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 שמות פרק כא
ִש  ֲאֶשר יָּ ֵנש כַּ נֹוש ֵיעָּ סֹון עָּ ֶדיהָּ ְולֹא ִיְהֶיה אָּ ְצאּו ְילָּ ה ְויָּ רָּ ה הָּ ְגפּו ִאשָּ ִשים ְונָּ צּו ֲאנָּ ְפִלִלים )כב( ְוִכי ִינָּ ִַ ן  עַּ ה ְונָּ ִאשָּ ל הָּ עַּ ַַּ יו  לָּ )כג(  יע עָּ

ֶפש  ע נָּ חַּ ה ֶנֶפש תַּ תָּ עַּ סֹון ִיְהֶיה ְונָּ יִ  ְוִאם אָּ ע עַּ חַּ ִין תַּ ֶגל )כד( עַּ ע רָּ חַּ ע יָּד ֶרֶגל תַּ חַּ ע ֵשן יָּד תַּ חַּ ע  ן ֵשן תַּ ע ְכִויָּה ֶפצַּ חַּ )כה( ְכִויָּה תַּ
צַּ  ע פָּ חַּ ה  תַּ ַּורָּ ע חַּ חַּ ה תַּ ַּורָּ  ע חַּ

 רש"י 
זה עם זה, ונעכוין להכוע אע חבירו  - וכי ינצו אנשים)כב( 

 אין נגיפה אלא לשון דחיפה - ונגפו והכה אע האשה 
והכאה, כמו )עהלים צא יב( פן עגוף באבן רגלך, )ירמיה יג 

ולא  טז( ובטרם יענגפו רגליכם, )ישעיה ח יד( ולאבן נגף 
לשלם דמי ולדוע לבעל,  - ענוש יענש באשה  - יהיה אסון

שמין אועה כמה היעה ראויה למכר בשוק להעלוע בדמיה 
רים יגבו ממון ממנו, כמו )דב - ענוש יענש בשביל הריונה 

 - כאשר ישית עליו וגו' כב יט( וענשו אועו מאה כסף 
 -ונתן  כשיעבענו הבעל בביע דין להשיע עליו עונש על כך 

ואם אסון )כג(  על פי הדיינים  - בפלילים המכה דמי ולדוע 
רבועינו חולקין  - ונתתה נפש תחת נפש באשה  - יהיה

א בדבר. יש אומרים נפש ממש, ויש אומרים ממון, אבל ל
נפש ממש, שהמעכויון להרוג אע זה והרג אע זה פטור 
  ממיעה ומשלם ליורשיו דמיו, כמו שהיה נמכר בשוק 

סימא עין חבירו נוען לו דמי עינו, כמה  - עין תחת עין)כד( 
שפחעו דמיו למכור בשוק, וכן כולם, ולא נטילע אבר ממש, 

  כמו שדרשו רבועינו בפרק החובל )בבא קמא פד א( 
מכוע אש, ועד עכשיו דבר בחבלה  - כויה תחת כויה)כה( 

שיש בה פחע דמים, ועכשיו בשאין בה פחע דמים, אלא צער, 
כגון כוואו בשפוד על צפרנו אומדים כמה אדם כיוצא בזה 

היא מכה המוציאה  - פצע רוצה ליטול להיוע מצטער כך 
דם, שפצע אע בשרו, נברדור"א בלעז, ]פציעה[ הכל לפי מה 

וא אם יש בו פחע דמים נוען נזק, ואם נפל למשכב נוען שה
שבע ורפוי ובשע וצער. ומקרא זה יער הוא, ובהחובל 

דרשוהו רבועינו לחייב על הצער אפילו במקום נזק, שאף על 
 פי שנוען לו דמי ידו, אין פוטרין אועו מן הצער לומר הואיל 

 אבן עזרא 
)כד( עין אמר רב סעדיה, לא נוכל לפרש זה הפסוק כמשמעו. 

כי אם אדם הכה עין חבירו, וסרה שלישיע אור עיניו, איך 
יעכן שיוכה מכה כזאע בלי עוספע ומגרעע. אולי יחשיך 

ור עינו כלו. ויוער קשה הכויה והפצע והחבורה, כי אם היו א
במקום מסוכן אולי ימוע, ואין הדעע סובלע. אמר לו בן 
זוטא, והלא כעוב במקום אחר, כאשר יען מום באדם כן 
ינען בו )ויקרא כד, כ(. והגאון השיב לו, יש לנו בי"ע עחע 

  כאשר על. והנה טעמו כן ינען עליו עונש. ובן זוטא השיב לו
עשה כן יעשה לו )שם שם, יט(. והגאון השיב, הנה שמשון 
אמר  כאשר עשו לי כן עשיעי להם )שופ' טו, יא(, ושמשון 

לא לקח נשועיהם ונענם לאחרים, רק גמולם השיב להם. ובן 
זוטא השיב, אם היה המכה עני מה יהיה עונשו. והגאון 

יעכן  השיב, אם עור יעור עין פקח מה יעשה לו. כי העני
שיעשיר וישלם, רק העור לא יוכל לשלם לעולם. והכלל לא 

נוכל לפרש על דרך מצוע העורה פירוש שלם, אם לא נסמוך 
על דברי חז"ל. כי כאשר קבלנו העורה מן האבוע. כן קבלנו 
עורה שבעל פה, אין הפרש ביניהם. והנה יהיה פי' עין עחע 

פרו. ואמר עין ראוי להיועו עינו עחע עינו, אם לא יען כ
הגאון, כי יש שן שהעונש שלו מעט, אם יהיה המוכה נער, כי 

אם יכרע עוד יחליף. והזכיר היד, כי היא בעלע מלאכה. 
והזכיר הרגל, שהוא יוער קשה מהיד, כי לא יוכל אדם ללכע 

ברגל אחע. ולפי דעעי, כי הזכיר אלה האיברים על ההוה 
ין שהוא עומד ברוב. כי כאשר יכה אדם חבירו, אז יכנו בע

כנגדו, או בפה שעומד כנגדו וישבור שניו, או ביד שבה ילחם, 
 או יגן בעד פניו, או ברגל בברחו מפניו 

 לו לחעכה בסם, שאינו מצטער כל כך, וזה חעכה בברזל וצערו  וקנה ידו יש עליו לחעכה בכל מה שירצה, אלא אומרים יש
היא מכה שהדם נצרר בה ואינו יוצא, אלא שמאדים הבשר כנגדו ולשון חבורה ]טי"א[ בלעז ]כעם[, כמו )ירמיה יג  - חבורה

ו( שקיפן קידום, כג( ונמר חברברועיו וערגומו משקופי, לשון חבטה בטדור"א בלעז ]מכה[, וכן ושדופע קדים )בראשיע מא 
 חבוטוע ברוח, וכן על המשקוף )לעיל יב כג( על שם שהדלע נושק עליו 

 
 ויקרא פרק כד

ע  ם מֹוע יּומָּ דָּ ל ֶנֶפש אָּ ֶכה כָּ ֵכה ֶנֶפש  )יז( ְוִאיש ִכי יַּ )יח( ּומַּ
ֶפש  ע נָּ חַּ ה ֶנֶפש תַּ ְלֶמנָּ ה ְישַּ ֵהמָּ ֲעִמיעֹו  )יט( ְוִאיש ְַ ַַּ ִכי ִיֵתן מּום 

ֶשה לֹו  ה ֵכן ֵיעָּ שָּ ֲאֶשר עָּ ִין ֵשן  כַּ ע עַּ חַּ ִין תַּ ע ֶשֶבר עַּ חַּ )כ( ֶשֶבר תַּ
ֶען ַֹו  ם ֵכן ִינָּ דָּ אָּ ַָּ ֲאֶשר ִיֵתן מּום  ע ֵשן כַּ חַּ ה  תַּ ֵכה ְבֵהמָּ )כא( ּומַּ

ע  ם יּומָּ דָּ ֵכה אָּ ה ּומַּ ְלֶמנָּ ט ֶא  ְישַּ ֵגר )כב( ִמְשפַּ ֶכם כַּ ד ִיְהֶיה לָּ חָּ
ק ֱאֹלֵהיֶכם  ח ִיְהֶיה ִכי ֲאִני ְיקֹוָּ ֶאְזרָּ   כָּ

 רש"י 
לפי שנאמר )שמוע כא יב( מכה איש ומע,  - ואיש כי יכה)יז( 

אין לי אלא שהרג אע האיש, אשה וקטן מנין, עלמוד לומר 
 פירשו רבועינו, שאינו נעינע - כן ינתן בו)כ(  כל נפש אדם 

מום ממש אלא עשלומי ממון, שמין אועו כעבד, לכך כעוב 
ומכה בהמה )כא(  בו לשון נעינה, דבר הנעון מיד ליד 

למעלה דבר בהורג בהמה, וכאן דבר בעושה בה  - ישלמנה
 אפילו לא הרגו אלא עשה בו  - ומכה אדם יומת חבורה 
ו למכה בהמה מה מכה בהמה מחיים, אף מכה אביו חבורה, שלא נאמר כאן נפש ובמכה אביו ואמו דבר הכעוב ובא להקיש

ואמו מחיים, פרט למכה לאחר מיעה, לפי שמצינו שהמקללו לאחר מיעה חייב, הוצרך לומר במכה שפטור. ומה בבהמה 
אלהי  - אני ה' אלהיכם)כב(  בחבלה, שאם אין חבלה אין עשלומין, אף מכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם חבורה 

 כשם שאני מיחד שמי עליכם כך אני מייחד שמי על הגרים כולכם, 
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 דברים פרק יט

ה  רָּ ֲענֹוע ַֹו סָּ ִאיש לַּ ְַ ס  מָּ ְמדּו ְשֵני  )טז( ִכי יָּקּום ֵעד חָּ )יז( ְועָּ
ֹשְפִטים  ֹכֲהִנים ְוהַּ ק ִלְפֵני הַּ ִריב ִלְפֵני ְיקֹוָּ ֶהם הָּ ִשים ֲאֶשר לָּ ֲאנָּ הָּ

הֵ  ִמים הָּ יָּ ַַּ ֹשְפִטים ֵהיֵטב ְוִהֵנה ֵעד  ם ֲאֶשר ִיְהיּו  ְרשּו הַּ )יח( ְודָּ
ִחיו  ה ְבאָּ נָּ ֵעד ֶשֶקר עָּ ם  ֶשֶקר הָּ מַּ ֲאֶשר זָּ ֲעִשיֶעם לֹו כַּ )יט( וַּ

ָך  ֶַ ע ִמִקְר רָּ ְרתָּ הָּ ִחיו ּוִבעַּ ֲעשֹוע ְלאָּ ִרים ִיְשְמעּו  לַּ ִנְשאָּ )כ( ְוהַּ
בָּ  דָּ ֲעשֹוע עֹוד כַּ אּו ְולֹא ֹיִספּו לַּ ָך ְוִירָּ ֶַ ִקְר ְַ ֶזה  ע הַּ רָּ )כא( ְולֹא  ר הָּ

שֵ  ְַ ִין ֵשן  עַּ ְַ ִין  ֶנֶפש עַּ ְַ חֹוס ֵעיֶנָך ֶנֶפש  ֶגל  עָּ רָּ ְַ ד ֶרֶגל  יָּ ְַ  ן יָּד 

 רש"י 
דבר שאינו, שהוסר העד הזה מכל  - לענות בו סרה)טז( 

העדוע הזאע, כגון, שאמרו להם והלא עמנו הייעם אועו 
בעדים הכעוב  - ועמדו שני האנשים)יז(  פלוני  היום במקום

מדבר, ולמד שאין עדוע בנשים, ולמד שצריכין להעיד עדוען 
יהי  - לפני ה' אלו בעלי הדין  - אשר להם הריב מעומד 

דומה להם כאילו עומדין לפני המקום, שנאמר בקרב אלהים 
יפעח  - אשר יהיה בימים ההם ישפוט )עהלים פב, א( 

 ודרשו )יח(  אל בדורו, צריך אעה לנהוג בו כבוד בדורו כשמו
כל  - והנה עד שקר על פי המזימין אועם, שבודקים וחוקרים אע הבאים להזימם בדרישה ובחקירה  - השופטים היטב

 - לעשות לאחיו ולא כאשר עשה. מכאן אמרו, הרגו אין נהרגין  - כאשר זמם)יט(  מקום שנאמר עד, בשנים הכעוב מדבר 
מה עלמוד לומר לאחיו, למד על זוממי בע כהן נשואה שאינן בשריפה, אלא כמיעע הבועל שהוא בחנק, שנאמר היא באש 
עשרף )ויקרא כא, ט( היא ולא בועלה. לכך נאמר כאן לאחיו, כאשר זמם לעשוע לאחיו, ולא כאשר זמם לעשוע לאחועו. 

, וזוממי אשה נהרגין כזוממי איש. כגון שהעידוה שהרגה אע הנפש, שחללה אבל בכל שאר מיעוע השוה הכעוב אשה לאיש
 - ישמעו ויראו)כ(  אע השבע, נהרגין במיעעה. שלא מיעט כאן אחועו אלא במקום שיש לקיים בהן הזמה במיעע הבועל 

 כן שן בשן וגו' ממון, ו - עין בעין)כא(  מכאן שצריכין הכרזה, איש פלוני ופלוני נהרגין על שהוזמו בביע דין 

 
Guide for the Perplexed III:41 

The precepts of the sixth class comprise the different ways of punishing the sinner. Their general usefulness is known and 
has also been mentioned by us. I will here describe them one by one and point out their nature in detail. The punishment 
of him who sins against his neighbor consists in the general rule that there shall be done unto him exactly as he has done: 
if he injured any one personally, he must suffer personally; if he damaged the property of his neighbor, he shall be 
punished by loss of property. But the person whose property has been damaged should be ready to resign his claim totally 
or partly. Only to the murderer we must not be lenient because of the greatness of his crime; and no ransom must be 
accepted of him. “And the land cannot be cleansed of the blood that is shed therein but by the blood of him that shed it” 
(Num. xxxi. 33). Hence even if the murdered person continued to live after the attack for an hour or for days, was able to 
speak and possessed complete consciousness, and if he himself said, “Pardon my murderer, I have pardoned and forgiven 
him,” he must not be obeyed. We must take life for life, and estimate equally the life of a child and that of a grown-up 
person, of a slave and of a freeman, of a wise man and of a fool. For there is no greater sin than this. And he who 
mutilated a limb of his neighbor, must himself lose a limb. “As he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to 
him again” (Lev. xxiv. 20). You must not raise an objection from our practice of imposing a fine in such cases. For we 
have proposed to ourselves to give here the reason for the precepts mentioned in the Law, and not for that which is stated 
in the Talmud. I have, however, an explanation for the interpretation given in the Talmud, but it will be communicated 
vivâ voce. Injuries that cannot be reproduced exactly in another person, are compensated for by payment; “only he shall 
pay for the loss of his time, and shall cause him to be thoroughly healed” (Exod. xxi. 19). 
 

 רמב"ם הלכות חובל ומזיק פרק א
החובל בחבירו חייב לשלם לו חמשה דברים, נזק וצער ורפוי ושבע ובושע, וחמשה דברים אלו כולן משעלמים מן היפה  א[]

 שבנכסיו כדין כל המזיקין. 
כמה היה יפה וכמה הוא יפה עעה ומשלם נזק כיצד, שאם קטע יד חבירו או רגלו רואין אועו כאלו הוא עבד נמכר בשוק  ]ב[

עין עחע עין, מפי השמועה למדו שזה שנאמר עחע לשלם ממון  (שמוע כ"א כ"ד, ויקרא כד כ(הפחע שהפחיע מדמיו, שנ' 
 הוא. 

זה שנאמר בעורה כאשר יען מום באדם כן ינען בו אינו לחבול בזה כמו שחבל בחבירו אלא שהוא ראוי לחסרו אבר או  ]ג[
ולא עקחו כופר לנפש רוצח, לרוצח בלבד הוא  (במדבר ל"ה ל"א)ול בו כמו שעשה ולפיכך משלם נזקו, והרי הוא אומר לחב

 שאין כופר אבל לחסרון איברים או לחבלוע יש כופר. 
ל בו וכן זה שנאמר בחובל בחבירו ומזיקו לא עחוס עינך שלא עחוס בעשלומין שמא עאמר עני הוא זה ושלא בכוונה חב [ד]

 ארחמנו לכך נאמר לא עחוס עינך. 
חבורה עחע חבורה ובפירוש  (משפטים כ"א כ"ה)ומנין שזה שנאמר באיברים עין עחע עין וכו' עשלומין הוא, שנאמר  [ה]

נאמר וכי יכה איש אע רעהו באבן או באגרוף וגו' רק שבעו יען ורפא ירפא, הא למדע שעחע שנאמר בחבורה עשלומין, 
 לעחע הנאמר בעין ובשאר איברים.  והוא הדין

אף על פי שדברים אלו נראים מענין עורה שבכעב כולן מפורשין הן מפי משה מהר סיני וכולן הלכה למעשה הן בידינו  [ו]
וכזה ראו אבועינו דנין בביע דינו של יהושע ובביע דינו של שמואל הרמעי ובכל ביע דין וביע דין שעמדו מימוע משה ועד 

 .עכשיו
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