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Mishpatim - The Jewish approach to business ethics 

 ב-שמות כא,א  .א

  חנם לחפשי יצא ובשבעת יעבד שנים שש עברי עבד תקנה כי:  לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה

And these are the ordinances that you shall set before them. Should you buy a Hebrew 
slave, he shall work [for] six years, and in the seventh [year], he shall go out to freedom 
without charge. 

 שמות כב,כד  .ב

  נשך עליו תשימון לא כנשה לו תהיה לא עמך העני את עמי את תלוה כסף אם
  :מהן אחד וזה משלושה חוץ, רשות שבתורה ואם אם כל אומר ישמעאל רבי :רש"י

When you lend money to My people, to the poor person [who is] with you, you shall not 
behave toward him as a lender; you shall not impose interest upon him. 
Rashi: Rabbi Ishmael says: Every ִאם in the Torah is optional except three, and this is one of 
them 

 שמונה פרקים להרמב"ם, פרק ו  .ג

 למעשי מתאוה המעולים... הוא המעשים שיעשה פי על אף, בנפשו שהמושל, הפילוסופים אמרו
 אבל. בעשייתן מצטער והוא הטובות עושה יצרו... והוא עם ניפתל והוא, להם ומשתוקק הרעות

 רשע נפש" בזה: כיוצא שלמה אמר וכבר. להן.. ומשתוקק מתאוה והוא הטובות המעולה... יעשה
  .הפילוסופים שזכרוהו למה המתאים, ההתור מדברי שייראה מה זה הרי. .".רע איוותה
 יותר - להן ומשתוקק לעבירות שהמתאווה, להם מצאנו, הענין בזה החכמים דברי אחר חקרנו וכאשר

, בנפשו מושל האדם שיהיה ציוו שהם ...בהנחתן יצטער ולא להן יתאווה לא מאשר שלם ויותר טוב
: אומרם והוא, התורה אסרתה לא ואפילו, העבירה לזאת מתאווה איני בטבעי אני: מלומר והזהירו

 אי, שעטנז ללבוש אפשי אי, בחלב בשר לאכול אפשי אי אדם יאמר לא, אומר גמליאל בן שמעון רבן"
  ".עלי גזר שבשמים ואבי אעשה ומה, אפשי אלא, הערוה על לבוא אפשי

 ואין. זה את זה סותרים המאמרים שני הרי, המחשבה בתחילת הדברים שני מפשטי המובן ולפי
 הפילוסופים אצל הן אשר שהרעות, וזה. כלל מחלוקת ביניהם ואין, אמת שניהם אלא, כן הדבר

וגזל... , וגניבה, דמים כשפיכות, רעות שהם כולם האדם בני אצל המפורסמים הדברים רעות... הם
 היא - אליו ותשתוקק מהם לדבר תתאווה אשר הנפש כי ספק ואין'. השכליות המצוות' ...באלה וכיוצא

. מהן בהימנעה תצטער ולא, כלל הרעות מאלה לדבר תתאווה לא המעולה הנפש וכי, חסירה נפש
 המצוות הן - גדול יותר ושכרו טוב יותר מהם בנפשו שהמושל החכמים אמרו אשר הדברים אבל

 על נפשו להניח האדם שצריך אמרו ולפיכך, כלל רעות היו לא התורה אלמלא כי, נכון וזה, השמעיות
  .התורה אלא מהם מונעו ישים ולא, אהבתם

PHILOSOPHERS maintain that though the man of self-restraint performs moral and 
praiseworthy deeds… subduing his passions… succeeds, though with constant vexation and 
irritation, in acting morally. The saintly man, however… acts morally from innate longing and 
desire. Philosophers unanimously agree that the latter is superior to, and more perfect than, 
the one who has to curb his passions... Solomon, also, entertained the same idea when he 
said, "The soul of the wicked desire evil"… This is manifestly an agreement between 
Scripture and philosophy. 

When, however, we consult the Rabbis on this subject, it would seem that they consider him 
who desires iniquity, and craves for it (but does not do it), more praiseworthy and perfect 
than the one who feels no torment at refraining from evil… Furthermore, they command 
that man should conquer his desires… Rabbi Simeon ben Gamaliel summed up this thought 
in the words, "Man should not say, 'I do not want to eat meat together with milk; I do not 
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want to wear clothes made of a mixture of wool and linen; I do not want to enter into an 
incestuous marriage', but he should say, 'I do indeed want to, yet I must not, for my father in 
Heaven has forbidden it'" 

At first blush, by a superficial comparison of the sayings of the philosophers and the Rabbis, 
one might be inclined to say that they contradict one another. Such, however, is not the 
case. Both are correct, as the evils which the philosophers term such… are things which all 
people commonly agree are evils, such as the shedding of blood, theft, robbery, fraud… and 
the like… 'Rational laws'. There is no doubt that a soul which has the desire for, and lusts 
after, the above-mentioned misdeeds, is imperfect, that a noble soul has absolutely no 
desire for any such crimes, and experiences no struggle in refraining from them. When, 
however, the Rabbis maintain that he who overcomes his desire has more merit and a 
greater reward (than he who has no temptation), they say so only in reference to laws that 
are ceremonial prohibitions. This is quite true, since, were it not for the Law, they would not 
at all be considered transgressions.  

 רמב"ם מתנות עניים י,ז  .ד

 ישראל ביד המחזיק זה ממנה למעלה שאין גדולה מעלה, מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות שמנה
 שלא עד ידו את לחזק כדי מלאכה לו ממציא או שותפות עמו עושה או הלואה או מתנה לו ונותן שמך

 יפול שלא עד בו החזק כלומר עמך וחי ותושב גר בו והחזקת נאמר זה ועל, לשאול לבריות יצטרך
  .ויצטרך

There are eight levels in charity, each level surpassing the other. The highest level beyond 
which there is none is a person who supports a Jew who has fallen into poverty by giving him 
a present or a loan, entering into partnership with him, or finding him work so that his hand 
will be fortified so that he will not have to ask others for alms. Concerning this it states: "You 
shall support him, the stranger, the resident, and he shall live among you." Implied is that 
you should support him before he falls and becomes needy 

 רבי שמואל דוד לוצאטו, שמות כא,ב  .ה

 היו קדם בימי אשר והאמה העבד במשפט משפטיה פתחה יםורחמ נועם דרכי דרכיה אשר התורה
  אדוניהם נגד ריבם ורב דינם דן השופט היה ולא כבהמה נחשבים

The Torah, who’s “ways are pleasant” and merciful, opened its ‘judgments’ with the law of a 
man-slave and maidservant who in ancient times were thought of and treated as animals. 
No judge would hear their case in court or take up their grievance against their master. 

 שבת לא ע"א  .ו

  באמונה ונתת נשאת: לו אומרים לדין אדם שמכניסין בשעה: רבא אמר

Said Rava: When a man is being led in to judgment his being asked: Did you deal faithfully? 

  


