹרצח הוא ּגאל הדם ימית את הֹרצח בִפגעו בו:    

ְצדיה: ֲהדפֹו או השליך עליו כל כלי בלא  איבה  ואם בפתע בלא    )22(  B2  

בה בלא ראֹות ַוַּיפל עליו ַויֹמת והוא לא אויב לו ולא    ימות  אשר  או בכל אבן    )23(  A2  

מבקש רעתו:    

ושפטו העדה בין המֶּכה ובין ּגאל הדם על המשפטים האלה:   )24(   

ְוהצילו העדה את הֹרצח מיד ּגאל הדם ְוֵהשיבו ֹאתו העדה אל עיר מקלטו אשר      )25(   

נס שמה ְוישב בה עד מות הּכהן הגֹדל אשר משח ֹאתו בשמן הֹּקדש:    

 idem, ‘Homicide in the Hebrew Bible: A Review Essay’, Zeitschrift für altorientalische:לאחרונה

und biblische Rechtsgeschichte, 12 (2006), p. 366
את  ַוָּתִרץ  אבימלך  ראש  על  ֶרכב  פלח  אחת  ִאשה  'ַותשלך   ;)27 ד  )מל"ב  לָהדפּה'  גיחזי  'ַוִּיגש  למשל:  השוו   6

ֻּגלגלתו' )שופ' ט 53(.

עיינו בהפניות המובאות אצל ג'קסון, סמיוטיקה )לעיל הערה 5(, עמ' 217, הערה 17.   7

 J. Milgrom, ראו:  במדבר.  לספר  בפירושו  מילגרום  עמד  כבר  הכיאסטי  המבנה  על   .216 עמ'  שם,  ראו:   8

Numbers: The Traditional Hebrew Text with the New JPS Translation, Philadelphia 1990, p. 292
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המקרים  מול  אל  מנוסח   22 פסוק  ואילו   ,)A(  17 שבפסוק  המקרה  מול  אל  מנוסח   23 פסוק 

המתוארים בפסוקים B( 21–20(. פסוק 17 קובע, כמו פסוקים 16 ו־18, כי אמצעי ההריגה )ברזל, 

אבן, עץ( מעיד על כוונת ההורג ומספיק כדי לחייב אותו מיתה. פסוק 23 עוסק גם הוא בהריגה 

באמצעות כלי הרג מובהק )'אבן אשר ימות בה'( אולם בשני הבדלים – 'בלא ראות' והיעדר יחסי 

איבה קודמים. שני תנאים אלה פוטרים את ההורג מן המיתה ומחייבים אותו גלות, והם מקבילים 

לתנאים שבדב' ד 42 / יט 4: 'בבלי דעת והוא לא ֹׂשנא לו מתֹמל שלֹׁשם'. לעומתם עוסקים פסוקים 

20 ו־22 בהריגה שלא באמצעי הרג מובהק – הדיפה )בידיים( או השלכת חפץ. ההבדל בין שני 

הפסוקים הוא רק עניין האיבה, השנאה והצדייה, שקיומן מחייב את ההורג במוות, ואילו היעדרן 

גוזר עליו ישיבה בעיר מקלט. 

מקרי ההרג המתוארים בפסוק 22 שונים אפוא באופן מובהק מהמקרה הקלסי של ספר דברים,   

ג'קסון שההתפתחות במערכת המשפטית, המשתקפת בבמ' לה, אפשרה הבחנות  ונראים דברי 
דקות יותר בין סוגי הזדון.9

הפעלים  של  והמכוונת  המודעת  המשמעות   – לעיל  שהוצגה  הפרשנות  של  היסוד  הנחות   

'הדף' ו'השליך' וההקבלה בין פסוקים 20–21 לפסוק 22 – הנחו לדעתי גם את הַתנאים בפירושם 

לפסוקים. מסקנותיהם אמנם שונות ממסקנותיו של ג'קסון, אולם רק המודעות לכיוון הפרשני 

שהציג יכולה לדעתי להוביל להבנה נכונה של הפרשה במדרשי ההלכה.

במדבר  זוטא  בספרי  הפרשנות 

בדרשות לפסוקים 16–18 עוסקים ספרי זוטא במדבר וספרי במדבר בבירור גדרי הרצח במזיד. 

שני המדרשים מדגישים בדרשות חוזרות כי לא כל הריגה נחשבת רצח, ושהדבר תלוי בנסיבות 

ההכאה: 'באבן יד – מגיד ששיערו את האבן ואת היד ואת המכה ואת מקום המכה אם כדיי להמית 

ואם אינה כדיי להמית';10 'מגיד שאינו חייב עד שיֶּכינו בדבר שיש בו כדי להמית על מקום שהו 

מעיני החוקרים שהוזכרו לעיל, ובתוכם ג'קסון, נעלם כנראה פולמוס דומה מאוד שהתנהל במחצית הראשונה   9

 M. Sulzberger, The( המקראי  בחוק  ההריגה  בדיני  העוסק  ספר  פרסם  סולצברגר  העשרים.  המאה  של 

Ancient Hebrew Law of Homicide, Philadelphia 1915(. הספר מאגד בתוכו חמש הרצאות של המחבר 
משנת 1913, שפורסמו גם כסדרת מאמרים ב־JQR, בשנים 1914–1915. אחת המסקנות המרכזיות בחיבור 

זה היא שהתורה מטילה עונש מוות רק על הרוצח שרצח בתכנון מוקדם, ואילו הרוצח בשעת מריבה פתאומית 

הוא בכלל 'והאלהים ִאנה לידו', כמו ההורג בתאונה. שלא כמו החוקרים האחרונים, סולצברגר לא הבדיל בין 

קובצי החוק השונים בתורה וראה בהם מערכת אחת. את הפסוק בבמ' לה 22 הוא פירש, בדיוק כמו ג'קסון, 

כעוסק ברצח מכוון ללא תכנון מוקדם )שנבע למשל ממריבה פתאומית בין אנשים חמי מזג כהגדרתו(. ראו: 

שם, עמ' 84–86. דיקשטיין יצא כנגד שיטתו של סולצברגר וגם הוא נסמך במיוחד על המילים 'בלא ראֹות' 

המשפט  ורצון',  אונס  ומזיד  'שוגג  )דייקן(,  דיקשטיין  פ'  ראו:  דברים(.  )שבספר  דעת'  ו'בבלי   )23 לה  )במ' 

העברי, ד )תרצ"ג(, עמ' 40–43.

ספרי זוטא במדבר לה 16 )מהדורת הורוביץ, עמ' 333, שורות 1–2(. וראו עוד: שם, שורות 4, 7.  10
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כדי להמית'.11 לפי המדרשים בכל מקרה של הריגה יש לבדוק אם הכלי12 שהשתמש בו המכה, 

והמקום שנפגע בגופו של המוכה, גורמים בדרך כלל למוות. אם אכן כך, הרי הנהרג מת מחמת 

המכה, והמכה דינו מיתה. לעומת זאת אם מתברר שלא היה במכה כדי להמית, ובכל זאת המוכה 

אנסה  ולהלן  במדרשים,  מפורשת  אינה  זו  שאלה  על  התשובה  המכה?  של  דינו  יהיה  מה  מת, 

להראות שיש לה חשיבות בפרשנות ספרי זוטא במדבר.

בדרשות  ביניהם  הבדל  ניכר   ,18–16 לפסוקים  בדרשות  המדרשים  שבין  הדמיון  לעומת   

לפסוקים הבאים, ובייחוד בדרשות למילה 'צדיה'. אין בידינו דרשה ישירה של ספרי זוטא במדבר 

לפסוק 13,22 אולם יש התייחסות עקיפה לפסוק זה בדרשה לפסוק 20:

או השליך עליו בצדיה וימות – נאמר ָּכן צדיה ולמטן צדיה. מה צדיה שנאמר למטן מגיד 

ששיערו את ההשלכה ואת המכה ואת מקום המכה אם כדיי להמית ואם אינה כדיי להמית, 

כדיי  אם  המכה  מקום  ואת  המכה  ואת  ההשלכה  את  ששיערו  מגיד  ָּכן  שנאמר  צדיה  אף 
להמית ואם אינה כדיי להמית.14

)'למטן'(. הדרשן   22 )'כאן'( והן בפסוק   20 'צדיה' המופיעה הן בפסוק  המדרש מתייחס למילה 

 הניח שהמילה 'צדיה' שבפסוק 22 מלמדת על עיקרון זהה לזה שהופיע בדרשות לפסוקים 16–18: 

בדיקה משפטית של טיב המכה – האם היה בה כדי להמית את הנרצח אם לאו. הוא למד בגֵזרה 

שווה שכך יש לעשות גם במקרה שבפסוק 20. הקשר בין המילה 'צדיה' לשיעור טיב המכה לא 

התפרש. אולם אם נניח כי המילה 'צדיה' לא יצאה לגמרי מידי פשוטה, הרי ככל הנראה נוסף 

כאן עוד רובד על הדרשות הקודמות: הערכת טיב המָכּה איננה רק אמצעי לבירור הקשר שבין 

כדי  בה  שיש  מכה  הכה  אם  המֶּכה.  של  כוונתו  להערכת  גם  נדרשת  היא  אלא  למוות,  ההכאה 

להמית, הרי יש כאן 'צדיה', וכוונתו הייתה להמית. אם כך ההבדל בין רוצח שדינו מוות לרוצח 

שדינו גלות אינו גדול מאוד. שניהם תקפו באלימות אדם אחר, אלא שהרוצח במזיד הכהו מכה 

ספרי במדבר קס )מהדורת כהנא, עמ' 539, שורות 28–29(. וראו עוד: שם, עמ' 540 שורות 35–36; עמ' 541,   11

1303( הדגיש את ההבדל באופן ששני המדרשים למדו את הדין. ספרי  43–44. כהנא בפירושו )עמ'  שורות 

ומת'  נפש  במדבר למד את הדין מתוך השוואה לפסוק 'כי יהיה איש ֹׂשנא לרעהו וארב לו וקם עליו וִהכהו 

11(, ואילו ספרי זוטא במדבר למד את הדין מהמילים שבפסוקים שלנו, כדרכם של המדרשים דבי   )דב' יט 

ר' עקיבא, שלא נטו להיזקק לפסוק מפרשה אחרת.

עיקר הדיון הוא באבן ובכלי עץ בפסוקים 17–18. באשר לכלי ברזל מובאות במדרשים שתי דעות: לפי האחת   12

יש לשער גם את כלי הברזל, ולפי השנייה כלי ברזל ממית 'במשהו' או 'בכל מקום'. ראו את דיונו של כהנא 

בפירושו, עמ' 1301–1302.

 ,334 עמ'  הורוביץ,  )מהדורת  המכה'  יומת  'מות  על   21 לפסוק  הדרשות  סוף  לקראת  מסתיים  הגניזה  קטע   13 

שורה 11(. הציטוט בילקוט שמעוני נמשך ברצף עד סוף הדיבור )שורה 16 שם(. הציטוט הבא בילקוט מתחיל 

מהמילה 'ויפל' שבפסוק 23. וייתכן שהיו דרשות לפסוק 22 שלא צוטטו בילקוט.

)לעיל  שכטר  קטע  פי  על  הנוסח   .)21–18 שורה   ,333 עמ'  הורוביץ,  )מהדורת   22 לה  במדבר  זוטא  ספרי   14 

הערה 1(.
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שראויה להמיתו, וכנראה זו הייתה כוונתו, ואילו השוגג הכה מכה שאיננה ראויה להמית, אך 
גרמה משום מה למוות.15

שהעירו  כפי  אך  הנזכרת,  הדרשה  לפני  אמנם  שמסודרת  דרשה  גם  מגיעה  מסקנה  לאותה   

המפרשים,16 כנראה מבוססת עליה:

ואם בשנאה יהדפנו – והלא איבה היא שינאה ושינאה היא איבה, ומה תלמוד לומר איבה 

ושינאה, אלא מה שנאה ששיערו אותה את המכה17 ואת מקום המכה אם כדיי להמית ואם 

אינה כדיי להמית, אף איבה ששיערו אותה את המכה ואת מקום המכה אם כדיי להמית ואם 
אינה כדיי להמית.18

דרשה זו עוסקת ככל הנראה גם היא בשלושת הפסוקים 20–22. היא שואלת על ההבדל במינוח: 

הדפו'  איבה  'בלא   ,)21 )פסוק  הכהו'  באיבה  'אם  לעומת   ,)20 )פסוק  יהדפנו'  בשנאה   'אם 

20 מורה על בדיקה ושיעור של טיב המכה  22(. הדרשה מניחה שהמונח 'שנאה' בפסוק  )פסוק 

)כנראה בעקבות הנאמר בדרשה על 'בצדיה'(, והשוויון בין המונחים 'שנאה' ו'איבה' מורה שיש 

להחיל את הבדיקה על כל המקרים המתוארים בפסוקים. כמו בדרשה הקודמת, מתפרש כאן מושג 

בתחום כוונת הלב של ההורג )שנאה, איבה( על ידי הביטוי המעשי של עצמת ההכאה ומיקומה.

מדרשות אלה עולה כי ספרי זוטא במדבר היה מודע היטב למבנה הכיאסטי שהצביעו עליו   

בדומה  מטבע.  אותה  של  צדדים  כשני  ו־22   20 פסוקים  את  וקרא  החדשים,  המקרא  מפרשי 

לפירושו של ג'קסון, דרשות אלה מתארות בשני המקרים תקיפה אלימה מכוונת, אולם בניגוד 

'ואן בבעלדבבותא מחיהי   :21 זה ראוי להעיר על הפרשנות המשתקפת בתרגום הפשיטתא לפסוק  בהקשר   15

דנמות ומית'. הביטוי 'איך דנמות', שפירושו: באופן שימות, שימש את הפשיטתא לתרגם את  באידה איך 

16 )כלי ברזל(, וגם שם הביטוי חסר בנוסח  17, 18. זו אף גרסתה בפסוק  הביטוי 'אשר ימות בו' שבפסוקים 

המסורה. המבנה התחבירי של התרגום בפסוקים הללו מציב את הביטוי בתפקיד חדש. בעוד שהביטוי 'אשר 

הרי  'השליך'(,  )'הכהו',  שבמשפט  הפועל  לפני  ומופיע  לאבן  או  לכלי  חוזר  המסורה  שבנוסח  בו/בה'  ימות 

הפשיטתא הציבה את הביטוי כתואר הפועל 'הכהו'. לעומת זאת בפסוק 23, העוסק בהורג בשגגה, והמקביל 

לפסוק 17, מופיע בנוסח המסורה גם כן: 'או בכל אבן אשר ימות בה', ושם הולם התרגום את התחביר העברי: 

 ,21–20 לפסוקים   18–16 פסוקים  שבין  הקשר  את  הידקה  הפשיטתא  גם  כן  אם  דקטלא'.  כאף  בכל  'ואן 

והדגישה את טיב ההכאה. עם זאת אין כל ראיה שפסוק 22 התפרש בפשיטתא באופן דומה לזה שבספרי זוטא 

במדבר.

ראו: שכטר, קטע ספרי זוטא )לעיל הערה 1(, עמ' 662, בהערה לשורה 10.  16

הנוסח בילקוט שמעוני: 'את המכה וכו' '. הילקוט קיצר באופן דומה גם בהמשך הדרשה, ובדרשה על הצדייה   17

לעיל. הקיצור הזה תמוה קצת, מפני שקודם לכן בילקוט לא היה עיסוק ב'שיערו'. כפי שַאראה להלן, בדרשות 

קודמות בספרי זוטא במדבר )החל ב־לה 16 ]מהדורת הורוביץ, עמ' 333, שורה 1[( חוזרת כמה פעמים התבנית 

של 'שיערו את המכה', אולם דרשות אלה לא צוטטו בילקוט. ייתכן שהדרשות שהוא ציטט בקיצור כבר היו 

מקוצרות בנוסח ספרי זוטא במדבר שהיה לפניו.

)לעיל  שכטר  קטע  פי  על  הנוסח   .)17–14 שורות   ,333 עמ'  הורוביץ,  )מהדורת   20 לה  במדבר  זוטא  ספרי   18 

הערה 1(.
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בכוונת  לא בתכנון המוקדם אלא  למזיד תלוי  בין שוגג  פי הדרשות ההבדל  ג'קסון, על  לדברי 

ההריגה, שמתבטאת באופי ההכאה.

נדמה כי כך מתפרשים טוב יותר גם דברי אלעזר בן מתיה19 במחלוקתו עם ר' חנניה המופיעה   

בפרשתנו בספרי זוטא במדבר:

מכה נפש בשגגה – פרט למכה מזיד. ממעט אני את השוגג לא אמעט את המזיד דברי ר' 

חנניה. אלעזר בן מתיה אומר בשגגה – פרט למכה אביו בשבת. יכול שני מרבה המכה אביו 
בחול, אמר בשגגה – פרט למכה אביו בחול.20

אלעזר בן מתיה מיעט את מי שהכה את אביו ואת מי שהכה בשבת21 מכלל 'מכה נפש בשגגה', 

ופטר אותם מגלות. הכאת אביו אמו והכאה בשבת מיוחדות בכך שאדם מתחייב עליהן בנפשו גם 

אם לא הרג, כפי שעולה בפירוש משמ' כא 15 וממשנת בבא קמא ח, ה. אולם יש לברר כנגד מה 

כוונו דברי אלעזר בן מתיה. האם כוונתו הייתה לדחות את האפשרות שהמכים הללו, אם פעלו 

בשוגג, יגלו, אף על פי שלא הרגו? או שמא התכוון לדחות את האפשרות שהמכים הללו, אם הרגו 

בשוגג, יגלו? שתי האפשרויות נדונות במקורות מקבילים. ספרי במדבר דרש: 'ונס שמה רוצח 

]...[ או מכה נפש שומע אני אף מכה אביו ואמו במשמע, ת"ל רוצח מכה נפש, לא אמרתי אלא 

רוצח מכה נפש ומכה נפש הרצח, יצא המכה אביו >>ואמו<< שאינו גולה'.22 דרשת ספרי במדבר 

מתמודדת בפירוש עם האפשרות שמכה אביו ואמו בשוגג, אף שלא הרגם, יגלה. המדרש פירש 

כנראה את הביטוי 'מכה נפש' כ'מכה המתחייב בנפשו', ולכן גם מכה אביו ואמו בכלל זה.23 אלא 

בשוגג  שהדרשה לומדת שאינו גולה מהדיוק במילה 'רוצח מכה נפש', כלומר רק מכה שהרג 

גולה.

דברי  בין  שם  מנגידה  הגמרא  האפשרויות.  שתי  את  מציגה  ע"ב  ח  במכות  הבבלי  סוגיית   

המשנה ש'הבן גולה על ידי אביו' לבין ברייתא הגורסת: 'מכה נפש – פרט למכה אביו', ומציגה 

שני פתרונות אמוראיים לשאלה. רב כהנא פירש שהן הברייתא והן המשנה עוסקות בבן שהרג את 

אביו בשוגג, והמחלוקת ביניהן תלויה במחלוקת ר' שמעון וחכמים איזו מן המיתות – חנק וסיף – 

חמורה יותר.24 לעומתו פירש רבא שהכול מסכימים שבן שהרג את אביו בשוגג גולה, ושהברייתא 

פוטרת מגלות בן שעשה חבורה באביו בשוגג ולא הרגו.

ללא תואר 'רבי'. עיינו: כהנא, ספרי זוטא דברים )לעיל הערה 2(, עמ' 61, הערה 9.  19

ספרי זוטא במדבר לה 11 )עמ' 332, שורות 3–5(. הנוסח על פי קטע שכטר )לעיל הערה 1(.  20

'מכה אביו בשבת' לאו דווקא, אלא 'מכה בשבת' כגרסת הילקוט, ובקטע הגניזה השגיר לשונו.  21

ספרי במדבר קנט )מהדורת כהנא, עמ' 535, שורות 14– 16(  22

עוד על המשמעויות השונות של המילה 'מכה' ראו להלן.  23

ההורג את אביו במזיד מתחייב שתי מיתות: חנק, מדין 'מכה אביו', וסיף, ככל רוצח. הכלל הוא שבמקרה כזה   24

נדון במיתה החמורה. רב כהנא הניח שרק שגגת סיף ניתנה לכפרה )כדין רוצח בשגגה(, ולכן לפי ר' שמעון, 

שסבר כי חנק חמור מסיף, דנים את הורג אביו במזיד בחנק, ואילו ההורג את אביו בשוגג אינו גולה, מפני 
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על רקע ההשוואה לספרי במדבר ולבבלי מתחדדת במבט ראשון אי הבהירות בכוונת דבריו של   

אלעזר בן מתיה,25 אולם נדמה כי דווקא ההשוואה למקורות הללו פותחת צוהר להבנת הדרשה. 

בניגוד לספרי במדבר ובניגוד לברייתא שבתלמוד, אלעזר בן מתיה דרש לא את המילים 'מכה 

נפש' או 'רוצח' אלא את המילה 'בשגגה', והוציא מכלל השגגה את המכה בשבת ואת מי שמכה את 

אביו. נדמה לי כי דבריו מתפרשים באופן הטוב ביותר אם נניח שהוא קיבל את הכיוון שהצעתי 

קודם באשר לדרשות ספרי זוטא במדבר לפסוק 22. מי שהכה מָּכה שאינה כדי להמית והרג נכלל 

המכה  אולם  לחבול.  אלא  להרוג  התכוון  שלא  בכך  מתבטאת  ושגגתו  גלות,  שדינם  בשוגגים 

בשבת והמכה אביו – וזה החידוש בדרשת אלעזר בן מתיה – אינם יכולים להיכלל בשוגגים, מפני 

שכבר במעשה הכאתם )מכה שאינה כדי להמית( עברו על איסור והתחייבו בנפשם. 

כאן.26  שהוצגה  הגישה  על  הנראה  ככל  חלק  קשיים,  כמה  מעורר  דבריו  שנוסח  חנניה,  ר'   

המילים 'ממעט אני את השוגג לא אמעט את המזיד', שמופיעות רק בנוסח קטע הגניזה, ושחסרות 

בנוסח הילקוט, קשות לפירוש בהקשרן. המונח 'ממעט אני את א לא אמעט את ב' ייחודי לספרי 

זוטא במדבר ומופיע בו עוד שבע פעמים, אולם הוא בא בדרך כלל במבנה כזה: 'ממעט אני את 

הרחל ולא אמעט את העז, ת"ל כבש. אמעט את העז ולא אמעט את הגדי, ת"ל כבשים'.27 בדרשה 

זו המונח מציין הווה אמינא: מהמילה 'כבשים'28 מיעט הדרשן את הרחל והציע שלא למעט את 

העז, כלומר גם העז תהיה כשרה לקרבן תמיד. אולם הדרשה דחתה את האפשרות הזו ומיעטה את 

העז, ואחר כך, באותו אופן, גם את הגדי.

לאור זאת מתברר הקושי בדברי ר' חנניה. הביטוי 'ממעט אני את השוגג לא אמעט את המזיד'   

מעיד שהדרשן הניח שהשוגג כבר נתמעט. והדבר קשה, כי הרי הפסוק מדבר במכה נפש בשגגה 

הדרשה,  בתחילת  התמעט  אכן  המזיד  נתרבה.  אלא  נתמעט  לא  והשוגג  המקלט,  עיר  אל  שנס 

את  אמעט  'לא  המילים  לאחר  להופיע  צריך  החוזר  המבנה  לפי  ועוד,  זאת  שוב?  למעטו  ומדוע 

המזיד' לימוד מפסוק, והוא חסר. ומעל כל זה – מדוע יש צורך למעט את המזיד? הרי פשוט הוא 

שהתורה מדברת דווקא בשוגג ולא במזיד.

הורוביץ הציע להגיה באופן משמעותי את המחלוקת כולה )גם את דברי אלעזר בן מתיה( נגד   

נוסח הקטע ונוסח הילקוט, וקשה לקבל את הצעתו ללא בסיס טקסטואלי מספק.

כיוון  להציע  אפשר  אך  חנניה,  ר'  בדברי  הדברים  לסדר  הדעת  את  מניח  פתרון  מצאתי  לא   

ששגגת חנק לא ניתנה לכפרה. לעומת זאת חכמים סברו שסיף חמור מחנק, ולכן נדון הורג אביו במזיד בסיף. 

אי לכך גם ההורג את אביו בשוגג – שגגת סיף היא וניתנת לכפרה.

כך כתב גם כהנא בפירוש לדרשת הספרי הנזכרת, עמ' 1295.  25

מעבר לתוכן דבריו, שיידון להלן, גם המבנה מעיד על מחלוקת. השוו למחלוקתם בספרי זוטא דברים יז 17   26

)מהדורת כהנא, עמ' 258(.

ספרי זוטא במדבר כח 3 )מהדורת הורוביץ, עמ' 322 שורות 24–25(.  27

במ' כח 3. ואולי גם )או רק – עיינו בנוסח מדרש הגדול( מהמילה 'כבש' שבפסוקים הבאים באותו פרק )ושמא   28

דרש 'כבש' כחלק מהמילה 'כבשים'?(.
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זוטא  שיסביר את עיקר דבריו. הדרשה 'בשוגג – פרט למזיד' חוזרת עוד ארבע פעמים בספרי 

מזיד'(,29 ונראה שיש  )'פרט למכה  במדבר. אולם ר' חנניה הוסיף בדבריו גם את המילה 'מכה' 

לכך משמעות בפירוש הדרשה. בלשון המקרא ל'הכאה' שני פירושים: המתת אדם והלקאת אדם 

או בעל חיים,30 ואילו בלשון חכמים קיים רק הפירוש של הלקאה. לשם המחשה, הביטוי 'ההורג 

נפש בשגגה' שבתחילת פרק ב במשנת מכות הוא 'תרגומו' של 'מכה נפש בשגגה' שבפסוקים 

שלנו. ייתכן אפוא כי ר' חנניה ניסה לדייק בביטוי 'מכה נפש בשגגה' ולפרשו על המכה דווקא 

ולא על ההורג. במילים אחרות, ר' חנניה חידש בכך שמיעט מחובת גלות את מי שהכה את חברו 

במזיד )שלא על מנת להרגו( ובכל זאת גרם למותו. אם כך הוא התנגד להחיל עונש גלות על מי 

ועל המגמה שהצבעתי עליה בדרשות  בן מתיה  ובכך הוא חלק על דברי אלעזר   שפעל במזיד, 
לפסוק 31.22

22 עומדת אם כן  זוטא במדבר למקרה הרצח הלא מכוון בפסוק  בבסיס הפרשנות של ספרי   

ההבנה שהפסוק מדבר בתקיפה מכוונת ולא בתאונה – שלא כגישת ספר דברים. תקיפה זו נבדלת 

המוות  שבין  הקשר  על  הן  שמצביעים  ובמיקומה,  ההכאה  בעצמת  רק  המובהק  הרצח  ממקרה 

להכאה והן על כוונת המכה. 

במדבר בספרי  הפרשנות 

בניגוד לספרי זוטא במדבר, ספרי במדבר איננו ממשיך לפסוקים 20–22 את העיסוק ב'בדבר שיש 

בו כדי להמית ועל מקום שהו כדי להמית'. פרשנותו ל'צדיה' עולה משתי דרשות המהוות תמונת 

ראי זו של זו:    

לפסוק 22לפסוק 20

או השליך עליו בצדיה וימת – ושצידא לו 
ושמתכוין לו.32

או השליך >>עליו כל<< כלי בלא צדיה – שלא 
צידה לו ושלא מתכוין לו.33

השוו לדרשת 'בשגגה – פרט למזיד' )ולא: פרט לעושה מזיד(, המופיעה ארבע פעמים בספרי זוטא במדבר טו   29

24 )מהדורת הורוביץ, עמ' 284, שורה 25(; טו 26 )שם, עמ' 285, שורה 24(; טו 27 )שם, עמ' 286, שורה 8(; 

לה 14 )שם, עמ' 332, שורה 23(.

למשל: 'ויך את המצרי' )שמ' ב 12( לעומת 'ויך בלעם את האתון' )במ' כב 23(.  30

האפשרות הפרשנית לפרש 'מֶּכה' לאו דווקא כהורג, העסיקה את התנאים, כפי שאנו למדים מדרשת ספרי   31

במדבר בעניין מכה אביו שהבאתי לעיל, וכן מדרשת המכילתא דר' ישמעאל: 'ומכה איש ומת מות יומת – למה 

נאמ' לפי שהוא או' ואיש כי יכה כל נפש אדם, שומע אני אפילו סטרו סטירה, ת"ל ומכה איש ומת מגיד שאינו 

261[(. המכילתא  חייב עד שתצא כל נפשו' )מכילתא דר' ישמעאל, נזיקין ד ]מהדורת הורוביץ–רבין, עמ' 

17 גוזר עונש מוות על כל המכים, גם על מי שסטר לחברו סטירה,  העלתה את האפשרות שהפסוק בוי' כד 

ולכן היא נדרשה לפסוק בשמ' כא 12, ששם כתוב במפורש 'ומת'. ברור כי על פי פשוטו 'להכות נפש' פירושו 

להרוג, אולם הדרשה 'ניצלה' את המשמעות הכפולה של הפועל 'להכות' במקרא.

ספרי במדבר קס )מהדורת כהנא, עמ' 542, שורה 55(.  32

שם קס, )שם, עמ' 543, שורה 63(.  33
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 22 20 להשלכה שבפסוק  סגנון הדרשות האחיד מדגיש שההבדל היחיד בין ההשלכה שבפסוק 

הוא הצדייה, המתפרשת: 'שצידא לו ושמתכוין לו'. פרשני הספרי – ר' דוד פארדו ור' משה דוד 

אברהם טרויש אשכנזי )בעל 'תולדות אדם'( – פירשו שהדרשה ממעטת את מי שנתכוון להרוג 

אדם אחד והרג אחר, כדעת ר' שמעון במשנת סנהדרין ט, ב: 'ר' שמעון או' אפילו ניתכוון להרוג 

את זה והרג את זה פטור'. דעת ר' שמעון במשנה שם מנוגדת לדעתו של תנא קמא, שפטר מעונש 

מוות רק את מי ש'נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, לנכרי והרג את ישראל, לנפלים והרג 

בן קיימה', כלומר מי שהתכוון להרוג את מי שאין חייבים על הריגתו. כבר התלמוד הבבלי קישר 

בין דעתו של ר' שמעון לדרשה דומה לזו שבספרי במדבר, וגרס: 'מאי טעמא דר' שמעון, דאמר 

קרא וארב לו – עד שיתכוין לו' )סנהדרין עט ע"א(. 

נדמה כי אכן זהו הפירוש הנכון בספרי במדבר, הן מצד לשונו34 והן לאור העובדה שמצאנו   

עיסוק בעניין זה גם במדרשי הלכה אחרים. במכילתא דר' שמעון בן יוחאי, בדרשה על דין הרוצח 

14, נכתב: 'להרגו בערמה – פרט למתכוין להֹרג את זה והרג את זה שִיָּפטר דברי ר'  בשמ' כא 

בערמה.  להרגו  ת"ל  ומה  חייב.  זה  את  והרג  זה  את  להרוג  המתכוין  אף  אומ'  יהודה  ר'  שמעון. 

תשעה'.35  בן  את  והמית  שמונה  בן  את  ישראל,  בן  את  והמית  הגוי  את  להמית  למתכוין  פרט 

לפי המכילתא דר' שמעון בן יוחאי, מחלוקת ר' שמעון ור' יהודה )שדעתו זהה לדעת תנא קמא 

שבמשנת סנהדרין( בטיב הכוונה שהיא תנאי לגזרת עונש מוות על הרוצח, קשורה לפירוש שונה 

למילה 'בערמה'.

הד למחלוקת זו נמצא בדרשת המכילתא דר' ישמעאל על 'ונגפו אישה הרה' )שמ' כא 22(:  

וכי ינצו אנשים וגו' – למה נאמרה פרשה זו. לפי שהוא אומר וכי יזיד איש על רעהו – לא 

שמענו אלא על המתכוין להכות את שונאו והכהו שהוא במיתה, אבל המתכוין להכות את 

שונאו והכה את אוהבו לא שמענו, ת"ל וכי ינצו אנשים וגו' ואם אסון יהיה וגו' – בא הכתוב 

ללמדך על המתכוין להכות את שונאו והכה את אוהבו שהוא במיתה לכך נאמ' פרש'.

ר' אומר המתכוין להכות והכה פטור אבל המתכוין שלא להכות והכה דין הוא שיהא פטור, 

אבל בא הכתוב ללמדך שחבלה אשה לבעל ודמי וולדות לבעל וכל המתחייב מיתה פטור 

מן התשלומין. 

יצחק או' אף המתכוין להכות והכה פטור עד שיאמר לאיש פלוני אני מכה לאיש פלוני  ר' 

מקבילה לביטוי 'מתכוין לו' נמצאת בדרשה אחרת בספרי במדבר, בפרשת הנדרים: 'והחריש לה – עד שיהא   34

זו יחזור ויפיר, שנ' והחריש לה – עד שיהי  מתכוין לה. שאם נדרה אשתו ואמר סבור הייתי שהיא בתי הרי 

מתכוין לה' )פסקה קנג ]מהדורת כהנא, עמ' 508, שורה 112, ומקבילה בעמ' 502, שורות 54– 55[(. דרשה זו 

מלמדת שהפרת הנדר או קיומו על ידי האב או הבעל צריכים להיעשות מתוך מודעות מלאה לזהות הנודרת, 

שאם לא כן אין הדבר נחשב קיום או הפרה. ואם כן גם בדרשתנו: שמתכוון לו, ולא לאדם אחר. וראו גם גרסת 

'לקח טוב' בדרשתנו: 'שיהא מתכוין לו', כגרסה בפרשת הנדרים.

מכילתא דר' שמעון בן יוחאי שמ' כא 14 )מהדורת אפשטיין–מלמד, עמ' 171, שורות 14–18(.  35
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אני מכה, ת"ל36 וארב לו וקם עליו. ומה ת"ל וכי ינצו אנשים. לפי שהוא אומר ואיש כי יכה 

כל נפש אדם – שומע אני אף בן שמנה במשמע, ת"ל וכי ינצו אנשים – מגיד שאינו חייב 
עד שיהרג בן קיימא.37

מחלוקת משולשת זו נתפרשה אל נכון בידי דוד צבי הופמן.38 'תנא קמא' של המכילתא סבר כי 

פרשת 'ונגפו אישה הרה' אינה מחדשת בדיני תשלומי הנזיקין, אלא עיקר חידושה הוא במקרה 

שאחד מהאנשים הניצים גרם למותה של האישה ההרה )'ואם אסון יהיה – אין אסון אלא מיתה'39(. 

במקרה  ורק  שונאו'(,  את  להכות  )'מתכוין  חברו  בהריגת  רצה  האיש  שאותו  שאף  הוא  החידוש 

נפש'  נפש תחת  'ונתת  בו  ומקיימים  מיתה,  דינו  זאת  בכל  אוהבו'(,  את  )'והרג  האישה  את  הרג 

כפשוטו.40 לעומת זאת רבי הגדיר את הורג האישה כמי ש'מתכוין שלא להכות והכה', ופטר אותו 

מקל וחומר.41 לכן בהמשך הפרשה פירש רבי: 'ונתת נפש תחת נפש – ממון',42 כלומר פטור מן 

30(.43 ר' יצחק סבר  המיתה אבל משלם ממון כפיצוי על ההריגה, כדין בעל שור נגח )שמ' כא 

על  חייבים  שאין  הוא  חידושה  ושעיקר  ההורג,  של  כוונתו  בדיני  דבר  מחדשת  אינה  שהפרשה 
הריגת עוברים ונפלים אלא על הריגת בן קיימא בלבד.44

'תלמוד לומר' בהוראת שנאמר. ראו על כך: מ' כהנא, אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר, ירושלים   36

 = לומר  'תלמוד  בערך   ,1412 עמ'  במדבר,  לספרי  כהנא  לפירוש  במפתח  גם  ראו   .173  ,88 עמ'  תשמ"ב, 

שנאמר'.

מכילתא דר' ישמעאל, נזיקין ח )מהדורת הורוביץ–רבין, עמ' 274, שורה 12 – עמ' 275, שורה 4(. הנוסח על   37

hebr. 117.1, המשקף לדעתי באופן טוב ביותר את הנוסח המקורי  פי כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית 

בדברי רבי. בשאר הנוסחים, ובייחוד בדפוסים, הוגהו דבריו, כאמור להלן.

ספר שמות מפורש בידי הרב דוד צבי הופמן זצ"ל, ערך ותרגם א' וסרטייל, ירושלים תש"ע, עמ' שה.  38

בהמשך הפרשה במכילתא דר' ישמעאל, נזיקין ח )מהדורת הורוביץ–רבין, עמ' 276, שורה 13(.  39

שם, שורה 14.  40

יצא  נדמה שהוא  נוסח רבים.  יש בה שינויי  ולכן  יותר לפירוש,  הצלע הראשונה של הלימוד של רבי קשה   41

מנקודת מוצא הפוכה מזו של תנא קמא – 'המתכוין להכות והכה' שפטור, הוא כנראה מי שהתכוון להכות אדם 

אחד והכה אחר, כדעתו של ר' שמעון במשנה. ואם כן הקל וחומר ברור: אם במקרה זה, שבו ההורג התכוון 

להרוג, הוא פטור, קל וחומר שיהיה פטור במקרה שלא התכוון להרוג )ואולי לא התכוון להזיק כלל(.

מכילתא דר' ישמעאל, נזיקין ח )מהדורת הורוביץ–רבין, עמ' 276, שורה 16(.  42

וראו את הדברים המובאים בשם 'תנא דבי חזקיה' בבבלי, סנהדרין עט ע"ב, שחולקים על רבי ופוטרים מן   43

הממון.

ר' יצחק הניח כנתון שכל הורג אינו מתחייב עד שיאמר )!( 'לאיש פלוני אני מכה'. דבריו התפרשו בהתאם   44

לדברי ר' ינאי בסנהדרין עט ע"א, שמיעט את מי שזרק אבן לקבוצת אנשים והרג. אולם דברי ר' יצחק יכולים 

להתפרש גם על עניין ההתראה, שכל הורג אינו מתחייב עד שהתרו בו ופירש בפיו, כגון מה ששנינו בעניין 

הרודף בספרי זוטא במדבר לה 12 )מהדורת הורוביץ, עמ' 332, שורה 7( ובבבלי, סנהדרין עב ע"ב. כך או כך, 

נראה כי דבריו מכוונים נגד דברי תנא קמא, וכוונתו לומר שאף במקרים אלה, שהם מובהקים יותר מנגיפת 

האישה ההרה, אין ההורג מתחייב מיתה בכל תנאי. לכן אי אפשר לומר שהפרשה מחדשת בעניין מי שהתכוון 

להרוג אחד והרג אחר, ויש לפרש את חידושה בעניין אחר.
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הדרשות הללו45 מחזקות את האפשרות שגם ספרי במדבר התייחס בדרשה על המילה 'צדיה'   

למי שהתכוון להרוג אדם אחד והרג אדם אחר. אך שלא כמותן, הדרשה בספרי במדבר נסבה על 

ר' שמעון  )כדעת  זה אמנם פטור ממיתה  והיא קובעת שהורג  22, שעוסק ברוצח הגולה,  פסוק 

במשנה ובמכילתא דר' שמעון בן יוחאי, וכדעת רבי ור' יצחק במכילתא דר' ישמעאל(, אבל חייב 
גלות לעיר מקלט.46

המשנה שיטת 

 בספרי זוטא במדבר ובספרי במדבר יש אפוא שתי פרשנויות לטיב ההריגה המתוארת בפסוק 22 

ולדינּה. שתי הפרשנויות יסודן בהנחה שפסוק זה מתאר מוות שלא כתוצאה מתאונה אלא כתוצאה 

מפעולה אלימה מודעת, ִמתקיפה, שביצע ההורג. הנחה זו מבוססת על הפעלים שבפסוק )'הדף', 

'השליך'( ועל הסימטרייה לתיאור ההורגים בפסוקים 20 ו־21, שהמבדיל ביניהם הוא רק הקיום או 

ההיעדר של איבה/שנאה ושל צדייה. הנחה פרשנית זו משותפת גם לפירושו של ג'קסון, שפירש 

'בלא צדיה' כרצח מכוון, אך פתאומי, כתוצאה מהתחממות  'צדיה' כתכנון מוקדם להרוג, ואת 

רגעית. הבנה זו לא הייתה מקובלת ככל הנראה על המדרשים, והם פירשו את הפסוק באופן אחר, 

אולם בהתאם לאותן הנחות יסוד. ספרי במדבר פירש שאכן ההורג ביצע פעולה אלימה מודעת 

שכוונה להרוג, אלא שהיא כוונה לאדם אחר. הצדייה, לפי הפירוש בספרי במדבר, היא הכוונה 

זוטא במדבר פירש את הצדייה ככוונת הרג  ואילו ספרי  של ההורג לרצוח את הנהרג המסוים. 

שמתבררת על ידי הערכה אובייקטיווית של טיב המכה, אם היא ראויה להמית אם לאו. היעדר 
הצדייה מתבטא במכה שאין בה כדי להמית.47

שיוכה של דרשה רביעית לעניין זה איננו בטוח. כוונתי לדרשה המובאת במדרש הגדול לדברים יט, יא: 'וארב   45

לו – עד שיהא מתכוין לו. וקם עליו והכהו נפש – ר' נתן אומר הרי זה בא לפטור את הזורק מן הגג. הא כיצד 

היו לפניו עשרה בני אדם אמר את אחד מכם אני מכה וזרק והכה, שומיע אני יהא חייב, ת"ל והכהו נפש, מגיד 

שאינו חייב עד שיאמר את איש פלוני אני מכה'. דרשה זו הובאה על ידי הופמן, מדרש תנאים, עמ' 169. על 

שייכותה האפשרית למכילתא האבודה לספר דברים מדבי ר' ישמעאל מעידים השימוש במונח 'שומע אני' 

ושמו של ר' נתן, האופייני לדבי ר' ישמעאל. אולם החלק הראשון של הדרשה )'וארב לו'( יכול להיות ציטוט 

ע"א–ע"ב;  )כז  ו  ט,  סנהדרין  בירושלמי,  מקבילה  יש  נתן  ר'  של  להלכה  ואילו  בפנים,  שהבאתי  הבבלי   מן 

טור 1313, שורות 14–16(, ואפשר שבעל מדרש הגדול עיבד אותה לדרשה.

אהרן שמש דן בדרשת ספרי במדבר, אולם פירש אותה כתרגום מילולי פשוט: צודה–מתכוון, ולא כדרישת   46

עבודת  אמוראים',  ופירושי  תנאיים  מקורות   – הגולין  הן  'אלו  שמש,  א'  ראו:  מסוים.  באדם  לפגוע  כוונה 

מוסמך, אוניברסיטת בר־אילן, תשמ"ח, עמ' 34. על שיטתו הכללית של שמש ראו להלן בסמוך.

ממצאים אלה יכולים להאיר גם את התפיסה הכללית של שני בתי המדרש באשר לפרשיות אחרות בתורה   47

בשמ'  וריפוי  שבת  של  המקרה  בהבנת  נחלקו  הבתים  שני  כי  מצא  גבריהו  ורצח.  נזיקין  בדיני   העוסקות 

כא 18–19. ראו: ע' גבריהו, 'דיני החבלות בתורת התנאים', עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, 

תשע"ג. בפירוש המשתקף במכילתא דר' ישמעאל נתפסת הפרשה כשייכת לדיני נזיקין, ומדובר במי שהכה 

את חברו מכה שאין בה כדי להמית, שרק הוא חייב בשבת וריפוי. לדעת דבי ר' ישמעאל אין הפרשה עוסקת 

במי שהכה את חברו מכה שיש בה כדי להמית, והוא פטור משבת וריפוי, גם אם לא מת המוכה. לעומת זאת 
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ב  בפרק  המשנה  המשנה.  של  השונה  שיטתה  בולטת  הללו  הפרשנות  שיטות  שתי  רקע  על   

בבמ'  הפרשה  על   – מפורשות  בלתי  או  מפורשות   – דרשות  כלל  מביאה  איננה  מכות  במסכת 

יט,  בדב'  הרוצח בשגגה  יחסי בדרשות כאלה על פרשת  באופן  היא משופעת  זאת  לה. לעומת 

העוסקת בהרג כתוצאה מתאונה או מרשלנות. המקרים שאליהם מתייחסים המדרשים מופיעים 

יחד במשנת סנהדרין ט, ב, שכבר הזכרתי קודם:

נתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, לנכרי והרג את ישראל, לנפלים והרג בן קיימה 

פטור.

ניתכוון להכותו על מתניו ולא היה בה כדי להמית על מתניו, והלכה לה על ליבו והיה בה 

כדי להמית על ליבו ומת; נתכוון להכותו על ליבו והיה בה כדי להמית על ליבו, והלכה לה 

על מתניו ולא היה בה כדי להמית על מתניו ומת; ניתכוון להכות את הגדול ולא היה בה כדי 

להמית את הגדול, והלכה לה על הקטן והיה בה כדי להמית את הקטן ומת; נתכוון להכות 

את הקטן והיה בה כדי להמית את הקטן, והלכה לה על הגדול ולא היה בה כדי להמית את 

הגדול ומת פטור. 

נתכוון להכות>ו< על מתניו והיה בה כדי להמית על מתניו, והלכה לה על ליבו ומת; נתכוון 

להכות את הגדול והיה בה כדי להמית את הגדול, והלכה לה על הקטן ומת חייב. 

ר' שמעון אומר אפילו ניתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור. 

המשנה כרכה כאן את שני העניינים יחד. עניין הכוונה להריגת אדם מסוים מתבטא במחלוקת 

תנא קמא ור' שמעון, שדנתי בה לעיל בפירוש ספרי במדבר. הדיון בשיעור טיב המכה מורכב, 

וניתן לחלץ ממנו את העיקרון שרוצח שחייב מיתה הוא מי שהתכוון להכות מכה שיש בה כדי 

להמית, ושאכן הכה מכה כזו, וגרם למוות. כל סטייה מההגדרה הזו )גם אם התכוון מלכתחילה 

להרוג( פוטרת את המֶּכה מעונש מוות.

יוחאי ובתוספתא – שייך את הפרשה דווקא לדיני רצח,  הפירוש דבי ר' עקיבא – במכילתא דר' שמעון בן 

והפרשה עוסקת במי שהכה את חברו על מנת להרגו, אלא שהמוכה לא מת ונפל למשכב. רק במקרה זה חייב 

בשבת וריפוי, אבל בהכאה רגילה – שאין בה כדי להמית – פטור משבת וריפוי )כשיטה המקורית של דבי ר' 

עקיבא, לטענת גבריהו, הקובעת סכום קבוע לנזיקין, ואין לה 'חמישה דברים'(. גבריהו הצביע גם על הדמיון 

בין הפירוש בשיטת ר' עקיבא לבין הפירוש המתבטא בכתביהם של פילון ויוספוס. שיטת ספרי זוטא במדבר 

המחייבת גלות את מי שהכה מכה שאינה כדי להמית והרג, משתלבת יפה עם הפרשנות דבי ר' עקיבא בפרשת 

משפטים, כפי ששחזר גבריהו, ואפשר לסכם אותה בטבלה:

המוכה מתהמוכה לא מת

גלות לעיר מקלט )במ’ לה 22(תשלומי נזיקיןמכה שאין בה כדי להמית
 מיתת בית דין )במ’ לה 16–21, שבת וריפוי )שמ’ כא 19(מכה שיש בה כדי להמית

ומקורות אחרים(
שיטת דבי ר' ישמעאל שונה בשלוש מתוך ארבע הקטגוריות שבטבלה. גם לפי שיטה זו נדרשת מכה שיש   

בה כדי להמית על מנת לחייב את ההורג בעונש מוות, אולם מי שהכה מכה שאין בה כדי להמית ישלם שבת 

וריפוי, גם אם החולה לא התרפא ומת לאחר זמן )כך משתמע מדרשות המכילתא(. 
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אהרן שמש טען שהמשנה אמנם פטרה את הרוצח ממוות אך התכוונה לחייבו גלות.48 לדעתי   

אין לכך כל הוכחה, ונראה דווקא שהמשנה בחלוקתה הנושאית התכוונה להרחיק מקרים אלה 

מהדיון בגלות בפרק 'אלו הן הגולין'. ההתמקדות של משנת מכות במקרים של תאונה ורשלנות 

אינם מאפשרים לקורא לשער שהריגה שנולדה מתוך פעולה אלימה  אלו כמעט  וצמצומם של 

מכוונת תגרור עונש גלות.49 צמצום חייבי הגלות אינו אפוא תוצאה של הפעילות הפרשנית של 

האמוראים, כפי שטען שמש, אלא הוא קשור לדעתי כבר במגמתו של עורך המשנה, שהתעלמה 

ביודעין מפסוקי הפרשה בבמ' לה ומהפרשנויות השונות שנתנו לה התנאים.

ב. גואל הדם והמערכת המשפטית

מוסד גאולת הדם מאפיין חברה שבטית שאין בה מערכת משפט מרכזית ומוסכמת. עונשו של 

גם  אלא  צדק  של  מידה  אמות  פי  על  רק  לא  נקבע  משפחתו,  של  עונשה  גם  ולפעמים  ההורג, 

כנגזרת מכוחה וממעמדה של משפחת הנהרג. עם התבססותו של שלטון מרכזי, הוא מקבל עליו 

את הטיפול במקרי הרג, קובע דין אחיד וברור להורגים השונים, ואחראי לביצועו. שלטון מרכזי 

חזק ומבוסס מצמצם את גאולת הדם עד כדי דחיקתה המוחלטת. המעבר מחברה שבטית לשלטון 

מרכזי עומד ככל הנראה גם ברקע ההתפתחות של החוק המקראי בעניין זה, שתולדותיו נדונו 
בהרחבה במחקר.50 

במבט סינכרוני המצב המתואר בחוק המקראי מכיל את שני היסודות – משפט מרכזי מחד   

גיסא וגאולת דם מאידך גיסא. לצד זכויות הרג מסוימות שהושארו ביד גואל הדם, פועל מוסד 

משפטי מוסכם – 'העדה' )במ' לה( או 'זקני העיר' )דב' יט( – ולא תמיד ברור היכן עובר הגבול 

המדויק בין הסמכויות השונות. 

הורג בשגגה זכאי לנוס אל אחת מערי המקלט, והצורך במנוסה מעיד שגואל הדם יכול וזכאי   

להרגו; כל זאת לכאורה ללא התערבות של גורם משפטי. אולם מהאמור בבמ' לה 24–25 נראה 

46(, עמ' 34. וראו גם: א' שמש, 'שוגג קרוב למזיד: לבירור יצירתו של  שמש, אלו הן הגולין )לעיל הערה   48

המושג בתורת האמוראים', שנתון המשפט העברי, כ )תשנ"ה–תשנ"ז(, עמ' 409. באותו אופן פירש שמש את 

דרשת המכילתא דר' שמעון בן יוחאי על 'בערמה'.

 B. S. ראו:   .pure accident שהוא  ברצח  החכמים  של  התמקדותם  על  שדיבר  ג'קסון,  זאת  הדגיש  וכבר   49

Jackson, Wisdom-Laws: A Study of the Mishpatim of Exodus 21:1-22:16, Oxford 2006, p. 140
את  ניתח  רופא  בנושא.  נוספת  לספרות  הפניות  בהם  ימצא  שהקורא  חשובים,  דרך  ציוני  לכמה  כאן  אציין   50

'לתולדותיהן  רופא,  א'  ראו:  בנושא.  החוק  התפתחות  לאור  המקלט,  ערי  של  השונות  בפרשיות  ההבדלים 

110–133. ג'קסון חידד במספר פרסומים  של ערי המקלט במשפט המקראי', בית מקרא, לא )תשמ"ו(, עמ' 

את התפיסות השונות המגולמות בחוקי הרצח המקראיים. למעודכן שבהם ראו: ג'קסון, חוקי חכמה )שם(. 

עיינו שם, עמ' 120–171; 209–239; 255–290. לסקירה עדכנית של הנושא, להשוואה בין המשפט המקראי 

 P. Barmash, Homicide in :למשפט המסופוטמי ולבירור הקשר שלהם למבנה השונה של שתי החברות ראו

 the Biblical World, New York 2005, pp. 12-50
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שהעדה היא זו שגוזרת על ההורג ישיבה בעיר המקלט עד מות הכוהן הגדול.51 לעומת זאת כאשר 

ההורג מפר את תנאי ישיבתו בעיר המקלט, זכאי גואל הדם להרגו ללא משפט נוסף. התערבות 

כמו משפטית נמצאת גם בניסוח החוק ביהו' כ 6, שלפיו על זקני עיר המקלט להחליט אם לקבל 
לתוך העיר את הרוצח בשוגג.52

גם באשר לרוצח במזיד התמונה אינה ברורה לגמרי. הפרשה בספר דברים עוסקת לא בדינו   

הרגיל של רוצח במזיד אלא רק ברוצח במזיד שברח לעיר מקלט. במקרה כזה הזקנים מוסרים 

12(. לא ברור אם במקרה שהרוצח לא ברח לעיר  )פסוק  והוא ממית אותו  אותו ביד גואל הדם 

מקלט הוא נשפט בידי זקני העיר לפני שנמסר ביד גואל הדם, או לא נמסר לידי גואל הדם כלל. 

 גם בפרשה בבמ' לה נמצאים מצד אחד הביטוי 'מות יומת' )'מות יומת הֹרצח', פסוקים 16–18, 21(, 

המשמש בתורה פעמים רבות בהקשרים משפטיים, וכן ההנחיה 'כל מכה נפש לפי עדים ירצח את 

הֹרצח ועד אחד לא ַיענה בנפש למות' )פסוק 30(. ומצד אחר נמצאת ההנחיה 'גואל הדם הוא ימית 

את הרוצח בפגעו בו' )פסוקים 19, 21(, שיכולה להתפרש בהקשרה כפירוש ל'מות יומת הֹרצח', 

ידי גואל הדם ללא התערבות של המערכת המשפטית. אפשרות  כלומר רוצח במזיד מומת על 

'גואל הדם הוא ימית את הרוצח' מדברת רק לאחר הכרעה  יותר, היא שההנחיה  אחרת, מתונה 

משפטית ממוסדת, כאשר גואל הדם הוא רק מבצע גזר הדין.

קריאה הרמוניסטית של פרשות הרוצח בבמדבר ובדברים צריכה להתחשב אם כן בשני יסודות   

הקיימים בפרשות הללו: תפקיד המערכת המשפטית לצמצם את מרחב פעולתו של גואל הדם, 

במיוחד במקרה של רצח בשגגה; וגואל הדם משמש כחלק מן המערכת המשפטית במקרה של 

רצח במזיד.

חז"ל של  והפרשנות  ההלכה 

אולם  המשפטית,  למערכת  הדם  גואל  של  ההכפפה  מגמת  והורחבה  נמשכה  חז"ל  בספרות 

ֶּבת ברקוביץ' לעניין זה  בשום אופן לא עד כדי ביטול מוחלט של תפקידו. לא מכבר הקדישה 

הקדומה.53  והנוצרית  היהודית  בספרות  להורג  הוצאה  על  במחקרה  ומלומדת,  מקיפה  סקירה 

 )Judicialization( ִמשּפּוט  נמשכו התהליכים שכינתה  חז"ל  כך שבספרות  על  ברקוביץ' עמדה 

את  ושביססו  שלו,  הפעולה  חופש  את  שצמצמו  הדם,  גואל  של   )Institutionalization( ומיסוד 

25–29, כתוספת מאוחרת  רופא ראה זאת כשלב המאוחר ביותר בהתגבשות חוק ערי המקלט, ואת פסוקים   51

לפסוקים הקודמים בבמ' לה. ראו: רופא, ערי מקלט )שם( עמ' 128–131. הישיבה בעיר המקלט כעונש – עד 

מות הכוהן הגדול – מופיעה גם ביהו' כ 6, והיא שייכת לרובד המאוחר שבפרשה )ראו בהערה הבאה(.

פרשת ערי המקלט ביהו' כ מכילה יסודות שונים ואף מנוגדים מהפרשיות בתורה. בכ"י וטיקנוס של תרגום   52

השבעים משתקף נוסח שכלל רק את החלק ה'כוהני' של הפרשה. עיינו: א' רופא, 'שיטת הביקורת הספרותית 

במקרא  מאמרים  זליגמן:  אריה  יצחק  ספר  )עורכים(,  רופא  וא'  זקוביץ  י'  כ' ',  ביהושע  מודגמת  היסטורית 

ובעולם העתיק, ירושלים תשמ"ג, עמ' 137–150. 

 B. A. Berkowitz, Execution and Invention: Death Penalty Discourse in Early Rabbinic and  53

Christian Cultures, New York 2006, pp. 97-107
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חיוב  ברקוביץ'  כינתה  במקרא,  שורשים  לה  שאין  חז"ל,  אצל  נוספת  מגמה  המשפטי.  ההליך 

)Obligation(: הַתנאים הדגישו בכמה מקומות שעל גואל הדם מוטלת במקרים מסוימים מצווה 

לרדוף ולהרוג. ברקוביץ' טענה בצדק שהגדרת פעולתו של גואל הדם במסגרת מצווה, אף שהיא 

נותנת לו מקום בתוך המערכת המשפטית, יש בה למעשה צמצום מקומה של הנקמה האישית, וזו 

דרך נוספת לשלוט בפעולתו של גואל הדם ולַמשְֵׁטר אותה. 

העוסקות  לה,  במ'  על  במדבר  ספרי  בדרשות  היטב  משתקפות  ברקוביץ'  שתיארה  המגמות   

במתח שבין הפסוקים המתירים לגואל הדם להמית את המזיד ואת השוגג )פסוקים 19 ]=21[, 27(, 

לבין פסוקים המחייבים את התערבותה של המערכת המשפטית )פסוקים 12, 30(. ההכרעה היא 

שאמנם גואל הדם הוא זה שממית את הרוצח – 'מצוה ביד גואל הדם להמית',54 אולם הוא עושה 

זאת מכוח ההכרעה המשפטית ובמסגרתה – 'אין הורגו אלא בעדים' או 'אין הורגו אלא בבית דין 

ובעדים'.55 

תפקידו של גואל הדם כמבצע גזר הדין של הרוצח מטעם בית הדין עומד במתח מסוים אל   

מול הציווי 'יד העדים תהיה בו בראֹׁשנה להמיתו ויד כל העם באחֹרנה' )דב' יז 7(.56 ציווי זה עוסק 

זרה, אולם כמה מקורות תנאיים עשו אותו בניין אב לחייבי מיתה –   בעונשו של עובד עבודה 

של  הדין  גזר  ביצוע  את  מתארת  ד  ו,  בסנהדרין  המשנה  נוספים.   – סקילה  לחייבי  לפחות  או 

הנסקל על ידי העדים, והיא מבוססת על פסוק זה. בתיאור דרכי המיתה האחרות לא התייחסה 

בהמתת  הדם  גואל  של  תפקידו  את  כלל  הזכירה  ולא  הממיתים,  של  לזהותם  במפורש  המשנה 

המקושש,57  סקילת  של  בהקשר  הנזכרת  והמשנה  הפסוק  מופיעים  במדבר  בספרי  גם   הרוצח. 

ספרי במדבר קס )מהדורת כהנא, עמ' 541, שורות 43–44(. אמנם נושא הדרשה אחר, והיא מרבה לצד המכה   54

בכלי ברזל, אבן יד וכלי עץ, גם את 'כל שהוא כדי להמית והמית', וקובעת שגם באשר להם 'מצוה ביד גואל 

הדם להמית'. כהנא טען בפירושו שבדרשה זו נשתלבו שתי דרשות שונות – אחת על מצוותו של גואל הדם 

להמית, והשנייה על ריבוי ממיתים נוספים.

כמחלוקתם של ר' יאשיה ור' יונתן )ספרי במדבר קסא ]מהדורת כהנא, עמ' 548–549, שורות 3–7[(. דרשת   55

ר' יונתן פשוטה יותר לפירוש. הוא הנגיד בין תפקידה של העדה )= בית הדין( בפסוק 12 )'ולא ימות הֹרצח עד 

ָעמדֹו לפני העדה למשפט'( לתפקידם של העדים בפסוק 30 )'כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הֹרצח'(, והסיק 

שהפסוקים משלימים זה את זה – הן עדה והן עדים. דרשת ר' יאשיה קשה יותר לפירוש, מפני שהוא הכניס 

לתוך העימות גם את פסוק 19 )'ֹגאל הדם הוא ימית'(, ולפיכך קשה לקבוע את מרכז הכובד של דבריו. כמו 

כן החלק הראשון של דבריו זהה לדרשה קודמת בספרי במדבר )קס ]מהדורת כהנא, עמ' 536, שורות 1–2[(, 

המנגידה בין פסוק 12 לפסוק 27, העוסק בזכותו של גואל הדם להרוג את הרוצח בשוגג שיצא מעיר מקלטו. 

ועיינו בפירוש כהנא, עמ' 1321–1322, ושם סקר את אפשרויות הפירוש השונות בדברי ר' יאשיה. 

ברקוביץ' דנה בפסוק זה ובהשלכותיו במסגרת דיונה בתפקיד הציבור בהוצאה להורג. ראו: ברקוביץ', הוצאה   56

חז"ל שמצמצמות באופנים שונים את  היא הביאה שם את דרשות   .119–107 53(, עמ'  )לעיל הערה  להורג 

5; ספרי דברים  )ראו למשל: ספרי במדבר קיד ]מהדורת כהנא, עמ' טו, שורה  'יד כל העם' בהריגת הנדון 

הפסוקים  ובין  זה  דין  בין  במתח  עסקה  לא  היא  אולם   ,)10–4 שורות   ,333 עמ'  פינקלשטיין,  ]מהדורת  שו 

העוסקים בגואל הדם. עוד על תפקיד הציבור בענישה ראו: י' ברנד, ' "משפט העדה": מעורבות העם בענישה 

הפלילית', דיני ישראל, כט )תשע"ג(, עמ' 25–52.

ספרי במדבר קיד )מהדורת כהנא, עמ' 314, שורות 5–6(.  57
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ומכאן שגם הוא סבר שהעדים מבצעים את גזר הדין בחייבי מיתה נוספים, לכל הפחות בחייבי 

סקילה.

מדרש ספרי דברים איננו מעמת באופן מובהק בין הפסוקים שמשתמעת מהם זהות שונה של   

דגם  הנושא.  של  פרשנית  תפיסה  לצייר  עשוי  דרשותיו  במכלול  עיון  אולם  להורג,  המוציאים 

הדרשה 'מצוה ב־X' )שכמותו יש כאמור גם בדרשת ספרי במדבר על גואל הדם( נפוץ במיוחד 

זה  מסוג  דרשות  אחר.58  מדרש  בכל  מאשר  יותר  הרבה  פעמים,   11 בו  ומופיע  דברים  בספרי 

אלא  לעיכוב  לא  פירושה  זאת  מצווה  למצווה.  אותו  והופכות  בפסוק  הנמצא  בתיאור  מדייקות 

להעדפה, כלומר הפסוק )על פי הדרשה( מתאר לא את הדרך היחידה האפשרית לבצע את החוק 

אלא את הדרך הראויה לביצועו.59 באשר לגואל הדם דרשה זו באה רק בהקשר של הרדיפה אחר 

רוצח שוגג שברח לעיר מקלט. על הפסוקים 'הוא ינוס אל אחת הערים האלה ָוחי. פן ירּדף ּגאל 

ספרי  דרש   –  )6–5 יט  )דב'  נפש'  והכהו  הדרך  ִירבה  כי  והשיגֹו  לבבו  ֵיחם  כי  הֹרצח  אחרי  הדם 

דברים: 'פן ירדף גואל הדם אחרי הרוצח – מצוה ביד גואל הדם לרדף'.60 ונראה שזו שיטתו של 

ספרי דברים גם ברוצח במזיד לאחר משפטו. הפסוק העוסק ברוצח במזיד שברח לעיר מקלט – 

'ושלחו זקני עירו ולקחו ֹאתו משם ונתנו ֹאתו ביד ּגאל הדם ָומת' )יט 12( – נדרש בספרי דברים 

כך: 'ומת ביד הדם61 – מנין לא מת ביד גואל הדם ימות ביד כל אדם, שנאמר62 ונתנו ֹאתו ביד 

ּגאל הדם ומת ולא תחוס עיניך עליו וִבערת דם הנקי. שמא תאמרו הואיל ונהרג זה למה אנו באים 

'מצוה ביד הניסות להמיתו' )ספרי דברים פט ]מהדורת פינקלשטיין, עמ' 152[(; 'מצוה בעדים להמיתו' )שם   58

קנא ]שם, עמ' 205[(; 'מצוה בבית דין שיהו בו כהנים ולוים' )שם קנג ]שם, עמ' 206[(; 'מצוה ביד גואל הדם 

לרדוף' )שם קפג ]שם, עמ' 225[(; 'מצוה >>בנדונין<< שיעמדו' )שם קצ ]שם, עמ' 230[(; 'מצוה בזקני העיר 

'מלמד מצוה   ;)]252 'מצוה בזקני עירו ובשער מקומו' )שם ריט ]שם, עמ'   ;)]242 רז ]שם, עמ'  ההיא' )שם 

בגדול לייבם' )שם רפט ]שם, עמ' 307[ = משנה, יבמות ב, ח(; 'מצוה בבית דין שהוא בגבוה שבעיר ושיהא 

'מצוה בדיינין ולא מצוה   ;)]309 'מצוה בזקני עירו' )שם רצ ]שם, עמ'   ;)]308 בזקנים' )שם רפט ]שם, עמ' 

בתלמידין' )שם רצא ]שם, עמ' 10[ = משנה, יבמות יב, ו(.

כניסוחו של הרמב"ם באשר למסית: 'והאדם שהמסית רצה שיתפתה לו הוא אשר ראוי שיהרגנו, כמו שבאר   59

יתעלה ואמר ידך תהיה בו בראשונה להמיתו. ולשון ספרי: מצוה ביד המוסת להרגו' )ספר המצוות, לא תעשה 

טז(.

ספרי דברים קפג )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 225(.  60

נוסח הדיבור המתחיל טעון בירור. נוסח הפסוק הוא: 'ונתנו ֹאתו ביד ּגאל הדם ָומת', אך בכל עדי הנוסח של   61

ספרי דברים מצוטט הפסוק בשינוי סדר: 'ומת ביד גואל הדם' )כך בכ"י ברלין OR. 4º 1594 33 ]קודם הגהה. 

המגיה מחק את המילה 'ומת' והשלים במקומה את המילים הקודמות בפסוק: 'ולקחו אותו משם ונתנו אותו'[; 

 Add. 16406 נויבאואר 151(; כ"י לונדון, הספרייה הבריטית( Marshall Or. 24 כ"י אוקספורד, בודליאנה

שנוסחו   ,ebr. 32 האפוסטולית  הספרייה  וטיקן,  בכ"י  שמעוני(.  ילקוט  ש"ו;  ונציה  דפוס   ;)341 )מרגליות 

מצוטט בפנים, ניכר גם כן שינוי הסדר, אך חסרה המילה 'גואל'. לכאורה יש כאן השמטה, אולם אפשר שכבר 

בהצגת הדיבור המתחיל יש כאן מעין דרשה: ומת ביד הדם )=אדם(.

שנאמר – כך גורסים כ"י וטיקן ebr. 32 וכ"י לונדון Add. 16406. בשאר העדים: 'תלמוד לומר', ועל פיהם   62

קבע פינקלשטיין את נוסח הפנים במהדורתו. על 'שנאמר' בהוראת 'תלמוד לומר' )ועל מקרים הפוכים( ראו: 

כהנא, אקדמות )לעיל הערה 36(.
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לחוב בדמו שלזה, ת"ל לא תחוס עיניך – בער עושי הרעות מישראל'.63 המדרש קובע כי למעשה 

יכול בית הדין להמית את הרוצח ביד כל אדם, אלא שיש עדיפות לגואל הדם. זו שיטתו של ספרי 

דברים גם בדינם של המסית לעבודה זרה והעובד עבודה זרה, שעליהם נאמר )בהתאמה(: 'כי הֹרג 

10(, 'יד העדים תהיה בו  תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחֹרנה' )דב' יג 

בראֹׁשנה להמיתו ויד כל העם באחֹרנה ּוִבערת הרע מקרבך' )שם יז 7(:         

עובד עבודה זרהמסית

ידך תהיה בו – מצוה ביד הניסות להמיתו. 

מניין לא מת ביד >>הניסות<<64 ימות ביד כל 
אדם, ת"ל ויד כל העם באחרונה.65

יד העדים תהיה בו – מצוה בעדים להמיתו. מנ' 

לא מת ביד עדים ימות ביד כל אדם, ת"ל ויד 

כל העם באחרונה וגו'.

ובערת הרע מקרבך – בער עושי הרע 
מישראל.66

ממכלול דרשותיו של ספרי דברים משתקפת אפוא שיטה זו: התורה לא הקפידה על זהותו של 

מבצע גזר הדין, והוא יכול להיות כל אדם. אלא שבכמה מקרים נתנה התורה עדיפות להמתת 

הנדון בידי אנשים מסוימים – הניסות ממית את המסית, העדים ממיתים את העובד עבודה זרה, 
וגואל הדם ממית את הרוצח.67

מיתה  חייבי  שאר  לבין  רוצח  שבין  בהבדל   – בפסוקים  ההבדלים  על  הנשען   – מפורש  דיון   

בסנהדרין  הסקילה  תיאור  משנת  על  הבבלית  בסוגיה  נמצא  הדין,  גזר  מבצע  של  זהותו  לעניין 

מה ע"ב. הסוגיה פותחת בדבריו של שמואל, שפטר את הנדון ממוות אם נקטעה ידם של העדים 

בין גמר הדין לביצועו, מפני שאי אפשר לקיים בו 'יד העדים תהיה בו'. לפי דעתו של שמואל, 

הנדון  הרי  יכולים,  אינם  הם  ואם  להורג,  יהיו המוציאים  הקפידה התורה מאוד שדווקא העדים 

ספרי דברים קפז )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 226(.  63

.Marshall Or. 24 הנסה'. תוקן ב'מאגרים' עפ"י כ"י אוקספורד' :ebr. 32 בכ"י וטיקן  64

ספרי דברים פט )מהדורת פינקלשטיין, עמ' 152(.  65

שם קנא )שם, עמ' 205(.  66

דרשה נוספת הראויה להידון בהקשר זה היא הדרשה האגדית 'דבר אחר האזינו – היה ר' בנייא אמ' בזמן שאדם   67

מתחייב אין עושין בו יד אלא עדיו תחילה שנ' יד העדים וג', ואחר כך בני אדם שמשמשין ובאין ויד כל העם 

באחרונה. כך בזמן שאין ישראל >>עושין רצונו של מקום<< מה נא' בהן וחרה אף ה' וגו', ואחר כך פורענות 

משמשות ובאות ואבדתם מהרה. ובזמן שישראל עושין רצונו שלמקום מה נאמר בהן והיה ביום ההוא נֻאם ה' 

אענה והארץ תענה וזרעתיה לי בארץ' )שם שו ]שם, עמ' 333[(. בדרשת ר' בניה השמים והארץ, המשמשים 

כעדים לברית בין ה' לעם ישראל )השוו: דב' ד 26; ל 19(, הם גם אלה שייפרעו מהם ראשונה בעצירת השמים 

ובמניעת היבול מהארץ, לפי הפסוק בדב' יז 7. אולם נראה שהדרשה מבוססת על קריאה פשוטה של הפסוק, 

המשתפת באופן פעיל גם את הציבור בהריגת הנאשם, בניגוד לדרשות רבות שפירשו זאת באופן אחר. וראו 

דיונה של ברקוביץ', הוצאה להורג )לעיל הערה 53(, עמ' 116. לפיכך אין להסיק מדרשה זו מסקנה בטוחה 

והמקבילה  ולמכילתא,  לספרי  המשותף  האגדי  בחומר  הדרשה  של  מיקומה  גם  דברים.  ספרי  שיטת  לעניין 

הקרובה במדרש תנאים, עמ' 182, מקשים מאוד ללמוד ממנה על שיטת ספרי דברים דווקא. 
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פטור. הסוגיה דנה בשאלה עד כמה יש לדקדק בפסוק ככתבו )'מי בעינן קרא כדכתיב'(, ומביאה 

שתי ברייתות מדרשיות העוסקות בדיני רוצח, ושמשתמע מהן שהורגים אותו בכל דרך אפשרית 

ימית –  הוא  'גואל הדם  בו'. אחת הברייתות מדברת בגואל הדם:  'במיתה הכתובה  דווקא  ולאו 

מכל   – בו  בפגעו  ת"ל  גואל,  לו  מעמידין  דין  בית  גואל  לו  אין  שאם  ומנין  הדם.  בגואל  מצוה 

מקום'.68 מסקנת הסוגיה היא שיש הבדל בין דיני הרוצח, שהתורה אפשרה להמיתו בכל דרך )אם 

אי אפשר להמיתו על ידי גואל הדם ובמיתה הכתובה בו(, לבין שאר חייבי מיתות, שבהם הקפידה 

'מות  הציוויים  הסוגיה את  ידי העדים. מבחינה פרשנית מעמידה  על  התורה שההמתה תתבצע 

יומת המכה' ו'גואל הדם הוא ימית את הרוצח' כיוצאים מכלל 'יד העדים תהיה בו', שנאמר בשאר 
חייבי מיתה.69

לברייתא זו יש מקבילה בדרשת ספרי במדבר קס )מהדורת כהנא, עמ' 543, שורות 59–61(, הגורסת )על פי   68

נוסח כ"י וטיקן ebr. 32(: 'גאל הדם – למה נא' בו גאל הדם וגו' ימיתנו, מה ת"ל גאל הדם הוא ימית את הרצח. 

שיכול אין לי אלא מי שיש לו גואל. מי שאין לו גאל מנ', ת"ל גואל הדם וגו' '. על שינויי הנוסח בדרשה זו ועל 

פרשנותה עיינו בפירוש כהנא, עמ' 1308–1310.

סוגיה זו הפכה לאבן יסוד בדיוני הראשונים, שנחלקו גם הם באותו העניין. הרמב"ם אימץ את מסקנת הסוגיה   69

וקבע ש'מצוה ביד גואל הדם' להרוג את הרוצח, ואם לא רצה גואל הדם להרגו או שלא יכול, ייהרג הרוצח 

על ידי בית הדין )הלכות רוצח ושמירת נפש א, ב(. אם גם בית הדין לא יכול לבצע את ההמתה, למשל מפני 

שהרוצח ברח או עמד על נפשו, 'רודפין אחריו בכל דבר וביד כל אדם עד שממיתין אותו' )הלכות סנהדרין יד, 

ח(. כל זה שונה משאר חייבי מיתות, שיכולים לדעת הרמב"ם להיהרג רק על ידי העדים המקוריים. לעומת 

זאת במקום אחר כתב הרמב"ם: 'ועדיו הם ההורגין אותו בכל מיתה שיתחייב בה, ורוצח שלא הרגוהו עדיו 

חייבין להמיתו ביד כל אדם' )הלכות סנהדרין יג, א(, ולא הזכיר כלל את גואל הדם. לדיון בסתירה זו בדברי 

 D. Steinmetz, ‘Crimes and Punishments, Part II: Noachide וכן:  האחרונים  בפירושי  ראו  הרמב"ם 

Law, Brother-Sister Intercourse, and the Case of Murder’, JJS, 55 (2004), p. 300, n. 86. לעומת 
הרמב"ם התקשו ראשונים אחרים לפרש כי אכן גואל הדם משתתף בהוצאה להורג והמעיטו בתפקידו. הרמב"ן 

כתב: 'שנצטוינו בענין הרוצח אחרי שנתחייב מיתה בבית דין שיבקשנו גואל הדם וירדוף אחריו וינקום נקמתו 

כמשפטו, או שירצח אותו הגואל אם לא יוכל לו בית דין' )השגות  ויומת  דין  לבית  אותו  ממנו שיביא 

הרמב"ן על ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה ששכח הרמב"ם, יג(. בדומה לו כתב המאירי: 'שמצוה עליו 

להשתדל במיתתו. ואם אין שם גואל או שאינו רוצה או שאינו יכול, בי"ד מעמידין מי שישתדל על כך עד 

שיביאוהו לידם וידינוהו' )בית הבחירה לסנהדרין מה ע"ב(. מדבריהם משתמע שהציווי 'יד העדים תהיה בו' 

כולל לכתחילה גם את הרוצח, אלא שמצווה על גואל הדם לסייע לבית הדין לבצע את גזר הדין או לבצעו 

בעצמו אם אין בית הדין מסוגל לכך. מגמה זו, המצמצמת את תפקידו של גואל הדם בהריגת הנאשם ברצח, 

בעניין  בסוגיה  פירש שהברייתא המובאת  לסוגיה. רש"י  בפירושו המפתיע של רש"י  גם  כנראה  משתקפת 

הדם  גואל  מצווה  ואותו  מקלטו,  לעיר  חוץ  שיצא  בשוגג  ברוצח  אלא  במזיד  ברוצח  לא  עוסקת  הדם  גואל 

להרוג, כשיטת ר' יוסי הגלילי במשנה, מכות ב, ז. פירוש זה תמוה, מפני שהפסוק המצוטט בברייתא – לפי 

כל הנוסחים – הוא פסוק 19 או 21, המדבר בעונשו של הרוצח במזיד, ולמרות זאת פירש רש"י שמדובר ברוצח 

בשוגג. הרמב"ן )בהשגותיו שם( ואחרים הסיקו מכך שרש"י סבר שאין מצווה כלל על גואל הדם להרוג את 

הרוצח במזיד, ושכנראה הוא מומת כשאר חייבי מיתות בית דין, בידי עדיו. נדמה כי דברי הרמב"ן והמאירי 

המערכת  את  לחזק  נטתה  חז"ל  במקורות  העיקרית  המגמה  להבנתם  כי  מעידים  רש"י(  גם  הנראה  )וככל 

המשפטית ולהקטין את סמכותם של גורמים חיצוניים לה, ולכן נדחקו בפירוש האמירות הברורות על תפקידו 

של גואל הדם, הסותרות לכאורה מגמה זו.
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מן הסקירה עד כה עולה כי המדרשים התנאיים )ספרי במדבר ובייחוד ספרי דברים( לא הקפידו   

על זהותו של המוציא להורג, ובדין הרוצח העדיפו את ביצוע גזר הדין ביד גואל הדם. לעומת 

זאת המשנה הזכירה את זהות המוציא להורג רק פעם אחת – העדים בתיאור הסקילה – וייתכן 

ששתיקתה במקרים אחרים איננה מקרית, ושהיא לא הסכימה עם העמדה שבמדרשים התנאיים. 

בתלמוד הבבלי הציג שמואל עמדה המדקדקת דווקא בתפקיד העדים בהוצאה להורג, והרואה בו 

תנאי לביצועה, אולם הדיון בסוגיה מיתן עמדה זו, לפחות במה שקשור בדיני רוצח. 

שדן  התנאים  בספרות  שמצאתי  היחיד  המקור  היא  להלן  שתידון  במדבר  זוטא  ספרי  דרשת   

בפירוש ביחס שבין הפסוקים על גואל הדם ובין הפסוק 'יד העדים':

לפה שנאמר יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה – הרי מי שברח 

לבבל יכול ילכו אחריו לשם, אמר כן גואל הדם הוא ימית את הרוצח. ומנין אפילו אמר איני 
יכול להקבילו, ת"ל בפגעו בו הוא ימיתנו.70

דרשה זו מציעה פתרון פרשני שונה למתח שבין הפסוקים. היא מפרשת שהמצווה על גואל הדם 

להמית את הרוצח מתחילה במקום שבו מסתיימת האחריות של בית הדין. כל עוד הרוצח – שנגמר 

דינו – נמצא בבית הדין או בגבולות הארץ, העדים מחויבים מטעם בית הדין להרגו. אולם אם 

ברח הרוצח לבבל, אין בית הדין מחויב עוד לפעול להריגתו, אלא הדבר מוטל על גואל הדם.71 

הדרשה מחילה את הציווי 'יד העדים תהיה בו' גם על הרוצח, ובמשתמע גם על שאר חייבי מיתות. 

לפי דרשה זו המערכת המשפטית היא מערכת סגורה וכוללת שאיננה מערבת מרכיבים ממערכות 
צדק אחרות, כגון גואל הדם.72

חלקה השני של הדרשה בספרי זוטא במדבר, שיש לו מקבילה בירושלמי מכות,73 אינו ברור   

חיובי.  לא  בהקשר  פגישה   – חריגה  בהוראה  כאן  משמשת  'להקבילו'  המקור  צורת  צורכו.  כל 

אל  ופירושו:   ,)5 יב  סירא  )בן  אליך'  יקביל  בם  / למה  לו  ִּתתן  אל  ָלֵחם  'כלי  נאמר:  סירא  בבן 

)לעיל  שכטר  קטע  פי  על  הנוסח   .)13–11 שורות   ,333 עמ'  הורוביץ,  )מהדורת   19 לה  במדבר  זוטא  ספרי   70 

הערה 1(.

מטבע הדברים החוק חל בטריטוריה מסוימת, וגם בימינו רוצח שברח איננו נענש באופן אוטומטי במדינה   71

שאליה ברח, ומערכת המשפט במדינה שיצא ממנה איננה יכולה לפעול שם באופן עצמאי. ראו למשל בדרשה 

המופיעה במדרש הגדול, והשייכת כנראה למכילתא לדברים: 'מקרבך – אין את מצווה לצאת אחריו לחוצה 

לארץ' )מדרש תנאים לדב' יז 7 ]מהדורת הופמן, עמ' 101[; כא 21 ]שם, עמ' 131[(. הדרשה קובעת כי הציווי 

'וִבערת הרע מקרבך' חל בארץ בלבד. תפיסה זו באה לידי ביטוי גם במקורות אחרים, דוגמת ספרי דברים סא 

)מהדורת פינקלשטיין, עמ' 127( בדרשת 'וִאבדתם את שמם מן המקום ההוא'.

שיטת ספרי זוטא במדבר בנושא זה עולה בקנה אחד עם שיטתו שאין ערי המקלט נוהגות בחו"ל, וזאת בניגוד   72

לשיטת ספרי במדבר שערי המקלט קולטות בחו"ל. ראו על כך בפירושו של כהנא לספרי במדבר קס )מהדורת 

כהנא, עמ' 537, שורה 9 – עמ' 1296(; קסא )שם, עמ' 548, שורה 2 – עמ' 1321(.

ירושלמי, מכות ב, ה )לא ע"ד; טור 1336, שורות 32–33(. הדרשה שם מופיעה בהקשר של גאולת דם בתוך   73

המשפחה, כגון בן התובע את דם אחיו מיד אביהם.
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תיתן )לרשע( כלי מלחמה כדי שלא יילחם בך בעזרתם.74 ייתכן שזו גם המשמעות כאן – אפילו 

אמר )גואל הדם( שאינו יכול להתעמת ִאתו, לגבור עליו. הדרשה קובעת כי גם במקרה זה עדיין 

מוטלת החובה על גואל הדם )'הוא ימיתנו'(, ואין ממנים לו מחליף או מסירים ממנו את החובה.75 

עמדה זו שונה מהעמדה המוצגת בברייתא שבבבלי סנהדרין שנזכרה לעיל )ובמקבילתה בספרי 

'אם אין לו גואל בית הדין ממנין לו גואל'. והסיבה לשוני ברורה – הברייתא  במדבר(, שלפיה 

שבבבלי הניחה שגואל הדם הוא שליח בית דין, ולכן ודאי שניתן להחליפו באחר, אולם בספרי 

זוטא במדבר גואל הדם פועל במקום שלבית הדין אין סמכות לפעול בו, ולפיכך הוא חוזר לאופיו 

ה'מקורי' – נקמה פרטית.

הדין  גזר  מבצעי   – המשנה  לשיטת  קרובה  במדבר  זוטא  ספרי  בדרשת  המשתקפת  השיטה   

פועל  הדם  גואל  בעוד  בלבד,  העדים  הם  רוצח,  של  בדינו  גם  המשפטית,  המערכת  במסגרת 

רק מחוץ למערכת המשפטית. לעומת זאת ספרי במדבר, ספרי דברים והבבלי בסנהדרין גרסו 

ש'מצוה ביד גואל הדם' להוציא את הרוצח להורג – מטעם בית הדין – לאחר גמר משפטו.

בשגגה והרוצח  הדם  גואל 

אפנה  במזיד.  הרוצח  של  להורג  בהוצאתו  הדם  גואל  של  בתפקידו  התמקד  הקודם  הדיון  עיקר 

כעת לעסוק ב'תפקיד המרכזי' של גואל הדם – הרדיפה אחר הרוצח בשוגג מחוץ לערי המקלט. 

ההתייחסות היחידה לעניין זה במשנה )מכות ב, ז( תואמת את המגמות שהצביעה עליהן ברקוביץ', 

אולם יש בה יסוד מפתיע: 'רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל הדם – ר' יוסה הגלילי או' מצוה 

ביד גואל הדם ורשות ביד כל אדם. ור' עקיבה או' רשות ביד גואל הדם וכל אדן אין76 חייבין עליו'. 

וראו פירושו של מ"צ סגל, ספר בן סירא השלם, ירושלים תשי"ג, עמ' עח. חציו הראשון של הפסוק תורגם   74

שמשמעותו:   ,σε δυναστεύσῃ ביווני  תורגם  אליך'  'יקביל  הצירוף  והשתבש.  'ֶלֶחם'  מלשון  ובסורי  ביווני 

ישלוט בך, יוכל לך. 

רענן':  ב'זית  נמצא  בבבלי,  הברייתא  בעקבות  כנראה  הפוך,  פירוש  בירושלמי.  משה'  'פני  בעל  פירש  כך   75

'פי']רוש[ לכוון ]עיינו בתרגומים לשמ' כו 5; 'מקבילות' = מכוונן[ להמיתו וה"א ]והוא אמינא[ שלא ימיתנו 

אחר, ת"ל בפגעו בו – אם לא פגע בו הוא ימיתנו אחר'. אולם כבר הורוביץ בהערתו על אתר קבע שפירוש זה 

איננו הולם את לשון הדרשה.

כל עדי הנוסח של סדר המשנה גורסים את המילה 'אין' בדברי ר' עקיבא. כך גם ברוב עדי הנוסח של המשנה   76

שבבבלי – כ"י ירושלים, יד הרב הרצוג 1 )תימני( ודפוס ונציה – שגורסים 'אין' גם בדברי ר' עקיבא בברייתא 

hebr. 95 בשני המקומות: 'חייבין עליו'.  שבגמרא )יב ע"א(. אולם בכ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית 

עדות עקיפה על נוסח זה יש בתוספות הנקראות תוספות שנץ למכות י ע"ב )נדפסו לראשונה בספר סם חיים, 

ליוורנו תקס"א, אולם אינן מקוריות. ראו: א"א אורבך, בעלי התוספות: תולדותיהם, חיבוריהם, שיטתם5, 

א, ירושלים תשמ"ו, עמ' 296(: 'ר' יוסי ור' עקיבא דפליגי אם שאר בני אדם נהרגין עליו כשיצא חוץ לעיר 

מופיע  והוא  ע"א(,  יב  למכות  בפירושו  )עיינו  אותו  דחה  והוא  לריטב"א,  גם  מוכר  היה  זה  נוסח  מקלטו'. 

שיש  כתב  המהרש"ל  הזה(.  הנוסח  על  הר"ן  דברי  מתוך  עדות  )ללא  ע"ב  מה  לסנהדרין  הר"ן  בחידושי  גם 

לגרוס רק 'חייבין עליו', ועל פיו מחקו בדפוסי התלמוד המאוחרים את המילה 'אין' שבמשנה. מדובר אם כן 

בנוסח משני של הבבלי, שנמצא )באירופה בלבד?( כבר בתקופה מוקדמת יחסית, ואין לתלותו רק בהגהת 
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ר' יוסי הגלילי ור' עקיבא הסכימו שלא רק גואל הדם אלא כל אדם יכול להרוג את הרוצח שיצא 

חוץ לעיר המקלט77 ולא יתחייב על כך בבית דין. לעניין זה אין זכר בפסוקי המקרא ולכאורה 

הוא אינו מתיישב עם המגמות המקראיות והחז"ליות שהרימו את קרנה של המערכת המשפטית 

לעומת הנקמה הפרטית. 

דרשת ספרי זוטא במדבר על במ' לה 27 מעגנת בפסוקים את ההיתר המפתיע שבמשנה. על   

המילים 'ורצח ֹגאל הדם את הֹרצח אין לו דם' דרשו:

ורצח גואל הדם – ביד כל מי שיהרגנו. וכן הוא אומר אך את דמכם לנפשותיכם – מגיד 

שתובעין דמו של אדם ביד כל מי שיהרגנו. יכול אף רוצח כן, ת"ל רוצח אין לו דם – ביד 
כל מי שיהרגנו.78

נקודת המוצא של הדרשה היא הפסוק 'ואך את ִּדמכם לנפֹׁשתיכם אדֹרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד 

האדם מיד איש ָאחיו אדֹרש את נפש האדם' )בר' ט 5(. פסוק זה, מדברי ה' לנח לאחר המבול, הוא 

המקור הראשוני בתורה לאיסור רצח ולחובה להעניש את הרוצח. 'תביעת הדם' שבדרשה מקבילה 

ל'דרישת הדם' שבפסוק, בהתאם לארמית המופיעה בכל התרגומים לפסוק זה. אולם היינו מצפים 

במהדורתו  שלום  איש  מ'  אתר;  על  סופרים'  'דקדוקי  וראו  טוב'.  יום  'תוספות  בעל  שעשה  כפי  המהרש"ל 

למסכת מכות, וינה 1888, עמ' 32, הערה 3. אמנם ייתכן, כפי שהציע בעל 'תוספות יום טוב', שמקורו של 

הנוסח הזה ברצון ליצור בדברי ר' עקיבא הבחנה משמעותית יותר בין גואל הדם לבין כל אדם. כך או כך 

סוגיית התלמוד אינה מתייחסת כלל לעניין זה, שיכול להיות מהותי מאוד, ועובדה זאת מחזקת את ההשערה 

שמדובר בנוסח משני.

לפי הפירוש המקובל משנה זו עוסקת ברוצח בשגגה שכבר נדון לגלות בעיר מקלט, ויצא ממנה שלא ברשות.   77

פירוש זה הולם הן את מיקום פסוק 26 בפרשה, לאחר תיאור עונש הישיבה בעיקר המקלט, בפסוק 25, והן את 

סדר המשנה, שהקדימה להלכה זו דיונים ב'נגמר דינו' לעניין גלות. פירוש זה מגביר את הבעייתיות שבהיתר 

הריגתו. ואכן בסוגיה הבבלית על משנה זו שנינו: 'אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב רוצח שיצא חוץ לתחום 

ומצאו גואל הדם והרגו נהרג עליו'. דעה זו הושוותה בסוגיה לברייתא מדרשית: 'רבי אליעזר אומר עד עמדו 

לפני העדה למשפט – מה תלמוד לומ'. לפי שנאמר ורצח גואל הדם את הרוצח יכול מיד, תלמוד לומר עד 

עמדו לפני העדה למשפט' )בבלי, מכות יב ע"א(, כלומר גואל הדם צריך להביא את הרוצח שיצא חוץ לתחום 

למשפט נוסף, מפני שאין לו סמכות להרגו בעצמו. אולם פרשנות זו מעוררת קושי: אם ברוצח שנגמר דינו 

לגלות עסקינן, מה הצורך להעמידו למשפט נוסף אם יצא חוץ לתחום? ראשונים אחדים ניסו לתרץ שאלה 

זו במסגרת הפירוש הרגיל של המשנה, אולם רבנו חננאל בחר לפרש את המימרה של רב זוטרא בר טוביה, 

ואולי בעקבותיה אף את המשנה, כעוסקת ברוצח שעדיין לא נגמר דינו לגלות. לסקירה מקיפה של ההסברים 

קס  במדבר  ספרי  דרשת  גם   .171–164 עמ'  )תשנ"ב(,  ח–ט  מגל,  הדם',  גואל  'בדין  סיון,  פ'  ראו:  השונים 

)מהדורת כהנא, עמ' 536, שורות 1–2( עוררה מחלוקת פרשנית דומה. ראו בפירוש כהנא, עמ' 1295. לצורך 

דיוני בדרשות ספרי זוטא במדבר להלן בגוף המאמר, אין צורך להכריע בין הפרשנויות השונות של המשנה 

ושל מקבילותיה.

ספרי זוטא במדבר לה 27 )מהדורת הורוביץ, עמ' 335, שורות 8–9(, על פי ילקוט שמעוני, כ"י אוקספורד,   78

נשמט  כאן,  הורוביץ  מהדורת  מבוססת  שעליהם  הילקוט,  בדפוסי   .)2637 )נויבאואר   Heb. b.6 בודליאנה 

מחמת הדומות המשפט האחרון בדרשה )'יכול אף רוצח – ביד כל מי שיהרגנו'(.
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ביד', שאינו מצוי גם  מיד', כפי שאכן מופיע ברוב התרגומים,79 ולא לצירוף 'תובעין  ל'תובעין 

בספרות חז"ל. עם זאת צירוף זה נפוץ בסורית80 והוא מתבאר על ידי תרגום הפשיטתא לשמ"א כד 

12: הצירוף העברי 'ּוְנָקמני ה' ממך' מתורגם בפשיטתא: 'ונתבעני מריא באידיך', ופירושו אחד: 

ינקום ה' את נקמתי ממך, בך. ואם כן 'תובעין דמו של אדם ביד כל מי שיהרגנו' היינו נוקמים 

את דמו של אדם ממי שיהרגנו, כלומר כל מי שהרג אדם יישא בעונש ויתבעו ממנו את דמו של 

הנרצח. לעומת זאת מי שהרג את הרוצח, אינו נושא בעונש ואין תובעין את דמו מידיו. עיקרון זה 

 נלמד מקריאה מדרשית של במ' לה 27 המשתמשת במילות הפסוק ומנסחת אותן מחדש: רוצח – 

אין לו דם, ואין חייבים על הריגתו. העובדה שהרוצח גרם למותו של אדם אחר הופכת את דמו 

שלו ל'לא נדרש'.

נדמה כי בהיזקקות לפסוק מספר בראשית ביטא הדרשן את אזלת ידן של תפיסות משפטיות   

מקובלות להסביר את ההיתר או את הפטור על הריגת הרוצח בידי כל אדם. במקומן פנה הדרשן 

תלוי  ושאיננו  למזיד,  שוגג  בין  הבחנה  בו  שאין  האלוהי־הקוסמי,  הצדק  של  הראשוני  למצב 

בהליך משפטי ממוסד ומוגדר. במצב זה תביעת דמו של הנרצח באה מכל אדם, וכולם שותפים 

בעשיית הצדק.81 לפי תפיסה זו ההליכים המשפטיים הרגילים שקבעה התורה לטיפול ברוצח – 

בין בשוגג ובין במזיד – ממתנים ומסייגים את פעולתה של מערכת צדק תשתיתית יותר וחמורה 

יותר. ביציאתו של הרוצח בשוגג מחוץ לעיר המקלט הוא כאילו בוחר לצאת מתחום חלותה של 

המערכת החוקית שהגנה עליו, ועובר למערכת חוקית בסיסית יותר שתובעת את דמו. 

ההבנה  לפי  אדם.  לכל  הדם  גואל  שבין  העקרוני  ההבדל  לביטול  גם  מביאה  זו  מבט  זווית   

הרגילה של דין גאולת הדם, המקרא מכיר בזכותו המיוחדת של גואל הדם להרוג את הרוצח, ולכן 

פוטר אותו מעונש על ההריגה. לעומת זאת ההלכה שבמשנה, בייחוד כפי שהוא מוסברת בדרשת 

זוטא במדבר, מצמצמת מאוד את מקומו של גואל הדם, וטוענת כי במקום שהוקנתה בו  ספרי 

לגואל הדם הזכות להרוג את ההורג, היא מוקנית בעצם לכל אדם, ולגואל הדם אין למעשה מעמד 
משפטי מיוחד.82

למעט תרגום ניאופיטי, הגורס כאן: 'אתבע מלות'.  79

 M. Sokoloff, A Syriac Lexicon. A Translation from the Latin, Correction, Expansion, and :עיינו  80

update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum, Winona Lake, 2009, p. 1621
'קודם מתן תורה היינו מוזהרין על  השוו לדבריו של איסי בן עקיבא בהקשר אחר במכילתא דר' ישמעאל:   81

הנוסח   ;263 עמ'  הורוביץ–רבין,  ]מהדורת  ד  )נזיקין  הוקלו'  שפיכות דמים. לאחר מתן תורה תחת שחומרו 

ועוף  וחי'  בהמה  >>נתכנסו<<  א'  יהוד'  'ר'  גם:  והשוו   .)ebr. 299 האפוסטולית  הספרייה  וטיקן,  כ"י  פי  על 

 לתבוע דיקיון שלהבל. א' להן לכן אני או' כל הרג קין ייהרג' )בראשית רבה כב, יב ]מהדורת תאודור–אלבק, 

עמ' 218[. תביעת דיקיון מוטלת כאן על כל באי העולם. ואולי יש כאן גם הסבר לאמירתו של קין 'כל ֹמצאי 

יהרגני' )בר' ד 14(.

בהקשר זה יש להעיר על דרשה נוספת בספרי זוטא במדבר על אותו הפסוק שלשונה סתומה: 'ומצא אותו –   82

פרט למצא דם' )לה 27 ]מהדורת הורוביץ, עמ' 335, שורה 6[(. זהו נוסח הדרשה בילקוט על פי כ"י אוקספורד 

'ומצא  הוא:  הנוסח  הילקוט שלאחריו  דפוסי  ובכל  ונציה  בדפוס  רפ"ז.  סלוניקי  והדפוס הראשון,   Heb. b.6
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בחלק זה של המאמר נדונו היחסים הסבוכים שבין מוסד גאולת הדם לבין המערכת המשפטית   

בספרות  החמרתם,  אף  ולעתים  והמשכם,  המקרא  בפסוקי  כבר  שראשיתם  יחסים  הממוסדת, 

התלמודית. הדברים נוגעים הן לתפקידו של גואל הדם בתור המוציא להורג של הרוצח במזיד 

שנדון בבית דין, והן לתפקידו כנוקם פרטי ברוצח בשוגג. אין בספרות התלמודית דיון שיטתי 

בשני נושאים אלה, ויש לשחזר את הגישות ההלכתיות והפרשניות השונות מתוך מקורות דלים 

באופן יחסי. תרומתן של דרשות ספרי זוטא במדבר מסתכמת בשתי נקודות:

הרוצח  של  דינו  גזר  בביצוע  תפקיד  הדם  לגואל  ייחדו  התלמודיים  המקורות  רוב  בעוד  א.   

גם  הדין  גזר  מבצעי  הם  העדים  כי  הקובעת  גישה  משתקפת  במדבר  זוטא  בספרי  הרי  במזיד, 

במקרה זה, והשומרת לגואל הדם את הזכות להוציא את גזר הדין לפועל רק בחוץ לארץ.

ב. באשר לרוצח בשוגג שיצא מחוץ לעיר מקלטו יש במשנה הרחבה של היכולת להרגו ביד   

גואל הדם וביד כל אדם. במקרה זה אין דרשות ספרי זוטא במדבר משקפות הלכה שונה, אולם 

יש בהן הסבר שלא הושם אליו לב עד כה להרחבה המשמעותית הזו, ששם את הדגש על החומרה 

הפחותה של הריגת רוצח.

*

נדונו שתי  זה  והלכות מרובות'.83 במאמר  'מקרא מרובה מדרש  הם בחינת  דיני הרוצח בשגגה 

ההתמודדות  השונות.  המקראיות  הפרשיות  שבין  במתחים  שיסודן  זה,  בתחום  מרכזיות  סוגיות 

הפרשנית עם המתחים הללו תופסת חלק ניכר בעיצוב ההלכה של חז"ל, במיוחד בתחום הלכתי 
זה, שכנראה כבר בסוף תקופת הבית השני לא נהג למעשה.84

מדרשי ההלכה התנאיים הם לכאורה המקור החשוב ביותר להכרת הפרשנות התנאית, אולם   

הסוגה המדרשית – הקשה כל כך להגדרה85 – ואופיים האקלקטי של החיבורים מקשים לא פעם 

במדבר,  זוטא  בספרי  בייחוד  אמורים  הדברים  סדורה.  הלכתית  או  פרשנית  שיטה  מהם  לחלץ 

שחלק גדול מהטקסט המקורי שלו לא השתמר, ושהחומר ממנו שהגיע לידינו מבוסס ברובו על 

עדי נוסח משניים. למרות קשיים אלה, ניתן לדלות מהמדרשים הלכות ותפיסות פרשניות שלא 

אותו – פרט למצא הוא גואל הדם'. נוסח זה הוא תוצאה של הגהת המדפיס בוונציה, שתיקוני הנוסח שלו, 

כפי שהוכיח עפשטיין, מבוססים על סברה ולא על עדויות נוסח נוספות על דפוס סלוניקי שעמד לפניו. ראו: 

הורוביץ, שלא  ואף  'זית רענן'  ירושלים תשי"ז, עמ' רעח–שח. בעל  ב,  היהודים,  א' עפשטיין, מקדמוניות 

השתמשו בדפוס סלוניקי, התייחסו אל הנוסח המוגה ופירשו אותו בדוחק. גם ליברמן לא עמד על כך והתייחס 

לנוסח המוגה. ראו: ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ט, ירושלים תשמ"ח, עמ' 103, הערה 45. הביטוי 'מצא דם' 

אינו מובן בהקשר זה, וייתכן שפירושו יכול לשפוך אור נוסף על הבנת המדרש את ההיתר להרוג רוצח שיצא 

מחוץ לעיר מקלטו.

תוספתא, חגיגה א, ט )מהדורת ליברמן, עמ' 379(.  83

ביבליוגרפית  לרשימה  רבים.  למחקרים  נושא  היא  שני  בית  תקופת  בשלהי  הסנהדרין  הלכות  של  הראליה   84

חלקית ראו: ברקוביץ', הוצאה להורג )לעיל הערה 53(, עמ' 11, הערה 37. 

ראו לעיל הערה 3.  85



501הרוצח בשגגה וגואל הדם ]25

הוכרו עד כה. חשיפתם של אלה תורמת תרומה משמעותית לתיאור מלא יותר של קשת הדעות 

בתורת התנאים. מתוך עושר זה אתה למד גם על טיב יצירתה של המשנה, אשר מכילה דעות 

שונות, אולם נערכה לאורה של תפיסה הלכתית ופרשנית מסוימת, אשר דחקה או טשטשה חלק 

מן הדעות ההלכתיות – וכן חלק מן התפיסות הפרשניות – שהילכו בעולמם של התנאים. 
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