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ןיע תחת ןיע     
 

" לַפָנְו ,תּומָי א חי   טי .בָּכְׁשִמְל ְו ;ףֹרְגֶאְב ֹוא ֶןבֶאְּב ,ּוהֵעֵר-תֶא ׁשיִא-ָהּכְִהו--םיִׁשֲָנא ֻןביִרְי-ִיכְו  
אֹּפַרְו ,ֵןּתִי ֹוּתְבִׁש קַר :הֶּכַּמַה ָהִּקנְו-ֹ- וְּתַנעְִׁשמ-לַע ,ץּוחַּב   הֶּכַי-ִיכְו כ .אֵּפַרְי ֵּלַהְתִהְו םּוקָי-ִםא  

ֹ וא ֹ וּדְַבע-תֶא ׁשיִא אּוה ֹוּפְסַכ יִּכ ,םַֻּקי א אכ .םֵָקּנִי ,םֹקָנ--ו דָי תַחַּת ,תֵמּו ,טֶבֵּׁשַּב ,ֹותָמֲא-תֶא  . 
 דֹ מֲעַי ,םִיַמֹוי ֹוא םֹוי-םִא --  ׁשֵנָעֵי ׁשֹוָנע - ןֹוסָא הֶיְהִי א ּופְגָנְו ,םיִׁשֲָנא ּוָצּנִי-ִיכְו בכ ַא,  

הָּׁשִאָה לַעַּב ויָלָע תיִׁשָי רֶׁשֲאַּכ ,  ןֹוסָא ִםאְו גכ.םִיִלְלפִּב ןַָתְנו ְו ,ָהיֶדָלְי ּואְצָיְו הָרָה הָּׁשִא  
הכ .לֶגָר תַחַּת לֶגֶר ,דָי תַחַּת ָדי ,ֵןׁש תַחַּת ֵןׁש ,ִןיַע תַחַּת ִןיַע דכ .ׁשֶפָנ תַחַּת ׁשֶ פנ הַָּתָתְנו , הֶיְהִי  
זכ-בכ ,אכ תומש( ".הָרּוּבַח תַחַּת ,הָרּוּבַח ,עַָצּפ תַחַּת עַצֶּפ ,ָהּיִוְּכ תַחַּת ָהּיִוְּכ
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3.1.1. Targum Jonatan ben Uziel  

" ֵימְּדָ אניֵע ףַלֹוח ָאניֵע  ֵימְּד :ָאְתִּתְאדָ אְׁשַפנ ַףלֹוח ָאלֹוְטִקדָ אְׁשַפנ ןּונִיְדתּו ָּהב ֵיְהי ָאתֹומ ִןיְאו   
ָאלְגִיר ַףלֹוחָ אלְגִיר ֵימְּד ָאְדי ַףלֹוח ָאְדי  ֵימְּד ָאניִׁש ַףלֹוחָ אנִיׁש ”

 
3.1.2. Targum Onkelos1 
ָאְדיָ ףֳלח ָאְדיָ אִנׁשָ ףֳלחָ אִנׁשָ אנֵיעָ ףֳלחָ אנֵיע :ְ ׁשַפנָ ףֳלחָ אְׁשַפנ ֵןִּתְתו ֵאְהי ָאתֹומ ְִםאו א  "   

ָאְלגַרָ ףֳלחָ אלְַגר ”
 
 
3.2. Mehilta de-Rabi Ismael 
הכמ ,רמוא רזעלא יבר היה ,שממ ןיע אלא וניא וא ןוממ רמוא התא ,ןוממ ןיע תחת ןיע "  

יקזנל המהב יקזנו המהב יקזנל םדא יקזנ בותכה שיקה ,תמוי םדא הכמו הנמלשי המהב  
ח השרפ םיטפשמ("...ןימולשתל םדא יקזנ ףא ,ןימולשתל המהב יקזנ המו  ,םדא ('



ח השרפ םיטפשמ("...ןימולשתל םדא יקזנ ףא ,ןימולשתל המהב יקזנ המו  ,םדא ('

3.3. Babiloniai Talmud 
 

" - וניע תא אמיס לוכי : אינתד ,ךתעד אקלס אל !שממ ןיע: אמיא, אנמחר רמאןיע תחת ןיע
ארקיו: |ל"ת ?ולגר תא רבשמ- ולגר  תא רביש, ודי תא עטקמ- ודי תא עטק , וניע תא אמסמ  
םאו ;ןימולשתל םדא הכמ ףא , ןימולשתל המהב הכמ המ .המהב הכמו םדא הכמ| ד"כ  
עשר אוה רשא, חצור שפנל רפוכ וחקת אל| ה"ל רבדמב: |רמוא אוה ירה, רמול ךשפנ  
...ןירזוח ןיאש םירבא ישארל רפוכ חקול התא לבא, רפוכ חקול התא יא חצור שפנל, תומל  
אלא וניא וא, ןוממ:רמוא התא, ןוממ- ןיע  תחת ןיע: רמוא הדוהי ןב יאתסוד' ר, אינת"... ."  
היב ארוק ינא ךאיה, הנטק הז לש וניעו הלודגהז לש וניע התיהש ירה? תרמא? שממ ןיע  
טפשמ| ד"כ ארקיו:|הרמא הרותה, אנוממ הינימ ליקש יאה יכ לכ , אמית יכו? ןיע תחת ןיע  
ב, גפ אמק אבב( !"םכלוכל הושה טפשמ, םכל היהי דחא  

 
 
3.4. Midras

ןאכמ ונדמל ,הכומה לש וניע רואמ שילש םידיספמ ךאיה וניע רואמ שילש דיספה םא יכו   
אכ קרפ םיטפשמ תשרפ תומש )רבוב( הדגא שרדמ):קוזינה ןיע רואמ ימד אלא וניא יכ (

3.6. Rasi  
                  

,םלוכ ןכו ,קושב רוכמל וימד ותחפש המכ וניע ימד ול ןתונ וריבח ןיע אמיס - ןיע תחת ןיע   
דכ אכ תומש( .לבוחה קרפב וניתובר ושרדש ומכ שממ רבא תליטנ אלו )

 
3.7. Ramban  
הכמו" ןימולשתב הזה ןושלכ אביו ,ןוממ אוהש וניתובר תלבקב עודיה - ןיע תחת ןיע   

14..."שפנ תחת שפנ הנמלשי המהב F15 

3.8. Kuzari 

םומ ןתי רשאכ"ו ,"ןיע תחת ןיע" רמאש המב ,הרותב שרופמ קזנה שנוע אלה  :ירזוכה רמא  
תחת שפנ הנמלשי המהב שפנ הכמו" ןכ רחא וב רמאנ אלהו:רבחה רמא."וב ןתני ןכ םדאב  
לבא ,וסוס הכה ךסוס הכהש ימ רמוא היה אל אלהו ,רפוכה הז אלה )ח"י ד"כ ארקיו( "שפנ  
יכ ,ודי חק ךל םירמוא ןיא ךדי תרכש ימ ןכו ,וסוס תוכהב תלעות ךל ןיא יכ ,וסוס חק רמאו  
,לכשה ותוא רתוסש המ הלאה םינידב סנכנ היהש ןכש לכ ,ודי תא תורכב תלעות ךל ןיא  
עצפמ םהמ דחא תומי אמש ,הז רעשל לכונ ךיא "הרובח תחת הרובח"ו  "עצפ תחת עצפ"מ  
יתש ול שיש ימ ןיע רפוכ תחא ןיע אלא ול ןיאש ימ ןיע חקנ ךיאו  ,ותומכמ רחאה תומי אלו  
ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ הרמא הרותה ירהו  תחא ןיעב ינשהו אמוס דחאה ראשיו ,םיניע  
ךרצה בר המכ דע ךל יתמדקה רשא ירחא הלאה םיטרפה לע ךתא רבדל המל ךא   וב ןתני  
זמ ומ ג רמאמ( .התרימשב םתולדתשהו םתלדג הבר המו הילבקמ םינמאנ המכו תרסמב ) 

3.9. R. Yizhak Arama - Baal HaAkeda 
ונממ אישנה לבקש קזנה יכ ,קדוצ אוה אישנהמ רתוי הכמה טוידהה שנעי רשאכ תמאבו ...  

שפנ תחת שפנ םייקל רשפא יאש ררבתנו קדצב םישנאה לכ וותשי ךכו ,לודג רתוי אוה  
לספי וב ןתני םא ,ונזא לע לארשי הכהש ןהכ ומכ ,קזנהמ לודג שנועה םימעפל  יכ ,שממ  
ןידה וליאכ 'ג קלחמ א"מ קרפב ןתנש הרומה ברהמ ינהמתו .גלפומ קזנ אוהו  ,ותנוהכמ  
דכ אכ תומש( .שממ ןיע תחת ןיע אוה (



דכ אכ תומש( .שממ ןיע תחת ןיע אוה (

3.10. Gaon in Vilna 
שממ ןיע ןיאש זמורמ קוספבד רמול שיו ,ןוממ אוהד ל"זח ולבק 'וגו ןיע תחת ןיע קוספב  
תחתש תויתואה יכ זמרל אלא ,תחת ןושלה והמ ,ןיע דעב ןיע רמימל היל הוה יכ ןוממ אלא  
'ס אוה ן"ונה תחתו ,ף"כ אוה ד"ויה תחתו ,'פ אוה ן"יעה תחת ,ףסכ אוה ב"אהב ן"יעה  
םיטפשמ והילא לוק( .ףסכ אוהו ןיע תחת ןתי ןיע חקל םא ןיע והזו ףסכ תויתוא הלועו ( 

3.11. Hirš 
,ולומגכ עשרל לומגל איה שנועה תילכתש "ןיע תחת ןיע" בותכה ןמ חיכוהל ןיא ןכ ומכ   
ועמשמכ הז שנוע רוזגנ םאש ,םימכח וחיכוה ןכו ,ןוממ ןיע תחת ןיעש ונדמל העומשה יפמ  
תחת ןיע רמאנ םרטב ןכש ,בתכבש הרותמ םג חיכוהל רשפא םלוא ,הקול קדצה תדמ אהת  
א"כ תומש( "אפרי אפרו ןתי ותבש" ,הרובח לכו עצפ לכ לע יפסכ יוציפ בותכה קספ רבכ ןיע  
,הרותב ןישנועה יניד לש לודגה דוסיה תא הלגמ קר "ןיע תחת ןיע" ,התעמ רומא )ט"י   
ותוכז תא חפקמ אוה ,ורבח תוכזב םג הדומ אוהו הדמב קר ול הרומש םדא לש ותוכז  

ושנעב אשנ וא ורבח תא הציפשמ ומצעל ויתויוכז תא ריזחמ אוה ,ורבח תוכזב עגפשמ ...  

This is some of the arguments advanced by Maimonides: 
“(3)"as he maimed a man, so shall it be rendered him" (Lev. 24:20) does not mean the literal 
inflicting of the identical maiming on the guilty person, but merely that though the latter 
deserves such maiming, he pays the monetary equivalent. For we are told: You shall take no 
ransom for the life of a murderer(Br. 35:31), implying that ransom is ruled out only in the 
case of a murderer, but is indicated in the case of one who maims another… 
(5)Whence that is the statement "eye for eye" (Izl 21:24, Lev 24:20) monetary compensation 
is indicated? Since it is stated: bruise for bruise (Izl 21:25), and we have the explicit ruling 
thereon: If a man strikes his fellow with a stone or his fist … he shall only pay for the loss of 
time and have him thoroughly healed (Izl. 21:18-19) indicating that the "for" in bruise for 
bruise refers to payment, and the same applies to the "for" in the other limbs.16F17 
17 The source of Maimonides argument or interpretation is in the Mehilta (Mehilta derabi 
Šimon bar Johaj; Epstein-Melamed, Jeruzalem, 1979. Šemot Mišpatim, 21,25). 
18 Maimonides (Jad Ha-Hazaka/ Mišne Tora) Nezikin. Frankel, Jeruzalem, Bnei-Brak, 1982. 
Hilkhot Hovel uMazik 1, 3-6. 
19 Babilonski Talmud Baba Kama 83b 
(6)Though all these things would seem implicit in the wording of the Written law, transmitted 
directly by Moses from Mount Sinai, all come under the heading of a practical ruling handed 
down to us. So our ancestors saw matters judged in the court of Joshua, of Samuel the 
Ramathite and every court that has existed since the day of Moses until now.”17F18 

Rabi Mose ben Maimon, More Nevuhim. The Guide to the Perplexed, Jeruzsalem, 1960. 
(preveo s arapskoga na hebrejski rabi Jehuda Ibn Tibon). Mossad Harav Kook, Jeruzalem 
1977.  (reprint izdanja iz Vilniusa iz 1909.).  
21 Ibid. 3 dio, 41 poglavlje  
 
4.2. The real “Lex Talionis” case in the Bible 
Saying all this id doesn’t mean that we don’t have the Talion law- odmazda- measure for 



measure- in the Tora, to do to the offender as he did to the victim.  Indeed such penalty exist 
in the third case we cited above, the case of false witnesses (Pnz 19.16-21), let see it again: 
 
False witnesses that wanted to hurt an innocent person with their false testimony, it says with 
regard to the witness:  “Tada učinite mu onako, kako je on mislio učiniti zemljaku 
svojemu!”(ibid. 19), " Nemaj nikakva smilovanja: život za život, oko zub oko, zub za zub, ruka 
za ruku i noga za nogu!" (ibid. 21). Here it is a real Talion, but why here yes and in the other 
two places (Izl 21,22 i Lev 24,17) monetary compensation?  
If we look carefully we will see that here instead of the word " תחת "  (“tahat”) come the use 
of the letter "ב" which means"in" in the sense of providing a reason: “because the intention to 
harm a life (by giving false testimony), his life should be taken”. Same principle exists in all 
types of injury. But when the punishment put into effect it should be then divided: while 
testifying a lie that is charging of murder indeed the witness should be killed (as it is 
simplified in the text), since he wanted to cause the defendant death. But while testifieng a lie 
on an leg, hand etc. injury, he shall then pay money, since he only wanted to oblige the 
defendant to pay money, as we explained above. 
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