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  המעלה של יושר פרטי שהיא מידת החסידות

   באוניברסיטת לייפציג1678מקורות עבריי� בעבודת מוסמ� משנת 

  מאת

  *יצחק אנגלרד

ולתאולוגיה באוניברסיטת   סטודנט לפילוסופיה–המאמר עוסק בתופעה מעניינת 

לייפציג מסתמ� בעבודת המוסמ� שלו על מקורות יהודיי� רבי� ומביא� בלשונ� 

תלמוד , תלמוד ירושלמי): �"מלבד הפניות רבות לתנ(אלה ה� המקורות . המקורית

. רחות חיי�וספר א, )משנה תורה(� "רמב, ספר מבחר הפניני�, פרקי אבות, בבלי

התופעה של הסתמכות על מקורות יהודיי� משתלבת באווירה הרוחנית ששררה 

שהביאה לידי , גשעמ� נמנתה אוניברסיטת לייפצי, באוניברסיטאות הפרוטסטנטיות

המהווה מעלה אישית של הפרט " היושר הפרטי"נושא העבודה הוא ". תחיית העברית"

המכוו� לשופט שעה שהוא , "היושר הציבורי"היושר הפרטי שונה מ� . ביחסיו ע� הזולת

  . פוסק את פסקו במסגרת מלאכתו השיפוטית

תית את הגדרת מידת עבודת המחבר בנויה על ארבעה עקרונות כלליי� שעליה� הוא מש

משמעיות � היושר הפרטי מפרש אמירות ועובדות דו: אלה ה� העקרונות. היושר הפרטי

היושר הפרטי סובל את החולשות ואת העבירות הקלות של אד� קרוב ; לצד הטוב יותר

היושר הפרטי מסתיר את הטעויות ; היושר הפרטי מתק� שגיאות חמורות; ומכסה עליה�

בנוס� על המקורות , לש� פירוט עקרונות אלה מסתמ� המחבר. העלומות שה� קלות

  .ג� על מקורות קלסיי� ונוצריי� רבי�, היהודיי�

יש להניח שבמערכת המשפט הישראלי מצויות הוראות אחדות הקרובות לעקרונות 

א� שלא כמו בהלכה היהודית תכלית� אינה להביא את היחיד , הנזכרי� של יושר פרטי

  . למנוע ממנו גרימת נזק לזולתלשלמות המידות אלא

  
 במסגרת – נזדמנה לידיי 1בעת ביקורי בספרייה העשירה של מדינת בווריה בעיר מינכ�

 ה ולתאולוגי עבודת מוסמ� של סטודנט לפילוסופיה– 2ימחקרי על מושג הצדק האריסטוטל

 
שופט בית ; האוניברסיטה העברית בירושלי�, הפקולטה למשפטי�, )אמריטוס(פרופסור מ� המניי�   *

  .על הערותיה� המועילות" משפטי�"אני מודה לחברי מערכת . המשפט העליו� בדימוס

1  Bayerische Staatsbibliothek.  

 IZHAK ENGLARD, CORRECTIVE AND DISTRIBUTIVE JUSTICE – FROM: המחקר פורס� כספר  2

ARISTOTLE TO MODERN TIMES (2009).  
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 בדפדפי בחיבור הקצר יחסית 3.שהוגשה לפקולטה לפילוסופיה באוניברסיטת לייפציג
הופתעתי לראות הבאות אחדות באותיות , שכנהוג נכתב בשפה הלטינית, ) עמודי��25כ(

, פרקי אבות, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי: טיב המקורות עורר את תשומת לבי. עבריות
. כל אלה צוטטו בעברית. רחות חיי�וספר א, )משנה תורה(� "רמב, ספר מבחר הפניני�

� א� כי את אלה " המחבר על מקומות רבי� בתננוס� על המקורות הנזכרי� מסתמ�
:  שבראש החיבור מופיעות המילי� העבריותאלא, א� לא זו בלבד. הביא בלשו� הלטינית

 אי� פלא כי עלתה בי המחשבה שמדובר בסטודנט יהודי או אחד ממוצא 4".בעזרת הש�"
ל יד שמו של  אול� ע5.היה עשוי להיות ג� ש� יהודי Jacobus Laue ואמנ� שמו. יהודי

, אנהלט� שבסקסוניה) Aschersleben ( אשרסלב�התלמיד צוי� כי הוא בא מ� העיר
והיישוב היהודי התחדש בה רק , �15 שמתוכה גורשו היהודי� כבר בסו� המאה ה

אי� להניח כי יהודי היה בזמ� , יתרה מזו.  בעת השלטו� הצרפתי�19 בראשית המאה ה
שהיה פעיל בשני� , ואמנ� המחבר. טסטנטיתפרו�  נוצריתהההוא סטודנט לתאולוגי

בכנסייה , דהיינו כומר שני, שימש לאחר לימודיו ארכידיאקו�, 1731–1678
   6.הפרוטסטנטית על ש� סטפ� הקדוש בעיר אשרסלב�

 הרוחנית הסיבת ההסתמכות על מקורות יהודיי� בשפה העברית נעוצה אפוא באוויר
 והפכה 1409יג שנוסדה בשנת ששררה באותה התקופה באוניברסיטת לייפצ

, הרפורמציה הביאה אתה התעניינות מחודשת ומיוחדת במקורות היהדות. לפרוטסטנטית
 בתקופת החיבור הנדו� 7.היה אוניברסיטת לייפציג" תחיית העברית"ואחד המרכזי� ל

 
3  JACOBUS LAUE (PRAES. VALENTINUS FRIDERICUS), DISPUTATIO MORALIS DE AEQUITATE 

EXTRA IUDICIA (Leipzig, 1678).  

 :בקשה נפוצהשה� ראשי התיבות של , .Q.D.B.Vבראש השער של העבודה מופיעות האותיות   4

“Quod Deus Bene Vertat” ,"לטובה �  ".שהאל ינחנ

  .שפירוש� אריה, Löwe או Leu בא כנראה מהמילי� Laueהש�   5

הספד לכבודה של אשת הכומר הראשי בכנסיית �האחד דרשת: ידועי� מ� המחבר עוד שני פרסומי�  6

 Johannes Knopff :JACOBUS LAUE, DER HERRLICHE STERBE-GEWINN DER, העיר אשרסלב�

IN CHRISTO VERSTORBENEN HEILIGEN (Quedlinburg, 1689) . ההספד מתייחס למעמד� הנשגב

הפרסו� האחר ג� הוא מכיל . 17–13 חזו� יוחנ� ז, על פי הברית החדשה, של הקדושי� לאחר מות�

 Ascanius Pflaumen :JACOBUS, הפע� לכבודה של אלמנת ראש העיר אשרסלב� –דרשת הספד 

LAUE, GOTTES GNÄDIGE HÜLFFE UNTER DES CREUTZES LAST (Jena) ) שנת הפרסו� אינה

  .)ידועה

 :ERIC NELSON, THE HEBREW REPUBLIC: �17 וה�16ראו על תחיית העברית באירופה במאות ה  7

JEWISH SOURCES AND THE TRANSFORMATION OF EUROPEAN POLITICAL THOUGHT 14, 16 

(2010): “The Hebrew revival transformed European literature and criticism, medicine and 

science, theology and ecclesiology, and philosophy and law”.  ספר זה עוסק באופ� בלעדי

 Yoram: מאמר הביקורת על הספרלהשוו . בהשפעת מקורות היהדות על המחשבה המדינית

Hazony, The Biblical Century, 41 AZURE 118 (2010) ; השוו אברה� מלמד˙ÂÁ·ËÂ ˙ÂÁ˜¯ :
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, )1699–1639 (השנישימש התאולוג הלותרני והמומחה לעברית יוה� בנדיקט קרפצוב 
 פרופסור לשפות שמיות באוניברסיטת 8, של משפחת מלומדי� מפורסמתאחד מבניה

, מנחה העבודה. הוא נחשב בעל ידע מעמיק בספרות התלמודית והרבנית. לייפציג
היה בלש� באוניברסיטת , )Fridericus Valentinus, 1630–1702(פרידריקוס ולנטינוס 

  9.תבתאולוגיה ובעברי, לייפציג שהדרי� עבודות בפילוסופיה
, המופעל מחו� לפסיקת� של בתי המשפט) Aequitas(נושא העבודה הוא היושר 

 מושגה� להבדיל מ, "היושר הפרטי"הוא ; דהיינו היושר כמעלה אישית של הפרט
וכוונתו בביטוי האחרו� ליושר שהוא מלאכת בית , "היושר הציבורי"שהמחבר מכנה 

 –יל מהחלת היושר במשפט  להבד– הרעיו� בדבר היושר כמידה פרטית 10.המשפט
 במקורות היהודיי� È‰˜È¯ÂË.11¯ו�È˙‡ ˙ÈÎ‡ÓÂ˜È˜‰ ו ימופיע כבר אצל אריסטו בחיבור

  12.רואי� בהיבט זה של היושר מידת חסידות
דהיינו , "סוגי החיי�"המחבר מציי� בפתח חיבורו כי היושר הוא מידה נחוצה בכל 

כפי שנאמר ,  כנסייתיהיא נחוצה לאיש במעמד: לאנשי� בכל המעמדות השוני�
 כא� המחבר מפנה – היא נחוצה ג� לאיש פוליטיקה 13;במקומות אחדי� בברית החדשה

 האכזרית  תו� כדי הנגדתה לגסות14לתשובתו המתונה של גדעו� לטענות של אנשי אפרי�

 
˙ÂÓÎÁ‰ ¯Â˜Ó ÏÚ ÒÂ˙ÈÓ‰ ע� זאת יש לציי� שההתעניינות במקורות היהדות .)2010 (341, 12 פרק 

; יהודיות� אלא היא שימשה לעתי� ג� למטרות אנטי,מצד ההבראיסטי� לא תמיד באה מתו� אהדה

בעיית הטבע ועיצוב דמותה של היהדות בדפוסי� :  סטייה וסימו�,חוק טבע " סורוצקי�ודהשוו ד

  Â„‰È :˙ÂÈ‚ÂÒ ,ÌÈÚË˜ ,ÌÈ�Ù , ˙ÂÈÂ‰Ê–‰˜·¯ ¯ÙÒ˙" אידיאולוגיי� באירופה בעת החדשה המוקדמת

 HEBRAICA VERITAS? CHRISTIAN; )ז"תשסה,  עורכי� מאירפרי� פדיה ואביבהח( 159–158 ,149

HEBRAISTS AND THE STUDY OF JUDAISM IN EARLY MODERN EUROPE (Allison P. Coudert 

& Jeffrey S. Shoulson eds., 2004).   

  .  והיגרה לברנדנבורגCarpezanaשנשאה ש� את הש� ,  בספרדCarpzovהמוצא של משפחת   8

  . מורה זה הנחה בי� היתר כמה עבודות על משמעות� של שמות האל השוני� בעברית  9

 JOHANNES :בודה בהדרכתו של ולנטי� בנושא היושר בבתי המשפטבאותה השנה הופיעה ע  10

PAULUS MEES (PRAES. FRIDERICUS VALENTINUS), DISPUTATIO MORALIS, DE AEQUITATE 

IN IUDICIIS, AD ILLUSTRANDUM ARISTOTELIS LIB. 5 CAP. 14 (ALIAS 10.) DE MORIBUS 

(Leipzig, 1678).  

 יצחק אנגלרד ורא ;È¯ÂËÈ¯ ,I, b1374 ,16–22˜‰אריסטו ; ÈÎ‡ÓÂ˜È� ‰˜È˙‡ ,V ,10 ,a1137˙ אריסטו  11

 34–33, 31טו –יד˘�˙È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂ " �"ובעיית היושר במשנתו של הרמב' על דר� הרוב'"

אלא עשוי לכלול דרישה כלפי , של חוק נוקשה' תיקו�'היושר אינו מתמצה ב). "ט"התשמ–ח"התשמ(

   .)34' בעמ, ש� ("המשפטיתבעל זכות לויתור מלא על זכותו 

  . 59–54' בעמ, ש� ,השוו אנגלרד  12

הברית ; 2 ד  וכ�24ב , אגרת לטימותיאוס ב, הברית החדשה: המחבר מפנה אל המקורות האלה  13

  .12ט , אגרת אל הקורינתיי� א, החדשה

  .2שופטי� ח   14
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 מידת היושר נחוצה ג� במשק הבית לש� 15;שבה דיבר המל� רחבע� אל בני ישראל
   16.הואישמניעת ריבי� בי� בעל 

 עקרונות כלליי� שעליה� הוא משתית את העבודתו של המחבר בנויה על ארבע
  .מידת היושר הפרטיהגדרת 

ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰משמעיות לצד הטוב �היושר הפרטי מפרש אמירות ועובדות דו:  קובע
  17.יותר

שלפיו החוטא , המחבר מעיר תחילה כי בעבודתו היושר אינו נתפס במוב� התאולוגי
וא� אינו נתפס במובנו הציבורי כפי ,  בו נחשב בעיני בית הדי� של מעלה לצדיקהחוזר

יושר זה משמש . כוונתו ליושר בי� אד� לחברו. שהוא מופעל בפסיקתו של בית המשפט
לפיו אי� לשקול כל מילה שנאמרה ואי� לגד� בקלות . בקשר היומי שבי� בני אד�

אמירות לא פחות , � לפרש הכול במתינותאלא עדי, התנהגות ג� א� היא ראויה לגינוי
בר שנינות וחידוד המכוו� כלפי אד� מסוי� ְדא� יש הרואי� ִ� ,למשל :‡Â¯ÈÓ˙. ממעשי�

 – על פי עצתו של ב� סירא –היושר מייחס אותו לא לשנאה או לבוז אלא , עניי� של רוע
אוהבי� "פרק המחבר מצטט כא� בהערה את דבריו של ב� סירא ב. לידידות אמיצה דווקא

לכ� כאשר אד� עובר על ידנו בשתיקה מבלי . יש לפרש� במתינות: ÌÈ˘ÚÓ 18."ושונאי�
אלא להבי� שהיה שקוע , אי� להסיק שהוא עשה זאת מתו� עוינות, לברכנו לשלו�

 נגד עיקרו� זה 19.כ� יש לנהוג ג� במעשי� אחרי� ולמצוא לה� צידוק. במחשבות

 
  .16–14יב , מלכי� א  15

 ואל תהא בלבכ� � אהבו את נשיכ,האנשי�: "19אגרת אל הקולוסי� ג , ברית החדשההמחבר מפנה ל  16

 ". מרירות נגד�
17  “Aequitas privata ambigue dicta & facta in meliorem interpretatur partem” . 
להל� התרגו� העברי של פסוקי� אלה מ� . הלפי התרגו� הלטיני של הוולגט, 6–1ספר ב� סירא ו   18

ÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈ¯ÙÒ Ì–‡¯ÈÒ Ô·  ,ÌÈË·˘‰ ˙Â‡ÂÂˆ ,ÌÈÏ·ÂÈ‰ ¯ÙÒ , ‡ ÌÈ·˜Ó, היוונית של תרגו� השבעי�

א� ע� , יצוי� כי נוסח הוולגטה שונה בפרטי� אחדי� מ� המקור היווני). 2009, דב איכנולד עור�(

אל תתהפ� מאוהב לשונא כי ] א: [‡ÌÈ‡�Â˘Â ÌÈ·‰Â: פרק ו: "זאת הוא מבטא באופ� כללי את הרעיו�

לו� #למה ִי�] ג. [ל תתנשא בתחבולות לב� ולא תאמ� כשור כוח�א] ב. [בושת וקלו� יכסו פני הפכפ�

מתק שפתי� ] ה. [איש אוו� ישחית נפשו ומשנאיו יִרעו עליו] ד. [חת ונשארת כע� יבש%עלי� וִפְרי� ִי

  ".ע� כל אד� התרועע ובאחד מאל� בל תבטח] ו. [ַירבה אוהבי� ולשו� למודי� תָזרה אמרי נע�

על שיר ) 1153–1090(ור בלטינית מתו� דרשותיו של ברנר מקלרוו המחבר מצטט בלשו� המק  19

 ,Bernard de Clairvaux, Sermones in Cantica Canticorum, Sermo XL, § 5, col. 984B השירי�

in 183 PATROLOGIA LATINA ,פוט את רע� אלא מוטב לסלוח לואל תש: "שבה נאמר בי� היתר .

או , או את הנחתו המוטעית, ידיעתו�כגו� את אי: וח את המעשהסלח את כוונתו א� אינ� יכול לסל

 Even if you should see your“): מה�חופשי במידת(הקטע כולו בתרגו� אנגלי ". את שגגתו

neighbor doing what is wrong, refuse to pass judgment on him, excuse him instead. Excuse 

his intention even if you cannot excuse the act, which may be the fruit of ignorance or 

surprise or chance. Even if you are so certain that to dissemble is impossible, you must still 

endeavor to convince yourself by saying: ‘It was an overwhelming temptation; what should 
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ובדומה לעכביש ה� מוציאי� רעל א� ,  תמיד בפצעיוצאי� אנשי� בעלי רצו� רע שיד�
החשדנות מרעילה . הכוונה לאנשי� רעי� בעלי דעה רעה. ÌÈ�„˘Áלכא� שייכי� ה. דֶרִמֶו

ר הוא חוטא בהוצאת דיבה שממנה ֶת$ ועל פי ל20,החשד� הוא אד� רע. את הידידות
או בפחד , יעהיד� שהוא או באיÂ˜Ó¯‰החשדנות היא מידה רעה בשל . נובעי� ריב ומדו�

או , ה או בגאוו– שעל פיה הנוא� רואה באחרי� נואפי� –או ברשעות , ובמרה שחורה
החשדנות היא . או בגרגרנות, או בקמצנות, או ברוע לב, צדק� או באי, או בשנאה, בקנאה

. להרשעת חפי� מפשע, היא מביאה לידי שיפוט בלתי צודק: ˙Âˆ‡˙‰מידה רעה ג� בשל 
 א� בנוגע לאלה של 21,וגע למידות הרעות של אחרי� כמו קרקלי�החשדני� נוהגי� בנ

כ� הערי� .  החשדני� מעני� את עצמ� מתו� הדאגה לעצמ�22.עצמ� כמו חפרפרות
שהיה שנוא על , סיניסההמל� ַמ; דיוניסיוס לא סמ� על ידידיו אלא על הברברי� שלו

החשדנות עלולה ,  לאור כל זאת23.הפקיד את שמירת שלומו האישי בידי כלבי�, רבי�

 
become of me if it attacked me with the same force?’”, available at www.pathsoflove.com/ 

bernard/songofsongs/sermon40.html.   

, להאשי� מישהו בדברי� שאינ� ידועי� הוא מעשה זדוני": "המשורר"המחבר מביא את דברי   20

דברי� . שמועות קשותאי� לפתוח בקלות את האוזניי� ל. במיוחד א� הדברי� הידועי� ה� טובי�

את הנסתרות יש להשאיר לאלוהי� הרואה את החבוי ואינו זקוק . שמוטב לא לדעת אי� להאמי� לה�

 Prosperus Aquitanus (ca. 390-ca. 463), De Occultis nonמשורר זה הוא ". להוכחות

Judicandis, in EPIGRAMMATUM EX SENTENTIIS SANTI AUGUSTINI LIBER UNUS, XXI, in 

51 PATROLOGIA LATINA col. 505B-C.   

עיני "מה שבעברית משמש הביטוי , "עיני קרקל"ומכא� הביטוי בגרמנית , עיניי� חדות) lynx(לקרקל   21

�  . כ� מחפשי� החשדני� את פגמי הזולת). Luchsaugen" (נ

  . עד כדי כמעט עיוורו�,דועיני החפרפרת ה� כידוע חלשות מא  22

 ,VALERIUS MAXIMUS 2: לספירה �1האלה הוא סופר רומי מ� המאה ההמקור לדוגמאות   23

MEMORABLE DOINGS AND SAYINGS book IX, 13, 382–385 (D.R. Shackleton Bailey ed. & 

trans., 2000): “King Masinissa, having little faith in the hearts of men, fenced his life with 

a guard of dogs. What use so widespread an empire, what use so large a number of 

children, what use the friendship of Rome so tightly bonded with good will, if to protect 

these things he thought nothing more effectual than canine bark and bite? [...] And now for 

Dionysius, tyrant of Syracuse; what a long tale of torture! He got through thirty-eight years 

of rule in the following fashion. He removed his friends and substituted in their place men 

of the most savage nations and slaves of great strength selected from the establishments of 

the wealthy; to these he trusted his flanks. Also in fear of barbers he taught his daughters to 

shave. Even to their hands, when they approached adult age, he did not dare to trust steel, 

but instead had them singe his beard and hair with hot walnut shells. And he showed no 

greater appearance of security as a husband than as a father. He had two women in wedlock 

at the same time, Aristomache of Syracuse and Doris of Locri. He never sought the 

embrace of either without having her searched and even surrounded the bedroom bed with 
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.  על פי מידת היושר הפרטי יש לפעול מיד נגד החשד24.להביא מוות וגלות על בני האד�
הוא בא ; כ� נהג טיטוס שעה שאביו אספסינוס חשד בו שהוא שוא� לתפוס את השלטו�

 כמו כ� צרי� אד� להרחיק 25".באתי, אבא, באתי: "התייצב בפני אביו ואמר, מיד לרומא
שנחשדה , כ� נהג יוליוס קיסר כאשר התגרש מאשתו פומֵ'אה. של חטאמעצמו כל חשד 

ביתו של קיסר חייב להיות נקי " : באמרו26,ביחסי� אסורי� ע� פובליוס קלודיוס פולכר
וכ� מזהירי� : "כא� כותב המחבר". אלא ג� מכל חשד של פשע, לא רק מכל פשע

 את המאמר הזה – 27שלמי בציינו כי הוא מ� התלמוד הירו–והוא מביא , "היהודי�
, במדבר לב'; והיית� נקיי�'צרי� אד� לסלק עצמו מ� החשד שנאמר : "באותיות עבריות

בעל [=קוו� : "אלא נאמר ש� בגמרא, נוסח זה אינו נמצא כ� בדיוק בירושלמי". כב
 שאד� צרי� לצאת ידי הבריות כדר� שהוא צרי� לצאת ]... [לא יתרו� מפני החשד] שיער

לא עלה בידי למצוא את המקור ". 'ומישראל' והיית� נקיי� מה':  דכתיב [...]ידי המקו�
   28".צרי� אד� לסלק עצמו מ� החשד"המדויק שממנו לקח המחבר את הביטוי 

ולכ� יפה , המחבר ממשי� באמרו כי רע לאד� המטיל בניגוד ליושר חשד על תמימי�
ירו במה שאי� בו צרי� לפיסו החושד בחב: " וכא� שוב הבאה בעברית–כותבי� היהודי� 

 
a broad ditch like a camp. He would enter it by a wooden bridge when the door had been 

shut on the outside by the guards, while he himself had carefully bolted it on the inside”.  

שחיילי , )Cinna(ומי לוקיוס קורנליוס קינא המצביא והקונסול הרהמחבר מזכיר כא� את גורלו של   24

 משו� שחשדו בו בטעות שהרג – לפי גרסתו של פלוטאר� – י הספירה לפנ84הצבא הרגוהו בשנת 

  אנשי רומי– כר� א ÌÈ˘È‡ ÈÈÁפלוטארכוס ; אשר למעשה נמלט מ� המחנה בלילה, את פומפיאוס

 ההיסטוריוני� קינא נהרג במרד החיילי� לפי). ב"התשכ, ליבס מתרג�' יוס� ג ,מהדורה שנייה (235

המחבר מזכיר את גורלה , באשר לאד� שהוגלה בשל חשד בלתי מבוסס. שלא רצו לצאת למלחמה

אודוקיאה . קיסר רומא המזרחית, השניאשתו של תאודוסיוס , )460–401(של הקיסרית אודוקיאה 

  . נחשדה בבגידה בבעלה והוגלתה לירושלי� ובה נשארה עד למותה

25  “Veni, Pater, veni” ;השוו גאיוס סויטוניוס טרנקוילוס ÌÈ�˘ ÈÈÁ�ÌÈ¯ÒÈ˜‰ ¯˘Ú 257 ספר שמיני :

  .)1987, אלכסנדר שור מתרג� (טיטוס האלוהי

26  Publius Clodius Pulcher) 92–52גר� לשערורייה רבתי ברומא כאשר נתגלה) בקרוב י הספירה לפנ ,

לפגישה ע� אשת יוליוס קיסר בביתה בעת פולח�  – לפי השמועות –בהמתינו , המחופש לאיש

א� חלק , הוא הועמד למשפט. שנוכחות� של גברי� בו הייתה אסורה באיסור חמור, "ה הטובהָלהֵא"

 :W. JEFFREY TATUM, THE PATRICIAN TRIBUNE .משופטיו שוחדו והוא זוכה ברוב דעות

PUBLIUS CLODIUS PULCHER 62–86 (“The Bona Dea Scandal”) (1999).  

  . ה� במשנה וה� בגמרא בסו� הלכה ב, הכוונה היא להלכה ב. שקלי� ג, המחבר מפנה לירושלמי  27

". מכא� אמרו לנחשד שיוציא את עצמו מ� החשד: "ט, המקור הקרוב ביותר הוא במסכת כלה רבתי ג  28

י "רש'; ודיעואלעזר מכא� לנחשד בדבר שאי� בו שצרי� לה' אמר ר': "ב"ע, ברכות לא, השוו בבלי

הנחשד צרי� לנקות את עצמו ולהודיע את חושדו שאי� בו אותו ': 'שצרי� להודיעו'ה "ד, על אתר

 חיי� כה�; )ג"התשנ(תקפב –תקעה, "חשד", כר� יז‡�ˆÈ„ÂÓÏ˙ ‰È„ÙÂÏ˜È˙ השוו ". 'דבר מגונה

ות גביזו� � ברק וראהר (ÌÈ·˙Î ¯Á·Ó– ˙Â¯Â·‚‰ ¯Â˘Ú ¯Èˆ˜ 419–420 " הרהורי� על טוהר המידות"

   ).2001, עורכי�
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החושד : " וכ�29.ב"ע,  ברכות לא,בבלי: והמקור המצוי�, "ולא עוד אלא צרי� לברכו
   30".בכשרי� לוקה בגופו

. ס-ר-תהָמ, המלשיני�, )Delatores(האויבי� של העיקרו� הראשו� ה� הדילטורי� 
 כא� מעלה 31.ונ�אול� אי� לגנות את המודיעי� על פשעי אחרי� לבעל סמכות לש� תיק

 שאי� ראוי לנוצרי – 32 על יסוד דבריו של גרוטיוס–המחבר את ההשגה האפשרית 
אול� הוא משיב שכוונת גרוטיוס היא בבירור למשפט ציבורי . למסור את הזולת למשפט

 על פי זה גרוטיוס עצמו מתייחס 33.א� לא לשיפוט פרטי, שאי� הפרט צרי� להתערב בו
שלפיה� טוב לעשות פשרה , )407–347(יואנס כריסוסטומוס לדבריו של אב הכנסייה 

  34.א� אי� להתחיל בהאשמות במסגרת חקירות משפטיות, בסכסו� פרטי

 
אמר רבי אלעזר מכא� לחושד את חברו בדבר שאי� . 'לכי לשלו�': ויע� עלי ויאמר: "בנוסח שלפנינו  29

  ".'ואלוהי ישראל ית� את שלת�': בו שצרי� לפייסו ולא עוד אלא שצרי� לברכו שנאמר
ובמקו� ; יהושע ב� לוי' רהמאמר כא� בש� . ב" ע, יטיומא, בבלי: המצוי� על ידי המחברהמקור   30

 .בש� ריש לקיש, א"ע ,שבת צז, בבלינוס� ב
; "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע א� לוא יגיד ונשא עונו: "1ויקרא ה : כגו�  31

ויודע הדבר למרדכי ] ...: "[22אסתר ב ; "בת� רעה אל אביה�ויבא יוס� את ד] ...[: "2בראשית לז 

ויגד יהונת� לדוד לאמר : "2יט , שמואל א; "המלכה ותאמר אסתר למל� בש� מרדכיויגד לאסתר 

  ". ]...[מבקש שאול אבי להמית� 

 HUGO GROTIUS, DE JURE BELLI AC PACIS LIBRI שלהמחבר מצטט בלשונ� המקורית את דבריו   32

TRES ch. XX, § XVI, 486 (F.W. Kelsey trans., 1964) :“Likewise, it may be perceived from 

the preceding that it is by no means advisable, and not even becoming, for a man who is 

truly a Christian to enter of his own accord upon a public office which may have to decide 

upon the shedding of blood, and to think and profess that it is right that the power of life 

and death over his fellow citizens be conferred upon himself, as if he were the most exalted 

of them all and a sort of god among men. For surely here applies absolutely the warning of 

Christ that it is a dangerous thing to pass judgment upon others, because in like cases we 

must ourselves expect from God the judgement we have meted out to others”.  

 is the widely current [It]“: 486–485' בעמ, XV§, ש�, Grotiusהמחבר מביא את דבריו של   33

opinion, that not any and every person should be allowed to bring accusations for crimes, 

but that there should be certain persons upon whom this task is laid by the public 

authorities. The purpose is that no one may do anything toward shedding another's blood 

except by the necessity of his office”.   

 ,John Chrysostom, On Penitence, VIII [VIII, ii, ed. Migne“: 1 ערת שוליי�ה, 486' בעמ, ש�  34

vol. VIII, p. 759]: ‘Therefore it is a good thing, as I have said, to anticipate private suits by 

friendly settlements, so that you may guide your friend to this goal of the action. However, 

as to public accusations, I shall not advocate breaking them off by reaching a settlement, 

but never commencing them’”. המחבר מביא את הנוסח המקורי ביוונית ואת תרגומו ללטינית.  
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מתו� כוונה רעה מרגלי� שהכוונה אינה לאלה המודיעי� לבעלי הסמכות אלא למי 
 לכא� שייכי� ג� 35].רכיל" [הול�"היהודי� קוראי� לה� . אחר אחרי� כדי להשמיצ�

 36,הכוונה אינה לאלוהי� השוחק לרשעי�. המלגלגי� והשמי� אחרי� לצחוק, עגי�הלו
ולא לאלה הנוקטי� אירוניה בעניי� טוב כמנהגו של סוקרטס , בדחני�� ולא למוקיוני�

,  שבו המתנגד מגיע למסקנה אבסורדית,)Euthydemus(אצל אפלטו� בדיאלוג איטידמוס 
לעג כמידה . שאינו יודע את שהוא יודע: להפ�או , כגו� שסוקרטס יודע את שאינו יודע

של משרתי , של דבר האל,  של האל–בתנועות או בסימני� ,  במילי�–� רעה הוא ביזוָי
כי , הכרת האד� את עצמו� מקור הלעג וסיבתו נמצאי� בגאווה או באי. האל או של חבר

 37.הידידותסיבה נוספת היא ִ/כחת . מי שמכיר את עצמו היטב לא ימהר ללעוג לאחר
לבי� לעג כלפי " מושא אלוהי"הוא מבחי� בי� לעג כלפי . כא� מגיע המחבר למושא הלעג

 זלזול 39, חוסר אמו� בהבטחותיו38,הראשו� הוא לעג לאל עצמו". מושא אנושי"
לעג כלפי אלוהי� . לעג למאמיני� בישו ולישו עצמו, חיי� ללא חשש ממנו, באזהרותיו

 41, מלידת הב� מ� האל40כ� צחקו האריאני�. בעקרונות הדתהוא ג� זלזול בדבר האל או 
 היא �ועובדי האלילי� אמרו שאש הגיהינו, ובעלי דעות קיצוניות רבות צחקו מ� האמת

לעג כלפי אלוהי� הוא ג� לעג כלפי שליחיו ומשרתיו . אמצעי הפחדה של הנוצרי�
  .טי� מזלזלי� בה�לא מע 42,כפי שעולה מ� הניסיו� ומכתבי הקודש. המדברי� בש� האל

 
ושוב כדי לאסו� את סחורותיה� או אלה רצי� הלו� . המחבר מעיר כי המשמיצי� ה� כמו רוכלי�  35

  .ואלה מתרוצצי� כדי לקב� שמועות ולהפיצ� ברבי�, לחלק אות�
נט ; "אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו: "13לז ; "יושב בשמי� ישחק אדני ילעג למו: "4תהילי� ב   36

  ".תשחק למו תלעג לכל גוי�' ואתה ה: "9

חדלו קרובי ומידעי : "14ראה כי הכוונה היא לאיוב יט א� נ, 20איוב טז את המחבר מציי� בהערה   37

 ".שכחוני
  .לעג כלפי האל עצמו) המוזכר בברית החדשה(המחבר רואה בלעג כלפי ישו   38

הוא ) הנוצריי�(אחד הפירושי� ". מצחק"שלפיו ישמעאל , 9המחבר מפנה כא� לבראשית כא   39

תהילי� : שאות� מזכיר המחבר בהערה' מקרי לעג ליחידי� ולע� ה. שישמעאל לעג ליצחק ולמעמדו

; 14תהילי� מד ; 4יחזקאל לו ; 19נחמיה ב ; 3לי� קלז יתה; 9איוב ב ; 8 טז, שמואל ב; 16 לה

  .32יחזקאל כג 
 השהוא המייסד של זר� בנצרות שהוכרז על ידי הכנסיי, )336–256(האריאני� נקראי� על ש� אריוס   40

ב� בשילוש הקדוש שונה מזו של הזרמי� המרכזיי� גישת� בשאלת מהות ה. הרשמית כמינות

  ). 381(ובקונסטנטינופול ) 325(בניקיאה , והיא נידונה לחובה בשתי ועידות כנסייה, בנצרות

בני אתה היו� : "ומצטטו בעברית, 7לי� ב יהמחבר מעיר כי דעה זו היא נגד פסוק מפורש בתה  41

  ."דתי�ייל

לה בדר� ונערי� קטני� יצאו מ� העיר ויתקלסו ית אל והוא ע במש�] אלישע[ויעל : "23ב , מלכי� ב  42

כי צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר ש� זעיר : "10ישעיה כח ". בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח

המחבר מפרש את הפסוק על פי התרגו� הלטיני של הוולגטה לפיו הנביא מתלונ� על כ� ". ש�

 ,manda, remanda, manda remanda, expecta reexpecta“: ששומעי נבואתו הגיבו בלגלוג

modicum ibi, modicum ibi” ,קצת ש�, ש� קצת, קווה שוב, קווה, צו שוב, צו: "כלומר."  
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ידידי� כגו� קרובי משפחה או , מושא אנושי ללעג ה� בני אד�: והמחבר ממשי�
אל תהי בז  "43:כפי שאומרי� היהודי�, א� אי� לבזות איש, וכ� שונאי�, בעלי סמכות

 לכל דבר שאי� ל� אד� שאי� לו שעה ואי� ל� דבר שאי� לו 44לכל אד� ואל תהי מפלא
אל תהי בז לכל אד� כי כמה מרגליות ימצאו  "45:ודי� מזהירי�ובמקו� אחר היה". מקו�

, סוג נוס� של מושא אנושי ללעג הוא תכונותיה� של בני אד�".  של עני46באפקריסתו
וכמוב� עורכי , כ� עדי שקר.  הניתני� על יד� די�י ופסק� וכ� יושר47,י� ועוניה�צרותי

  48.מזלזלי� ולועגי� למשפט, די� בלתי ישרי�
 49;על נסיבותיו, על מצבו, האשמת אד� על צרתו:  ואופני� שוני� של לעגיש צורות

 52;באמצעות אצבע צרדה 51;עיניי�תנועות  יש לעג ב50;כ� יש לעג בנוגע לאד� אחר

 
   .ג, פרקי אבות ד  43

  ".מפליג: "הביטוי במקור הוא; היא כנראה טעות של המחבר" מפלא"המילה   44

ספר זה ). ו" התש,ניו יורק (ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯‡ 64–65וו הש; רחות חיי�והמחבר מציי� כמקור את ספר א  45

א� ייחוס הספר . �11רב זה שימש כראש ישיבה במגנצא במאה ה". אליעזר הגדול' צוואת ר "קרוי ג�

). א"התשמ (ÌÈ�Â˘‡¯‰ Ê�Î˘‡ ÈÓÎÁ229 ראו אברה� גרוסמ� ; לרבי אליעזר הגדול שנוי במחלוקת

סט קיי� קואמנ� ג� בנוגע להבאה הנדונה בט;  הזהרמחברי� שוני� הצביעו על הזיקה הגדולה לספר

  .קנז, פרשת שלח, מקור מקביל בזהר

ה "ד, ב"ע, מועד קט� כב, בבלי, י"השוו רש; שהוא מעיל קט� או ברדס, palliolumהמחבר מתרג�   46

יש המתרגמי� ". סודר של ראשו": "באפרקסותיה"ה "ד, ב"ע, ברכות כג, י"וכ� רש; "ואפיקרסותו"

  ). Jastrow" ( תחתוני�בגדי�"

לועג : "5משלי יז ; 13–12עובדיה א ; "אל מר נפש לא תלעג כי יש משפיל ומרי�: "12ב� סירא ז   47

הקרבות והרחקות ממ� יתקלסו ב� טמאת : "5יחזקאל כב ; "לרש חר� עושהו שמח לאיד לא ינקה

 ". הש� רבת המהומה
לכא� שייכי� אלה : "והמחבר מעיר". ע או�עד בליעל ילי� משפט ופי רשעי� יבל: "28משלי יט   48

 ". 13, 10כא , מלכי� א, שהעידו עדות שקר נגד נבות
  ).יוס�לועגי� להאחי�  (19, 4בראשית לז   49

ויבא אל אנשי סכות ויאמר הנה זבח וצלמנע אשר חרפת� אותי לאמר הכ� זבח : "15, 6שופטי� ח   50

 ".וצלמנע עתה ביד� כי נת� לאנשי� היעפי� לח�
  ".אל ישמחו לי איבי שקר שונאי חנ� יקרצו עי�: "19לי� לה יתה  51

המחבר מזכיר בהערה כי אצל היווני� הושטת אצבע צרדה או השמעת קול באמצעות האצבעות   52

 Juvenalis, Satirae 10, 53: “[...] [cumהוא מצטט בי� היתר מתו� . הייתה פעולה של ביזוי והשפלה

Fortunae ipse minaci] mandaret laqueum mediumque, ostenderet unguem” ; יובנאליס

˙Â¯ÈËÒ‰ 227) הציע חבל לתלות את עצמה ] לפורטונה עוינת): "[2003, רחל בירנבאו� מתרגמת

 JUVENAL AND PERSIUS 371 (Susanna Mortonבתרגו� באנגלית ". והראה לה אצבע משולשת

Braund ed. & trans., 2004): “while to Fortune's threats he himself would say, ‘Go throttle 

yourself!’ and show his middle finger at her”.  
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�� המחבר "מתו� סיפורי התנ.  ובצורות רבות אחרות54 בהפניית הגב53;בעקימת הא
 של 57,רי� הקטני� לאלישע של הנע56, של מיכל לדוד55, של גלית לדוד�מזכיר את לעג

   59. של הע� לירמיהו58,הצעירי� לאיוב
 61, לועג לה�60,חרו� האל משפיל�: העונשי� באי� על המבזי� והמלגלגי� במהרה

דומי� לפרעה , מבזי דבר האל, נחש בג� עד�, ה� נקראי� בני שט�.  ומוות62נחלת� לעג
, 'בלות את ריחו של כר� הקרפדות שאינ� סו', משחיתי כר� ה, שועלי� קטני�, ולהורדוס

  . ינשופי�, כופרי�
È�˘‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ היושר הפרטי סובל את החולשות ואת העבירות הקלות של אד�  :קובע

   63.קרוב ומכסה עליה�
תחילה הוא מוכיח בהרחבה מתו� . המחבר מנתח את המונחי� המופיעי� בעיקרו� זה

לפיכ� קיימות עבירות . ות כי יש דירוג בחומרת העבירות והחולש64המקורות הנוצריי�

 
 PLINIUS, NATURALIS HISTORIA Lib.XI, LIX, 158: “[...] et :המחבר מזכיר את המקורות האלה  53

altior homini tantum, quem novi mores subdolae inrisioni dicavere, nasus”; 3 PLINY 

NATURAL HISTORY 531 (H. Rackham trans., 1967): “[...] but in man only, stands the nose, 

which modern fashion has made the organ of sly mockery” ; וכ�Quintus Horatius Flaccus, 

Sermones, Liber I, Sermo VI, 5: “Naso suspendis adunco”; Horace, Satires, Epistles and 

Ars Poetica, in Satires Book I, Satire VI, 5, 76–77 (H.R. Fairclough trans.,1942): “[...] yet 

you Maecenas, do not, like most of the world, curl up your nose at men .of unknown birth, 

men like myself, a freedman’s son”.  

54  AULUS PERSIUS FLACCUS (34–62), Satira, 1, v. 61–62: “Posticae occurrite sannae”."  עמדו

 :53' בעמ, 52ש "לעיל ה, JUVENAL AND PERSIUS :אנגליתלבתרגו�  ".כנגד העויות של האחוריי�

“You, of patrician blood, who have to live without eyes in the back of your heads, turn 

around and face the backdoor sneer!”.  

  ".ני ע� יפה מראהה את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמשתי ויראויבט הפל: "42יז , שמואל א  55

בא עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלו� ותרא את המל� דוד ' והיה ארו� ה: "16ו , שמואל ב  56

 ".ותבז לו בלבה' י המפזז ומכרכר לפנ
 .42 ש"לעיל ה, 23ב , מלכי� ב  57
  ".ועתה שחקו עלי צעירי� ממני לימי� אשר מאסתי אבות� לשית ע� כלבי צאני: "1איוב ל   58

 מדי אדבר כי. ואפת חזקתני ותוכל הייתי לשחוק כל היו� כלה לעג לי' פתיתני ה: "8–7ירמיהו כ   59

 ".לי לחרפה ולקלס כל היו�' אזעק חמס ושד אקרא כי היה דבר ה
 ".מרי�ויש משפיל  אל מר נפש לא תלעג כי: " 12ב� סירא ז   60
 . 17ירמיה מח ; 34ג , 26משלי א ; 4תהילי� ב   61
  .16הושע ז   62

63  “Aequitas privata imbecillitates sive leviora delicta proximi tolerat ac tegit” .  

המדרג את החטאי� , אחד המקורות המרכזיי� של המחבר הוא הכתבי� של אב הכנסייה אוגוסטינוס  64

א� בי� היתר ג� מזהיר שריבוי חטאי� קלי� עשוי להיות מסוכ� כמו מי� החודרי� לאט , לפי חומרת�

 Augustinus, De Sermone Domini in Monte, in 34. לתו� אנייה ובסופו של דבר מטביעי� אותה
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 או מתו� 65עבירות קלות נעשות מתו� חוסר ידיעה. וחולשות קלות לעומת חמורות
   66.חולשת אופי

במונח זה אי� : "הוא אומר). עֵר= Proximus " (קרוב"מכא� עובר המחבר למונח 
אלא , או אד� העומד בקרבתנו, בעל בריתאו , או חבר, או שכ�, להבי� רק קרוב משפחה

יראה את עצמו , יהא הוא אוהד כלפינו או לאו, יהא הוא שונא או לאו, ל אד� אחרכ
 כי אלוהי� עשה את כל בני –או אינו עושה זאת , ועוזר לנו, ודואג לנו, בפועל קרוב

  ".ד� אחד� האד� ממוצא
אי� לבוז ). Tolerat" (סובל"המונח השלישי בעניינו של העיקרו� הנזכר הוא הפועל 

ללמד אות� ולתקנ� כדי שלא , אלא יש לסבול אות�,  לטפל בה� בחומרהאי�, לחלשי�
מעז : אפשר ללמוד סובלנות מהתנהגות� של בעלי חיי�. יעשו שגיאות חמורות יותר

 יש אנשי� 68. עלינו לשאת את חולשות רעינו משו� שאיש אינו מושל�67.ומצבי

 
PATROLOGIA LATINA ch. XII, § 35, col. 1247 ;אוגוסטינוס ,In Joannis Evangelium, in 35 

PATROLOGIA LATINA tract. XII, col. 1492 ;אוגוסטינוס,Epistolarum Classis IV, in 33 

PATROLOGIA LATINA epist. CCLXV, § 8, col. 1089 .  

] ...[: "18ויקרא ה ; "]...[אשר לא תעשנה ' טא בשגגה מכל מצות הנפש כי תח] ...[: "2ויקרא ד   65

 :20יחזקאל מה ; 30–22במדבר טו ; "וכפר עליו הכה� על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו

שגיאות מי יבי� : "13תהילי� יט ; "וכ� תעשה בשבעה בחדש מאיש שוגה ומפתי וכפרת� את הבית"

: 508–507 'בעמ, XLII§, 32 ש"לעיל ה, Grotiusבטקסט מתו� המחבר מצטט ". מנסתרות נקני

“Therefore, just as in the case of municipal laws we excuse those who lack knowledge or 

understanding of the laws, so also with regard to the laws of nature it is right to pardon 

those who are hampered by weakness of their powers of reasoning or deficient education. 

For as ignorance of the law, if it is unavoidable, cancels the sin, so also, when it is 

combined with a certain degree of negligence, it lessens the offence. And for this reason 

Aristotle compared barbarians, who err through want of training in such things, to men 

having desires corrupted by disease. Plutarch says that there are certain ‘diseases and 

sufferings of the mind which cause a man to lose his natural character’”.   

  ".וישת מ� היי� וישכר ויתגל בתו� אהלה: "21המחבר מפנה בי� היתר לבראשית ט   66

 וכ� לדבריו של ;PLINIUS, NATURALIS HISTORIA, book 8, ch. 50המחבר מפנה אל ספרו של   67

 ,De Diversis Questionibus LXXXIII, in 40 PATROLOGIA LATINA Quest. 71, § 8: אוגוסטינוס

col. 81.  

 ‡�˘ÌÈ˘È‡ ÈÈÁ– ÈÓÂ¯Â ÔÂÂÈ È פלוטארכוס : המחבר מפנה אל דבריו של פלוטארכוס על קלאומיניס  68

כי בדברי� , אנו כותבי� זאת לא מרצוננו לקטרג על אראטוס): "ג"התשמ,  הלוי מתרג�' א'א (114

שאי� בכוחו , שת הטבע האנושיאלא מתו� חמלה על חול, רבי� היה הלה איש יווני אמיתי ואד� גדול

  ". להוציא משהו אצילי ללא דופי ג� מבעלי תכונות מפוארות המסוגלי� להגיע לשלימות
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אחרת . ניה בי� אנשי�דבר שאינו תור� להרמו, שעומדי� בנוקשות יתרה על זכויותיה�
   69.נהג אברה� שלמע� ההרמוניה ויתר על זכותו

כפי שנאמר על אלוהי�  ,)Tegit" (מכסה"המונח הרביעי והאחרו� בנושא הוא הפועל 
כפי ,  המחבר מעיר כי ראוי למחול לאד�70.המכסה על עוו� כאשר הוא מוחל עליו

  71".הימנו] ה[כמי� נוחכל הממהר למחול הרי הוא משובח ורוח חו: "�"שכותב הרמב
È˘ÈÏ˘‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰72.היושר הפרטי מתק� שגיאות חמורות:  קובע   

החומרה . בריבוי� ובעצמת�, במהות�: חומרת� של עבירות מתבטאת בשלושה ממדי�
, החומרה נקבעת ג� לפי כוונת המבצע. רצח חמור מגנבה: נמדדת ג� לפי מושא העבירה

החומרה קשורה ג� לנזק הנגר� מ� . תניולפי תכלית העבירה ולפי הנסיבות החיצו
  . א� מכוו� הוא א� לאו: העבירה

: האד� בעל היושר מתק� את החטאי� החמורי� בדר� שנצטווה על ידי אלוהי�
 המשימה של תיקו� החוטא מוטלת על 73".הוכח תוכיח את עמית� ולא תשא עליו חטא"

ותר לכ� בשל תכונותיה� כול� א� במיוחד על אלה שזה תפקיד� ועל אלה המתאימי� בי
כפי ,  ע� זאת לפני הכול על המתק� לתק� את עצמו74.המצוינות או בשל מעמד� הציבורי

היווכח בטר� : " או ב� סירא75,"צדיק הראשו� בריבו: "שאמר החכ� מכל אד�

 
הלא כל האר� לפני� הפרד נא מעלי א� השמאל ואימנה וא� : " דבריו של אברה� ללוט,9בראשית יג   69

, XXIIIפרק , 32 ש"לעיל ה, Grotiusהמחבר מביא בהקשר זה את דבריו של ". הימי� ואשמאילה

§XI ,565–564' בעמ :“Although when the cause involves doubt each party is bound to try 

to find conditions under which war may be avoided, nevertheless the party who asserts 

claims is under greater obligation to do this than the party who is in possession[...] At this 

point we must add that war cannot permissibly be waged by him who knows that he has a 

just cause but has not adequate proofs to convince the possessor of the injustice of his 

possession; the reason is that he does not have the right to compel the other to surrender 

possession”.   

: 1תהילי� לב ; "ואל תכס על עונ� וחטאת� מלפני� אל תמחה כי הכעיסו לנגד הבוני�: "37נחמיה ג   70

". ית כל חטאת� סלהנשאת עו� עמ� כס: "3תהילי� פה ; "לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה"

  .המחבר לא דייק בציו� המקורות

  .”Ramban“בנוסח המודפס נאמר בטעות . הלכה י, פרק ה, חובל ומזיק, שנה תורהמ  71

72  “Aequitas privata errata gravia corrigit atque emendat”.  

 Augustinus, De verbis Evangelii Matthaeiובה� , המחבר מוסי� מקורות נוצריי�. 17ויקרא יט   73

cap. XVIII, 21, 22, in 38 PATROLOGIA LATINA Classis Prima de Scripturis, sermo 

LXXXIII, ch. VII, col. 518.  

 Augustinus, IN EPISTOLAM JOANNIS AD PARTHOS TRACTATUS DECEM, in .לד–יחזקאל לג  74

35 PATROLOGIA LATINA tract. VII, § 11, col. 2034–2035.  

 הצדיק הוא תחילה המאשי� – ”Justus prior est accusator sui“: לפי תרגו� הוולגטה; 17משלי יח   75

  . של עצמו
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מדוע אתה רואה : " לאחר שהמחבר מזכיר מתו� הברית החדשה את הפסוקי�76".תוכיח
הוצא תחילה את ! צבוע] ...[? � ואינ� ש� לב לקורה שבעינ�את הקיס� אשר בעי� אחי

 הוא 77,"הקורה בעינ� אחרי כ� תראה היטב ותוכל להוציא את הקיס� מעינו של אחי�
טול  "78:ב"ע,  ערכי� טז,מביא בהערה באותיות עבריות את המאמר התלמודי מתו� בבלי

  79".קיס� מבי� עיני� אמר לו טול קורה מבי� עיני�
באופ� : והוא משיב" ?את מי צרי� להוכיח לש� תיקונו: "אל המחברבהמש� שו

 ולא 80צי�ֵלאת הא� לא , אלה הניתני� לתיקו� ומוכני� לקבלו מתו� דאגהאת כללי רק 
לעתי� . ·Â˙Ú) 1: והוא משיב" ?כיצד נתק�: " והוא ממשי� לשאול81.עור�הקשי את 

. כא� אי� לחוס על אד�. ÈÓ·‰˙Â„‰ �‡) 2 82.קרובות מוכיח אד� את חברו א� לא בעתו
. ˙ÈÒ‰¯Ù· ÍÎ ¯Á‡Â ¯˙Ò· ‰ÏÈÁ‰) 3 83.כ� הוכיח ישו בחומרה את המלומד נקדימו�

אמר  "85: ובצורה קולעת על ידי החכמי� היהודי�84,בסתר כפי שנאמר בברית החדשה
וא� לא , א� ישמע ל� כבר רוחת, החכ� א� יחמוס ל� חבר� תפוס עליו בינו לבינ� בלבד

וא� לא ישמע חשוב אותו , ר לו בפני אחר או בפני שני� שישמעו הדברי�ישמע ל� אמו
חבר שיגיד ל� מוסר בינו לבינ� בכל עת : " ובהמש� ה� אומרי� ש�86".חבר פחות

   87".שיפגע� טוב ל� מחבר שית� ל� בכל עת שיפגע� דינר זהב

 
  .”Corripe primum teipsum“: 19  יחב� סירא  76

  .5, 3מתי ז , הברית החדשה  77

  .ב"ע, בבא בתרא טו, השוו ג� בבלי". ערכי�" במקו� ”Eruvin“בטקסט כתוב בטעות   78

א ג� בהקשר זה את דבריו של אוגוסטינוס שלפיה� על פי העיקרו� של ואהבת לרע� המחבר מבי  79

לפני שיוכיח את רעהו מתו� , דהיינו להוכיח את עצמו, אד� צרי� תחילה לאהוב את עצמו, כמו�

 Augustinus, De Correptione Proximi, in SERMONES DUBII, in 39 PATROLOGIA. אהבה

LATINA classis V, sermo CCCLXXXVII, § 2, col. 1698–1699.  

 ".אל תוכח ל� פ� ישנא� הוכח לחכ� ויאהב�: "8על פי משלי ט   80
 ".שנאו בשער מוכיח ודבר תמי� יתעבו: "10ועמוס ה ; 4הושע ד ; 20המחבר מפנה למשלי כה   81
  ". החריש חכ� יחשב�מוכיח בלא עתו לא טוב ל: "1 ב� סירא כ  82

המחבר מפנה ג� לתוכחתו ". ?אתה מורה בישראל ואינ� יודע את זאת: "10יוחנ� ג , הברית החדשה  83

 .  ואיל�21איגרת אל הרומי� ב , הברית החדשה, של פאולוס
א� . ל� והוכח אותו בינ� ובינו לבד, א� יחטא ל� אחי�: "15מתי יח , ברית החדשההמחבר מפנה ל  84

 ".ישמע ל� קנית ל� את אחי�
שיש המייחסי� אותו לשמואל אב� , ספר זה. ÌÈ�È�Ù‰ ¯Á·Óספר המחבר מצטט בעברית מתו�   85

ל שאלת זהות המחבר ע. מקור הספר הוא בערבית. יוחס בעבר בטעות לידעיה בדרשי הפניני, גבירול

 Î 56–61‚, )ח"התש (ËÈ ıÈ·¯˙45 " ג"לרשב' מבחר הפניני�'מחקרי� בספר  "נח בראו�: ראו

קג , )ח"התשמ(קס – קב צזÈ�ÈÒ" 'מבחר הפניני�'ביי� של מקורותיו הער"יהודה רצהבי ; )ג"תשיה(

; )ט"תשמה(קפב –קעטÈ�ÈÒ ˜‚ " מבחר הפניני�'על מחברו של הספר  "�"כ' ש; )ט"התשמ(מד –כא

  ). א"התשנ (591–577ס ˙¯·ıÈ " 'מבחר הפניני�'קטעי� חדשי� מ� המקור הערבי של "שמאי �חגי ב�

 ).ז"התרפ, ברלי� (13, שער תפיסת החבר) א( כב¯ ‰Á·Ó ÌÈ�È�Ùבספרהציטוט מופיע בשינויי� קלי�   86
 .14, שער תוכחת האהבה) ג(כד, ש�הציטוט מופיע בשינויי� קלי�   87
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את  א� יש לעשות ז88.בגילוי לב ובחופשיות יש להוכיח את החבר, א� ג� בפרהסיה
הוכחה ב יש להוכיח במת� תקווה לחסד ממתיק ולא 89.ללא כעס ובאהבה, בזהירות

בהופיעו בקול דממה ', אשר בשל כ� ה, חמורה מדי כפי שהייתה זו של אליהו הנביא
 המחבר מזכיר כא� שבארו� הקודש באוהל 90.נראה כאילו הוכיח אותו בשתיקה, דקה

 כ� בלבו של המוכיח 91. וצנצנת של מ�– מטהו של אהרו� –מועד היו מונחי� יחד שבט 
 בעת ההוכחה יש לזכור 92.את הזולת צריכי� להיות יחד מקל חובלי� ומתיקותו של המ�

עשיית משפט שאינה סולחת לחולשה אנושית היא באמת חסרת . את החולשה האנושית
הכול , לבסו�. א� ג� זאת בזהירות, לפעמי� יש להשתמש א� בלשו� חריפה. מצפו�

   93. טובהלמטרה
ÈÚÈ·¯‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰נאמר 94.היושר הפרטי מסתיר את הטעויות העלומות שה� קלות:  קובע 

ג� אינ� ; א� אי� הכוונה כאילו אינ� ידועות לאלוהי� או נסתרות ממנו, "טעויות עלומות"
אלא שיש אנשי� אחדי� , ג� אינ� נעלמות מעיני החוטאי� עצמ�; נסתרות מכל האנשי�
א� , כ� למשל רצח האח של קי� היה ידוע לאלוהי� וכ� לקי�. ומ�שאינ� יודעי� על קי

אמנ� אלוהי� נוהג לגלות ברבי� חטאי� . בינתיי� נסתר העוו� הגדול הזה מעיני רבי�
 א� יש 95.כגו� מעשה דוד ובת שבע, שאנשי� ביצעו בסתר ולהעניש עליה� לעיני כול

י� בסתר אינ� נשארי� ללא ברי כי החוטא. להבדיל בי� חטאי� חמורי� לחטאי� קלי�

 
הוא מביא ג� את דבריו של ". תֶרָתה מאהבה ְמס/ָלטובה תוכחת מג/: "5המחבר מפנה למשלי כז   88

 Augustinus, Mala Proximi Corripienda, in LIBER DE CONFLICTU VITIORUM ETאוגוסטינוס 

VIRTUTUM, in 40 PATROLOGIA LATINA ch. VIII, col. 1095.  

 Augustinus, De Gratia et Libero Arbitrio ad: המחבר מביא שוב מדבריו של אוגוסטינוס  89

Valentinum cum illo Monachos, in 44 PATROLOGIA LATINA ch. XVII, col. 902 ;אוגוסטינוס, 

In Psalmum CII Enarratio, in 37 PATROLOGIA LATINA § 14, col. 1328 . המחבר מצטט ג�

 אמירה ".הלב יאהב, הלשו� תזעק", ”Lingua clamet, cor amet“ :אימרה בשמו של כריסוסטומוס

 .Augustinus, De Stephano Martyre, IV in SERMONES AD POPULUM  מצאתי אצלומעי� ז

CLASSIS III, DE SANCTIS, in 38 PATROLOGIA LATINA Sermo CCCXVII, ch. IV, col. 1437.  

  . 13–12יט , מלכי� א  90

 . 4איגרת אל העברי� ט , הברית החדשה; 25במדבר יז ; 34–33השוו שמות טז   91
אחד המקורות הקדומי� לרעיו� זה הוא . נראה כי רעיו� זה מקורו בכתבי אבות הכנסייה הנוצרית  92

 Gregorius Magnus, Moralium Libri, sive Expositio in ).604–540(יוס הגדול האפיפיור גרגור

Librum B. Job, in 76 PATROLOGIA LATINA col. 144A.  

המחבר מביא בסיכו� את דבריו של ". נאמני� פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא: "6משלי כז   93

 Augustinus, Correptio Amici ch. XXVII, in DE AMICITIA, in 40 :אוגוסטינוס על הוכחת חבר

PATROLOGIA LATINA col. 842.   

94  “Aequitas privata errata arcana eaque levia celat”.  

; "כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש: "12יב , שמואל ב  95

  ".אל פלגשי אביו לעיני כל ישראלויטו לאבשלו� האהל על הגג ויבא אבשלו� : "22טז , שמואל ב
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כ� המתיקות הזאת ,  כפי שהחטאי� של החוטאי� האלה בסתר ה� מתוקי�96.עונש
כפי שהתנסו בני ,  ללא עונשולכ� יש להכיר כי עוונותיו של אד� לא יישאר. קטלנית

אי� לגלות� לאחרי� , אי� להודיע�: התשובה היא זו?  כיצד אפוא יש להסתיר�97.יעקב
מצד אחד הידידות ?  מה טוב יצא מהסתרה זו של טעויות98. בפרהסיהואי� לגנות� מיד

הקיימת בי� אלה שיש ביניה� כעי� נשמה אחת ורוח אחת והשואפי� לאותו הדבר 
מצד ;  ידידות זו מחזיקה מעמד ג� בעת� של צרות קשות–והשוללי� את אותו הדבר 

  . ריה�אחר מ� ההסתרה יצאו שלו� ואחווה שעל כולנו לבקש� ולרדו� אח
המנחה הוסי� דברי ברכה . העבודה מסתיימת בסיכו� קצר של ארבעת העקרונות

וחברי המחבר הסטודנטי� צירפו שני שירי� בחרוזי� שחיברו לכבודו בשפה , ושבח
אי� ספק כי ידיעותיו של המחבר בספרות הקלאסית ובמקורות היהדות . הגרמנית

   .מרשימות מאוד
ור היא להראות את מהותה של מידת היושר מטרת החיב: לבסו� הערה כללית

היא נוגעת לשלמות המידות של . ואת חשיבותה ביחסי אנוש, של מידת החסידות, הפרטי
ד� בהיבטי� המשפטיי� המתאפייני� בכפיית ההתנהגות על ידי המחבר לכ� אי� . היחיד

אמנ� המחבר מזכיר בקצרה את העונשי� הצפויי� לאלה הנוהגי� . מוסדות המשפט
באשר . א� הוא חושב בעיקר על עונשי� מידי שמי�. במיוחד לדברי� שבקדושה, ללעוג

להפרתה של מידת החסידות חשוב להבחי� בי� עונשי� משפטיי� לבי� עונשי� מוסריי� 
בהקשר זה עונש משפטי הוא סנקצייה פיזית . טיב הסנקצייהי� ביניה� בבדלנה, דאיגר

כגו� חר� , קצייה אחרת היא בבחינת עונש מוסריכל סנ; המבוצעת על ידי מוסד מדינתי
השאלה המרכזית היא היכ� .  וא� ייסורי מצפו�100 עונש מידי שמי�99,וגינויי� חברתיי�

כא� אנו רואי� הבדל מהותי . המשפטי והמוסרי, לשי� את הגבול בי� שני סוגי הסנקציות
  � אופי הדמוקרטיהלכתית לבי� זו של המדינה המודרנית בעלת ה� בי� התפיסה היהודית

 בהבאת היחיד –� " כפי שהגדיר זאת הרמב–הראשונה רואה את מטרת המדינה . ליברלי
דהיינו לתיקו� הגו� ולתיקו� , לשלמות מעלות המידות ולשלמות המעלות השכליות

, �"לדעת הרמב. המשמעות של תיקו� הנפש היא הכרת האל במוב� הרחב ביותר. הנפש

 
וענו כל מעשה ידי חרש וש� בסתר ' ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת ה: "15דברי� כז   96

  ". ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל הע� אמ�: "24 כז ;"הע� ואמרו אמ�

עבדי� ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהי� מצא את עו� : "16בראשית מד   97

  ".הננו עבדי� לאדני ג� אנחנו ג� אשר נמצא הגביע בידו

 De verbis Domini in Evangelium: המחבר מסתמ� בעניי� זה בהרחבה שוב על אוגוסטינוס  98

Secundum Matthaeum, Sermo LXXXII, in 38 PATROLOGIA LATINA, ch. VI., “Correptio 

alias secreta, alias publica esse debet”; Caput VII, “Quando secreta esse debet, quando 

publica”, col. 510.  

99  HANS KELSEN, THE PURE THEORY OF LAW 62 (M. Knight, trans., 1967, 1970).  

  .30–28' בעמ, ש�השוו   100
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 לעומת זאת המדינה 101. אלה היא דר� קיו� תורת משההדר� היחידה להשגת תכליות
אלא מטרתה ליצור את , המודרנית אינה שואפת לתיקו� מידותיו של היחיד בתור שכזה

המסגרת החיצונית שבה כל אחד יכול לחיות על פי השקפתו האישית בדבר שלמות 
ע� זאת ג� . דאגתה של המדינה היא כי היחיד לא יגרו� בהתנהגותו נזק לזולת. המידות

א� , במסורת ההלכה היהודית מבחיני� בי� סנקציות משפטיות למוסריות בתחו� המידות
במערכת הנורמטיבית הדתית כל כללי , כי שלא כמו המציאות הנורמטיבית במדינה

יצוי� כי ג� במסורת ההלכתית .  ניתנו מרועה אחד– המשפטיי� והמוסריי� –ההתנהגות 
העשויות , "מוסריות" החסידות אלא מסתפקי� בסנקציות אי� כופי� עקרונית על מידת

כגו� שבח והבעת , או חיוביות, כגו� גינוי חברתי ועונשי� טרנסצנדטיי�, להיות עונשיות
 יש מחלוקת – כגו� מניעתה של מידת סדו� – בנוגע למידות מסוימות 102.הערכה

   103.פוסקי� בדבר אכיפתה על ידי בית די�
מערכת המשפט הישראלי מצויות הוראות הקרובות א� ב: בסיכו� דברי� אלה

הרי תכלית� אינה להביא את היחיד בתור שכזה , לעקרונות הנזכרי� של יושר פרטי
על פי תפיסת , כאמור. אלא להביאו לידי כ� שלא יגרו� נזק לזולת, לשלמות המידות

 היושר הפרטי שבו הוא ד� הוא מעלה אישית הנוגעת לשלמות המידות של, המחבר
  .החורגת מ� המערכת המשפטית, הפרט

 
  � הרקע ההיסטורי–יחסי דת ומדינה בישראל "ראו יצחק אנגלרד . נד, ג, מורה נבוכי�, �"רמב  101

  ). 1995 (743–742, 741 יטËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " ניהרעיו

  . ט, י,  שביעיתמסכת, משנה; "רוח חכמי� נוחה ממנו"כגו� הרעיו� של   102

 ISAAC HERZOG, THE MAIN INSTITUTIONS, על היחס בי� המוסר למשפט בהלכה ראו באופ� כללי  103

OF JEWISH LAW 381–386 (1936) ;פדרבוש וובהרחבה בספרו של שמע � ¯ÒÂÓ‰Ï‡¯˘È· ËÙ˘Ó‰Â 
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