
 ראשמפר9
 והמשפם המוםרהגררת

- המושגים4 הגבלתקשי  נוהמאטיביות. תוהות 
- וסתירתה4 גירקא הגדרת-  הכהנה עדך 

 אדד שוגג - קאנט. שיטת - העברי.בפוסר
 בשטח השגגה על אחריווו - עתיקים. עפיםאצל
 פן הפעבר - לפויד. קרוב שוגג -הדתי.
 הכונה4 למוסר הקדפהיהמוסר

-  פקלט. פ4י 
 השוגב לנר וכיות שהי - חטאת. קרבןעל -
-  צבורק פוסר - ופרכתה. שטאפלרחגדרת 
-  הנביאים4 השקפת - אינדיבידואלי.פוסר 
 הסוציולוגי.הכוון -

 הגדהת בתהר הכפיה -
 פהוווי. או חצוני סיפן -הפשפט.

- 
 דעת

 הכפיה. הגדרת עלחוקרים
 בפוסר והובה וכות -

 הזולת. וכות על הרפב*ם -ובפשפט.
 טיב -

 הצדקה.חוב
 פתורת-הפדות. חלק הפששט -

 החגשמה בכה ופיניפום בהיקףפכסיפום -
 בבה81ט. חלופיהם -שבפוסר.

4נ

 בינח תחומים בקביעת מתלבפת שהערת-חכהשפמים כמחזח
 ומושנ חבהשפפ מושג של טדויקת הגדרח בעזרת חמדות תורת-ובין

 תורת-חמשפמים שבוני כשלעצטח, הזאת חעובדח אכןחמוסר4
 טוכיחח, וחמומר, חכחש8ם בין גבולים לחציב שונים בדרכיםעמלו
 אחת וממרח אחד ממקור יונקים ששניחם בחם, שוח צדשיש

 שבין ביחסים עוסקים חמוסר ואחד המשפם אחד ואמנםמאחדתם4
 איפוא חן שתיחן ותורת-חמוסר תורת-חמשפמיםבני-אדם. במעשי חמותר ואת חאסור את לקבוע וכונתם לחברו,אדם
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 והטש5ט הטוסרהגדרמ

 לחתנחטת חוקים מחוקקות שתיחן לאמור , ת 1 י ב י פ א ם ר 1נ
 חמשותפות חמטלות חן שרבות וט5ני זח. עם זח בני-אדם שלצודקת
 חמבדיל מובחק קו למצא אפשר נקלח על לא לפיכךלשתיחן,
 חמקצועוה. לשני בולטים רנחומים לתחום העלולביניהן

- 1( מארשאלק אומר - חמשפט גדריקביעת  חיתח 
 לפילופופיה אבדפנח הנח איחרינג ולדעת למדע, קשח תפקידתמיד
 חגדרח בדבר חרבח עמלו חמשפט חכמי ואמנם חמשפם.של

 חתאמצו וחמומרק חסהט8ט למושני חדעת את ומניחהמפפיקה
 וחשבו ואחד, אחד לכל אשר ושונות מיוחדות פגולות עללהראות

 טכל למען ממפיקח, אמת-מדח לט לתת דים חאלחשחהפרשים
 שביניהם. חנבול את וגם מקצוע כל של ההיקף את ידח עללקבוע

ב.
 שבין החבדל כי פוברים, אחרים משפט וחכמי 2( א ק ר יג
 לו יש חבהט8פי חחוק אלח: בדברים להתנפח ניתן והמופדחכהט8ט
 מזיק המעשח אם רק דן חוא כלוטר החיצונית, להתנחגותטענין

 אם לדעוע חוקר אינט כליות, בוחן הוא אין אבל לא, אולזולתנו
 החוק כן שאין מח תחלח. רעח או טובה במחשבח היח המעשהפוף

 חנמוק את מעשח בכל ומחפש חאדם ללב פונה חואחמופרי.
 עסק לו יש המשפם רצויח; היתח חפעולח של הכונח אםחפנימי,

 ולרצונו חמעשח למיבת שואל חמומר אולם הפעולה, תוצאותעם
 נוכל ומוסרית משפטית הערכה שבין החלוק את שחוללו. אדםשל

 על המשפטי החוק לפי בעבירח". חבאה ב,,מצוה לכהצללהבחין

 תזעצע, דע געג15 רעכטו1ס דעס קאטפף פאם : מארעאלק ו"רנ(
 91. עסוד 1927,שטוסטגארד,

 1916-1511. לאגאס, דטסל"כקיסא, אומר "רעכט : ירקע אוסטו2(

-
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 בישראל והמשפטהמוסר

 חיתה בונתו חעבריק אם לב, שום מבלי חעבירח, על לעעשחשופפ
 במדותיו פגם לא כזח ואדם "ט חמוסרי במובן א~ם מצוח,לשם

 גדולח. מצוח לקיים בדי קלח עבירח בעברוחמוסריות
 נם בי חבקורתי בפני עומדת אינח חזאת חחגדרחאפס
 בשונג החורג הפהטעי בונת עם רבים במקרים מתחשבחמשפפ
 בין לע~מן מועד שאדם בנזקים, מלבד במזידי בחורג דינואין

 יטדי חבדל פלילי עונש בבל "ט בשוגג, שהזיק בין במזידשחזיק
 לאי או בצדיח חנעשח מעשח בין העמים בלבכהט8מי

 את בח לציין נבוא אם חזאת, חחגדרח תצלח לאביחוד
 גם אשר מלבד חעברי. וחמוסר העברי חטשפפ שביןחחפרש
 לחניח, בן גם יתבן לא חנח למזידן שוגג בין מבדיל חעבריחבהטפפ
 חששח לבונת אלא הנע,טית לפעולח ענין כל חעברי למוסרשאין
 בל ראשית דורשת חעברית תורת-חמוסר אמנם בלבדיאותח
 בשם חנביא קורא ממנון רחוק שחלב חמעשה, את הלב;בונת
 וח' לעינים יראח "חאדם בי 3(. י מלומדה אנשים "מצותגנאי:
 "מבל : מומרי מעשח בל מקור חיא חלב פחרת *(. ללבב"יראח
 פ(. חיים" תוצאות ממנו כי לבך נצורמשמר

 במעשח הבונח את חרבח שחחשיבו בתלמוד, גםומצאנו
 אדם בני ששני ו"ט 6(. בעי לבא רחמנא : ואמרו וחדתי,המוסרי
 גקרא פובח בכוגח אותח חעושח חאדם אך אחת, מצוחעושים
 רבי אמר זח ועל פהטען נקרא פחורח מחשבח בלי והממלאהצדיק
 ופהטעים בם ילכו צדיקים ח' דרכי ישרים "כי דבתיב מאייוחגן:
 אכלו אחד פסחיחן, את שצלו אדם, בני לשני כהטל ז(, בם"יכשלו

 ט. פיי*א נש. שיה3(
 י. ההע,ק %. . שמה5א
 ד. פש5הפ(
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 1המש8ס המ1סרהגדרות

 מצוח לשום שאכלו זה גסח, אכילה לשום אכלו ואחד מצוחלשום
 יכשלו "ופושעים גסה אכילח לשום שאכלו וזח בם" ילכו"צדיקים
 המובחר". מן "מצוח עשח שלא שם מודה לקיש ריש וגם 8(.בם"
 חכונח את שחניח עד בזח, ללכת עוד חרחיק יצחק בר נחמןורב
 לשמח עבירח נדולח : חתורח מוסר כל ליסוד חמעשח אתולא

 9(י לשמח שלאממצוח

 רב ערך שנתט חתלמוד, מחכמי אלח אףאמנם
 חמעשח ל*ני חפובח שהכונח לחפעים, רק חפצו בסוסר,לכונח
 הסוסריתן חתביעח מנקודת-ראות גו*ו חסוסרי כמעשחחשובח
 חחשיבו לא רע מעשח לידי חביאה שלא לבדח חרעח הכונהאולס
 מצרפח חקב"ח פובח מההטבח : כלל ונקפו גופו, רע כמעשחמעולם
 מצאט לא ואמנם 10(. מעשח מצרפח הקב"ח אין רעח מחשבחלמקךטח
 רק אחריח. כרוך מעשת שאין רעח, כונח על עונש חתורהבכל
 לח והפר בנזיר שנדרה אשח חזה: הכלל מן יוצא נמצא אחתפעם
 זאת בכל יין, שותח וחיתח בעלה, לח שחפר ידעח לא והיאבעלח,
 יהודח ורבי 11(. לה יסלח וה' ואמרח: כחפא, חתורה לחחשבח
 מכות תספת הארבעים, את סופגת אינח אם ב1(. בכחטנחאומר
 לחפא שהכונח בתורת-ישראל, חיחידי חמקרח נראח כאןמרדות.
 מרדורע במכות עליח עונשים וגם כחפא נחשבח לפועל יצאשלא

 מן נראח חתנאים בעיני גם זח שבדין חגדול חחדהטאת
 הכתוב במח לח, יסלח וח' חפרח אישח 13(: בברייתאהמסופר
 שחיא מדבר, הכתוב ידעח לא וחיא בעלח לה שהפר באשהמדברו
 חיח זח פסוק אצל מגיע עקיבא רבי וכשהיח וסליחח. כפרהצריכה

 ג גמדבר,11( כ4 נדד,י
 שש גדרב1( 8ם.ט
 שם.13( 8. קידושין,0י(
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 בישראל והמששטהמוסר

 בשר בידו ושח חזיר בשר בידו לשות שנתכון מי ומחבוכהן
 ועלח חזיר בשר בידו לעלות המתכוון ומליחה, כפרח פעוןפלה
 ש התנא חשתומם איך נראח בזח אכו"כי על חזיר בשרבידו

 מחשבח שאין האומר חכלל מן יוצא שחוא הזח, היחידיהמקרח
 למקץשח. מצפרפתרעח

ג.
 חכונה את חרבח שחחשיבו חאמורווק חדעות למרותא~ם

 חמעשח ערך את לחבלים כוון גם בתלמוד מצאנו חיחדותכמוםר
 : אמרו ולפיכך פובח; מחשבח קדמהע לא אם אף במופר,כשלעצמו
 שיחיח בשביל לצדקח זח םלע וחאומר 14( כונח צריכות איןמצוות
 יתר יעיד 415 גמור צדיק זח חרי מופרית, מחשבח מתוך ולאבע,
 שכחח במצות חכתוב "קבע : עזריח בן אלעזר רבי אמר זחעל
 צרורח פלע חיתח מעתח: אמור ידע. בלא מצוח ידו על שבאתלמי

 קובע חקב"ח חרי בח, ונתפרנפ העני ומצאח חימנו, ונפלחבכנפיו
 רחמיך יגיט צפור קז ש חאומר : 16( בכהענח אמרו וכן ברכח".לו

 אינח הסצוות, שאר ככל שלוח-חקן, ומצות היות אותהמשתקים
 כמעפ לחשוות אמרח חזאת והחשקפה ניתנח. לעול אלארחמים
 חסצוח את לעשות בתבעח המשפפי, לחוק המופרי חחוקאת

 דעת מעין שבלב, רגש מתוך ולא בלבד עול בתור רקהמופרית
 יפוד על גרידא מלוי-חוב מתוך חפוב עשית הדורש ז1(,קאנפ
 ולפיכך וחרחמימי חחמלח רגש מתוך ולא המחלפ חמופריהצווי
 16(. חמדרש על חמעשח את חדתי בשפח גם בתלמודהעדיפו

 יב. ייכוהע16( ד. ראה,15( 9י. 6סחיפ*1(
 אף מוסרה למעשה הגאשיוז הסוי הריון את מוחו מ"שיג קאנס אולם17(
 דגר, געולם "אין : גאמרו סוגוהע הן אם אפילו אהרות כועת לו לצרףגהתננדו
 פ"א. אבות, 18( סוג". ריון מלכד גההלסו סוג להקראשיוכל
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 והמש5פ המוסרהגדרת

 ובין חיחדות תורת שבין חטצדן את לחבליפ בזח שחפצווממתבר,
 שבלב, באמונח חאדם, נא~ת את חזות-הכל, שראתחחנצרותן
 עררת שאינח חייע 5רי, מביאח שאינח זו אף פובח,במחשבח

 מהשבה צ באמרם נם חתכווע שלזח ונראח חמוסרי* חמעשחאת
 5רי עהטח שאינח ומחשבח למק~עח, מצרפח הקב"ח פרישעהטח
 19(* למעשח מצרפח חקב"חאין

 .י
 בלבד4 לכונח רק לב שם שחמוסר חזאוק חחנדרח איןביחוד

 כי 20(, ירוזלם חוכיה כבר חעתיקים. חעמים של למוסרמקבילח
 .לבד חמעשח של חחערכח רק חמוסר של עיקרו כל חיחבראשיתו

 אשל נמצא חזח חמוסר עקבות עויטהו. כונת עם כלל התחשבמבלי
 אחד צבי אנאממען חורנ חיונית חאנדח לפי חקדומים.חעמים
 אף בתו בהקרבת עוע את לכפר אעס וחוא לארפמיס,חקדויט
 אדם נפש בנדודיו רוצח אדיפוס חדבר* את עשח יודעיםשבלא
 אדי5ום אמו* שהיא ממע, ונעלם אשה ועשא אביו, שחוא דעתמבלי
 של בפרנדיא חפסופר לפי אלח, חפאיו על חמור עונש עליומקבל

 במעשים כי חפ"נ בשננח רק כי דעהו, על שיעלח מבליסופוקלס,
 שעונשים מוסריים חוקים על עראות עבירות ראו כשלעצמםהאלה
 ו%דעת-חמוסר בכונח. שלא נעשו אם אף אחריחן, כרוכיםחמורים

 חפץ נם חמענ"ט ילד לאוו% בזה חיתח דומח קדומים דורותשל
 חואיל כאב, לו גרם חחפץ אותו אם חיים, רוח בו שאיןדומם
 דן חוא אלא חמעשח, סיבת אחרי לחקור עוד חתפתח לאושכלו

 5נ קעושין,19(
 ש,ש1. 8"לע~ש5יע, דיש שין אף4ליטונג ! ישרוזאלשם פילהעלם20(

 והלאן 319עמוד
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 בישראל והמשפטהמוסר

 הראשוטת בדרגותיו חמוסר של הטשא בלבדי חחויון תוצאותי
 הכונח. ולא חפעולח איפוא חיחלחתפתחותו
 שחיתח חזאהן לדעח חנטד חדגשת עוד מוצאים אטבתורח

 בנערח כמזיד. נדון שחשוגג קדומים, בימים רווחתכנראח
 לנערח אין דבר, תעשח לא ולנערח : נאמר שנאנסחחמאורשח

 חזח, חדבר כן נ5ש ורצחו רעחו על איש יקום כאשר כי מות,חפא
 21(. לח מושיע ואין חמאורשח, חנערח צעקח מצאח, בשדחכי

 אחר במקום דוגמתו שאין ויכוח, של בצורח חזח חנמוקבאריכות
 חחשקפח טד וחוכחח חתנגדות של חד מקשיבים אנובתורח,
 ברצוה חפאח שלא אף מווק כהטפפ לנערח גם כי אז,חנפוצח

 לעולם בא עיקרח כל 22( בשוגג ההורג בשביל מקלפ ערי מצותגם
 גאולת של חעתיק בע~ם מושרש מנחג לבפל אמצעי מצא למעןרק

 כי צדיח. כלא חחורג מאת לחנקם חנרצח לקרובי חמרשחחדם,
 חמעשח מן נקמח דורש שחצדק חקדומח, חדעה מןחמעבר

 חתורח, של חצרופח חחשקפח אל בשגגח, הנעשח אףכשלעצמח,
 דעות דרך חוליך חזח חמעבר לעונש, ראוי בטנח חחפאשרק

 אפשר נקלח על שלא קדומים, מושרשים וחרגלים מתנגדותקבועות
 אחריחם. לשרשחיח

ונ

 לעונשים שבטגע שאף חעובדח, מן לחתעלם אין אםאמנם
 חתורחחבדילח

 חב~
 חדתי כשפח חנח למזיד, שוגנ בין נטר

 וטעון כחופא, חשוב חשוגג גם כי חחשקפח, את כתורח גםנמצא
 ש חכחן עליו וכפר . * . בשגגח תחפא אחת נפש איאםכפרח:

 לש מפמה2ק ננ תחש08
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 וחפששט חמוסרהגדרת

 ש9( חתוספות בשי ואמנם 23(. לו" ונסלח חפא אשרחפאתו

 ממח חאדם על באים יסורים בשוגג חפא על גם כי ראיח,מביאים
 מן עליו לחגן בא חכפורים יום של ששעיר טש(, בתלמודשאמרו
 קרבן, על הגמרא דברי מוסבים באמת אולם חשגגווע עלחיסורים
 חחסידות ובספרות בבא(. עוד יבואר ונמוקו שוגג, על גם לכפרהבא
 את אדם יפנף וכאהטר בנשמח, כתם חיא חשגגח שגם חרעיון,נמצא
 בנפש חדבר כן מערכו, אבד הבגד סו"ס מדעת שלא אףבגדו
 1 חאומר 14( ברמב"ן עוד מצאע חזח חמסתורי חנמוק אתחאדם.

 גנאי י~ידו חעועת שכל מפני חשוגגת, נפש על חקרבעת"ופעם
 פחורח בחיותה רק יוצרח פני לקבל תזכח ולא בח, מום וחםבנפש
 שיחיח אפשר שתג כל כי שכלי, פעם לזח שנתנו ויש חפא'/מכל
 אף הולדות תכופות חיא כונח בלי חעבירח שכן למזיד,קרוב

 לו, וחדומח חכעוד מן לחתרחק הראויח תשומת-לב ומעופזחירות
 וכפר : 25( במדרש שאמרו מח וזחו : עבירח גוררת עבירחולפיכך
 לידי שיבא שגרמו חם שבידו חפאים חשוגגת, חנפש עלהכחן

 בשוגג, מעבירח פעם שחצילו רב, על שמואל קרא וכןחפאת".
 חצדיק בחיות כי ע(, און כל לצדיק יאונח לא : 8( הכתובאת
 נקפו: וכלל בשוגג, עליו לעבור גם בא אינו חאסור, מדבר מאדגזחר
 שגנת אמרון זח וכעין 28(. לצדיקים תקלח מביא הקב"חאין

 00" השם בחלול במזיד ואחד בשוגג ואחד 29(, זדון עולחתלמוד
 תחיח חנמנע שמן עד קל, חפא כל על לחקפיד נצפוו באלחכי
 חשגגח.גם

064 , ח ה0449 , ש  
 קמי4 יכטוהעי2( אין. י"ה מק שכהע הוי828(
 צט. יכטות,28( ~ה שכועוהעכ23(
 פה ח2והעשנ( . שם. יקר4 רטכ"ן,24(
 שם.40( שלונ שמעומ, ילקוט25(
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 בישראל והפששטהפוסר

ג
 דיני ובין חעונשים חוקי בין שבתורח חנגוד בעיקראכן
 תורה של במלחמתח לבארו יפיש יתכן לשוגגן בטגעחקרבנות

 למזיד חשוגג את לחשוות חעתיק בעולם אז שחתחלכח חדעחנגד
 חקרבנוו4 בפעם 31( חרמב"ם דעת ידועח כי עונשים.לכל

 לאלילים קרבנות מלחקריב ישראל בני את לנזר חיתחשספרתם
 חגמנע, מן חיח חזח חנפץ חחרגל את כליל %בפל בחם,שהורגלו
 בדברים שיצאו צרפוק וחכמי לח/ לחקריבם חתורח צותחלפיכך
 ההשקפח חיא חיא כי מחם, נעלם חאלח, חרמב"ם דברי נגדקשים
 ישראל בני שחיו "לפי ש לוי ר' בשם פנחם ר' בשם 32(במדרש
 קרבנותיחם מביאים וחיו במצרים זרח עבודח אחרילחופים
 קרבנותיחן עת בכל לפני מקריבין יחיו חקב"ח אמר . . .לשעירים
 חחנחח צדקח אם ניצולים". והם מע"ז נפרשים ויהיו מועד,באוחל
 הרגלים מן לאפ לאפ חאדם את לחרחיק באו שחקרבטתהזאוק
 צותח חשגגח על חפאת קרבן שגם חלב, על מתקבל קדומווקודעות
 חחפא את לכפר שאפשר ישראל, לבני לחורות בכונה,חתורה
 כמזידו חוא שהשוגג חרווחוק חדעח אחרי כליל לשרש כיבקרבן.
 שחכונח חמוסרית, חתפיסח למדרגת העם את אחת בפעםלהרים
 ולפיכך חהוא, חדור חבנת מכח נשגב חיח מכריעח, המעשח%א

 חדתי לשפח רק השגגח על חאדם אחריות את חתורחצמצמח
 שחבאת התורח, חדגישה ובזח חפאת, קרבן לחבאת כלומרבלבד
 באופן אותו לעטש אסור יפוב השוגג, על לכפר סספיקחחקרבן
 נאמר: בתורח כי להנחתט, ססיע בתורח שחכתוב ונראחאחר.
 לחפאת, שנתח בת עז וחקריבח בשגגח תחפא אחת נפשואם
 עליו לכפר ח', לפני בשגגח חחפאח חשוגגת הנפש על חכהןוכפר

 פכשב. ויק-ר,32( 5ל~ב. 488 ובוכים פורח!0
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 והמש9ט המוסרהגדרת

 יחיח אחת תורח בתוכם, חגר ולגר ישראל בבני חאזרח לוונמלח
 8(. חשגגח לעושחלכם

 לגר אחת שחוקח חפעימח, שחתורח מקום בבלוחנח
 את להפלות שלא לשניחם, שוות זכיות להען חיא חכונחולאזרח,
 בקרבן גם חתורח הדגישח למח לכאורח, קשה ולפיכך לרע.חגר

 הזח, חקרבן בהבאת יש זכות איזו לאזרח, שוח "חגרחפאת
 פירשח לא ומדוע 1 חגף מן למנעח אפשר חיח חהורח צווישל~א
 לפי אולם 8(4 9 חקרבעת בשאד גם לגר שווי-זכו*ותהתורח
 זכות חיא חפאת קרבן שחבאת חיא, בזח חכתוב כונתביאורנו
 מלשאת חאדם חשתחרר זו ובכפרח חיות בשוגג, לחופאגדולח

 שחזכות לחשוב, חיח ואפשד חבהפ8פ; כלפי חשגגה עלבאחריות
 חמשפפ תחת ישאר חגר אבל בישראל, לאזרח רק ניתנחחזאת
 וותורה חתורח חזחירח לפיכך במזידו חשוגג את דן שח*חחקדום,
 על נענשים שאין שוים, ששניחם בשגנח", לעושח לכם יחיחאחת

 בלבדי בקרבן יתכפרו אלאחשגגח,
 ושש לשלשים רק השוגג על הבפרח את צמצמו 35(ובבהפנח

 ובזח חפאהע הפגגתן כרת שזדונן לקונוו אדם שבין דתיותעבירות
 חפא, כל חשוגג חאדם על אין לחברו אדם שבין שבעבירותחודגש,
 חבריעי לבדו שחמונשח חקדמוני, למוסרבנגוד

 בכל כי להניח אפשר שאי חאמור, מכל יוצא אופןבכל
 מזח פחות ועוד למעשה. ולא לבד ללבב רק חמוסר ראחחזמנים
 שם ואינו חמעשח, בתוצאות רק מתענין שהבהפ8פ לחחליפ,יתכן
 לידי 8( ברודמן בא וכן המעשח. את שחוללח למחשבח כלללב

 ממיט.3ק
 עוסקיס אנהנו אך יוועוהע ועוד, סה בשביע בחא הז"ל ורשות34(
 8"א. נויתוהע 35( כפשוטהבטקרא

 יהה עטוד 45 ברך קשהרביכער, איהשרעגס : 5ראדסאנן ע.34(
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 בישראל וממשפטממוסר

 סחשבת עם רק סתחשב שהסוסר חדבר, נכון "לא כיספקנח,
חאדם"י

ג
 ע( שפאסלר של חחגדרח חיא האסורח חחגדרח סןשונח
 חצבור, כלפי חאדם לחובות לבו שם שחמשפפ אחריו,והנוהים
 נפשוי עם הסתיחד הבודד חאדם חוא שלו שהנושא לסוטר,בנגוד
 וח חרי חחברח, כלפי חאיש בהתנהגות הסוטר בהתענין אףכי
 כולל חכהפפפ חפרפ. להשתלסות ססנה תוצאות שיש כסה עדרק

 לשפור דואג וחסופר חחברח, לתקון הנוגעים החוקים כלאיפוא
 היחידיסדות

 בצדח. שוברח חואת חהגדרח שגם נמצא, חעיון לאחראכן
 וכוך לא חיא ספררע כי לכחםפפ, בנוגע חדברים צודקיםאמנם
 בני-אדם, בין חדדיים נאותים יחפים על השסירח אלא הפרפסדות

 לתעודת רק חסופר חגבלת אפפ סתוקנרנ חברחהמבפיחים
 מח על לח אין לחברח ויקח כל ללא בלבד חיחיד סדותהשתלסות
 צבורי, סופר גם שיש חעובדה, סן סתעלסת הזאת חשיפחלטסוך4
 חחברח לצרכי וספתגל וסתפתח ההולך הצבור, חיי לשכלולהסתכון

 ישראל נביאי סופר חוא לזה חותך סופת חשונורנכתקופותיה
 וחפבת סשוכללרע אנושית חברת להקסת וראשון בראשחשואף
 לאחרית הכרחי ותנאי יפוד רק בעיקר לחם בהצכחםת חיחידסדות

 לכחד, אין אמנם חצדק. על חסבופפת החברח שחיאמשאת-נפשם,
 במופר, חאינדיבידואלית חשיפח אחרי חעחים רביםשנמצאו
 חחברח וכל בצדיק, ביחיד-חפגולח, הסופר תכלית אתחרואח

 חכמי גם וחיו חיחיד. להתפתחות לשכהפ אלא נברא לאהספודרת

 רעכטסיוסע2שאפפ; דער טעטריע י שטשם*ר2ק
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 והפש8ט הפוסרהנדרת

 "כל חתלמודית באמרח חכלולח זו, בחשקפח שהחזיקוישראל
 דעת גם כידוע, וזוהי 38(, זח" בשביל אלא נברא לא כולוהעולם

 נברא כן ועל מאד, מועפים חם חחכמח שאנשי "מפני :הרמב"ם
 8(י שוממים" יחיו שלא לחכמים, חברח לעשותההמון

 לחשקפת מאד חקרובח במומר אחרת שיפח כאמור יש,אולם
 פפל וחפרפ חחברח, חוא חמוסר טשא שעיקר האומרתהנביאים,

 מופשפ רעיון רק לו חוא חיחידי האדם אשר 4(, אריספו מןלח.
 ומימדי 41( חובם ועד צבורית, בריאח בה*והו במציאוה,שאינו
 רק טלד שחמוסר חמוברים) שאחריו חמוציולוגי חמוסרתורת

 חפוב למושגי מקום בכלל חיח לא חחברח חיות לפני כיבחברח,
 צבוריוק מפרח בעלת צבורית יצירח רק במוסר רואים כולםוחרע,
 להשתלמות רק חמומר טשא את לצמצם חוא חנמנע מןולדעתם
 לקביעת כולו נתון חמומר גם כן ככהשפפ לחפך: אם כי בלבד,היחיד
 חחברח. מול חיחידזכות

רב
 עמלם ככל חאמורים המהשפפ חכמי ביד עלה שלאראינו,

 ובין הכה8פפ לגדר חנכנמים חענינים בין מחותיים שנוייםלמצא
 טכל פיח שעל אחת, סנולח יש אולם חמומרי בגדר חכלוליםאלח

 חכפיח. וחיא חמומר וחוקי חמשפפ חוקי בין מספקת חבחנהלחבחין
 שאין מח חצוני, מאונם חפשית חהיא ללב מסורח המוסר הנשמתכי
 חחברח לחשגחת נמםרח עליו חשמירח אשר המשפפי, חחוקכן

 שופפיו בית-דין, בכח היחיד את ומכריחות כופות והןוהמדינח,
 לפעוף יש אמנם עליו. העוברים את ועונשות אחריו למלאושופריו,

 זרי4 ~אד הקדפה יסנשש9ה ג 8רטש8ה
 3!. סעיף לעייאטהאה האבבס: סהאפאס41( נ 1, 88*ס.0א

- 12יי-  



 בישראל והמש*טהמוסר

 לחגשמת נתנח שחחברח חתוקףק מדת את רק מציין הלא הכפיחכח
 או מחותו* ואת חחוק של פיבו את מממן הוא אין אבלהחוק,
 חחוקים, בין חבדילו שכבר אחרי בדיעבד, אחרות:במלים

 בגדר מקום קבעו מחם ולחלק המשפפ לכלל מהם חלקבהכניסם
 שבמוסר שחחוקים ולחחליפ, ביניחם לחבחין לט אפשרהמוסר,
 חחברח, טצד מלואם על כפיח בלי חאדם של למצפוט רקמסורים
 עדיין לטזחלח אולם ומעניש. כופח חבית-דין חמש*פ חוקיועל
 לפי ראויים חוקים אילו בעזרתח, לחכיר כדי אמת-מדח לנואין

 לחכניס עליט מחם וא*זו מוסריים, בתור לחתחשב חמיוחדתמחותם
 איפוא איט חכפיח כח עליהם, חעובר את לכוף כדי המשפפ,לגדר
 איט אך ולסהש*פים, למוסריים חחוקים חלוקת מן תוצאחאלא
 אחר* מחפשים חלא ואט חזאת, חחלוקח סיבת את לנומבאר
 סטלותיחם פי על ראויים, עניגים איזו לנו שתברדחגדרח,

 לחכניסםהמיוחדות,
 לכ~

 שיט מחם ואיזו מכפיח, חחפשי חמוסר
 חבדל אין אכן צ לחשיב יש זח על חכופח* חמשפפ תחתלהעמיד
 כי כשלעצמם, וחסהשפפי חמוסרי חחוק בין לכתחלחמהותי

 וחרע חפוב את חקובע חמוסר לגדר חחוקים כל נכנסובראחשיתם
 אותם ראתח שחחברח מוסריים, חוקים "פ אך האדם. מעשישבכל

 ברצוט תלוי לחיות לצבור לו אפשר שאי ומכיון לקיומה,להכרחיים
 את לחבפיח חחברח חתאמצח לפיכך חפרפ של וחחפשיהפוב

 לנדר מכניסח שחיא מח ידי על וחתפתחותח קיומחאפשרות
 יכדל שאי-מלואם חמוסריים, חחוקים מן חלק אותו אתהמשפפ
 כפיח בכח חגשמתם על שומרת וחיא חחברח, יסודות אתלסכן
 סימן רק איט הכפיח כח שבאמת איפוא, יוצא חכהם8פ. ביתשל

 בלבד; חמוסר או חסהשפפ למושג נכנסו שכבר חחוקים ביןהמבדיל
 עליט חוקים איזו ידח, ש לדעת אמת-מדח גם סוף סוף חנהואלא

 לחשאיר עליט מחם ואיזו דתצש*פ לכלל לחכניסלכתחלח
 בגב~
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 ט פ והמש הפוסר גדרןה

 לגדר נכנם חחברח לקיום חכרחי חנעשח חוק בל צ לאמורחמוסר,
 עליו. וכופיםחכחשפפ

515

 חבהש*פ חוקי בין אחר יסוזץ חבדל שאין חזאוקבחשקפח
 וכן חכהש8פ9 מחוקרי רבים חחזיקו חכפיח, כח מלבדוחמוסר
 טן חמבדילו חכחשפפ של "חסימן כי 42(, תומאסיוס עודחחליפ
 91 איחרינג גם חלך בעקבותיו הכפיח"6 אפשרות חואחסוסר
 חפכים", בשני טהשא חוא בהשפפית כפיח ללא משפפי "חוק :באמרו
 בזח כיוצא חראשי6 תפקידו את הבהשפפי חחוק מן ניפל בזחכי

 אונס מתוך חאדם של חכנעח חוראתו חמשפפ צ 44( קנאפמגדיר
 45( ברודמן גם בא זו מסקנח לידי חאנחשיתי חחברח צרכיתחת

 ורק אך למצא יש הכהש8פ של חמיוחדת חסגולח "את :בכתבו
 דורש שחמשפפ חמיוחד באופן חייט )געלפונג( תוקפובצורת
 למצא, פשופ חנמנע מן חכחש*פ של אחר סימן מיופחיכח.לחיות
 ואף חלב, על ביחוד חמתקבלת חחגדרח זוחי בכח. חכפיחמלבד
 את לחוכיח בידם עלח לא זאת בכל זו, בהגדרח נלחמושרבים
 חמשפפ". מהיג את חמחוח חעיקר חוא חזח הדברסתירתה.
 בלתי נגוד יש וחמוסר הבהשפפ ו,בין : עוד מוסיף חוא אחרובמקום
 בחחלפ מתנגד בכח, הכפיח חאחד, של מהותו שהוא מחמתאחח,
 ברודמה שמדגיש מה אמנם 8(. הפנימית" מהותו כל לפילשני

 של חיפוי-כח מדת את רק חמגדיר חצוני סימן רק היאשחכפיח
 באמת מהווח שחכפיח למעלח, בררט כבר מחותו, את ולאחבהשפפ

 9סזני 5מטעם, עט נשטורע יוריס פונדשמענטא יהאמאסיוס, ט.92
 רעכט. %ם ציעק דעד : איהעריוג43(
 רעכטס5ילאיאפיעי דעד סיססעם : ק1א499א
 422 עמוו 85 כרך יאהרבוה איהשיינ1ס 1 בוקומאנן ע.5א
 466 עסוו שם,46(
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 בישראל והמששטהמוסר

 שחחוק מעידח, הבפיח בי חכהטפפי. החוק של מחותי פימןגם
 בבת קבעפ כבר ובזח הצבור, לקיום חכרחי נעשח הנדוןחמוסרי
 מהות לאמור: חכהטפפי, חחוק של מחווצ על חגדרח גםאחת
 חחברח. לקיום הכרחי שהוא היא, חמשפפיחחוק

 קאנפגם
"7 

 שבין העיקרי החבדל את הבפיח בבח ראח
 בלומר אופונומי, לשיפוצ חוא בלבד חמוסר רק וחמששפ4חמוסר
 חכהטפפ אולם מבחוץ, אונס בל ללא אדם של ברצונו תלוישחוא
 חצונית. בפיח באמצעי גם משתמש שחוא מפני חפרועמי,חוא

 חבפיח חבדל את שא פיפראזשיצקי נימק בחירות יתרבעוד
 אין המוסר ידי ש חמחויבח חפעולח והכהט8פי המוסרשבין

 זכות נותנת ואינח חואיל כהט8פי, חוק להעשות לדעוצ,ביבלתח,
 מיד אותח לתבוע יבול חזולת אין חזאוק חפעולח בלפי אחרלאדם
 ואינם חנעלבים מן שפל-רוח, לחיות מחייב לכהטל, המוסר,חעושח.
 ובבלל לו, שנעשח חרע חמקץטח על ליפור ולא לנקום לאעולבים
 לצדק. ושאיפתו אמונתו מפאת עליו חבאים יפורים באחבחלקבל
 מחייבות הן אם חיובי, ערך אז רק להן יש האלח חמצוותאולם
 לולא בי עליחן4 זולתו לאדם זבות נותנות ואינן בלבד עושיחןאת
 מזולתו, חאלח חמעשים את לדרוש לאדם הזבות חיתח לואזאת,
 לחרע יובל אדם בל בי המוסר, לחרס מוליבות חאלח חמצוותחיו

 הרעים. מעשיו נגד יתקומם שלא המוסר, בשם מאתו ~דרושלחברו
 על רק וחוותור הסליחח מדות את מצוה המוסר ו מעתחאמור
 שאין נמצא עליחן. בלשחי זבות לזולתו לתת מבלי בלבד,חעושח
 גורר אינו חמופרי חמעשח אי-מלוי בי חמופר, מקץטי עלבפיח
 עליו. זבות אדם לבל שאין מביון אחרים של קפוח-זבותאחריו

 רעכס~עהרע. דער אגפאנגסגרונדץ מעסהאפיוישע 1 קאנס47(
  1907. 57, עסוד השדעלנם, דעס מאסיהע ויע 4רבער 1 שיעסראזיצקי ל.48(
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 והמשפם המוסרהגדרת

 לזולהע שיש חוראתו, כהטפפי חיוב כל במשפם. היאאחרת
 אחד על חוב במשפם אין כי חברו, של הזח חחיוב על מקבילחזכות
 חשני יכול ולפיכך חחובן אותו על חשני של מקבילח זכותבלי
 בעל אם היא, ואחת זכותו, את יקפח שלא החוב, בעל אתלכוף
 תחברח. או היחיד הוא הזאתהזכות

יי
 חכפיח בחגדרת לחשתמש זח במחקרט חפצים ואנווחואיל

 לחעיר, חוא חענין מן העברי, והמשפם חמוסר הגבלת לשםגם
 חחדשים חוקרי-חמש*פ את שקדם מישראל לחכם גםשמצאנו
- פ( חרמב"ם כותב - "וידוע הרמב"ם. והוא זו,בהשקפח  
 לו שאין מי פוב לגמול חאחד ענינים, שני כולל הפובשגמילות

 שמווט ורוב . . . לפובה שראוי למי לחיפב והשני כלל, עליךחוק
 כלל עליך חוק לו שאין למי בחפבח הוא חסד במלת חנבואהמפרי
 חמד יחיח חנדון, על שראוי כמח לדון הוא משפם מלון אבל . ..
 נקמח".או

 חמוטר חוא )יחוא חחטידוהו את איפוא חגדירחרמב"ם
 בתלמוד חסידות שמדת הבאים, בפרקים עוד שנבאר כפיבלשוננו,
 כלל", עליך חוק לו "שאין מעשח שהיא המוסרית( המדחתוראהו
 לכהטפם, בנגוד חאדם, של המוסרי החוב על זכות לאחר שאיןכלומר,
 הרמב"ם אמנם חזה. חחוב על חזולת זכות מקבילח שבו חובשלכל
 לחוקו", חוק בעל כל "שיגיע ממרתח, חצדקה שגם עוד, מוסיףשם
 ועוד חצדקה, על זכות לעני שיש תיחדווע השקפת על מיוסדוזה
 הצדקח חוב את התלמוד חכמי הוציאו כך שמיטום להלןנראח
 עליחם, שכופים חמשפם חוקי לכלל והכניסוהו המוסר חוקימגדר

 8נ"4 השב ובוכיש מורה9א
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 בישדאל והמשפשהמוסר

 חטסר בין חרסב"ם של הסדויקת חהגבלח סן כלום סשנח זחואין
 לסעלח, הסבוארת לחגדרח חססכיסחוהמשפם

 חכפיה כח הבדל על וחסשפפ חסוסר של חחגדרח בטססחוך
 חוקי את גם סקיפח שהערת-הסוסר לכאורח, בהשמעשביניחם
 בחוספת רק חסוסר חוקי חם חם חלא המשפפ חוקי כיחסשפפ,

 חגשסתם. את חבפיח לסען בו, כהטתכהשת שחחברח חכפיח,כח
 ואחד חסוסר חוקי אחד הכולל חרחב חסושג איפוא חואחסוסר
 סושג סן חלק הטצומצם, חסושג הוא והמשפפ חסשפפ,חוקי

 הדעח עליהם. שכופים כאלח מוסר בחוקי רק עוסק בחיותוחסוסר,
 "חסש*פ ש באסרו 0ש(, ילינק אצל חקצר נסוחח את סצאח.הזאת
 של חלק רק כולל שחכהטפפ ספני חסוסר", של חסיניסוםחוא

 עווע לציין חראוי וסן חחברח. לקיום החכרחי החלק חייטהסוסר,
 "חסכסיסום בשם הכהטפפ את לחפך קרא שסולר גוספב אחר,שחוקר
 חכפיח, בכח חוקיו את לחגשים יוכל שחבהשפפ ספני הסוסר",של

 אין ובאסת הפיסיי הכח סבחינת חדל-אונים שחוא לסוסרבנגוד
 שונים דברים לשני שתיחן כי חאלח, חטסחות שתי בין סתירהכל

 הסוסר, של הסיניסום חסשפפ חנחו חסושג לחיקף בנונעסתכונות,
 ביחס אולם עליחן, כופים שאין סופריות מצוות גם כולל חסוסרכי

 סכסיסום ברשוחו כי חסוסר, על חבהשפפ עולח חהגשסחליפוי-כח
 חוקיג פי על לחתנחג חאדם בני את להכריח חוקףשל

 חבדלי-דעות "ם חמוסר, סן חלק חוא חכהטפפ אםאולם,
 חבא. בפרק ויבוארויסודיים

 אואט תא פם נעויטוט ס%שפג"5 ח עלאאי גיוג5(
4 %י שטר5עיט  .,5 

-
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 שביפר9
 והמשפם המוםר ביןהיתם

 קדמונים. עמים אצל והמש*ט המוסרזהות
 צורה - המשפט. ואת המוסר את משוההדת -

 בימי-הבינים, המוסר לחהףמשפטית
 תקופת -

 הכהן - הקדום. העברי במשפטאי-ההתבדלות
 למוסר. התלמחץ המש*ט זיקת - שופט.בתור

-
- במוסה הנסיונית חשיטה  המשפט זיקת 
 במוסר. הנסיונית השיטה - למוסר.התלמחץ

 ש*ינוזה הרינסאנס, ציצרהתראסימאכוס, - המש*ט. עדך - קראפוטקין. פירכת-
וניטשה.

 תורת" על חמם קורא טולסטוי -
 מלחמת-מצוה - הנצרות. שיטת -חמשפטים.
 זכות על לותר איסור - איהוינג. שללמש*ט
 חובה. יתירה בזכות חהשתמשות -משפטית.

 היהדות. עמדתברור - חברו. של זכותו בביתקין לתבוע ר,צותעל - איהרינג. שבדעת הזרות על לאנדסברג-
4נ

 חברור לפני המהפגים הגדרת להקדים חמקובל בסדראחזם
 חנדונים הדברים הבנת את עלינו להקיל עלול בהיותוחעניני
 מוסכמת הנחח כאילו לכאורה, נראח הדבר היח כך מתוךבבא.
 נפרדים, מקצועות שני הם והמשפפ שהמוסר מודים שחכלהיא,
 שביניהם. הזח לחבדל הנכונח חהגדרח את למצא רק שומחועלינו
 ולא העתים כל %א שטיח, במחלוקת חזאת חחנחח היא.ולא
 והמשפפ. חמוסר שבין חיחס על בחשקפתן שוות חדעותכל

 חבחיע לא חפרימיפיביים העמים כי 1(, ג~רקא חוכיחכבר
 מקצועות שני של והחתבדלות ומשפפיים, מוסריים חוקים ביןכ%

 218, עמוד דטסליכקחט, אונד רעכט 1 גירקע1(
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 בישראל והמשפטהמוסר

 הפאוחרתי חתרבותית ההתקדפות של הכבושים אחד היאאלה
- 2( קורנפלד פחליפ - חעתיקח ביוןגם  חיים בסציאות חיו לא 

 על עוד עמדו ולא הואיל חכללי, חפומר לגבולות מחוץכהצפפיים
 וחבהם8פ. חמומר שביןהחפרש

 תוצאח רק איט וחפשפפ חמומר בין חגבולים פשפושאכן
 רערת- כל אלא גירקא, כדעת בלבד קדומים צבוריים תנאיםפן

 חמשפפ ובין בינח שאין בזח, פצפיינת הדת על חמיומדתמשפפים
 שבין מצוות בין פדות שפח אינח חדת פובן. והדבר כלום.%א
 המשפפיים חחוקים גם כי לחברו. אדם שבין חוקים ובין לקונואדם
 ולשפם חחברח צרכי מתוך רק נוצרים אינם הדתית התפימהלפי

 כחשפפי חוק על חעובר דתיים. חובות בעיקר חם אלאבלבד,
 חוא אלא בלבד, חצבור בזכות פוגם אינו חדת ידי עלחפצווח
 עבירהע או חכחשפפ שמירת על והעונש השכר לאלהיו.חופא
 חמר או נחנח שחוא בקלקלתח, או החברח בתקון מצפמצמיםאינם
 לבא. לעתיד חגפול חם אלא הזאת, חחברה מן חלק בחיותומזה
 פפרח וגם חוא, אחד והכהם5פ חמומר של האלהי שהפקורופכיון
 ביניהם פבדילח חדת אין לפיכך דתי, חוב פלוי חייט לשניהם,אחת
 המומר בין מבדי כח-הכפיח גם אין הדת בתחום כלום.ולא

 מאשר יוונר חפהם8פי חחוק של כחו פיפח חדת איןוהפשפפ.
 ועונשים וכופים שוח, כח-כפיח לשניהם כי חמוסרית, הפצוחאת
 מצד גם חכחשפפיי חחוק פלוי כעל חדתית המצוח שפירתעל

 ניתט תורת-חדת ב~פר כי ביניהם, להבדיל קשח נמוחםצורת
 וחובות קבועים חוקים בצורת וחדתיות המומריותהמצוות
 איפוא חוא חדתי חפשפפ הפשפפ. חוקי כעין וממוימיםמפורפים

 חפשפפ, חוקי את חכוללת חדתיוק חחוקח פן נפרד בלתיחלק

 ס.ק
 קשת41י
 31 עסוי 2, סרך רעכסספילשזאיץ, פיר ציטשריפס :
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 והמשפט המוסר ביןהיהס

 כ~ם כי בערבוביח, גם ולפעמים ביחד, חדתי והפולחןחמוסר
 ניתטי אחדמרועח

ב.
 בפויו את מצא בדת, וחמשפפ חמוסר זחות של חזח,חכוון

 בימי. נם כי מצא, 3( ריזלר בלבדי חקודמות בדהות רקלא
 חותכת לחגדרח חזקח נפיח הדתית חמדות לחשרת- חיתחחבינים
 משפפיש ספר-חוקים בצורת וחוקיו חמוסר כללי של מדויקונסוח
 חנוצרית חכניסח של חמוסריח חפילוסופיח של דרכח גם חיתחזו
 להען זו בשאיפתו 9 אקווינא איש תומאס חצפיין ביחודאז.

 חמוסרי חעולם לכוד משפפיים. חוקים צורת חכניסחלמצוות
- 5( קרן אומר - חדתית באסכולספיקא חמשפפי העולםעם  

 חפשופים חחמונות בין רווחת שחיתח חמשפפית, לתודעחמתאים
 חמצווים חדברים מאותם חלק רק במשפפ ראו חם ימי-חבינים.של

 קוע* מאת חאדם בלב חנפוע וחצדק חיושר רגש פי עללאדם
 ניתן בחיותו למצאו, עליו אלא המשפפ, את חמציא לאהאדם

 נכנע חמשפפ אין חזח המחשבות בעולם מבראשית.בתודעתו
 ועליו חאלחי חמשפפ תחת כפופות חן לחפך אלא ולחברה,למדינח
 חדתיתי חמצוח של הקדושחחופפת

נ.י
 לא שבח קדומח, תקופח מוצאים אנו חעברי במשפפגם
 ובנביאים בתורח נבדלווע חשרות לשתי וחכהטפפ חמוסר עודנפרדו
 חחוקים כרוכים ניתט חדברות בק~טרת כזו, לחבדלח זכראין

 1ח1. 8, עסי רעכאתייי מס 1 יעאעי  עיייו3(
 4 ג סהטטג סוממאא
 מוטלטלסער. אום 5ערפאססוינ אונר רעכס 1 קערן 5יטןק

 1. עמוד 0ט1, כרך ציס*ריסס,היסט8רי*ע
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 בישראל והמשפטהמוסר

 ללב חממורות חמצות עם יחד תגנוב %א תרצח לאהמשפפיים
 מזהירח מקומות בכמח לרעךי אשר תחמוד ולא חיחודכאמונת
 מומריותי מצוות ועל המשפפ חוקי על דיבור כדי תוךהתורח
 תלכו בחוקותי אם ש חוא אחד ולמצוח לחוק חצפוי והעונשהשכר
 משפפי את ואם תמאמו בחוקותי ואם . . . תשמורו מצוותיואת
 6(. בריתי את לחפרכם חמצוות כל את עשות לבלתי נפשכםתגעל
 ואלמנח יתום גזל נגד אחת בנשימח מתקוממים ישראלנביאי
 חבריהע חפרת חם שניחם כי חדוק קדשי ושאר השבת חל%ונגד

 לאלקים חמשפפ וגם חיות תמימח, אחת תורח של צווייםשניחם
 חשופפים, גם חיו אלחים, לעבודת שחוקדשו הכחנים,חוא.

 בית. נשיא גם חגדול חכחן היח חסנחדרין של הראשונחבתקופח
 בין לפעמים חפרידו חקדומח בתקופח גם אמנם חגדול.דין

 חעם חנהגת עם חשיפופ חתאחד כאשר חשיפופ, וביןחכחונח
 ושרי אלפים שרי חיל אנשי חעם ראשי כמו אחת, בידחחלונית
 בתקופת וביחוד ז(, עת בכל חעם את לשפופ סהשח שבחרמאות

 זח אין כאחתי ושופפיו חעם מנחיגי שהיו והמלכים,השופפים
 חאלח, השנויים של חזמנים ואת חמקורות את לברר כעתמעניננו

 תפקיד ידועות בתקופות חיח לכחנים כי ברור, הדבראך
 בשיפופ.ראשי

 היו בישראל, מלך מלוך לפני ביחוד הקדומים,בימים
 בעיניו חישר ו,,כל קבועים בתי-דינים חיו לא שבחןתקופות,
 חיחיד במצפון תלוי המשפפי חחוק מלוי חיח ואז 8(,יעשח"
 וחמצב יש חמלכים בימי גם אך המומריתי המצוח שמירתכמו

 המשפפי חחוק שמירת שגם מובן, ולפיכך פרוע. חיההמשפפי
 עיניחם ובנשאם נביאים, של חמוסרית לתביעח ענין אזהיתח

 20 ו-סג ק, שוטסים, 8( הג שסות, ק סו.ויקרא
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 והטשפט הטוסר ביןהיחס

 קפוח-חכהש*מי על בבת-אחת חתריעו דורם בני של חמדותלתקון
 חחוקים את חזמן במרוצת מסרח חחברח אשר אחריאמנם

 לבצוי ולכלל, לחברו חאדם ליחס חנוגעים לקיומח,חחכרחיים
 חחוקים את וחשאירח בכח-חמדינח, חמיופים קבועיםמשפם

 חבחשפם חתחיל אז רק חדת, ראשי ביד והדתייםהמוסריים
 חתגלח חזח חדבר לעצמוי מיוחד מקצוע וקבע חמוסר מןלחתבדל
 עבר השיפום כאשר השני, חבית זמן של השנית במחציתביחוד
 חשפעח כל אבדו חגדולים והכחנים חחכמים, אל הכהנים מןכליל
 תקופת לאמור תקופח, אותח על אולם כידוע. הסנהדרין, עניניעל

 חפצט בזח חבאים. בפרקים חדבור את ניחד התלמודי,חמשפם
 לא הכהשבח תורת-ישראל בתקופת כי חהנחח, את לקבוערק

 וחבחשפמי חמוסר בין גבולות עודחציבו
ך

 חאב כיחס הוא למשפם המוסר יחס כי יוצא, חאמורמן
 מתחילתו נבדל לא חמשפפי חחוק לפרמי הכלל כיחס אולתולדח
 מן המשפם הפרד אחרי גם ולפיכך המוסרי, החוק מןבמאום
 מיוסדת וזכות-קיומו חמוסר, מן חלק במחותו נשאר הואחמוסר
 בפרק המובאח החגדרח גם מתאימח לזח המוסרי. הרעיוןעל

 שחחוק אומרת זאת המוסר, של חמינימום הוא שחמשפםחקודם,
 בזח, רק המוסד מן נבדל והוא מוסרי, חוק בעיקרו הואהמשפפי
 9( קארמהיין סובר וכן בית-דיןי בכח שמירתו על כופחשהחברח
 חרגש חכללי". חמוסרי חמשמר מן וקמע חלק הואש,,המשפם
 את שהוליד הוא חוא בריאתו מתחלת באדם המבועחמוסרי
 ליסודות שיתנגד משפמי חוק שימצא יתכן לא זאת עקבהמשפפ.

 רעכם, 48תיטשה אונו נשטוררעכט רעכם, ! קאר5החן היקטארק
 3נש עטוד1909,

82--  



 בישראל וחמשפטהטוסר

 רצוע את כליל סשביע איע המשפפי והחוק יש אכןחסומר.
 בדרשו חכהשפם סן ללכצז סרחיק וחסוסר היות חסוסך, בעלשל
 על כי חכהשפפית, זכותו על נם סדעתו לפעסים לוותר חאדםסן
 כולל חסוסר אולם המוסר, כל את סקיף חכהשפם סושג איןכן

 חכהשפ8י את נםבהצכו
 תורת-מש*פים כל נם סחזיקח יו שבדעח ברור,חדבר

 אחת סמרח לו יש חדת ידי על חסצווח חסשפם בדתיהסעורח
 חבדילח שלא עד חסוסרי לרעיון זיקח לחם יש סש5פיח כלמשח. בתורת- הדין וחוא חרו8ע. את ולבער חצדק את לחנשים חסוסרעם
 חלק חמשפפ בחוקי בראתח וחסשפם הסוסר בין כאסור,כלל,
 נפרדו שאז חתלסודי, חמש5פ בתקופת נם אולם חסוסרי סןמהותי
 יציר חמשפם היח מיוחדים, סקצועות לשני והכהשפם הסוסרכבר

 חחשתלשלות בכל בבא. עוד נברר כאשר חכללי, חדתיהסוסר
 בעלי עד שבכתב התורח סן חעברי חסשפם שלוחהסתעפות

 התסורות כל לסרות חזה. חקשר פעם אף גיתק לאהתלסוד
 חיחיד חיי של חחצוניום בתנאים חזסן בסרוצת שחלווחחליפות
 וחכסי והתורח, התלסוד משפם בין חחתחברות נפסקח לאוהצבור
 וחקבלות ראיות כידוע בחפשם חזח הכוון את חבליפוהתלסוד
 חמשפפ אישא ובחיות חתורח. בסקורות חתלסורלסשפם
 לחוערחק יכול חיח לא דתית בהשקפת-עולם כולו סושרשהתלסודי
 חדתיי חסוסר סן סחותירחוק

דב
 חטוסר, סן חלק חוא שהמשפם הזאת, החשקפה ננדאולם

 הכופרים אלו כל לח סתננדים וראשון בראש רבים. עורריםקסו

בכ~
 סוסרי רנש בסציאות סודים שאינם לאסור אפריורי, במוסר

 חאדם לו רכש חסוסרית חתודעח את כי וחושבים, מלידח,באדם
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 והםששט המוסר ביןהיחס

 טצרו לא לדעתם בחיים. נמיונותיו לרגל כלומראפומטריורי,
 שנתקנו לאחרי לחפך, אלא חמומרי, חרגש עקב חמוסרייםחחוקים
 חתחוח חדדיים, חיים לתקון שבחם חהועלת עקב מוסרייםחוקים
 מטוארפ יוחן עוד חחזיקו זו בשיטח חמומרי. הרגש גם לאםלאט
 13( ריטשל נימח חזאת חחשקפח את 12(. וספנמר 11( בנתם 10(,מיל

 *1( ריי פאול חביע וכן טוב. חטך פרי חוא חמצפוןבדבריו:
 אלקים מאת חצפוי חעונש יראת בנלל נוצר חמצפון כי דעתו,את

 שבמומר. תעשח %א עשח מצוות%רנלי

 חחשקפח ש נם מכרעת חשפעח כמובן, חיתח, אלחלדעות
 את גם זו בדרך לברר מנמח 15( איחרינג חמשפט. מקורבדבר

 יצר המשפטי חרגש לא : ואומר באדם חמשפטי חרנשחתפתחות
 חמשפטי. חרגש את ח%יד חמשפט לחפך: אלא חמשפם,את
 מלידח משפפי "רגש כי לפסוק, חוכך 16( שטאמלר אין זח יסודעל
 בעזרת רק נרכש חזח חרגש משיגהו, חדעת שאין מוזר, דברחוא

 מקורי, דבר אינט חמשפפ : ז1( יו% מחליט וכן בלבד".חנמיון
 של זו שיטח לפי חנסיון. ידי על אמצעי בדרך רק לאדם ניתןחוא

 שהמשפט לחשקפתנו, מקום בכלל אין )חנמיוני( חאמפיריחמומר
 חבהשפט וגם חמומר גם לפיח כי חמוסרי. חרנש עקב לעולםבא

 לא חנמיון ולפני וחתועלרע חנמיון ימוד על אחת בדרךחתפתחו
 בע%ם. מומרי רעיון בכללחיח

 ש1. יוטהימשיזם, : ס%ל ססמרס דזשא10(
 18. ליבשליזהשאן, ענר טשרשל 8ף אינטר8דשקואן , בענסהאם11(
 עטהוקס. שף דאסא וי ! ספענסער ה.12(
 וש18. נעייססען, דאס אובער פאר8רשג , ריסשל13(
 1894. יעיקסייס, דעס עיטשטעהיצ3 דיע י רעץ פשיי*1(
 *1. עטוד 1, כרך רעכט, אום ציעק דער : איהעדהצ15(
 426 עסוד א1%, רעכט, אונו הירסויאפס : שטאססלור16(
 סז. ץ18ד 2, סרך לובענסהיגע, שם י אשולז1(
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 בישראל והמש5טהמוסר

 לאמת רבים חשבוח שבזמנח חזאת, הנמיונית השיפחאפם
 ודוקא אחרונים, חוקרים ידי על כליל נפרכח כלום, ולא אחריהשאין
 חנסיון מתוך אלא מפפיזיות, מחשבות וחלך עיון דברי מתוךלא

 הוכיח חחיות של ורבעם מאורחם רב חומר יסוד עלעצמו.
 של סתירתח חחי" בעולם הדדית "עזרח בספרוקראפופקין,

 מומרי רגש כל בלי אנכיי חיה חקדמון שהאדם חקובעת,ההנחח
 חחיות שאף המלמדות, רבות בעובדות לזח והסתיעלזולתו,
 מוסרי רגש כי בטת-מינן, חצלת לשם חייחן את תכופותמסכנות
 יסוד על 18( בינדר הסיק וכן לחברווטה. ביחס מלידה בחןפבוע
 מעולם באדם נפוע חמשפפי חרנש כי שבחיות, חזולתיחרגש
 בלבז: חנסיון פריואיט

 חבקורת בפני לעמוד כח איפוא עצרח לא הנסיוניתהשיפח
 לחנחתנו, סתירח גם בח אין ולפיכך החדשח,בתורת-המשפפים

 העברי והמשפפ הואיל חמוסרי, חרעיון פרי חוא חעברישחמשפם
 מאת מראש ניתן אדם כל בלב כי חמורח, חדת בתחוםנולד

 בזח ראח בצדק לנסיו4 זיקח כל ללא חמוסרי הרעיוןהבורא
 מיוסדת חדת : בקבעו חדת, מהות מעיקרי אחד 19(ווינדלבאנד

 אלחיותי טצוות הם חמוסריים שהצוויים חחשקפח,על

ג
 חמוסר של מקורם אדות על חלוקי-הדעות את הנה עדביררנו

 האדם הונן שבו המוסרי, חרעיון מן מוצאו חמהט8פ אםוחכהפ5פ,
 חיות בזח, זח תלויים בלתי חם וחמש5פ שהמוסר אומראשיתו,

 הבדלי- את בחיים. נסיונותיו יסוד על חאדם לו סינל שניהםואת

 211. עמוד 1915, רעכטסאידעע, אונר רעכטסבעבריף : בינדער18(
 467 עמוד שביעיחע הוצאה 5ייאזאפיע, דער עשיכטע : היודעלבאנד19(
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 והם,שפט המוסר ביןהיחס

 על ידבר בבואם חוקרים אילו יותר עוד חעמיקו האלוחחשקפות
 שלא מסקנח, לידי שבאו עד דעתם נחה שלא ויש המש*פ.ערך
 גמור בנגוד עומד שהמשפפ אלא חמוסר, תולדת חמשפפ שאיןרק

 בדבר זו מול זו עומדות קצוניות דעות שתי כי חמוסרי.לרעיון
 שוללת חזות-הבל, במשפפ רואח שחאחת ובעוד חמשפפ,ערך

 חמשפפי מן מוסרי ערך כל בכללהשנית
 דעתו את מסר עוד אפלפו 1 למוסר מתנגד המשפפכיצד

 חחזקים להם יצרו חמשפפ את כי 20(, תראסימאכוס חסופיספןשל
 סי חחלשים. על בעזיתו השתלפ למען הם, לפובתםוחעריצים
 חזאוע חחשקפח בידו. הרשות לחוק, להשמע לא בידושחכח

 הד לח מצאח חאנהיי, וחמוסר חפהשפפ יסודות כלחסקעקעת
 נימהפח אצל ואחריחם חריניסאנס מתקופת חסופרים אצלחזק

 את אחד שוללת חזאת חדעח אמנם חעליון'/ "חאדם שבתורתו
 חמוסר. את ואחדחמש*פ

 וחחשיבו חמוסר את שחייבו חחכמים, מן אלח גםאולם
 שבמשפפ. חמוסרי חערך את ששללו מחם יש מאד חמחלפ ערכואת
 חמשפח". שיא חוא המשפפ "שיא : 21( ציצרו של פתגמו בזהידוע
 חאדם של חמש*פיות זכיותיו מדת : הכלל את נקפ 22( שפינוזחגס

 כחו. למדתמקבילח

זי
 מנקודת- פולספוי. גבולח קצח עד שיכלל חזאת חחשקפחאת

 החריפה הבקורת שבפ את פולספוי חעביר המוסרית חתביעחראות
 חמחפכח את מתאר הוא שלו ב"וידוי" חמשפפי ערך עלביותר

 338. 1, רעפוב. : 59אטאשס
 איניוריזה סומסא יוס סוממא 33, 10, ו, אסיצהס, : ציצרו21(
 האבעם יוריס סאנטום אונוסקתיסקע : 8 2, 5אל., טראקטאטוס : ש5יפזאאס
 יאלעם. פאטענציאקהאנטום
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 בישראל והמש5טהמוסר

 אותו שחעמיד אחד, מאורע למראח חייו ימי לכל בנפשושנתחוללה
 : הסוסר ובין החברח של המשפפי המשמר שבין הסתירהעל

 יוסיפוב, הנסיך של ארמוע לפני טולסטוי עובר אחד חורףבבוקר
 חשער על שדפק עני, איש במקלו מנרש חארמון משרתורואה
 נדבה.לבקש

 טול- סנסח - חחדשה9" חברית מצוות את אתה"היודע
 חשוער* את להוכיחסמוי

 חשוער לו ענח - חמשטרח9" תקעת את התדע"ואתח
בבטחח,
 שבדו חכה9פט, על חסס לקרא טולסטוי חחל חזח היוםמן

 חטחור. חסוסרי לרנש מחנק לשום בני-אדםלהם
 ישנם 23(, טולסטוי מברר הפשטות, בתכלית חוא"חדבר

 אי לעריצותם. הצדקח למצא שואפים והלוחצים ונלחציםלוחצים
 חאנשים את לקבוע שמטרתן לתקנותיחם חוקים בשם קראולזאת

 זח. לחפצם לחם שבחרו שעת-חכושר ואת אותם לערוץשברצונם
 מעשי לבצע לעצמם שלקחו הזכות את כהםפט בשם קוראיםהם

 שחם מח לנלחצים לאסור מוציאים שחם הפקודות ואתאונס,
 חמשפפ" "מדע חנקראת המוזרח התורה "כל לעצמם'/טתירים
 וחפיצוח בדוה כי ממנח, למעלח שאין הפכפכנות ביסודההנה

 חרשע מעשי את לחצדיק : נתעבח ולתכלית ידועותלמגמות
 עובדים'/ חבלתי המעמדות אנשי ע"י מתמיד באופןהנעשים
 האונאה על סיוסד חנוצרי בעולמנו חאדם של אי-הסוסריות"עיקר
 ערך על גבוח לדבר ירחיבו ועוד "משפט", המכונה הזאתהנוראה
 לכל עורף לפנות איפוא שומח האדם על הזה". הכהם8ט שלחנוכי
 ,ויש : שבלב חסוסרי לרנש ולשוב המלאכותיים הכהטפטחוקי

 שו:יש במקומופ הטשפטא, "% י טיסטוי ג3ק
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 וחמש*ט חמוסר ביןהיחס

 לתקטת כלום ולא לו שאין אחדן כל בלב חפבוע יותר, נשגבחוק
 מצוח חזח חנשגב חחוק ומשפמים. חוקים הנקראיםבני-אדם
 שלא דבר לרעך ששות לבלי זאת ובגלל כנפשך הזולת אתלאהוב
 אדם בין יחס כל ש יומיף 24( אחר ובמקום לך". יעשח כיתאבח
 אטשית חברח של בפוי הוא אם ערךע אז רק לו ישלחברו

 חאחבח. עלהסיוסדת
 חמש*פיים, חחיים מן זכות-קיום כל שוללת הזאתההשקפח

 את לבמם חשואפת חאצילית באנרכיות כלומר באנרכיות,ורואח
 סדרי חאדם, אחבת על אלא חכהט*פית חכפיח על לא הצבורחיי
 נגד לבו חום בכל חתקומם חוא לשמם. חראויים מוסרייםחיים

 של חאמיתי שחערך כשלעצמו, חיפח חרעיון, מתוךחמש*פ,
 שמצא כפרח ללא חחפא בלבד. חלב כוונת רק חוא אטשמעשה
 לבני-אדם יספיק כי מוברים, בו שחדבקים חוא, במשפםפולספוי
 הכהטפפ של חחצוני החכרח יסוד על רק זה עם זח בעולםלחיות
 חאחבח, של האמיתיים חמומר רנשות מן ומתעלמיםבלבד,

 והחמלח.הנדיבות
 שבשאיפתח חנצרטוק מדברת פולספוי של נרוטמתוך

 שאין חורתח חדדית, אהבח ימוד על אנושיוק חברהלקומם
 מומרית רשות ולא צורך כל נם אין ולפיכך חרע, ננדלהתקומם
 חפושעים בפני המשפפ כפית באמצעות עצמו על להנןלצבור

 החברח. חיי את לחרוםחמתכונים

חי
 הקצח מן פולמפוי של השקפתו מן חשונח אחרת,בשיפח

 חאדם על אסר שפולמפוי בעוד 25(. איחריננ החזיק הקצה,אל

 וטטשה וחוק ומולמות חוק : טולססה ל.24(
 רעכי. אוטם קשט5ף 1 איהעריונ5ק
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 בישראל והמשפסהמוסר

 וחפיל איחרינג בא חמשפפי, בחוק להנאתו להשתמשחמוסרי
 רק לא ותור4 ללא חמשפפית זכוהע על לעמוד האדם על מוסריחוב

 כל אלא הכהפפם, על לורנר המוסר פי על מצווה אינושהאדם
 מעשח עושח זח הרי בח, אווי זכח שהכהפפפ זכוהע, עלחמוחל

 חיא - איחריננ אומר - מקופחת זכות על "ההגנהאי-מוסרי.
 לפעול חאדם שעל חבריא, חמש8פי חרגש של תביעהו רקלא
 בלפי לכך חזכאי של חוב רק לא היא שלו, מוסרי עצמי קיוםלשם
 על המגין אדם וכל חואיל חחברה, כלפי חוב היא אלאעצמו,
 חמשפפי חמשפר על בבת-אחת מגין הריהו הוא, המשפמיתזכותו
 לחוקיות שעח באותח נלחם כאילו משפפו, על הלוחם כלבכלל.
 לחברח, חנחוץ חסדר על שומר חוא החוקיות על ובהגיטבכלל,
 אדם'/ כל חובשהוא

 את לתבוע חאדם על מוסרי חוב איפוא מפילאיהרינג
 חמקפח מן מציל חוא שלו את רק לא בזח כי בבית-דין,זכותו
 עוזר חוא אם כי עצמו, כלפי חוב ממלא הוא בזה שגם זכותו,את
 חמשפפי, חחוק על ותרטת כל בחברח. המשפפי הצדק לנצחוןגם
 חמשפפ של עמדהו את מערער חפרמי, לענינו נוגע חדבד אםאף

 קיומו. לשם הכהפ8פ לשמירת חזקוק לצבור, נזק וגורםבכלל,

 ניפשח, גם חביע בזו דעח שמעין עוד, להעיר הראוימן
 בצבור, חמשפפי רגש לחזוק חדואג איהרינג של ממעמו לא גםאם
 חוקים חמחוקק העליון" "האדם על מהורתו תוצאח בתוראלא
 התחתון", ב,,עולם חנהוגים המוסר ערכי עם להתחשב מבלילעצמו
 זבות על גם אלא כהפפפית זבות על רק לא לותר לבלי דורשוהוא
 זביותיו אף לחובו לחשוב שומה האציל האדם על ו באמרויתירה,
 בחן. החשתמשות ואתהיתירות
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 והפשפט הפוסר ביןהיחס

1
 רבים מתנגדים לח מצאח איחרינג של הקצוניתהחשקפח

 חמצוח "מלחמת את מציין 26( לאנדפברג חמשפפי חכמימבין
 וחד- מלאכותית פרודוכפיוק דעח בתור איהרינג שללמש1ם"
 לפי גם אלא מחורטת, פי על רק לא מוזרח הזאת חדעחצדדיות.

 ז2( ריזלר פוען - איחרינג "מדברימפקנותיח.
-  

 ליד* %א עלינו
 זכותו על רק לא לחגן אדם כל על מופלת מוסרית חובח כימסקנה,
 חורשח שלא מח חברו, של זכוהע קפות על גם אלא בלבדוחוא
 חברתיוק חובח חיא מקופחת זכות על חחגנח אם כי חחוק". פיעל

 של זכותו שקיפח שמעוה מאת לתבוע רשאי ראובן אין זחמדוע
 תורת-בהט88ים ובכל לבית-דין, דים מוסר אינו גופו לוי אם אףלוי,

 ב%די חזכות לבעל רק בבי"ד חתביעח שרשות לן,קיימא
 ערך דבר על חיטדיים חלוקי-הדעות את בזחבהרצותינו

 ולרגל למופר, חבהט8ם יחפ של חבעיח שורש לידי חגעםחבהטפם
 בכלל חזו חשאלח את חבא בפרק נברר שלפנים המחקרתעודת
 למעלח חמבוארות חחשקפות שתי מן חיוצאות חמסקנותואת
 חעבריהי וחבהטפפ חמופר תורת לאור -בפרפ

 2, ש טש1, יעכטסאץשסע2ששט, דויסי5 דער עשיכטע : לאוועסבערג ע.6ק

 102. עטוד וש"ל, בססרו ריאר27(

--------
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 שלישיפר9
 ביהרות והמשפםהמוסר

 מהות על ותלמידו זכאי בן יוחנן רבי -חסד. לתורת- יסוד חאחרות אפום - חנביאים.חזת
 מוסר - פפריד. גורם המשפט -חמוסר.
 היהדות שאיפת - הפשפט. נגדחז~תיות
 הית-חמשפטים.לבטא

 במדרש. נפלא פשל -
 הפשפט ערך - חעברי. במוסר חס~ם-

 השקפת נגד חיהדות שיטת - ובנביאים.בתורה
ט~סטף.

- 
 ברע. הלוחמת חחרב על אליווזר רבי -ברתיח. - חמששט. שוללת החדשח הברית

 הנוצריות. של לתורת-האחבה חע2(ךי חמקחר-
 העבךי. שבפוסר חאהבח יסוד על עקיבא רבי-
-

 והזולת. חאני של גמורח חזדהות
- 

 חתלונח
 של פתגפו - חלל. של במאמרו אשלילחעל
 על הלל פאפר - אחד-8עם. חשקפת -"שו.
 פיותרת חרדה - חיובי. בפוע הבריותאת2טן
 על הרפב"ם - העברי. למוסר פונטיפיתץשל

 לרעך. ואהבת של חחיוביתהחוראח
- 

 חחפלח
 במובן לרעך בואהבת השתמשות - חפושעים.על

 נתט כרוכים ומשפט פוסר - בהלכח.חיובי
 תהדר*. לח *ודל הפשפט דרישת -בתתעע

 *אין - עקיבא. רבי של בתכתתו פדומחטטד - בתלמוד. והמששט הפוסר תחומי -גטגר. -
 משפט-מות נגד חתנגדות - בדין".פיחמים
 ותוצאותיח.בס81דרי1

 חצדקה הפשר8.-- חוב -
 חמשפט מחמב חיפתי - נתן. דרבישעבדדא - את*. דידי דברים בעל *לחו -חיחדות. ותורת- איהרינג דעת - למשפט. בעדבתור
 חפשפט - לו. לא ריב לבית-דין למסורהעבךי
 חאהבדם לתורתפעבר

- 
4נ

 הכהטפם. של ערכו על קצוניות השקפות שתי לדעתהכרנו
 האדם את איהרינג מהייב כהטפה, בכהטפם רואה שמולסמויבעוד
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 ביחדות וחפששטהמוסד

 בחברח. המשפפי המשר לשמירתללחום
 לפ~חן, חמשפמי הצדק את הרימה לא שהיחדותברור, י זו בבעיח תורת-היהדות נוקפת עמדהאיזהי

 המוסר לרוח זרה כלום. ולא אחריה שאין אחרונה,למפרה
 1(. חרוב" העולם אם אף המשפפ, "יעשה : האמרחחעברי
 בדרך נחוצח דרגה בלבד, חברתי הכרח רק לה חואהכחם8פ

 המוסריתיחתפתחות
 וחשופר השופפ איט לאנושיות חוזינו שחזואחרית-הימים

 חאחרון חחזון חמתהולל. הרע יצר את וברצועה במקלהמכניע
 חחברח שלפון הנבראים, לכל וחחנינח חחסד חוא חיחדותשל

 : במוסר והצלדתח אלהים, בצלם הנברא לכל אחד אב כיהדתיתי
 ובין הדתית חחכרח בין הקשר את אדם. בני בין האחוחרגש

 אב חלוא בדבריו: הנביאים אחרון הביע חמוסריתההתנהגות
 8(. באחיו איש נבגד מדוע בראע, אחד אל הלוא לכלנו,אחד

 מלאח כי קדשי, הר בכל ישחיהצ ולא ירעו לא : ליום נבאוישעיהו
 3(. מכסים לים כמים ה' את דעההארץ

 כאשר חתלמודי חכמי לרגלי נר גם היתה הזאתחשאיפח
 דרך חיא איזו וראו צאו תלמידיו: את זכאי בן יוחנן רבישאל
 ואמר פוב, לב : ואמר אלעזר רבי ענח 9 חאדם בח שידבקפובה,
 מדבריכם, ערוך בן אלעזר רבי דברי את אני רואה : יוחנןרבי

 המוסר, כליל היא הורת-חאהבה : לאמור *(. דבריכם דבריושבכלל
 במשפפ חכרוך העונש ולא חלבבות פהרת הכופח. המשפפולא
 פעם התעשת 5( לוי בן יהושע רבי : חצדיק משאת-נפשהוא

 הויו "יקוב ההימווי הפתגם על מו:ווס. פערעאט עט יוסטיציא פיאט1(
 להלן. ידובר ההרשאת

 פאב. אבוה,א ב. מלאכי,8(
 ו. ברכוה,5( ט4 ישעידע3(
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 בישראל והמשפטהמוסר

 מיד אך הרבה, אותו וציער בשכנותו דר שהיה ורשע מיןלקלל
 6( מקץשיו כל על ורהמיו ככה, לעשות המדה מן לא : ואמרהתנהם
 י(4 פוב לא לצדיק ענוש גם : וכתובכתוב,

 לזכוך4 אלא מבהוץ, ועונש לכפיה לא נפשו נושא המומרכי
 את לצמצם ולענה ראש הפורה היא צרת-העין מבפנים.המדות
 היא האנכיות בלבד4 ולצרכיו אמותיו לארבע רק האדם שלהאני
 מגמות של נגוד יוצרת הזולת, ובין הוא אישיותו בין היץהמקים
 רצונות ובין רצוט בין מתמידה למלהמה וגורמת עמיתה וביןבינו

 רעהוי פובת ובין עצמו פובת בין למכמוכים תוצאות וממנהאהרים,
 ההוק בעזרת רק הנוכהית בהברה לישב אפשר האלה ההכוכיםאת

 ושלךנ שלי בין גבולים המשפפ מציב וככה עונשו. ויראתהמשפפי
 את ומונע האלח הגבולים על העומד השופר הוא הכהשפפיהעונש
 שלו'/ שאינה ל,,רשות יכנם לבלי רעהו, גבול את ישיג לבליהאדם
 כאדם האנשים, בין פפריד גורם במהותו אפוא הוא הכופהההוק

 אלא לזה, זה מקרבם הוא אין נצים. אנשים שני בכההמבדיל
 יתהילו ולא ביותר יתקרבו לבל ברהוק-מקום מהזיקם הואלהפך,
 עוקר איט הרע, מקור אהר משריש המשפפ אין : באהתבקרב.
 למען בדימפאנם, האדם בני את מעמיד אלא הבריות, שנאתאת

 בחברו. מלפגוע הרשע ידתקצר
 המומרית, ההכרה לנצהון שואף הוא : המומר כן שאיןמה
 חובתו על האדם את להעמיד כדי מבהוץ, כופה לכה זקוקהשאינה
 את תמריצנה והנדיבות ההמר שמדות היא, תביעתו הזולהעכלפי
 לעתיד מפרתו פנימה. ומנפשו מרצוט פובים מעשים לידיהאדם
 כדור,שו זולהו באושר להפוץ בלב נפוע יהיה פבעי שרגש היא,לבא
 גבולותיו ירחיב חאדם של האני לאמור: האישי, לאושרוהיום

 ע. 8ש4,ק קפ58נ ההלעגא
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 ביהדות והמשפטהמוסר

 תהיה הבריות אהבת אם האחר. את גם בתוכו ויכלולהמ*ומצמים
 האדם שבין התהומים מאליהם יוסרו היום, עצמו כאהבת יפהכהה
 צורך יהיה לא ושוב ההברה, אישי בין הנגודים יעלמולאדם,

 לעמיתה איש בין חאנכיות שחקימה ההומות שומר שהואבמשפפ,
בש

 8( בתלמוד גם בפויו את מצא מוסר-היהדות של הזהההזון

 בן אין : שמעון ברבי אלעזר רבי בשם שמלאי רבי שלבמאמרו
 ואשיבח 9( שנאמר בישראל, ושומרים שופמים כל שיכלו עד באדוד
 שופפיך ואשיבה כל.בדיליךן ואסירה סיגיך כבור ואצרוף עליךידי

 קריח הצדק עיר לך יקרא כן אהרי כבתהלה, ויועציךכראשונה
 את אסירה אז רע, מכל צרוף הלב יהיה כאשר : לאמורנאמנה.
 לכלכל יספיק לבדו המוסרי הרגש כי בראשונה, לך שחיושופמיך

 10(. להברו אדם בין המובים היהסיםאת

 : נפלא נהפל בזה 11(ולמדרש
 12(, עת בכל העם את ושפפו חדברות עשרת לפני"כתיב

 משל באמצע. והדברות 13(, הכהפפמים ואלח לאהריהםוכתיב

 % שכההו משיה הקב"" "איז : שמי קי"ט בשבה אכז צ". סנהדריה8(
 רבי הוא המאמר בעל שם אולם מ"פראל", רעים ושוסרים שוססים שיכלו עדישיאל
 סימן המאור מנורת על יהורה נסש ובפירוש אחר. מאמר שזה וברור ישמעאל, בןיוסי
 כאן כי הווג אא הרשעיש לשוססים שכונתו בסנהדרין, המאמר את גם בושררכ"ט
 ג ישעיה 9( המאמריס. שגי בין ההבדל וזהו השופסים, כל בסול עלהכונה

 רש"י אמש אויביךא. פנה מששטיך ה' הסיר ג( )צפניה, דכתיב - העונשיםשוסרים - גזירסטי בטלי ד9מ בטלי "או : שם 88א רב גם אמר זה שברוח ונראה0נ(
 רשעי שירשו קל"ט ובשבת יכויצ4 שוסטים על פפא רב שכתת שם, בסנהדריןביאר
 רשעים, ולא רודים, שוסרים רק משמעו גזיססרי של פשוסו אולם דין, דשמסיזישראל
 שש רעיונו את להלביש חפץ פשא שרב נראה, ולפיכך גזי, עיך השלם ערוך בזהע9ן
 השסוק מן יוצא וכן אינשיא, דאמרי .ה9נו במאמריו כדרכו הוא, בסתגמו אלעזררבי

 שאויביךא. ה9נו העונשים, גם יבוסלו בכלל, המשפסים יבוטלו שאםשדרש,
 ל. סרק רבוע שמות11(
 טב שם,13( . יה. שמות,12(
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 באמצע, וחיא מכאן והזיין מכאן הזיין מהלכת, שהיתחלמפרונה,
 חמשפט, נתיבות בתוך מהלכת אני נתיב זה באי : אמרח התורהכך

 מאחריה". ודינים מלפניה ודינים באמצעהתורה

 שעח לפי לח אפשר אי שבלוחות, תורת-הסוסרהמפרונח,
 סשובשות הדרכים ומאחריח מלפניח כי שמירה, בלילהתהלך
 של חדינים, של זיינם לכלי ולפיכך מנעוריו הרע אדם לבביצר
 חמטרונח, עבדי רק הם אלה אכן צריכח. היא והשוטר,השופט

 כולם באחרית-הימים אולם חקשות, בשעות אותההמשמשים
 שומרי את תסיר ואז חפשית, בחירח מתוך לפניה ברךיכרעו
 מעליח.ראשח

 לנת*בות אלא תחפוץ, חמזוין חמשפט בנתיבות לא כן עלכי
 תערוג. נפשההחסד

ב.
 ביחדות, לתורת-חסוסר הנודעת היתרה חמעלח למרותאפס

 תורת- בטול המשפפ. של חחיובי ערכו את כלל שוללת היאאין
 חובות כאשר לתיקודעולם, רחוקח משאת-נפש הואהמשפפים
 תורת-ישראל ואילו המעניש. החוק של מקומו את ירשוהלבבות
 תורת-חיים, גם הנח אלא בלבד; לאחרית-הימים שאיפה רקאינח
 לחיי גם חאפשר ככל מתוקן סדור להורות מתעודתה כילאמור
 הסוסרי הסולם כיום. הסוסרית אי-חשתלמותח של במצבהחברח
 עשוי, הוא מדרגות ומדרגות סוסרי הבלתי בהוי ארצח,מוצב

 הכשרת עם ורק המשפט, היא חסוסרית בעליח הראשונחוחמדרגה
 תורת-החסד. של חעליונח למדרגה האנושיות תעלהחדורות
 קיים שחעולם חתוך, עמודי אחד במשפט חיהדות רואהולפיכך
 סוסרי. לשכלול חגיע לא עוד כלעליו,
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 ביהדופ וחמשפטהמוסר

 לדרוט והערב חשכם ישראל נביאי מאד חרבו זאתעקב
 : במעלח ראשון מוסרי כחוב דורם מבני חמשפפ עשיתאת

 לח' נבחר ומש*ם צדקח ועשח 14(. כהם9ם אוחב ה'כי
 רבים, במקומות וכדומה 416 כסאך מכון ומשפם וצדק 15(.מזבח
 מלך : החברה קיום ליסוד חמשפם את שחרימו אלא עוד,ולא

 : גמליאל בן שמעון רבי גם אמר זו וברוח 17(. ארץ יעמידבכהצפם
 ועל חאמת על , ן י ד ה ש קיים חעולם דברים שלשחעל

 18(*השלום

 לחשקפת מסכימח תורת-חיחדות שאין איפוא,ברור
 חדוו,צת חוו, חשימח כי למוסר, נגוד חוא שהסהם8םמולסמוי,
 עוד כל בעולם. חמוסר להרס באמת מביאח עקבית, מוסריותלכאורח
 מצוח הצדיקים, גורל על ינוח חרשע ושבם פושעים בעולםשיש

 חשימח כי כבר, בררנו חזח. חשבם את לרעוץ חיאמומרית
 האנושיווק של המוב החלק את להפקיר עלולה מולממוי שלחנוצרית
 בהעעח לזדונים, למרף להיות וחמליחח, חחנינח בדרךחמתנחג
 וגורמת מעצר, כל ללא הרשע מזמות לפועל להוציא בידםחיכולת
 שלמון של חמוסרי חרעיון הרשע. אגרוף תחת הפובלהכנעת
 העתידח, בחברח רק להתגשם לו אפשר ואונס כפיח ללאחמוב
 מתוך הדדיים לחיים השאיפה חדורי יחיו אישיח כלכאשר
 ואב שיש עוד כל אבל כאחד'/ ירעו ומלח "וזאב וחמלה,אהבח
 חשובים. מומרים עיכים ש כמגין חסהםפם משסהם מרוף, וכבשמורף

ר6
 המומר שימת ובין היחדות מומר בין יסודי לנגוד הגענובוה
 התקומם לבלי מנצרת ישו חורח כידוע חנצרוהם שלנזירת-החיים

 כס. פשלה17( טז. ישיש14(
 א. פרק אבווע18( כוב משלי,15(
 5ס. ההליש16(
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 לחי להושיפ אחריו, חנוהים מאת דרש מזו גדולה ועוד הרע,נגד
 לחיות לב רוע לעריץ תוצע העני וכתונת מכהו, רשע לידצדיק
 עולבים ואינם ברצון הנעלבים שלמראה כנראה בתקוה לשלל,לו

 "אל : לתלמידיו צוח ולפיכך חרעח. מדרכם החופאיםישובו
 לצאת היהדות מחייבת זאת לעומת 9!4 תשפפו" ולאתש8פו
 בעזרת ואביון עני לימין לעמוד עושק, לדכא חרעה, נגד רמהביד

 ואלמנח. יתום בלוחצי וללחום צדק,משפפ
 דברי הם נשגבים בודאי מוסר-היהדות,מנקודת-ראות

 חפאים יתמו : חיא חיחדות מפרת כי מאיר, רבי אשתברוריה
 כתיב, חפאים ש חופאים כתיב מי ט(1 אינם עוד ורשעים חארץמן
 כלומר, 21(. ו,טעים עוד יהיו לא ממילא החפאים, שיתמוכיון

 לא כי חחופא, אחר ולא חחפא אחר לבאר כוונתחשהתורח
 חיתח ורשות וחי. מדרכו בשובו אם כי המת במותתחפוץ
 זו, מוסרית להכרח להתרומם חגדול בעלח מאת לדרושלברוריה
 תמו לא חחפאים עוד כל אבל לבא. לעתיד היהדות שירתשהיא

 בכח להשתמש ועומדים מצווים אנו עומדים, במורדםוחרשעים
 המוסר. מרשיעי נגדהמשפפ
 רבי חזג תפיסת-חיהדות כהטתקפת שבמשנח בהלכחגם
 ובאלח בתרים ובקשת בסיף בשבת אדם יוצא 22( אומראליעזר
 לגנאי, אלא אינם אומרים חכמים לו. הן תכשיפין כיוברומח,
 ולא למזמרות וחניתותיהם לאתים חרבותם וכתתו 22(שנאמר
 לו אמרו שם ובברייתא מלחמה. עוד ילמדו ולא חרב גויישא
 בפלין חן מח מ8ני לו, חוא דתכשיפין מאחר וכי : אליעזרלרבי

 סנ שבהע מש2ה2מ ה לוקוס,19(
 ב. ישעיה,23( קד. ההלש,25(
 י. ברכוה211(



 ביהדות והמשפטהמוסר

 "פא לא 2 שנאסר צריכיה שאינן לפי : להן אסר 9 חסשיחליסות
 חרב. גוי אלגוי

 שביררט היחדות של חחשקפח היא אליעזר רבידעת
 חיא תפארת חחלש, את סדכאח העריץ שחרב זסן כללסעלה.
 חודך גבורק ירך על חרבך חגור : ואז בו, להלחם חסוסרילאדם
 ליום חוא חנביא חזון אסנם עושקו4 סיד העשוק לחציל א(וחדרך
 באטשיות יתגשם נצחי שלום של חרעיון כאשר צריכין","שאינן
 סהטחית כלי שנכמצא עוכען כל אולם חעולם. סן הרשעחוכלתח
 עליחמי חסגיגח חחרב תחולל נקיים, לחרוג חחופאביד

דב
 חצדק בין פניסית סתירח יש שאסנם יוצא, חאסור כלסן
 חבריווק אחבת רגש סתוך חנובעת הסוסריות וביןהמשפפי
 שתורת- אלא סיוחדת בחפעמח פולספוי חצביע שעליחהסתירה
 אחבת על כאחת צותח ולפיכך ביניחם, החתאסח את סצאחישראל
 שלי שלי של חזכות על השוסר חק*דני חבהם8פ ועלהזולת
 בתורת-חחסד כל ראשית נא נתבונן כלשחו* זוז סבלי שלךושלך

 העברי. הסוסר ביסודותשחהפקעה
 חתפארח שבח תורת-חאחבח, כי חיא, הספורססותסן
 כי שוא, חתגאות אלא באסת אינח ליחדות, נגוד בתורהנצרות

 וחורח יצא עקיבא רבי לח. באח חיחדות סן תורת-חאחבח, זו,גס
 כלל זח ש(, כסוך לרעך ואחבת 2 סוסר-חיחדות סחות אתלדורות
 פ(. ברצרחגדול

 אחבת- סצות סתוך יבגח. חסד היחדות של חסוסר עולםכי

 י4 ויאי54ה מה. ת"4ם,4ק
 ""ה *א4 ייי"ג ייישל"י6ה
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 בישראל וחפשפטחמוסר

 מוסר- לחברוי אדם שבין חמוסריים חחובות שאר כל נובעיםחריע
 תורת-האהבח. בעיקרו איפוא הואחיחדות

 אחבת של חכוללת חמצוח את חתלמוד חכמי העמיקווכסח
 חגיעו. וחזולת האני בין הגבולים של גמור לבפול עד 1חזולת
 ש חתורח שצותח אחרי : 27( חירושלמי מאמר בזח נמרץמח

 "לא אחבת-חריע למצות כמסקנח הזחירח כמוך, לרעךואחבת
 1 ברעחו נקום יקח איכח כי : לזח וחנמוק 28(, תפור" ולאתקום
 ויפצע יחזור חאם ידו, את חסכין ופצעח בשר חותך אדם"אם
 ידוש"עאת

 אחבת- לשורש ויורדים נוקבים חאלח חפשופיםחדברים
 אחבת על נצפוית אם כלוםי ולא אחריח שאין ביותר, חעמוקחאדם
 אתח. כבצערך חברך בצער לחרגיש עליך חלא אז כמוך;רעך
 את לעעש תאמר חאם חשנית, ידך את פצעח חאחת ידךואם
 יסוריך על תוסיף עוד בזח חלא 1 אותח גם ולחתוך חפוצעתחיד

 כגופך, חברך חלא רע, לך שעשח בחברך תנקם ואיכחהקודמים.
 יסורי על להצפער תוסיף עוד חכאב, את סעליך לחקילותחת
 )אלפרואיזם(, חזולתיות מוסר שיא מתבפא חאלח בדבריםחברך4
 לחפעים, חוא למורור ואך וחברו. חאדם של גמור זחוי כדיעד

 חניזק, מנקודת-ראות כהם8פי עונש כל שולל חזח חמוסרישהרעיון
 מגדילו. עוד אלא צערו את כהםביח אינו חמזיק עונשכי

ג
 כמח זח שנשמעח אחת, תלונח על בזח לעמוד הראויומן

 את ניסח חזקן הלל אשר על וחיא חיהדות, דמות ממעפימצד
 צ לחתגייר שבא לאחד וחורה שלילית בצורח אהבת-חזולתמצות

 שש ויקהשש9 שש יישלפה97
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 וחשאר כולח, חתורח כל חיא זו לרעך, תעשח לא לך חשנוא"את
 ואחבת חצווי את חלל צימצם דעתם לפי 19(. למד" לךפרושח
 לחברו, רעח לעשות שלא כלומר חשלילי, למובט רק כמוךלרעך
 ובתור אותה ~אחוב לז~ת לחפיב חחיובי תוכנו את ממנווחוציא
 אשר ווכל : ישו של חמופרי חעיקר על חראו חלל לשיפתנגוד
 חתורח זאת כי אתמי גם לחם עשו אדם . בני לכם שיעשותרצו

 30(*וחנביאים

 עוזיאל, בן יונתן גםואמנם
 חגד~

 תרגם ו3(, חלל שבתלמידי
 "ורחמיח : חשלילי בכוון כחלל כמוך לרעך ואחבת חכתובאת

 חבין כאילו נראח, ומזח ליח", תעביד לא לך פני אנת דמןלחברךע
 חראוי ומן ירעךנ ואחבת חפפוק על כפירוים רבו חלל דבריאת
 חתוכן על כבר עמד חתלמוד מפרשי מגד~י אחד שגםלציין
 "תש שם: שחעיד 32( חמהרש"א וחוא חלל, שבאמרתחשלילי
 לחברך פני דעליך שלילח בלשון לומר שונח אמאי . . . .לעיין
 כתרגום כוותךו לחברך ותרחמיח לומר ליח חוי תעכיד,לא

 חאי בכי אלא איירי לא דקרא ליח דפהימע לומר וישאונקלופ,
 ואחבת קאמר לא פובח לעשות לגבי אבל . . . . תעשח בלאגוונא
 מוכיחין וכן אחיךו לחייך קודמין חייך 33( כדאמרינן כמוךלרעך
 יונתן". תרגוםדברי

 מונפיפיורי נ ק* חשקפת עם 3ל אחדאהעם חהוכחוכבר
 חלל של מאמרו שבין חזח, חחבדל על לבספ ללכת וחרחיקבזח,
 לדעת מופר-חיחדות. של מחותו כל את כמעם ישו, דבריובין

 חאדם את לחשוות חיחדות של המוחלם חצדק דורשאחד-העם

א01 ינ שנששס  0נ 
אם( 4 פ*א 9  יש 
 חיד. דרכום. פרו1ת על ר~סעי8ים, ותי על : אחו-העם3ק
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 טישראל והמשפטחסוסר

 שוח, זכות לשניחם כי חשני, על האחד את לחעדיף ולאוחזולת,
 מבכרים גם אם אלא חאני מפני חזולת רגלי את דוחקים אם רקולא
 פגיעח משום בזח יש חנצרוה, כדרישת האני, על חזולתאת

 חאוביקפיבי4בצדק
 חפצו חע~ם אומות כחוקרי ישראל שחכמי איפואראיע

 וערערו חעברי, חמומר בושביל שלמח תורח חלל מחגדרתלחמיק
 חיחדות4 למוסר חיפוד חוא שתורת-חאחבח חדעח, אתבזח

61

 חכניסו באמת כי בצדח. שוברח חזאת חחשקפחאכן
 פפק אין מעולם4 לבו על עלתח שלא חלל, של למאמרו זרחכוונח
 כל שקודם מפני חוא שליליהע בלשון דבריו את חלל שניפחשמח
 לעשית קודם תנאי שחוא מרע, לפור לחתגייר לחבא לחורותרצח
 מופר כל של שאבדחפנח מודח, חלל שגם ברור כי בחיוב.חפוב
 שבפעם חעובדח, מן חתעלמו וכולם חחיובית4 חאחבח חיאחתורח
 חיובית בצורח חעברי מופר עיקר את בעצמו הלל ניפחאחרת

 את איפוא צמצם לא חלל א(. חבריות את אוחב חויבפתגמו:
 כי מרחיב, ביאור עוד לו נתן אלא כמוך, לרעך ואחבתחכתוב
 רק שכוונתח ולפעון, לבא עוד אפשר "לרעך" מלת עלאם

 כוכבים עובדי ואף אדם, כל כוללת חבריות אהבת חנחלישראל,
 א(.בכלל

 מופר של לפיבו חנזכר מונפיפיורי של חרדתו חיאומוזרח
 חדבר יעלח שאם בכתבו, הלל, של חשלילי מאמרו בגללחיהדות
 ישמחו חיובי בנופח חזולת אחבת מצות ישראל בפפרות גםלמצא

 שט. אטות על שטים לאם במרושו עטדין רשי טצדק טשוו וכך5י( * פרק אבוןא
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 ביחדות וחטששטחטוסר

 כי הזאת, חחרדח כל ולשוא 36(* הנוצרים ויתעצבוהיחודים
 מצאמ מזו גדולח ועוד בעצמו. לחלל החיובי בנוסחחמצאנוה
 במלח מלח כמעפ לרעך ואחבת חכתוב את שפירשלרמב"ם,
 : א( אומר חוא חסדים גמילות על בדברו כי האבנגליון,כנוסח
 רוצח שאתח הדברים, כל כמוך, לרעך ואחבת בכלל חן"הרי
 ובטצוות", בתורח לאחיך אותן אתח עשח אחרים, לך אותךשיעשו
 בזח רצונו ובמצוות", בהורח "לאחיך הרמב"ם שהוסיףומח

 שרצח רשע, לאדם כמוך חאחבח את ליחס אפשר אי כיכנראה,
 יש גופא חזח וחעונש חואיל מעונש, לפפרו כדי עד וכדומח,נפש
 תקון על שוקדים בזח כי חרחב, במובן חזולת אחבת משוםבו

 במקום אולם רשע. ביד מלפול נקיים אנשים הרבח ומציליםחחברח
 עפ"י הפושע עם גם לחתנחג צוו לאחרים, תקלח מזח תצאשלא

 בשעת בצערו לחרבות שלא ואמרו כמוך, לרעך ואהבתהכתוב
 38(. יפח" מיתח לו ברור כמוך, לרעך "ואחבתמיתתו

 במובן לרעך ואחבת את ביארו חתלמוד שחכמיוראיה,
 החיובית* בחוראתו בפסוק חשתמשו להלכח שגם חיא,החיובי
 חברו את חמדיר כי חאומרוק 39( המשנח מן למדים אנו זחדבר
 : לו ואומרין שבתורח, חכתוב מן לו "פותחים מםנו לחנותשלא
 : אמר . . . כמוך לרעך ואחבת . . . על עובר שאתח יודע הייתאילו
 טזח מותר". זח חרי נודר, חייתי לא כן, שחוא יודע הייתיאילו
 חמובן והיינו לזולת, טרה במניעת ראו חמשנח שחכמימוכח,
 כמוך, לרעך ואהבת חצווי ש עבירח רעחו, אחבת שלהחיובי
 שאתח כמו לו, להפיב גם אלא מרע חסור את רק לא כוללבחיותו
 לךי שיפיבוחפץ

 עה. 5סחיש38( 10נ אההי1 הבפי38(
 סונ נדיים,39( 9י"ה אבל, ה~ות דמב"ם,31(
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ון*
 לסומר- כיםוד הונמה האהכמ שתורת איפואנומכנו

 אמבת סצות של עוסקה כל סצו מתלסוד מכסי ואףהימדות,
 שבאו עד מברו, עם האדם של שלסה הזדהות כדי עדהזולת,
 לעגוש החפץ גם יצויר לא הסמויבת האהבה שסתוך סםקנהלידי
 שלילי ימס לכאורה תמייב זו תורת-סוםר והנה הרע. הסעשהעל
 אין אמבמ שיש בסקום כי אמריו, כרוך שעונש המשפם,לכל

 אמבמ. אין סש8פ שיש ובסקוםסשפפ,
 בתורמ, נתנו כרוכים והסש8פ שהסוסר ראינו, זאתובכל

 ואם קיים. העולם שעליו התווך כעסוד בתורמ משוב הסשפפוגם
 גיסא סאידך מנה כסוך, לרעך ואהבת בצווי התבמא הסוסרסהות
 : מצו הוא בתורה הכהט88י הערך לתוקף מותך היותרהסופת

 41(. דל פני תשא לא 4ג בריבו תהדר לאודל
 נדכא כל על ורמסים מסלמ טצרים, בלי אהבה בסוסר,שם,

 לרגשות להשמע לבלי ומסורה, קרה אזהרמ בסשפפ וכאן,ומלש,
 הדל. לשועת לב שים לבליהלב,

 היהדות "טצות : ואסר 42( גייגר אברהם זה על עסדוכבר
 התורות כל דוגסתו. שאין סוםרי מזיון הוא בריבו תהדר לאודל

 וגדולים, לעץטירים פנים סשא על אלא סזהירות אינןהאמרות
 בשבמם וספריז לעניים פנים נושא עצסו הוא כידוע,וחאבנגליון,
 הלב, רגשות סצד ויפה פוב זה כל שסים". ב,,סלכותוגדולתם
 היא הרמסטת אסנם : ואוסר הרגש על סתגבר הצדק סוסראבל
 אל רק לעזור, מובתך לעני, לעזור בידך יש ואם פובה,סדה
 בריבו'/ דל שתהדר עד סצדק כף להפות רמסיךיביאוך

 ש. הו4וא כג. שפומ,40(
 שפ. אחה4ע, מרגום ל8י 26, עפוד נעויכטע, נ"ע ף אוי יווענטום דא0פ(
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 חכלול חבהטפפי, וחצדק חמומרי חצדק שבין חהבדלאת
 בחעירם חתלמוד, חכמי גם חבליפו בריבו, תהדר לא ודלבכתוב
 לפרנסק חייב וחעשיר זח, חוא עני תאמר "שלא : זח פסוקעל

 י4(. בנקיות" מתפרנס ונמצא בדיןאזכנו
פי

 בעלי כבר חרגישו חיחדות בתורת עין למראית זובסתירח
 וקבע חנכון, חפתרון את לח מצא לקיש בן שמעון ורביחתלמוד,

 ט בצעורח וחכהט*פ חמוסר בין יסודי תחוםבזח
 ורש עני דכתיב מאי לקישב בן שמעון רביוואמר

 בריבו, רטתדר לא ודל כתיב וחא בדינים, אילימא א(חצדיקו
 8(. לוון ותן כחטלך צדקאלא

 לחונ-8עולות תחום לקיש ריש תחם אלהבדברים
 חתנחגות אחבת-חבריווק בתבעו לפרפ פונח חמוסרוחמשפפ. חמומי

 הכרת ש חמשפפ בטי זאת לעומת כהטלו. ולותרבמדת-חרחמים
 חאדם את לשפופ אאפים ניתן פיח וש ושלך, שלי שלחזכות
 ותרן.שאיט

 ופעולותיהם שונים, גורמים שני איטא חם וחמשפפחמוסר
 בני חטך תעודתו חמוסר מזה זו שוטת ספירות בשתימתפשפות

 חכרת המחשבח, פחרת חמדות, זכוך מוסרית, לשלמותאדם
 כפיח לכל מקום אין אלח חלבבות חובות שבשפח מובן,חנצחי.
 לשופר להסגיר אפשר אי ללב חמסור חדבר את כהטפפי.ואונס
 וחרצט חחפשית חבחירח דוקא חיא מחותו כל באשרהרודח,
 חמוסרי תפקיד זחו משלך", "צדקהפוב.

 שחדבר כמח עד הכפיח בכח לחשתמש עליו חמש*פ. כןלא

 קלו. חולין,5א כט. ויקרא כהנים, תורתיא
 8ב תהמש4א
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 חחוקים באלח מתענין הוא צבורית פונקציא ובתור לחברה,נחוץ
 חדל על גם ולפיכך בלעדיחם. לחברה לה אפשר שאיחמוטריים,
 החברתיים. ההיים קיום לשם לו להכגעוהעני

ה
 של בתכונתו לכאורח חגלויח חסתירח לע תתישבובזח

 ככלל חריע אהבת על שחכריז חוא חוא הלא גו5א. עקיבארבי
 בחיט גם כי מקיים, ונאח דורש נאח וחיח היהדות, במוסרחגדול

 8( שחברייתא עד חברו, כלפי וחותור החסד במדת נחגחפרפיים
 נשמעח תפלהו שלכן ואמרח, בת-קול שיצאח עליו,מספרת
 אלא מזח, גדול שזח מפני וולא 2 אליעזר רבי של מת5להעיותר
 מעביר איט וזח מדותיו, על מעביר - עקיבא רבי -שזח
 מדותיו.על

 חכלל את שקבע עקיבא, לרבי מוצאים אנו זאתובכל
 אשח וחניח שמת מי : בדין" מרחמים "אין כי במש8פ,חקפדני
 פרפון רבי אחרים, ביד מלוח או פקדון. לו והיח ויוו,טין, חובובעל
 חצריך לזח חייע שבחן, לכושל המלוח או חפקדון ינתן :אומר
 ד4(. בדין מרחמין אין 2 אומר עקיבא ורבי ביורנר,לו

 רבי השקפת גם כי נגוד, כל בזח אין דבר של לאמתואכן
 אך חפרפי, במוסר גדול חיוב הוא שמדת-חרחמים חיתה,עקיבא
 חצבור על מרותו את הכהטליפ חסהט8פי בצדק מקומה יכירנהלא
 אלא בסהט8פ נגע לא חדבר שאם כלל, פלא זח ואין חצוני.בכח

 בתפקידים חאלח חתנאים שני את רואים אנו מוסרית,בחתנחגות
 עשיר שחיח פרפון, מרבי בחכמה חוציא עקיבא שרבימהופכים,

 8(. לצדקח זהב דינרי אלפים ארבעתגדול,

 8*נ טי, מא של*ד, י""ר,88 ט4 תעיית,86
 18* טתובו* יאאד8
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 ביהרות והמשפטהמוסר

 עקרון את לחעביר חפץ עקיבא רבי חיח אחת פעםואמנם
 חזו חשאי6ח אולס חבהפפפ, לתחום שבסוסר והחמלההאהבח
 על בחר4צרע גמליאל, בן שמעון רבי הנשיא בחתנגדותפגשח

 חסוסר שבין .חגבולים בפשפוש חכרוכות החמורותהתוצאות
 בשבוע אחד חחורגת "סנחדרין 8( בכהפנח ססו6ר זח ועלוהכהפנפ,
 לשבעים אחת : אומר עזריה בן אליעזר רבי הובלנית,נקראת
 בסנהדרין, חייט אילו : אומרים עקיבא ורבי פרפון רבישנה*
 מרבין חן אף : אומר גמליאל בן שמעון רבן בעולם. אדם נהרגלא

 בישראל'וי דמיםשופכי
 מח מפני למעלח שחבאנו חנמוק, את רשב"ג גילחכאן

 אם כי חבהפ8פ, ליסוד מדת-חאחבח את להניח חוא חנפנעמן
 לפגוע נבוא לעונשו, לבלי הפושע על מדת-הרחמים אתנגלגל

 ביד נקי דם מ6קירים בזח כי כללי, באו6ן עצמחבמדת-חרחמים
 דמימי שופכי ומרבים לעתיד,חרוצח

טנ
 הבעיח שבהפח לק"פ בן שמעון רבי חאמורא לפני עודאכן

 לחלוקי- מחפא הסוסרי, וחצדק הכהפפפי חצדק שבין הגבולבדבר
 : פ( בברייתא התנאים ביןדעות

 לבצוונו אסור : אומר חגלילי יוסי רבי של בט אלעזררבי
 מנאץ, זח חרי חבוצע את המברך וכל חופא, זה הרי הבוצעוכל
 חחרי את הדין יקוב אלא ח' ניאץ ברך בוצע 51( נאמר זחועל
 חבהפפפ כי 52( שנאמר ההר, את חדין יקוב אומר היה בהפחוכן

 בין שלום ובהפים שלום ורודף שלום אוהב אהרן אבל חוא.לאלהים

 ק תחיע514( 4 פט84(
 44 וברי524( ק ספוריי,0ק
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 53( שנאסר לבצוע, סצוח אוסר קרחה בן יהושע רבי לחברו.אדם
 סשפט שיש במקום וחלא בשעריכם, שפטו שלום ומשפטאסת
 בהטפט איזחו אלא סשפט? אין שלום שיש ובמקום שלום,אין
 ויחי א( אוסר הוא בדוד וכן ביצוע. זח אוסר הוי שלום, בושיש
 צדקח, אין סשפפ שיש מקום כל והלא וצדקה, משפט עושחדוד

 אוסר הוי צדקח, בו שיש כהטפט איזחו אלא 9 בהט8ט איןוצדקח
 ביצוע".זח

 בספרות הראשונה בפעם עדים אנו חזאתבברייתא
 ולחגדרח וחמשפט הסוסר שבין חסהותי הנגוד לחכרתחתלסודית
 וצדקח שלום שיש במקום : ביניהם החבדל של וחותכתבולטת
 חנגוד אבל צדקח, ואין שלום אין כהשפט שיש ובמקום בהט8ט,אין
 חסשפטי לצדק ססל בתור סחמי באחד לזלזל הביאם לאחזח

 לישראל, הזולת אהבת תורת את שנתן חוא משה. אתחעסידו
 בסלאותו שכסו, על השופט וכהטרת התורה סקבל בחיותו זאתבכל
 ההר. את הדין יקוב ואסר לבו, רגשות את כבש הזה חתפקידאת
 תעודתו את ראה ורוחני, דתי סנחיג בתור הכהן, אהרןאולם

 חיה לא כי וצדקח, שלום של חסוסריות חסדות תורתבהרבצת
 55(. לרגליו נר הסוסר היה יחיד ובתור הבהטפם, לכסכבול

 בני סכסוכי לסדר ההשתדלות חייט חפשרח, ביצוע,והנה
 הבהטפטיוק חזכות על בדיוק השוסר הדין, חוסר יסוד על לאאדם
 : אסרו ולפיכך וחטלח. נדיבות של סוסריים עקרים יסוד עלאלא

 ונראח א(. חדין בהטורת לפנים פשרח זו והטוב, הישרועשית
 של חוג-8עויתו בין לקיש, בן כר"ש כבר, חילקו התנאיםשגם

 י8. נ שמואי54 ה. ווצקא53(
 אושרן. ד"ה שם, ההוספות בעיוהו זה במובן55(
 רבוהקצ. סורש בוש שם, דטהש ורמנשן ריץ56(
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 הושם והכהטפט יחיד, כל של חובו הוא שהמומר והמשפם,חמומר
 חמעמידים החברח, אישי על באונס לחטילו בית-דין לפנירק

 תנאי לפני שעמדח חשאלח ותור. ללא זכותם עלדבריהם
 שוב שאז השפוט, פעולת מתחילח אימתי איפוא היתחהברייתא
 כי חמוסרי, חצדק לצד חמשפפי חצדק מן לנפות לשופפאמור
 חמומרי חחוב שמן כאמור, לחם, היה פשופ חשפופ חתחלתלפני
 ולווער במדת-חמומר לחתנחג חיריבים על לחשפיע אדם כלעל

 תיכף אם שוטת, דעות בזח שם בתלמוד ויש חברו. לטובתכח8לו
 את בעלי-הדינים שחציעו אחרי רק או לדון, השופטיםמשישבו
 התלמוד ולדעת חמשפפ. חתחלת היא חבית-דין לפניטענותיהם
 שזח אומר, אלעזר שרבי בזח, רק חיא בברייתא חתנאיםמחלוקת

 מדור בכוון חכהם8ט, חתחיל פרם להשפיע, לשופפ רשותרק
 מובר, יחושע ורבי השפופ, חוא חדיין תפקיד ועיקר חיותמומרי,
 הבעליי אזני את לחעיר חכחשפפ את חחלו לפני מצווחשהשופפ
 מחובתו פפור איע שופט בחיותו אף כי חאחבח, למוסרדינים

 בבירור מעט חארכנו למשפפ. ישב שלא זמן כלחמוסרית,
 חתלמוד בעלי דעת שלפי חוכיח, למען חגמרא, לפי הזוחברייתא

 אחרונח למטרח המשפט את להרים שמגמתו אחדו תנא אףאין
 יקוב אלא לבצוע לדיין אמור שאמר אלעזר, רבי ואף חמומר,של
 שחוא בזמן ורק חשופט, של לתפקידו רק נתכון חחר, אתחדין
 מומריים עיקרים שישנם מודים, כולם אבל זח, חובו אתממלא
 אותם. מגשים לבדו המשפפ שאין ושלם, צדקחשל

יב.
 ערך על היחדות השקפת בענין למעלח שנאמרובדברים

 חיהדות עמדת לשאלת גם הפתרון ניתן כבר והמשפטחמוסר
 ישראל שתורת ראינו, הקודם. בפרק המובאח איהרינגלדעת
 להפך מושלמוק חבלתי בחברח המש5מ את שוללת איננהאמנם
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 בישראל והפשפטחפוסר

 שיא לח הוא אין אבל לזמנו, ורב-ערך חכרחי דבר בו רואההיא
 חאחבח היא היחיד של המומרית משאת-נפש בי חמומר,שאיפת

 דעח תמימת חעברית תורת-המשפפים אין זאת עקבוחותרנות4
 את לתבוע אדם כל על מופל מוסרי חוב כי איחרינג, חשקפתעם

 לקפוח יד נותנים א% ובותור% חיות בבית-דין חמשפפיתזכותו
 בצבורי חמוסריים חיסודות ולערער המשפפיתהזכות

 שג% חתלמודית, חספרות רחבי בכל מוצאים א%לחיפך,
 ומלאו חדיןו חומר על זכיותיחם את חמעמידים אלח, אתמאד
 כחטורת לפנים זולתם עם חמתנחגים חותרנים, % תחלחפיחם
 חזח חכוון על חדבור את בפרורופ עוד גיחד חבא ובפרקחדין,
 חתלמודיוב בפפרות חדין כחטורת לפניםשל

 גם מתבפא חיחדות וחשקפת איחרינג שיפת שביןחנטד
 איחרינג. מתפימת חיוצאתבמסקנא

 איחרינג, מדעת בצדק חמקיש ריזלר, דברי את חבא%כבר
 חחוק לקיום ללחום אדם לכל חיא מוסרית מצוח כי נניח,שאם

 עצמו בעל-דין רק שלא בחכרח, זח יחייב ותור, ללאחכהטפפי
 בעל שאי% מי גם אלא בבית-דיןו זכותו את לתבוע עליושומח
 לבית- זכות קפוח כל לחגיש ועומד מצווה הכהטפפיתהזגות

 היסודות את מערערת חכחט8פי בחוק וחפגיעח הואילהכהטפפ,
 לתקון לדאוג חחוב שומח אדם בל ועל חצבור, שלחמוסריים
 ראובן על מופלת חובח אלא רשות רק שלא איטא יוצאחחברה.
 לוי. על לו שיש שמעון של חמקופחת זכותו את בבית-דיןלהעבע

 להגן אדם על חוב חפיל שלא רק לא חעברי הכהטפפאפס
 להתדיין רשות כל שאין קובע חוא אלא שלו, שאינח רוביעהעל
 שוואם חתלמודי במשפם חוא ופשופ בעליח. חוא שאין זכווקעל
 זכותו על בדין לעמוד לאדם רשות ואין משפם", אין תובעאין
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 ביהדות והמשפטהמוסר

 הזכות, בעל שאינו התובע, את לדחות רשאי נוובע וכל חברו,של
 סן יוצא 57(. את" דידי דברים בעל "לאו : לו ולאסור אתוסלדון
 אסצעית, נגיעה איזו הפחות לכל לאדם יש אם רק הוא חזההכלל
 יש אם לסשל נזק, לו גם יצא האחד של זכותו קפוח שלרגליחיינו
 לא לתובע, ישלם לא הנתבע ואם חתובע, על תביעה סצדולו

 דרבי שעבודא בתלסוד הנקרא זה חובו, את לגבות סקום לויהיה
 האחריות ולבעל באחריווק שדח שסכר סי לזה, בדוסח אונתן,
 של קפוח-זכות ואז %(, הקונה סן יוקח השדה אם סזה, הפסדיצא
 כזה בסקרה רק הוא. זכותו קפוח גם אחת בעונה הואהאחד
 זכות את לרנבוע הזכאי לבעל-דין העברי המשפפ אותוסכיר
 נגיעה כל לו אין אם אבל הזאת. בזכות חלק לו גם כיחאחר,
 לו. לא ריב על להתעבר רשאי אינו האחר,בזכות

 אך לדין, חופא לססור חוב הפילו ישראל וחכסי ישאסנם
 שאסור סיתה, בסחויבי ורק פלילי במשפפ אסורים, דבריםבסה

 ולפיכך הבריות, שלום את ססכנים ובזה הואיל עליהם,לחפות
 בסשנה אסרו ולזה אחריהם, לבער הוא אישיה וכל החברהחוב
 נססרו שלא בתורה, האמורות סיתות על לעולם בא דבר :59(

 הפרפ. של משפפית לזכות ענין זח אין אבללבית-דין",

 בשלילת לא סחזיקה תורת-היהדות שאין נוכחנו, כן כיהנה
 של לחזות-הכל הסשפפ בהרסת ולא פולספוי, כדעתהסשפפ,
 רק הרודה בסשפפ רואה היא אלא איהרינג, כדעתהסוסריות,

 והחסד. האהבה לתורת בדרכה לאנושיות הכרחיסעבר

 פ.ד. אבווע59( ועוד. פא כתובות57(
 לא. שבועות,58(
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