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 מבוא
רומני   70-כתבה כא י . ה( נודעה בשם "מלכת הפשע"1976 -  1890ה כריסטי )טאגא

  103מעל תורגמו ל הברחבי העולם. ספרינמכרו  מיליארד עותקים ינ שכו  בלשים,
 שפות, כולל עברית. 

  100נמכרו  עתהעד ו ”Ten Little Niggers“ היא כתבה את הספר 1939בשנת  
מאוחר יותר   שתנה הת, שמו של ספר זה ומיליון עותקים של ספר זה. מסיבות פוליטי 

 And Then There“ ל  ולבסוף ”Ten Little Soldier Boys“-ל ואז ”Ten Little Indians“ -ל
Were None”    ששמרו על הכותרת המקורית עד   לאור  םאיימוצעם זאת, היו כמה

 . לפחות שנות השמונים
. לאחר  1953יצא לאור בשנת  "עשרה כושים קטנים"בשם  עברית התרגום ל 

  , הציטוטים במאמר זה . "ולא נותר אף אחד"-את השם ל א לאור שינה יהמוצמכן 
 ע"י אופירה רהט.  תתרגום לעברי ב מופיעים 

מחוז בבודד  העלילה מתרכזת בעשרה אנשים המוזמנים מסיבות שונות לאי   
ומיד   לאי ן ". כולם מגיעיםי אוו"מר  בשם מסתורי איש דבון בדרום אנגליה על ידי 

בתקליט  קול  ,ללא אזהרה , לאחר סיום הארוחה הראשונה, הם שומעים לפתע
מסיבות    אך  ברצחבעבר. כולם מואשמים  שנעשה  מאשים כל אחד מהם בביצוע רצח  ה

בזה    מוזמניםה   עשרת  מתים  הבאים  שונות לא יכולים להעמידם לדין. במהלך הימים
   בדרכים שונות. אחר זה 

 1.ביצעו  תושהדמוי ההלכה רצח שנטען  על פילנתח היא  מטרת מאמר זה 
 יש לזכור את הדברים הבאים:   ,אלוקוראים ניתוחים שבשעה 

ויתכן וניתן גם   מעשי רצח שונים,למרות שניתן להשתמש בטיעונים דומים לניתוח 
  עד תומם.  ולא מוצו בתמציותניתוחי המעשים נכתבו ,  חלופיים יםניתוח  לתת

  
רי  אלמותה של לואיזה מ מת , גר1925 ס במר 14-ב  - 'ארמסטרונג 'אדוארד ג'ורג"

  2" סקלי

באי  ע"י  נשאלכ  פשוט. ניתוח  ד"ר ארמסטרונג מואשם בהריגת אישה תוך כדי ביצוע 
אשר  כואז  .רבים מן האנשים באים כאשר כבר מאוחר מדי, הוא עונה " בנושא האי

"שיכור    :לעצמו  חשבעם זאת, באותו זמן הוא    " .החולה מת, הם מאשימים את הרופא
ידי רטטו. הרגתי   –ואף על פי כן ניתחתי! עצבי היו מרוטים .... היתה הסיבה זה  -

   3ניתוח פשוט." –אישה קשישה   –מסכנה   . אותה מיד

ישנן כמה דרגות של שכרות שיכולות במקרים מסוימים לגרום    : על פי ההלכה ההלכה
נאסר גם  על כהנים  4נמצאים במצב כזה. שהאנשיםלאיסור אמירת תפילות בזמן 

  ים י נשיאת כפאין  ,מסיבה זו 5לאחר שתיית כמות מסוימת של יין. םיכפי לשאת
 6. ביום התעניתבמנחה, למעט בתנאים מסוימים 

 
(, ]להלן: אכ[ זה תרגום מאנגלית לעברית 1993אגאטה כריסטי, עשרה כושים קטנים,)הוצאת ספרים מזרחי,  1

 על ידי אופירה רהט 
 39אכ עמ'  2
 56אכ עמ'  3
 שולחן ערוך אורח חיים ]מהלן: שו"ע או"ח[ סי' צט 4
 שו"ע או"ח סי' קכח סע' לח 5
 שו"ע או"ח סי' קכט סע' א 6
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פלילי   באופןשיכור אחראי  ההלכה האם אדם שהוא: לפי נשאלת השאלה 
....    כתוב: "שיכור, שם  תרומותלמעשיו? את התשובה ניתן למצוא בתוספתא במסכת  

מחייבין אותו, כללו של דבר    -   מחייבין אותו, סקילה  -שחייב עליה חטאת  עבר עבירה  
שנגרמת ע"י   ת אנו יכולים ללמוד כי שיכרומזה  ". לכל דבר כפקחהוא הרי שיכור 

הוא עושה בזמן  מאחריות פלילית למעשים ש  אותו פוטרת  ה אינ , עצמו אדםה
  7. תוושיכר

רשלנות ממשית מהמתרחש כתוצאה    "קרוב למזיד "יש מונח בהלכה שנקרא   
  8" ."אין גלות מכפרת לו ואין ערי מקלט קולטת אותו  בשביל זה. ושההע  מצד

כדי להתעסק ברפואה  . רופא"השנקרא "דיני , "שולחן ערוך "ב סימן יש   
  כן  רפואה אלא אם לא יתעסק ב: "הראשון הוא מביא שני תנאים. " שולחן ערוך"ה

  גדול מתקיים אם הוא מתייעץ עם אדם  תנאי זה הוא בקי ולא יהא שם גדול ממנו."
  , [ברפואהלעסוק  ]מבית הדין    "רשות  שיש לוהתנאי השני הוא    שהוא פועל.ממנו לפני  

אם   ".יתן רפואות לחולאיםצריך להיות מוסמך מהממשלה שיש לו רשות ל  האידנאו
  "קרוב לאונס"  ת שנקרא תאנושיעושה טעות רופא שממלא את שני התנאים הללו 

  "וזאתהיה פטור מעונש,  י בעבודתו, וכתוצאה מכך המטופל נפגע או אפילו נפטר, הוא  
הטעות היתה   אולם אם שייענש על טעויותיו."לא יירתע מלרפא מחשש  כדי שרופא 

  הוא היה נשלח   ,מיד  והחולה נפטר  -  זה נקרא "שוגג"  -  עקב "התרשלותו ולא עיין יפה"
חמורה  "שאין גלות בזמן הזה, הוא צריך כפרה  מכיוון ";ל"עיר מקלטדהיינו  ,לגלות

 9כעין גלות." 
  מת עושה טעות שנגרבחולה מקרים שרופא במשך טיפולו  ישכתבנו לעיל ש לסיכום:

הענין של ד"ר  אולם  ועקב זה החולה מת.  ,סר עיון בעבודתוועל ידי רשלנות או ח
  חיל את הניתוחשהוא הת  ןכבר בזמש , מפניארמסטרונג היה הרבה יותר חמור מזה

  רצח שנקרא  תחת הקטגוריה של זה נכנס  על פי ההלכה,  , הוא היה שיכור.  ההאיש  של
 .לפי ההלכה, שבאותה עת ניתן  רעונש חמו צריך לקבלוהוא   ,"קרוב למזיד"

  

למותה של ביאטריס   תהיית אחראי 1937בנובמבר  5-ב  - רולין ברנטאאמילי ק "
  10".טיילור

טיילור   והיא ספרה: "ביאטריס אמילי ברנט הקפידה מאוד על עקרונותיה הדתיים
יותר מאשר   א היתה ל הקליפה הזאת  ....עבדה אצלי .... היא היתה מנומסת מאוד 

]בנישואים[ .... מובן   ... חלף זמן מה עד שגיליתי שהיא נמצאת צביעות איומה!
לחתי אותה מיד מביתי ... ]אז[ היא קיפדה את חייה במו ידיה ....  י יליו, ששאמ

  11השליחה עצמה לנהר." 

הוא .... וחייב מיתה   מים: "ההורג את עצמו .... שופך דכתוב ברמב"ם הלכה:ה 
לפי מספר   ,והם ,עבור מי שמתאבד בהלכהשנן כמה השלכות חמורות י 12" .לשמים

 
 תוספתא תרומות פרק ג סע' א 7
 רמב"ם, משנה תורה, ספר נזיקין, הלכות רוצח ושמירת נפש ]להלן: רוצח[ פרק ו' הלכה ד' 8
שולחן ערוך יורה דעה ]להלן שו"ע יו"ד[ סי' שלו סע' ו ; ערוך השלחן יורה דעה, סי' שלו סע' ב; אחריותו של  9

 מכון התורה והארץ: כפר דרום, בלי תאריך( )אינטרנט(רופא שטעה, סי' נה, )
 39אכ עמ'  10
  85-84אכ עמ'  11
למשל: רמב"ם רוצח פרק ב הלכה ב ; הרב ניסן אהרן טוקצינסקי, גשר החיים, חלק א, )ירושלים, תש"ך(,  12

 פרק כה עמ' רסט 
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משאר   קברו.... להרחיק אותועליו .... אין מספידין  ן: "אין קורעיכוללים, פוסקים
מקיימים את  עם זאת, ברוב המקרים איננו  13" .אין מתאבלין עליו קברים ....

מסביר: "במאבד עצמו לדעת תלינן בכל איזה תלייה   "גבלות הללו ו"ערוך השלחן הה
זה מצוה לבלי  שכל שהוא כגון לתלות ביראה או בצער או שיצא מדעתו או שסבור היה  

להכשל בעברות אחרות וכיוצא באלו הדברים מפני שזהו דבר רחוק שאדם יעשה נבלה  
 14וכך לא ייחשב כהתאבדות.  ,"כזה בדעת צלולה

יכולים להיות אחראיים   מעשי אדם  לפי ההלכההשאלה שנשאלת היא האם   
בנושא מוות  מתעסק  שמחות" –מסכת "אבל רבתי להתאבדותו של אדם אחר? 

כתוצאה מכך,   ילד עשה עוול ונענש על ידי אביו. םבה מקריםי נ ש שם ניתן. ותואבל 
  ות החל   תוהלכב  , הללו  של הילדים  דאגותהבגלל  בורח ומתאבד והרבנים קבעו כי    הילד 

, זאת אומרת אין הלכות של  15" כל דברכתוב "אין מונעים הימנו  בד אמי שמת על
סבור כי שני המקרים הללו   "הראש" אשר רבינו  התאבדות חלות על ילדים אלו.

מפני "שהיה תינוק וכשלא לדעת גדול  ו   בר מצוהמתייחסים לילד שעדיין לא הגיע לגיל  
כותב: "אם היה קטן פשיטא דאין  ו , הרב משה פיינשטיין, חולק על כך אולם 16דמי." 

ה, בין לאחרים  ציחמונעין ממנו כל דבר משום שקטן פטור מעונשין אף על איסור ר
מסכת אבל רבתי  יוצא מזה ש בין לעצמו. אלא ודאי איירי בגדול שחייב בעונשין."

 17. בר מצוהעוסקת בנער מעל גיל 

  , כמובן, )וזה .רעה""להכשיל בני ישראל לתת להם עצה התורה אסור  לפי 
יתרה    ."לההלכה "לפני עוור לא תתן מכשו   שכן בכך עוברים על  18( עידוד להתאבדכולל  

  19" .נפסק "במי שרוצה לאבד לעצמו לדעת .... חייב להצילומזאת, 

  , המשרתת שלה ות האכזרית של אמילי ברנט כלפי ג ההתנהש לא מן הנמנע  :לסיכום
ילדים במסכת אבל רבתי  ה)כמו בשני    להתאבד  אותה, הביאה  ביאטריס טיילור  הנערה

מביתה,   טריסיא בהשליכה את  אמילי ברנט . יתרה מזאת, כאשרהמוזכרים לעיל(
שאם לא   , ואפשר אפילו לומרדהתאבממנה ל אמילי לא ניסתה להניא או למנוע

אז על ידי מעשים, עודדה אתה להתאבד. מכאן שאמילי ברנט הייתה לפחות    ,במילים
 ביאטריס. אחראית מוסרית להתאבדותה של 

 
   20".1928באוקטובר    10-לנדור ב  פןלמותו של ג'יימס סט  גרמת  -  הנרי בלור  "וויליאם

  גרם וזה  ,שמסר עדות שקר במשפט של איש בשם לנדור בלור היה קצין משטרה 
ש"לנדור היה חף  לאחד המוזמנים לאי  הודיעהוא  .להרשעתו של אדם חף מפשע

נידון   לנדור". כתוצאה מכך,  מפשע, בהחלט. הכנופיה בחרה בי ויחד סילקנו אותו."
  דם פרך והוא מת ב]כלא[ דארטמור כעבור שנה. הוא היה א-עולם עם עבודת - למאסר
  21חלש." 

 
 למשל: גשר החיים, שם, עמ' רע  13
 ה; גשר החיים, שם, עמ' רעא וכו'-ערוך השלחן, יורה דעה, סי' שמה סע' ד 14
 ו -שמחות, פרק ב' הלכות ד  –מסכת אבל רבתי  15
 רבינו אשר ה"ראש", ואלו מגלחין, פרק שלישי, מועד קטן, סע' צד 16
 הרב משה פיינשטיין, אגרות משה, יורה דעה חלק רביעי )ירושלים, תשנ"ו( פרק ל חלק ג 17
 הרב אהרן הלוי, ספך החינוך, )אשכול: ירושלים( מצוה רלב  18
למשל: הרב מנשה הקטן )קליין(, משנה הלכות, חלק שמיני, )מכון משנה הלכות גדולות: ניו יארק, תש"ס(  19

 מדור התשובות סי' נו
  39אכ עמ'  20
 204, 141, 55אכ עמ'  21
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לא תענה ברעך  "   :תורהמה   לא תעשה   ת מצוועל    עובר ,  עדות שקר  מעידש אדם    :ההלכה
  עדות, מעידיםעדים  במידה ושניישנן קטגוריות שונות של עדות שקר.  22" .עד שקר

שני עדים אחרים מעידים כי בעת ההתרחשות, העדים המקוריים היו   ולאחר מכן 
  העידו . העדים המקוריים שאירועוכך לא יכלו להיות עדים ל ,עימם במקום אחר

אלה   -לקבל  לנאשם שיועדכפי זהה יכלו, על פי התורה, לקבל עונש  שקרעדויות 
מקרה אחר בו עדים אומרים כי אדם ביצע רצח    וישנ  23. "עדים זוממים" ידועים בשם 

הרמב"ם מביא את   במקרה כזה. יםחי בכי האדם "הנרצח"  התברר ואחר כך, למשל, 
  24מכת מרדות."   ןעונשם: "בית דין מכין אות

לקיצור   מתגור עדות שקרשוקלת את המצב בו   ההלכהבאשר לשאלה האם  
(,  קורת!ילב הא פתוח יאולם ה ניתן היה להביא אנלוגיה ) רשע.חייו של האדם שהו

לקנות  פסק "אסור להורים יצחק זילברשטיין. הוא  של הרב ות התשוב תמאח
... יש להתייחס אליהם כאל כלי המסכן את הציבור   לילדיהם אופניים חשמליים

  25]כולל הילד עצמו[ באופן וודאי .... ]ואז ההורים יהיו[ שותפים לרצח ממש."

  קבל ", הוא יכול היה לזוממיםעדותו של בלור הייתה מסוג "עדים  ילו : אלסיכום
שקר, הוא  העדות  אחר של הסוג זה הנדור. אילו היה ל נשפט תקופה בה  ב פרך-עבודת 

שקר של  ה, עדות שלפי ההלכה. האם ניתן לומר כת מרדותמשל  לקבל עונש יכול היה 
של  שקר העדות מ מכיוון שכתוצאה ישירה  ?בלור הייתה אחראית למותו של לנדור

  חלש  אדםהיה לנדור ש  ומפני, במשך כל חייו פרךעונש של עבודת קיבל לנדור  ,בלור
שעלול  " כלי" נםהאופניים החשמליים הי  לאחר שנה. למותוגרם ו חייו את זה סיכן 

שעלול  "כלי"  אהי של בלור  שקרהעדות  לכך דומה ב, ולילד  "סכנת חיים"  לגרום 
 לרצח".  שותף את בלור ל" ךיהפוזה  וללנדור.  "לגרום "סכנת חיים 

 

הרגת את סיריל אוגילוי   1935באוגוסט  11- ב – ורןטיקל טרה אליזביו"
   26"מילטון.אה

  , הוגובמקביל, היא הייתה מאוהבת ב של הילד סיריל המילטון. מנתו הייתה א וירה
יריל אמור היה לרשת סכום כסף  סאולם  , פרוטה תה לא הילהוגו יריל. סשל  דודו 

סיריל  חוף הים ו ב היו  יום אחד וירה וסיריל הכל. שרי הוגו ימות, סירילאם וגדול, 
מחר תוכל לשחות אל הסלע. אשוחח  וירה אמרה לו: " .באזור רצה לשחות אל סלע

פנים כאילו היא   האז וירה העמיד עם אמך על החוף ואסיח את תשומת לבה ממך."
ל דבר וירה  ש בסופו  .וכך אכן קרהטבע, ייידעה שסיריל היא . שוחה אחרי סיריל
רק הוגו הבין   !" ו כל כך לבצעקל ו  -רצח  מעשה מרה לעצמה: "זה התאבדה בתליה וא

הכרתי אותה ...   -: "הכרתי רוצחת על כך  סיפריטבע, והוא י רה רצתה שסיריל י כי ו
  27" .האם אתה חושב שנערה כמוה ... שהיא תוביל ילד אל הים ותניח לו לטבוע

 
חיים", ספר המצות הקצר, חלק ב', )תרצא( חלק הל"ת, שמות פרק כ פסוק יג; הרב ישראל מאיר הכהן "חפץ  22

 מס' לט 
 יט-דברים פרק יט פסוקים יח 23
 רמב"ם, סדר שופטים, הלכות עדות, פרק יח הלכה ו 24
שותף לרצח, )כיכר שבת, ח תשרי תשע"ז(,  –למשל: הרב פסק: אב שקונה לילד אופנים חשמליים  25

 )אינטרנט(
 39אכ עמ'  26
 213, 198, 169 - 168, 591, 68, 52אכ עמ'  27
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לא תעמוד על דם  ' "כל היכול להציל ולא הציל עובר על : 28כותב  הרמב"ם : ההלכה
אמיתי  שיש לעשות ניסיון  לומדים מכאן 30וכן הרואה את חבירו טובע בים."  29, 'רעך

: אע"פ שאין לוקין על לאוין אלו מפני שאין  מוסיףהרמב"ם  .מסכנהאדם  להציל
 31, חמורים הם."מעשה בהן

)בין  ,  מישהוכדי להציל    צריך לסכן את חייואדם  השאלה הנשאלת היא האם   
אולם   32חלקם אוסרים זאת, ? יש דיונים בין הפוסקים על שאלה זו., מטביעההיתר(

כי אם יש סיכוי טוב שההצלה תצליח ושניהם יחיו, צריך לנסות    סובריםהאחרים  יש  
בנושא: "אולם צריך לשקול הענין היטב אם יש   יש אזהרה  ב"פתחי תשובה"  33זאת.

בו ספק סכנה ולא לדקדק ביותר כאותה שאמרו המדקדק בעצמו כך סוף בא לידי  
  34!להושיע   ואף אחד לא יהיה מוכן  כלומר ייתכן ובעתיד תצטרך עזרה של הצלהכך."  

אותו אם יכול    המים .... אומדין  "הדוחף את חבירו לתוךכותב:  גם    הרמב"ם 
לעלות משם פתור ממיתת בית דין ואם לא חייב, וכן אם כבש עליו בתוך המים .... עד  

 35בו כח לעלות ומת חייב אע"פ שאינו הוא הדוחף בתחילה." שלא נשאר 

  וכדי להציל לשחות אחרי סיריל הייתה רה קליטורן ישל ו  ונתה וכ : אילו לסיכום
, זה היה  (מהמים את וירה היה צריך לחלץ  , הנראהכל ל במיוחד מכיוון ש) מטביעה, 

  היא תכננה   -מעשיה היו רק כדי ליצור רושם  .הפוכות כוונותיה היו אך מפאר אותה,
 ה הריגה במזיד. תהי   ולכן זיטבע. סיריל לא להגיע אליו בזמן כדי ש מראש

אדם מתחת   כבישתת אדם למים או פדחי  על ם כתב"שהרמב במקרים  
, המגע היה  קליטורן רהישל ו במקרה אולם טבע. נלמים, יש מגע פיזי עם האדם ש

  , ככל הנראה , את סיריל לשחות לסלע, מתוך הבנה שהוא הודדע היא מילולי, כלומר, 
אם בית  ההתשובה לשאלה , וראוי לגינוי חמורמאוד  המעשה הי הטבע בדרך. אף שיי

 בספק.  תמוטל דין יכול להעניש אותה על רצח 

 
היית אחראי למותם של עשרים ואחד    1932ביום מסויים בפברואר  -"פיליפ לומברד  

  36איש משבט אפריקני." 

לאי,   על ידי המוזמנים כשנשאל. במותם של עשרים ואחד אנשיםמואשם  לומברד
אותם. מתוך הגנה עצמית. תעינו ביער. אני   "הסיפור נכון למדי! נטשתי :הודההוא 
  דהיינו,   37, "את המזון שהיה שם והסתלקנו  לקחנו לעצמינו  בחורים]שניים[    כמהועוד  

 אנשי השבט האפריקני למות מרעב.   21 הם השאירו את

 
 רמב"ם רוצח פרק א הלכה יד 28
 ויקרא פרק יט פסוק טז 29
 רמב"ם רוצח פרק א הלכה יד 30
 שם, הלכה טז 31

32 Rabbi Avi Zakutinsky, “Endangering oneself in order to save another person from mortal danger” 
 (paper in English brought out by Orthodox Union USA in 2019), (Internet) 
33 Rabbi Eliezer Melamad, “Saving Another’s Life”, (paper in English brought out by Arutz 7, Yeshiva,  
 The Torah world Gateway in 5761 – 2001), (Internet) 

 [ פתחי תשובה, סי' תכו סע'ק ב; משנה ברורה, סי' שכט סע"ק יטשולחן ערוך חשן משפט ]להלן: שו"ע חו"מ 34
 רמב"ם רוצח פרק ג הלכה ט 35
  39אכ עמ'  36
 53אכ עמ'  37
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ון  ת קי ן[ וביד אחד מה38בדרך ]במדבר מהלכין כתוב בגמרא: "שנים שהיו : לכההה
מגיע לישוב. דרש בן פטורא   , שניהם מתים, ואם שותה אחד מהן . אם שותין של מים

, עד שבא רבי  רויואל יראה אחד מהם במיתתו של חב  ,ב שישתו שניהם וימותוטמו
  39, חייך קודמים לחיי חבירך." 'וחי אחיך עמך'עקיבא ולימד  

ה"שיטה    .מהם  שייכים לאחדהיו  עם זאת, יש להדגיש שזה רק כאשר המים   
מהם מחברו ושתה וחברו מת על   מקובצת" מביא מקרה שיכול לקרות: "חטפן אחד

חש  דהיינו, החוטף  40דמאי חזית דדמי' סומק טפי."  חייב בדיני שמים כן נראהידו 
מודה רבי עקיבא  ד,  של שניהם  מיםון של  ת הקי"אם היו    אולם  .לחברו  קודמיםשחייו  

 41במיתת חבירו."   מהםשניהם ימותו ואל יראה אחד ד לבן פטורא
. מהם בלבד  15- עם כמות מים שמספיקה ל  ,איש  20נניח שהייתה קבוצה של   

  20 -ה , כליעשו זאת אלמלאש כיוון ולצאת המיםלקחת את  יחליטו 15-במידה וה 
השאלה    , זה עדיין מותיר את חמשת הנותרים למות.20במקום    5רק    ימותו   וכך  ,ימותו

אנשים על מנת להציל מספר רב יותר של אנשים?  מספר  היא האם ניתן להרוג אדם או  
"אחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים  חזון איש": בכתבי ה" המופיע נקודה זו

ואלו שבצד זה יצולו, ואם לא   ,הרג רק אחד שבצד אחרוי ר ויכול להטותו לצד אח
דיש לנו   ]להטות החץ[ אפשר .... ם יישאר בחי  יעשה כלום יהרגו הרבים והאחד

   42אבדת ישראל בכל מאי דאפשר."להשתדל למעט 

שני חבריו, אלא לכולם, ולכן אפילו לפי  ל: האוכל לא היה שייך רק ללומברד ולסיכום
ולהשאיר את אנשי    לקחת את האוכל   זכות  לומברד ל  לא הייתהשל רבי עקיבא,    הדעה 

איש   21, שכן של לומברדבמקרה  "החזון איש צריך לשקול את דעת ה" השבט למות. 
 . קטן אחוז דהיינו רק  -נותרו למות כדי להציל רק שלושה 

 

  מאהבה את    בכוונה תחילה למוותשלחת    1917בינואר    4-ב-  רתורא-ן גורדון מקהג'ו"
  43."ריצ'מונדארתור   של אשתך

ארטור גילה שאשתו מנהלת רומן עם ארתור ריצ'מונד שהיה אחד  -כשגנרל מק
הוא חשב לעצמו שהוא "שלח את   . סיורל , הוא שלח אותותחת פיקודיוהקצינים 

  " ריצ'מונד למות בכוונה תחילה. רק נס יכול היה לחלצו בלי פגע. הנס לא התרחש. 
. אני מניח ,  למות  את ריצ'מונד "אני שלחתי: לאי מוזמניםה אחד פני בהוא הודה 

  44מעשה רצח."  שמבחינה מסויימת זה נחשב

מעורב   מקרה זהבשבע. ]-פר על הנושא של המלך דוד ובתוספר שמואל מסב  :הלכהה
רק  למטה , נדון רצחור כרוך רק בטר א -מקרה של מקהמכיוון שו ,דוד ברצח ובניאוף

 היבט זה.[ ב
ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך וירא אשה   "  

וישלח דוד וידרש לאשה ויאמר הלוא זאת   .רחצת מעל הגג והאשה טובת מראה מאד

 
 תורת כהנים, )ירושלים, תשי"ט(, פרשת בהר, פרק ו, סע' ג –ספרא דבי רב  38
 בבא מציעא סב. 39
 )ירושלים, תשי"ב(הרב בצלאל אשכנזי, שיטה מקובצת על מסכת בבא מציעא סב.,  40
  הרב שמואל אליעזר אידלש )מהרש"א(, חידושי אגדות, )פפד"מ, תמ"ב(, מסכת בבא מציעא סב 41
 הרב אברהם ישעיהו קרליץ )"חזון איש"( חשן המשפט, )בני ברק, תשנ"ד(, סנהדרין סי' כה 42
 39אכ עמ'  43
 98, 65, 52-53אכ עמ'  44
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ויכתב בספר לאמר הבו את אוריה אל מול   ....בת שבע בת אליעם אשת אוריה החתי
יואב אל העיר ויתן את  ויהי בשמור  .פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו ונכה ומת

ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפל   .אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם
ותו מעבדי המלך וגם עבדך אוריה החתי   מן העם מעבדי דוד וימת גם אוריה החתי 

ויעבר האבל וישלח   .ותשמע אשת אוריה כי מת אוריה אישה ותספד על בעלה  . ....מת
 45"   ... יתו ותהי לו לאשהדוד ויאספה אל ב 

יכול  המלך  כיצד צדיק כמו דוד    הביעו תמיהההתלמוד והפרשנים על התנ"ך   
אומרים שדוד אשם ברצח, בעוד  יש ש.  בנושא, וישנן דעות שונות  מעשה זההיה לעשות  

 היה רצח. לא  שאחרים מנסים למצוא דרכים להראות שזה 
אולם יש הפוטרים את דוד מרצח אוריה נותנים מספר סיבות,  המפרשים 

ובכך  "מרד במלכות", כי אוריה  הסיבות היא  אחת. אלועל סיבות חולקים ה אחרים 
  תפקידו של דוד לקחתמזה    לא היהכי    פהימוס   הגמראעם זאת,    46עונש מוות. לו  הגיע  

  פטורסיבה נוספת ל  47סנהדרין. ב   יןלדיא אותו  צריך להבהיה  הוא  לידיו אלא  חוק  ה את  
ישיר אלא שלח שליח לעשות זאת, מתוך  באופן  אוריהאת רצח היא שדוד לא אותו 

שולח שליח לעשות מעשה אסור,   אדםשאם  כלל "אין שליח לדבר עבירה", דהיינו
, מטיל ספק בכך במקרה  ה"רדק"  עם זאת, הרב דוד קמחי   48.השליח ולא השולח אשם 

שהיה   דהיינו, 49שדוד "היה מלך ואין עובר על מצותו כאילו הוא הרגו."  זה מכיוון
 לשלוח את יואב כשליח לא פוטר את דוד מאשמה.  לכןו ,המלך  כנגד להתריסקשה 

הרב דן   51, "ק" רדה" 50התלמוד,  ים אתכולל  ,כי דוד אשם ברצח סובריםה 
 53. רלב"ג""והרב לוי בן גרשון ה 52, יצחק אברבנאל

  ילו ריצ'מונד. יתכן שא  של  רתור אשם ברצחא-: מן המקורות לעיל נראה שמקלסיכום
לא היה  ארטור -מק  טכני באופן היה שולח שליח להכניס את ריצ'מונד לקו החזית, 

הולך לכנסיה ביום ראשון , לא הלך  ארתור שהיה -מק  נו,אשם ברצח. בגלל מצפו 
החזית, משום מה לא היה מסוגל  -"ביום בו קראו בפרשת דוד השולח את אוריה לקו

 54לעמוד בזה." 

 
ן ולוסי הג'ו גרמת למותם שלאשתקד בנובמבר  14-ב רסטוןא אנתוני ג'יימס מ

  55."קומב
הול  ו נהג לשתות אלכהוא גם    " ,שיונו נשלל ממנו פעמייםיר   –  פרוע היה נהג  " רסטון  אמ

ש"הם הגיחו   ןהוא טע להגנתו,  . הולכי רגל שני ילדים הרג יום אחד הוא  בעת שנהג. 
  56שום אחריות לחיים שנטל.  לא הרגישהוא   ".בריצה מתוך אחת הבקתות

 
 שמואל ב' פרק יא 45
 ו ד"ה "שהיה לך לדונו"שבת נו. ורש"י שבת נ 46
 שבת נו. 47
 קידושין מב: 48
 רד"ק שמואל ב' פרק יב פסוק ט 49
 יומא כב: 50
 רד"ק, שם 51
 הרב דון יצחק אברבנאל, פירוש על נביאים ראשונים, )לייפציג, תמ"ו(, שמואל ב' פרק יב סע' ט  52
 רלב"ג שמואל ב' פרק יב סע' ז 53
 66אכ עמ'  54
 39אכ עמ'  55
  214, 203, 54, 16עמ'  אכ 56
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עשויה להיות מסוכנת בדומה להפעלת נשק בשימוש לא  נהיגה במכונית הלכה: ה
. אפשר לחלק אירועים כאלה לשלוש  ג מכונית היא כלי שיכול להרו  כלומר ,אחראי

בפזיזות, כגון מהירות מופרזת או  א כאשר הנהג מתנהג יה נה. הראשו קבוצות
. השנייה כאשר הנהג נוהג כראוי ובגלל תנאים  אדם, וכתוצאה מכך הורג ותשיכר

השלישית היא אדם שנוסע   הקבוצהאדם.  תגישה טעות שגורמת להר וע  חריגים
 57המכונית וכך נהרג. נתיב לילד רץ  , אך למשל ,בזהירות

"רכב הוא כלי קטלני ביותר, ועלול   : כתב תשובה בנושא הרב עובדיה יוסף  
הדבר   במתינות כראוי, נחשב מאוד לפגוע ולסכן חיי אדם. ומי שלא נזהר לנהוג
הרב יוסף משווה נהג שנסע   " לפשיעה, וקרוב למזיד הוא, וכהורג בידיים הוא.

  זורק אבן לרשות הרבים ה"  שנה במסכת מכותלמ, לתוך רשות הרבים"במהירות "
  58כמזיד.  תהריגה זו נחשב  " הרי זה גולה. והרג 

כל   יל, הרב יוסף כותב: "אם לא היתה ע ל ת שמוזכרשלישית על הקבוצה ה 
רשלנות מצידו של הנהג, ונהג את המכונית בזהירות כראוי, אך באופן בלתי צפוי קפץ  

הרב    59והתגלגל לרגלי המכונית ונדרס למות", הוא מגדיר זה לאונס גמור.  ילד לרחוב 
  ה , אך הוא ככל הנראה היה מכנה אותההשנייהקבוצה יוסף לא מציין ישירות את 

 60. שוגגכ

בדרך כלל  שטוען  הוא    נה אחרת.ק מגיע למס  רב שמואל יודלביץה   ,בנושא זה 
מכונית נוסעת קדימה והנהג  , בתאונה. על פי נימוקיו אדם להריגת נהג אינו אחראי 

פשוט מווסת את הדלק עם כף רגלו על הדוושה. אם אדם נכנס לשביל המכונית, הנהג  
  גם , זאת עם. המכונית נתיב על ידי עצירה או הסטה של  אדםמחויב להציל את אותו 

לא  ו   אותו  הציל  שלא  בכך  רק  אשם  הנהג,  זה  באדם  תפגע  מכוניתשה   התכוון  הנהג  אם
 ת. כי הנהג נוהג בפזיזו כתבהרב יודלביץ לא  61בהריגתו. 

רצו מול מכוניתו. במקרה כזה אם היה נוהג    והרגנרדסון טען שהילדים ש א: מלסיכום
במהירות   נהג, הוא אולם, הוא לא היה אשם. המותרת המהירות ובגבול בזהירות 

מכוניות המזדחלות בדרכים ממש  ה: "מספר בחושבו ילומטר לשעהק 120של גבוהה 
עלה  מה שמ  63תוך כדי נסיעה,  שתהוהוא גם  62מפחיד....אין תקנה לנהיגה באנגליה." 

.  גבוהה נסע במהירותפגע בשני הילדים הוא היה שיכור והוא בזמן ש ש את האפשרות
בכלא. כל זה תואם את תשובתו  ממושכת    תקופה  שבים ויתכן שי יי פלילהם  מעשיו    לכן

 ". קרוב למזיד של הרב עובדיה יוסף שתאר זאת כ"

 
   64."ג'ניפר בריידיגרמתם למותה של  1929במאי   6-ב  - תומס רוג'רס ואתל רוג'רס"

והיא צוותה להם    לנית, ובריידי, שהיתה אישה ח ג'ניפר    בשם  בגברת  פלויט   ג'רסהזוג רו
תה נגרם בגלל עיכוב בהגשת  ו מ"ו   ,פתאומי  מוות  מתההיא    .מותה  שירשו לאחרירושה  

 
57 “Vehicular Homicide in Jewish Law”, (paper in English published by The Jewish Vues on 21 June  
 2019), (internet) 

 הרב עובדיה יוסף, שו"ת יחוה דעת, חלק חמישי, )ירושלים, תשמ"ג(, פרק טז; מכות ח. 58
 יחוה דעת, שם 59

60 Vehicular Homicide, op. cit. 
שנתון לבירור בעיות בהלכה, ספר עשירי, )מכון תורה שלמה: ירושלים, תשכ"ז( עמ' מא סע' יט;  –נועם  61

Vehicular Homicide, op. cit. 
 15-16אכ עמ'  62
 16אכ עמ'  63
 39אכ עמ'  64



10 
 

  תועלתואשר עתיד היה להפיק  ,המצד זוג נשוי ]רוג'רס[ שטיפל ב  תרופה מחזקת
   65מרובה ממותה." 

כלומר התורה נותנת   66ן" מפני שיבה תקום והדרת פני זק: "כתוב בתורה: ההלכה
  . משמעותיותיש בדרך כלל בעיות בריאותיות    בגיל זה.  70יראת כבוד לאנשים מעל גיל  

  לפעמים ו  ,קבועים  ןבפרקי זמ   תרופותמספר    יטולל אדם הקשיש  על ה לעיתים קרובות  
לשכוח  או  ות נכונ  ןשאינ  תרופות ליטול הגורמות לחולהטעויות עלולות להתרחש 

 על ידי הרופא.   קבענשן במינונים שונים מזה  אות חתק לאו ן אות יטולל
  ה שיכול  רשלנותלאו לטעויות השונות  בנוגע שנכתבורבות  ות הלכ ן ישנ 

. העונש, אם בכלל,  החולהלגרום למותו של  ה אשר לעיתים עלול רופא,ע"י  ת להיעשו
 67. 'וכו ותרשלנ ,תטעות אנושי –יהיה תלוי בנסיבות  

ולכן עליו לתת  ,שעות ביממה 24 החולהרופא לא יכול להיות עם ה ,כמובן 
  המטפל אם אז . חולה, לגבי מתן תרופות ל מטפל, כגון ופאהוראות לאדם שאינו ר

גמור ....   אונס"ייחשב כ זהכתוצאה מכך , ימות  חולהיטעה בקשר לתרופות, וה
 68.מן השמיםדין וגם הבית מן גם  יהיה פטור מעונש מטפלה , דהיינו"ורחמנא פטרי
במכוון, כמו מניעה של   ה תשנעש את ולא כז ,בשגגה טעות  מדברים על ,למותר לציין

 ימות.   חולהתרופה חיונית על מנת שה
  עם כלי כמו סייף או אבן   ובזה כלול הרג,  מישהו הורג אדם בידייםבמקרה ש 
פעולות  ) אא רק גרמיה  הג יאם ההר אולם  , עונשו הוא מיתה ע"י בית דין. או אקדח

 69בידי שמים. העונש הוא   אך ,זה נחשב כשופך דמים(, עקיפיןב
אדם למשפט   להעמדתבקשר  ן תיאורטי!( י מה המצב היום )בעני זאת,עם  

שנקרא    בנושא זה  "חן ערוךלשו"יש סימן ב  ת או מכות?ו משפט מו  שיגזרו  לפני בית דין
אפילו אינם סמוכים   ה." שם כתוב: "כל בית דיןית דין מכין ועונשין לצורך שע ב"

 [71יחיד  או אפילו רואים שהעם פרוצים ][ אם 70בית דין של חוץ לארץ"  בא"י ]"אפילו
  72." דנין בין מיתה בין ממון בין כל דיני עונש ,ך שעהורבעבירות ושהוא צ

ה רק  בריידי הי ג'ניפר  אישהרוג'רס בהריגת התומס ואתל  של שותפותם : לסיכום
  היה  ניתן, ( בתיאוריה), כיום גם, זאת עם. בידי שמייםרק ולכן עונשם יהיה  אגרמ

  עונש ה  את להם  ולתת , רצח על רס'רוג ואתל  תומס את לדין עמיד הול  דין  בית להקים 
  כל   היה   זהו,  בריידיאישה ג'ניפר  ה  של  במותה   אשמים  שהם  הבינו  שהם  ,נראה.  הראוי
תומס  ה שתהי ההקלטה,  אחרי שמיעתבתם המיידית שתגו מכיוון , מצפונם על הזמן

  73התעלפה. "שמט מידיו את מגש הקפה", ואתל 

 
 

 
 211, 202, 87, 54-55אכ עמ'  65
 ויקרא פרק יט פסוק לב 66
 )אינטרנט(רשלנות רפואית,  67
 הרב יעקב עטטלינגער, שו"ת בנין ציון, )אלטאנא, תרכ"ח(, סי' קיא 68
 ב-רמב"ם רוצח פרק ב הלכות א 69
 הרב יהושע פלק כץ )סמ"ע(, שו"ע חו"מ, סי' ב, מאירות עינים, סע"ק א  70
 שם, סע"ק ג 71
 שו"ע חו"מ סי' ב 72
 39-40אכ עמ'  73
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   74."טוןיאדוארד ס רצחת את 1930יוני  ב 10-ב –  ביין וורגרהלורנס ג'ו"

  בעוון  אדוארד סיטוןל על עונש מוות  שלא בצדק זרהשופט וורגרייב הואשם בכך שג
הסניגור  לפני סיכומו של וורגרייב, ו מושבעים,- המשפט נערך בפני חבר .קשישהרצח 

הדין. הזיכוי  - יזוכה אמר "אין לי ספק מה יהיה פסק הואהיה בטוח שש של סיטון 
מה היתה    זכר בדיוקא  הו"וורגרייב  של    ולפי זיכרונותי היה הדבר    כך   לא   אולם   ודאי."

מציין כל עדות   ,שוקל כל פרט ,הרגשתו כאשר ישב בכיסאו, מאזין, רושם הערות
"הסיכום של   " חשיבות לכאורה, שהושמעה נגד הנאשם ]סיטון[.- ואפילו חסרת

- חבר  את דעת  הוא היטה" ועל ידי זה "ידי רגשי נקם -]וורגרייב[ הונחה על השופט 
  75המושבעים והם מצאוהו חייב." 

דבר  והיום זה  ,א הקמת מערכת בתי משפטיה 76בני נח מצוות משבע  ת: אחההלכה
דיני  אפילו  ג ו עסקו בייצ םיירבנ הדין ההדיינים בבתי  ,יםלפני כאלפי שנ אוניברסלי.

  לקיים  להקפיד והיה עליהםהמחייבים בית דין של עשרים ושלושה דיינים,  ,נפשות
כיום, בתי הדין שומעים    77. נפשות  יבעניינאשם  אדם  אם    לפני שהחליטו  מספר תנאים 

וכלכליים. בניגוד למדינות   משפחתייםשל מקרים, הכוללים סכסוכים  רחבמגוון 
של שלושה   בית דין על ידי  ודיני תורה נפסקומושבעים, -חברדין אין ה רבות, לבית 

את   מחדש בדקהמקורי  דיןבית ה בית דין לערעורים, אולםאין  ,בהלכה 78דיינים. 
בשם "להשוות הבעלי   " יש סימן שולחן ערוך "ב 79ראיות חדשות.  הגיעו  הנושא אם 

  בין היתר כתוב שם: "לא יהא אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר קצר   80דינין בכל דבר." 
רכות וירע פניו לאחד וידבר לא קשות .... ולא    ו, ולא יסביר פנים לאחד וידבר ל  דבריך

  81אחד יושב ואחד עומד."   האי
  שנה,  500וכבר לפני  ",הכבשה השחורה" משפט יש את ה ת ו לכל מערכ 

: "והנה איזה דיינים שעושים דבר במשפט ובדין ונראה  "מהר"ל מפראג" כתב ה
בעיניהם שהוא דבר קל והוא דבר גדול מאוד מאוד, וזה כי מביא לו אחד מן בעלי דין  
משפטו ומסדר לו טענות שלו והרב יכתוב ויחתום לו באם כן הדברים, וכל זה חטא  

שמע דברי בעל  שלא י .. אזהרה לדייןואשמה גדולה מאוד כדכתיב שמוע בין אחיכם.
 82  "רו.יקודם שיבא בעל דין חב  דין

במשפט  , אולםאת כל הראיות. שומע  שהוא : אסור לשופט לקבל החלטה עד סיכוםל
במשך  אשמת הנאשם.  על החליט ב ייהשופט וורגר  טון, מלכתחילהיס  של אדוארד

כדי   בסוף המשפט היה דבריוסיכום  .טוןיהוא ציין את כל הראיות נגד ס המשפט 
.  סיטון הוצא להורגאז ו  ,ברצחמושבעים להחליט שסיטון אשם ה- חברלשכנע את 

 שנה.  500מהר"ל לפני הה  הדבר דומה להתנהגות הדיינים שגינ

 
 39אכ עמ'  74
 202, 63, 51-52אכ עמ'  75
  רמב"ם ספר שופטים, הילכות מך=לסים פרק ט חלכה א 76

77 Steven H. Resnicoff, “Extraordinary Sources of Jewish Law: the Example of Capital Punishment”, 
 chap 8, pp.90-91, (paper in English published by Social Science Research Network (SSRN) in2012) 

 סנהדרין ב.  78
 שו"ע חו"מ סי' כ סע' א 79
 שו"ע חו"מ סי' יז 80
 שו"ע חו"מ סי' יז סע' א 81
א(, נתיב הדין, פרק ב' הרב יהודא ליוואי בן בצלאל )מהר"ל מפראג(, נתיבות עולם חלק א', )ירושלים, תשכ"  82

 עמ' קצג
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דע הקורא ייל הספר,  " ש]מטה המשטרה בלונדון[  יארד-לסקוטלנד

 83אי.להמוזמנים מי הרג את עשרת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צילומים מתוך ספרים וחומרים אחרים 
 המופיעים במאמר
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