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 והקטל בכבישים, כהן ששפך דמים, איסור לקיחת כופר –מסעי  פרשת

 –מי שרצח בשגגה  ואפילו, הקשר של מצוות עיר מקלט מודגשת בפרשתנו חומרת האיסור של שפיכות דמיםב

 ְוֹלא: "יש איסור חמור לקבל כופר במקום לבצע את העונש של שפיכות דמים, יתרה מזאת. חייב גלות לעיר מקלט

 ָאֶרץבָ  ָלֶׁשֶבת ָלׁשוב ִמְקָלטוֹ  ִעיר ֶאל ָלנוס כֶֹפר ִתְקחו ְוֹלא :יוָמת מֹות ִכי ָלמות ָרָׁשע הוא ֲאֶׁשר רֵֹצחַ  ְלנֶֶפׁש כֶֹפר ִתְקחו

 ֺׁשַפְך ֲאֶׁשר ַלָדם ְיכַֺפר ֹלא ְוָלָאֶרץ ָהָאֶרץ ֶאת יֲַחִניף הוא ַהָדם ִכי ָבה ַאֶתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ַתֲחִניפו ְוֹלא :ַהכֵֹהן מֹות ַעד

 ְבנֵי ְבתֹוְך ׁשֵֹכן' ה ֲאִני ִכי ְבתֹוָכה ׁשֵֹכן ִניאֲ  ֲאֶׁשר ָבה יְֹׁשִבים ַאֶתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאת ְתַטֵמא ְוֹלא :ׁשְֹפכוֹ  ְבַדם ִאם ִכי ָבה

  (.לד-לא, ה"במדבר ל" )ִיְשָרֵאל
 

את איסור לקיחת כופר בפרשתנו ( ד, א ,הנפש ושמירת רוצח כותהלבתחילת ) ם"רמבבניסוח מרשים מסביר ה

 ממון כל נתן ואפילו הרוצח מן כופר ליקח שלא דין בית ומוזהרין: "בגלל חומרת האיסור של שפיכות דמים

, הוא ברוך הקדוש קנין אלא הדם גואל קנין הנהרג זה של נפשו שאין – לפטרו הדם גואל רצה ואפילו שבעולם

 את תחניפו ולא שנאמר, דמים כשפיכות עליו תורה שהקפידה דבר לך ואין, 'רוצח לנפש כופר תקחו ולא' שנאמר

 1."הארץ את יחניף הוא הדם כי, הארץ

 

אסר ' ה. בירושלים' אך רק בנו שלמה בנה את מקדש ה, דוד המלך כבש את ירושלים: יין לעניין באותו ענייןמענ

' ַוְיִהי ָעַלי ְדַבר ה: "כפי שדוד בעצמו מצהיר, על דוד לבנות את בית המקדש מכיוון שבמלחמות הוא שפך דמים

 הימים דברי" )ֹלא ִתְבנֶה ַבִית ִלְׁשִמי ִכי ָדִמים ַרִבים ָׁשַפְכָת ַאְרָצה ְלָפנָי -יָת ֵלאֹמר ָדם לָרֹב ָׁשַפְכָת וִמְלָחמֹות ְגדֹלֹות ָעִש 

ומכוח ציווי זה הוא נלחם את , הלוא דוד נצטווה לכבוש את ירושלים: לכאורה הדבר הוא פלא גדול. (ח, ב"כ' א

מפרשי מקרא אחרים , ק"הרד? םבירושלי' כיצד אפשר למנוע ממנו לבנות את מקדש ה, אם כן. 'מלחמות ה

 : והציעו כמה הסברים לתמיהה זו, והפוסקים דנו בשאלה מעניינת זו

  ָדם לָרֹב ָׁשַפְכָת וִמְלָחמֹות ְגדֹלֹות ָעִשיתָ "כלשון הפסוק , במיוחדדוד המלך שפך דמים רבים".  

 נהרגו גם אנשים טובים וחסידים ובמלחמות, נוב עיר הכוהניםאנשי של ולמשל של אוריה  ,דוד שפך גם דם נקי 

 . חפים מפשע

 לפי , המקדש וכשם שאסור להניף ברזל על המזבח ובבית, בניין המקדש בא להביא שלום וכפרה לעולם

 . "ואין קטיגור נעשה סניגור", לדוד לבנות את בית המקדשבמיוחד כך נאסר  – שמברזל עושים כלי הריגה

 במפורש  עליושלא נאסר  אף 2,בלבד אמר את הדברים משיקול מצפוני דוד: ק"ין תירוצו הראשון של הרדנימע

נשאר  –למרות הישגיו הצבאיים החשובים וכיבוש ירושלים לקראת בניין המקדש . לבנות את המקדש' מה

והרי כך האיסור , בגלל האיסור החמור של שפיכות דמים' דוד שמונע ממנו לבנות את מקדש הבפסול מוסרי 

 . נומודגש גם בפרשת

 

לנוכח . בעולם התפילה יש דיון הלכתי מעניין בשאלה אם כוהן ששפך דמים רשאי לשאת כפיו לברכת כוהנים

יש בפסקים אלה מסרים ברורים הנושאים . ברצוני להציג כאן דיונים הלכתיים בנידון, הקטל הנורא בכבישים

 . בה מלחמהבישים ולאשר יכולים לתרום למודעות לבעיית הקטל בכ, עמם מסקנות הלכה למעשה
 

 ישא לא - הנפש את שהרג כהן כל: "להלכה( ב"לב ע)רבי יוחנן קובע במסכת ברכות , על פי הפסוק בספר ישעיה

ולכן אסור לכוהן , שפיכות דמים היא איסור חמור ביותר (".טו, 'א ישעיהו) 'ְיֵדיֶכם ָדִמים ָמֵלאו' שנאמר, כפיו את

                                                                 
משפט שיילוק לאור "ראו במאמרו . י זווין שמשפט שיילוק סותר את ההלכה"הרב ש ם ומקורות נוספים מסיק"על פי הרמב  1

 .שלה-שי' עמ, ז"תשי, בית הלל :ירושלים, לאור ההלכהבתוך , "ההלכה
".ֵלאמֹר' ַוְיִהי ָעַלי ְדַבר ה: "במקראוזה למרות הניסוח   2 ... 
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אם תשובה מועילה לבטל את , יש מחלוקת ראשונים הלכה למעשה. והניםשהרג נפש לישא את כפיו לברכת כ

 (. לה, קכח, אורח חיים; ג, טו, הלכות תפילה)ם והשולחן ערוך פוסקים שהפגם הוא מוחלט ונצחי "הרמב. הגזרה

 : א עסק בהשלכות המעשיות של גמרא זו בכמה מקרים"מרן הרב עובדיה יוסף שליט

 על פי מקורות רבים פוסק ? ל על פי פקודה"י ישראל כחייל צהמה דינו של כוהן שהרג אויב

ל כדי להגן על עם ישראל "שכוהן שהרג נפש במסגרת פעולתו הצבאית בצה, הרב עובדיה יוסף

כי הרי החייל מקיים מצווה חשובה של שמירה על ביטחון עם ישראל , רשאי לישא את כפיו –

 (. ב"ברכות סב ע" )השכם להרגו –הבא להרגך "מדין 

 

 

 הרב עובדיה יוסף מביא מקורות רבים : הן שגרם בתאונת דרכים למותו של אדםושונה דינו של כ, לעומת זה

ופוסק להלכה שיש לחלק בין נהג , הטובה עליו' אותם כיד המנתח , מוסרית זו-ומעניינים בסוגיה הלכתית

ששגגתו עולה  ,לבין נהג שעבר על כללי הנהיגה ,הרצח בשוגג קרוב לאונסשאז היה , שכיבד את כללי הנהיגה

 מחמת, מישראל נפש לאבדן וגרם ברכב נוהג היה שהכהן שלנו בנידון שגם נראה זה ולפי: "וכך לשונו, זדון

 שגגתו הרי, התנועה חוקי על אחרת עבירה שעבר או, לתמרור ציית שלא מפני או, מופרזת במהירות שנהג

 ".סניגור נעשה קטיגור שאין לפי, כהנים בברכת כפיו ולישא לדוכן לעלות ונפסל, זדון עולה

 

יתבונן היטב  –וצעיר  ובמיוחד נהג חדש –ראוי שכל נהג , לאור החשיבות הגדולה שבמניעת תאונות דרכים

כמו כן טוב שרבנים ומורים ילמדו . ל כדי לנהוג בזהירות רבה ולמנוע נזקים וסיכונים לו ולסביבתו"מקורות הנב

 . כדי למנוע שפיכות דמים, בקביעות סוגיה זו ברבים

לפני . ונוכל ללמוד כך מיעקב אבינו, ייתכן שיש מקום להזכיר עניין זה בנוסח מיוחד בתפילת הדרך לנהגים

הסביר , ל"על פי חז, י"רש(. ח, ב"בראשית ל..." ) ַויִיָרא יֲַעֹקב ְמֹאד ַויֵֶצר לוֹ: "מסופר על יעקב ו אחיופגישתו עם עש

 הוא יהרוג אם - 'ַויֵֶצר לוֹ', יהרג שמא - 'ַוִייָרא': "את כפילות הלשון בפסוק בכך שיעקב אבינו פחד משני דברים

 ". אחרים את

 

 

 


