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 בפרק שנתברר כפי חתלמודי, המשפפ של היסודותאהד
 בכללו תורת-המדות, לתהום המשפט גבולות הרהבת הואהקודם,
 נזקק היה לא בית-הדין אשר מוסריות, מצוות חכופה המשפפבגדר
 ולשיפור ללב המוסר ענין רק אז היו כי הקודמוק בתקופהלהם
 התלמודי הכהשפפ כי מלמדנו, הזה הבירור בלבד. הפרפמידות
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 חומרות גיבב חתלסוד סתקופת חעברי חמשפפ כאילו הנח,עד
 חרחבת היתח באמת המומריתי לונביעח כשלהי זיקה מבליוגדרים
 חוערח לכחט8פ ביחפ ולאחריו חתלסוד בזמן המשפפיםהיקף

 שנעשו מומריים, לחוקים משפפית חגנח. לתת חשאיפח עלמיומדת
 חהתפתחות קו ותיקונם. החברח חיי לקיום חכרחיים חזמןבמשך
 שנממרו לחוקים שבמומר היחיד חובות חתגבשות איפוא היחהזה

 שבמשפפי הכפיח בכח חציבורלמשמרת

בע
 תורת בחרחבת רק לא מצפיין חתלמודי חסשפפאכן
 חחשתלשלות דרכי חן דומות בצמצומח. גם אלא הקחמח,חסשפפ

 חחרחבח אם מחופך4 בכיוון גם אם וחצמצום, חחרחבחשל
 חצמצום חחזיר חמשפפים, לתורת מהורת-חמדות חיוביםהעתיקח
 כבר יחדנו חחרחבח על חמומר* לגדר שוב חסשפפ מתחוםחוקים
 חוב בראשיתו חיח משפפי חוק כל כי וחוכחנו, חדיבור,את

 לחוק מאונם, לחוב חפך כן אחרי ורק סופרי, חוב כלומרמרצון,
 חתלמודי. שבמשפפ הצמצום דרך היא אחרתמשפפי.

 שוב כהטחרר חוא כי ליושט, הסצב החזרת מעין אחורנית,היא חשתלשלוח~
 הציבור, של וכפיח אונם סן חייט השפפ, מעול ידועיםחוקים
 לרשות שוב אותם ומומר הכחטפפ סכלל אותם מוציא הואלאמר
 פוב ברצון מילואם על לשמור חמומרית התודעח שלהיחיד
 שבין .חסובחק המחותי וההבדל הואיל חמומר, לגדר בזחומחזירם
 חכפייח* הוא וחמומרחמשפפ

 שני לעצסו שבנח נכמים, בעל לאדם י דוטה חדברלמה
 פתוח. ואחד שומרים, חפקיד שעליו ומגור, בלום אחדבתי-אוצר,

 דבר כל שמירה, חפעון יקר חפץ כל סכניפ הוא השמורלאוצר
 שכיחים כלים מניח חוא חפהוח ובבית עליו, עין לופהטיםשרבים
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 יש אך אותמי חומדים אחרים ואין הואיל בשמירתם, חבשאינו
 הנה עד שהיו החפצים, חדברימי ערך גם ישתנה הזמןובהליפת

 ואין בהם, מחמור שוב ואין בארץ רבו כמו רבויקרי-המציאות,
 עולים זולים ודברים יש זאת לעומת אותם. לנפור צורךכל

 מעולה. שמירה אז ודורשים רעבון, בשנות בר כגוןומתייקרים,
 שאינם הכלים, את השמור הבית מן מוציא הוא 9 עושה הואמה

 מעביר הוא וכנגדם הפתוח, לבית ומכניפם שמירה, עודפעונים
 הנע~י לבירע הפתוח הבית מן לשמירה הזקוקים ההפציםאת
 לזה, זה ומשל לזה זה כחפל לפקודח מפקודה ומעביר הולך הואוכך
 השונים. החפצים של השמירה צורך ישתנה אשרככל

 מופריות מצוות כל הקולפ המומר, הוא הפתוחהבית
 חיצוניהע וכפייה שמירה כל ללא בני-אדם של הפוב מרצונםהנעשות
 החוקים, אלה את הכוללת תורת-המשפפים, הוא השמורהבית
 הכחשפפי. העונש יראת ידי על מילואם על שומרת ההברהאשר
 היחיד, של ללבו מפורים היו אשר מופריים, שהוקים יקרהואם

 תנאי בהשתטת נעשו בהם, להתערב ענין כל היה לאולציבור
 את למפור יכול הציבור ואין החברה, לקיום הכרחויםהחיים
 ההכרח מן אז בלבד, היהיד לפצפון רק שמירתם עלהפיקוה
 הכופה. המהשפפ לגדר החפשי חמופר תחום מן אלה חובותלהעביר

 החברה שאין עד הציבורית נחיצותם לאפ-לאפ מאבדיםדין, בית- עונש לפנים שמר מילואם שעל משפפיים, חוקים וגם ישאך
 ולהשיבם המשפפ תחום מן להוציאם ועלינו בקיומם, עודמעונינת
 הלבבותי חובות בתור המופרלכלל

 התלמודית בהלכה תורת-המשפפים השתלשלותמהות
 חוקים הצורך לעת הוציאה היא : זה בתהליך-משנה איפואכלולה
 והכנימם בית-דין כפיית ידי על הבלתי-שמורה המופרמרשות
 הציבור, מרות כתוקף קיומם על שמור למען המשפפ, כנפיתחת
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 והשיבתם הסהצ*פ של הקפדנית רשותו מתוך חוקים הוציאהועתים
 בין שולפת חוזרת תטעה כי נמצא, האונם. נעדר המוםרלגדר
 להכרח בהתאם הברו, של מחםרונו מתמלא אחד והמשפפ,המוםר
 השתחרותם לאפשרות או ידועים, הוקים על ציבורית שמירההפלת
 לגדר שניתקו מוםריות מצוות של מקרים על זו. שימרת-אונםמן

 המהופכת התופעח על נעמור ובזה למעלח, כבר עמדנוהמש5פ
 למצבם סהצ*פיים חוקים החזרת והיא התלמודי,שבמש5פ
 המוםר. לגדר לאמרהראשוני,

ג.
 חתלמוד, חכמי אצל ומקובל םבור . ה ש ע ת 1 1 צם

 כל חעמידו הזה הגדול בכלל 1(. עליהן לוקים אין עשה מצוותכי
 לגדר מחוץ חוקיה, מהצית כמעפ שהן שבתורה, עשהמצוות
 באין כי ודתיותי מוםריות חובות בםוג מקום להן וקבעוהמשפפ,

 המימן הן סהצוללות עליהן, משפפית כפייה ולא בית-דין עונשכל
 מן והמבדילו משפפי הוק המושג את המגדיר ההכרחיהמובהק
 אולם 2(, מרדות מכות עשה מצוות על חייבו אמנם המוםרי.החוק
 הכניסו זו ובכפיה קנס, בתור מאוחר עונש שזהו התבאר,כבר

 אבל הסהצ*פ, לגדר עשה מצוות את מאוהר בזמן שוכבאמת
 הזה, הכיוון עשה* מצוות כל את הסהצפפ מכלל הוציאומתחילה
 הסהצ*פ בכל מאוד רווח המשפפית, הכפיה היקף אתלצמצס

 ח4 מטש1(
)2

 בהו"
 מו1ות מכות ונקטהו נטשו, שתצא עד אותו מטם מטר קי"ב,

 ער אותו מכין ה1טשכה שבעבירה היוט מרדות שמכות האומר מכורע סוף הר"ןכדעת
 למש1יות בסירושו הרמב"פ דעת אמ1ם ל"ס. אוהו מלקין לשעבר על אך נסשו,שתצא
 8ף, תשובת ורויב"11, דדייט4 שודא כפי אלא מרדות למסות ממן שאין מ"ג, פ"ד,נויר

 סיטן אברה4 והמגן כמותן, חזקות לא אך תורה, כשל לאט שהן תוססות בשםמביא
 הפור41 % מפלקות שליש יש4 רק הן מרוות שמטת מהרא"י, בשם מביארצ"ו,
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 חוקי רוב התלמוד חכמי ולדעת בבא, עוד שנראה כפיהתלמודי,
 עליהםי עונש בית-דין שאין סוסריות, חובות הםהתורה

 השפחית הדעה בגלל מיוחדת, לחדגשח ראויה הזאתחעובדה
 חחדשה העברית בספרות וגם האומות חוקרי כמה ביןהמתהלכת
 דמות את כביכול מיעפו חתלמוד בעלי כי ואילך, ההשכלחמימות

 על חמיוסדים פחורים, מוסריים ציוויים בהפכםתורת-הסוסר,
 לכפיח המסורים קפדנים, משפפיים לחוקים פוב, ורצון וחסדאהבח

 ורצועח. במקל עליחם לענוש בית-דין ולשופר לשופפחיצונית,
 להערת מוסריים חיובים חכניסו מאשר יותר חרבחובאמת

 שנחשבו רבים, חוקים מעל חחיצונית חכפיח את חסירוהמש8פים,
 חמצוות בין מקום שוב להם וייחדו הכופה, חמשפמ לחלק אזעד

 מסור וקיומן האדם, של מצפונו הוא היחידי ששופפןחסוסריות,
 כאמור, חיו, החוקים אלח בין בלבדי היחיד של הפוב ליצררק
 ג4 שבתורח עשח מצוות כלגם

 אינן תעשח לא ממצוות חרבה שאף אמרו, מזווגדולח
 שאין לאו כמו בית-דין, עונש מהן בשללם הכהם8פ, לגדרנכנסות

 בח שיש תעשח, לא מצות וכל *(, עליו לוקים אין מעשחבו

 של ההיוגית גצורה ולא תעגיה לא לחגדך סני רעלך ו גלאו התורה כל אתשכי1 לא4 )שגת הזקן דיל של הול"י הניסוה את אחר ג6קום מרגו גאק
 נוצדיט והוקרים שם. 6הרש"א עיין זה, על ה6הו ודגים כ6וך, לרעך ואהגתהכתוג
 ליה הדוטה הציהי של ה"יהרוןש על גהצגיעם לג4 6הדהורי גזה לראותהפצו

 גר14שונה לנר ל6סור הטץ הלל כי נראי4 אכן היוגיה. גלשון ה6גוסהבורהאשגליון
 של .המיני6ום אתדק

 שה6ששס 861ני הטש48 ילינ* של ככיטויו יהוו4 ה6וסר"
 ה6יעוס א8 תפס לפיכך העשה, את ולא הלאוים את דק התל6וד הכטי דעת לטיכולל
 היהדוחע של לתורת-המיוות היסוד הריע, אהגת ההיוג, אולם תעגקש. "לאו*6דו
 א4 אל".ם העובד 6הבנת נשגב מראה היה תורת-ה6ששסים, 6אשר יוהר הרגההטללת

 באחרוגע4 גמצא כי העירני, הלד חהם ר' הגאון הרג וידידי טו. 6כות,*(
 הסה הכניסו שוג כן ואם 6דדמן, מרדות 6כה החגש עלעש לוקים שחיןשלאוים
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 למוסר החוזרמשפט

 6(, שבכללות לאו על לוקים ואין 5(, עליה חייבים אין ועשה,קום
וכדוסה.

ך.
 הוציאו עשה סצוות את רק לא אכן . ח א ר תח
 אף אלא חסוסר, לגדר והכניסון הסשפפ תחום סן התלסודבעלי
 על כי הדורש, חתראח של הדין לרגלי וזח תעשה, לא מצוותכל

 את עליו לקבל צריך וחוא חחומא, את תחילח להתרותהעדים
 זאוק עושה אני ואף-על-פי-כן העונש את אני יודע ויענח,החתראח
 החתראח, כחטעת דיבור כדי בתוך ויסית לסיתח, עצסוויתיר

 קיגל בו, התריתם : חעדים את שבודקים ז( בברייתאכסבואר
 דיבור. כדי בתוך הסית לסיתה, עצסו התיר התראה,עליו

 כל את חתלסוד חכסי בימלו התראח של הזחבתנאי

 חחוקים כל את בזח והוציאו וסלקות, פ*תה של בית-דיןעונשי
 סוסריוהע עבירות לסוג וחכניסומ חכופח הסשפפ סגדרהפליליים
 עולסי, סאסר עונש כך אחר חפילו חתראח בלי הרוצח עלאסנם

 לכיפח אותו סכניסים בעדים שלא נפש ההורג 2 8( בכהטנהכסבואר
 שחייע בגסרא, ביאר ושטואל לחץ. ומים צר לחם אותווסאכלין
 סיתח, חייבי בשאר אבל ברוצח, רק זהו אך חתראח. בליההורג

 מגדש לשיי כן מצאתי ואטום הטעניש. הטשפט לגרר תעשה לא טצהת אתהתלמ1ד
 תורה מדין עלהש לוקים שאין דלאין הסובר י"ה, אות לא1"ח שלו כוללתבסתיחה
 ראיתי ושום הרטב"ם, מן לזה ראיה ומבש סומרים, טדגרי מרדות מכת עליהםחייבש
 להטיע %כ הנוטה יט, סיטן או"ח יעקם גרית גשם צה כלל הלטד מערכת חמדבשדי

 זה גטחקרנו אכן תורה. טדין עליהם לוקים שאין הלאוין על מרדות מכותשלוקים
 משפטים חוקש לכלל הטוסר מתחום שוב שעברו לחוקים האלה הלאין את חשבנולא

 לא נטצאה לא טדדות, מכת עליהם שלוקים הזאת והועה ה1איל התלמוד,בתקופת
 אחרונים. ס8-י של השערה רק 81ש הראשונים, בסוסקים ולאבתלמ1ד
 ט. סנהדרין,7( במשגדם טז, מכות,5(
 8"4ם סוהדרין,8( כד. פסחום,6(
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 בישראל והמש*טהמוסר

 קדסמ לא אם במאסר, אף ענשו לא סלקורע במייבי שכןוסכל
 9(. ברסב"ם כסבוארההתראה,

 במביאו 20(, ווייס רי"א מרבה מתקשמ ההתראמ בדיןאכן
 לסירטק דט כי העתיקמ, התלסודית סספרותנו סקוסותסכסמ
 ביום סכשפות שסונים תלמ שפח בן ושסעון מרנראמ, בליגם
 דעתו, מיתמ לפיכך מרבמ. וכדוסמ מרנראמ, בלי באשקלוןאמד
 כי מסנמדרין, ביפול אמר לתנאים לחם נתחדש ההתראמשדין
 אולם טמג. מתראמ דין הימ לא יפמ, מימ מסנמדרין שכמבזסן

 ובי קדוסים מימים סקובל מימ ממתראמ שדין נראמ,בתלמוד
 ממתראמ דין את ללסוד מתאמצים רבי ובי ישמעאל רבי ובימזקימ
 סן למרנראמ סנין : שם שאל עולא האסורא ועוד 22(, התורמסן

 .ערותמ את וראמ מכתוב סן רחוקמ מדרשמ וסוציאממתורמ,
 נ2( חרמב"ם גם אכן לסלקות'/ ענין מנמו לכרת ענין אינו"אם

 וסלקות, סיתמ עונש כל מסבפלת ממתראמ ענין בהכנתהתקשמ
 את לכאורח סותרות משני מבית סזסן מיספוריות עובדותוכסמ

 שעמ מוראת שבתור דעתה היתמ ולפיכך אז, מזמ מדיןמציאות
 התראמ. בלי גס הנית בזסןענשו

 כל יצאו חתלסודי בכהט8פ כי לסדיס, נמצאט אופןבכל
 המתראה קבלת של התנאי עקב הסהטפפ, סכלל הפלילייםהמפאיס
 עונש את כליל לבפל מזאת, השאיפמ ברוח ממפא. לעשייתעובר
 נקראת בשבוע אמד ממורגת "סנהדרין 1 23( מסשנמ אוסרתהסות,

 רבי שנמ, לשבעים אחת אוסר עזריה בן אליעזר רבימובלנית,
 אדם נמרג לא בסנמדרין מיינו אילו : אומרים עקיבא ורביפרפון

 השש מה יתמ, שטת יימשש
 08 סנהורין,22( 243. עסוד 4ף, חלק ודורשיה דחר דור20(
 ג סכומע 23( *בא" סנהדריה מלכות רפבהש21(
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 למוסר החוזרמשפס

 מטע למען תנאיו, לכל התראה דין קיום רק דיו ואמנםמעולם".
 בבית-המשפם. מות עונשכליל

ד2
 למעלה, ראינו בצדן. שכרן שםתןםצ11ת

 היו בראשונח : תקופות שלש עברו שבתורח עשה מצוות עלכי
 שאין מומריים לחוקים נחשבו בשנית תורת-המשפפים, מןחלק

 והחזירון מרדות מכות שוב עליהן חייבו ובשלישית עליהן,עונשים
 בצדן מבואר שכרן שמתן המצוות, אותן אולם המשפם.לתחום
 שאין מומריות, טצוות השלישית בתקופה גם נשארובתורה,
 בצדה שכרח שמתן עשה מצוות כל : באמרם עליהן, משפמיעונש
 שחביאו 14( בתלמוד ממופר וכן עליה. מוזחרין שלמפה בית-דיןאין
 ואמו באביו כבוד נוחג שאיט אחד איש חמא בר רמילפני

 עשח מצוות כל דתניא הניחוהו, חמא בד רמי אמרוכפתוהו,
 וכיבוד עליח, מוזחרין שלממה בית-דין אין בצדה שכרהשמתן
 ממעים ורש"י 15(. ימיך" יאריכון "למען : שכרו ספורש ואםאב
 עונש זהו תקיימנח לא אם לומר שכרח, מתן פירש "לכן :שם
 שחמצוח בזה, דעתח גלתה שהתורה כלומר, זה", שכר תיםולשלא
 בית-די4 לכפיית נממרח ולא מומרית רק היאהזאת

 נמצא 6נ( בירושלמי כי הקודם בפרק כבר הזכרנואמנם
 כ"מ(, )ויקרא צדק אבני צדק מאזני כתיב אחרת: שיםהבזה

 כ. שמורע15( קה הוליה4נ(
 משה הפני דברי על אגב דרר להעיר הראיי 1מ1 ה"ה. פ"ה, ב"בי ירושלמי6נ(

 לכש יהיה צדק והין צדק איפת צדקו ואכני צדק מאזני "כתיב : האומר התמוהים,שם
 מובן, בלתי והדבר בצוה". שכרה מתן הרי ממון, לכם יהיה צדק, מאזני שיהיוודרשו
 וצדק שלמה אימה : בתורה להדיא מפורש שכרה מתן הלא זה רהוקה דרשה לנולמה
 ספק ואין כה4 )דברים, לך נותן אלהיך ה' אשר האדמה על ימיך השריכו למען לךיהיה
 שתמה קע"ז סימן הו"מ סומר להתם מצאתי זאת כהבי אהרי ההרושלמי. התכהןשלזה
 בזוע שהבאנו מלא מקרא ממנו שנתעלם משה, הפניעל
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 בישראל והמשפטהמוסד

 בית-דין אין בצדח שכרה שסתן מצוח כל חכמים אמרומיכן
 שלמה אבן על שאמרו ממה זה על הירושלמי ותמח עליה.מוזהרין
 שבית- חרי כך, על משגיח( )שופר אנגרמוס לך מנה לך יהיהוצדק
 שם ממיק זאת עקב בצדה, שכרח שמתן מצוה על גם מוזהרדין
 שמתן עשח מצוות : היא הברייתא גירסת כי חייח, בר בוןר'

 איפוא, היא בון ר' דעת עליח. נענשין בית-דין אין בצדהשכרה
 שיהם, ועונשים משפמיים חוקים הן בצדן שכרן שמתן מצוותשגם
 אלו4 במצוות מכפייח עצמו את מנע אם נענש, בית-המשפפ איןאך
 את בבבלי נקפו ולכן יחיד, דעת רק שזוהי חדבר, ברוראפס

 בית- בסמכות שאין לאמר עליח, מוזחרין בית-דין איןחגירסח
 הכניסו התלמוד שלאחר בתקופח אבל ז2(. זה על לחכריחהמשפם

 על תשאב, ף, גליון ב*הדי4ר" בצדק העיר בארישאשקי מרדכי רפאל הרבז2(
 אין בצדה שכרה שמתן שמצוה בירושלמי, חטה בר בון ר' שדעת בזה, שכהבתימה
 מוזהר בית-וין שאין האומה בבבלי התלמוד לדעת בניגוד היא עליה, נענשים דיןבית
 בין הבדל שאין הסובר ה/ בתרא בבא בתוססות הריצב"א דברי הביא זה ועלעליה,
 שמתן מצוה על כסו לא אם ליה נענש דין בית שאין הוראתו עליה מוזהרדין בית- אין בברחתא שנאמר שמה מפרש, בון ר' כי בזה, בירושלמי בון ר' וביןהבבלי
 בידה.שכרה

 אולם הקודג בפרק עליהם ועמדתי ממנק נעלמו לא האלה התוספות דבריואמנם
 אחרת, היא שם בתוססות והר"י הר"ת שיטת כי יחיה דעת הם הריצב"א דבריבאמת
 בצדה שכרה שמתן שמצוה בבגלי שנאמר שמה הנזכה במאמר כביאורנו מפרשיםוהם
 למה תמהו ולסיכך עליה, לכוף דין לבית כח שאין היינו עליה, מוזהר דין ביתאין
 הירושלמי שיסת כי בהכרה איסוא סוברים הם שתירצו. מה שם ותירצו צדקה, עלכסו
 ק"ז וסימן צ"ז סימן חו"ג בסמ"ע בסירוש מבהאר וכן עליה. מוזהר דין ביתשאין הבבלי ~עת בניגת היא עליה, מוזהר אגל אומרת זאת עליה, נענשים דין ביתקטמן
 שאין שמשמעוהו ראיה והביאו הריצב"4 על חולקים והרא"ש "התוססות כי ב/ס"ך
 הש"ך, שם איאומר ומה . " י מ ל ש 1 ר י ה כ א ל ד ו ה ז 1 כלל,כוסים
 יוצא וכן עליו, חולקים והר"ת הר"י הנה הריצב"4 על שיחלקו בתוססות מצא לאכי

 דעת רק שהביאו כל, י"ה קי, וחולין אכפץה ד"ה מ"ג כתובות התוססותמדומיי
 הו. על כך אחר רמז בעצמו והש"ך הריצב"א, דעת כלל הזכירו ולא ור"תרא

 ההוראה כי בפשסות, המראות בבלי מתלמוד ראיות כמה מביא ותומיםובאורים
 דיך לבית כח שאין היא ליה מוזהר דין בית אין המאמר של בבלי בתלמודהמקובלת

 בתשובותיו, והרשב"א ליה. נענש דין בית שאין כירושלמי ולא כלל, עליהלכוף
 עלהק מוזהר דין בית ואין בצדה שכרה מתן היא העבוס שהשבת פוסק, תשמ"ה,סימן
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 למומר החוזרמשפט

 כדעת חמשפם לגדר בצדן שכרן שמתן מצוות כמח שובהפוסקים
 בירושלמי. בוןר'

 שטתן למצוח חעבום חשבת גם חושב 18( הרם"אוהנח
 תהיה ולך וברכך : שם לכתוב שחתכוון וברור בצדח,שכרח
 חקן שלוח גם מונח 20( למלך וחמשנח 19(. אלחיך ה' לפניחצדקח
 והארכת לך "מב למען בח שנאמר בצדן, שכרן שמתן המצוותבין
 על שעבר לאחר מלקות שחייב יחודה, רב על ותמח 21(,ימים
 זו.מצוח

ג
 לחיות. עתידים ולא חיו שלאםשפמים

 חתלמוד וחכמי חמורים, עונשים עליחן יעדח שחתורח עבירות,יש
 עבירות לגדר שוב בזח וחחזירון חמשפמי העונש את מחןחסירו

 בתורח, המפורש דבר לעקור חכמים ביד כח ואין וחואילסוסריות.
 את צמצמו אלא ישר, באופן חתורח עונש את במלו לאלפיכך

 על חמציאות. נמנע שנעשח עד כאלח, בתנאים ביצועואפשרות
 ולמח לחיורם עתידים ולא היו "לא בתלמוד נאמר כאלהחוקים
 של זו "מלאכותית" דרך על תתמה ואל שכר". וקבל דרוש ?נכתבו
 עמים ובמשפמי הרומי בכהמפם גם עתיק. חוק שינוי לשםחתלמוד
 דורות, קדושת שנתקדשו חוקים מבימול נמנעו אחריםקדומים
 המשפמי חמשמר ביציבות האמון יסודות את לערער חעלולדבר

 מחיב דין שבית האוסר כהדיצבשא שלא כן גם וזה בידם, הרשות לכוף רוצים אםאך
 אהוו גשיטה ודאייצב"א שהרשבאא לומר רוצה  ק"ז, סימן חואמ, שהש"ך ומהלכוף,
 בסצות סובר ל"4 סימן יתרו בסרשת והחעך דעתו. את האחרומם סתרו כברעומדים,
 למלך המש2ה עליו תווה וכבר עלטג כופים דץ בבית כח יש שאם ואמ, אבכיבוד
 עליה מוזוו דץ בית ואון בידה שכרה שמתן מצוה שזוהי דרכים, פרשת ספרוסוף

 הי"ד. ס"2, עבדים בהלכות בזה האריך למלך והמשבה עליה. ~וףואראפשר
 הישד. ס"4 עבה4 הלמת25( טז. סעיף צג סימן חו"מ,18(
 כב. דברי214( כר. דברי194(
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 בישראל והמשפטהמוסר

 המאוחרים חרומיים חמחוקקים השאירו זאת עקב העם. בתוךבכלל
 את צמצמו ורק שנתי"פט קדומים חוקים כמה הראשונהבצורתם

 מקום נשאר שלא עד ונדרים, סייגים בעזרתיכולת-8ע%תם
 עליוי לחול יוכל שהחוקבמציאות,
 חהורח משפפ לפי ומורח. סורר בן חוא האלח חדיניםאחד

 חחורים על ואמו, אביו בקול שומע שאיט ומורח, סורר חבןאם
 פ4 ומת באבנים עירו אנשי כל ורנמוחו העיר, זקני אללהוציאו
 חחרנשח לפי ביותר חמור עונש לכאורח המכיל חזח, החוקלהבנת

 ביסים חפארפיארכאלי למשפפ לב לשום עלינו זמננו, שלהמשפפית
 של חמתקת-דין היתח חתורה מנמת שבאמת נוכח, ואזקדומים,

 לחרוץ לאב רשות היתח חפאפריארכאלי במשפר קדמון. אכזריחוק
 ממשלחש נגד חתקומם חבן אם בידיו, לחמיתו וגם מות משפפ בנועל

 הגבלח איפוא קבע חתורח חוק חאב". "בית כל עלחבלתי-מונבלת
 את לחביא עליו אלא בניו, חיי על ישלופ שלא האב, לרשותרבה
 לכל נמסרח חעונש והוצאת עירו, זקני לפני למשפפ המורדבנו

 העיר.אנשי
 ממשפר יותר עוד בני-אדם חתרחקו חימים ברבותאכן

 והתמעפ, חלוך הלכח משפחתו חיי על האב זכותהפארפריארכאלי,
 לחזקק החנבלח אחרי אף ומורח, סורר בן של החמורוהעונש
 של המשפפי הצדק לתפיסת עוד התאים לא חעיר, זקנילהכרעת
 המציאות, למניעת עד אותו חמנבילים תנאים באו לפיכך דור.אוהו
 חיי בכל חדשים נ' במשך שרק כלומר קפן, ולא גדול ולא בן :כנון
 ובמראח, בקול שווים ואמו אביו אם ורק ומורח, סורר דין נוהגהבן
 28(: בברייתא שאמרו וזהו וכדומה. בפבע הנמנע דברשזהו

 דרוש נכתב. ולמה להיות, עתיד ולא היח לא ומורה סוררבן

 שש ס2הווין,28( כא. וברים,22(
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 למוסר חחוורמש5ט

 באי-התאמת הזאת חחכרעה את מנמק שמעון ורבי שכר.וקבל
 זה שאכל מפני וכי בשאלו: בדורו, המשפפית להכרחהחוק

 מוציאים ואמו אביו איפלקי יין לונ חצי ושתח בשרתרפימור
 9 לסקלואותו

 בתורח, חמבואר לפי . ת ח ד נ ח ר י ע דין בוכיוצא
 חעיר יושבי את תכח "חכח אחרים אלהים אחרי זנו עיר תושביאם
 עולם תל וחיתח . . . בח אשר כל ואת אותח החרם חרב, לפיחחיא
 תקופות היו ולפניו חראשון חבית בזמן וחנה עוד". תבנהלא

 ואם חבעל, אחרי חעם כל כמעפ הלך בחן אשר ישראל,בתולדות
 מן חאלילים עבודת את לזמרטח לבער מלך או נביא בידעלה

 שתווטביחן עריח, כל על חארץ את לחחריב היח הנמנע מןהארץ,
 לחבות חחוצבים הזעם דברי כל למרות ואמנם זרח. לעבודהנפתו
 מצאנו לא חאלילי, חפולחן אחרי חנוחים כלפי ישראל נביאי שלאש

 היח הנדחת עיר דין כי יוצא, מזה כזו. תביעח נביא שוםבדברי
 חעובדח את בלבדי עיוני חוק הקדומים ישראל ימי בדבריעוד

 בקבעם חתלמוד חכמי כן אחרי אישרו חזאתההיספורית
 למוןן אפס לחיורם עתידח ולא חיתח לא הנדחת עיר : 21(בברייתא
 חדין את גם גדרו העיוניוע מבחינח קיים התורח חוק אתחשאיר
 קודמת והתראח עדים שני שיהיו כמו המציאות, נעדרי בתנאיםהזה
 שיש עיר כל אליעזר רבי ולדעת 25(, חעיר מרוב ואחד אחדלכל
 425 חנדחת עיר נעשית אינח אחת מזוזח אפילובח

 המשפפי, עונשן את אלו מעבירות שללו גם שאם מובן,חדבר
 חמש5פ מגדר שיצאו חיינו חמוסרי, באיסורן נשארו זאתבכל
 המוסר. לתחוםוחזרו

 ש%4( ל4 ש,5ק ש44ק
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 בישראל וחמשפטהמוסר

ן*

 עלטןחלמקשחסמו השבים. תקנתמפני
 ולהחזירם חמשפפ מרשות דינים כסה לחוציא לנחוץ חתלסודחכסי
 חנזול"4 "סריש חוא האלה חדינים אחד מוסריים. חוקיםלכלל
 את להרוס עליו תורח דין פי על בביתו, ובנאח קורח נזל אדםאם
 חתלמוד בשי אולם ע(. לבעליח חקורח את ולהחזיר חביתכל

 את לחשיב חנזלן על חקל ולסען בתשובח, חשבים תקנת עלשקדו
 הנזול חמריש על 28( בכהענח נודנדא בן יוחנן רבי חעידחנזילח
 דסיוי את שיפול בבירחשבנאו

 : אומרים שמאי בית במחלוקה, שנוי חדבר שםובברייתא
 : אומרים חלל ובית לבעליו, סריש ומחזיר כולח חבירח כלמקעקע
 חלל4 כבית וחלכח חשובין, תקנת מפני בלבד מריש דמי אלא לואין

 כל ולקעקע חקורח את לחחזיר אותו כופים שאין אףאמנם
 שנזל. חדבר את לחשיב מוסרי חוב עליו מופל זאת בכלביהי,
 ומן חרעח מדרכו איש וישובו 29( בתלמוד חנאמר מן יוצאזח

 אסר ז בכפיהמ אשר חחמס וסן סאי 20(, בכפיהם אשרחחסס
 כולח הבירח כל מקעקע בבירח ובנאו מריש נזל אפילושסואל,
 בית על חולק אינו ששמואל ברור, והנח לבעליוי מרישומחזיר
 המוסרית הבחינח א כי מפעים, שחוא אלא חמשנח, והכרעתה%
 ומסיק חנז~, חדבר את לחשיב חתקנח אחר נם חנזלןמחויב
 נזול שדבר זמן שכל חיחיד; תשובת על חמדבר חכתוב מןזח

 חמשפפי, חחוק לפי ונפפר דמיו ששילם אף ברשותו,נמצא
 דין שאת איפוא, נמצא בכפו". "חמס כאילו חסוסרי במובןחריחו
 סוסריי חוק ועשוחו חמהשפפית הכפייח מן שחררו חנזולמריש

 א. תעמת,שס שש יפן 5שפ, "הוןוא
 נ עמש5ק ש ג5ין,8ק
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 למוסר החוזרמשפט

 שנים- וחוקי חרומי, במשפם גם זח דין עבר מקבילחחתפתחות
 הכריעו הלוחותעשר

 ברומח~
 קורח עקב חבנין כל לקעקע שאין

 חקורח4 דמי כ% משלם אלאגזולח,

 לגדר חתלמוד חכמו חחזירו משפמיים חוקים שניעוד
 ומלוי הגזלנין : !3( בברייתא כמבואר השבים, תקנת מפניחמומר
 חכמים רוח אין מחם וחמקבל מחם, מקבלין אין שחחזירוברבית
 דתניא זו, משנח נשנית רבי בימי יוחנן רבי ואמר הימנהנוחח
 אשתו1 לו אמרח תשובח, לעשות שביקש אחד באדםמעשח
 ולא ונמנע שלך, אינו אבנפ אפילו תשובח עושח אתח אםריקא,
 שחחזירו ברבית ומלוי חנזלנין 1 אמרו שעח באותח תשובח.עשח
 שני חימנו. נוחח חכסים רוח אין מחם וחמקבל מחם, מקבליןאין

 עליחם, כופח שבית-דין כהפפפיים חוקים מקודם חיו חאלחחדינים
 חגזילח, את להשיב כופים חדין שעל-פי 32(, בתומפותכמבואר

 תקנת מ2ני אך 33(, בדיינים שיוצאת קצוצח ברבית חדיןוכן
 אולם חשבתןי על לכפות שאין אמרו,חשבים

 מכ~
 מומרי חיוב

 לצאת כדי לחחזיר שחייב 4לן שם התלמוד כממקנת יצאו,לא

 נממרו שלא מומריים חוקים נשארו שהם לאמר שמים,ידי
לבית-דין4

 מכל ברבית ומלווי חלמפים את חמשחררת חזאת,התקנח
 ואין הואיל תמהון, מאוחרת בתקופה עוררח כהפפמית,אחריות

 חתלמוד, חכמי בארו לפיכך בח. לעמוד יכול מתוקן ציבורכל
 תנאי מתוך שנולדה כלומר לח, צריכח השעה חיתח זושתקנח
 ובית-דיפ רבי כי לברר, לנחוץ מצא יוחנן רבי מיוחדים.זמן

 פג טציע4ג בבא33( צד. קפג ננא31(
 שס. קמא, בבא34( רבג ביסץ דאח שס, הוספות,שק
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 אז שפופים חיו שחאנשים שחיח, מעשח מתוך זאתחתקינו
 מפני בחפאם, לחתמיד אנוסים חיו חחופאים ורבית,בגזל
 וחרביהע חגזילות כל ולחשיב תשובח לעשות מכחם נשגבשהיח
 דמי מהם לקבל שאין אמרו חרשע דרך לעזוב להם לחקלוכדי
 את למעפ תפקידו העונש כי תשובח. לעשות באו אםחנזק,

 ורבית ובגזילח ויראו", ישמעו "למען חעונש יראת עקבחחפאים
 חחופאימי מספר להגדלת להיפך, חעונש יראתגרמח

 חיוב בתור והרבית חגזילח חשבת נשארח זאת בכלאולם
 ומלווי שחגזלנים 5לן ואמרו עליח, כפח לא שבית-חדין אףמוסרי,
 חאלח, חדברים שני שמים. ידי לצאת כדי לחחזיר מחויביםברבית
 רבי בזמן חכחם8פ מגדר אי9א חוצאו וחרבית, חגזילחחשבת
 צמצמו חתנאים בהשתנות אמנם בלבדי מוסריות למצוותוחיו
 הגזילח חשבת שוב שחכניסו עד הזאת, חתקנח את כךאחר

 לזח בית-דיה לכפית חמסורים משפפיים חוקים לכללוחרבית
 רק הזאת חתקנח את חתקין שרבי שם, חתוספות בע.יכיוונו
 עומדים אם אבל תשובח, יעשות בבא רק שזח אמרו, וכןלדורו.
 אין מסוים דבר אינו אם ורק בעל-כרחם, מהם מוציאיםבמרדם
 מקבלים אין מרבית ומחיתו עסקיו רוב אם ורק 36(, מחםמקבלים
 כלליוק רבי תקנת חיתח בשעתח כי ספק, אין אבל ע(.מחם
 נשנית חברייתא כי אופן, בכל מחם מקבלים ואין מוציאיםשאין
 שמן 38(, חתוספות דעת וכן ברבית, ומלווי חגזלנים בכלסתם

 %(. תשובח בעושי שמדבר טשמע, לאהברייתא

 שם. י"הלק ש. מ*%(
 שנ קמח, בבא תוספות38( קסש סיטן יו"ו, שאך36(
 שפ בגמרא כי הגביה, כי בלי טעיקרה היתה שהתקגה ~בר, רציה ויש39(
 שהם 8י על אף רבית, של סעות אביהם יהם הניח : שאמרו סטה הבר9ת8 שיהקשו
 לההזיר. ה9ב אביהם הוא דעשה הוא שרנהו יההזיד, ח9כים אע רביה שהןיודעיפ
 בכך אומנותם בין או מסוים שרנו או טסוים דבר יין הבר9חא בתקנת הבדל ישמם
 שלא או ססוים דבר אבים להם שהניח אפוור כי הגטרזא לקושית סקופ אין 45או
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 למוטר החוורמשפט

דב
 כי בררט חעתיק. חםש8פ ח1קיבימ1ל

 חיח לא שמע~ם התלמוד חכמי אמרו בתורח ידועים דיניםעל
 חתורח, חוקי של אחר סונ נמצא אפס במציאות. מקוםלחם
 מפני ורק בשעתם נוחגים שחיו הדגישו, חתלמד חכמיאשר
 במלומי חחיים תנאישינוי

 מלמדת חתורח ה. מ 1 ס ן י ד חוא האלח חדיניםאחד
 לחשקות חכחן על מעל, בח שמעלח לח מקנא הבעל שאםאותנו,
 שמרבו : אמרו 41( ובמשנח א(. חמאררים חמרים חמיםאותה

 חפמיק4 וכאי בן יוחנן ורבי חמאררים, חמים פמקוחמנאפים
 חמומר פורצי כחטרבו סומח. דין לבימול נרם נעלח טומרינימוק
 לקנא חבקי, של וו וכות ננד חמוסרי חרנש התקומם חנבריםבין

 חבש אין : דרשו ~פיכך בו, נקי אינו עצמו שחוא בעווןלאשתו
 רבי חרחיב ואת עקב אשתו. את בודקים חמים אין מעוון,מנוקח
 מומח. דין את כליל לבמל בנפשו עוויוחנן

 חמבואר ח פ ו ר ע ח ל נ ע דין את במלו כןכמו
 ענלח במלח הרוצחנין "משרבו : במשנח שם ואמרובתורח,
 וחבורות נפרץ, חזיון או חיתח דמים ושפיכת חואילערופח".
 ענלח אבדח ~כן השפהט, לעיני מעשיחן עושות היומרצחים
 ובמלוח. מנמתח, ואת ערכח את בלבד, חספק על רק חבאחערופה,

מט.
 חוק לחעברת חותך מופת . ו ב ם י ע נ 1 פ ם י א נק
 שוב חכהטפם ומן למשפם המוסר מן ושוב, חזור לתחוםמתחום
 ארמית. בועל של חדין חשתלשלות הואלמוסר,

 לבן,* היה שפשוס חשר אלא להחהר, עצמו אבההם על היה ולכן בכך, אומגותוהיהה
 האלה היברים וגי את הוצש בשעתו רבי כי כלליחע היתה רבי שתשתהתלטוד,
 מו. סוטה, 41( ה. במדבר, 40( טשפסהמ. הוקים מגדרכליל
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 עם חפאו ספני זסרי את הרג פינחם כי ססופר,בתורה
 . . . שלום בריתי את לו נותן הנני : ואסר לו הודה וה'המדינית,

 שבה קדוסח, תקופח שחיתח ונראח, 42(. לאלחיו קנא אשרתחת
 סיהען ארסית חבועל אען לחייב תורח כדין הדבר אתהכריעו
 בספר הרבח, בזח שהחסירה עתיקה, הלכה ונסצאתבית-דין.
 סזרע לאיש אחותו את או בתו את איש יתן "אם כי 8(,היובלות
 בישראל': תועבח עשח כי באבנים, אותו ירגסו רגוםהנכרים,
 את חייבו כך לנכרי, בתו למוסר סיתח שחייבו שכסווססתבר,

 וחוציאוח משפפה חרץ שיחודח תסר, סמעשה הנכריתי עלהבא
 ישראל בת את במיתח דנו בישראל שלפנים נראה, 44(לשריפח
 ארמית הבועל את פפרו 8( בכחשנח אכן 8(* לנכרישנבעלה
 47( ובגם' בוי פוגעים קנאים ארמית הבועל : ואסרו בית-דיןססיתת

 רבי ואסר בו, פוגעים קנאים של הדין את יותר עודצסצסו
 חקנאים אם חיינו לו", סורין אין לימלך "הבא : חסדא ורביוחנן

 וכבר בחופא. לפגוע לחורות להם אסור השופפים פי אתשואלים
 אם : 8( בירושלמי בזה ללכת הרחיקו כסח עד לסעלחהזכרנו
 ופינחם חכסים, ברצון שלא זח הרי ארסית, לבועל הורגיםהקנאים
 לנדוהו בקשו : פזי בן יודח ר' שם ואסר עשה, חכמים ברצוןשלא
 לו והיתח : ואסרח חקוד,ש רוח עליו שקפצה אלולי - לפינחס-

 ע~ם. כחונת ברית אחריוולזרעו

 ש ל, היוביוש ספר3א טש יטובי,יא
 לח. ט"שיש44(
 כהו, בת היתה שתמר מקשחה, א8ר-ם ר' אטר פ"ה ריה יבראשית אמ1ם5א

 דבוי* רק הם שאלו הוכיח, ליס לבראשית יסירושו הרמי"ן אך ישרימה, נדוהולכן
 %רוסת רק ישרי5רג די1ה יבם שוטרת או אלמ1ה ט18 ית אין הוין סי של כיאגדה,
 בת %ת 4ם %ו יחע שם, הר9ב"8 סמירוש מוכה מקרא של ופשוסו 91ואה,%ו

 ישרימה.ישראל
 פפ. 88יא מ4 סנהדרין,46(
 השש 5"ט, סנהדרין ירושיטי5א
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 הקנאימן רשות את חרבה חאמוראים חגבילו זחבכיוון
 מותר חחפא מעשח בשעת רק כי 8(, יוחנן רבי בשםואמרו
 הקנאי את מחייבים מעשח לאחר אבל בחופא, לפגועלקנאים
 יהרגו ח%ש חתחזק אם מעשח בשעת ואף לבועל, הרגו אםמיתה
 אם ורק הוא, רודף שהקנאי מ*ני עליו, נהרג הבועל איןלקנאי
 לפטע לקנאי מוונר מישראל, עשרח לעיני היינו בפרהסיא,חפא
 כהםפפי חוק שהיח ארמיוע בועל דין כי זח, מכל חיוצא 50(.%

 שוב חזר עונש ובהעדר מיתח, עונש מכלל כך אחר יצאעתיק,
 י5(. מוסרי חפאלגדר

 על גזרו חלל ובית שמאי בית כי נ5(, מצאט לאמורבחתאם
 חייט אחרן דבר משום בטתיהם ועל בנותיחם, משום עכו"םיין
 גזירח על שם בגמרא חת*לאן וכבר אלילימי בעבודת יכשלושלא
 של מבית-דיט קדמוח רבים איסורים כי לכאורח, חמיותרתזו

 עתיק ואמנם חשמונאי, של ומבית-די% ותמר, יחודח במעשחשם,
 לתחום חמוסר מן פעם כאמור, חועבר, ורק חזה, חאיסור היהימים

 חעונש. נעדר חמוסר לכלל שב חמשפפ מן ופעם המעניש,המש2פ
 עבירח רק ארמית בבוש מאוחרת בתקופה שראו לזח, חוכחחויש

 פגעו לא אם 53(, לרב כהנא רב ששאל ממח בלבד,מוסרית
 ר' שהזכירו עד דיט מח זכר לא ורב עונשו, מה לבועל,קנאים
 כעל חשמים, מן עונש אלא מש2מי עונש לו אין שבאמתכחנא,
 יחיח לא חוא תלמיד-חכם שאם והיינו בלבד, מוסרית עבירחכל
 בן לו יחא לא חוא כחן ואם בתלמידים, ועונח בחכמים ערלו

 צבאותי לה' מנחחמגיש

 5וש סנהדרין, בבלי%45
 8שה סיקב, בטטש ושט" ה~ות רמב"ם, לאו, זרה עבודה50(
 8שפטי הוק נשאר התנות בדרך אבל זנות, בדרך אמורש דכרים במה אפס51(

 לאו. ורח עבורה וראה בם, תתהתן לא ! ד דכרים בתורה, האמורמן
 8"8. סבהדרין,53( שם. זרוע עבווהנ5(
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 בזסן בי חזח, החוק חשתלשלות עוד נחתמח לאבזח
 חכהם8פ, לגדר שוב חכניסוהו חתלסוד שחכסי מוצאים, אנוסאוחר
 רבי בי א(, בתלסוד כססופר זח, חפא על בית-דין עונשבחפילם
 פוסק לזח ובחתאם סצרית, דבעל גברא לחהוא נגדיחשילא

 סרדות אותו סבין זעת דרך עכו"ם על חבא בי 55(,חרמב"ם
 סלקות נתחייב אחד שאיש 5(, סרבא לנו נססר וכן סופרים.סדברי
 זח. על דיטבבית

 הקדומח בתקופח : דרגות שלש הזח בחוק ראיע כן כיהנח
 יצא השנית בתקופח סיתח, עליו לחייב סשפפי חוק בגדרהיח

 ובתקופח חמוסריים, חאיסורים לתחום ושב סשפפי חוקסתורת
 עליו לחייב חכחם8פ לגדר שוב בבל אסוראי הכניסוהוהשלישית

 בבית-דיןי סרדותסכת
י

 סשפפי. חוק בתור ורביח פריחסצות
 רק מקום קדסונים מימים לח בצרח הסין לקיום חאדםחובת

 לבעיח שעו לא חסדינח וסוסדות החברה כי בלבד.בתורת-הסוסר
 חיח הפבעי חריבוי נרידא. וסש*חתית פרפית שאלה בהיותהזו,
 הציבוריים בתנאים עיכובים כל פגשח שלא יציבה, תופעהאז
 וחיו האב בבית תסיד נשארו שגדלו חבנים ההם. הימיםשל

 צורך בל איפוא חיח לא הסש8חח. לראש ועצסח עושרלסקור
 סשפפיוב בפיח זח עללהפיל

 וושמוראום, התשש תו*ות בעל שדעת להלר, יש ואגב גח. ברכות4ק
 שגיאה, היא דיבנה, גמליאל יבו בזטן שהיה התם . הוא זה שעא שר' שיי(4 ר'ערד
 נשרעין ד~ען מיוטא אגן המלכות, לסקירי  עגה ש"מא שר' טסוטר, שם בברכותכי
 מארעין. דגיען אוטר היה המא ישראי, בארץ קבוע היה שילא ר' והתנא רשוהא, לן*ת

 גגבל, היה שהמעשה מסהבר, והדבר דרב. תלמידו אבינא בר שילא לר' שהכונהונראה
 לבית-דין הרשו לא בבל וטלבי הואיל זה, על לענוש הטלכות חפצה רבא את גםכי
 זו. עבירה על בטלקות לענוש האטוראיםשל

 כר. תעניו564( השגנ 5י"ב, בהשה, איסורי הלכות רטב"ם,55(
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 לפוסר החוזרמש4ט

 מצות את לחכנים למגמח, א% עדים מאוחרים בזמניםאפם
 חחייש תנאי חשת%ת לרגלי כופח, משפפי חוק לגדר ורביחפריח

 חדירות צרת בו, חקיום מלחמת וקושי בכרך המשפחח חייחחמרת
 לחיים חכנתם לשם חילדים בחינוך חדרישות הסתעפותלהמונווק
 וגם בגדלם הוריהם את חילדים עזיבת ויותר, יותרמסובכים
 חחולדה לחתמעפות גרמו אלח כל חחיים, נוחיות אחריהרדיפח

 בצרפת בראשונח החלו זאת עקב חאומח* קיום סיכון כדיעד
 חרווקים נגד משפפיים חוקים לחוק אחרות בארצות גם כןואחרי

 וממים מיוחדים חובות עליחם בחעמיסם בנים, חשוכותוהמשפחות
 יתירות. בזכויות ילדים סרובות חמשפחות את זיכו ולהיפךקשים,

 רבים בעיני נראית חחולדה חמעפת נגד חזאתחתחוקח
 במשפפ חימים משכבר חיא ידועח באמת אך דורנו, בתכחדשה
 בשם פמק אבומי בר החליפא רב שלאחריו. והפוסקיםחתלמודי
 כופים שנים, עשר עמח ושחח אשח נשא אדם שאם ס(1שמואל
 וחרא'"ם בשופים. אוהו שבופים אבא, רבי ואמר לנרשה,אוהו
 אי% אדם ו*אם ופסק מזח, ללכת עוד חרחיק חרי"ף בשםשם

 מצות על חעובר כל בדין אותו מבין ורביח פריח מצותמקיים
 שנח עשרים עליו שעברו רווק כל כי חרא"ש, עוד ומוסיףעשה,
 מצות לקיים אוהו כופה בית-חדין אשח, לישא רוצהואינו
 ורביה.פריח

 חכפיח את חמאוחרים ח4סקים ביפלו חזמן במרוצתאכן
 וחשיבוחו הכופח חטש4פ מגדר חזח חדין את חוציאו ובזההזאת,
 ש חריב""ש אמר וכן ליחידי רק חמסורות המוסריות חמצוותלגדר
 למנעם שלא חזווגים, בענין עיניחם חדורות חבמי חעלימוולזח
 של וחרם"א רוצים. ששניחם בל לחפרידם, שלא לומר צריךואין

 ט. %183גז0
 *צ* 84 "8ה "ח08
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 בישראל וחמש*טחמוסך

 עשרים עליו עברו אם הייע לכפורע שלא נחגו הזה "ובזסן :הכריע
 לישא ובא ורביח פריח קיים שלא סי וכל לישא. רוצח ואיעשנה
 שחושק משום ~מנח, או זקנח עקרח כגון בנים, בת שאינחאשח
 לא בו, לסחות היח שסדינא אף-על-פי שלח, ססון משום אובח
 ושחה אשה בנשא ואפילו חזווגים, בענין לדקדק דורות סכסחנהגו
 קיים שלא פי על אף לגרשח, אותו לכפות לא שנים עשרעסה
 עליו". אסורה תחא שלא ובלבד חזווגים, שאר וכן ורביח,פריה

 59( במשנה השתלשלוהע של דרגות שלש רואים אנו זח בדיןגם

 רשאי אינו ילדח ולא שנים עשר עסח ושהה אשח "נשא :נאסר
 על סורח רשאי" "איע כי מוסרי, איסור רק שזחו חיינולבפל",
 כפיח חזח חדין על חמילו וחרא"ש חאמוראים סוסרי,ציווי

 ורביח פריח מצות את חוציאו שוב חריב"ש ובזסןסשפמיתו
 סוסרית. מצוח לכלל וחחזירוהו חמשפםמתחום

 חעברי חמשפמ השתלשלות אחרי העוקב כל : דברסוף
 אחד יחד, גם חכיוונים שני כי יוכח, הפוסקים, אחרוני ספרותעד

 חוקים חחזרת ואחד חכהם8מים, להצרת מוסריים חוקיםחכנסת
 בסשפמ פעולתם את מעולם הפסיקו לא חמידות, לתורתמשפמיים
 העברי הסשפמ לחיוניות אות וזח אלח, יסינו עד כסעמהעברי
 חסתסדת. יצירתהוכח

 8מ שפא9ה
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 שמיניפר9
 מומרייםחיובים

- המשפטי* והחוק המוסרית התפיסח ביןהנגי - המשפט* פעולת מצמצם השאטהמוסר   - הפחשל. כלפי חסידות - חסדא. רבשיטת - חסד. מחשג על הרמב*ם -מדת-חסידות. - שיילהן. חוזה - למוסריות. המתנגדחוזה בט~ 
 על החמלחמדת-הרחמימ4--

 העבד4--
 בי-מצרא.

 הטגיד - הקומוסציא. לחוק תלמווץ מקור-
 יהושע רבי על הירושלמי בקורת -חסידים. משנת- - המוסרי. החוק יצירת עלמשנח

 ארץ-ישראל. בישוב מדת-חסידות - לוי. בן'
 ואהבת - הדי4 משורת ולפניםמדת-חסידות -

 גמילות-חסדים - הגלילי. יוסי רביגרושת - האשה. נוכח אהבת-אדם - כמוך.לרעד
 והטוב. ה"שר ועשית -שבגופו.

 נ._
 הרמב"ן

 דרכי מפני - ולמדינה. ליחיד התחוקחעל
 הזה. הנמוק של המוסרי האופי סילוף -שלום.

 בתהה מצוה - השבטי. המוסר ממסגדתהתלמווץ המוסי חגירת - במשפט. ההדדיות יסוד-
 רשות. הוראת - מוסרי. לחיובהגדרת-חכמים

א.
 מופריים, עיקרים יחדרו השפופ חוג-פעולת ולריך יש כינוחכט

 זכות לבית-הכהשפפי ולא בלבד ליחיד רק ענין לכאורחשהם
 במקום אף מופריים, מפעמים הדין משורת לפנים להכנפהשופפ
 שלפעמים בעליל, מראח כזו, לחכרעה כחו מיפח אינו גופושחחוק
 עקב הדיין, של דעתו את עוד מניח גרידא המשפפי החוקאין
 מרצונם לותר היריבים על להשפיע דרכי-טעם לו מחפש הואזאת
 ידועות בתקושת כי המופרית. הדרישח לפובת חחוקית זכותםעל
 לחוק בנגוד באח שהיא עד בצבור ותתקדם המופרית ההכרחתלך
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 בישראל והפשפטהמוסר

 אוהש של בפולו אז דורשת השולפת המומריות חקיים.חסש*פי
 חיא שסרנית תורת-חמשפטים אכן רוחה. לפי שאיעהחוק

 סרותח הפלת לשם זקוקה היא גדולה לאבפוריפה כיספבעח,
 ואת יציבותח את לקעקע עלולים לבקרים וחידושים חעם,על

 בעובדח, סקורו חוק והשם שבכתב, תורח היא התחוקחססכותח.
 כזו ווטמוקח לדורווק שסור להיות האבן על בכתב תמידשנחקק
 בחיים הסתהוות וחליפות לתסורות חמתגלותח בסהלךספגרת

 מוציאליות במחפכות כמו חכלל, מן יוצאים במקרים רקובסחשבח.
 חסדינח סשפפי וגם יש ביסיע, כברומיח חצבורי, חסשפר כלבהמר

 כתקונן בשנים אולם פתאום. לפתע חקצח אל חקצח סןמשתנים
 ואפיוק מתונח חתפתחות דרכי הן המשפפים הערת שלדרכיח
 בבד בד איפוא חולכת אינה הסשפם התפתחות אגודל. בצדעקב
 מומרית חתנגדות תקום כי וחיח חמומריה. חתפימח אתקדסותעם

 חמומרית, חתביעח בין ססושכת מלחמח ותפוש קיים, חוקלאיזח
 על הנלחם חחוק ובין היא, להשקפתח חחוק את לסגלהחותרת
 תורת-המשפפים מוף מוף תכנע ידוע זמן ע%ר אחרי אמנםקיוסו.
 ת מ א ת ח ך ר 1 צ כן על כי חשולם, המומרי הרעיוןלדרישת
 חוא חרור שבאותו המומרית להכרחחחוק
 חםשפםיים חתיק1נים לכל המניעחוא

 חתחוללח ש% הזסן בין לאסור ביסי-הסעבר, אפם . ת 1 ם 1 אב
 הדבר עלח שבו המועד, ובין בחברח, חחדשח המומריתהתפימה
 וחסהצפפ. חמומר בין חנגוד תקופת תקום החוק, את לשנותבידח
 של חמומרית חחשפעה תחת יודעים בלא נתון השופם וגםוחיות
 לפיכך המומרי, לרגשו מפוק עוד יתן לא לבדו החוק וביצועדורו,
 על מומרית פשרח בעזרת החוק פעולת את לחגביל סשתדלחוא
 חשאיפח כי למדים, איפוא נמצאנו חדין. סשורת לפניםישד

 חח1ק כח את לצמצם חחפץבעיקרח א י ח חשופם, מפעם באח היא אם וביחוד חדיז, משורתללפנים
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 מוסרייםחיובים

 עם בסתירח בםר1צת-הזםן שבאהמשפמי
 תקופה. באותח חםתהלכת הםוסריתההכרה

בי
 הסתירה עקבות לםצא יש עצםה בתורת-המשפמיםגם
 כזו אחת דוגםה על החוק. גזירות ובין מוסריות-הזמן ביןהזאת
 שמיינבאך, סראה םקפת חקירה יסוד על 1(. שפיינבאך אםילהצביע
 עד הרומי הםשפמ םן תורות-הםשפמים, בכל הדין םקובלכי

 חםוסר לםדות הםתנגד חוזה שכי החדשות,התחוקות
 החוק נתן בזה 2(. תוקף לו אין בונוס( םורעס)קונפרא
 זכווק כל הםוסרית תפיסתו לפי לבפל לשופמ, חרשאח כחעצםו
 נגוד בו יםצא אם חוזה, בעזרת כחמפמית בדרך לו רוכששאדם
 שבכחה הםוסרית, הםדה היא םח הגדיר לא חחוק כילמוסר.
 שודא לפי להכריע.בזה לשופמ יפוי-כה םסר אלא החוזח, אתלבפל
 חםשפמית הזכות צמצום חזח בחוק בצדק רואה שמיינבאךדדיינא.

 של תורת-המשפמים אכן בחברח. חשולמת הםוסריות ידיעל
 כח-כפיח, להם שאין מוסריים לחיובים ענין לה איןהאוםות
 ההשגה ידי על החוק צמצום את הגבילה ולפיכך למעלה,כםבואר
 בלבד. חוזה באםצעות הנרכשת פשפמית לזכות רקהמוסרית

 בתחוקתה, הםוסר הש2עת את הרחיבח תורת-היהדותאולס

 דיע אונו רעכטסעריערכס דעס שראיקע 8ל0 מוראל דיע ! שטיגכאר עמל1(
 1898. ייע4רעכטסאוסאיכונמ

 לשקספיד, מהיניצהש" "הסוהר כמהזה שילוק של ההוזה משמש לזה דוגמה2(
 אין "שילאק ! )כמאמרו גרץ הוכיה וכבר משלם. ואין הלוה של כשר ליטרהלחתוך
 8%7 מעמוד 1880, מאמטסשריסם געשיכטע" דער אין אוגד דראמא אים ואגע,דער

 כספרים גמצאת השופטים של פסק-דין על וגם כזה הווה על האגוה כיוהלאה(,
 כי משעשעת, דמיוית אגוה של ערך רק יש הזה הס8וד %ל וכי שוגות,מתקופות
 והוא היות למעלה, כמכואר העמים, כמשפסי כוה להוזה תוקף מעולם היה לאכמציאות
 של וחממצה היפה מאמרו כזח וראה העכרג המששם לסי וכן למוסר המתגגדחוזה
 הרצ"ג שגת א-י, הוברת כ"סיגי*, חהלכה" לפי שילוק "סשפם זוין ש"יהרכ
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 בישראל וחמשפטחמוסר

 מעבר נם חדין כהצורת חלפנים של כהו ית8שפ חתלמודיובכהצ8פ
 להברוי אדם שבין בדברים הנונעים ההוקים כל את ויקיףלהוזח

 3( גידמן ם. כבר חתעורר שמיינבאך של מהקרו עםבקשר
 חהוק צמצום של העברי במוצפמ המקבילה ההופעח עללהראות

 שלשה שנים ש רק חסתמך חוא אולם מוסריים. עיקרים ידיעל
 ולא בתלמוד, חנמצאים חדין משורת לפנים של ידועיםסקרים
 חחוק את חמרחיבים או חמנבילים חמוסריים הנדרים כיהרניש,
 עמים בכהצ8פי מאשר יותר ערך לאין בתורת-היהדותמרובים
 חמוסריים חהוקים סוג סלבד כי שפיינבאך. דן שעליהםאהרים,
 חרבה חתלמודית בספרות נסצא חדין משורת לפנים בשםשנקראו
 את ניהד שעליהם מומריים, אסורים גידמן שיער מאשריותר
 נעמוד ועליחם מוסריים, היובים של וסונים חבא, בפרקחדבור
 הזה.בפרק

ב.
 מומריים, היובים של הסונים אהד . ת 1 ד י ם ה - ת דם
 מדת- בשם בתלמוד צוין חמשפפי, ההוק מן לכתהמרהיקים
 שניהם הדין, כהצורת ולפנים מדת-ההסידות כי ונראה,הסידות,
 אדם הוראתו בתלמוד הסיד חמושנ כי מתכונים. אהדלדבר
 שהבאנו, אבות ממשנה נם יוצא זה הדיה משורת לפניםהעושה
 למובת שלו על שחמוותר היינו מסיד", שלך ושלך שלך"שלי
 דעת נם היא וכן חהסיד. מדת היא הדין משורת לפניםהברו

 או זח לצד מעפ בינונית מדעח "ויתרהק : האומר 4(הרמב"ם

 אים רעכטס-איינשיענקונג מארואישע י גיעמאגו ט.3(
 והלאה. 2~4 עמוד ~191, טאואטסשריפט,רעכטססיסטעס, מאז!א"ךראבבינישעי

 הרמב"ם הגדרת בעיקר כי להעיר, וראוי - ה"ה. פ"א דעות, ה~ות רמב"ם,א
 שכמב מהו : התמלא שם טשוה הלהפ הנה דעתו. על רבים עטדו לא "הסד" מושגאת

 ונראה הסיד, הנקרא זה אהר לצד או זה לצד טעט בינונית טדעה וימרהקהרטב"ם
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 מוסרייםחיובים

 קצח עד לב מגובח שיתרחק מי 1 כיצד חסיד. נקרא זח אחרלצד
 מדת-חסידות היא וזו חסיד, נקרא ביותר רוח שפל ויהיחאחרון

 מדת- כחטוח שחרמב"ם הרי חדין". כחטורת לפנים וזחווכי
 : $( פוב יום בתוספות מבואר וכן הדין. משורת ללפניםחסידות
 משורת לפנים חברו עם ויתורו דהייע חסידות לפרש נראח"ולי
 ומתט". במשאוחדין

 בו לציין בעיקר מדת-חסידות בבפוי חשתכחטובתלמוד
 במשנח משפפיים. ולא מוסריים חוקים בתור שבמשנח דיניםאילו
 חנותן על חסרח, סלע מלאח סלע תמורת קיבל אדם שאםנאמר,
 מקבלח, איט ואם חודש, עשר שנים אחרי א*ילו חזרחלקבלח
 חסדא רב אמר זח על תערומותי אלא חמקבל על לנותן לואין

 לאחר מקבלח אם לאמור כאן", שע חסידות "מדת : 6(בגמרא
 עד רק חוא כחט8פי חיוב כי מדת-חסידוהע זו חרי חודש עשרשנים
 במקומות גם חסדא רב שיפת היא זו ואמנם לשולחני. שיראחכדי

 חוג אלא כחטפפי חוק שאינו בכחטנח דין איזהו לברראחרים
 חאוכל שישראל האומרת, חכהצנח על גם חעיר וכן בלבדימוסרי

 שיו5ה מי הסיד שיקרא לב על יעלה לא "ווה העגוה, לצד או הגאוה לצד שמתכוןלכאורה
 בין סדותיו, על המסו*ז קצוני אדם שכל הרמב"ם, דעת היא כן באמת אכן הגאוה".לצד
 "כי : מ"ק פאה, )אבות בס" הרמכ"ם, בי"חי וכן הסיד, נקרא הרע, בכתן ובין הסובבכתן

 הסד מלת על בוה וסמך ברעא. או בטוב ההסלגה תהיה חסיד, נקרא בדברההסלגה
 ים 9ירושה לחסום אך האהבה, יסוד על הסוב מעשה רוב 8י על שהוראתהשבמקרא,
 גס א~ט כ'4 )ו"קרא, הוא הסד . . . אהותו את יקה אשר ואיש כמו תועבה,במובן
 לקצה הנטיה היא והסיד הסד למושג בסמרוהע שנתאזרהה ההוראה כי מסעיס,הרמב"ם
 הוא הסד במלת הגגוומז ספיי שמוי רוב ; פאג( ח"ג, נבוכש, )מורה באמרוהסוב,

 גולקובין לעזר של המפורסים מהקריו עוד ראה הסיד המושג הת*תהות עלבההסבה".
 4934 טארסו, סעסטאמענס, אלסען אש הסיד בעגריסחס דעס ענסתיקלוגגדיע
 על גם שיייר %6אתי לא אך 1935. סארסו, הסיד, בעגריספעס דעס בילדוגגדיע

 רע. סרש תועכה במובן והטיד הסו מלות שלהההוראה
 מ4 ב"מ,א סוטה. סוף סוב, יום תוספות5(
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 רבא אמנם כאה(. שנו מדת-חסידות : דמיהן ישלם כהונהמתנות
 ? כאן שנו מדת-חסידות אמרת ואת ישלם תני תנא : עליותמח
 כיוצא משפפי. לחיוב מכונת "ישלם" שלשון לרבא היח ברורכי
 שלש מזון רק הדליקח מן בשבת להציל המתירה המשנה עלבזה

 שלש כשעור כן גם לכם והצילו בואו אומר חבית ובעלסעודורק
 ומקשח שבתי אחר חשבון עמו עושין פקחין היו ואםסעודות,
 מן זכו חלא חבירע בעל עם חשבון לעשות להם למח :חגמרא
 מדת-חסידות : חסדא רב כן גם אומר זח ועל שלחם. והואהחפקר
 אך שלהם, חוא שחצילו מח חמשפפי חדין לפי כי 8(, כאןשנו

 שויה את לבעח"ב לחשיב חיא חמוסריתחובתם
 לפנים עחג שחיח רב, שיפת את ביררנו הקודםבפרק

 מדת-חדי4 לחם וחורח מקיל חיח שלאחרים אף הדין,כהפורת
 לחזור יוכל חמקח, על ערבון קיבל המוכר שאם רב, פסקלאחרים

 10(, אמנח כחהופרי כהמום בחם אין דברים הדין מן רב לדעת כיבו,

 בעצמו רב אולם בעלמא, בדברים מקח על סומך חקונח שאיןמ8ני
 ביתי לבני אומר אני "אם : עצמו על והעיד בדבורו, משנה חיחלא
 : שם חירושלמי ומפיים 11(. בי" חוזר איני אדם, לבן מתנחלתת
 למדת- נהג דרב ומח למדת-הדין, - פסק לאחרים -תמן

 11(.חסידות"

 חתלמור חכמי כי שקולאי", "הנחו של במעשח ראינוכבר
 מחירנם שכל הפועלים, עם הדין משורת לפנים להתנהגדרשו
 אלח על בתלמור התריעו אחרים במקרים גם יגיע-כפיהם,על

 חקפדני חמשפפי חחוק על דבריהם את המעמידיםהמעבידים,
 זח לסוג בבא. עוד נביא מאלח אחדים ומקומות העובד,כלפי

 מ8. ב"10,5( קל. הו*ן,ק
 שם. ירושלמי,11( קב. שבת,ק
 הקודם. שרק ראח11( ח"ה 8"י, שבועות, ירושלמי9(
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 להנח מחייב חמשפפי חחוק שאין 13(, בגמרא המסופר גםנכנס
 וחריחניים, חחריפים חדברים מן מלבד חמאכלים, מן בסעודחלשכהש
 איחי בר ומנימין איחי בר אבוח אולם ביותר, להם תאבשהאדם
 ומין, מין מכל לשמש נתן אחד המאכלים, משאר גם לשמשנתנו
 אחד ממין רק לשמש נתן ואחד אתו, מדבר חנביא אליחווהיח
 : לשניחם שקראו ואף אליה נגלח חנביא אליחו היח ולאבלבד,
 דין, פי על עליחם חופל מאשר יותר עשו כי חסידי", תרתי"חני
 יותר, סהשובח ומין מין מכל לעבדו שנתן שזח חדגישו, זאתבכל

 ככל חעובד כלפי זו במדת-חסידות לחרבות שישלחשמיענו,
 ליתן חיא ומדת-חסידות : *1( ערוך חשולחן פסק ולזאתהאפשר.

 ומין. מין מכל מידלו
ה

 ההגדרח את בתלמוד נמצא לפעמים * ת 1 נ ם ח ר - ת דם
 מדתי חובת את חפעימו ביחוד מדת-חסידותי במקוםמדת-רחמנות
 ההם בימים והמרודים המעונים אותם העבדים, כלפיהרחמנות
 היהס המדינה. מצד משפפית חסות כל כמעפ משולליםשהיו
 למוד ישראל, לחכמי אברבוחן אפוא חיה אלח למדוכאיםהאנושי

 חאדם. של נפשו תכונת אתבח
 : 15( בירושלמי יוחנן רבי אמר הכחשפמי החוק 8יעל
 בהשתו, שבהי ריפויו צערו נזקו נופל רבו חברו, של עבדו ידהקופע
 רבי מחליפ המוסר מבחינת אפס הצדקה. מן מתפרנסוהעבד
 יותר מומים( )בעלי קופעים עבדים לפרנס ישראל מצווין :אחא
 על שאין חפוסק, יוחנן רבי על תמח וחירושלמי חשלימין.מן

 ככח, נחג לא עצמו יוחנן רבי חלא חגדם, עבדו את לפרנסחאדון

 440 בתובות,13(
 ה"ד. 8"18 באקו עישלמו15( קמ5ג סימן 4ף8,*1(
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 בבטן הלא : אנפשיה וקרא לעבדו, ממנו נתן כשר כשאכלאלא
 אחד אב יצירי חם ועבדו, הוא ששניהם, לאמור 16(, עשחועושני

 במדת- כך חתנחנ יוחנן שרבי הירושלמי, ומשנהשבשמים.
חרחמים4

 עבד כלפי רק לא להתנחג חיו מחויבים זו רחמים מדתלפי
 חחיובים את כלל י1( וחרמב"ם כנעני. עבד כלפי גם אלאעברי

 ונדיבות אחבת-הבריות חרוויח בלשונו העבד כלפי האלחחמופריים
 פי על ואף בפרך, כנעני בעבד לעבוד "מותר : אצילחאעשית
 ורודף רחמן אדם שיחיח חכמח, ודרכי מדת-חמידות כך,שחדין
 מכל וישקחו ויאכילהו לו, יצר ולא עבדו על עולו יכביד ולאצדק,
 טבל לעבד עתנין היו הראשונים חכמים . . . משתח ומבלמאכל
 וחעבדים חבחמות מזון ומקדימין אוכליה שהיו ותבשילתבשיל
 כעיני אדוניהם יד אל עבדים כעיני אומר הוא הרי עצמן.לפעודת
 לעבדות כדברים, ולא ביד יבזהו לא וכן גברתה, יד אלשפחח
 ידבר אלא וכעפ, צעקה עליו ירבה ולא לבושח, ולא הכתובמפרן
 הטובים איוב בדרכי ספורש ובן טענותיו, וישמע בנחתעמו

 עמדי, בריבם ואמתי עכדי משפט אמאפ אם : כהםשחשתבח
 והעזות חאכזרות ואין אחד. ברחם ויכונע עשחו עושני בבטןחלא
 אברהם של זרעו אבל זרה, עבודח ועובדי בעכו"ם אלאמצויה
 וצוח התורה טובת הקב"ח להם שהשפיע ישראל, וחםאביע
 במדותיו וכן חכל, על הם רחמנים צדיקים, ומשפטים כחוקיםאותם
 כל על ורחמיו אומר: חוא בהןן לחדמות שצונו הקב"ח,של

 רחמים לך ונתן ט שנאמר עליו מרחמים המרחם וכלמעשיו,
 והרבך".ורחסך

 ה"5נ 48שו עבדיט, הלכות רמב"שי1( * יונ16(
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 18( בתלמוד עוד מסופר חסידות מדת בחוראת מדת-רחמנותעל

 אביהן, שהניח מממלמלין הבנות את לחזין שצוח אלעזר,ברבי
 חקרקעותי מן אלא חדין מן נזונות אינן כתובח תנאי שמכחאף

 בך, אני יודע "רבי, : אלעזר לרבי אליקום בן שמעון רביואמר
 יראו שמא אלא מדת-רחמטת, אלא עושה אתח מדת-חדיןשלא

 ביאר, שם חמרש"ל אמנם לדורות". חלכח ויקבעוחתלמידים
 מוסרי חיוב בתור כי בלבד, בדברים רק לבוף חפץ אלעזרשרבי
 שמעון רבי מחח זאת ובכל בכח, בכפיח להשתמש יכול חיחלא
 בין חגבולים בעתיד ימושפהטו פן ירא כי חזאת, חחכרעחנגד

 ממדת-רחמנותי רק שזהו חמעים, ולכן וחמשפמ,חמוסר

דב
 פהטנח, חמגיד דברי את האמור עם בקשר להביא הראויומן

 חמוסריים החיובים ערך על יסודית השקפח מכילים חםכי
 קובע 19( בתלמוד חמבוארת חלכח יסוד על ביהדות.והתפתחותם
 ובאו קרקע למבור הרוצח "כל : המוסרי חחוק את ש(חרמב"ם
 בעל מהם אחד ואין אלו, בדמים אקח אני אומר אחד כלשנים,
 שכן חשדה, משכני והאחד העיר מיושבי חאחד חיח אםחמצר,
 קודם, ת"ח ות"ח, קרוב קודם, ת"ח ות"ח, שכן קודם,חעיר
 קדם הוא. וחישר המוב בכלל זח שגם קודם, חשכן וקרובשכן
 הואיל לסלקו, יכול לו, לקדם שראוי חברו, ואין זכח, וקנח,אחד
 בדרך4 אלא חזח בדבר חכמים צוו שלא חמצר, בעל מחם אחדואין

 משנח המגיד מעיר זה ועל כך'/ שעושח חיא מובח ונפשחסידות,
 "תורתע : באמרו תורת-ישראל במוסר בניףאב שחם דברים,שם

 בללים בעולם ובחנחגתו חאדם מדות בתקון נתנחהתמימה

 קח. נ*ש19( 4 כהוכוש18(
 ה"ום פי*ה שכניש הלכות רמכ"ש20(
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 עצמך קדש ז"ל שאמרו כמו וחכוונח תחיו, קדהפיםבאםירת
 חישר ועשית אמרח וכן חתאוותן אחר שפוף יחא שלא לך,במותר
 אדם. בני עם וישרח פובח בחנחנח שיתנהג וחכוונחוהפוב,
 8רפים, לצ11ת זח בכל חרא1י םן1לא
 1בכל עת בכל חן חת1רח שםצ11תלפי
 כן, לעשות חייב ובחכרח ענין ובכלזמן

 חזמן לפי מתחלפות והנחגתו חאדםומדות
 פרפים קצת כתבו ז"ל וחחכמיםוהאישים,
 ומחם אלו, כללים תחת נופליםמועילים,

 לכתחילח 1םחם גם1ר, בדין א1תםשעש1
 ולזח ז"ל, סדבריחם וחכל חםיד1תודרך
 פובים כי שנאמר תורח, של מיינח יותר דודים דברי חביביןאמרו
 מיין".דודיך

 חמוסריים חחיובים מחות את חמניד חרב לט חשףבזה
 משפפיים וחוקים יש כי לדעת, לנו חראח חוא ראשיתביהדות.
 ומדת- הדין בחפורת לפנים של מוסריים חובות יסוד עלחתחוו
 חוא ושנית בפרופרופ. עוד נעמוד זאת עובדח ועלחסידותן
 הואיל מפורטים, מוסריים חוקים חקקה לא התורח כימלמדנו,
 מצווח ודור דור וכל החיים, תנאי בתמורות תלויים הסוסרוחוקי
 חמתחדשים הצרכים לפי מוסריים חיובים לעצמו לתקןועומד

 הקוים את רק לט חתותח חתורח החיים. ובתנאי בזמןוהמותנים
 החגשמח דרך אולם חמוסר* של חפחיות השאיפות ואתחכלליים

 מן להסיק דור, שבכל ישראל לחכמי נססרח השאיפות אותןשל
 החיובים ואת חטש*פיים חחוקים את שבתורח חסוסרעיקרי

 זחו להם. זקוק צורח ולובש צורח חפושפ שחצבורחמוסריים,
 המושגים של החתפתחות רעיון כי י2( אחר במקום שביררנוהדבר

 40 עמוד "עיומם5, מספי ראה~ק
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 לא חתורח סוסר-חיחדות. להשקפת בנגוד עומד אינוהמוסריים
 וחחוק חואיל עד, לעולסי קיימים מפורפים סוסריים חוקיםקבעח
 את בחיים חגשם לסען בלבד, הזסני האמצעי רק חנהוהסוסרי
 התורח סצות דוקא לחיפך, הזולהע לפובת לדאת חנצחיהצווי
 שונות תקנות לתקן ודור דור כל את סחייבת והישר חפובועשית

 לברר לסען חחוא, בזסן וצרכיח חחברח תנאי עםבהתחשבות
 סוסר-חתורח תקופה. באותח לצבור הרע הוא וסח הפוב הואסה
 סח "כל חזסה בתנאי בחכרח תלוים קיוסו אופני אך נצחי,חוא

 של הכללי חרעיון בתוך סקופל לחד,ש" עתיד ותיקשתלסיד
 חספשפ. חתורח רעיון חגשסת הוא חוא "החדוש" כיחתורח,

 תצוח שחתורח חראוי סן היח שלא חסגיד, חרב דברי הםחם
 וחאישים. חזסן לפי סתחלפות והגחגתו חאדם וסדות חואילפרפים,

*1

 התנהג שלא על חאמוראים סגדולי אחד על קשחבקורת
 22( בירושלסי לע נססרח סדת-חסידות, חיינו משנת-חסידים,לפי

 : ואסרו גויים בחם ופגעו בדרך המהלכים אדם בני סיעותוותגי
 כולכם, את חורגים אנו חרי לא ואם ונהרגו, מכם אחד לנותגו
 לחם ויחדו סישראל. אחת נפש יססרו לא נחרגים כולםאפילו
 שסעון רבי אסר ייהרגו. ואל אותו יססרו בכרי, בן שבע כגוןאחד,
 עם ובקשר בכרי". בן כשבע סיתח חייב שיהא וחוא : לקישבן

 ע"י לסיתה גדון קושב בר עילא כי שם, ססופר חזוחחלכה
 והקיפו באו לוי. בן יחויצע רבי אצל ללוד לו והלך ברחחסלכוהע

 גחריב לע אותו מוסרים אתם אין אם : לחם ואסרו חסדינחאת
 וססרו אותו ופייס קושב בר עולא אל ריב"ל עלח חמדינח.את
 לחתגלות רגיל לפוב זכור חנביא אליהו וחיח לסלכוושאותו

 פצאד. בב.ר, ים מובא ה"ס, מ4ח חרומוה, ירושלטי22(
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 : לו ואמר לו ונתגלה צומות כמה צם הפעם. התגלח ולאלריב"ל,
 לו? אמר ? עשיתי כהשנח ולא : לו אמר ? נגלח אניולססורות

 מישראל. חכם על כגידים קשים דברים סשנת-חסידים?"וזו
 שדינו אמרו זאת ובכל בברייתא, המפורש דין פי על התנהגהלא

 המשפפי חחוק מן השונה סדת-חסידות נהג ולא היותכמומר,
שבברייתא.

 מארץ-ישראל מה לזסן לצאת דין פי על שמותר אף כיישראל, ארץ- ישוב במצות גם 23( הרסב"ם הורהסדת-חסידות
 או חעכו"ם מן להציל או אשח לישא או תורח ללמוד לארץלחוץ

 מדת-חסידווק "אינה זאת בכל בארץו הרעב חזק אם וכןלסחורח
 יצאו, גדולח צרח ומפני היו חדור גדולי שני וכליון מחלוןשהרי

 חתלמוד חכמי שדעת יוצא, מכאן למקום". כליחונהתחייבו
 חיות אדם, מדיני שפפור אף סדת-חסידות, על העובר כיהיונה,
 ונזכיר שמים. בידי חוא נענש אך כופח, בי"ד אין מוסרי חיובועל
 לחעיד שלא וחיא 24( ערוך בשולחן המבוארת סדת-החסידותעוד

 שאיע מבן אפילו החוקך, היורש מן הירושח את שמעבירהבצואח
 כשורח. ונוהג חכם לאחיו כשורחנוהג

 מדת- בין לחלק שיצא א(, התלמוד" "הגיון בספרוראיתי
 רק מתיחסת שסדת-חסידות הדין, כהעורת לפנים וביןחסידות
 חדין מצד רק לא חיוב כל בו אין אך הלב, מנדבת הבאלמעךםה
 חדין משורת לפנים אולם חמוסרית, חתביעה מפעם לא גםאלא
 חאומר חמומרי, רגשו מתוך האדם אותו יעשה אשר בדברנאמר
 חבקורה, בפני עומר חזח חחפרש אין ובאמת מוסרי. צו שזהולו
 ממדת. שהוא בתלמוד אמרו למעלח, חמובא חסרח, ממבע בדיןכי

 השט. 5קדע טלכים, הלכותרמב"ם,א(
 רסב. סיטן טש5ט,חושן%(
 לח4 עטוד תרצ"4 ימה אטן טשולם הרב טאת התלמודהמון25(
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 נגד מתקומם חסוסרי שהרנש ספק, אין חזח ובסקרהחסידות,
 שהניזק משום רק זרים, עמל לעצסו לחחזיק הסתיר הסשפפיהחוק
 חרמב"ם בשיפת אחזט ולפיכך קכוע. בזסן שלו את רנבעלא

 לסדת- הדין כהטורת לפנים חסושג את חמשוים יו"ם,ותוספות
חסידות*

י8
 חכללית חמצוח אמנם . ך ו ם כ ך ע ר ל ת ב ת א1

 וכל חעברי, חמוסר כל של חיסוד חיא כסוך לרעך ואחבתשל
 שלזח ככד, וחעירוט כאחבת-חכריות, מקורם חסוסרייםחחיובים
 מצאט אולם בהורח. גדול כלל שזח באסרו, עקיבא רביחתכון
 בכהוב ידועות מומריות מצוות ישר באופן שנמקו התלמוד,לחכסי
 של חחיובים את חזח חכהיב על ססכו ביחוד כסוךי לרעךואהבת

 רק ככחו המשפפי החוק אשהע* כלפי הבעל של חוגנתחתנהגות
 ידוע, במעשח חסתכפא ממשי קטח-זטת ספני .חאשח עללחגן
 העין מן הממויים בדברים האשח עלבון לסטע השופם יד אזלתאך

 לרחשי יותר מסורים בחיותם בהם, תפיסח לכחטפם שאיןחחצונית,
 או שויודנפש חסכיע חאיש של מעליב יום-יוסי יחס כסוהלכ,
 אשח חנושא כל 26( עקיכא רבי הזהיר ולזח בלב. כבושח שנאהאף

 תקום לא משום דברים, חמשח משום עובר לו, סהוגנתשאינח
 ואחבת ומשום בלבבך אחיך את תשנא לא ומשום תפור לאומשום
 אסר יהודח רב אמר בזח כיוצא עסךי אחיך וחי ומשום כסוךלרעך
 יראח שסא שיראנח, עד חאשח את שיקדש לאדם אסור : ז2(רכ
 כמוך4 לרעך ואחבת צ אסד ורחסנא עליו, ותתגנח סגונח דברבח

 חכסר של חנאורח חמומרית חהשקפח סתבפאח אלהכמאמרים
 חיא חאשח כל ראשית לאשהע. איש שבין ליחם כנוגעהתלסוד

 8שנ קיושע*וצ(. . פפשו. טרשגפ(
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 הדדיים חובות הצדדים שני על מפיל אישות של חקשר אמנםאדם.
 האלה חחובות אין אבל לחברו, אדם שבין החובות עלנוספים
 במקום, גם ולפיכך שבאשח. חאדם זבות את לקפחרשאים

 ולכבדח אשתו את לאחוב חבעל על מוטל נעדרח, חסיניתשחאהבה
 לחתנהג לאדם שאסור 28(, חסדא רב אסר לזה בדוסהבתור-אדם.

 כסוך. לרעך ואחבת משום עליו, שתתגנח באופן אשתועם
 לדאוג חאדם על מוסרי חוב העמיסו זו השקפחמנקודת

 גירושין. ידי על לאשתו בינו חסשפחתי חיחס בהנתק גםלאשתו
 ואלמנוע אשוע מזונות על רק הבעל את מכריחים הדין פיעל
 נתבפלו הפש8פיים החיובים וכל היות הגרושח, סזונות עלולא
 את לפרנס האדם על מופל מוסרי חוב כי אמרו, אבל הגפ.ע"י

 קרובח להיות צריכח חיא אדם שבתור ס8ני ולכבדה,גרושתו
 ואמרו ביניחם. האישות יחס בהעדר גם בני-אדם משאראליו
 על חס כך אלמנתו כבוד על חס שאדם כשם : 29( בירושלמיבזה
 לא ומבשרך לעזר ר' בשם אחא בר יעקב רבי דאסר גרושתוכבוד

 מאורע בירושלמי שם מובא זח, עם בקשר גרושתו. זו "נ(תתעלם
 יוסי רבי של "אשתו חגלילי. יוסי רבי של גרושתו על לב עדנוגע
 עזריח בן אליעזר רבי אליו בא הרבח, לו מציקח היתחהגלילי
 כתובתח דמי לו: אמר סוקירך. היא אין כי גרשח, רבי, : לוואסר
 כחובתח לו נתן וגרשח. כהיבתח לך אתן אני לו אסרמרובה.
 ונעשח מנכסיו חשומר ירד חעיר* לשומר ונשאה חלכהוגרשח.
 אחת פעם אותוי ומנהיגח העיר כל על מחזרת וחיתה נהר,סגי
 כאן אין : לח אמר כלום4 לו ניתן ולא חעיר כל על עמוחזרה
 שגירשני האיש גר שבה שכונח כאן יש : לו אמרח 1 אחרתשכונח
 לחכותח. חתחיל - בושח. מפני - שמח להכנס כח אעצורולא
 אותם לקח בשוק, מתבזח שחיא קולח ושמע חגלילי יוסי רביעבר

'
. 

 1ש שין 8ק 8ש4 פה4 בתו2ו4 יושלטי 29( ט. פה שק

-251 -  
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 מזועת לחם מספיק והיח משלו, אחד בבית והושיבם יוסירבי
 על ועף גרהטרע. זו תתעלם, לא ומבשרך שם על חייהם, ימיכל
 מחוץ חצער חיח עח לא האם : שאמרח בלילח קולה נשמע כןפי
 חבושח את מנשוא לח חיה קשה כי חגוף", בהוך הצער מןלגוף
 חעניי מבעלה שחוכתח המכח םכאב יותר מגרשח לרחמילהזקק

 מצוות חן שבנ1פ1 גםיל1ת-חסדיםגם
 במרוצח שהפכו בממון, התלויות לגמילות-חסדים בנגודמוסריות,

 וכן עודי שנבאר כפי עליחם, שכופים משפפיים לחוקיםהזמן
 ולנחם חולים לבקר דבריחם של עשח "מצות : 31( ברמב"םמבואר
 ולחתעמק אורחים וללווע כלח ולהכניס חמת את ולחוציאאבלים
 בכל ולסעדם וחחתן חכלח לשמח וכן . . . חקבורח צרכיבכל

 על אף שיעור, לחן שאין שבגופו גמילות-חסדים חן ואלוצרכיחם,
 כמוך"י לרעך ואחבת בכלל חן חרי מדבריחם, אלו מצוות שכלפי
 אופי מקודם לח שהיה לוית-אורחים, היא חזח חכלל מן יוצאאפס
 לכלל חכניסוח חאחרונים התנאים בימי אך בלבד, מוסרי חובשל

 מהוך זאת שעשו ונראח עליהם, כופח שהבית-דין כהט8פייםחוקים
 בדבד צורך וראו סכנח, בחזקת אז חיו שהדרכים מכיון הזמההכרח
 שאמר וזהו דרכים, לעובדי מיוחדת חסות לרען הצבור אתלכוף
 ללויח "כופין : שם חרמב"ם פסק וכן ללויח. כופין 32( מאיררבי
 אדם ללוווע שלוחין מתקנין חיו ובית-דין לצדקה, שכופיןכדרך
 חסימן חוא בית-דין שכפית חוכחנו, וכבר למקום'/ ממקוםהעוכר

 משפפיי חוא שהחוקהמובהק,
רנ

 ח"טד הכתובועשית . ב ו פ וח ד חיש ת י שוע
 חוקים לכמח מקור חתלמוד לחכמי שימש א( ה' בעיניוחפוב

 4 חטיש 3ק שו. סוסש 02 ש"4 אט4 הפוח וס2שש1ק
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 לסעשי ויסודית כללית הוראח סכיל הזה הכתוב שתקנוימוסריים
 שחכהטפפ ללפדנון בתורח, חמפורשים חחוקים על נוסףהאדם
 והוא האדם, של הפוסרית החובח כל את עוד פפצח אינולבדו
 חסשפפי שהחוק במקום גם והפוב הישר את לדרוש ועופדפצווה
 חישר ועשית א( אפרו ולכן לזח. פחייבו אינו גרידאחכתוב
 חדיה כחטורת ולפנים פשרח זחוהפוב

 א ם 1 ש חנקרא הפוסרי חחוק את בתלפוד נמקו זחבצווי
 את ושמים לוח לנכסי יורד בית-דין אם הוא: וענינו , ר דה

 ממקום כסף חלוח קיבל ובינתים בחובו, לסלוח אותו ומוסריםשדהו
 ולא פוסרי חוק וזחו ללוה, חקרקע חוזר חובו, את ומשלםאחר

 חישר וקץטית וכהטום לסיהדר, בעיא לא ארעא דטדינא :פש*פי
 35(. תחדר רבנן דאמר חוא ח' בעיניוחפוב

 חמומרית חתביעח על פיוסד א ר צ ם - ר ב של חדיןגם
 בקנית זכות-קדיפח לבעל-חפצר שיש הייט והפוב, חישרועשית
 שקנה הזר, את שממלקים בנחרדעי, ואפרו שדחו, עם הגובלחשדה
 כהטום חפחיר, באותו לבעל-חפצר אותו ומוסרים חשדח,את

 : ביאור ביתר פנפקו שם ורש"י א(. והפוב הישר ועשיתשנאפר
 ולא אחר במקום קרקעות שתסצא כך; כל נחסר אתח שאי,ודבר
 בר-טצרא בדין אמנם חלוקין'/ נכמיו לחיות הפיצר בף עלתפריח
 הואיל משפפי, לחוק חתפתח חפוסרי שחחוק לפקרה, כברחגענו

 ברור, נראח אבל בכח-כפיח, חרחוק חקונח את ממלקוהבית-דין
 שם נאפר ולכן פומרי, אופי רק חזח לחוק היח הראשוןשבזפן
 ולפיכך פומרי, גנאי רק חייט חצוף, נקרא חזר שחקונחבתלפוד

 ההף. משורת ~טש ששרה 1 שםהרמב"ן וורסת הדיף, סשורת לס1ים "8שרה גורס רששי ש4 ברו"י מוגא מדרשא(
 קה. ש364( שו. ב"ט,5ק
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 לחיובים מקור יפחוא והפוב, חישר ועשטז לכרעב אזסמכוהו
 למשפמי, מוסרי מחוק הפך במרוצת-חזמן ורק בלבד,מוסריים
 בבא. יבואר כהצפפיים לחוקים שחתפתחו המוסריים החוקיםוסונ

 להפריח שלא כדי בר-מצרא, של חדין את מנמק רש"יוהנה
 רב, ענין הזח לדבר יש בימיט חלוקיןי נכסיו להיות המיצר בועל

 שנרטקדש לחוק חעברי במשפפ עתיק מקור בזה ומצאנוהואיל
 חאחרון ובזמן באוספריא עמים. כמח אצל האחרונהבתקופה

 - 1 ם 1 ק בשם חדש חוק חקקו אחרות, ובארצות בפולניאנם
 היא, הקומוסאציא מפרת לכוד-השדורב שחוראתח , א י צ אס

 שונים, במקומות מפוזרים קפנים קרקעות חלקי לאכרים יששאם
 אחד בשפח אכר כל נחלת את לאחד חחוק ע"י מכריחיםאז

 חחדש חמהשפפ וחוקרי לעיבוד. נוחח שתהיח כדי חלופים,בעזרת
 במשפפ נכללח קומוסאציא של חחדש חחוק שמהות פללו,לא

 חננוזות", "ההלכות אחת שוב בר-מצרא. בדין הקדוםהתלמודי
 לנאולתן המחכות תא אחר במקום חדבור את יחדנושעליחן
 המשפפי בסד1ר אם העברים, בארץ חדשה קרקעית בתחוקהותקונן
 להוציא אלא החדש", מפני הישן את "להוציא נאבה לאבא"י
 הישן* מן חחדשאת

 פ( הרמב"ן חביע והפוב הישר ועשית צווי עםבקשר
 "והכוונה : באמרו המוסריים, החיובים מהות על רבת-ערךהשקפח
 עתח צוך, אשר ועדותיו חוקותיו שתשמור אומר, טתחלה כיבזח,
 בעיניו, והישר הפוב לע,צות דעתך תן צוך לא באשר גםיאמר
 לזכור אפשר שאי לפי גדול, ענין וזח והישר, הפוב אוהב הואכי

 ותקוני ומתט משאו ובל ורעיו שכניו עם האדם הנהגות כלבתורה

 שה~ו. עספ תלסתה .חקץ בספץ ראה37(
 1. דבריש רסבשה38(
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 לא כגון הרבה, מהם שהזכיר אהרי אבל כולם, והמדיטתהישוב
 תקלל יא רעךו דם על תעמוד ולא תפור, ולא תקום לא רכיל,תלך
 שיעשה כלל, בדרך לומר חזר בהן, וכיוצא תקום שיבה מפניחרש,
 כהטורת ולפנים הפשרה בזה שנכנם עד דבר, בכל והישרהפוב
 שאמרו מה ואפילו דבר-מצרא, בדינא שהזכירו מה כגוןהדין,
 רנם עניין בכל שיקרא עד הבריות עם בנהת ודבורו נאהפרקו
 המובא כחטנה המגיד גם אהריו שהביע ההשקפה היא היאוישר"*
 בתורת-המוסר, כלליים עיקרים רק קבעה התורה כילמעלה,
 בשפח ובין הפרפ בחיי בין בו להתגדר דור לכל מקוםוהניהה
 במפרה כולם", והמדינות הישוב "בתיקוני והמדיניהצכורי
 עשית בכוון החיים תנאי בתוך חתורה של המוסר יסודילהגשים
 והפוב.הישר

415

 מוסריים חיובים של אחר סוג . ם 1 ל ש י כ ר ד י נ 8פ
 לגדר נכנסים שאינם לאמור שלום", דרכי "מפני בתלמודמנומק
 ואהוה שלום להשליפ המומרי ברעיון מקורם אלא מש5פייםהוקים
 עבירה כהטום בו אין כשלעצמו שהמעשה יש כי בני-אדם.בין

 הרגש להתרופפות לגרום בתוצאותיו הוא עלול אךמש5פיוק
 הצדק כהטפר ולהפרעת השלום יהסי לערער בהברה,הטשפפי
בעתידי

 דרכי מ5ני אמרו דברים ואלו 39(2 בכהטנה אמרוולזה
 דרכי מ5ני ישראל ואהריו לוי ואהריו ראהטון קורא כהן :שלום
 - אחר בבית להעעו משנים ואין - ישן בבית מערביןשלום,
 מתמלא - אמת-המים - לאמח קרוב שהוא בור שלום, דרכימפני
 דהא שלום, דרכי "מפני : מעיר ורש"י שלום. דרכי מ8ניראשון

 איש.9ק
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 המנומק דין שכל לאמור דין", שאינו פי על ואף הכי דרבנןתקנתא

 מדברי גם יוצא וזה משפפי. ולא מומרי חוק חוא שלום דרכימפני
 : שלום דרכי מפני אלו דברים עוד נמע במשנח כיהגמרא.
 ממצודות חניצד את לקח אחד אם - ודגים ועופות חיחמסצודות
 גזל אומר יומי רבי שלום, דרכי ט8ני גזל משום בחן יש -חברו
 דרכי מפני גזל משום בהן יש וקפן שופח חרש מציאותגמור,
 בראש - החותך - המקיף עני גמור, גזל אומר יומי רבישלום,

 גטור. גזל אומר יומי רבי שלום, דרכי מפני גזל שתחתיו מההזירע
 גמור "גזל יומי רבי שדעת 8(, בגמרא חמדא רב אמר זהועל

 שדעת כלומר בדיינין", להוציאו ש מינה נפקא למאימדבריהם,
 הגזלח את לחוציא אפשר ולכן כהטפפיים חוקים הם שאלח יוסירבי

 שכל סוברים, כמותם, שחלכח החכמים, אולם בית-דין, כפיתע"י
 חוק בגדר אינח אך לח, מוסרי אופי רק שלוס דרכי מפניתקנח

 זח. על לחכריח יפח בית-דין כח ואיןכהטפפי
 כאשר גם בתלמוד השתמשו שלום דרכי מפניבנמוק

 השבפי. המומר גבולות את להרחיב שמפרתה , תקנחחתקינו
 בני את רק מחייבת היתח העתיקים העמ'ם שלתורת-המדות

 החובות מכלל והוציאו בלבד, עצמם לבין בינם ביחסיהם העםאותו
 המוסר ברוח אחר. עם בני כלפי המכוונים המעשים אתהמומריים

 הקדומים. חעמים של תורת-המשפמים גם חדורח הזההשבמי
 שכונתן הכללי, מוסר ברוח תקנות מוצאים אנו בתלמודאולם
 התקנות אחר. עם בני כלפי גם מומרית התנהגות לחייבהיתה
 שהיח חכלל, לפי כי המשפפיים, החוקים למוג נכנסו לאהאלח
 עם אין העמים, בכהט8פי כיום עוד וחשורר העתיק בעולםרווח
 החדדיות ימוד על אלא אחר עם בני כהטפפיות בזכויות מזכהאחד

 פש שם,40(
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 חזכיות אותן את נותן חאחר העם גם אם רק חיינו)רמיפרומיפי(,
 מאותן נהט לא ישראל שבני ומכיון חזח. חעם לבניבארצו
 ישראל שעם נותן, היח המשפמי הדין נכר, בארצותהתקנות
 המשפ5 השקפת זוהי מדח. כנגד מדה הנכרים עם יתנהגבארצו
 העניקו הכלל-אנושי המוסרי הרגש מתוך אולם החדש. וגםהעתיק
 ישראל, בתוך חחיים לבני-נכד חד-צדדיות זכיות התלמודבעלי
 האלה החד-צדדיות והזכיות והואיל מצדם. ההדדיות העדרלמרות
 חהדדיווק יסוד על חבנויח בתורת-המשפמים מקום מצאולא

 מוסריות חובות בתור ישראל על אותן התלמוד חכמי הפילולפיכך
 ממחין אין הדין: את המשנה הכניסה זה לסוג שלום. דרכימפני
 ובברייתא שלום, דרכי מפני ופאח שכחה בלקמ נכרים ענייביד
 עניי מפרנסים : הזאת המוסרית התביעח את עוד הרחיבושם

 ישראל חולי עם נכרים חולי ומבקרים ישראל עניי עםנכרים
 ומחזיקים שלום, דרכי מפני ישראל מתי עם נכרים מתיוקוברים
 שלום. דרכי מפני בלשלומם ושואלין בשביעית נכריםידי

 את סילף יוספוס, ד"ר המכונה ברימאן, אהרן המומרוהנה
 ותירגם היהדות על דברי-בלע לדבר בממרח הזאת הברייתאדברי
 חוליהם את לבקר )נוצרים( עכו"ם עניי "לפרנס : זו בצורהאותה
 כדי חשלום, לשם אבליהם את ולנחם ולבכותם מתיהם אתולקבור

 הוכיחו וכבר 41(. ידידיהם" הם שהיהודים יאמינו,שהנוצרים
 שלום דרכי מפני שהנמוק למעלה, ראינו והלא זיופיו* אתרבים
 הסדר כמו עצמם, לבין בינם ליהודים הנוגעות לתקנות גםמתיחס
 באמת כי לחברו. ישראל בין חאסורים נזל ומיני התורחבקריאת
 מוסרי נמוק אלא עיה למראית הערמח אינו שלום דרכי מפניהפעם
 יוסף רבי גט הבינו וכך ומובתח. חחברח שלום תקוןלשם

 3נ פרש יפענשפעעל י ייסטוס יי1א

 - זט~-



 טוסרייםחיובים

 בפעם האלה התקנות את רק מבססים למה שם, בגמראשהתפלא
 שלום דרכי מפני נמי כולה התורה "כל הלא שלום, דרכימפני
 וכך נ4(* שלום" נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה דכתיבהיא,
 ההמלה רגש מתוך שהוא האלה, התקעת מעם את הרמב"םביאר

 הוליהם לבקר הכמים צוו העכו"ם אפילו : 43( באמרווהאהוה
 ישראל עניי בכלל ענייהם ולפרנס ישראל מתי עם מתיהםולקבור
 מעשיו, כל על ורהמיו לכל ה' פוב נאמר הרי שלום, דרכימפני
 בזה כיוצא 44(* שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיהונאמר
 בני- בין ה ב י א לעורר שלא מטעם בתלמוד מוסרי הוקטצאנו
 לה לעזור - ישראל כבהמת בה מפפל כוכבים עובד בהמת :אדם

 8(. איבה משום - משאה תהתברבצה

י
 בתלמוד טשמשת מצוה סלת גם . ה 1 צ ם , ת 1 שר
 לפרוע היתומים על מצוה : שאמרו מה על מוסרי. הוב בהלציין
 לביתי שאין אלא אביהם, כבוד "משום : רש"י ביאר אביהםהוב
 כי אומרת, זאת דרבנן". מצוה שהיא משום כך, על לכופודין
 מוסרש היוב אלא משפפית כפיה כה לו אין מצוה בשם המוגדרדין
 שבמלהמת 46א הובה מלהמת ובין מלהמת-מצוה בין שהבדילווזהו
 בביחש, להשאר הרשות לו יש הלבב ורך והירא כפיה איןמצוה
 מהו*תח. וכלה מהדרו התן אפילו יוצאים הכל למלהמת-הובהאבל

 הי*ב. ש"י, עבדעע היבות תמם,א 4 סש4נא
 ; )בסאסרו סרחוק האלה הרטב"ם ~ברי מקור להביא גוטסן ס. סרח לחנם44(

 ההנו 41935 שנת ב, חוברת בסונאטסשריפט, תורה" "סשנה דער קתעללענקריטיקצור
 שם שנזברו אחרי כי סניריורק, אלנוב ד"ר לאור שהוציא אליעזר", רבי "מש1תמן

 נתיבותיה וכל שנאסר שלוש תורה של סצהתיה "שכל ; נאטר שלום דרכי ט*מהתקנות
 שרוספיך בתלסוד עסף רב דעת ההש כי לסותר, אך הוא הזה הרהוק המקורשלום".
 הזה. לכהונ שלום דרכי מפני הטעםאת

 סה סוטש8( יב. מס,5א
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 ובחובח כפיח, בו שאין חמומרי חחוק את איפוא ציינובמצוה
 עליו. שכופים המשפמי החוק אתחגדירו

 חהוראח מוסרי. חוב ציינו ת 1 ש ר שבמלת גםויש
 או דבר איזח לעשות לאדם שמותר חיא רשות שלהפשומח
 כנו כנראח אולם כלשחוי לחיוב רמז כל לכאורח בח ואיןלחדול,
 נקודת-ראות מתוך רשות בשם מוסרי לחוב בתלמודלפעמים
 חוק, חוא עליו שכופים דבר כל הכשפמים בתורתמשפטית.

 בתלמוד נאמר כאשר ולכן רשות, הוא עליו כופים שאין דברוכל
 שאין בזח, לציין רצו רשות, הוא דבר שאיזח המשפם,בתחום
 את לעשות הראוי מן חמוסר מצד אך עליו, לכוף יכולחמשפם
 רבי כי בתלמוד, שם יוחנן רבי שמבאר מח מובן, ובזחהדבר.
 מלחפת- בתור ציינו שהחכמים למח מלחמת-מצוח קראיהודח
 מח ולפיכך משפמיים, במונחים השתמשו שהחכמים היינורשות,
 בדעתם חיח לא אבל רשות, בשם קראו המשפם לפי חובהשאינה
 לחטעים חפץ יהודה רבי אולם מוסרית, מצוה גם בזח שאיןלאמור
 מלחמת- בשם אותה קרא ולכן שבדבר, חמוסרי החיוב אתגם

 ערבית תפלת שהאומר 47(, בתוספות ר"י דעת חיא וכןמצוח.
 בחנם. לבמלה ואסור מצוה בה שיש כונהו,רשות

 לדברים גם וחובח מצוה שמות שקראו 48( בתלמודומצאנו
 העירו ויפה חובח, ואחרונים מצוה ראשונים מים : לקוע אדםשבין
 חובה". תרווייחו הא חובח, לי מח מצוח לי "מח : התוספותבעלי
 כפיח בח שאין מצוח בין לחבדיל יש לחברו אדם שבין בדבריםכי
 בית- כפית שאין דתיים בדברים אבל עליה. שכופים חובחובין
 לגבי "מצוח ואמרו וחובח, מצוח בין מעשי הפרש אין בהםדין

 לח". קרי חובהרשות

 קש האיהשה ט. ושבה, טעה ד"ה כה כרמג תוססות7א
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 פוסרייםחיובים

 בשם צייע שלפעמים א( חגאוגים בתשובות מבוארוכן
 ובין חובח דאמר למאן בין חגאון "אומר : מומרית מצוחרשות
 חובח, מנחון הויאן, אנפין תרין דמצוות ניגהו, מצוח רשותלם"ד
 אית לח דעביד דמאן רשות ומנחון בעוה קאים לח עביד דלאדמאן
 זח חמדים'/ וגמילות צדקות למעבד דזחיר מאן כגון שכר,ליח
 %א דנין לא ר,שות בהפום חן "אלו : 50( חכחפנח מדברי גםיוצא

 לאדם שמותר רשות, דברי אינם %קדש לדון ובאמתמקדשין".
 : שם רש"י פיר,ש ולפיכך לעשותם, מצוח אלא מחם,לחמנע
 אע וכן 51( אומר מקינון והר"ש מצוח'/ קצת בו שיש"רשות,
 חיוב"י מפרשים שאע שתים, השבת רשיותמפרשים
 מופריים, חיובים של פוג שיש למדים, נמצאנו פנים כלעל
 רשוה. או מצוח בשם בתלמודשחוגדר

 קמש סימן ומ1רב, מזרח 5ומ שו"ת9א
 לה בעהס5(
 קכר. סימן ג, ,18ר ה"וע טהתווע ספר51(
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