
 רביעיפרס
 ח פ ש מ ו ם פ שמ

- המשפט* ערךשוללי - צדו4 משפט מהות עלה"טוד* - והמשפח. המשפט מושגי -המשפטים. תורת- את מגנח גיטח   עת חוקי 
 בשם ואדם עם דכוי - טדופות.בתקופות
 חוקית פורמליות - צדק. ושופט צדקששפט - המשפט. סלוף נגד תורת-ישראל -משפטימ.

 לאמתו. אמת דין - סדום. דייני - מרומה.בדין
- השלמות. כליל לשופט משאת-נפש-  הקבלה 

 השופטים. מוסר על הרמב"ם - ספנסר.לשיטת
 השיפוט. מן עצמם חושכים ישראל חכמי-

 על קשים דברים - חדין. עיוות מפניהיראח -
 חמוסרי המשפט חיוב - דין. ועורכידיינים
 - המשפט. במסוה הרשעהושלילת

א.
 הבהשפם ואל בכלל חמשפם אל הסוסר יחס כיהנחנו,

 את תדרוש המדות תורת לתולדה. אב בחינת הוא בפרםהעברי
 ואחבת-חסד, נדיבות-לב מתוך הפוב עשית את חמרובה,חתפיסה
 שלו, שהוא מח על הויתור ועל הצדקה על האדם אתותצווה
 על בשמירה המיעום, בתפיסת המשפפים תורת תסתפקלעומתח
 חצונית. וכפיה העונש יראת באמצעות ווושלך" "שלי"תחומי
 אין הסוסרית, התביעה כל את ממצח המשפם אין כן עלכי

 לפנים על ולחייבם הבריות בין ורעות אחוח להשליפמגמתו
 שורת-הדין בעזרת הצדק רעיון על לשמוד בחתרו ; הדיןמשורת
 הוא זה ובגלל שבסוסר, החכרחי חמיעום את מחייג רקהוא

 המשפמי החוק חיותו. לשד את ממנו ויונק הסוסר של חלקבמהותו
 חברה לקיום הכרחי נעשה אשר סוסרי, חוק בעיקרו איפואהוא

 המדינח. סוסדות לפיקוח הגשמתו נססרה זה ומשוםמתוקנת,
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 ופששחפשפט

 מיוסד יחיח כהם88י חוק שנל מחייבת חזאתחהשקפח
 משפפי שחוק יתואר, שלא שנן ומנל מוסרי, רעיון עלבחנרח
 חחיא, חשיפח ני ראינו אולם חמוסרית. לתביעח בניגודיעמוד

 חתנגדותם מתוך רבים. מתנגדים לח מצאח חחגיון,מחוייבת
 תורת- נל על זעומח בקורת ומתחו חסאח את חגדישולחוקי-רשע,
 חאנזרים, חשליפים של לבם זדון יצירת לדעתם שחיאחמשפפים,
 משפר לחם יוצרים חם החלשים חנננעים על לחשתררשבמזימתם
 חמדוכאים את לחחזיק אמצעי לחם חמשמש לחפצם,מש8פי

 זכיותיהם. ובעושקבשפלותם
 חקשים חדברים את מפיספו בפי שם ב"פאוספ" גיפחגם
 1 הערת-חכהט8פים עלחאלח

 בירושח יעברו ומשפפיםחוקים
 אטשח, נצחנמחלת
 ונמשנים ח~נים לדורמדור

 ; משרנים דרנם אפ למקוםוממקום
 * לצעקח. וצדקח לסנל ישימושנל

בב
 חמדח על בקיצוניותם חפריזו הכחם6פים תורתשוללי

 עד חנלל, על חפרפ מן דנו בודדים בחזיונות ובהסתיעםחננונח,
 אמנם וחמוסר. המשפפ בין מבדיל חיץ וחעמידו לנתשחרחיקו

 בתחוקח, לרע חשתמשו אשר בעבר, נאלח מקרים שחיו לנחד;אין
 וחגנת חצדק רעיון. חגשמת שחוא העיקרי, לתפקידהובחתנכרם

 רעכטע, "תו מה"ע יו עי9א*
 סשרנ קחעקהץט מר~ך יהעף
 נעשלעכטעו צום יך געשלעכס פאן שלעפעןף

ץ11ד 9 י   הי צו יט 
 68עע. 5.ףולטאט אוגוין, הירדסער1ונפט
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 בישראל והמששטהמוסר

 בידי כלי-שרת חכהם8פ לפעמים נעשה ממנו, החזק בפניהחלש
 את ולהתמיד צדיקים גורל על שבפ-רשעם את להניחהנוגשים
 וחלכח. מסכן על האכזרי ואכפםכחם

 9 חכהשפפים תורת כל את לפסול אלח תופעות בכח חישאפס
 חמדעית חשאלה 9 פלילי גבולים ופשפהם מושגים ערבוב זחהאין
 תולדת היא המשפפים שתורת וההנחח, למוסר, חמשפפ יחסבדבר

 ף א 1 ש ח בכהשפפ ק ר ת 1 ק ס 1 ע ן ח חלאתורת-המדות,
 ששמד מ בעולם, חצדק רעיון אתלחשליפ

 חמש*פ זש צדש משפפ בשם ישראלבתורת
 חב~

 חחכרח על
 ולקנעיחכע לחיים שוח זכות יש איש 'פלכל בנהאדם, 'פתתשל

 לכולנו", אחד "אב של הדתית חתפיסח מתוך שנולדחחחכרח
 עולמי באי כל בין אחוח של חמוסרית לתביעה תוצאותושממנח
 והסכסוכים חניגודים את לישב איפוא תעודתח חמשפפים,הורת
 מ8ני לעשוק וצינח מגן ולחיות הצדק, לרעיון בהתאם בני-אדםבין

 חיבורו בשער שחעמיד 1(, חפור דברי בזח נמלצים ומחעושקו.
 חמשפפים תורת כל את חמבריח חרעיון את משפפים עלחגדול

 קיים, לחיות חעולם את ברא "חקדוש-ברוך-חוא 1 באמרוהעברית
 נמצא . . . במעשיחם אותו מחריבים וחומסין שגוזליןוהרשעים
 ומחזירו פרף מידם ולוקח הרשעים רמות זרועות המשברשחדיין
 שמו יתברך חבורא רצון לחשלים וגורם העולם, מקייםלבעלים
 קיים". להיותשבראו

 בתור המשפפים תורת בזכות הטצדדים שכל איפוא,ברור
 בניי כל של חוקי לשויון השואפת לתחוקה כוונתם מוסרי,גורם
 המזהים חחוקרים אלה צדקו לא לפיכך זכיותיחם. ~שמירתאדם
 של השיפח את חכוללת חמסורתי, במובנח המשפפים תורתאת

 * סיסן חף4 סור1(
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 ופשפחמש6ט

 ולדכא צדק ולעוות משפפ לסלף הזוממים חוקים עם צדק,משפפ
 יקראו, "משפפים" אלח גם הלשון בשיגרת אמנם החלש.את
 חוקים עם משותפת נקודח כל במחותם להם אין באמתאולם
 לחראות יתכן ולא לזח, זח גמור בניגוד הם עומדים ולהפךישרים,
 למפרח לו השם המשפפ את נם לסהור ראיה כעל רשע חוקיעל

 בעולם. צדק משפרלחקים
נ

 חוקים. של בצורח משפפ גזל של חיקחזיונות התקופותבכל
 עמים על זדון ממשלת שופכים עריצים כובשים כשחיוביחוד

 וסיגלוח חארצות תחוקת על גם ברגיל השתלפו אזומדינות,
 אדעת את חמבפיח "משפפי", משפר להקים כדילחפצם,
 חמשועבדים. חמנוצחים על ושלפונםחמנצחים
 חמהם6פ בשפח כזו אפלח לתקופח עדים אנו בימינוגם
 חמגרש שופר למראה נזדעזע שפולספוי חזכרנו ארצות.בכמה
 לבקש חבא ורעב עני איש ארמודעשירים משער "החוק"בשם
 כח על חבנוי משפפ שכל לשיפתו, ראיה בזח מצא הואלחם.

 חמוסר. עם דבר לו אין והחמלח, חאחבח רגש על ולאהאגרוף
 חבלתי-מיוסדת חחכללח מן הרבה זו קיצונית בדעח שישוודאי
 ערך כל על חרשעח, במלכות-חצאר שנוצר בודדו חוק בעלהקיש
 אומות-חעולם חסיד מעיני עפר יגלה מי אולם הכהמפפים.תורת
 אשר עמים מלחמת שעת אנו בימינו למשפפ עוללו מח ויראחזה

 יש דמיון מח ידגלו. עילאית אירופית ותרבות אחבח דתבשם
 חט חנאצי-גרמני החוק ובין לרעב המתאכזר חרוסי חשופרבין

 יתנח ומי ? מישראל לרעב לחמו הפורס בהולנד איש כללמיתח
 בארצות יום-יום ונחקקים החולכים בלע ומשפפי עוון חוקי כלאת

 תפארת- באפר להכפיש היא מגמתם הפכל מדם, העקובותהרודנים
 1 חגנח ונפולי ישע לחסרי וסבל עיעי ולחרבות וכבוד-עםאדם
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 בישרשל והמשפטהפוסר

 לשיא המשפ5י חרעיון את ולרומם לזכך דורות שאיפותאחרי
 ומפיצי ומלואו, עולם חזדונים נחשול חציף שוב האנושי,הצדק

 חאכזרי וחאנרוף חכח שלפון על שוב חכריזו ונזעים עמיםכהםפמת
 המשפפי" חמדע "בעלי של אספות עתח מאספים אלהבעולם.
 ועול, עון מלאת נאלחח "כהםפפית" שיפח ויוצריםכביכול

 בחנית מנוצח עם בן חצדיק. את ומרשיעח חרשע אתחמצדיקח
 נפשו והעבודח, חחיים זכות כהם~ל החוק" "על-8י נעשחוחרב
 בכיפח. השולפים בליעל אנשי של נאוח רנל לכל מדרס הםורכושו

 בצורת אמנם חמנוסחות אלה, רשע מזימות בכח ישהאם
 של חמוסרי חערך את לאל לשים. סעיפים, וסעיפי וסעיפיםחוקים
 חרבח חסכנח את רק לע מנלות חאלח חתופעות בכלל9חכהםפפ
 חוא אם הצדק, לרעיון לרועץ להעשות חעלול למשפפוחאורבת
 חמוסר* שחוא מחצבתו, למקורמתנכר

ןע
 זרח היתח לא ח,,חוקיות" מסוח תחת כהשפפ לנזלחחרדח
 תשא לא בכהם8פ, עול תעשו "לא : שצותח והיאלתורת-ישראל,

 בלתי-מוסרי, כהםפפ ננד אזחרח זוחי נדול", פני תחדר ולא דלפני
 : בדרשח חמוסרי חמשפפ את נס ש חתורח חרימח זח עם יחדאך

 תביעתס עם יחד ישראל, נביאי נם 1(. עמיתך" תשפופ"בצדק
 חדין עיוות את פיחם בשבפ יסרו צדק, כהם8פ לעשותחמתמדת
 וצדקח כהשפפ, ללענח חחופכים 8(, כהם8פ כראש ופרח :שבימיחם
 $(י ללענח צדקח ופרי משפפ לראש חפכתם כי 4(, חניחולארץ

 חאחת צדק. לכהםפפ חצפויות חסכנות חן שתיםואמנם
 בל וממשפפים פובח לא מתחוקח לחשמר , ק ק 1 ח מ למוסבת

 ש אי4" ש. הך*1(
 נ י5,8( ן הושן,8(

 --ט8



 ומש*חמש*ט

 ססולפת לפועל סחוצאח לחזחר פ פ 1 ש ל וחשנית בחם,יחיו
 אם כי חראשונח. סן חשניח רעת פעם לא וגדולח חסשפם4של

 בחוקי-עון כל לעיני גלויח סוסרית, הבלתי חתחוקחחראשונח,
 לחתפס. לבו בססתרי לפעמים לשופם לו אורבת השנית חנחשלח,

 לכהשפם רק לא חזאת חדאגח פרפיוה. ולנפוית צדדיותלהשפעות
 ספרותט. בכל חשני כחום עוברת צדק, לשופם ובעיקר אלאצדק,

 בחרף ונלחסו וימומפים מלכים פני אף כידוע, נשאו, לאחנביאים
 את וחזחירו וחזרו חזחירו בתלסוד גם חכהמפם. עיקום נגדנפשם

 לחדור יתאמצו אלא חחוק, של לפורסליות ישתעבדו לבלחשופמים
 תעודתו סן חסתעלם חשופם חסוסריתי ולשאיפתו הסחוקקלכוונת

 ו,דין דן חרשסי, מצדו בשסירתו רק וממתפק החוק, שלהסוסרית
 בדין שיודע לדיין מנין : 4( הברייתא סזחירח זח ועלסרוסח",
 ויחא אחתכט, מעידים, והעדים חואיל יאסר שלא סרוסח,שחוא
 י(. תרחק שקר סדבר לוסר תלסוד חעדים, בצואר תלויחקולר
 שלא לשופפ, אזחרח 9( תרדוף צדק צדק בכתוב רואח 4(ורבא
 שבחוק. הצדק לרעיון בחתאם לדת חיינו סרוסח, דיןידין

 את גדויט ובצבע חד בחיתול תארו 10( חתלסודחכסי
 ארבעח : וחסוסר המשפם בין תחום חמעמיקים השופפיםתמונת
 סמח - דינא ומצלי זייפי ושקרוראי שקראי בסדום, חיודיינים
 אשתך תן חאשח, לבעל אסרו והפילה חברו אשת חסכחסשפם.
 חברו, של חסורו אוזן הקוצץ שוב. סמנו שתתעבר עדלסכח
 חחובל שוב. אזט שתצסח עד חסורך את לסזיק תן לו,אסרו
 ואגדח דם4 לך שחקיז על למויק שכר תן לניזק אסרובחברו,
 לסדום, שנזדסן אברהם עבד אליעזר על שם פספרתסבדחת

 טש ובהשק ג שבתושא
 קס. סמורין,10( כ4 שמושק
 לב. ס1הדרין,ק
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 בישראל והמשפטהמוסר

 ש שכרו לו תן לו, אמרו מדום דייני לפני בא ופצעוחו.הכוהו
 : חשופ6 צעק חשופ6י את בח ופצע אבן לקח דם. לךשחקיז
 דם חקזת בעד לי חייב שאתח השכר, אותו : לו אמר זאת?מח
 קיים. קיים כאשר וכספי שפצעני, לזחתן

 ושיגרח עצלות ומרעך הלכח, של לעומקח ירדו שלאלדיינים
 "דייני גנאי בשם 11( רבא קרא לזח ומחצח לזח טחצח 8שרחעשו

 על מחצח וחוצצים פשרנים דיינים רש"י לפי שחםדחצצתא",
 בית-הקברות4 שופ6י שחם חננאל רבנו כביאור אומחצח,

 חפנימית חאמת לפי לשופ6 קראו מרומח דין לדןבניגוד
 לאמרע", אמת דין "דן בשם חחיצונית חוראתו לפי ולא חחוקשל

 אינו אם אך חחוק, למלת גמורח בחתאמח לדון שאפשרלאמר,
 זח חרי שלפניו, חמש68י המאורע אותו של חמיוחדת לאמתחודר
 12(. לאמתו אמת לא אך חפורמליוק מבחינח אמת" "דיןרק

 צדק, שופפ בתור לאמתו אמת דין חדן את חנס ש חרימוולפיכך
 צבי לע6רת צבאות ח' יחיח חחוא ביום 13( חנתת שואמרו

 חמשפ6, ש ליושב משפ6 ולרוח עמו, לשאר תפארחולצפירת
 יערח שח' ברורח, וכונתם לאמתו, אמת דין חדן זח מש68לרוח
 לאמר חמש2פ, רוח חבנת את לדיין, חיינו חמש68, עלליושב
 14( בברייתא אמרו וכן בחוק. חגלום המוסרי חרוח לפילשפוט

 לאמרע* אמת דין הדן זח 15(, חרקיע כזוחר יזחירווחמשכילים
 חפנימי לרוח מבינים אינם שופפיו אם לציבור, ראו קשחחזות
 האדון וחנח : חנביא של חעגום חיעוד את לזח ויחסו חבהטפ6,של

 . . . י.י.-- קינ 82ח4 מש11(
- 

8 התכתו יזה12(  כך אחר ומיאתי אמת. דיו דשה טה מגעה התוספות, גש* 
 בובריע. ששירש 4 סיסן סשפס, חושן ופרהשהבדריקהז

 בט. ישעטש13(
 י4 חהיג15( 41 בהרא, גפא14(
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 ח פ ש ומ ט פ שמ

 שופפ . . . ומשענח משען ומיחודה מירושלים ממיר צבאותה'
 י1(. לאמתו אמת דין הדן חשופפ שיחסר חכונח כי 16(,ונביא

ו2
 האובייקפי- על חמסובכת בבעיח חתעמק חתלמודיחמשפפ

 שככל חתלמוד, חכמי לפני היח גלוי השופפ. של חמוחלפתביות
 סוף-סוף צדדית, נפיח של שמץ מכל נקי להיות אדם יתאמץאשר
 קץטוי ואדם ללב, רואח ואינו ט( רואות שעיניו מח אלא לדייןאין

 מניעים מכמח מדעתו ושלא בעל-כרחו מושפע בהיותולפעות
 השופפ של בנפשריחידתו רק שמקורם ובמחשבח, שברגשפנימיים

 העמידו זה משום חיצוניים. טרמים מכמח וגםחסובייקפיבי,
 כל על אשר כליל-השלמות, שופפ של אידיאל חדיין לפניבתלמוד
 חשגתח אם אף חאפשר, ככל השלמות לאותה להתקרב לשאוףדיין

 מבדתמותח. נשגבחחגמורח
 באחרית חגואל של חנפלאח חדמות את בתארו 19(ישעיח

 : הנכסף חשופפ של הנעלות חסגולות את לו מייחס הואהימים
 אזניו למשמע ולא ישפופ עיניו למראה ולא ה', ביראתוחריחו
 כי 20(, התלמוד הערת באח זה ועל דלים. בצדק ושפפיוכיח,
 וחיפיב ודאין". "מורה שיהיח לומר, רוצח ח' ביראתוהריחו
 קלח הרגשח היא שהריח "לפי : 21( קמחי דור רבי זאתלחסביר
 ירגיש הבנה במעפ כלומר . . . ריח שבחרגשה קל לדבראומר

 חימים באחרית שרק היא, הכונח והרעים". הפוביםבני-אדם
 יחיח אפשר אז ורק מוסריווק של עליונח לדרגח האנושיותתגיע
 שבאדם, והרע חפוב על מוחלטות בודאות לעמוד חכהטיחלשופפ
 ובאותח חגמורח חאוקבייקפיביות באותח מחונן שיחיחמפני

 קו. ישעקה19( 4 ישע"ג16(
 י4 סנהדהה6ק "ו, 58מגד1(
 שם. לישעיה, בפירושו הרו"ק1ט 1. סאורין,18(
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 בישראל והמשפטהמוסר

 "מורח של העמוק המובן וזחו נפיח, מכל המחורח הדקההחרגשח
 בחשקפהע חזה לרעיון הקבלה מעין מצא 22( העם אחדודאין".

 בזח לעתיד חמוסרית חת*תחות שיא את חזה אשר ספנסרשל
 עד באדם, פבעי לרגש יהפך הבריות ואהבת הזולתיותשרגש
 חזון גם וזחו לזולתו. הפוב עשית מן גדול יותר עונג ימצאשלא

 יצוחו חפבעי הנפשי חרגש אשר צדק, ושופפ אמת לדייןהיחדות
 הנדון. אל אישית נפיח כל בלי מישריםלשפופ

 יהודח שרבי מח 23( הרמב"ם מבאר זו להשקפחבחתאם
 ללמדנו, נזיקיה סדר בסוף אבות מסכת של מקומה קבעהנשיא
 חיסוד בלי תמימח אינח נזיקין בסדר הכלולה המשפפיםשתורת
 מדת- חדור לחיות חשופט על ושביחוד אבות, שבמסכתחמוסרי
 "וכאשר לאמרי. אמת דין לדון יזכח למען באבות, המעיחחסידות
 התחיל חשופפ אליו צריך שחיח מח - הרמב"ם אומר - לונשלם
 חחכמים מן חכם כל מוסר זו במסכת לזכור רצח שחוא . . .באבות
 חדבר לזח צריך אדם ואין הפובות, המדות מהם שנלמד כדיע"ח,
 לכל חחיזק אין מוסר בעלי יחיו כשלא הארץ שעמי הדיינים.כמו

 מוסר בעל יהיח כשלא השופפ אבל בלבד, לבעליו אלאההמון
 דבריו תחילת חיתה לפיכך לבני-אדם. ויזיק לעצמו יזיקוצנוע
 צריך שחשופפ שנראח ואחר . . . חדיינין מוסד אבותבמסכת
 חיח ונכון נחמד מה כן אם בחם, לחווסר כדי המוסרים אלולכל
 לפי אליח, שנלוח ומח סנחדרין מסכת אחרי אבות מסכתתיקון
 חמוסרים". אלו כוללתשהיא

וי
 חשופם, כחטרת על הקופצים חם רבים "חנאורים"בימינו

 "כמוצא בעיניו ותחי רבח, התאמצות אחרי המשיג ישיגהואם

 הסעי5יסש. שתי "על נמאסר י, חל9  יינש  9-5ח  9י2ט
 זרשיס. לסדר בהקומתו רסב"ש23(
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 ופש8ח ם 8פש

 חאחריות רגש בישראלי קדוסות בתקופות היתח אחרת רב'/שלל
 חיו מחם שרבים כזו, למדח חגיע התלסוד חכסי מבין חדייןשל

 כאילו חשופפ, סתפקיד חאפשר ככל והתחסקו חהוראהסיראי
 מיכלתם. למעלהחוא

 חחהטך 5(: יוסי ברבי ישמעאל רבי שגח לזחבחתאם
 לבו והגם שוא, ושבועת וגזל איבח ססע פורק הדין סןעצסו

 מאביו קבלח בזח לו שהיתח ונראח וגם-רוח. רשע שופחבחוראח
 יודע שאינו לדוןן אליו לבאים עונח שהיח חלפתאן בר יופירבי
 פ4 קטש תש ש לססוך הדינים בעלי ברצון אם ורק תורח,דין
 דלינא רחסנא "בריך : ואסר יוחאי בן שסעון רבי התברךונן
 רב על וממופר דיין6 שאיע לח', שחודח כלוסר טא סידון"חכים
 בדיןן ישט פן חסות כספני יראו דין לדון יצאו שכאשרורבא,

 חיתח רבח ש4 חפא בלי כיציאח ביאח שתחא חלואי :והתפללו
 יצאו שלא חששו בעעתעתם כי המשפפ, כם ש בשבתםחרדתם
 חסעיות חתרוסיות חסדות אותן בחם ואין חואיל חובתם,ידי

 48 בצע שונאי אסת אנשי אלחים יראי חיל אנשיבשופפים:
 2 חשופם שכם על חסופלת האחריות גודל על חזחירולפיכך
 8(1 לו פתוחח וגיחיעם ירכותיו בין סונחת חרב כאילו דייןיראח
 8(, חדין נם*ת על ססנו לחפרע חעתיד ח' לפני דן שהואוידע

 11(. חדין עיוות על לעולם באח חרבוכי

 לחתריע התלמוד חכסי גם יצאו כן בשעתם ישראלכנביאי
 אל"טע בן יוסי רבי שבימיחם. חשופפים של פנים נשיאתעל

 ובדוק צא עליו, באות רבות שצרות דור ראית אם : 32(אוסר

29( ד. 5רק אבווע4ק
30( אש(ג 5שט, סמירין, ירושלמי25(
31( שם. ירושלמי,26(
2ק %. יוטמג21(
 ט4 שמווע8ק
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 פישראל וחפשפטחמוסר

 יעקב בית ראשי זאת נא שמעו ע(2 שנאמר ישראל,בדייני
 **. יעקשו חישרח כל ואת משפפ חמתעבים ישראל ביתוקציני
 ציון בגללתם לכן . . , יורו במחיר וכחניח ישפופו בשוחדראשיח
 אמר וכן יער. לבמות חבית וחר תחיח עיים וירושלים תחרששדח
 בדם נגואלו כפיכם בי 88( דכתיב מאי : 84( לקיש בן שמעוןרבי

 תחגח, עולה לשונכם שקר, דברו שפתותיכם בעון,ואצבעותיכם
 חדיינים. עורכי אלו שקר דברו שפתותיכםחדיינים, סופרי אלו בעון ואצבעותיכם חדיינים, אלו בדם נגואלו כפיכםכי

 חנמיוטת על חזמנים בכל איפוא חצביעח ישראלתורת
 בצורח זדון נכלי לבצע חסהשפפ, של בפיית הרשעח עללכסות

 חתטוטת של אלח חזיוטת כי חדגישח, זאת ובכל"חוקית",
 חכהם8פ של חדמות חמעפת את מצדיקים אינם ודלדולוחמשפפ
 למשפפ, כהשפעע בין לדין, דין בין לחבחין לימדתנו חיאבכלל.
 ושבע פניח % חחוק מסוח חשמה חנלוזח, חתחוקה ביןלאמר,
 צדק עולם עליו אשר חאמתי, חכהשפפ ובין בלבח,תועבות
 יבנח.וחסד

 פ. ישיש8( 4 ממוע(
 שש 9א34(
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 תמישיפו9
 משורת-הרין ולפנים הריןשורת

 פלהמת - אנחמית* החקירה שלמד-צדריות
 התתעג באוק8הלוס

- 
 לחירת תורתו בין מה

 -רבוי
 וחורדנ מפוס

- 
 פהות לצמצם פגפה

-התתקנ  
 פו*לוס. סלופי על הרפורד

 הערצת -
- ביהדות4החא  

 ואחטא. חאוק
- 

 יעחן
 הפששט. ערך על בפשנח8תנגדות

 תאלת -
 על הטווים בעל - גדול. בפי השתפמהמשטר
 באגדהע והרחפים הדין פדות - והפששט.המוסר

-
 מדת - הדיןי משורת בלפנים רב שיטת
 העם. קיום פסכנת לבדהמרחמים

 מעביר -
 לפמם מטראל חכמי התטתגות - מדותיו.על

 רבי יאי, ברבי ישפעאל יני - הדי4סשורת
 בץ הבדל - 8פא. רב השבט, שפואלחיא,
 - פדת-הסי1ית. שאר ובין אדין פשורתלשנים

אנ
 את וגם חמשפפ את גם טללת שהורת-חיהדותקבעט,

 לשניחם ובחתיחסח כהשורת-הדין, ולפנים שורת-הדין היינוהמוסר,
 דרך הסוליך חחכרחי, חפרוזדור את בטשפם רואח היאבחיוב

 הסופיה* הספרח שחוא חמוסר, להיכל חאנושיתחהשתלסות
 פנים שגילו רבים, חיו חזה חכרור בדבר גם כי יאוסן, שלאוכמעפ

 האחרים. את והמעו כהלכח שלאבתורת-ישראל
 הורת- כי 1( טצרים חוקרים אצל הדעח נקבעח כסחזה
 לוערת- בנטד חכהמ8פי, לשורת-הדין רק זיקח לה ישהיהדות
 לרנלח. נר חבריות אהבת ואת שבלב האסונח את חשסחהנצרווק

 81%18. השאיח ואגרות הרבנית הההרות ! טו1טי8יורי 4 ס.1(
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 בישראל והמש*טהמוסר

 בהערת-ישראל יד שהרים פוילוס, השליח בעקבות בזח הלכוכולם
 שבשמו רבה האיש אותו תורת ואף יסודותיה, את לקעקעויזם

 בתורת יד לשלוח ההין לא עצמו הנוצרי ישו פלסתר. עשההתימר,
 את להפר באתי כי תדמו, "אל : תלמידיו את והזהיראבותיו,
 לקיים. אם כי לחפר באתי לא הנביאים, דברי את אוהתורח
 תעבור לא וחארץ השמים יעברו כי עד לכם, אומר אני אמןכי
 חאיש לכן הכל. יקוים אשר עד התורח מן אחד קוץ או אחתיוד
 חאדם בני את וילמד חאלה הקטנות חמצוות מן אחת יפראשר
 וילמד יעשח ואשר שמים, במלכות לו יקרא קטן כמוחולעשות
 בהערת- גם אלא עוד ולא 2( שמים" במלכות יקרא גדול לזהאותן

 כסא על יושבים וחפרושים "הסופרים : והורח נגע, לאהפרושים
 שילופ. כן לא 3(. ועשו" שמרו לכם יאמרו אשר כל לכןמשח,
 חוא רבו. תורת את מפוצץ הוא ובאמת כמפיץ עצמו עשחחוא
 מהות את לסרפ גם נרתע לא זח ולשם רמח, ביד בתורחכפר

 ביונית, )טסוס( לנימום "תורח" המושג את בתרגומו כבדהיהדותי
 נימופ הערת-ישראל. לזיוף חיפוד את ירה לרומיים,באגרתו
 רק היא חתורה כאילו להראות חפץ ובזח ומשפפ, חוקהוראתו
 יסוד על וחפד. אחבח תורת ולא בלבד ועונשים חוקים שלספר
 יכול גם ואם וחסוסר. התורח בין לחפריד תואנח, למצא חשבזח
 בשם לתורה קרא חוא שגם השבעים, תרגום על בזח להסתמךהיה

 כל את ממנו נעלם לא בטח ופירש, ששנה פוילופ, אךניסוס,
 חעיד אשר שאדם חדבר, אפשר כיצד כזה. בתרגום שישהזיוף
 חהערה כי ידע לא ישראל, חכמי רגלי בעפר שהתאבק עצמו,על
 תורת- גם מחזיקח שחיא אלא בלבד, משפטים תורת- רקאינח
 ש וחטוב חישר ועשית הזולת אהבת של נעלהמופר

 פב שפ,9 ש מתטנ9

-78-



 הדין משורת ולפנים הדיןשודת

בב
 על ולא ההוק על רק צותה שהתורה הסופעת,ההנהה

 בהריקו ביהדוה. לסלהסהע נקודת-סוצא לפוילוס שיסשההסוסר,
 בהערת- לפגוע השב ההוק של הסוסרי הערך נגד אשפתו הציכל

 : בשתים איפוא פעה היחדות לשלילת בקנאתו כולה.היהדות
 ביודעים בהתעלסו בלבד הנחשפטי להוק התורה את צימצםראשית

 סוסריש ערך כל עצסו ההוק סן שלל ושנית הסוסרי, הלקחסן
 במאסרו: קיפל התורה להוקות הנסרצה חתנגדותואת

 ההשקפח, את נמצא בתלסוד גם אמנם הפא. לידי סביאההוק
 ועושה, סצווה שאינו ססי גדול יותר נסיונו ועושה הסצווהכי

 ללכת הרהיק פוילוס אולם הרע, יצר את סגביר שהצוויספנ*
 לא ההוק ואלסלא להפא, גורם ההוק כי הסוזרה, הדעה עדבזה
 את ססריץ שבהוק שהכפיה כנראה, דעהע בעולם. הפאהיה
 המוסרי הסעשה את בעשאו ואף גופו, ההוק נגד להתקומםחאדם
 וסכיון סוסרי, רגום כל ללא אונס סתוך עושאו הוא בהוקהכלול
 הוא הסכביד; העול את שכסו סעל להסיר ומצפה עוסדשהוא

 לבו היה לא ההוון סן כפיה שבלי אף ההפא, את לעשותסתעורר
 זה. להפא כללנתון

 כבר העיר ובצדק התורה, הוק סהות את פוילוס זייףובאסת
 מעולם כי היהדוה. סן ססולפת תסונה נתן פוילוס כי 4(הרפורד

 וסשא עול של הרגשה סתוך חתורה הוק את בישראל קייסולא
 ה' רצון גלוי בהוק להפך ראו העליה בני 5(1 אהבה רהש ללאכבד
 להוק שרו ישראל בספרות דוקא ובאהבה. בשסהה אהריווסלאו

 חד. :' מרק 1912, מאריסעאי"ש : העימארד י. ייאהער5א
 ומירש כה( )ר"ה, ניתנו ליהנות יאו מיות שאמיו ימה סתירה ז" ואיו5(

 ההנאה המ?וה תעוות אמהן הכוטש שם כי ניהנה ?ואריר,ם על לעול אלא : רש"ישם
 רוממ. אונס במובן לא אבלהמומרית,
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 בישראל וחמשפטהמומר

 אושר לרגשי בפוי ניתן שבו 6(, נשגב הכי החסנון אתחתורח
 עבדות עול לא לסשורר והם התורח, חוקי סלוי עקב קץ איןוחדוה
 2 עינים וסאירות לב משסחות ח' מצוות אםכי

 מצותיך אל כפי ואשא : חון כל כעל ששתי עדותיךבדרך
 לי היו זסירות אחבתי: אשר במצותיך ואשתעשע אחבתי;אשר
 תורתך, אחבתי סח לסדני; חוקיך חארץ, סלאח ח' חסדיךחוקיך;
 שבע וספז; סזחב סצותך אחבתי כן על שיחתי: חיא חיוםכל
 כחונח. רבים ועוד צדקיך, כחפפפי על חללתיךביום

 לולא חחסוד את יודע חייתי לא כי דבריו: חםמוזרים
 אחר במקום סודח חוא גם זאת ובכל ז(, תחסוד לא חתורחאסרח
 נכוחח רואח כל ואמנם בעולם"י חפא היח כבר חתורח לפני"כי
 חחסוה את ידע שחאדם ספני תחסוד, לא אמרח שהתורחיבין,
 הגויים, תועבות מלא חאלילי חעולם חיח תורח סתן לפניכי

 נאסין גם ואם וחערב. חשכם בחוקותיח, התורח הזהירחועליחן
 נתעח להיות תגובח אישי באופן חתורח עוררח שאצלולפוילוס,
 ויסתני אותי וחשיא במצוה, סבח החפא סצא "כי לחפא,יותר
 חלוסות ורואח חהוזח חולניוע נפש ססצב לסדים חאם ידה",על

 : ולמד רב יצא פוילוס של חנפסדת דעתו נגד ? הכלל עלבהקיץ,
 חיהדות דעת לפי כי 8(, ישראל את בחן לצרף אלא סצוות נתנולא

 למוסר-חאהבח לחגיע חאדם את וחסזכך הסכשיר הדרך הואחחוק
 חדין. כחפורת חלפניםשל

ב.
 את וגם חחוק את גם טללת שחתורח הזאת,החשקמח

 שתורת-חמהט*פים אלא לשניהם, צריכח ושהאטשיותהמוסר,

 ה~אהם. שבס5ר ורו* תמי5י ב"8שהא
 פמ*ה באה" 8*ה חיו8יש 8לק

-5ל-



 הדין פשורת ולפנים הדיןשורת

 שאיפתח ותורת-הסדות במוסר, מושלמת הבלתי החברה נחלתהיא
 ארבע : 9( במשנת מובעת בחצלו, הותור יסוד על מוסרילמשמר
 ויש בינוניוק סדה זו שלך ושלך שלי שלי האומר באדם,סדות
 שלך שלי חארץ, עם שלי ושלך שלך שלי מדת-סדום, זואוסרים
 את הנדירח המשנח רשע. שלי ושלך שלי שלי חסיד, שלךושלך

 המשפפ ממהות זהו כי שלך'ן, ושלך שלי "שלי במליםהכחצפמ
 המוסר תעודת זאת לעומת הזולת, של קנינו קפוח-זכותלמנוע
 על לותר לאסור שלך, ושלך שלך שלי למדת האדם אתלהדריך
 במשפם הדין. סשורת לפנים חברו את ולהכנס ההוקיתזכותו
 סיד הקץצוק את להציל אמנם בכחו כי בינונית, סדה חתנארואח
 אהבת של המוסרית לרוביעח סיפוק עוד נותן הוא אין אךעושקו,
 אוחזים סדום כמדת הפשפפ את המציינים אומרים והישהבריותי
 אולם במש*ט, מומרי ערך כל השוללוע ננד-כהצפפיתבהשקפה
 שיפות שתי חתלמודיתי בספרות דעת-יחיד נשארח הזאתהשימח
 הפשרה, בענין למעלח פנשנו המשפפ להערכת בנונע אלהשונות
 יריבו עם להתנהנ הסתדיין על ולהשפיע לבצוע סצוח סוברשאחד
 ויש *שרה. לעשות לדיין שסצוה אוסר והשני חדין, סשורתלפנים
 זח ואיך בתורח, היא נדולח השפומ מצות חלא 10(:שתסהו
 9 סדום מדת אף או בינונית מדה שהיא הדעת, על להעלותאפשר

 שלי, שלי במובן זכיותיהם את תובעים אדם בני אם ברור,אך
 המשפפ חוקי כי המשפפי, חצדק יסוד על להכריע השופםמצווה
 הלבבות לחובות ענין הם המוסריים והצוויים הכופה, לשופםניתנו
 כסבואר. היחיד,של

 יעקב רבי מופלא. דבר לציין הראוי סן האסור עםבקשר
 זו, למשנח בחניעו היהדווק לועורת הנדול חקנאי זחעמדין,

 ס"ה. שות,9(
 שם. אפות, טסכת על עטוין לר"י שטים לחם ראה10(

- 7 8 -



 בישראל וחמש*טהמוסר

 לטדת-מדום, חפרפי הקנין על הזעוטח השטירח אתהטשפילח
 "עם 11( באטרו שתפני, טשפר לפובת חבתו להביע ללכתהרחיק
 חיח אם חטדיני, קבוץ בתקון טאד טועיל דבר חיה ספקשבלי
 היו ולכן אדם, טבני ושנאח קנאח בפלח אז כי לכולם, אחדכיס

 נכסיהם שכל בישראל, פרושים כתות קדטונים בדורותנטצאים
 יותר לעצטו טהקנינים בשום זכות לאחד אין בשותפות,היו

 לחמעים לטותר אך אטנם האטצע". מן נזונים כולם אלאטחבריו,
 על לקוטונח אלא חטסנית, טטלכתית לשתפנות כוונתושאין
 בכל אך בזטנם, כאסיים חחברח, אישי של ברצון חסכטחיסוד
 חתורח. טנדולי אחד בפי זו בהשקפח חדוש טשום ישזאת

ךע
 שורת-הדין בין טבדיל קו הטתיחו האוטות שחכטיראינו,

 דורשים חם בטשפפים העוסקים ובספריהם טשורת-הדין,ולפנים
 בהם טקום ואין והטעניש, חכופח לבית-דין חטסור לחוק,רק

 בספרות היא אחרת בו. עסק לדיין שאין הטוסרי, הטעשהלשאלות
 הדין את הכוללוע לתורח בחתאם הקדוטה. העבריתחטשפפית

 בספרי לפעטים טוצאים אנו כאחת, הדין טשורת הלפניםואת
 טצוות נם עליו, שכופים חטשפמי החוק יד על העברי,הטשפפ
 בית- טצד אונס ללא גרידא טוסרי חוב בתור האדם עלהטופלות
 הדין. טשורת חלפנים את היינוהדין,

 בשער לעטוד בדבר צורך ראח חפורים בעל יעקכ רבינם
 שבין היחס ברור על כל ראשית חעברי לטשפפ הטוקדש 12(ספרו
 נטצא שונים כוללים טאטרים שני כי ביחדוה. וחטשפפהטוסר
 חעולם דברים שלשח על אוטר, היה חצדיק שטעון : 13(בטשנח

 *"וג אבות,13( שש שמים לחם11(
 אג סימן מש*ס, חושן סור12(

 --לי



 הדין משורת ולפנים הדיןשורת

 רבי אולם חסדימי גמילות ועל העבודח ועל חתורח עלעומד,
 חשלומי ועל חדין ועל חאמת על *ו( קייס חעולס דבריסשלשת עי אחרת: בצורח לזח דומח מאמר ניסח גמליאל בןשמעון
 רבט 5ירוש את חפור מביא חאלח חמאמרים שני חתאמתלשם
 קים, חעולם חדין על א~ם והותור, חאהבח תורת חיאמבראשית ותעודהי חיות חסדים גמילות על חועמד חעולס אמנם כייונח,

 הטפח, חמשפמ בלעדי לחתקיים לאנושיות לח אפשר שאילאמור,
 חמור בזח ח5ץ כאילו חדיןש משורת לפנים למדת חגיע לא עודכל

 במשפפ רואח חיחדות שאין תורת-חמשפמים, בשער מודעחלמסור
 שחשב גמליאל בן שמעון רבי חמוסריות. של הכותרת ג~תאת
 לשימהי, בזח חולך עליו קיים שחע~ם חעמודים לאחד הדיןאת

 שופכי לחרבות שלא כדי חמות, עונש לבמול במשנחשהתנגד
 חחכרח - במוסר עוד מושלם חבלתי בעולם כי בישראל,דמים
 יגונח. לא חמעניש חחוקשל

ד2
 כדרכח באגדח. גם זו לחשקפח במוי נתנו חתלמודחכמי

 בדרך כי וראח, שצ5ח עולם, לבורא חזח חרעיון אתיחסח
 חעקרונים לשני לחזקק בנ-אדס עתידים חמוסריתחשתכלולותם

 חאדם את לחעלות העולם ביסוד שחונחח למדת-הרחמים,כאחד,
 את קיים למען ולמדת-חדין, שבלב, וחרחמים חאחבחלמוסר
 לרסן אז שומה חכחשפמ ועל חמוסרי בשפל עדיין בחמצאוהעולם
 : חרעים חיצרים אתבכח

 אני אם 2 חמלך אמר ריקים, כוסות לו שחיו למלך,"משל
 עשח ומח מתכוצים, הם צונן מתבקעים, הן המים לתוכונותן

 אם : חקב"ח אמר כך ועמדוי בחן ונתן בצונן חמים ערבחמלך?

 שפ. ברעקפ ויין 4עוט?ש, אא הישגים פס8ריפ הצטא המדסה כך*ו(
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 בישראל והפשפטחמוסר

 במדת אותו בורא אני חרי אלא 9 לעמוד יכול העולם היאךחדין במדת- רבים, חחפאים יהיו במדת-הרחמים העולם את אניבורא
 415 יעמוד" והלואי הרחמים ובמדתהדין

 לא עוד כל חזדון, את עוד תרבח לחוד ומדת-חרחמיםמתקיים, מוסרית" חשתלמות שמפרתו העולם, אין לבדח,במדת-חדין
 חמאור "החמים", חוא הרחמים מומר דרא.איכשר

 חנד~
 שנתלח

 חאדם, של חרוחנית חחשנח "חכלים", אם אולם חאעשיות,בשמי
 "שבירת סופם חאחבח, תורת- אור את מלתפוס עדייןצרים

 לחרם חחברח של חרחמים ברנש ישתמש וחחופאחכלים",
 אז כי יתכן, לא לחוד במדת-חדין הכלים מלוי נם אךחמוסריות.
 של מרחביח לשאיפת מקום אין עד כח-קיבולם יותר עודיתכוץ

 חמוסרית.חהשתלמות
 אלא סופית, כמפרח למדת-חרחמים, נועד חעולם רקולא
 חדין משורת לפנים של במדת-הרחמים מתנחנ בעצמושהקב"ח
 ולזח חחדדיים, ביחסיחם במדתו לחדבק אדם לבני פופתבתור
 משורת לפנים עושח חקב"ח אמת בו כהעב דלא "דין : 16(אמרו
 חדגיש ביחוד רחמים. כסא על ויושב דין כמא מן שעומדחדין",
 חיח ולפיכך חדין, 5הצורת לפנים להתנחנ חאדם חובת אתרב

 רב ואמר לחקב"ח, ומליצח משל בדרך הזאת חמדה אתמיחם
 פלפני, רצון "יחי : מתפלל שחקב"ח רב, אמר פוביח ברזופרא
 בני עם ואתנחנ מדותי, על רחמי וינולו כעמי, את רחמישיכבשו

 בזח, חכונח י1(. חדין" משורת לפנים לחם ואכנםבמדת-חרחמים
 חזאת וחמנמח חדין, כהפורת לפנים לחתנחנ אלהי רצוןשיש

 עצמו, לבין ביע חבורא של כביכול, תפלח, שיח בצורתמתוארת

 44 בראשיחע רוף* וךין סמ"בו מר15(
 ז. ברכוחע17( ד. עאג14(
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 הדין פשורת ולשנים חדיןשורת

 זו. מדח לחם לבור עליחם שומח מפח דרי שנםללמדך,
 % לממור הראוי חמעלח אדם הוא זו במדה שהאוחז רב, אמרזו לשיפח~

 ושתים ארבעים בן שם רב אמר יחודח רב ואמר : תורהמתרי
 מעמיד ואינו וכי ועניו שצנוע למי אלא אותו מומרין איןאותיות
 ומי . . . אוחבן הקב"ח שלשח : 19( שאמרו כעין 18(. מדותיועל

 מדותיט על מעמידשאינו

ןי
 חדין כחפורת לפנים לחתנהנ חאדם חובת על חשקפתואת

 ן מילי חני "מנא ג( בנמרא אמרו ורבו אביו לאבדתקודמת אבדחי הכחפנח על בהלכח. נם אם כי באנדח רק לא רבחביע
 בך יחיח לא כי אפם קרא אמר רב, אמר יהודה, רבאמר
 שלא לחשתדל שעליך היינו אדם", כל לשל קודם שלךאביוןו

 בעצמו המקיים כל : רב אמר יחודח רב ואמר בעצמך4תתרושש
 עליו חפילו שלא פי על ,ואף : ופרש"י כך". לידך בא מוףכך,

 שלי לדקדק ולא חדין משורת לפנים ליכנם לאדם ישהכתוב,
 עול מעליו פורק מדקדק, תמיד ואם מוכיח. בהפםד לא אםקודם,
 היא רב דעת 21(. לבריות" שיצפרך ומוף וצדקה, חמדיםנמילות
 מבחינת אבל משורת-חדין, רק חוא קודם" "שלך שהכללאיפוא,
 הדין. משורת לפנים להתנהנ עלינוחמוסר

 לחתנחנ חחיוב את שהשוח לרב, מצאנו מזו נדולהועוד
 פפופר זח ועל עצמה, לשורת-חדין כמעפ חדין משורתלפנים

 לקח יין, חבית חמבלים לו שברו חנא בר בר רבח : 22(בתלמוד

 לשלם דורוש וצשין ר,יעו מדותיו על מעמע איט ע"א קעושין,שנ(
 גם~

 רע
 שס4 קידושין )רש" איבה נוטר ואיט בה( סגילה )רש"י שציערולסי

 ל4 בןג20( קי4 פסהים,19(
 להלכה. זו רואי בלשון שמבמש רסד, סימן הו"מ, בש"ע וע"21(
 8"4 מציטג בבא22(
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 ביהדות והמשפטהמוסר

 : לו אמר בנדיחם, לחם תן : רב לו אמר לרב, ואמרו באובנדיחם,
 נתן פובים. בדרך תלך למען 23( דכתיב חן, : לו אמר 9 הכידינא
 ואין ורעבים חיום כל ועובדים אם עניים : לו אמרו בנדיחם.לחם
 אמר שכרם. תן לך - חנא בר לרבח רב - לו אמר מאומילם
 ועיין 24(. תשמור צדיקים ואורחות הן, : לו אמר 1 הכי דינא :לו

 אנו כאן חדין. כהשורת לפנים : פובים בדרך שפירש שםרש"י
 חדין, משורת לפנים לחתנחנ חנא בר בר מרבח דרש שרברואים,
 חמומרי חחיוב יפוד ש הן, : ענחו כן, חדין אם רבב"ח שאלתועל
 חדיןי כהשורת לפניםשל

 לפנים חמומרית חתביעח חזקח שביחוד למדים, אםמזח
 בר בר רבח כלפי ולפיכך עצמם, חתורח חכמי בחוגי חדיןמשורת
 כמו לפכהשח"ד שיקיים ביותר רב חקפיד בדורו, חכם שחיחחנא,
 25( בכתבו פיגו עזריח רבי זח על עמד וכבר נופא. הדיןאת

 דרכם חוא וחפובים חצדיקים אצל לפמשה"ד שעשות"משמע
 חדין כהשורת לפנים שקרא שמח כן, אם נמצא נחוג, כדברואורחם
 דרכם חוא וחצדיקים חפובים לגבי דאלו חעם, שאר לנביחוא

 נמור". כדין אצלם וחזרומנחגם
 להכנפ חכריחו בלבד החכמים את רק לא זו. אף זוולא

 א(: בתלמוד המפופר מן מבואר זח לפכהשח"ד* יריביהםעם
 ונשק אחד אדם אליחם נגש יונתן, ורבי חנינא רבי יחד עמדופעם

 1 זאת מח : יונתן לרבי חנינא רבי לו אמר ברנלו. יונתןלרבי
 חכרחתי - לזניח ועשיתינחו חוא לבניו נכמיו כותב : לואמר
 דינא לאו בשלמא אמרת אי - אותה שיזונו חבנים, אתאותם,
 חכי משום - אביחם את לזון מחויבים חבנים אין הדין שמן-

 שש04 נ ש,03
 סס. כתובוהע26( י. דרוש לעת~ם, ביוה בססרו25(
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 ועישרוינחו, צ ופרש"י 1 בעי עשיינחו דינא, אמרת אי אלאעשיינחו,
 סהשורת לפנים לו ליכנפ ייו ש8רחתי ום8ני בחזקח, אותםכ6יתי
 לומר צריך עשוי "חאי ביארו: שם ובתוספות מחבבנייחדין
 לע,שותם לו חיח מח חיח, חדין מן דאם וכו', בדבריםדחייט
 5ר"ת", וכן אותה שיזוט עד ולכופם לחלקותם לו חיחבדברים,

 חכרח חכריחו יתתן שרב ר"ת, כ6ירהט נראחואמנם
 אפשר אי כי בחזקח"ן אותו ש"כפח כפרש"י %א בדברים,מוסרי
 שג בירושלמי חר"ת כדבר מבואר וכן לפכהטח"ד, על בכחלחכריח
 ינאי ורבי יונתן "רבי צ קצת בשטי מעשח אותו מסופר שםכי
 : לו אמר יונתן* רבי של רגלו ונשק אחד אדם בא יהטבים,ח*ו
 אלי בא אחת פעם לו: אסד לך? מחזיק חוא 8ובח איזו ינאי,רבי
 בבית- עליו וצעק לך לו, אמרתי אותו. שיזון בנו על לפניוקיבל
 לוצ אמר אותוז כפית לא %מח לוצ אמר ה(, ותבזחוחכנסת
 זח על לראיח צריך אתח עדיין וכי : לו אמר ? אותו כופיםחאם
 וקבעו יונתן רבי בו חור - אביוז את לזון חבן את שכו6ים-

 בחוקח, לא חבן את חכריח יונתן שרבי יוצא, משמו".שמועח
 דין וח שאין שחשב, מפני בביחכ"נ, לחכלימו מוסר בדבריאלא
 שחכריחו מזח, למדים אט אופן בכל חדין. משורת ל36יםאלא
 חדין. סהטורת ל6נים על חעם שאר את גם מוסריתבכפיח

*1
 חדיןו סהטורת לפנים לחתנחג עליו שומח חיחיד רקלא

 וחתטטת חורבן סו6ו בלבד חמשפ8י חחוק מ6י רק חחי עם גםאלא

 שמכקש-8 אורו, ד*ה י4 1דושי, ב18 חיין ה"4 5"4 סחה יחאןדס

ום-
 לש0. בשצף היח1למי

 בביהכ*4 הקר40הש "עכוב של למטצ מקור חזה הירושלמי שסן ו4ראה08
 למעשה הרבום את או ד,יויד את הכריהל5ען

 5ומ-
  בית-הסששס, לכ5הת נ5סר שהיש
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 ירושלים חרבח לא : 29( בסאסרו יוחנן רבי הביע זחסוסרית4
 שהעסידו על שכונתו בתלסוד, וביארו תורח, דין בח שדנואלא

 חבית כי חדין, כהשורת לפנים עבדו ולא הערח דין עלדבריהם
 חפנימי חריב חלבבות, ופרוד חנם שנאת ספני כידוע, חרב,השני
 חיריבים ישראל. חוסן את שסגרו רומא, לגיונות לחתערבותגרם

 חאחוח על ולא חדין חוסר כל על חחדדיים יחמיחם את אזהעמידו
 חמש*פי חצדק יאמנם חדי4 סשורת לפנים סשלו והותורוחשלום
 של וזכוהע רצונו בפול אז דרוש סכנח, בשעת יספיק לאלבדו
 חחורבן דור על זו חריפח בקורת חכלל. חצלת לפובתחיחיד
 חרבו סח "ם*ני פ( חברייתא בדברי יוחנן רבי לפני עודנשמעח
 שחעסידו ספני ירושלים, קודם שנים שלש חינו בית שלחטיות
 וסשפפ שיש זח, על וחוסיף יוחנן רבי בא הערח'/ דין עלדבריהם
 שלסח* אוסח חורבן לידי להביא עלול סוסרבלי

 כמצות ראו חדין כהפורת לפנים של הסוסרי חחיובאת
 בית-חמש*פ, כפית בעזרת חדין על חתורח שצותח וכשםחתורח,

 חאת סוסרי, חוב בתור חדין כהשורת חלפנים על גם צותחכך
 ואת בח ילכו הדרך את לחם וחודעת חכהוב סן יוסף רבלסד

 לפנים זו יעשון אשר חדין, זח חסעשח י3( יעשון אשרחסעשח
 בבית לחורות חדיינים על אשר שחסעשח כונתו, 32( חדיןסשורת
 סחויב יחיד שכל סח יעשון", "אשר אבל הדי4 אמנם הואדין

 חדיןי כהפורת חלפנים חוא בית-חסשפפ אונס בלי בעצסולעשות
 אנשי-המעלה נשתבחו שבחן חסדות שבין נמצא,ולפיכך

 אלהים ירא וישר תם איש נאסר באיוב שלוי על הותור סדתהיתח

 יח. שמות,31( מה. שש30( שם. ב"מ,09
 : המודעי אלעזר רבי התנא 4שם הזה הדרו4 מובא יו4יו, י4מכילת4ה 41 4"ק,32(

 הדין. מוורונ לסנים זה יעשון אשר הדין, שורת זה המעשה את אומר, המודעי אלעזררבי
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 איוב : שמואל בר אבא רב אמר ? מרע וסר מאי 33(, מרעוסר
 על זעירא רבי תמה 35( בירושלמי אמנם 24(. היה בממונוותרן
 ומאן : ושאל בממונו ותרן שהוא למי רק מרע סור שקראומה
 סדח בותרנות ראו כולם אולם ? כשר הוא לית וותרן הואדלית

 : לתלמידיהם גם לימדו הזאת המדה את מופתי אנשי שלתרומית
 1 ימים הארכת במח 1 הקנה בן נהוניא רבי את תלמידיושאלו
 לרבי הגדול נחוניא ענה וכן 36(. הייתי בממוני ותרן . . . להםאמר

 על עמד ולא מתנות קיבל לא שמימיו מפני ימים, שהאריךעקיבא,
 על המעביר כל 1 רבא שם ואמר  ז3(. בממונו ותרן והיחמדותיו
 מדותיו על שמעביר וביארנו, פשעיו. כל ממנו מעביריןמדותיו
 תשלום דורש ואיט המשפפית זכותו על שמוותרחיינו

 לו. שנעשה חרעעל גם~

ה.
 לנו נמסרו הדין כהטורת לפנים התנהגות של שוניםמקרים

 יוסי ברבי ישמעאל רבי חתנא על התורה. גדולי מאתבתלמוד
 את העשא ביקש עצים. נושא באיש בדרך פגע 5עם י א(מסופר

 : ישמעאל רבי לו אמר כראוי. העצים את עליו להפעין ישמעאלרבי
 והפקיר הזוז מהצית לו נתן הזוז. מחצית : לו אמר ? שויםכמח
 זו היתה ולא הואיל פעינה, במצות יתחייב שלא כדי העצים,את

 לו נתן ושוב ההפקר, מן בעצים וזכה הנושא חזר כבודו.לפי

 לזכות שוב חפץ שהלז שראה, מכיון שוים. דמי ישמעאלרבי
 הפקירם השלישית, בפעם דמיהם את ממנו הוציא למעןבעצים,
 יזכה שלא כדי הזה, לאיש מלבד העולם כל בשביל ישמעאלרבי

 טח. ט~לא,36( * איומ33(
 שפ.37( טה ב"נו4ק
 ל. ב"ט,38( ה"ה פאה סוטה יושלסץ35(
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 זקן היח ישמעאל רבי הלא : התלמוד תמה זה ועל מחדש.בהם
 : חתשובח ובאח י פעינה במצות התחייב ולא כבודו לפיואינו
 כי דעביד", הוא חדין משורת לפנים יומי ברבי ישמעאל"רבי
 לרובץ לעזור לעצמו, מומרית חובח ראה אך פפור, היה הדיןלפי
 משאו.תחת

 הראתח אחת חנונית חייא. רבי על גם ממופר הזחכדבר
 ואמר במפבעוה, בקי חיח כי פמול, אינו אם לח להגיד דינרלו
 חאשח באח למחר חקונח. מאת חדינר את וקבלה פוב, שהואלח

 שחוא לח ואמרו לאחרים חדינר את הראתח כי והתאוננה,לפניו
 צ בפנקם וכתוב לח אורצ וחחלף לך : לרב חייא רבי אמרפמול.
 חנזק את לשלם חייב חשולחני אין חדין שמן ואף ביש. עמקדין
 *(* דעביד חוא חדין משרת לפנים חייא רבי אולם פעה,אם

 וחחזירם במדבר חמורים פעם מצא דשמואל אבוהוכן
 חגם חדין, כהצורת לפנים משום חודש עשר שנים אחרלבעליהם

 שראיצ וכדבר א(. בעלים יאוש אחר להחזיר פפור הדיןשמן
 הדין כהצורת לפנים לדעזנחג חנא בר בר רבה על חוב שהפילברב,
 מוסרי בחוב לחזחר החכם שעל מ8ני הדין, שורת זה חיהכאילו
 מר אחרי הלך יהודח רב : בשמואל נם נמצא משפפי, בחוקכמו

 מח ארנקי, בשוק מאן מצא : לו אמר דיסא. דבי בשוקאשמואל
 סימן, בו ונתן ישראל בא ואם שלו. הכסף הרי : לו אמר 9הדין
 אם י4(, חדין סהצורת לפנים משום לחחזיר חייב : לו אמר 9מהו
 ממנח. חתיאשו שבעליח בשוק, אבדח להחזיר פפור הדין מןכי

 מכר אדם אם בשאלח, פפא. רב על מסופר בזהכיוצא
 חקנין אם אחר, ממקום כסף השיג ולבסוף הדחוק, מצבו מפניחפץ

 שש8( 5*ד. ס*פ,8( צס. מ*%(
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 שדח שקנח 66א, סרב יאיח ע4( חתלסוד מביא לא, אוחוזר
 פ6א רב לו וחחזיר לו, רוח כך ואחר לכסף, צריך שהיחסאחד
 66א דרב סמעשח ראיח שאין חגסרא, אוסרת זח ועל שדהו.את

 עוד ומצאע דעבידי חוא חדין כהטורת לפנים פפא רב כילדינא,
 וח6סיק חדין מהטורת ל6נים שחתנחג פפא לרב אחרבמקום

 חסזון ברכת לברך א6שרות בריח סר לאבא לתת כדיבסעודתו,
 בדבר* חיוב אין חדין שסן אף 43(,בשלשה

מט.
 בל6נים שראו חתלסודע חכמי סן שחיו יוצא, חאסורסן
 וחפילו חכהטפפי, חחוק לחיוב הקרוב סוסרי חוב הדיןסשורת
 נעמוד חבאים בדבריע 6יו. על להתנהג חכמים תלסידי עלביחוד
 ח6וסקים בס6רי חדין כהטורת חל6נים שעבר חהתפתחות עלעוד

 שורת-חדקש כעל עליו לכוף לפעמים שחורו עד חתלסודושלאחרי
 סאשר אחר באו6ן חלפסח"ד אל התיחסו התלסוד בעלי גםאולם
 אף אחר, בפרק חדבור את ניחד זח שעל סדת-חסידות,לשאר
 משפפי בחוק רק תתכן בית-דק שכ6ית להם, היח ברורשבכלל
 בחם שיש סוסריים, חובות של חסונים בשאר כי בלפסח"ד.ולא

 סדת- סשום רק שזחו להפעים, לנחוץ מצאו זכותו, על ותורמשום
 בל6נים כן שאין סח חיחיד, של חחפשי רצוע סתוךחסידות
 גם אם סוסרי, חכרח בעזרת אחרים על שחפילו חדין,כהטורת

 חומריח. בכ6יחלא
 חדין בהטורת ל6נים של חחיוב תוקף שבין חזח, החבדלעל

 בזח 8(, חועספות בעלי כנראח עמדו סדת-חסידות, שארושל
 האנשים שאר אם רק האדם על שוסח חדין כהטורת שלפניםשחילקו

 לפטש4 הש מד, נ48 תוט84 מ. כתובות,נא
 מח( ברכוועשם
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 חחיוב סן פפור חאדם אותו ורק חדין, מצד לעשותוסהויבים
 ואיע זקן חיוהצ ס8ני ישמעאל ברבי כסו יתירח, זכות סהסתהזח
 רק חפצו והם ש%חני, חיותו ספאת חייא ברבי או כבודולפי

 הפסד לאדם שאין במקום או אדם, בני שאר הוב עםלהשתוות
 סוסרי חכרח יש חאלח חמקרים בשני רק במציאה. כסוסכיסו,
 בנדר חם משלוו סוותר שאדם דברים, שאר אבל לפסשח"דןמשום

 5ל אחר ובמקום אחר. בפרק שתתברר חפשית, סוסריתחתנהגות
 בחיזק רק לחתנחג מחויבים חדין כהשורת שלפנים חועספותחבדילו
 למעלח חבאע חזו חתוספות וכשיפת גד%. בהיזק לא אבלקפן,
 %א לפכחטח"ד ליכנס לאדם "יש 2 4( חאוסר רש"י דעתגם

 סוכיח". בהפסד לא אם קודם, שלילדקדק

 שט. בש* הוסצת4(
 ל4 באפ,46(

 ש--



 שישיפר9
 למשפם הניתקמוםר

 מעתיקה המדינה - למש*ט. אב בניןהמדות תורת- - והמשפט. חמוסר גב~יהתטדדות
 התפתהחז - משפטי. תוקש מקבלים5רנטחם אינדי- חוקים - המשפט. לגדר חמוסרחוץ
 מוסר - משפטי. לחיוב מוסרית ממצוחהחנוך
 נגודייהשקפות - משפטי. לחוק ניתקהצדקה
 האבות מזתות - חצדקח. על העמא יה1דאבין

 הפכות בצדן שם4ן שמתן מצוות -ווזבנים.
 משפטחם.חוץם

- 
 הולך משורתיהדין לפנים

 לשורת-הדין.וניתק
 ובן-מצרא הדר שומא -

 שוב נכנסות מצוות-עשה - המשפט.בתהום
 מצוות על מש*טית כפיה - המש*ט. חהףלכלל

 מוסר חהף מנתק ביתידין תנאי -מדרבע.

 הקנין צמצום - יהחשע. תנאי -למש*ט.
 המייטת ביסוד חחווה רעיון - והפשתו.הפרטי
 עתש - אשתו. כלפי הבעל חובות -העברית.

 משפטיים. חוקים בתור והנקיון הבריאותשמיהת - סדום. מדת על כפיה -מפקיע~שערים.
 המשפט לפי 5שפון בר לדעת עצמו המפבד-

 התלמוד.שלאחרי

4נ
 חציבו חתלסוד חכסי כי יוצא, חקודמים הברוריםסן
 במשפם ואחד חהורח בחוקי אחד וחמש*פ, הסוסר ביןנבולים

 זיז ללא ועומדים קבועים האלח חנבולים ההיו אכןהתלסודי.
 חעברי חמשפפ בהשתלשלות קלח חרנבוננות רק דיחכלשהון
 הסגת- יציבים. חיו לא וחסשפם חמוסר תחומי כי הוכח,לסען
 חוצאו עתים ביניחמו שוררת חיתח ומתמידח חדדיתנבוליס
 ועתים חמש*ם, לתחום והוכנסו המוסר סגדר ותקנותחוקים
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 בתורת- מזמן זח שביתח שקנו דינים, הסוסר לכללהחזירו
 נע איפוא היח הכהם8ם ובין המוסר בין המבדיל הקוחמשפמים.

 להרחבח לזמן מזמן נחשן חיח והבהם8פ הסוסר של והקפםונד,
ולצמצום.

 כיצדש והכהם8ם חמוסר בין נעיםרטקומים
 נכונח, מדח כל המקיף המושג חיא שתורת-הסוסרהנחט,

 מ8ני אולם והמוב. הישר עשית ששאיפתם וחמצוות, החוקיםכל
 לבד; הפרם של למצפונו רק ססור חיח המוסריות חחובותשמלוי
 ברצוט רק והתפתחותח קיומח אפשרות את לתלות מאנהוהחברה

 לפיכך שלומח, את לסכן עלול עבריין שכל כך, כדי עד היחידשל
 חכרחיים שהם המוסריים, חחקים אותם קיום שמירת אתססרח
 וכפיח. עונש בעלי כהם*מים בצורת והמדינח חצבור לפקוחלחייח,

 העברת באמצעות המוסר ברכי על איפוא נוצרהתורת-חמשפמים
 המעניש. למשפם - כופח הבלתי חסוסר מן חוקיםסספר

 חכהשפם של בניךאב חוא שהסוסד רק לא זו. אף זוולא
 בכל והולכת ניזונית המש8מים שתורת אלא התחוותו,בראשית
 תורת-חמשפמים של חתרחבותח חמוסדנ מן חתרחבותחימי

 ידי על המוסר, מלשד פוסקת הבלתי יניקתח על בעיקרסיוסדת
 לחוקים במרוצררהזמן וחופכים חולכים מוסריים שחוקיםזח

 תחת לחכניס מחייבת חחברח תנאי וחשתנות יש כיכהם8מיים,
 על עין נשא אם חסוסר. נחלת כח עד שהיו חוקים חמשפםכנפי

 ומקיפים החולכים בזמנט חמדינח חנהגת תפקידיהתפשמות
 עד נתונות שחיו רבות ופעולות הפרם, חיי של חדשיםשמחים
 אותן חסגירח חפרמיוק המוסרית ולאחריותו חיחיד למפול רקכח

 שחיו דברים שכמח לאמור, ומשפמיח, המדינח לסמכותהחברח
 הולכים חצבור, מצד וכפיח פקוח ללא היחיד של משריותמצוות
 נתבונן אם - עליחם כופח שהמדינח משפמיים לחוקיםונעשים
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 כי למדי, לט יהברר לעינינו, המתהולל הזה רב-הערךלשנוי
 תורת-המדותי של מהומרה נבנההמש*פ

 הוקים מן כהפפפיים הוקים שלהתהוות הזאת ההופעחאפם
 עוד ממצה אינה המדינה הוג-6עולת התרהבות לרגליסוסרייס

 כי הכהפפפ. לגדר הסוסר מגדר ההוקים השתלשלות כלאת
 בלעדי גם למשפפיים מוסריים הוקים נהפכים תכופותלעתים

 תעבור האלה ההוקים של לפועל שההוצאה מבלי כלומררשות, שט-
 הוקים, סונ של דוגמות נביא להלן הצבור. לידי היהידמידי

 ממוסריים תמורתם אהרי גם היהיד על המופלים הובותהנשארים
 בית-דין שכפית בזה, רק הוא בהם שנתהוה וההבדללכהט8מיים,

 ש המש6פ בכה שומרת שהמדינה אומרת, זאת עליהם,הלה
 בעצמו הצבור אין אך היהיד, ידי על הזנהתם ש ועונשתמלואם
 הגשמתם. של התפקיד את עליומקבל

 הוא משפפיים לסוג מוסריים הוקים העתקת של הזהההזיון
 תורת-המשפפים להרחבת ביותר הנכבדים הגורםיםאהד

 ביררט, 1( אהר במקום ודור. דור שבכל ההברה לצרכיוהמתגלותה
 חכנסם פרם בשעתם, אשר הוקים, נמצאים בתורת-המדות גםכי

 הפיבו שלא הייט הסוסר, כלפי אינדיפרנפים היו הסוסר,לגדר
 אהרי רק הובה. ולא רשות בהינת והיו אדם, לכל הרעוולא

 מעבר אז עד שהיה ודבר השתנו, הצבורייםשהתנאים
 לפ~

 ורע
 להברו. אדם שבין ביהס פובה או רעה לגרום זאת עקבהתהיל

 גם הדבר וכן מוסרי. למושנ רשות מדבר הזה הדבר נהפךאז
 לתורת-המש*פים שאין מוסריים, הוקים ישנםכתורת-המשפפים.

 אדישיים הם ההברה לקיום הכרהיים שאינם ומאחר בהם, עניןכל
 ליהיד לצוות המוסרי בתפקידם אותם ומשאירים המש6פי,במובן

 האסה. מדת התפשתות על בטחקר "עיוניס", בספה1(
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 היח סוסרי וחוק חחברח תנאי בחשתעת אפס סדותיו.לשפור
 חכפיח את חחברח עליו סמילח אז הצבור, לתיקון גםלהכרחי

 : לאסור משפמי, חוק של צורח לובש חסוסרי וחחוקהסשפ8ית,
 לסשפמי ניתקחסוסר

 חתלסודיי בבהטפפ גם לעקוב נוכל הזאת החתרחבותאת
 וחמשפמו חסופר בין בולמים תחומים שתחסו אף התלסודחכסי
 שונים חוקים סלחעתיק נסנעו לא זאת בכל לסעלח, שביארנוכפי

 משפמיים חוקים לחחזיר להפך וגם חסשפמ, לגדר חסוסרמשדח
 חצבור4 בחיי חחלות ותמורות לחליפות בחתאם הסוסרלתחום
 ובזח חבא, בפרק נברר חסומר לכלל משפמיים חוקים חשבתאת

 לחוקים חניתקים חמוסריים לחוקים חראשון, לחזיוןנתבונן
 עליו חעברי במשפם חזח חכוון את לחשוף חרוצחמשפמיים.
 למשפפ גם אלא בלבדן חתלסודי למשפם רק לא תשוסת-לבולהפעת
 חסשפמ סן ישרח חסתעפת שחוא חתלסודן שלאחריהעברי
 חתכונח של תכופח חתחלפות גדושח במדח סת~ח ושבוחתלסודי
 אין הזח סחקרט בכל כסו חוקים. של והכחשפמיתהסוסרית
 בספרות חסקורות כל את לחערות חעכחי בנדון גםססמרתע
 את אסת למען בלבד במקצתם רק ונסתפק והפוסקים,התלסודית
 בספרותט חחוסר כל באםיפת בו לחתגדר מקום נשאר ועודחנחתנו,

 למשפמע חניתק סוםר של חנפרץ חחזיון על הסעידהסשפמיתן

נ
 חניתק סוסרי חוק של סאלף סופת . ם י נ ב ח ך 1 נח
 של חסוסרי חובו שחיח הבנים, חטך חחטךי חוא כהטפמילחוק
 לאחד לאמ לאמ ניעשח החברח, חתערבות ללא בלבדהפרפ

 אזרחיח את כופות חסדיטת רוב חצבור. של העקריותחתעודות
 חזנחת על חאבות את וסענשות חכלל* חחטך למובת ססלחרים
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 היא צעירה זו חתפתחות הצבוריים. בבתי-ספר ילדיהםבקור
 רב וואמר : 2( בתלמוד כפסופר בישראל, ימים עתיקת אךבעמים
 גמלא בן ויהושע לפוב, חאיש אותו זכור ברם רב, אמריהודה
 שיש מי שבתחלה מישראל, תורה נשתכחח הוא שאלמלאשמו,
 מאי תורה, למד חיח לא אב לו שאין מי תורח, מלמדו אבלו

 מושיבין שיהיו חתקינו אתם, ולמדתם 3( אותם ולמדתם ?דרוש
 4(; תורה תצא מציון כי ? דרוש מאי בירושלים, תינוקותמלמדי
 חיח לא אב לו שאין ומי ומלמדו, מעלה היה אב לו שיש מיועדיין
 אותן וסכניסין ופלך פלך בכל מושיבין שיהיו התקינו ולמד,עולה
 מבעפ עליו כועס רבו שהיה ומי עשרח. שבע כבן עשרה ששכבן
 מלמדי מושיבין שיהיו ותיקן, גמלא בן יהושע שבא עדויצא.

 כבן אותן וסכניסין ועיר, עיר ובכל ומדינה מדינה בכלתינוקות
 שבע". כבןשש

 מרשות-חיחיד חחנוך את להוציא חראשון הצעד היהזה
 התלמוד שלאחרי בתקופח אך הצבור. לרשות ולמסרו האבשל

 האבות את וכופה המעניש גמור משפפי לחוק החנוך חובתנעשה
 סוסרית מצוה רק בחנוך ראו התלמוד בזמן בניהם. חנוך הזנחתעל

 רבי 5( שאמר וזהו הצבור, לדאגת כבר נתון שהיח אףבלבד,
 מבארת וחגמרא מתים, בנים תורה בפול בעון : הנשיאיהודה
 חיינו פניו, לפני על סוסב ימיכם ירבו למען שהפסוק רבי,דעת
 בניכם. את אותם ולמדתם הכתובעל

 את שחשבו 6(, צבי נחלת בהגהות מזח הוכיחובצדק
 עליח, לוקח בית-דין שאין בצדה, שכרה שמתן למצוההחנוך

 ב. ישוש,א 3א. ב"4ח
 ל3 שבח4ק ט4 דפקם,ק
 ופ"41 סיטן יושד 23י, 3חלת הגהות6(
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 שכופים כבר, חכריעו הפוסקים אולם בלבד, מומרית למצוהוחיינו
 לחשכיר או ללמדם ליח "דכפינן 7( ז"ל מהר"ם ופסק חחנוך,על
 בניכם את אותם דולמדתם עשה האי שנא דמאי מלמד,לחם

 8( הרמ"א קבע וכן דסוכח"* עשה לקיים דכייפינן עשחמשאר

 לו ויש בעיר אינו ואם מלמד, לבנו לשכור ליה וכייפינן 2להלכה
 לנכמיו יורדים לאו ואם ליח מודיעים ליח לאודועי אפשר אםנכסים

 בע* לבן חדין שהוא כותב שם והבית-יוסף לבנו* מלמדושוכרים
 חמשפמ לתחום ההפשי חמוסר מגדר החנוך של החוקהעברת
 חפוסקים. בספרות ונגמרח חתלמוד בימי עוד איפוא חתחילחהכופה

נ.
 התקופח עד באומות-העולם היתח היא גם . ח ק דצ
 בזמן אפס הפרפ. של הפוב לרצונו חמסור שבמומר, דברהאחרונה
 גם ארצות ובכמח עבודח, מחוסרי לעניים העזרה נעשתחהאחרון
 ממים, בהפלת מכריחח, וחמדינה משפמי, חוק וישישים,לחולים
 חצדקח ומדת והיות וחחלשים. חעניים את לכלכל האמידיסאת
 עברח לפיכך בעמים, מאשר בישראל הרבה עתיקח היאבכלל
 העברי במשפפ המשפפ אל המוסר מן ההתפתחות דרך אתהצדקח
 אחרים. עמים במשפפי מאשר יותר הרבח קדוםבזמן

 חוב רק בראשיתח צדקה מצות היתח בישראל שגםברור,
 נעוצח לזח שהסבח מסתבר חחברח. מצד כפיה כל ללא בלבדמוסרי
 צבורית בעיח אז יצרח לא העניות עמנו. של הקדומח החברחבחיי

 אדמח, עובדי ככולו רובו היח חעם כפיח. אמצעי שתחייבחמורה,
 מעשר פאח, שכחח לקמ של חחוקים בשוח. שוה לכולםשנתחלקח

 פש.ג תורדע תימוד הלכות מיםוני, בהגהות מונאק
 רמ"ה. סימן יו"ד, רם"א,8(
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 שאבדו המועפים, חעניים את לזון אז חמפיקו חשמיפח ושנתעני
 חצרוה, נתרבו חשני חבית בתקופת אולם הכלכליהם עמדתםאת
 חלקים נעשו מבית וחמחומות חקשים ומסיו חחצוני האויב לחץועקב
 עוד חספיק לא לבדו המוסרי חחוב כל. מחוסרי העם שלניכרים
 משפפית כפיח ידי על חצדקח וסדור העניים, בחמונותלחחזיק
 מפעם גם בא חצדקח על לכוף חצורך כי עוד, ויתכן חכרחי.נעשח
 חחשקפח גם חחלח ישראל לארץ רומא מלכות בחדוררוחני.

 בישראל, מחלכים למצא חצדקח מעשח על חרומיים שלחשלילית
 חראח חזח חנמוק על חיחדות4 בתוך חצדקח ערך לזלזולוגרמח
 בזכות מדברים קדשט כתבי אמנם 1 בכתבו 9( ווייס רא"חכבר
 זאת בכל * . . ערומים ולחלביש לחם לרעב לפרוס אדם, לבניחחסד
 וגם ופרפיח, תנאיח חמגביל חוק בדרך חזאת למצוח זכרוןאין
 בעם ובפרפ ללב, חמפור חזח חדבר ש חוקים לחוק צורך חיחלא
 נפגש פתאום אם ועתח אבותיו. מבית נחלהע מדת הצדקחאשר
 מחוקקיו חשתכלו בו אשר וזמן, פרק חזח לעם חימיםבדברי
 חיתח כי לאות, לנו זה יחיח חלא . . . חזאת המצוח תנאילחגביל
 נמצא, חסבח וזאת כנח, ש הכריחתם אשר חוצית, סבחלחם
 רוב כי יספר, 10( סיגיקא חעני. נגד חרומים במנהגי נתבונןאם

 לפניו וישליכוח ברוע-לב יתנוח לעני מתנח בנתנםחרומיים
 נ1( קוונפליליאן רע* סימן לנפשם ינחשו חפתחים עלהמחזר. בעני שבפגישה 11(. דילינגר אומר וכן בו. יגעו לבלבחשמרם
 מ8ניו אביון ידחוף ולא עצמו אדם ישפיל איכחמתמח:
 פובח. למדח נחשבח חעני כלפי חקשחת-חלב נבזח.כשקץ
 נותגים שאט מח ש נדבח לעני נתן תכלית לאיזו : שואל 13(פלויפוס

 5. * ה"סד, על סעיק" 10( ט2 את "אב, יורשיה ד1 ד1ק
 1. 449, הוימדע עבודת על נשירו תיר1ל נ1( עז. עמת1ס
 !. 6!, החובות*, "על13(
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 וכן עניו* חיי לחאריך סלבד בזח נועיל לא ולססכן לנו, יחסרלו
 על חאדם נצפוח לא חרוסי חסוסר רוח שלפי *1(, ציצרוסורח
 ולא נזק כל לטתן יגיע שלא כסח עד אלא לעניים חפדמעשי
 דבר. לנפשויחפיר

 קדושח שחיתח הצדקח, מצות על חרומיים חתפלאוכנראח
 חנגוד סן חד פחשקפתם. עליהם לחש*יע ונפו חיחודים, אצלמאד
 אם : 15( עקיבא רבי את ששאל פורנופרופופ בשאלת נשסעחזח

 חופיף ועוד 1 ספרנסן אינו סח ס8ני חוא עניים אוחבאלקיכם
 חיות מעלח, כלפי חתקוססות שחיא לעניים חעזרח אתלסנות
 של חזאת חחשקפח עוני. חיי לחיות חשמים סן עליהםונגזר
 נבין ולפיכך חתלסוד, לחכסי ידועח חיתח חצדקח ערך עלרוסא
 חרומיים של חצדקח סעשח על חתנאים שסתחו חקשח חבקורתאת

 לרבן 16( אליעזר רבי ענח ולזח לעני, ובשאפ-נפש בבוזחמתיחפים
 וחפד צדקח שכל י1(, חפאת לאומים חפד חכתוב על זכאי בןיוחנן

 עושין שאין לפי לחן, הוא חפא עושין כוכבים עובדישאוסות
 תלסידי שאר נם שם הביעו חזאת חדעח ואת בו, לחתגדלאלא
 שונוהי בצורות זכאי בן יוחנןרבן

 כלכליוק ואחת רוחנית אחת חפבות, ששתי איפואיתכן
 : חכהטפפ לגדר הצדקח חוב את להכניס אז ישראל חכסי אתהניעו

 וחהתרהטשות חצדקח, של חסופרי חערך את למעפ רוטאחשפעת
 חצורך גדל ביחוד חרוסי. חלחץ עקב בישראל שהת*שפחחכללית
 בשאר וכן בבל, בארץ חעניים לכלכלת כהטפפיות תקנותלתקן

 חיו לא ושסיפח עני ומעשר פאח שכחח ולקפ חיותתפוצותו
 צרכי לחפפקת חיחידי חסקור נעשתח וחצדקח לארץ, בחוץנחוגים

 שפ.16( שש*1(
 " 48,י1( ה ממ1$(
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 לפש*ס חניתקמוסר

 נתאזרח חאמוראים בתקופת כי רואים, אנו ולכן האביונים.מזונות
 חוק כל כעל חצדקח על לכוף רבים, חיסוסים אחרי גם אםהמנהג,

 ארבע מיניח ואפיק אמי בר נתן לרב כפיית דרבא הא כי :מהם8פי
 רבא כי סוברים, שם חתוספות בעלי אמנם 18(. לצדקח זוזימאח
 לכפות אין אבל אזנו, למוסר שחעיר לאמור בדברים, רק אותוכפה

 כופים שאין בצדח שכרח שמתן מצוח היא וצדקח הואילבמעשח,
 בצדן שכרן שמתן במצוות שגם עוד, יבואר בבא אולםעליח,
 עחדן בעצמם חתוספות ובעלי מהעפמית, כפיח הזמן במשךחנהיגו
 בני שרשאין 19(, בתלמוד חחלכח נפסקח לזח בהתאם זח.על

 לחפיל לצבור רשות שיש לאמור קצתן, על צדקח להפילחעיר
 חדין לרגלי מסים. כשאר חכפיח בכח ולחוציאח חבריו עלצדקח
 ונצפרפח חיחיד, מוסר של נדיבות-חלב מספירת חצדקח ניתקחחזה
 של מרצוע שלא וגם מרצוע חמבוצעים חמהם8פיים החוקיםלכלל

 בח.המתחייב
ב.

 בהירות יתר בעוד 1חבנים. חאב1תמז131ת
 מהם8פי לחוק מוסרי חוק של החשתלשלות בתלמוד לפנינומופיעח
 שמימים הדבר, ברור האב. על המומל חבנים כלכלת חובבענין
 לזון משפפי חוב כל חאב על היח לא לתנאים השני חדור עדקדומים
 ברגש- המבוע המוסרי החוב היח די כי הקמנים, בנותיו ואת בניואת

 האבות דאגת את לחבפיח לצאצאיו חאדם של חמבעירחמנות
 וקחח, חזח חרגש כנראח חלך חתנאים בימי עוד אכןלילדים.
 מעשח לחחלשת שגרמו תקופה שבאותה חאמורים התנאיםעקב
 לזרז לנחוץ מצאו ביבנח שרבותינו עד בכלל, חחמלה ורגשהחסד
 ? 20( ואמרו הילדים, חחזקת כלפי חמוסרי חחוב את למלא דורםאת

 נ כתובו"ע28( ה. בשב,19( מט. כתובו"ע18(
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 בישראל והמשפטחמוסר

 לקץשות אפשר וכי 21(, עת בכל צדקח עושה משפפ שומריוואשרי
 אליעזר, רבי לח ואמרי שביבנח, רבותינו דרשו 1 עת בכלצדקה
 חברייתא גם סתטנת ולזח קפנים". כשהן ובנותיו בניו חזןזח

 בתורה, דעסקי לבנים וחומר קל חבנות, את לזון מצות : 22(האומרת

 וחומר קל חבנים את לזון מצווח אומר יחודח רבי מאיר, רבידברי
 זילותא4 משוםלבנות

 אולם שבדבר, חסוסרי החוב את רק חפעימו אלח בכלאכן
 הכהשפפי. לחוק לשנותו חיינו חאב, את זח על לכוף עוד הכריעולא
 זאת בכל כהשפפי, לחוב עוד עשאוהו שלא אף ביבנח, עודאפס
 נכסי את לחייב תקנתם לרגלי זח, בכוון ראשון צעד שםנעשח
 כתובח, תנאי ידי על משפפי חיוב מותו לאחר בנותיו את לזוןחאב
 את סנכסיו לזון מתחייב שחבש בכתובח, שכותביםכלומר
 בתו, בסזונות חייב אינו חאב ש 28( בסשנח ששנו וזחוחבנות,

 ביבנח, בכרם חכמים לפני עזריח בן אלעזר רבי דרש מדרשזה
 הבנים מח - כתובח תנאי יסוד על - יזונו וחבנות יירשוחבנים
 אלא נזונות אינן הבנות אף חאב, מיתת לאחר אלא יורשיןאינן
 מזוטת חוב את לחכניס חזח חראשון חצעד אביחן. מיתתלאחר
 ונעשה רבות, בחגבלות איפוא מוגדר חיח הכהשפפ לגדרהבנים
 עצמו על לקחת חאב את בחייבם בעקיפין, אלא במישריםלא
 נעשתח חהתחייבות קבלת שלרגלי היינו בכתובח, הזח החיובאת

 כי חאב, מות אחרי רק זח וגם כהשפפי, לחוב חמוסריתהמצוה
 בכפית צורך חיח ולא חזח חחוב את חפוב מרצוט מלאבחייו

בית-דין.
 חילדים כלכלת ששאלת שוב, מוצאים אנו יבנחאחרי

 חועילח לא כנראח באושא. חחכמים נתאספו כאשר הפרק עלעלתה

 פשג28( סם. כתו2והא2ק קו. ההליש1ס
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 כלכלת וחוב ביבנח, רבותיט מאת שיצאח חמוסרית,חתביעח
 חזח חחוב את להפיל לנחוץ מצאו ולפיכך בידם, רופף היחהבנים
 ריש בשם אילעא רבי העיד זח ועל חדשח, תקנח בצורת חאבותעל

 אדם שיחא חתקיט, באושא כי חנינא, בר יהודח רבי משוםלקיש
 אם פורש, לא אמנם 24(, קפנים כשהם בנותיו ואת בניו אתזן

 חוק בתור חילדים כלכלת חוב את לחפיל היתח חתקנחכונת
 בתקנתם שחפצו או חמסרבים, חאבות על כפיח בכחמשפפי
 חגדולי בית-דין תקנת בעזרת חמוסרי חחיוב את לחזק רקבאהפא
 באמצעים באחזם חזה, בדבר האמוראים חתלבפות את נביןולפיכך
 שלא מפני בנו את לזון חאב את לחכריח מוסרית כפיה שלשונים
 משפפית בכפיה לחשתכהם חרשות ניתנח אם חדבר, ברורחיח
 בא שכאשר בתלמוד שם ומסופר משפפיימי חוקים בשארכמו

 רב בו נער בנו, את לזון שמיאן אב יחודח רב לפני כזחמקרח
 בני על בנין ומפיל ילד - אכזר תנין - יארוד : וקראויחודח
 בצבור, עליו לחכריז דומח במקרח צוח חסדא ורב לפרנסם,חעיר
 בדברי חאב את שידל ורבא לבניו, חדואג חעורב מן גרועשחוא

 ? חצדקח מן יזוט שבניך חברצונך 2 ושאלחוכבושים,

 חתלמוד חכמי חכנימו וחהיסוסים חפקפוקים כל אחריאולם
 ולא : וחכריעו חכופח, חמשפפ לגדר חילדים כלכלת את סוףסוף

 על ליח כפינן אמיד אבל אמיד, דלא אלא כופים, שלאאמרו,
 ולא אמיד אב בין חזאת חחגבלח את גם בפלו ולבסוף 425כרחיה
 שדרש וזחו חאבות, כל על המשפפי חחוק כח את וחרחיבואמיד,
 אדם אין שאמרו אעפ"י : 26( נשיאח דבי אפיתחא רבא עולארבי
 עד ? כמח עד קפנים. קפני זן אבל קפנים כשחן ובטתיו בניוזן

פשס  שפ5ק 
 0ש "יבשא
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 סזונות על כופים כי חיא, שחכונח ביארו שם וחתוספות שש.בן
 שנים. שש לחם סלאות עדחבנים

 בו לעקב שנוכל ספני חילדים, סזונות בדין סעפחארכנו
 לסדת סופרית מצוח סן שהשתלשל עד עבר שבחן חדרגות,את
 שאר חשתלשלות על גם ללסוד יש וססנו כפיח, בעל סשפפיחוק

 הראוי וסן התלסודיה4 בתקופח סשפפיים לחוקים סופריותסצוות
 דרך חבנים סזו~ת חוב עבר חרוסי בכהט8פ שגם עוד,לציין

 משפפי4 לחוק סומרי חוק סן מקבילחחתפתחות

 חזסן בסרוצת חפך ת 1 ב א ח סוונות חובגם
 את לפרנם חבן על חסופל חחוב סהטפפי. לחוק סשרי חובסן

 מצוח רק בנו, את לפרנפ חאב חוב כסו בראשונח, חיחאבותיו
 איזחו : ז2( חאוסרת חברייתא גם סעידח זח ועל בלבד4סופרית
 כיבוד וכו/ בסקומו עוסד לא סורא - אב של - כבוד ואיזחוסורא
 סצות בין הבחינח לא חברייתא וסכפח. סלביש וסהטקחסאכיל
 כופים שאין סופריים חוקים בשניחן ראתח כי כיבוד, ומצותסורא
 הוקיר שלא איש, לשחרר 20( תסרי בר רסי ציוח ולפיכךעליחם.
 מצוח חיא ואם אב שכבוד ספני לפניו, וחביאוחו וכפתוחו הוריואת

 זח סכל עליה. סוזהר שלספח בית-דין ואין בצדח, שכרחשמתן
 כיבודו של המצוח בכלל שחיא חאבות, הזנת את שחשבויוצא,
 סשפפיה. כפיח בו שאין סופרילחוק

 את לפרנפ חבנים חוב את גם חכניפו בסרוצת-חזסןאולם
 ר' בשם 8( בירושלסי כסבואר חסשפפיים, חחוקים בכללאביחם
 ואסר האב, את לזון חבן את שכופין יונתן, רבי בשם אחא בריעקב
 שכופין כזו לי ברורות שסועותי כל וחיו הלואי יופי: רבישם

 קש חולין,שס למ ידושין,וק
9ק

 ירושל5~
 488 848 קידושין,
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 לטשפט הגיתקטוסר

 השאילתות בשם 30( התוספות הביאו וכן חאב. את לזון הבןאת
 סה כפי אביו וזן אוהע כופים לבן, ויש לאב אין שאם אהאי,דרב
 31(. ערוך ובשולהן שם והרא"ש הרי"ץ פסקו וכן יכול,שהוא
 הוקים שני של דוגסא איפוא ראינו והבנים האבות סזונותבהוב

 משפפיים. להוקים שניתקוסוסריים
דע

 ישביוקומ בצדה. שכרה שסתןסצוה
 בית" אין בצדה בתורה ספורש שכרה שסתן סצוה שכלבתלסוד
 לסעלח נוכהנו זאת בכל סוסרי, כהוק רק ודינה עליה, סוזהרדין

 שכרן שסתן אף הורים, וכבוד בצדקה מוסריות, סצוותבשתי
 והכניסון עליהן שכופים סאוהר, בזסן התלסוד בשי הכריעובצדן
 סצוות לשנות הזה, הכוון אהרי המשפפייס. ההוקים לגדרבזה

 גם לעקוב נוכל סשפפיים להוקים בצדן, שכרן שסתןסוסריות,
 אהרים.בסקרים

 ש3( בירושלסי ב"ח בון ר' בדעת נעוצה הזאת הסגסהראשית
 עליה, סוזהר בית-דין אין בצדה שכרה שסתן סצוה שאסרושסה
 בסצוה הזלזול על עונש הפיל לא אם נענש, הבית-דין שאיןהכונה
 שכרה שסתן מצוה על גם להכריה דין בית ביד הרשות אולםכזו,

 וכן סשפפי. הוק לגדר להכניסה רשאים ההכסים כלוסרבצדה,
 דאין אהר, בענין ספרש אני "ועוד : 33( סייסוני בתשובותביארו
 יכפו", לא אם בדבר, נענשין אין היינו דקאסר, עליחןסוזהרין

 שהזכירו סבלי הריצב"א בשם הזאת הדעח את הביאו א(ובתוספות
 בירושלסי. כבר הסבוארת קדוסה השקפהשזהו

 ינ יישן,א
 ה"ה =ה, מב, ישיטי32( ר4 0שן ירה31(
 פ"ו. שכנים להלבות מיטוני תשובות38(
 ונ 34,848(

.
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 בישראל והמשפטהמוסר

 לגדר בצדן שכרן שמתן מצוות להכנים הזאת, חנמיהאת
 התלמוד. תקופת שלאחרי בפוסקים גם נמצא הכופה,המשפפ
 מתן השבת-העבופ שמצות שאף 35(, הרשב"א הכריע והבכוון
 פסק וכן כופים, לכוף בית-דין רצה אם זאת בכל בצדה,שכרה
 רק לא לכוף הבית-דין רשות את הרהיב ז3( והרמב"ן 36(.הרם"א
 כבוד במצוות הנמנים דברים שאר על גם אלא האבות מווטתעל
 בצדה, שכרח שמתן עשה מצות היא כבוד דמצות אף : באמרואב,
 צעד והרמב"ם בידו. הרשות לכוף, רוצה הבית-דין אם מקוםמכל
 אלא לכוף, לבית-דין נתונח חרשות רק שלא ופסק מזה לפניםעוד

 קבע וכן כהטפפית, בכפיח להשתמש עליו חוב מומלשלפעמים
 מכות- זה על להכות לבית-דין "ויש : ואם אב בבזוי 38(להלכה
 שיראו". מה כפי לעטשמרדות

 מצוח בראשירע שהיח חוק, של ההשתלשלות נסתיימהבזה
 עליו. שכופים נמור כהעפפי לחוק לאפ לאפ ועברמוסרית,

 במצות גם נראח חמשפפ לגדר המוסר מגדר זוהעתקה
 שאין ומקובל, סבור חדבר חיח בראשונח צדק. ואבני צדקמאוני
 ואין בצדח שכרח שמתן מצוה והיא הואיל כהטפפית, כפיה כלבה

 איפח, "מקפיני 39( בברייתא אמרו ולזה עליח, מווהרבית-דין
 איפח, להקמין . . . החדש יעבור מתי לאמר : אומר הכתובעליהם
 8(. מעשיהם" כל לנצח אשכח אם יעקב בגאון ה' נשבעוכתיב
 למפח, כפיח כל מבלי השמים, מן העונש את רק איפואהדגישו
 לתקן חעיר לבני רשות שנתט נאמר, 41( אחרת בברייתאאולם
 המשפפיים החוקים לכלל הזח המוסרי החוק את המכניסחתקנה

 תשטה, ס"טן הרשב"א, תשובות35(
 צ. באב,39( טה סעיף צו, סיטן חו"ש6ק
 ח. עטוס,8( 8ש סיטן הרמב"ן, תשובותזק
 ח. בשב,1א הטשה פ"ה טמריש הל' רטב"ם38(
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 לפשפט הניתקמוסר

 וברייתא חמדוהע ש להתטת חעיר בני רשאיםבהכריעם:
 למדווק )שופרים( אנרדמין שמעמידין כבר, מורח 42(שלישית
 עברח ככח חמדוהע מקפיני ננד בכפיח להשתמהט שישלאמור
 לחוק - בצדח שכרח שמתן מוסרית מצוח התלמוד בזמןעוד

משפפי.
ג

 חדין. לשורת ניתק חדין משורתלפנים
 מוסריים חוקים לחעביר חתלמוד שלאחרי חעברי במשפפחנפיח
 שנגדרו חמוסריים חצוויים באותם ביחוד תשתקף הכהטפםלתחום
 חדי4 כחטורת לפניםבשב

 מבדיל קו למהעח חתאמצו חתלמוד שבעלי למעלח,טחכנו
 חמשפפי חחוק ובין מדת-חסידותן או הדין משורת לפנים ביןברור

 יפעו שלא חתלסידים את הזחיר אליקים בן שמעון ורביחכופח,
 שלא כדי משפפי, בחוק מדת-חסידות לערבב אלעזר רביבהכרעת
 ישלם, תני תנא : חתפלא א( רבא גם מדת-חסידותי על לכוףיבואו
 בלשון לחשתכחט יתכן לא כי 9 כאן שט מדת-חסידות אמרתואת

 חסידוהע בנדר רק שחדבר במקוםמשפפית
 יש התלמודי, חכהטפפ של הזאת חברורח חעמדח למרותאכן

 מוסריים חוקים לחכניס כולל כוון חתלמוד שלאחרי בפוסקיםלמצא
 חשבת- לענין 45( חראבי"ח דעת וזחו סשפפיים. חוקים לגדראלח
 משורת לפנים למיעבד כישינן אנן גם : בשים יאוש אחריאבדח
 דכייפינן מקינ4 רבט פיר,ט וכן לעשווק בידו היכולת אםהדין,
 שכופים אא הראב"ן דעת היא וכן חדין. כחטורת לפנים לעשותליה

 יש אכן עשיר. חמוציא אם חדין, כחטורת לפנים כהטוםלהחזיר

 קל. חהמן,84 4 סתובוהע88 פס. שס,יא
 הש4 פ"8 בהלש הלסת מימומ, נ"מות מונ8 מנ="85
 רנס. סיסן חו"ס, נש"ך סובא86

-102 -  



 בישראל והמששטהמוסר

 כופים שלא ז4(, הרא"ש דעת היא וכן לזה, המתנגדיםפומקים
 הב*א וכן הדין, משורת לפנים על כופים שאין משוםבאבדה,
 חדין, כהטורת לפנים ליכנס לכוף יכולים בית-דין שאין 8(,הרם"א

 דעת גם מזכיר ובבת-אחת הראוי, מן שהוא להם שנראה פי עלאף
 מחליפ וחב"ח הדיןי כהטורת לפנים על כופה שהבית-דיןהמרדכי,

 הדין כהטורת לפנים לעשות דכופים האומרים כדעת שחהלכהשם,
 ראוי בדבר לקץציר לכוף בישראל בית-דין בכל נוחגין ,ווכן :וממיים
 תקופת עד ארכו אלה דעות חלוקי כך'ן. הדין שאין ואףוגכון

 רשות שאין מדגיש שם ותומים" וב"אורים האחרונים.הפוסקים
 האחרונים הפוסקים שאר אולם הדין, משורת לפנים עללכוף

 ש( צדק בצמה פסק וכן הדיה משורת לפנים על שכופיםסוברים,
 דמדינא גב על ואף : 51( הרם"א אמר בזה כיוצא 50(, סופרובהתם
 אם וכדומח, הארי מן מציל אם אלו, באבדות לההזיר הייביןאין
 או דינא דמלכותא דינא מכח לההזיר הייב בית-דין או חמלךגזר

 הפקר. בית-דיןהפקר
 על לכוף רבים פוסקים אצל רווהת הלכה איפוא רואיםאנו

 האלה חמוסר הוקי את להכניס כלומר הדיה כהטורתלפנים
 הכהטפפילגבולות

ג
 ר ב 1 ר ד ה א ם 1ש

- 
 האלה חדינים בשני . א ר צ ם

 סהטפפיים. להוקים שניתקו מוסריות מצוות כן גם מוצאיםאנו
 ושמים הלוה לנכסי יורד הבית-דין אם כונתו, ר ד ה א ם 1ש
 הובו את אח"כ משלם הלוח אם למלוה, אותם ומומרים נכסיואת
 אין הדין שמן מבאר, 52( והתלמוד ללוה. אותו ששמו הקרקעחוור

 רלס. ס" יו"ד סו8רי מתם שהתט( שמ. 5רק 5"מייא
 1. סעיף ר1ט, סימן מה14ט ב. סעיף יג, סיטן מוימ,8א
 ט4 ב444ט סט* סימן 5דק, צטמ שו"ת44(
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 לפשפט הניתקמוסר

 הישר ועשית כחפום ורק אותו, קנח שחסלוח לאחר חוזר,חקרקע
 מנמוקים חכסים עקרו זח בסקרח תהדר* רבנן ואסרו הואוהפוב
 חקרקע, את לחחזיר אורי וכפ1 החוב, בעל של זכותו אתמוסריים

 כחפום להחזיר בלבד סוסרי חיוב רק עליו היח שבראשונהאף
 והפוב. חישרועשית

 חשדח את קנח שהקונח אף , א ר צ ם - ר ב ב חדיןוכן
 מצרא לבר ולססרו השדח סן ידו את לסלק אותו סכריחיס הדיןןסן

 לחברו יש לאחר, קרקע שהסוכר א(, ערוך בשלחן נפסק וכןבדסיו.
 חמקרים בשני אותו. ולסלק ללוקח דמים לחזור שלו חסיצרשהוא
 בראשיתם שחיו דברים רואים אנו מצרא, ובר חדר שוסאחאלה,
 לסעלח נוכחע וכבר וחפוב, חישר ועשית משוס סוסריות סצוותרק

 פחורים מוסריים צוויים רק לציין בתלסוד חשתכחפו זהשבכהעב
 וחבית-דין כחפפפיים לחוקים ניתקו סשפפית, כ*יח כל בהםשאין
 בכח. חקונח אתססלק

21
 חגופני חעונש חוגדר חזח בשם . ת 1 ד ר ם - ת 1 כם
 סדברי עליחן נענשים חיו שלא עבירות על חכמים סדברישהוא
 אסורים או חיובים רק חתורח מן שהיו שדברים לאסורתורה,
 משפפיים לחוקים התלסוד חכסי בתקופת נעשו כ*יה ללאמוסריים

 סכות-סרדות. בצורת עליהם וכפיח עונש הפלת ידיעל
 חיא עשח סצות כל התלסוד תפיסת שלפי כברוהוכחנו

 אולם עליח. לכוף לבית-דין ססורח שאינח בלבדע סוסריתסצוח
 חכופה, הכחפפפ לגדר עשח סצוות את שוב הכניסו הימיםברבות
 רק שלוקים - אמורים דברים בסח : א( בברייתא שאסרווזהו

 שאוסרין כגון עשח, במצוות אבל תעשח, לא במצוות -ארבעיס

 קלפ. חולין,4ק קעש סיפן חרשנ5(
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 בישראל וחמש*טהמוסי

 עד אותו מכין עושה, ואיט לולב עושה, ואיט סוכח עשהלו
 נפשו.שתצא

 מצוה על וגם יש אלא חתורח, מן עשח מצות על רקולא
 ששאל וזהו חמשפפ. לכלל בזח וחכניסוה מטת-מרדות, חייבודרבנן
 מצוח, חוב בעל פריעת דאמרת לדידך : 5( פפא לרב כחנארב
 מצוח רק זחו אם כלומר 9 מאי מצוח למיעבד לי ניחא לא אמראם

 פפא רב ענחו זח ועל אוחעי לכוף אפשר איך מדרבנן,מוסרית
 מדברי עשח במצות כמו מרדות מכות אותו מחייבים כישם,
 חכהם9פ. לגדר חכניסו חוב פריעת שגם אומרת זאתתורח,

 מצוח בדין גם מצאט כהט6פי לחוק שנחפכח מוסריתמצוח
 זאת ובכל מומרי, חוב רק שזחו וחוראתו 56(, חמת דברילקיים
 אתא "כי 1", בתלמוד כמבואר עליו, לכוף שיש כן אחריחכריעו

 מיתתו בשעת שאמר מי יוחנן, רבי אמר יחודח בר שמואלרב
 כופין קורת-רוח, לה תעשח לי, עשתח קורת-רוח שפחתיפלונית
 לקיים מצוח פעמא9 מאי קורת-רוח. לח ועושין חיורשיןאת
 חמת".דברי

 חוב לפרוע חיחעמים על מצוח 58( שאמרו מה עלוחנה
 כפיח: בח שאין מוסרית מצוח שזהו רש"י, ממעיםאביהם,
 משום כך, על לכופו לבית-דין שאין אלא אביחם כבוד"טשום
 את חגאונים חכניסו מאוחר בזמן אפס דרבנן'/ מצוה רקשהיא
 גאון חנינא ר' בתקנת וקבעו גמור, כהםפפי חוק לגדר חזחחחיוב

 שיש חיינו עומד", מורש במקום "יורש חגולח ראשבחסכמת
 אביהם חוב את לשלם היורשים את בית-דין כפית פי עללחייב
 תקנו "כבר : לחלכח ש( חרמב"ם מביא וכן חי. אביחםכאילו

"5
 צ3 כתובות,58( סו. כתובות,

 א* פלט הלכות רמבה594( ט4 ותענש4 סט, ש*56(
 ""*י** 4 1ט4זש
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 למשפט הניתקמוסר

 מן מפלפלין גובח חוב בעל שיהיח כולם, האחרוניםחגאונים
היורשים"י

5פ.
 של סוג עוד נכלל חזח בשם . ן י ד - ת י ב י א נת
 לחגדרות בנגוד כחט8פיימי לחוקים שניתקו מוסריים,חיובים

 החוק של מהותו את לא בית-דין תנאי מציין כח עדשנתבררו
 מוסרי חוק לחפוך התלמוד חכמי של הסמכות מקוראלא
 כהטפפישלחוק

 8( ממנו תגרעו ולא הדבר על תוסיפו לא הכתוב יסודעל
 או לגמרי חדשים חוקים לחוק לעצמם התלמוד חכמי הרשולא

 ולפיכך בתורח. סמך לחם שאין חאדם על משפפיים חובותלהפיל
 מפורש ושאיט גורם שחזמן חוק לחנחיג בדבר נחיצות ראואס

 באופן לחוסיף לבלי במפרח שוניס באמצעים חשתמשובתורה,
 חתקטת את לתקן זאת בכל ולאפשר התורה משפפי עלישר

 הכפיח. כח עם משפפיים חוקיס בתורחנדרשות
 שאם חיא, כונתו בית-דיןי תנאי חיח האלח הדרכיםאחת

 כי חתקינו, בתורה, מפורש שאיט חוק לתקן בדבר חכרחראו
 בתור חפוב מרצונם חזח חחוק את עליהם יקבלו האדםבני

 לכוף לבית-דין הרשות חיתח ושוב חברו, כלפי עצמיתהתחייבות
 כתוצאח אך חתורח, צו מכח לא גם אם הזח, החוק מלויעל

 לחתנות אדם כל על חוב איפוא חפילו החכמיס עצמיהימחתחייבות
 חוסיפו ולפיכך זו, התחייבות עצמו על לקבל היינו זח,תנאי

 הבית-דין, תנאי את בפירוש מתנח שאינו מי שאףוהכריעו,
 אדם. כל מחייב והוא חתנח כאילוחריהו

 חרגלים בית-דין תנאי של הדיניס חוג תחת הכניסוביחוד
 מבלי קדומים מדורות מישראל מקובלים שחיו עתיקים,כחטפפייס

 תהנ"0א
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 בישראל וחמששטהמוסר

 סצוות רק בראשיתם שהיו כאלה, חוקים על בחורה* זכרםשבא
 בית-דין תנאי יפוד על מהפפפיים חוקים אחרי-כן ונעשוסוסריות,
 יהושע, התנח תנאין עשרח רבנן "תט ב 61( הברייתאסספרת
 וסלקפין - לסחות היער לבעל ואין - בחורשין סרעיןשיחיו
 וקופמים סתלתה חוץ מקום, בכל עשבים וסלקפין בשדותיהם,עצים
 וסעין - זית של סגרופיות חוץ מקום בכל - להרכבה -נמיעות
 פבריא, של ביסח וסחכין ססט, ססתפקין חעיר בני בתחלחחיוצא
 חגדר לאחורי ונפנין חספינח, את ויעסיד קלע יפרוס שלאובלבד
 בשדח - חרשות בשבילי ומחלכים כרכום. סלאח בשדחואפילו
 דרכים לצידי וססתלקין שניח, רביעח שתרד עד - הקצירחאחרי

 ספסיג הכרסים בין וחתועח הדרכים, יתידות חברו-,ם8ני--בשדה
 8( בתלסוד יחסו יחושע לתנאי סקוסו"י קונח מצוח וסתויורד
 וצוברו הרבים לרשות זבלו אדם "סוציא נ אלח תקנותעוד
 חברו של שיט וקוצץ חברו שדח לתוך יורד שיחא שלשים,כל

 שופך אדם שיחא שיכו, דסי לו ונותן שלו נחיל-דבוריםלהציל
 פשתט ופוען עציו את פפרק ושיהא חברו, של דובשמ ומציליעו
 חברו".של

 אלח שבכל הוא, חנזכרת חעתיקח בברייתא חסונחהרעיון
 נזכרו שלא במקרים חפקעתו וגם הפרפי חקנין צמצום ישחדברים
 יש ישראל ארץ שבאדסת חברייתא, סבארת ולפיכךבתורח.
 חואיל חעם, כל של כללי קנין גם היחיד של הפרפי הקנין צדסלבד

 לשבפים אח"כ ונתחלקח חעם כל בכחות נכבשחוהאדסח
 הקנין את לצמצם העם לבאי-כח רשות יש ולפיכךוליחידים.
 סוגבל, קנין בתור ליחיד חאדסח ניתנח סתחלה כאילוחפרפי,
 במקום חפרפית זכותם על לותר עליחם וקיבלו הסכיסווכולם
 בברייתא. חנמנים כבמקרים הזח, הותור את תובע חסוסרישחרגש

8א יג חו1א  
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 למש8ט חניתקמוסי

 האלה הסוסריים החיובים נהפכו חזאת ההתחייבות קבלועלרגלי
 בעלי אצל גם סוצאים אנו לזו דוסח הנחח סשפפיים.לחוקים

 הסשפפי, הסקור דעתם לפי חסדינח. חיי ביצירתשיפת-החוזה
 לפובת היחיד זכיות להנביל כחה את הסדינה שואבתשסמנו
 סשלו אחד כל לוונר ביניהם עשו אדם שבני החוזה הואהכלל,
 שטכחו, סכיון סתוקנים, חברה חיי בזח לאפשר כדי חברו,לפובוע
 נגיע הפבעית זכוהע על בקפדטת יחיד כל יעסודשאם

 ביאור לפי שהם יחושע, תנאי כולם'/ נגד כולםלוומלחלסת
 חסדינח יסוד שבשעת כן, גם כונתם בית-דין, תנאי א(הרסב"ם
 לורנר הארץ את שנחלו אלה עם חוזח עשח יהושע ע"יחעברית

 הסוסרי שחצדק יורו, ישראל שחכםי בסקום חפרפי קנינםעל
 בתורח. סבואר אינו הדבר אם אף זאת, את דורשים החברחופובת
 סצוות להעביר חוקי סקור חתלסוד חכסי איפוא סצאובזה

 באסור פגיעח בזה אין כי חכהם8פ, לגדר הסוסר סגדרסוסריות
 הוא בית-דין ותנאי חואיל התורה כהש8מי על להוסיףשלא

 חוזח. סכח הבאח חפוב סרצונו האדםכהתחייבות
 הבהט8פ לגדר התלסוד בעלי הכניסו בית-דין תנאי יסודעל

 הבעל חייב התורה סן כי אשתו. כלפי הבעל של חובותכסה
 בסשפפ אולם ועונתח. כסותה - סזונותיה - שארח רקלאשתו
 בית-דין. תנאי מפעם נוספים חיובים בעוד חבעל התחייבהתלסודי

 הכריעו זאת בכל סדרבנן תקנח רק בהיותם אף כהעבה, דסיולכן
 סאתים גובח בתולח כתובה לח כתב "לא שאפילו א(בסשנח
 לח כתב לא אס וכן בית-דין", תנאי שחוא ספני סנה,ואלסנה
 תנאי שחוא ספני יורשים זאת בכל כתובתה את יירשושבניח
 עד סנכסיו סזונות תקבלנח שהבנות לח כתב לא ואםבית-דין,

 ח48 פ"וע מטון, נזקי הלכות רמט"ם,63(
 וא. כתוטות,אא
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 נזונית וכן בית-דין, תנאי מפני לזונן חייב לאנשים,שתשאנח
 בית-דיןי תנאי מפני לח כתב שלא אף אלמנותה, ימי כלמנכסיו

 "והשבעח בית-דין: תנאי מכח זכיות-האשח מנה 65(והרמב"ם
 כתובה עיקר מהם האחד הם בית-דין תנאי וכולן סופריםמדברי
 חלתה, אם לרפאותח הן: ואלו כתובה תנאי הנקראין הםוחשאר
 מנכסיו, נזונית ולחיות מתח, אם לקוברח נשבית, אםולפדותח
 ממנה הזכרים בניח ולהיות אלמנותה, זמן כל בביתויושבת
 אחיחם". שעם בירושח חלקם על יותר כתובתחיורשין

 ובכח בלבד מוסריים רק בראשיתם חיו החיובים אלחכל
 עליחמי שכופים לפהם8פיים נחפכו בית-דיןתנאי

 חהכמים לסמכות נמוק בתור עוד מצאנו בית-דיןתנאי
 בזח ומנו הצבור, כספי משל יבואו ידועים שקרבנותשהתקינו
 בית-די4 תנאי שהם דברים שבעה 8(במשנח

י
 היתה נפש אוכל צרכי העלאת . ם י ר ע ש ע י ק פמ
 חוק לגדר נכנסה במרוצת-הזמן ורק מוסרי, אסור רק ג"כבתחלה
 הזאת הקלקלה על התריעו ו6( בברייתא עליו. שעונשיםמש8פי,
 ומפקיעי . . . פרות אוצרי ת"ר : כחם8פי עונש עוד לקבועמבלי
 ונשבירה החדש יעבור מתי לאמר : אומר א( הכתוב עליהןשערים
 אשכח אם יעקב בגאון ח' נשבע . . . דלים בכסף לקנות . . .שבר
 בתפלת חשנים ברכת שתקנו ש( אמרו ועוד מעשיהם. כללנצח
 רשע. זרוע שבור 70( דכתיב שערים, מפקיעי כננד עשרחשמונה

 וה"4 ה"ב סי"ב א"סות, הלכות רמב"ם,65(
 ומ"ו, מ"ה פ"1, שקלים,66(
 צ. ב"ב,67(

"9
 י1. סמלוע

 י. ההלים,70( ח. עמוס,68(
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 לעקב נוכל כהשפפי לחוק חזח חמוסרי חחוקבחשתלשלות
 לחנחינ רשאים עיר בני שרק חתקינו, בראשונח דרגותי שתיאחרי
 בני רשאים 2ז(: בברייתא כמבואר שערים, מפקיעי עלעונש
 רשות איפוא ניתנח השערים. ועל המדות על לחתנותהעיר

 בית-חמשפפ אך שערים, חפקעת על עונש להפיל העירלשלפון
 עוד מקשיבים אנו חזח חמצב חד עוד4 לח נזקק חיה לאעצמו
 לשערים", ולא למדות אגרדמין "מעמידין : 2י( הברייתאמדברי
 חזמן בחמשך אכן שערים. הפקעת % כופח בית-דין שאיןלאמור
 משפפי אסור לגדר שערים חפקעת את לחכניס בדבר נחיצותראו

 נשיאח בי כי מספרת, שם שחברייתא וזחו %יה עונששבית-דין
 ן יצחק ר' הכריע וכן לשערים, בין למדות בין אגרדמיןאוקימו
 פסק וכן חרמאים. מ8ני לשערים בין למדות ביןמעמידין
 וכופין אותו מכין ביוקר ומוכר חשער מפקיע שכל 3ז(,חרמב"ם
 חפקעת של המוסרי חחוק כבר קיבל בזח חשוק. בשער ומוכראותו
 בית-חמשפפ4 מצד וכפיח בעונש גמור משפפי חוק כחשערים

י4נ
 אדם אם בתלמוד, מציינת מדת-סדוס . ם 1 ד ס - ת דם
 מזח, נזק כל לו שאין במקום מנכסיו פובת-חנאח מחברומונע
 ניתנח חדין שורת לפי אמנם חסריע לא וזח נהנח ,"חחיינו:
 זכותו ובכח רוחו, על העולח ככל שלו בתוך לעשות לאדםרשות
 אם אף מנכסיו, לחנות חברו על לאסור יוכל הפרפי קנינועל

 חאדם, על שומח ממדת-חסידות אולם יחסר, לא והוא יחנחחברו
 לרעחו לעזור עליו חופל אם כי לזולת, מנכסיו לחפיב יתנגדשלא
 מבחינח לו שאסור וכמח כמח אחת על צדקח, בצורתמהוע

 אין אם מרכושו לחברו שתניע חפובח נגד לחתקומםחמוסרית

 48ג ג4ב,2ז( יה. ג4ב,2ק
 הא. 8*ח, בניבה, הלכות רטבאפ3ז(
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 את חתלמוד חכמי חביעו מדת-סדום ובחגדרת כלומי מחמרוזה
 חזו4 חמוסרית המצוח על העובר על חמוסריחגנוי

 כפיח כל בו חיתח לא שמראשיתו חזח, חמוסרי חחוקאכן
 עליו4 שכופים מש8פי לחוק הזמן במרוצת חוא גם ניתקכחט8פית,

 מדת-סדום על לכפיח דוגמא מדת-סדומי על כופים : שאמרווזהו
 בתנאי לחברו רחיים חמשכיר : זה בדין *י( בתלמודנאמרח
 שחשוכר חכחטכיר דורש ולבסוף ביתו, מזונות לו יפחוןשהשוכר
 מזונותיו לפחון צורד עוד לו שאין מכיון פחינח, דמי לוישלם
 מסיים זח ועל לשלם. מחויב חשוכר שאין חדין אז חשוכר,אצל

 אם ואז שוכר, של לרחיים פחינח אין אם רק שזחוחתלמוד:
 לו יחיח אצלו, לפחון חמשכיר של זכותו בעד כסף ישלםחשוכר

 דמ4 לקבל יוכל וחשוכר לרחיים פחינח יש אם אבלחסרוףכיס,

 מפסיד אינו חשוכר כי מדת-סדום, על כופין זו כגון מאחרים,פחינח
 לכחטכיר. חפחינח דמי את ומוסר לאחרים פוחן חוא אםכלום

 נגד אמות מארבע למעלח בביתו חלון עושה אדם אםוכן
 למחות, יכול אינו שחשכן 75(, זירא רבי שדעת חברו, שלחחצר
 זח ועל למחות שיכול אמר, אילעא ורבי מזיקו, זח שאיןמפני
 והמסקנח 1 מיפלגי קא מדת-סדום על בכופין לימא : בגמראאמרו
 שחלוקי- אלא מדת-סדום, על כופין סבר עלמא דכולי לא, :שם

 חיזק כחטום אמות מארבע למעלח בחלון יש אם הםחדעות
 לשכט.ראיח

 שפרי כותכים שכאשר 76(, בכחטנח מבואר בזחכיוצא
 חכתיבח, שכר נותנים חצדדים שני אז בית-דין, מעשה וכלברורין
 ולכן בשבילי, מיוחד בשפר חפץ אני : לפעון יכול אחד צדואין
 כל לו שאין מאחר כי המחטותף, לשפר מחצית לתת רוצחאיני

 קסש ב4ב,6ק :ט. ב4מ5ק ק4 כתובוה,*ק
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 מחציתו לתת מדת-סדום על אותו כופים מיוחד, משפרפובה
 דטי מחצית חשני לצד לחשוך כדי חמשותף, שפרלכתיבת
 שלא חברו בחצר הדר כי 77(, אמרו זח על יתר ועודהכתיבה.
 לו לחעלות צריך הדיר אין להשכר, עומדת אינח והחצרמדעתו,
 זח מעין מדת-סדום. וחייט חסר, לא וזח נהנה דזח משוםשכר,
 בתוך חצרות בעירובי להשתתף מדת-סדום על שכופים %(אמרו
 בר-מצרא דין וכן חסר. לא וזח נחנח שזח במקום משותףמבוי
 על קרקע שקנח אחד על כמסופר מדת-סדום, על בכפיחנמקו
 חיורשים: לשאר אמר חמיו ירושת חילקו וכאשר חמיו,מיצר
 על כופין זו כגון 9י( רבח ואמר קרקעי, למצר סמוך בשביליחילקו

 שמדין בצדק, הריצב"א בשם ביארו שם ובתוספותמדת-סדום.
 א~ם מוסרי, חוק רק חיח זח כי מדת-סדום, על כופים איןתורה

 עליו. שבופים משפפי, חוק לגדר אותח חכניסו סופריםמדברי
 מוסרית עברח רק במדת-סדום ראו שבראשונח הנחנו,כבר

 8( מברייתא יוצא זח דבר נגדח. חכפיה בכח השתמשו ולאבלבד,

 אדם בני מניח ואינו חשדה מן פירותיו שכלו "חרי :האומרת
 תקרי אל פוב "מהיות : אומרות הבריות מח שדהו, בתוךליכנס
 : גוגא כהאי כתיב אין, 1 רע תקרי אל פוב מהיות כתיב ומירע".
 בפתגם וחנח 81(. לעשות ידך לאל בחיות מבעליו פוב תמנעאל

 דבר לעשות אזחרה בתור רק חשתמשו רע תקרי אל פובמהיות
 להתפלל 2ל ששת רב ביכר ולכן חדין, מן חיוב בו שאין אףמוסרי,
 שם ורש"י רע, תקרי אל פוב מחיות משום מחלך ולאמעומד
 אין שמותר'/ פי על ואף מחלך, לחתפלל רע תקרא "לא :ביאר

 4 מ*ז"
 48 באק,ק( טס. ירובע,8ק

 י4 משלה81( -ב 2"ב,79(
 שס"4 סיטן חו*ם, 2רט"א טובא טרדכי,2א
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 ממדת-סדום להתרחק המנמקת חנזכרהו הברייתא שגם איפואפפק
 מבחינה לאיסור רק כונתח רע", תקרי אל פוב "מהיותמפעם

 משפפית, בכפיח מדת-סדום ש עוד כפו לא אז כי בלבד,חמוסרית
 פרי חיא מדת-סדום על שהכפיח חאמורח, הריצב"א כדעתוזחו

 לנדר שחכניסוח חכמים, תקנת בתור מאוחרתהשתלשלות
 חפהפפפיים.חחוקים

 האופי את שוב לצמצם כוון, מוצאים אנו התלמוד זמןאחרי
 יוכל לא לחנווק רוצח שאם בדבר שרק מדת-סדום, שלהמשפפי
 יכול שחיח בדבר אבל יחנח שחברו אותו כופים בעצמו,להנות
 לעשות אותו כופים אין רוצח, שאינו אלא בעצמו, ולהרויחלהנות
 בעלמא אבל שכופים חתורה מן למדים בבר~מצרא ושרקבחנם,
 כי ספק אין אך 8(, ומונע מוחח חוא אם מדת-סדום, על כופיםאין
 שמוכח כמו מדת-מדום, של כאלח מקרים על גם כפו חתלמודבזמן
 למעלח. שהבאנו המקורותמן

יוכ.
 נאסר בתלמוד וחנקיון. חבריא1תחוקי

 היות בלבד, מוסרי מפעם נפשות סכנת משום בו שיש דברכל
 *ן מגולים, וחלב מים אסרו לזה חייו. את לשמור מצווהוהאדם
 מפני וישתח סילון על פיו יניח ולא 8(ן ארסו נחש בהםהפיל

 המוסריים חחוקים ערך את וחדגישו 85(, עלוקח יבלע פןהסכנח,
 ספק אף ואסרו 8(, מאיסורא סכנתא חמירא : בקביעתםחאלח
 - פיו לתוך פרופח אדם יתן לא : עוד כעו 81( ובירושלמיסכנה*

 ישעיוע רי בוום כ כתובות, מקובצת, שיטה83(
 8ש86( 5אד. 5אה תרומוח, משוה84(
 ה"נ 5אה, הרומות, ירושלמי41( קג הולק,85(
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 דבר בו יפול פן - המפח רנחת ותבשיל - מדבקות מחלותמפני
 - חמסוכנח אדם זיעת מפני - שחיו בית תחת ופת -מזיק
 כו יפצעו שלא - אתרוג תחת או צטן רנחת סכין ינעוץולא
 אולם מוסריותו מצוות במובן נאמרו הדינים אלח כל אדם.בני

 כללו התלמוד שלאחרי הפוסקים אכן להם. נזקק חיח לאחכהצפפ
 משפפיים חוקים בכלל וחבריאות החיים שמירת בדבר החוקיםאת

 האומר: 8( חרמב"מ דעת גם וזהו עליחם, מעניששבית-דין
 וכל סכנת-נפשות בחמ שיש מפי חכמים אסרו דברים"הרבח
 9 בכך עלי לאחרים ומח בעצמי, מסכן חריני 2 ואמר עליחןחעובר

 מרדות". מכת אותו מכין בכך, מקפיד אינואו
 חמתנקש בשביל סהט8פי לעונש מקור גמ נראחומזח

 לחיות מוסרי אסור שיש רווחת, חיתח עתיקח השקפחבנפשו4
 עצמו חמאבד כי שא חברייתא מעידח זח ועל לדעת, עצמומאבד
 מספידין ואין עליו מתאבלין ואין דבר לכל בו מתעמקין איןלדעת
 בעצמו, לחבול רשאי אדם שאין 8(, במשנח אמרו וכןאותו.
 לנפשותיכם דמכם את "ואך 91( הכתוב את זח על דרש אלעזרורבי

 הא בתורח וכפירש"י דמכם, את אדרש נפשותיכם מידאדרש",
 רק בזח שקבעו ברור, זח מכל עצמון/ דם ווהשופך עלשהכונח
 שאם נ9(1 אמרו ובתוספות משפפי. עונש ולא השמימ, מןעונש
 לחבול מצוח אז לעבירח, אותו שיעבירו או יסורים מן יראאדם

 שנשבו החורבן בשעת ילדים מאות ארבע על כמסופרבעצמו,
 חעם בפי חשגור שהמאמר יידיען 4ל* חים לתוך וקפצולקלון

 בספרות מקור לו אין חבא" לעולמ חלק לו אין לדעת עצמוווחמאבד

 ה"וג טהא רחת1 ה4 רמב"ם,8(
 8ש92( 5"נ שמחותו89(
 ק8צה ו"ה נ"ו גיטין,93( צ. גאקו90(
 ומם.94( 5. גחהיהע91(
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 בישראל והמש*טהמוסר

 יוצא לדעת חחתאבדות של שחאמור מפק אין אך *(,חתלמודית
 שענשו מומרי, רק כאמור, חיח, אמורו אולם חנוכרת.מברייתא
 חמכני6 שכל חאמורים, חרמב"ם דברי לפי אמנם לשמימיממור
 לאבד חמנמח שגם פשופ מכות-מרדות, אותו מכים למכנח עצמואת
 עצמו חמכנים מן יגרע מדוע כי מכות-מרדות, לוקה לדעתעצמו
 יצא חחתאבדות של חאמור שגם לנו, יוצא זח לפי אחרתילמכנח
 חתלמוד* שאחר בכהש6פ משפפי חוק לגדר ונכנם מומרי חוקמכלל
 לאבד חמנסח את מלקות לחייב זח על התעוררו לא חפוסקיםאמנם
 שגם לציין, וראוי ברור. חדבר חרמב"ם לדעת אולם לדעת,עצמו
 נענ,ש לדעת עצמו לאבד חמנסח בל חאננלי חכחשפפ פיעל

 כחש*פי.בעונש
 שניתקו מוסריים, חוקים חנקיון דיני גם חיו בוחכיוצא

 התלמוד, דיני חם חנקיון לחוקי חמקור משפפיימי לחוקים כןאחרי
 עבר דם, בו שמקיזים כלי חיינו דאומנא, בקרנא מיםשחשותח
 משום חי, חגב לאכול שאסור אמרו וכן 96(, תשקצו בלמשום
 מאוס דבר "שכל חכלל את נקפ שם ורש"י א(, מאוס דברשחוא
 עונש הפילו לא חתלמוד בומן ואמנם תשקצו". בל משום בויש

 בחיותו שבכללות לאו חוא תשקצו אל חלאו כי זה, עלבית-דין
 עליוי לוקין ואין רבים, דבריםכ~ל

 חוקים לכלל חנקיון דיני כל גם חכניס 8( חרמב"םאפס
 חכמים "אסרו : לשונו וזו בחם, כרוך בית-דין שעונשכחשפפיים,
 מאכלות כגון מחן, קיהח אדם בני רוב שנפש ומשקין,מאכלות

 זה טאטר שטוש כותב, 8*ז לס2הדרין שט-ם יוש בספרו ע2"ז הנשוו95(
 טהרי"ס הא רשאמר את הזבור וכן טצאתי. לא שיע בתוספחא אר שטהות,בתספתא
 8ייג טוסר וכשבט 2ט,בכתובות,
 ש. שבועו(( ט4 טכווע6ש
 81"י. רג"ס פהז אטורות, מאכיות הלכות רטכ"פ98(
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 ומששח ם 8מש

 בחה וכיוצא מרוחח ולחח צואח או קיא בהן שנתערבומשקין
 אדם של שנפשו הצואים בכלים ולשתות לאכול חכמים אמרווכן

 שגורעין ספרין של זכוכית וכלי בית-הכסא כלי כגון מהם,סתאוננת
 מסואבות בידים לאכול אסרו וכן בחם, וכיוצא חדם אתבהם

 אל בכלל אלו דברים שכל מלוכלכים, כלים גבי ועלסזוחסות
 סכת אווע סכין אלו סאכלות וחאוכל 8(, נפשותיכםתשקצו
 חרשב"א. בשם ש1( הפור פסק וכןסרדות'/

 וחם חואיל סיוחד, ענין יש וחנקיון הבריאות שסירתבדיני
 חפוסקים אצל חעברי חסשפם של האופק סן כליל כסעפנדחקו

 ניתקו ובאסת 101(, אחר כמקום זח על כבר ועסדעחאחרונים,
 שמירתם בחוב וחפליגו כהצפפיים, לחוקים התלסוד שלאחרבמשפפ

 מאסור. סכנח וחמורח הואיל אחרים, בחוקים סאשר יותרעד

 קלי. ס" ירד טויש1( טו. האי94א
 התורהש. סוש תחית .% מאמי תלמוו" "חקרי גספי101(
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