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 עין תחת עין

 

ֶמָנהכ(: "-פרשתנו חוזרת על הדין המובא כבר בפרשת משפטים )כד, יח ַׁשלְּ ָמה יְּ הֵּ ה ֶנֶפׁש בְּ  - ּוַמכֵּ

ן מּום ַבֲעִמיתֹו . ֶנֶפׁש ַתַחת ָנֶפׁש - ִאיׁש ִכי ִיתֵּ ָעֶשה לֹו - -וְּ ן יֵּ ן ַתַחת ַעִין ַתַחת עַ ... ַכֲאֶׁשר ָעָשה כֵּ ִין ׁשֵּ

ן ממון. כמו שלגבי בהמה הנוסחה  –' ַעִין ַתַחת ַעִין..." מיותר לחזור ולהדגיש שחז"ל פרשו 'ׁשֵּ

ֶמָנה", פירושה "ֶנֶפׁש ַתַחת ָנֶפש" ַׁשלְּ '. אין אנו פוגעים בעינו של המזיק אלא ַעִין ַתַחת ַעִין", כך 'יְּ

 דורשים ממנו לפצות את מי שנפגע על ידו. 

מון? האם לכך התכוון המקרא או שמא הוצא הפסוק מפשוטו באופן מוחלט? מתוך עיון מ

ַעִין ַתַחת במקומות שונים נראה שצדק פרופ' מ"ד קאסוטו כשטען שהתורה משתמשת בנוסח: '

', שבתרבות התקופה כבר הוצא מפשוטו. לפנינו עוד אחד מהביטויים ה"מאובנים" ַעִין

ונתנה מקום לאחרת. אנו ממשיכים לומר 'השמש זרחה' או שמשמעותם המקורית התנדפה 

'שקעה', למרות שאנו משוכנעים שהארץ, היא זאת המסתובבת על צירה. על משמעות 'עין 

ַח ֲאֶׁשר תחת עין' אנו יכולים ללמוד מדברי התורה ב'במדבר' )לה, לא( " ֶנֶפׁש ֹרצֵּ חּו ֹכֶפר לְּ לֹא ִתקְּ וְּ

לא יכול לפדות את עצמו בכופר, לא כך החובל בחברו. כך למשל,  ". רק הרוצח הּוא ָרָׁשע ָלמּות

ָעָליו יּוָמתכאשר שור מועד נוגח אדם וממיתו " ַגם בְּ ל וְּ ִאם ֹכֶפר יּוַׁשת ָעָליו ", אולם "ַהּׁשֹור ִיָסקֵּ

ׁשֹו ֹין ַנפְּ ָנַתן ִפדְּ  ל(. הפיצויים הם מעין כופר.-, כטשמות כא" )וְּ

ל בעיקרון כללי יותר הנוכח במקומות רבים במסורת היהודית: 'מידה ' נכלַעִין ַתַחתַעִין '

כנגד מידה'. יש בעיקרון זה שני יסודות. הראשון הוא העמידה "כנגד" הרוע, כדברי שמשון 

ן ָעִשיִתי ָלֶהם ַכֲאֶׁשר, יא(: "שופטים טולבאים לאסור אותו כדי למוסרו לפלשתים ) ". ָעשּו ִלי כֵּ

ות', המבוטא במילים בהם השתמשנו מבלי לשים לב: 'תחת', 'כאשר' השני הוא ה'מידתי

ו'כנגד', הן רומזות על מעין 'גבול כמותי' החייב לרסן את תגובתנו. הנוסח 'מידה כנגד מידה' 

נשמע עדין יותר מאשר 'עין תחת עין' הנשמע נקמני ואכזרי. אבל דווקא בגלל זה השתמשה 

ת בביטוי 'עין תחת עין'. חז"ל לימדו אותנו שעלינו יהודית במשך הדורו-הרטוריקה האנטי

להמיר את עונש הבשר בכסף. בעיני נוצרים רבים הפכנו לשיילוקים הדורשים בשר במקום 

כסף. 'עין תחת עין' הפכה מטפורה המבטאת את האכזריות והנקמנות שבברית הישנה, לעומת 

האושר המהווה מעין -ישו בהר הסליחה והאהבה בהן מתפארת הנצרות. ניגוד זה מצוי בדרשת

'. עין תחת עין שן תחת שן'שמעתם כי נאמר (: "5מעמד הר סיני אלטרנטיבי )מתאוס, פרק 

, האחרת לו גם את הלחי הימנית הטה והמכה אותך על ,תתקוממו לרשע מר לכם אלוואני א

עמו דרך אותך ללכת  נסווהא ,המעיל-לו גם את תן תךכותונ ץ לריב עמך ולקחת אתוואשר יחפ

". עד כאן הטקסט. את הפירוש והיישום למדנו באלפיים שנות היסטוריה שנים עמולך  ,מיל

 ובייחוד בימי מסעי הצלב והאינקביזיציה. 



 תחרות המחשבים

במעבר חד ננטוש את המקורות ונפנה לאחד התחומים החדשים יחסית במתמטיקה, תורת 

ת פרס הנובל לכלכלה שהוענק לפרופ' המשחקים, שהגיע לתודעת הציבור הישראלי בעקבו

ישראל אומן. זהו מקצוע חשוב ומקסים המלמד אותנו רבות על תחומים שונים בחיים, 

מפילוסופיה ועד לאסטרטגיה צבאית. המילה 'משחקים' יכולה להטעות. בהקשר שלנו הייתי 

, בין מחליף אותה במילה "אינטראקציה", אינטראקציה בין אנשים, בין קבוצות ומדינות

מגדרים או מיני חיות שונות. הבה ניצור לנו דוגמה פשוטה. נתאר לעצמנו מזגן מרכזי המשותף 

לשני משרדים, חלקים של משרד גדול שהתפצל. המזגן מקבל את החשמל מחיבורים בשני 

המשרדים. לכל משרד מתג הפעלה. שני שכנים חדשים, זרים זה לזה, נכנסים למשרדים. אני 

תף פעולה ונפעיל בשעות הקבועות את המתגים, ההוצאות תתחלקנה ביננו שאחד מהם. אם נ

בשווה. דא עקא, שהמיזוג יפעל בשני המשרדים, אף כשרק שכן אחד יפעיל את המתג במשרדו. 

או אז, בפועל, אותו אדם, הפרייאר, ישלם את נוחיות שכנו, הבוגד. כמובן שכדאי לי לבגוד אם 

נסבול מקור מקפיא או חום מחניק שיבריח את כל הקליינטים.  שכני פרייאר. אם שנינו נבגוד,

מצב זה חוזר יום יום. כיצד אני פועל, אני יודע. כיצד פועל היום שכני? זאת אדע למחרת 

השכם בבוקר, כשאבדוק את מונה החשמל. אנו משחקים מעין "משחק". כל אחד מאתנו יכול, 

תונים. עתה השאלה. כיצד עלי לפעול כדי יום יום, לתרום את חלקו או לרמות. עד כאן הנ

 לקבל כמה שיותר נחות בכמה שפחות כסף? 

כדי לקבל את התשובה פניתי אל רובוט מומחה בתורת המשחקים, העיוור בכל מה שנוגע 

לערכים ומוסר, אבל היכול לחשב בדיוק מה מהי "האסטרטגיה" המועילה ביותר מבחינה 

-אגואיסטית טהורה. ממי למד הרובוט? חינוכו התחיל ב כלכלית, מה כדאי לי לעשות מבחינה

הכריז על תחרות בין תוכנות  ארבור במישיגן-אן מאוניברסיטתאקסלרוד כאשר רוברט  1984

-על דילמה קרובה לשאלת השכנים )"דילמת האסיר החוזרת"(. התוכנות התחרו זו נגד זו ב

תוכנה ייצגה דרך פעולה מסוימת,  ימים של חיי שכנות. כל 200מהלכים, "כאילו" במשך  200

בחרה  –ששחקה נגד התוכנה המייצגת את דרכו של השכן. אחת התוכנות בגדה תמיד, שנייה 

תמיד בדרך הפרייאר והתעלמה מפשעי השכן, שלישית פעלה באופן אקראי, וכו'. הרובוט אליו 

תהיה הוגן, תפעיל  פניתי, פעל לפי התוכנה שניצחה בתחרות, וכך הוא ייעץ לי: "ביום הראשון

את המתק. מהיום השני והלאה תבחר בדרך שבחר שכנך אתמול, וזאת למרות שאם הוא 

ימשיך לבגוד תקפא. תקפא נפשך עם פלשתים! ותצליח!" התוכנה הפשוטה הזאת, שאורכה 

'. זהו ביטוי עתיק, שדרשות שונות ניסו Tit For Tat, נקראת 'Basicארבע שורות בשפת 

ִעם ָחִסיד כז(: "-, כותהילים יחמו לעברית פשוט ביותר: 'עין תחת עין', כלומר )להסבירו. תרגו

ַחָסד ַפָתל... ִתתְּ ׁש ִתתְּ ִעם ִעקֵּ  ". וְּ

 



שיתוף הפעולה ביני לבין שכני, משתלם מאוד לתווך ארוך. הוא גם מוסרי יותר. אך מה 

ק הבכא אנו שומעים דרשה אעשה כששכני בוגד? מצביעים עלי בזלזול "גם אתה...?" כן! ומעמ

אכן, תן את הלחי השניה כלחי שמשון הלחי  אותך על יםמכלו ;רשענגד התקוממו שונה: "ה

ִחי ַהֲחמֹור ֲחמֹור ֲחֹמָרָתִים, טז( "בִ שופטים טו) ַח יהם של העניים, "תכותנו את"; כשיגזלו לְּ ַפתֵּ

ֻצבֹות ֶרַׁשע ִכִסיתֹו... ַחרְּ ֶאה ָעֹרם וְּ ללכת עמו?... אל תשחרר  אותך אונסוהז( -ו עיה נחיש) "ִכי ִתרְּ

 מחבלים!".

 

Ilunga 

סי מלונדון, הושמעה פעם -בי-ישראלית שמשמיעה תדיר הבי-בין שידורי הנבלה האנטי

התייחסות חכמה לתופעה שכולנו נתקלנו בה, מלים שאין אנו מסוגלים לתרגם לשפה אחרת. 

היידיש: השלימזל. אני הייתי מוסיף מיד את שלוש מלים הובאו כדוגמה, אחת מהן מן השפה 

ה'שלומיאל', שהרי הוא השופך את המרק על מכנסי השלימזל, או בנוסח אחר "בארץ 

סי הביאה מילה שניה ביפנית ממנה אתעלם, -בי-השלימזלים השלומיאלים מושלים". הבי

ים, בשום . פירושה שיש לסלוח פעם, פעמיilungaושלישית מדרום מזרח קונגו )קינשסה(: 

אופן לא בפעם השלישית. הרובוט אליו פניתי התלבט בנוגע לתוכנה בנויה על העיקרון הזה. 

)הפוגע  חז"ל לא. הם הלוא למדו בדיני נזיקין שבפרשת 'משפטים' שיש להבדיל בין תם למּוָעד

לֶ ל(: "-בפעם השלישית או הרביעית(. והם גרסו שכך פועל הקב"ה )איוב לג, כט ַעל ֶהן ָכל אֵּ ה ִיפְּ

ל ַפֲעַמִים ָׁשלֹוׁש ִעם ָגֶבר ׁשֹו ִמִני ָׁשַחת, אֵּ ָהִׁשיב ַנפְּ  ה'ֹכה ָאַמר ". כך יש להבין את נבואת עמוס: "לְּ

י עֵּ לָׁשה ִפׁשְּ ָבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבנּו... ַעל ׁשְּ ַעל ַארְּ ל -להים שאנו מאמינים בו הוא א-". אמנם כן! האוְּ

ל, -ומההיסטוריה למדנו שאדרבה. כשהנקמות יהיו בא ל נקמות ה'.-רחום וחנון אך גם א

יוכלו הרחמים לשכון בין איש לרעהו. אנו, שהיינו לא בהר האושר, אלא בבקעות מלאות 

עצמות, יודעים לספר שהעולם מלא נקמות, ואין לנו מספיק מלים במילון כדי לתארם. 'עין 

, שלא יהיה חוטא נשכר. או אז תחת עין' איננו חיפוש נקמה, אלא תיקון השותפות האנושית

 יהיו פחות קורבנות בעולם.


