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Jewish Resources

TESHUVAH: RETURNText Study: Justice Among Brothers 
Deuteronomy 25:2-3

If the wicked one is to be flogged, the magistrate shall 
have him lie down and be given lashes in his presence, by 
count, as his guilt warrants. He may be given up to forty 

lashes, but not more, lest being flogged further, to excess, 
your brother be degraded before your eyes.“With every ruling 

and punishment 
that the [ Jewish 
court] carries out 
according to the 
needs of the hour, 
they may punish 
him appropriately as 
they see !t, as long 
as their intention 
is only to pursue 
righteousness 
[tzedek] and 
truth, without any 
other additional 
intention.”
   - Rabbi Judah ben
     Asher, Zichron Yehuda
     79, Germany/Spain
     1270-1349

Rabbi Shimon ben 
Gamliel taught: "e 
world stands on 
three things—on 
judgment [din], on 
truth and on peace. 
   - Pirkei Avot 1:18,
     c. 2nd century

Righteousness 
[tzedek] and justice 
[mishpat] are the 
foundation of Your 
throne; mercy 
[chesed] and truth go 
before You.
  - Psalm 89:15

“If your brother 
becomes poor...
do not charge him 
interest; fear your 
God, that your 
brother might live 
with you.”
   - Leviticus 25:35-36

“We’re not just 
talking about an 
economic state, but 
about the emotional 
state of someone 
who has fallen 
into trouble, as the 
midrash explains 
that a poor person 
is in mortal danger. 
We’re talking about 
a person who falls 
from high status 
into depression. 
"is is why the 
word “your brother” 
in the text is so 
important. Because 
he is your brother, 
do not relate solely 
to his economic 
straits; take care of 
him, protect him. 
You have no right 
to make someone 
who is your brother 
depressed or low.” 
   - Rabbi Danny Meir,
     Contemporary Israeli
     Reform movement

Sifrei Devarim 286, c. 3rd century

Rabbi Chananya ben Gamliel said, “All day, the text calls 
him ‘wicked,’ as it says, ‘if the wicked one is to be flogged.’ 
But from the time that he is flogged, the text calls him ‘your 

brother,’ as it says, ‘your brother be degraded.’”

Rabbi Yoshiya says (on Psalm 89:16)...[Israel] 
knows how to win the favor of their Creator, so 
that [God] moves from the throne of judgment 
[din] to the throne of mercy [rachamim], is !lled 
with mercy for them, and turns the attribute of 

strict judgment into the attribute of mercy.
- Leviticus Rabbah 29:4, c. 5th-7th century

 "e Lord said to Cain, “Where is your brother Abel?” 
And he said, “I do not know. Am I my brother’s keeper?” 

"en [God] said, “What have you done?
Hark, your brother’s blood cries out to Me from

the ground! "erefore...you shall become
a ceaseless wanderer on earth.”

- Genesis 4:9-12

“Cain went forth...” Rabbi Hama says in the name of 
Rabbi Hanina bar Isaac: he went forth joyfully...Adam 
met Cain and asked: how did your judgment [din] go? 
Cain said: I did teshuvah [repented] and was reconciled. 
Adam slapped himself and said: Such is the power of 

teshuvah, and I did not know!
- Genesis Rabbah 22:13, c. 4th-5th century
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משפט אחים
 (ב) ְוָהָיה ִאם-ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוִהִּפילֹו ַהֹּׁשֵפט
 ְוִהָּכהּו ְלָפָניו ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר: (ג) ַאְרָּבִעים
ַיֶּכּנּו לֹא יִֹסיף ֶּפן־יִֹסיף ְלַהֹּכתֹו ַעל־ֵאֶּלה ַמָּכה ַרָּבה

ְוִנְקָלה ָאִחיָך  ְלֵעיֶניָך: (דברים כב)
 כל דין ועונש
 שעושים ב“ד
 לצורך השעה
 כאשר יתאמת
 יענישוהו עונש
 שיראה לב“ד
 ובלבד שתהיה

כוונתם
 לרדוף הצדק
 והאמת בלבד

בלא שתוף כוונה
אחרת.

(זכרון יהודה ע‘ט) 

 רבן שמעון בן
 גמליאל אומר

 על שלשה דברים
 העולם עומד על
 הדין ועל האמת
 ועל השלום

 שנאמר (זכריה
 ח) אמת ומשפט
 שלום שפטו
 בשעריכם:

(פרקי אבות א:יח)

 צדק ומשפט מכון
 כסאך חסד ואמת

 יקדמו פניָך:
(תהילים פט:טו)

(לה)וכי־ימוך
אחיך... (לו)אל־
 תקח מאתו נשך
 ותרבית ויראת

מאלהיך
וחי אחיך עמך:

(ויקרא כה) 

 לא מדובר רק על
 המצב הכלכלי,

 אלא אף על מצבו
 הנפשי של האדם

 אשר נקלע לצרה,
 כמו שנאמר

 במדרש על המסכן
 שמסכן את נפשו.
 מדובר על אדם
 היורד ממצב

 מרומם לדכאון
 הרוח. מכאן
 חשיבותה של

 המילה ”אחיך“
 בביטוי שלפנינו.
 היות והוא אחיך
 אל תתיחס רק

 למצבו הכלכלי,
 אלא דאג לו,

 שמור עליו; אל לך
 להשפיל ולדכא

את מי שהוא אחיך.
 -רב דני מאיר, 
 יהדות מתקדמת

בישראל

 רבי חנניה בן גמליאל אומר כל היום הכתוב
 קורא אותו רשע שנאמר והיה אם בן הכות
הרשע אבל משלקה הכתוב קורא אותו אחיך

שנאמר ונקלה אחיך. (ספרי דברים קפ‘ו)

 א“ר יאשיה כתיב אשרי העם יודעי
 תרועה (תהילים פט:טז) ...אלא שהן
 מכירין לפתות את בוראן בתרועה והוא
 עומד מכסא הדין לכסא רחמים ומתמלא
עליהם רחמים והופך להם מדת הדין
למדת רחמים. (ויקרא רבה כט:ד)

 (ט)ויאמר ה‘ אל־קין אי הבל אחיך ויאמר לא
ידעתי השמר אחי אנכי: (י)ַויאמר

 מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי 
מן־האדמה: (יא)ועתה... (יב)... נע

ונד תהיה בארץ: (בראשית ד)

 ויצא קין מלפני ה‘,...רבי חמא בשם רבי חנינא
 בר רבי יצחק אמר יצא שמח...פגע בו אדם
הראשון א“ל מה נעשה בדינך, א“ל עשיתי
 תשובה ונתפשרתי, התחיל אדה“ר (אדם
 הראשון) מטפח על פניו, אמר כך היא כחה
 של תשובה ואני לא הייתי יודע מיד עמד
אדה“ר ואמר (תהלים צב) מזמור שיר
ליוםהשבת וגו‘. (בראשית רבה כב:יג)


