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המשפחה הגרעינית במזרח הקדום ובישראל היתה פטריארכלית ,דהיינו ,כל מי
שהשתייך ל׳בית אב׳ ,היא יחידת השארות שכללה בדרך כלל אב ,אם וצאצאיהם,
היה כפוף למרותו של האב 1.ברם ,סמכות האב ,המוגדרת במשפט הרומי כ־vitae
— ׳הסמכות להחיות ולהמית(את בני בית האב) — ,כבר לא
 0165188ק
התקיימה במזרח הקדום ובישראל בתקופה קדומה ביותר 2.למרות הגבלת סמכות
האב להמית את ילדו ,ניתן ללמוד ממקורות משפטיים מהמזרח הקדום ומכתובים
מקראיים ,שבמשטר הפטריארכלי היו לאב סמכויות משפטיות בעלות השפעה
מכרעת על מצבם הכלכלי של ילדיו ועל גורלם .סמכויות אלה ניתן לחלק לשני
תחומים עיקריים ) 1( :סמכויות האב בחלוקת רכוש ׳בית האב׳; ( )2סמכויות האב
לשלח את ילדו מבית האב לצמיתות.
בחיבור זה ,המסכם מחקר רב שנים בסוגיות יסוד של מערכת היחסים
המשפטיים שבין הורים לילדיהם במשפטיהם של עמים מהמזרח הקדום ובמשפט
המקראי ,בחרתי לדון בנושאי תשתית ביחסים המשפטיים שבין הורים לילדיהם.
מטרתי היא לנסות להבין ביתר דיוק את מהות היחסים המשפטיים שבין הורים ובין
צאצאיהם ,ואת אופיו של המשטר הפטריארכלי במזרח הקדום ובמקרא.
פתחתי בשאלה שנראתה לי חשובה ביותר להבנת אופן התהוות הקשר המשפטי
שבין הורים לילדיהם ,חמן התהוותו .השאלה הנידונה בשני הפרקים הראשונים
היא :מה הקנה לילד את המעמד המשפטי של בן ויורש? האם הזיקה המשפטית
שבין ההורים גרמה לכך שהוולד ייחשב לבן ויורש ,או שעל האב היה להכיר בילדו
באופן פורמלי ,ורק אם הכיר בו כרין ,אזי ייחשב כבנו?(המונח ׳ילד׳ בחיבור זה
מגדיר את ולדו החוקי של אדם מרגע היוולדו ועד מותו ).בפרק הראשון השאלה
נידונה לפי מקורות משפטיים מהמזרח הקדום ובפרק השני נבחנה הבעיה לפי
המקורות המקראיים.
בפרקים השלישי והרביעי נידונה שאלת חובת הורה לזון את ילדו .לנושא זה
חשיבות רבה בחקר מהות הזיקה המשפטית שבין הורים ובין ילדיהם במשפט
במסופוטמיה ובמשפט המקראי .הדיון בבעיה זו אינו פשוט כל עיקר ,משום שאין
1

2

מנדלסון  ; 24 : 1948ליוור ת שכ״ח  ; 584-583 :גל ב  ; 79-74:1978פריימר־קנסקי - 209 : 1981
 : 214רביב תשמ״ג . 10-9 :ריק מקיף בבעיות השונות בהגדרת ׳בית אב׳ ב תקופו ת שונות ,ראה
שרברט . 237-213 : 1982
ירק  ; 246-244 : 1962פלק  : 161 : 1964פיליפס . 361 : 1973
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במשפט המזרח הקדום ובמשפט המקראי עדויות ישירות וחד־משמעיות לחובתו
של הורה לזון את ילדיו .על כן ניסיתי לדון בסוגיה זו לאור מקורות שמהם אפשר
ללמוד מכללא על נושא זה.
בפרק השלישי נבחן הנושא במשפטי עמים במזרח הקדום ,ובפרק הרביעי
במשפט המקראי ובמשפט התלמודי .הואיל והמשפט המקראי אינו מתייחס לסוגיה
חשובה זו שביחסים שבין הורים לילדיהם ,ניסיתי לברר את הנושא באמצעות
ניתוח מטפורות מקראיות המתארות את יחסי ה׳ וישראל כיחסי אב-בן ,מתוך הנחה
שמטפורות אלה משקפות את החוק הנוהג בישראל בעניין זה .בהמשך הפרק דנתי
בשאלה לפי מקורות מהמשפט התנאי הקדום ,תוך כדי בחינת הזיקה האפשרית
שבין המשפט המקראי ובין המשפט התנאי.
בפרק החמישי דנתי בסוגיית תשתיתה ומהותה של הזיקה המשפטית שבין
הורים לילדיהם ,לפי מקורות משפטיים הקובעים סנקציות נגד אדם שאינו מקיים
את חובותיו המשפטיות כלפי אשתו וילדיו .בפרק זה נידונים מקורות משפטיים
ממסופוטמיה ,שבהם נקבע עונש של עקירת אדם מביתו ומרכושו והפקעת
הזיקה המשפטית שבינו לבין אשתו וילדיו בגין התנהגות בלתי חוקית כלפיהם
במקרים הבאים ) 1( :נישואין בלתי חוקיים עם אישה שבעלה נעדר מביתו
מאונס; ( )2גירושין בלתי חוקיים של אישה שילדה ילדים לבעל המגרשה¡
( )3התכחשות הורה למערכת הקשרים המשפטיים עם ילדו .בגלל היעדר מקורות
מקראיים רלבנטיים ,נושא זה נבחן רק לאור מקורות משפטיים מהמזרח הקדום.
ארבעת הפרקים האחרונים דנים בבעיה משותפת לשתי התרבויות —
סמכותם המשפטית של הורים להעניש את ילדם בגין התנהגות בלתי חוקית
כלפיהם .בפרקים אלה תיבחן השאלה ,האם במשפט במסופוטמיה ובמשפט
המקרא הוענקו לילד הגנות משפטיות גם במקרה של עימות חמור עם הורה,
דהיינו ,במקדה של התנהגות עבריינית של הילד כלפי הוריו? ביקשתי לבחון
האם המשפט במסופוטמיה סיפק הגנות על מעמדו של הילד בבית הוריו ,בכך
שהגביל את סמכותו המשפטית של הורה לבטל את הזיקה המשפטית שבינו ובין
ילדו גם במקרה של עימות עם הורה ,או שבמשטר הפטריארכלי שהיה
במסופוטמיה ,במקרים אלה רשאי היה הורה לשלח את ילדו מביתו על פי שיקול
דעתו בלבד?
פרקים שישי-שמיני עוסקים בסוגיה זו לפי מקורות משפטיים מהמזרח הקדום.
התעודות הכלולות בשלושת הפרקים הללו מוינו לשלוש קבוצות שונות המתעדות
את העונשים שהורה היה רשאי להטיל על ילדו במקרים של קרע חמור ביותר
במרקם היחסים האישיים והמשפטיים שבין הילד לבין הורה .בפרק השישי נידונות
שפירושו ׳לעקור׳ ,׳לשרש׳ ,מגדיר את
תעודות שבהן הפועל האכדי
הפעולה המשפטית של הוצאת הילד מביתו ושלילת זכויותיו במסגרת זו .בפרק
»/
השביעי נכללו תעודות ,שיש בהן פסקת ענישה לילד האומר לאביו
(לא אבי אתה) ,או לאמו ¡ 0.110.ת™!¡¡ ( »/לא אמי את) .בפרק השמיני נידונות
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תעודות ,המגדירות את חובות הילד באמצעות הפועל ( palahuלכבד) והקובעות
עונש לילד אשר אינו ׳מכבד׳ את הוריו.
בפרקים שישי-שמיני נידונות תעודות משלוש הקבוצות שנסקרו לעיל בלבד,
משום שבכל אחת מהן תעודות רבות ,הכוללות מונחים משפטיים ספציפיים
המגדירים את חטאי הילד כלפי ההורה או את עונשו .מונחים משפטיים אלה
מהווים מכנה משותף לדיון בתעודות רבות מתקופות שונות ואזורים שונים.
תעודות משפטיות המתעדות מצבים דומים של קרע בין הורים לילדם ,אך אינן
כוללות את המונחים שנזכרו לעיל ,לא נידונו במחקר זה ,משום שמספרן מועט,
ועל כן קשה לבחון על פיהן נורמות משפטיות.
לעומת שפע המקורות המשפטיים מהמזרח הקדום ,שלפיהם ניתן לדון בעונשו
של הילד שאינו מקיים את חובותיו המשפטיות כלפי הוריו ,המקורות המקראיים
המשפטיים מצומצמים ביותר .החוק היחיד בתורה ,הכולל פרטים חשובים על
אודות מהותה של עברת ילד כלפי הוריו ,משפטו ועונש המוות שייגזר עליו בגין
עברה זו ,הוא חוק ׳בן סורר ומורה׳ שבדברים כא  . 21-18בפרק התשיעי דנתי
בסוגיה זו לפי פשוטו של מקרא ולפי מקורות מהמשפט התלמודי.
לשם בחינת הסוגיות השונות במשפטי עמים מהמזרח הקדום נעזרתי במידע
מפורש או הנלמד מכללא המצוי ב׳קובצי החוקים׳ ובכמאה וחמישים תעודות
משפטיות יתדיות מתקופות שונות ומאזורים שונים מרחבי המזרח הקדום .הואיל
והעדויות ממסופוטמיה רבות הן ,לא יכולתי להציג את התעודות ואת ניתוחן אחת
לאחת ,לכן במרבית הפרקים בחרתי במקור משפטי מרכזי ,ניתחתי את חלקיו
הרלבנטיים ואליו השוויתי את הממצאים מיתר התעודות .חומר רלבנטי הכלול
בתעודות המשפטיות הרבות מוגש באמצעות טבלאות ובהן יכול הקורא למצוא מידע
על התעודות וכן תקציר תוכנן .הואיל ואיני מכיר חומר אפיגרפי רלבנטי מתקופת
המקרא בחנתי את הסוגיות במשפט המקראי באמצעות ניתוח מקורות מקראיים.
ניסיתי לשלב במידת האפשר גם את החומר החדש מאמר (• ,) £11131למרות
שהעדויו ת הרבות מ שם ,ובכללן המקורות הרלבנטיי ם ל דיון ביחסי ם המ שפטיים
שבין הורים לילדי ם ,ו סוגיו ת י סוד שונו ת ,ע דיין טעוני ם מחקר מקיף ו מ ע מי ק.
שילבתי עדויו ת שיש ב הן כדי לתרום לחקר ה סוגי ה מבלי להידר ש לחקר
הק טגוריו ת ה שונו ת של ה תעודו ת המ שפטיו ת ,דוג מ ת ההבחנה שבין תעודו ת
הענקת רכו ש ,צוו או ת ו תעודו ת אי מו ץ.
למרות העובדה שהנו שאים הנידוני ם בספר נראים כנפרדי ם ז ה מזה ו אינ ם
מציגי ם ת מונה שלמה של מרקם היחסי ם המ שפטיים שבין הורי ם ו בין ילדי ה ם ,אני
מ קוו ה שיש בהם כדי לתרום להבנת סוגיו ת י סוד בזיק ה המ שפטית שביניה ם .פרט
למקרים חריגי ם ה שתדלתי ל הציג את החומר האכדי בתעתיק לא הבר תי; תע תיקי
חו קי ם ,הם במרבית המקרים על פי ספרה החד ש של רו ת3.
3

רות . 1995
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חלקים אחדים מן הנו שאים הנידוני ם בספר ראו אור ב הזד מנויו ת קוד מו ת —
כולם נ בד קו ,עו ד כנו ,תו קנו ו הו ר חבו ככל הצורך.
חובה נעי מה היא לי ל הודו ת לרבים ש סייעו לי בכתיבת הספר ו ב הכנ תו לדפו ס.
תודה מיו חד ת ל מורי פ רו פ׳ פנחס ארצי שב שיעוריו למד תי להכיר את עולם המזרח
הקדום ואת ח שיבו תו לחקר המקרא ו כן על שעודדני ועזר לי ב שלבים שוני ם של
תהליך כתיבת הספר; תוד תי נ תונ ה ל מו ריי פרופ ׳ אהרון סקייסט ו פ רו פ׳ יעקב ק ליין
ו לי די דיי ד״ר יו סף רי ב לין ,ד״ר ק תלין אברהם וד״ ר דוד אלגבי ש ש סייעו לי לפתור
בעיו ת בתחומי ם שוני ם.
י בו או על התודה והברכה :הנהלת קרן פרי לחקר המקרא על הוצאת הספר
ל אור ,ו ב מיו חד פ רו פ׳ ראובן י רון ,שסייע לי בנפ ש חפצה וב מאור פני ם במהלך
הכתיבה והכנ ת כ תב־ היד :מר דן בנו בי ץ ,מנהל הוצאת מ אגנ ס ,על טי פו לו המסור
ו הי עיל בהכנת הספר בכל שלביו; מר י שראל חזני ,עורך הל שון ,על עבוד תו
המסורה; ו לג ב׳ הדס אברבנאל גרבר על הכנת המפ תחו ת.
תודה מיו חד ת ל רעיי תי תחיה ו לי ל דינו ,ו ב מיו חד לנע מה ,ש סייעו לי באהבה בכל
הכרוך בהוצאה לאור של הספר.
יו סף פליי ש מן
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