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 וכחש בעמיתו –מעל בה' 

 הרב יהודה זולדן
 

ְגֹנב, "ֹלא  ְנָאף, ֹלא תִּ ְרָצח, ֹלא תִּ איסורים חמורים נאמרו בתורה בעניינים שבין אדם לחברו: "ֹלא תִּ
ֵאֶשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְושֹורֹו ַוֲחמֹורֹו ְוֹכל  ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָשֶקר. ֹלא ַתְחֹמד ֵבית ֵרֶעָך, ֹלא ַתְחֹמד

יג(. ויש שהתורה חוזרת ומפרטת חלק מן האיסורים הללו בלשון אחר, -ֲאֶשר ְלֵרֶעָך" )שמ' כ:יב
יתֹו" )וי' יט:יא( ועוד.  יש ַבֲעמִּ ְגנֹובּו, ְוֹלא ְתַכֲחשּו ְוֹלא ְתַשְקרּו אִּ  כמו: "ֹלא תִּ

ואם בכל זאת אדם עבר על איסור והזיק לחברו או חבל בו, עליו לשפות את הנפגע ולפייסו. 
 וזה לשון הרמב"ם בעניין זה )הלכות תשובה ב,ט(:

 

עבירות שבין אדם לחבירו, כגון החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן, 
ו, וירצהו. אף על פי שהחזיר לו אינו נמחל לו לעולם, עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב ל

 ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו. 
 

בפרשתנו נאמר שלא רק שהחובל פוגע בחברו או ברכושו, אלא שאף העולם נעשה מקולקל 
יותר מבחינה רוחנית ומוסרית. על כן, מלבד תיקון היחסים בין הפוגע והנפגע, יש צורך בתיקון 

 כו(: -מן שבית המקדש קיים, הפוגע בחברו חייב גם להביא קרבן )וי' ה:כרוחני. בז
 

י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ה ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. 'ַוְיַדֵבר ה ָקדֹון אֹו 'ֶנֶפש כִּ יתֹו ְבפִּ ֵחש ַבֲעמִּ , ְוכִּ
יתֹו. ְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעַשק ֶאת ֲעמִּ חֶ  בִּ ְשַבע ַעל ָשֶקר, ַעל אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוכִּ ש ָבּה ְונִּ
ֹכל ֲאֶשר ַיֲעֶׂשה ָהָאָדם ַלֲחֹטא ָבֵהָנה יב ֶאת ַהְגֵזָלה ֲאֶשר  .ַאַחת מִּ י ֶיֱחָטא ְוָאֵשם ְוֵהשִּ ְוָהָיה כִּ

תֹו, אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה אֲ  ָקדֹון ֲאֶשר ָהְפַקד אִּ אֹו . ֶשר ָמָצאָגָזל אֹו ֶאת ָהֹעֶשק ֲאֶשר ָעָשק אֹו ֶאת ַהפִּ
ְתֶננּו ָתיו ֹיֵסף ָעָליו, ַלֲאֶשר הּוא לֹו יִּ שִּ ַלם ֹאתֹו ְבֹראשֹו ַוֲחמִּ ָשַבע ָעָליו ַלֶשֶקר ְושִּ ֹכל ֲאֶשר יִּ  מִּ

יא ַלה. ְביֹום ַאְשָמתוֹ  ן ַהֹצאן ְבֶעְרְכָך ְלָאָשם ֶאל ַהֹכֵהן'ְוֶאת ֲאָשמֹו ָיבִּ ים מִּ ל ָתמִּ ֶפר  ., ַאיִּ ְוכִּ
ְפֵני ה ֹכל ֲאֶשר ַיֲעֶׂשה ְלַאְשָמה ָבּה 'ָעָליו ַהֹכֵהן לִּ ְסַלח לֹו, ַעל ַאַחת מִּ  .ְונִּ

 

י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל "  ַבה'". ונשאלת השאלה: מהי אותה מעילה בה'? והתשובה:ֶנֶפש כִּ
 

 א. הכחיש את עובדת היות הפיקדון אצלו. 
 ב. הכחיש שקיבל כסף מחברו. 

 ג. הכחיש שגזל את חברו. 
י ְוֶאְביֹון" )דב'  יר ָענִּ ד. עשק את חברו, כשלא שילם את שכרו, ועבר על "ֹלא ַתֲעשֹוק ָׂשכִּ

 כד:יד(. 
 ה. הכחיש בפני בעל האבדה שמצא את אבדתו.  

                                                           
  במדרשה לנשים  ומרצהד"ר יהודה זולדן הוא מפקח מרכזי להוראת תלמוד ותושבע"פ בחינוך הדתי  הרב

 .אילן-באוניברסיטת בר



 בכל אילו, נשבע גם לשקר, וכולן עברות שבין אדם לחברו, וגם בגדר מעילה בה'. 
הדוגמאות המובאות לעיל הן מקצת מן העברות שבין אדם לחברו, אך הן כוללות הרבה 
יותר. במדרש ההלכה לספר ויקרא נאמר שבפסוקים הללו נכללים הן הכחשה של ההלואה הן 
"דברים שאי אפשר לדעתן, כגון המערב מים ביין ]...[ על כל דבר שיש שקר" הן "דברים 

, קנין בקנין, אדם בקנין, קנין באדם, שנאמר: "על אחת מכל הנזיקים, כגון חובל אדם באדם
 אשר יעשה לאשמה בה )וי' ה:כו(" )ספרא, ויקרא, דיבורא דחובה, פרשה יב, ד"ה פרק כב(. 

רבנו חיים בן עטר, "אור החיים" הקדוש, מפרש מדוע העברות שבין אדם לחברו מוגדרות   
 בתורה כמעילה בה' )וי' ה:כא(: 

 

שפט על פי המעשים וזיכה לזה שיהיה לו ממון. וכשזה בא וגוזלו, נמצא  ]מפני שה'[
שגורם מעילה בה', ששינה עליו את הדין, שלא עמד בידו ממה שהגיעו כפי משפט ה', 

 ונמצא ה' כביכול נחשד שלא עשה משפט צדק.  
 

ה:ו;  אם כן, סדר הדברים הוא: כשהפוגע עושה תשובה, הוא חייב להודות בדברים שעשה )במ'
רש"י שם(, להשיב לנפגע את מה שלקח ממנו בתוספת חמישית, ואז יוכל להביא את קרבנו 
ויכופר לו. ונאמר במשנה שהפוגע אינו יכול להקריב קרבן, אם עדיין לא תיקן את מערכת 

 היחסים עם הנפגע )ב"ק ט,יב(:
 

 לא יצא. - יצא; הביא אשמו עד שלא הביא גזילו -מביא גזילו עד שלא הביא אשמו 
 

ובמשנה אחרת נאמר שהפוגע עצמו צריך לילך אל הנפגע ולהשיב לו את מה שגזל ממנו, אף אם 
 הנגזל רחוק מאוד )ב"ק ט,ה(:

 

יוליכנו אחריו אפילו לָמַדי. לא יתן לא לבנו ולא  -הגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו 
 לשלוחו, אבל נותן לשליח בית דין. 

 

 כדוגמה את מדי? מפני שהכסף לא נחשב בה לכלום, שנאמר )יש' יג:יז(:ומדוע מביאה המשנה 
 

יר ֲעֵליֶכם ֶאת ָמַדי ֲאֶשר ֶכֶסף ֹלא ַיְחֹשבּו, ְוָזָהב ֹלא ֶיְחְפצּו בֹו".  י ֵמעִּ ְננִּ   1הִּ
 

גם אם הנפגע אינו זקוק לכסף, הפוגע חייב להחזיר לו את מה שגזל ממנו או חיסרו, אף אם הוא 
רחוק. והוא חייב לעשות זאת בעצמו, ולא על ידי שליח או קרוב משפחה. הוא נאלץ ללכת 

עצמו חייב לתקן את מערכת היחסים בינו לבין חברו, ורק אז יוכל להביא את קרבנו ולהתכפר. 
ועליו גם לפייס את הנפגע, כיוון שאמנם השיפוי מתקן את הנזק הממוני אך את מעמדו של 

 הנפגע. 
רכת היחסים שבין אדם לחברו לפני תיקון הקלקול שבין אדם הקדימות לתקן את מע

 למקום, אותה מעילה בה', מזכירה את סדר הכפרה והתשובה ביום כיפור )משנה יומא ח,ט(:
 

אין יום  -יום הכפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחבירו  -עבירות שבין אדם למקום 
בן עזריה: "מכל חטאתיכם לפני  הכפורים מכפר, עד שירצה חברו. את זו דרש רבי אלעזר

יום הכפורים מכפר. עבירות שבין אדם  -ה' תטהרו" )וי' טז:ל(. עבירות שבין אדם למקום 
 אין יום הכפורים מכפר, עד שירצה את חברו.  -לחבירו 

 

פגיעה בזולת או ברכושו יש בה שני קלקולים הצריכים תיקון. הפוגע עבר על הצו האלוהי "לא 
עברה על אחד מן  2תכחשו" ועוד, והוא חייב לכפר על חטאו בהקרבת בקרבן. תגנוב" או "לא

הציוויים שבתורה, גם בתחומים שבין אדם לחברו, היא בגדר פגיעה בבריאה ובסדר הנכון 
 והראוי שציווה ה' את בריותיו לנהוג בו. 

 ממוני. הדרך לתקנו היא השבת החסר לפגע ובפיוסו והשבת-הקלקול האחר הוא חברתי
מערכת היחסים שבין אדם לחברו לתקנם. אמנם במצבים מסוימים מוטלים על החוטא עונש או 
קנס על ידי בית הדין, הדואגים לסדר החברתי בקהילה או במדינה, אך תיקון תקלה או עוולה 

 חברתית חייב להיות הן בממד הארצי )פיוס והשבת הנזק( הן בממד השמימי )קרבן(. 
 

                                                           
 . תפארת ישראלהרב ישראל ליפשיץ, משנה ב"ק שם, פירוש   1
העוולה נמצא גם ברוצח בשגגה הגולה לעיר מקלט. הגלות אינה רק עונש, בידוד חברתי, ממד הכפרה על   2

פרק זמן של לימוד והתבוננות על השגגה החמורה שגרמה לרצח הזולת, אלא גם מרכיב של כפרה: "ֹלא 
ם ְבַדם שֹוְפכֹו" )במ' לה:לד(.   י אִּ  ְיֻכַפר ַלָּדם ֲאֶשר ֻשַפְך ָבּה כִּ
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