
 

  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                   הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י
  ו"תשס , משפטים ושבת שקליםרשתפמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות              

  641 מספר                                ש הלנה ופאול שולמן               "ע        

  

  !לא תזיק
  
  'להגם  חוטא - לתזופוגע בה. א

, לא תגנב, לא תנאף, לא תרצח: "איסורים חמורים בתחום שבין אדם לחברובפרשת יתרו נאמרו 
רו ושורו וחמֹלא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו , ד בית רעךלא תחמֹ, לא תענה ברעך עד שקר

ל הם של מי שעברו עיאת עונשומפרטת התורה מוסיפה בפרשתנו ). יד-יג:כ" (וכל אשר לרעך
לרוצח בשגגה  -עיר מקלט , )יב:כא( לרוצח במזיד -  מיתהכגון , מהאיסורים הללו כמה

) ג:כב-לז: כאשם( לגנב - ארבעה וחמישה, כפל, )טז:שם(ו האדם ומוכרנב וגל - מיתה , )יג:שם(
לא רק שפלוני עצמו . אנושיתבצו אלוקי ופגיעה   פגיעה : היא כפולהפגיעתו של העבריין. ועוד
 העונשים .אלא שאף העולם נעשה מקולקל יותר מבחינה רוחנית ומוסרית,  או רכושוהוא, נפגע

  .רהבמהותם נועדו לתקן שני היבטים אלה של העֵב
  ?  תיקון למזיק או לניזק- הפיצוי ותשלום הנזק. ב

וכן , לתקן את הפגם החמור שהתגלה בהתנהגותו, כעונש על העוול שעשה ,על הפוגע מוטל
הממוני פיצוי הגם ואולם . הפיך-אם נזק זה אינו בלתי, על הנזק שנגרם לולפצות את הנפגע 

את תקן יש לעונש זה מטרה ל אלא ,להשיב לו את מה שנלקח ממנורק אין מטרתו  ,נפגעל
בין התפיסה העקרונית והמהותית של העונש ין זה יה קוק מבחין בענ"הראי.  הפוגעיו שלמידות

  :) צד-צג' עמ, ערפילי טהר( אומות העולםבין תפיסות אלה במשפטי התורה לב
. טוב ורע:  יש להם שני מקורות נפשיים,בייחוד בשביל היזק ממון, העונשים החברותיים

והעושה עוול צריך שייוסר , אסור לעשות עולהשנובע מתוך ההכרה , )הטוב(=האחד 
  . כדי שתתחזק ההכרה הזו

היא חזקה , של השלי ושל האנימפני שההרגשה , בא מתוך צרות עין, )הרע(=והשני 
  . ומגושמת באין שיעור

וכל המשפטים , יונקים ממקור הרע, כל המשפטים שהם הולכים בלא מקור אלוקי
כי אם הכל נובע ממקור הטוב של האמת והיושר שהוא , האלוקיים אין בהם כלום מהרע

  .לעצמו
משום לא , צריך לתקן הוא -ת האח. הפוגע לתקן ולפצות- המזיקישנן שתי סיבות מדוע על

עליו לתקן .  חרג ממידת היושר והאמתשפנימיותו שלו נפגעה כאשר משוםאלא , אחרשפגע ב
 הפגימה לתקן את ;ולרכושו לזולת ,לחדד את מידת הרגישות שלו לאחר, את מידותיו, את עצמו



 

של  בגופו או ברכושו העיפגב.  בגלל שהאחר נפגע-יה השני. שנוצרה בעולם כתוצאה ממעשיו
  : )שם(  קוקה"אי ממשיך הר.לפצותו על כךויש , שלו" אגו"ב, שלו" אני" ביםגעופ, האחר

שעליה בנויה החברה הפוליטית , משפטי הגוים ברובם נובעים מן האנוכיות הגסה הזאת
 כי המקור של החברה האנושית המפורדת ללאומים לוחמים זה בזה …של האנושיות
לא מהמלחמה נגד , והצורה המשפטית באה, ר הרשעהיונק הוא עדיין ממקו, בלא רחמים
  . אלא מהרשעה וצרות העין נגד האיש האחר שאינו בעל אותו רכוש, העוול בכלל

 להשלים  לשלם לניזק מטרתהמזיק השחובתו של, התפיסה המקובלת יותר בעולם הרחב היא
, זו צרות עין. המעשהל שנגרם כתוצאה מולא בשל עצם העוו , גרם לו, המזיק, חסר שהואהאת 

 נלחמת בעוולה אשר היא אינה כ,לתקן את החיים החברתיים מהשורשלא תוכל לעולם והחברה 
  :)שם (התורה מדריכה אותנו אחרת. אלא בתוצאותיה, עצמה

, שיסודה הוא רק הגברתה של האורה האלוקית, של ישראל' אחת היא מלחמת ה
   .הדורשת את יסוד המשפט ממקורו הטוב

הגילוי החיובי , די- תיקון עולם במלכות ש- ובא ממקור הטוב,  בטוב באשר הוא טובאנו רוצים
אסור גם לילך לידון בפני ש,  קוקה"ראיולכן ממשיך להסביר שם ה. הצודק יותר של החיים

 תכןיפ שי"אע,  לפניהם ולא לפני גוים-  )א:כא ("אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ":גוים
  :)שם( שראלבו הם דנים כדיני ישמצב 

אינה יכולה לטהר את הזוהמא , וההזדמנות הארעית שנתדמו הדינים בצורתם החיצונה
  .המקורית של נטית הנפש שיסוד המשפט יונק ממנה

 וההבנה התפיסה, כפי שהוא בא לידי ביטוי במשפט התורה המשפט האלוקימקורות היניקה של 
כל אלה  -  נזקיתי עששיש לעשותו בעקבותהחברתי מהי מטרת התיקון ו ,עודו של המשפטימה י
  .   מאלה של המשפט הגויי בתכליתיםשונ

אך לא במובן זה , סרוןיהשבת חהוא שיש כאן , פיצוי שהמזיק מפצה את הניזקהיבט אחר ל
. די-שגם בו יש תיקון עולם במלכות ש, אלא במובן אחר,  אצל הניזקשנפגע" האני "של שיקום

". קונה שמים וארץ "-  ה"יש בזה ממידותיו של הקב ; מתת שמיםהיא, היות האדם בעל רכוש
ועל כן הסביר הרב יעקב משה . ה"מידותיו של הקבעקבות היא הליכה ב, עצם הבעלות על רכוש

  : )א, אבות א, מי מרום( פ"חרל
ובזה הוא מתדמה , מיםובהיות שעיקר מהות האדם היא הבעלות הנקנית לו מן הש

שלילת בעלות היא כריתה …. 'ואתה שליט בתחתונים, בעליוניםיט אני של'ה "לעליון ב
  . ובכך הזהירות במילי דנזיקין היא שלמות עליונה מאד, מהתדמותו לעליון

י "ע  שלילת בעלות;האנוכית, לא בשל הפגיעה האישית, לניזק, יש להשיב את החסר לנפגע
  . לבוראהיא פגיעה בהתדמותו ,  של הזולתפגיעה בגופו או ברכושו, גנבה
  אחרות שבין אדם לחברות ומצוכמתחייב מ -האיסור להזיק . ג

יש ". לא תזיק: "אין איסור מפורש בתורהאך , עונשים ותשלומים על נזקגם בפרשתנו מופיעים 
 שבין םמהראשונים שטענו שהאיסור להזיק נכלל באיסורים האחרים המפורשים בתורה בתחו

 ;)א, אבות אפירוש ל( "לא תגזול"להזיק נכלל באיסור  רבנו יונה כותב שהאיסור :אדם לחברו
יד רמה  ("לפני עור לא תתן מכשול " שלהרב מאיר הלוי כותב שהאיסור להזיק נכלל באיסור

קל וחומר שאסור ,  אם אסור להציב מכשול לאחרים או לרכושםשכן, )בבא בתרא סימן קז
ם "רמב( "ת לרעך כמוךואהב "של עשה תומצוהיזק ביטול שיש ב, לחילופין כתב. להזיק להם

   1:)ם מצות עשה רו"ספר המצוות לרמב
, ושתהיה חמלתי ואהבתי לאחי. שצונו לאהוב קצתנו את קצתנו כמו שנאהב עצמנו

וכל מה ,  וכל מה שיהיה ברשותו או ירצה אותו.בממונו ובגופו, כחמלתי ואהבתי לעצמי
ו למי שידבק בי אשנא לו וכל מה שאשנא לעצמי א, שארצה לעצמי ארצה לו כמוהו

   .'ואהבת לרעך כמוך') שם(והוא אמרו יתעלה . כמוהו
ה וספר החינוך מצו (דאי לא ירצה לגרום להם נזקובו, כשאדם אוהב את הבריות ורוצה בטובתם

  : )גרמ

                                                           
בבא , ")סטייפלרה(" הרב יעקב ישראל קנייבסקי :האיסור להזיק ו שלמקורהאחרונים הרבו לעסוק בשאלת    1

, הרב אהרון ליכטנשטיין;  בבא קמא סימן סבברכת שמואל: בתוך,  חיים מבריסקברה; קמא סימן א
  . ג-ב' עמ, בבא קמא,  מאורות הדף היומיראה גם. ועוד, 180-169' עמ, דינא דגרמי, "האיסור להזיק"



 

כלומר שנחמול על ישראל ועל ממונו כמו שאדם , לאהוב כל אחד מישראל אהבת נפש
ואמרו זכרונם . )יח: יט'ויק( "ואהבת לרעך כמוך" :רשנאמ, חומל על עצמו וממונו

אמר רבי עקיבא ' :ואמרו בספרי. )א"שבת לא ע( 'דעלך סני לחברך לא תעביד' :לברכה
 שהאוהב חבירו .כלומר שהרבה מצוות שבתורה תלויין בכך, 'זה כלל גדול בתורה

ולא יסיג , בריםולא יונהו בממון ולא בד, ולא ינאף את אשתו, לא יגנוב ממונו, כנפשו
ידוע הדבר לכל בן , וכן כמה מצוות אחרות תלויות בזה. ולא יזיק לו בשום צד, גבולו
  . דעת

ן  המנחה לפעול ולעשות מעשים חיוביים למעיסודהיא ה, אהבת היצירה בכללה, אהבת הבריות
- א,  אהבה- מידות , מוסר אביך, ה קוק"הראי( ולהימנע מפגיעה בהם, הזולת ולשמירת רכושו

   :)ב
היא קודמת , )הברואים(=אהבת כל המעשים . האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל

שעתידין ישראל , אחריה אהבת ישראל שהיא כוללת הכל, כ אהבת כל האדם"אח, לכל
לאהוב אותם לעשות , וכל אהבות אלה הם אהבות מעשיות. לתקן את כל המעשים כולם
  .  להם טובה ולגרום להם עילוי

  
  דה זולדןהרב יהו

  המדרשה לנשים
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