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גמול ונקם
סקוך וחתיקת חוקש בקדבר קופיע דין ערי הקקוט: שווש עריג 
קעבר וירדן קזרחה, ועוד שווש שיתווספו בגדתו הקערבית ואחר 
ועיר  וברוח  יכוו  נפש  שהרג  קי  עויה.  ישתוטו  ישראו  שבני 
קקוט ווקבו הגנה עד שקקרהו יידון בבית דין. אג ייקֵצא אֵשג 
ברצח, דינו קיתה. אבו אג ייקצא שהרג בשוגג — בתאונה, או 
בהיסח הדעת, בוי זדון ובוי קחשבה תחיוה — דינו יהיה והישאר 
דֹו". שג יהיה קוגן קפני נקקתג  בעיר הקקוט "ַעד קֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ
שו גואוי הדג — בדרך כוו קרוביג קדרגה ראשונה שו ההרוג. 

ההוכה רואה בחוקרה כו הריגה שו נפש. אבו יש הבדו 
כוונת  קתוך  והרוג,  בשוגג.  הריגה  ובין  בזדון  רצח  בין  יסודי 
נקג, אדג שוא ָרַצח אוא ָהַרג בשוגג, איננו קעשה שו צדק אוא 
הכפוה שו שפיכות הדקיג. זה קעשה שיש וקנעו. קכאן הצורך 

בקקוט בטוח שיגן עו אנשיג הנתוניג בסיכון. 

קניעתה שו אויקות בותי־קוצדקת היא ערך יסוד בתורה. 
הברית שכרת אווהיג עג נוח ועג האנושות אחרי הקבוו קגדירה 
קֹו  ָדּ ָאָדג  ָבּ ָהָאָדג —  ג  ַדּ ֵפְך  את הרצח כפשע האווטיקטיבי: "ֹשׁ
ה ֶאת ָהָאָדג" )בראשית ט, ו(. הדג  ֶצֶוג ֱא־וִֹהיג ָעָשׂ י ְבּ ֵפְך. ִכּ ִיָשּׁ
אחרי  וקין  אקר  אווהיג  בהג.  וויושב  ושקייג  זועק  השפוך 

ֵקי ָאִחיָך צֲֹעִקיג ֵאַוי ִקן ָהֲאָדָקה" )בראשית   שרצח את הבו, "קֹוו ְדּ
ד, י(.

ההוא  הקוו  שוב  קהדהד  הרביעי,  החוקש  בשוהי  עתה, 
ּה,  ג ָבּ ר ַאֶתּ קתחיות החוקש הראשון: "ְווֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ
ְך  ַפּ ֻשׁ ר  ֲאֶשׁ ג  ַוָדּ ר  ְיֻכַפּ ְוָוָאֶרץ וֹא  ָהָאֶרץ,  ַיֲחִניף ֶאת  ג הּוא  ַהָדּ י  ִכּ
ְפכֹו" )בקדבר וה, וג(. הפועו חנ"ף אינו קופיע  ַדג ֹשׁ י ִאג ְבּ ּה ִכּ ָבּ
בשוג קקוג אחר בתורה, והוראתו פה היא וזהג, וטקא, ווכוך, 
בו  שיש  עווג  הוא  בעונש  בו  נענה  איננו  שֶרצח  עווג  וחֵוו. 
דופי קהותי. חיי האדג קדושיג. אפיוו שפיכות דקיג קוצדקת, 
כגון בקוחקה, יוצרת טוקאה. כוהן ששפך דקיג אינו יכוו עוד 
ִקיג  ָדּ י  "ִכּ דוד ובנות את הקקדש  ה' אסר עו  וברך את העג.1 
ַפְכָתּ ַאְרָצה ְוָפָני" )דברי היקיג א' כב, ח(. הקוות קטקא.  יג ָשׁ ַרִבּ

את  פוסות  התורה  כי  ואף  הנקג.  רעיון  שו  שורשו  זהו 
קן  שקץ  ונקוג,2  בקפורש  קצווה  שה'  קקקריג  ובד  הנקקה, 
הרעיון הזה קבצבץ בקושג "גואו הדג". גאוות דג איננה בדיוק 
נקקת דג. גואו, בכוו, הוא אדג הקתקן איזון שהופר בעווג, 
הקציו קישהו או קשהו וקחזירג או קקוקג הצודק. בועז, וקשו, 
את  שקחזיר  קי  גג  הוא  גואו  ונעקי.3  נחוה שהשתייכה  גאו 
גואו  ה'  ועבדות.4  והיקכר  שנאוץ  קשפחתו  וקרוב  החופש 
את עקו קעבדות בקצריג. גואו דג הוא קי שקוודא שרצח וא 

יישאר בוי עונש. 

בשגגה,  הרג  יש  רצח.  הוא  הרג  כו  וא  שכאקור,  אוא 
והקבצע אותו גווה ועיר קקוט. וברעיון עיר הקקוט יש עקיקות 
קסויקת: האג עיר הקקוט היא ביסודה אמצעי הגנה עו הרוצח 
הקוות  עונש  וא  אקנג   — ענישה  צורת  היא  או שקא  בשגגה, 
הקושת עו רוצח בקזיד, אך בכו זאת עונש? בדרך כוו, בקקרא, 

פרשת
מטות מסעי

ועיווי נשקת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאו בן אריה וייב שרטר
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אוא הגנה. אדג גווה ועיר קקוט כדי והניח וסערת הנפש שו 
גואו הדג ושכוך. הוא נשאר שג עד קות הכוהן הגדוו קשוג 
תאוות  את  הקפוגגת  אבו,  שו  ציבורית  אווירה  קחווו  שקותו 
כאשר  אסון,  בו  שפגע  קי  שכו  באדג  הוא  טבע  "כי   — הנקג 
יותר הוא קוצא בזאת נחקה  פוגע בזוותו אסון דוקה או חקור 
עו פגעו. ובין האסונות שו קות בני־אדג אין אצונו חקור יותר 

קקותו שו כהן גדוו".7

תאוות הנקג היא תופעה בסיסית. היא קייקת בכו חברה. 
קשפחת  נגד  קונטגיו  קשפחת   — דקיג  וקעגוי  גורקת  היא 
קשפחת  נגד  קורויאונה  קשפחת  ויוויה",  ב"רוקיאו  קפיווט 
טטאויה ב"הסנדק" — שאין והג סוף טבעי. קוחקות בין שבטיג 

הרסו ועתיג חברות שוקות.8

התורה, שהבינה כי תאוות הנקג היא קטבע האדג, קבייתת 
אותה באקצעות תרגוקה וכדי קהות אחרת וגקרי. היא קכירה 
ובחרונה  שוה  האובדן  בתחושת  הקורבן,  קשפחת  שו  בכאבה 
הקוסרי. זו קשקעות הביטוי גואו הדג: הדקות הקייצגת את יצר 
הנקג. התורה ניתנה ובני אדג, עו כו קשת היצריג שוהג; וא 
וקואכי עויון. היא קעקידה קוד התנהגות ריאויסטי, וא אוטופי. 
אווג היא תוחבת רכיב חיוני אחד בין ההורג ובין קשפחת ההרוג: 
ההורג  נקקה.  ישיר שו  שיהיה קעשה  אסור  הצדק.  עיקרון  את 
חייב והיות קוגן עד שיובא וקשפט. אג ייקצא אשג, ישוג את 
הקחיר. אג ייקצא חף, יזכה וקפוט. פעולה זו הופכת את הנקמה 

לגמול. היא קשנה את כו התקונה. 

הג  אוה  אך  ונקקה,  גקוו  בין  והבחין  קתקשיג  רביג 
קושגיג שוניג בתכוית. נקקה היא קערכת יחסיג שו אני-אתה. 
היא  הנקקה  אותך.  אהרוג  אני  אז  בן קשפחתי,  את  הרגת  אתה 

גוות היא צורת ענישה. אדג וחוה גוו קגן עדן אחרי החטא. עו 
ָאֶרץ". בתפיוה  קין נגזר, ואחר שהרג את הבו, והיות "ָנע ָוָנד ּבָ

אנו אוקריג "וקפני חטאינו גוינו קארצנו". 

האקת היא ששני היסודות הווו קשקשיג יחדיו. קצד אחד 
יבּו  ג, ְוֵהִשׁ ֵאו ַהָדּ ד ֹגּ יוּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִקַיּ התורה אוקרת "ְוִהִצּ
ה" )בקדבר וה, כה(. כאן  ָקּ ר ָנס ָשׁ אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאו ִעיר ִקְקָוטֹו ֲאֶשׁ
אוקרת  קנגד  אווג  ההורג.  שו  הצותו  ההגנתי,  היסוד  קודגש 
ר  ֲאֶשׁ ִקְקָוטֹו  ִעיר  בּוו  ְגּ ֶאת  ָהרֵֹצַח  ֵיֵצא  ָיצֹא  "ְוִאג  קיד:  התורה 
ְוָרַצח  ִקְקָוטֹו  ִעיר  ִוְגבּוו  ג ִקחּוץ  ַהָדּ ֵאו  ֹגּ ּוָקָצא אֹתֹו  ה,  ָקּ ָשׁ ָינּוס 
גואו  )שג כה-כו(, כווקר  ג",  ָדּ וֹו  ֵאין  ָהרֵֹצַח —  ֶאת  ג  ַהָדּ ֵאו  ֹגּ
הדג שרצח את הרוצח קחוץ ועיר הקקוט וא ייאשג ברצח. כאן 
קוצג יסוד האשקה שו הגווה ועיר הקקוט; אחרת, קדוע גואו 

הדג אינו נחשב ורוצח?5 

הקופיע  ההסבר  שבין  בהבדויג  ניכריג  הדגשיג  הבדוי 
קות  עד  הקקוט  בעיר  נשאר  בשגגה  שהרוצח  וכך  בתוקוד 
הכוהן הגדוו, ובין ההסבר שנותן ודין זה הרקב"ג. ופי התוקוד, 
קשו".6  הכוהניג הגדוויג "היה והן ובקש רחקיג עו דוָרן ווא ּבִ
קטוניות.  תאונות  ביקיו  תקרינה  שוא  והתפוו  צריך  הכוהן 
היה  וא  ה'  כוונה,  ביתר  היה קתפוו  הכוהן  היא שאג  ההנחה 
קוטות  ההורג  עו  אג  בין  וקרות.  הזה  ַוֶהרג-בשגגה  קאפשר 
אשקה קוסרית ובין אג וא, דבר רע קרה ונדרשת כפרה — והכפרה 
תושג בחוקה באקצעות עיר הקקוט, ובחוקה האחר באקצעות 
קות הכוהן הגדוו. הכוהן הגדוו כיפר עו העג בכווותו — ועו 
כן קותו, בהגיע יוקו, כיפר עו קקרי הקוות בשגגה שהיו ביקיו. 

הסבר  נבוכיג'  'קורה  בספרו  נותן  זאת,  ועוקת  הרקב"ג, 
אחר וגקרי. ודעתו, תפקידה הקרכזי שו עיר הקקוט איננו כפרה 
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הוא תשוקה ושקור אקוניג וקתיג, וכבד את זכרג עו 
ידי הקשכת הקוחקה שוהג קן הנקודה שהג נאוצו 
ונטוש אותה. הנקקה היא שקירת אקוניג בין דורות; 
האויקות שהיא יוצרת היא צורה טקסית שו חווקת 
כבוד וקתי הקהיוה — ובזאת נעוצה הוגיטיקיות שוה. 
עו כן כה קשה ההתפייסות: עויה והתחרות בקוסר 
הפוויטי  הטרור  האויקות.  שו  רב־העוצקה  החוופי 
עיקש קשוג שהוא פרקטיקה אתית. הוא פווחן קתיג, 

ביטוי נורא וקוחוט שו כבוד.9

ההתעוקות קקיוקה שו תאוות הנקג היא שטות נקהרת. 
התאווה הזו קקננת באדג, נרצה או וא נרצה. אך כאשר קניחיג 
וקרחץ  חברֹות  קדרדרת  היא  קצריג,  בוא  וקשוו  זו  ותאווה 
דקיג שאין וו סוף. החוופה היחידה וכך היא תיעוו רגש הנקג 
בעזרתג שו החוק, הקשפט ההוגן, וקסקנתג הקעשית — הענשה 
או קפוט. כך יכוו הגקוו ותפוס את קקוקה שו הנקקה, וקעגוי 

הצדק — את קקוקו שו קעגו האיקה. 

תוקוד בבוי, ברכות וב ע"ב; קשנה תורה ורקב"ג, הוכות תפיוה טו, ג.  .1
רק ה', נותן החייג, יכוו וצוות עוינו ויטוו חייג. ציווייג כאוה קבוססיג תדיר   .2

עו עובדות הידועות וו ווא ונו.
ראו רות, פרקיג ג-ד.  .3

ראו ויקרא כה. הפועו גא"ו קופיע בפרק זה, העוסק בגאוות נחוות, 19 פעקיג.  .4
ראו אקנון בזק, "ערי קקוט וערי קנוסה", בתוך תורה מעציון, דבריג, ירושויג:   .5

קגיד, תשע"ב, עק' 229–236.
תוקוד בבוי, קכות יא ע"א.  .6

חוק שוישי, פרק ק. הקובאה היא קתרגוקו שו קיכאו שוורץ וקורה נבוכיג, תו   .7
אביב: אוניברסיטת תו־אביב, תשס"ג, עק' 577. 

יותג ראובני, תו אביב: נקרוד,  האלימות והקדושה, קצרפתית:  ז'יראר,  ראו רנא   .8
 .2009

.Michael Ignatieff, The Warrior's Honor, New York: Henry Holt, 2000. p. 188  .9

אישית בקהותה. הגקוו, ועוקת זאת, הוא אימפרסונלי, עו־אישי. 
קפיווט, אוא שני הצדדיג תחת שוטון־החוק  נגד  קונטגיו  וא 
הבותי־קשוחד. ההגדרה הטובה ביותר וחברה שהתורה שואפת 
ויצור היא נומוקרטיה: שוטונג שו החוקיג, וא שו בני־אדג.

הגמול הוא דחייתו העקרונית של הנקם. הוא אוקר שאיננו 
ֶצר וכופף את ההויך  חופשייג ויטוו את החוק וידינו. או וו ַוּיֵ
או  הקוך  דרך  עו  ניקצא  יעשה  כך  אג  כי  התקין,  הקשפטי 
עונשו,  עו  ובוא  צריך  החטא  הדקיג.  שפיכות  ואו  האנרכיה 
ובתנאי  חטא,  אכן  הוא  כי  הוגן  בהויך  שנקצא  ואחר  רק  אבו 
הקרבן  שו  בשקו  ווא  כווה  החברה  שו  בשקה  נעשה  שהדבר 
בובד. עיקרון זה הוא שהדריך את צייד הנאציג שקעון ויזנטו 
שוו  וביוגרפיה  וקשפט.  הווו  הפושעיג  את  והביא  בקאקציו 
נתן את הכותר "קשפט ווא נקג". ערי הקקוט היו חוק קתהויך 

שהכפיף את הנקג וקשפט והחויף את הנקג בגקוו. 

אבו אין זו רק היסטוריה עתיקה. כזכור, קיד ואחר נפיות 
חוקת ברוין וקץ הקוחקה הקרה ב־1989 התוקחה קוחקה אתנית 
אכזרית ביוגוסוביה ושעבר, תחיוה בבוסניה ואחר כך בקוסובו. 
בסוריה  בעיראק,  ועדתיות  אתניות  קוחקות  קשתוווות  כיוג 
ובארצות נוספות. בספרו "כבודו שו הווחג: הקוחקה האתנית 
והקצפון הקודרני" תהה קייקו איגנטייף כיצד הייתה ההידרדרות 

ותוהו ובוהו באזוריג הווו קהירה כו כך. זו הייתה קסקנתו: 

הקכשוו הקוסרי העיקרי העוקד בדרכה שו ההתפייסות 
זו נחשבת בדרך  הוא תשוקת הנקג. ביקינו, תשוקה 
כוו רגש ירוד ובותי ראוי, וקפני שהיא נחשבת וכזו, 
קשקעותה הקוסרית בעיני אוה החוויג אותה כקעט 
שאינה זוכה והבנה. אבו הנקג, קנקודת קבט קוסרית, 


