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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 שנקלע למצוקה כלכלית קשה.אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו 
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 שד' בנימין. –הרצל 
 תזכו למצוות!

 משנה ברורה או ערוך השולחן? / הרב עידו פכטר
שני ענקי הלכה קמו ליוצאי אשכנז בדור האחרון. עיון בהקדמה לספריהם מלמד 

 על הבדלי הפסיקה שביניהם
כל בן אשכנז המבקש לברר את ההלכה למעשה בענייני שבת ומועדים, תפילה או ברכות, בימינו, 

תרצ"ג(, -יפנה בודאי תחילה לספרו של ר' ישראל מאיר הכהן מראדין )ה'חפץ חיים'; פולין תקצ"ט

ה'משנה ברורה'. בספר זה, שהתפרסם לפני למעלה ממאה שנה, מבאר ה'חפץ חיים' את הלכות 

רוך בחלק אורח חיים, סעיף אחרי סעיף, תוך שהוא מוסיף את הערותיהם וחידושיהם של השולחן ע
רבנים אחרונים רבים שבאו לאחר ר' יוסף קארו. דעה שפשטה בקרב הציבור היא שה'משנה ברורה' 

התקבל כספר הפסיקה המוסמך לאשכנזים בדורנו, כנראה בעקבות דברי החזון אי"ש שכלל אותו 
אשר מפיהם אנו חיים", ושהם בעלי "ההוראה המקובלת" )אגרות ב, מא(. יש  ברשימת "רבותינו

הטוענים שה'חפץ חיים' זכה לכך מפני ענוותנותו הגדולה וצדיקותו )עדות לענוותנותו מצויה ביומן 

 שכתב בנו, שהיה שותפו ללימוד ולכתיבה(. 
שישב בנובהרדוק ספר  דא עקא, שזמן לא רב לאחר פרסומו של המשנה ברורה, הוציא גאון אחר

הלכה שנועד בדיוק לאותה מטרה: להנגיש את ההלכות שבשולחן ערוך לדורו. אותו גאון היה ר' 
תרס"ח; גיסו של הנצי"ב מוולוז'ין(, ושם ספרו 'ערוך -יחיאל מיכל עפשטיין )בלארוס תקפ"ט

. עוד הבדל השולחן'. חיבור זה, בניגוד ל'משנה ברורה', חובר על ארבעת חלקי השולחן ערוך
משמעותי שקיים בין החיבורים הוא שבעוד שה'משנה ברורה' בנוי בצורת הערות על דברי השולחן 

ערוך, 'ערוך השולחן' הינו חיבור עצמאי, שאמנם מושתת על הסימנים של השולחן ערוך, אך כתוב 

 בסגנון חופשי תוך שהוא מעתיק או מסכם במקומות הרלוונטיים את דברי השולחן ערוך.
ספר 'ערוך השולחן' התקבל בתחילה כספר ההלכה המוסמך במזרח אירופה, אולם לאחר השואה 

חלה נסיגה במעמדו מפני ה'משנה ברורה' שהתקבל בקהילות האשכנזים. עם  –כך נהוג לומר  –
זאת, ישנם פוסקים הטוענים עד היום שיש לבכר את 'ערוך השולחן' על פני ה'משנה ברורה', וזאת 

: ראשית, 'ערוך השולחן' מאוחר ל'משנה ברורה' )בהלכות שבת סימן שי"ט מזכיר 'ערוך מכמה סיבות

השולחן' את ה'משנה ברורה' ומכאן שראה אותו( והלא הלכה היא כאחרונים )'הלכתא כבתראי'(; 
שנית, ל'ערוך השולחן' יתרון על פני ה'משנה ברורה' שכן הוא מקיף את ארבעת חלקי השולחן 

וחשובה מכל, בעוד שר' ישראל מאיר הכהן מראדין היה ראש ישיבה, ר' יחיאל  ערוך; ושלישית,
מיכל עפשטיין היה רב קהילה ודיין, מה שהופך את פסיקותיו לקרובות יותר לעולמו של הציבור 

הרחב. בין הרבנים שמסתמכים לא מעט על פסיקותיו הם הרב יהודה הרצל הנקין )בעקבות סבו 
גדול פוסקי ארה"ב בדור שלפני הרב פיינשטיין( והרב נחום אליעזר הרב יוסף אליהו הנקין, 

 רבינוביץ'.

 ביאור וליקוט
אחרי מי אם כן ראוי ללכת? מהו ספר ההלכה שעליו יש להסתמך? כמובן שדעביד כמר עביד 

ודעביד כמר עביד, וכל אחד ילך אחר רבותיו ומנהגו, אך ברצוני להעיר על שיקול נוסף שבגינו יש 
את פסקי 'ערוך השולחן' על פני ה'משנה ברורה'. שיקול זה נובע מההבדלים בסגנון  להעדיף

 הפסיקה, כפי שעולה מדבריהם של המחברים בהקדמה לספריהם.

נפתח בדברי ר' ישראל מאיר הכהן בהקדמת חיבורו. ה'חפץ חיים' מעיר על שתי סיבות שלדעתו 
מפני שלא ניתן ללמוד את השולחן ערוך לבדו, גרמו לזניחת לימוד ההלכה בשולחן ערוך. הראשונה, 
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ללא מקורותיו ההלכתיים בטור ובבית יוסף, והדבר דורש זמן ועמל רב; ושנית, גם הלימוד בשולחן 

ערוך אינו מספק ידיעה ברורה בנוגע להלכה למעשה שכן עליו התווספו חיבורים רבים של אחרונים, 
 ם יודע איך לפנות את עצמו לימין או לשמאל".ומפני רוב הדעות והמחלוקות השונות "אין האד

 אשר על כן: 
נתעוררתי ונתחזקתי בחסדי השם יתברך לתקן כל אלה כי עשיתי בעזר השם יתברך בארו מספיק 

לדעתי על שלחן ערוך הזה... ובו בארתי בעזר השם יתברך את כל דין ודין שבשלחן ערוך בטעמו 

החתום; גם בארתי בו במקום שנמצא דעות בין הפוסקים  ונמוקו מגמרא ופוסקים אשר לא יהיה כספר
את מסקנת האחרונים להלכה על כל דין )והבאור ההוא מלוקט מב"ח ודרישה ופרישה ואליהו רבא 

ובאור הגר"א ופרי מגדים וברכי יוסף ומאמר מרדכי ומטה יהודא ונהר שלום ודגול מרבבה ובאר היטב 
ושי שרד ושולחן שלמה ודרך החיים וחדושי רבי עקיבא איגר ושערי תשובה ושלחן ערוך של הגר"ז ולב

וישועות יעקב וחיי אדם ומחצית השקל ומגן גבורים ואצרות החיים ורבות כהנה וגם מכמה ספרי שו"ת(. 
 )הקדמה למשנה ברורה(.

שתי פעולות עשה ה'חפץ חיים'. ראשית, הוא ביאר כל הלכה והלכה על פי מקורותיה; ושנית, הוסיף 

עות הפוסקים האחרונים על כל דין. בעניין אחרון זה ראוי לשים לב להערתו בסוגריים: את את ד
דברי האחרונים הוא ליקט מעשרות חיבורים שונים ואלו מוסיפים כהנה וכהנה על ההלכה שבשולחן 

 ערוך.
 אחד מהאחרונים

 נפנה כעת לדברי ר' יחיאל מיכל עפשטיין בהקדמתו לחלק חושן משפט:

ר אחר כך קמו רבותינו האחרונים גאוני עולם וחברו ספרים רבים מגדולי הערך על האמנם מאש
 הטוב והשו"ע... הדר החשש והבלבול למקומו... וזה מעשה הספר בפרטיות בסיעתא דשמיא:

 כל דברי רבותינו בעלי השו"ע בארתי בטעמם ונמוקם. .א
לתא בטעמא וכן דיניהם כל דברי רבותינו האחרונים כשחולקים על השו"ע הבאתי דעתם ובמי .ב

 שחדשו.
במקום שיש מחלקות בין רבותינו האחרונים והבאתי דעותיהם ואם היה לי בדבר מה להכריע  .ג

 לא מנעתי מלכתוב הכרעתי כפי עניות דעתי ולהמעיין משפט הבחירה.

בהרבה מקומות כשחולקים על רבותינו בעלי השו"ע וה' האיר עיני לישב דבריהם כתבתי מה  .ד
 שנלע"ד...

עוד הרבה דינים מחודשים שמצאתי מתוך דברי רבותינו הראשונים שלא הובאו עדיין הבאתים  .ה
 וגם דינים מחודשים שנראה לענ"ד מתוך הסברא או באיזה ראיה לא מנעתי מלגלותה.

מעניין לראות כי בניגוד ל'חפץ חיים' שהתחיל )וסיים( את חיבורו על חלק אורח חיים, את 'ערוך 

השולחן' התחיל לחבר הרב עפשטיין על חלק חושן משפט. יש לשער כי העיסוק שלו כדיין קשור 
לכך )מסופר כי חיבר את ספרו בין הדיונים שבהם ישב(, אך לדבריו הסיבה היא אחרת, והיא נובעת 

 מכך שהאחרונים מיעטו להתעסק בחלקיו המאוחרים של חלק זה, והוא בא להשלימם. 
ייתכן וכאן נפתח לנו צהר לתפיסתם העצמית של שני רבנים גדולים אלו. בעל ה'משנה ברורה' ראה 

עצמו כאחרון שבא אחר האחרונים ולכן הוא לרוב מלקט את דבריהם, ללא שהוא מבקר אותם. בעל 

לעומת זאת, ראה עצמו כאחד מן האחרונים, אשר משלים את המלאכה שלא 'ערוך השולחן', 
 הספיקו לעשות קודמיו. משום כך אין הוא מתיירא להכניס ראשו ביניהם.

 צניעות יתירה
הבדל זה מתחדד לאור השוואת סגנונות הפסיקה בשני החיבורים. בעל ה'משנה ברורה' מעיד שהוא 

עוניין לפסוק ביניהם אלא בעיקר להביא כמה שיותר מלקט את דברי האחרונים. הוא פחות מ
מדבריהם )ואכן, כאמור, כמות החיבורים שהוא מצטט גדולה ביותר(. מקריאת חיבורו אנו למדים כי 

 הוא גם חשש לחלוק עליהם )אם כי הוא עושה זאת בפועל לעתים(.

כל האחרונים אלא בעל 'ערוך השולחן' איננו מציג עצמו כמלקט אלא כפוסק. הוא לא מצטט את 
את המרכזיים שבהם, הרלוונטיים להלכה לדעתו. בכלל, על פי עדות נכדו, הוא כתב את חיבורו 

גמרא, רמב"ם, טור ושולחן ערוך. בעל 'ערוך השולחן' פורש את  –כשארבעה ספרים בלבד היו לידו 
אשונים, המקורות הראשוניים של כל הלכה, מסביר את עיקריה וסברותיה, מתדיין בדעות הר

ובראשם הרמב"ם, מסביר את פסיקת השולחן ערוך ומזכיר את דעותיהם של האחרונים תוך שהוא 

לא נמנע מלהכריע ביניהם או אפילו לדחותם מפני שמצא את דעתו של השולחן ערוך עדיפה. בעל 
ת 'ערוך השולחן' מצטייר לפי זאת כמי שפוסק מתוך עיון למדני בגופן של ההלכות, ללא קשר לזהו

 האחרונים שאיתם הוא מתדיין.
לא לחינם, ניכרת אהדתו הגדולה של בעל 'ערוך השולחן' לרמב"ם. מקום של כבוד הוא נותן לו 

בכתיבתו ולא פעם מגן על דעתו מפני המשיגים עליו. נראה שלמרות שחיבר את חיבורו על רקע 
ן דעות מתוך סברא השולחן ערוך, הוא חש קרבה דווקא לעולמו של הרמב"ם שפסק והכריע בי

ישרה וללא משוא פנים. זה גם מה שככל הנראה גרם לו גם לכתוב את ספרו גם על הלכות שאינן 

רלוונטיות בשעתו, כמו סנהדרין ומלכים, ושכונסו תחת השם 'ערוך השולחן עתיד'. הוא ראה חשיבות 
חיי היומיום, כפי בעיסוק הלכתי בכלל מצוות התורה, בדומה לרמב"ם, ולא רק בהלכות הנוגעות ל

 שגרס בעל ה'משנה ברורה'.



לטעמי, הבדל זה בסגנון הפסיקה מטה את הכף לטובת 'ערוך השולחן'. חיבור זה הוא המשך 

למסורת הפסיקה המקובלת שלא נמנעה מלהכניס ראשה בין האחרונים ולהכריע הלכה למעשה 
על פי הסברא הישרה. מנגד, דווקא ה'משנה ברורה' נראה כמי שמוביל עמדה חדשה, הנוהגת 

ומה כלפי כל חיבור הלכתי שנכתב בדורות האחרונים, ומעניקה לו סמכות בצנעה יתירה וכפיפות ק
כשל ראשונים. ללא ספק, עמדה זו נבעה מצדיקותו הגדולה של ה'חפץ חיים' ומאמונתו התמימה, אך 

 מסופקני עד כמה היא מתאימה לצרכים של דורנו. 
 

ג נתניה הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פול
 ומרבני צוהר ועורך העלון.

 

 ניצה דוריד"ר / הפטרת משפטים
 לדעת לתת

הפטרת פרשת משפטים לקוחה מספר ירמיה ומדגישה את העיקרון החינוכי של אי צבירת רכוש 

ונכסים עד בלי די. לדעת לשחרר. לדעת לתת. לשלח את העבדים והשפחות, לא לצבור עוד ועוד 
 כסף כי אוהב כסף לא ישבע כסף, ככתוב בקהלת ה' ט'.

 ניגודי נטיות

, תופעת הרדיפה הבלתי פוסקת אחר צבירת הממון קיימתבאתר "להבין" מסבירים פסוק זה בכך, ש
ההסתפקות במועט, ההשלמה בלב עם "מה שיש", וההודיה לבורא על  בעולם כולו. למעשה,

כל אלו עומדות בניגוד לנטייה לרכושנות ולנהירה חסרת  –הטובה התמידית שהוא מרעיף עלינו 
הכסף. מידות אלו קשה מאוד לקנותן. לעתים דרושה עבודת חיים כדי להגיע לאחת מעצורים אחר 

תכונה זו, של אהבת הרכוש נקבעה בליבות בני האדם כדי  מפסגות מידת ההסתפקות במועט.

לנסותם. ה' מנסה אותנו כדי שנראה מהן השאיפות העומדות בראש מעינינו. ואכן, העומד בניסיון זה 
וחני, אדם שהצליח לנתק את הכבלים שריתקו אותו אל החומר ושעבדו את מתעלה ונחשב לאדם ר

 .רוחו באופן תמידי
 ברכה או עבודה זרה?

 כלכלה על פי התורה, ורב שכונה ברעננה -הרב שלמה אישון שליט"א, ראש מכון 'כתר' 

 בהסבר הדיבר: "לא יהיה לך אלהים אחרים", כותב בעל העקידה: "ויש בכלל זה, העבודה זרה
הגדולה, המצויה היום בעולם מציאות חזקה. והיא: התכוננות כל המחשבות והעסקים לקיבוץ הממון 

והצלחת הנכסים, שהמה להם האלוהים האדירים, אשר עליהם הם נשענים, ובאמונתם הם נסמכים, 
ועל קדושת שמם הם מכחישים אלוק ממעל ועוזבים את תורתו ומניחים אותה עגונה ועלובה בקרן 

 .", וזוהי גופה של עבודה זרה ועיקרהזוית
על פי המדרש, גלו בני גד וראובן תחילה מפני החשיבות המוגזמת שיחסו לממון: "וכן אתה מוצא 

בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול וחבבו את ממונם, וישבו להם חוץ לארץ 

 ."ישראל, לפיכך גלו תחילה מכל השבטים
"ל: "אין הנבואה שורה אלא חכם, גיבור ועשיר ובעל קומה". ואף שהרמב"ם באר מאידך אומרים חז

ש"עשיר" כאן הכוונה לבעל מידת ההסתפקות במועט, דחה זאת הר"ן בדרשותיו ובאר את הדברים 
כפשוטם: כדי שהנביא יוכל למלא כראוי את תפקידו הרוחני עליו להיות גם עשיר. מי שתלוי כלכלית 

מאוד להיות מוכיח בשער. מי שנתפס בחברה כאדם חלש לא יוכל להיות מנהיג  באחרים יקשה עליו

 .רוחני של העם
הרי הוא כעין עבודה זרה. כאשר  -כאשר העושר הופך למטרה  .המקורות הללו אינם סותרים

  .הרי הוא ברכה -העושר הינו אמצעי להשפעה חיובית 
שקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו. מביאי הביכורים לירושלים היו מוליכים לפניהם שור 

השור מבטא את כח העבודה. "ורב תבואות בכח שור". קרניו של השור מצופות זהב להורות שאל 
 .(העושר תביא בדרך ישרה רק העבודה, העמל והיגיעה )מסכת ביכורים

 העטרה של זית בראשו של השור רומזת לחכמה, שהרי שמן הזית שימש להאיר את המנורה,

סימן לדבר מנורה בדרום". עטרה זו נועדה ללמדנו כי מגמת העבודה  -ו"הרוצה שיחכים ידרים 
  .והעושר צריכה להיות הארת העולם באור החכמה והדעת

כמו העניות, גם העשירות היא ניסיון, כדברי הרמב"ן )שמות כ'(: "שאין לך בריה שאין הקב"ה מנסה 
  ."פתוחה לעניים, העני מנסה אותו אם יוכל לקבל יסוריןאותה, העשיר מנסה אותו אם תהיה ידו 

משזכה אדם לעושר, עליו להתפלל לקב"ה שיעמוד בניסיון וינצל את עושרו להוספת צדקה וחסד 

 .והשפעה רוחנית
 בראי הפסיכולוגיה

דיבור על כסף לעתים קרובות הוא טאבו, זה קשור בחברה "הפסיכולוג דיוויד קרוגר מציין, כי 
ובהיסטוריה האינדיבידואלית של כל אדם. כשההורים לא מדברים על כסף, הילד מגיע לכל מיני 

מסקנות, למשל שכסף הוא רע או מזוהם. מצד שני, כשכסף הוא הדבר היחיד שאסור לנו לדבר 

 -שלנו. זאת אומרת שכסף הוא כמו כתם רורשאך  עליו, אליו יתנקזו חלק גדול מהמשאלות הכמוסות



אנחנו משליכים עליו מה שאנחנו רוצים, ומה שאנחנו אומרים על כסף אנחנו בעצם אומרים על 

 ."עצמנו

 
קדמית הדתית שאנן בחיפה אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 

ועורכת המשנה של העלון.

 
 משלוחהמחיר אינו כולל דמי 

 

 החולייה החלשה / הרב ד"ר רונן לוביץ'
התורה מקפידה על כל פגיעה ביתום ובאלמנה, ומכאן גם בכל החלשים בחברה. 

 חשוב שנתרגם את המצוות והאיסורים הללו לשפת ימינו
בצבא, כשהיינו צריכים לחזק ולגרז את מזחלות הרק"ם )רכב קרבי משוריין: נגמש, טנק, תומ"ת 

 ".שלה ביותר החלשה החוליה של זקהחו לפי נקבע שרשרתה סןחוו: "זכרו שוכדומה( היו אומרים לנ

, ומיד בראשית הפרשה מופיעה לפני דאגת 'משפטים'אני נזכר בכלל הזה כאשר אני פותח את פרשת 
המצוות שבפרשה מתחילה במתכוון  דווקא בחוליות  35התורה לעבד ולאמה העבריים. השרשרת בת 

רה באה להבהיר לנו בכך שהתנהגות נכונה של מי שקיבל על עצמו תורה החלשות ביותר בחברה. התו
מגילוי דאגה ואכפתיות כלפי השכבות הנמוכות ומתחילה מתשומת הלב כלפי החלשים ביותר, 

  בחברה.

לאחר מכן עוברת הפרשה למשפטים שנוגעים לעניינים שבין אדם לחברו בענייני נזקים לסוגיהם, דיני 
בתוך כל אלה חוזרות שוב מצוות שעוסקות י שומרים, מלווים ולווים וכדומה, אך ינגנבים וגזלנים, עני

, כאשר התורה אינה חוסכת במילים להדגיש את חומרת האיסור לפגוע בהם. התורה ביחס לחלשים
 ַעּנֵה ִאם :ְתַעּנּון ֹלא וְיָתֹום ַאלְָמנָה ָכל :ִמְצָריִם ְבֶאֶרץ ֱהיִיֶתם גִֵרים ִכי ִתלְָחֶצּנּו וְֹלא תֹונֶה ֹלא וְגֵר" :אומרת

 נְֵשיֶכם וְָהיּו ֶבָחֶרב ֶאְתֶכם וְָהַרגְִתי ַאִפי וְָחָרה :ַצֲעָקתֹו ֶאְשַמע ָשמֹעַ  ֵאלַי יְִצַעק ָצעֹק ִאם ִכי אֹתֹו ְתַעּנֶה
כספים לעניים, לאחר הגר היתום והאלמנה מופיעות מצוות הנוגעות להלוואת  ".יְתִֹמים ּוְבנֵיֶכם ַאלְָמנֹות

כאשר התורה אוסרת לתבוע את החוב, אם הוא מתקשה לשלם, אוסרת לקחת ממנו נשך, ומחייבת 

 ְכסּותֹו ִהוא ִכיאו מדי ערב בהתאם לצורך שלו, " את המלווה להשיב ללווה העני את משכונו מדי בוקר
ֹ  ִשְמלָתֹו ִהוא לְַבָדּה ִ  כִי וְָהיָה יְִשָכב ַבֶמה רֹוולְע כו(. בהמשך -, ככב שמות) "ָאנִי ַחּנּון ִכי וְָשַמְעִתי ֵאלַי ְצַעקי



" ים ֱהיִיֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָריִםוְגֵר ֹלא ִתלְָחץ וְַאֶתם יְַדְעֶתם ֶאת נֶֶפש ַהגֵר ִכי גֵרִ " שוב חוזרת התורה ומצווה:

 )כג, ט(.
ו, שעוסקים בחלשים בחברה. הדרך המיוחדת בה נכתבו משפטי התורה הללניתן לראות בנקל את 

לגר, ליתום, הרי שבאלה המתייחסים כמעט טכני, ו שיבקורקטי, ניסוח דינים מובאים בשאר הבעוד ש
ב, הן בדרך של איום והזהרה והן בדרך של רים אל הלבדברים המדלאלמנה ולעני, התורה מוסיפה 

 הסברה המעוררת את רגש החמלה והרחמים.

 רגישות לכל אדם
התורה הללו נאמרו רק לגבי אלמנות ויתומים או שהם רלבנטיים לכל אדם שנמצא במצוקה? האם דיני 

 :בפרושו רש"י. כך קבע , וההכרעה היא שהם נאמרו על כל אדםבמכילתא חכמיםבשאלה זו נחלקו 
 ".ח ודבר מצוי לענותםובר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כיהוא הדין לכל אדם, אלא שד"

שיעור מאלף בדבר חובת הזהירות ברגשותיהם ניתן להביא מסיפור של חז"ל המספק חיזוק להכרעה זו 
כפל הלשון . חז"ל דיברו שם על תם מעשרת הרוגי המלכות הרומיישניוסק בעששל חלשים, סיפור 

ֹ אומר פסוקבפסוק העוסק באלמנות ויתומים. ה תֹו ִכי : "ָכל ַאלְָמנָה וְיָתֹום ֹלא ְתַעּנּון: ִאם ַעּנֵה ְתַעּנֶה א

בא להבהיר שאסור לענותם אפילו  לשוןהכפל , ולדברי חז"ל ִאם ָצעֹק יְִצַעק ֵאלַי ָשמַֹע ֶאְשַמע ַצֲעָקתֹו"
"וכבר היו רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל יוצאין ליהרג. מספרים:  הםבהמשך לכך . עינוי מועט

על מה אני נהרג? אמר ליה רבי ישמעאל:  אמר ליה רבן שמעון לרבי ישמעאל: רבי יצא לבי שאיני יודע
מימיך לא בא אדם אצלך לדין או לשאלה והשהתו עד שהיית גומר כוסך או שהיית נועל סנדלך או עד 

שהיית עוטף טליתך? ואמרה תורה אם ענה תענה אותו אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט! ובדבר הזה 

 . )מכילתא דר"י, משפטים יח( אמר לו נחמתני"
שיח זה כיצד שני גדולי ישראל היוצאים להיהרג על ידי המלכות, ולפי הבנתם -כמים מתארים בדוח

מתקיים בהם הפסוק הנ"ל. הם תופסים את חובת היחס הנאות ליתום ולאלמנה לא כהמלצה מופשטת 
ולא כאמירה כללית להתנהג בסדר כלפיהם, אלא כתביעה תובענית וחמורה המחייבת הקפדה 

יושם אל לב שרבי ישמעאל לא אמר: "מימיך לא בא יתום או  ל יחס מושלם כלפיהם.מקסימאלית ע
נראה בברור שהוא סבור שמצוות "ָכל ַאלְָמנָה וְיָתֹום ֹלא  .אלמנה אצלך", אלא "לא בא אדם אצלך"

 ְתַעּנּון" אינה נוגעת רק ליתומים ולאלמנות, כי אם לכל אדם שנמצא במצב של קושי ומצוקה. 

 פגיעה תוך שניות
, רזתשהיא לכאורה מופתביעה הסטנדרטים של יחס לבעלי דין הבאים אל הרב מתוארים בדבריהם כ

נית. וכי מה כל כך נורא אם מישהו ימתין כמה שניות לרב שהיה באמצע עיסוקיו. לא הגיוו לא מציאותית
 (ם...הרב הוא בן אדשגם היא  התשובה הנכונה)אגב, וכי הרב הוא לא בן אדם?! 

, שבמבט ראשון נראה כאילו נלקחו מעולם של אידיאלים השייכים לאנשי דברי רבי ישמעאל ,ברם

סגולה בלבד, ניתנים להבנה גם במושגים שלנו. כאשר אדם החווה רגשי נחיתות נאלץ להמתין לנותן 
רגע קט השירות והלה אינו מתפנה אליו, הוא חווה תחושות קשות של השפלה. השהייתו בחוץ אפילו ל

אותו  הביאמעמדו הדל, ומגבירה אצלו את חוסר הביטחון, מעצימה את תפיסתו העצמית בדבר מ
לאיש בעולם לא הוא כנראה באמת אבק אדם בעיני הבריות, ואפילו הרב מזלזל בו, הרי אם ב שולחש

של המתנה בחוץ שהאדם ממתין בעוד שהדיין מסיים לשתות את כוס קט פילו רגע כפת ממנו. אא

 תה שלו, עלולה לגרום לו להרהר: "כנראה שאני לא בדיוק כוס התה של הרב שלי". ה
גם שניות אחדות של המתנה שהאישה ממתינה עם העוף הנוטף דם ומים בידה, כדי לברר את כשרותו, 

עלולה להביאה למחשבה: "הרב מדיר אותי בשל היותי אישה. אילו הייתי גבר, הרב היה מתפנה אלי 
ץ לדלת עד שהרב ילבש את החליפה ויחבוש וילו דקה אחת של המתנה שהעני ממתין מחמיידית". אפ

את כובעו, עלולה לגרום לו לחשוב: "אני כנראה לא מספיק חשוב, הרב עסוק עכשיו בהכנותיו 
 שבפסוקבהסבר שהציע לכפילות הרבי מקוצק נראה שבכיוון זה הלך גם לנסיעה, ולא מתעניין בי". 

כפל הפגיעה שיש באלמנה  על ,לדבריו ,כפל הלשון בא ללמד. אלמנות ויתומיםהמדבר על עינוי 

שכן הם , ופסיכולוגית ויתום, שבנוסף לפגיעה הפיזית או הממונית הם נפגעים גם מבחינה נפשית
צעקתם היא צעקה לכן כל עינוי הוא עינוי כפול, ועבורם . ומעמדם רק בגלל מצבםפגעו בם מניחים ש

 מסכנים.השוועת באוזן רגישה במיוחד את שומע ר שאה' -מ ה למענה כפולזוכהיא כפולה, ו
 תרגום לימינו

הרגישות לסבלם של החלשים היתה נר לרגליהם של רבים מגדולי ישראל שראשם היה שקוע 

הרב חיים סולוביצ'יק בלמדנות עמוקה, אך לבם היה נתון לחלשים שבקהילה. אחד ומיוחד שבהם היה 
גדלות בתורה, אך כששאלוהו מה תפקידו של רב בישראל, ענה: "לדאוג לאלמנות ששמו הלך לפניו ב

היותו רב בבריסק היתה הקהילה מספקת לו עצים להסקה. יום אחד חשבו וליתומים". מסופר עליו שב
הגבאים ומצאו שהוצאות ההסקה של רבם גבוהות ביותר, וכשבדקו גילו שמחסן העצים שלו אינו נעול, 

ים ולוקחים משם עצים. הם החליטו לנעול את המחסן, ומסרו את המפתח לשמש. ועניי העיר בא
כשנודע הדבר לרבי חיים, הוא דרש להסיר מיד את המנעול. באו ראשי הקהל והתלוננו שאין הקהילה 

יכולה לספק עצים לכל עניי העיר. אמר להם רבי חיים: "אם כך, לא יסיקו אף בביתי אני לא יכול 

)הסיפור מובא אצל ש. רז, 'שבעים פנים  ם, כשהעניים ובני ביתם קופאים מקור..."לשבת בבית מחומ
 .(411לתורה', עמ' 



תנו רגישות לרגשות האחר, ויותר מכל תשומת לב מיוחדת כלפי החלשים ביותר, התורה דורשת מא

ם אלה שכל דבר של מה בכך יכול להתפרש על ידם כפגיעה, כל אמירה או התעלמות עלולים להביא
עלינו לדעת לתרגם את  לידי צער, לפגוע בדימוי העצמי שלהם ולהעצים את רגש הנחיתות שיש להם.

מצוות התורה בדבר היחס לחלשים למשמעויות הרלבנטיות בזמננו. מצוות אהבת הגר צריכה להיתרגם 
 לאהבת העולה החדש המרגיש כזר, היחס ליתום ולאלמנה צריך להתפרש גם כחובה להיות לעזרגם 

 לכוון אותנו לעזור לכל בעלי המוגבלויות. כותפי החרש והעיוור צריהחובות כל הוריות,-למשפחות חד

יצוין כי בחברה הדמוקרטית והשוויונית של זמננו הממסד והרשויות השונות אינם מפלים אלמנות 
י אדם ויתומים, גרים ועניים. אולם החוק האזרחי וכללי המינהל התקין אינם עוסקים ביחס של בנ

מצוות התורה כיחידים. הם גם אינם דורשים מאתנו לעשות את הטוב, אלא רק להימנע מלפגוע. 
מי מוטיבציה לפעול על מנת להיטיב עם הכוונה והכוח, את הרצון והאמורות לתת לאדם הדתי את ה

שותיו ואת רג צרכיואת כדי להבין  רגישותדמיון ולהפעיל שלנו הוא אתגר . השגורלם לא היטיב עימם
  .לסייע לוולהיות יצירתיים כדי , של השונה מאתנו

יתקיים נזכה ש, חברתיות ביחס לאחר ולחלש-מוסריותאת המצוות הטמיע השכיל אל דל ולאם נדע לה

 יומא פו, א(. עפ"יבנו "ישראל אשר בך אתפאר" )ישעיהו מט(, ויימצא שם שמים מתקדש על ידינו )

 
רבני  מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 

 בית הלל

 
 

 / משה אוסי על קצה הלשון לפרשת משפטים            

 

ים"  טִּ ְשפָּ   בין ישראל לעמים -"וְֵאלֶּה ַהמִּ
את רוב הדברים שבמאמר זה למדתי מפי מורי הרב פרופ' יוסף  – הכרת הטוב)

 פאור, הן בע"פ והן מתוך ספריו המאלפים. יאריך ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים!(
ובשלושה עקרונות, שונה חוקת ישראל מן , החוקה של העם התורה היא

                                                החוקות של העמים:



יורד . יש לשים לב, שה' העםבין ה' לבין  ברית אופקיתהתורה מושתתת על  ]א[  
יט:ח(. "יחדו" היינו שמות ִדֶבר ה' נֲַעֶשה" )-ָהָעם יְַחָדו וַיֹאְמרּו כֹל ֲאֶשר-סיני, "וַיֲַענּו ָכל על הר

      'ביחד,' בהסכם מלא ובלי יוצא מן הכלל;                                                                       

העילית הנאורה מסוג זה או אחר. הברית נכרתה בין ה' לבין העם, ולא עם  ]ב[
לג:ד(. לכן, על המלך דברים מֹוָרָשה ְקִהלַת יֲַעקֹב" )  לָנּו מֶֹשה-בלשון המקרא, "תֹוָרה ִצּוָה

ֶעֶבד לָָעם -ַהיֹום ִתְהיֶה-להשתעבד לעם, ולא להיפך, כפי שאומרים הזקנים אל רחבעם: "ִאם

מלכים ַהיִָמים" )-וְָהיּו לְָך ֲעָבִדים, ָכל--ָת ֲאלֵיֶהם ְדָבִרים טֹוִביםַהזֶה וֲַעַבְדָתם, וֲַענִיָתם, וְִדַברְ 
                                                      יב:ז(.

על כן, אין סמכות לגוף המחוקק לגזור גזירות ולתקן תקנות נגד רצון העם; ]ג[    
וסיף ולגרוע ממנו, ככול העולה על רוחם, ואין לסמכות, אפילו דתית, לשנות את החוק, ולה

ולכן אין ביד גופים אלה הסמכות ללחוץ על העם לקבל תקנותיהם וגזירותיהם נגד רצונם. 
 מאליההמקור לעקרון זה, בהלכה האומרת כי ַתקנה שנקבעה על ידי עזרא ובית דינו בטלה 

עמוד בה, לפיכך , בגין שלא "פשטה תקנה זו בכל ישראל, ולא היה כוח ברוב הצבור ל

," ויתרה מזאת, "הרי שגזרו בית דין גזירה ודימו שרוב הקהל יכולין לעמוד בה, ואחר בטלה
. ואינן רשאין לכוף את העם בטלהשגזרוה פקפקו העם בה ולא פשטה ברוב הקהל, הרי זו 

ללכת בה." תיאוריה משפטית זו מושתתת על העקרון, ש"אין גוזרין גזירה על הציבור אלא 
רוב ציבור יכולין לעמוד בה." מכאן ליסוד הלכתי שאין לו מקביל אצל האומות: בלי  א"כ

     הסכם מלא של העם אין לתקנות ולגזירות שמכריזה הרשות המחוקקת תוקף חוקי.                                                         

סדר מדיני, לריבוי שמותיו מאידך גיסא, שינוי חד אצל האומות. כל  - משפט הגויים
המגוונים )מונרכיה, אריסטוקרטיה, דמוקרטיה, ועוד(, מושתת על ארגון היררכי שכופה 

הצד השווה שבארגונים האלה, היא זכות 'העליון'  בכיוון אנכי, מ'למעלה' ל'מטה.'משטרו 
יות להטיל מרותו על 'התחתון.' עקרון זה יפה גם כלפי משטר מתוחכם שמכיר בחלוקת רשו

)רשות מחוקקת, רשות שופטת ועוד(. יש לשים לב שבכל ארגון אנכי, כוחות המשטר הן 
פירמידה המעניקות כוח וסמכויות לכל רשות ורשות לאכוף את אלה שמתחתיהן, בדומה ל

" ַהיְאֹר-עֵֹמד ַעלהשיא עמד השליט האבסולוטי: "ּוַפְרעֹה חֹלֵם וְִהּנֵה -של מצריים, שבנקודת

(. אמנם במדינות מתקדמות כארצות הברית ישנה חוקה שאמורה להגן על מא:אבראשית )
זכויות האזרח. ברם, 'החוקה' אינה מה שהחוקה אומרת או לא אומרת, אלא מה שחמישה 

אישים מתוך תשעה, מגוף שלא נבחר על ידי העם, קובעים שהחוקה אומרת או לא אומרת. 
עלינו להביא בחשבון את הדוקטרינה  כדי לעמוד על מהות מערכת חוקי היסוד של ארה"ב

הקובעת כי לבית המשפט הגבוה הרשות לדון 'בחוקיות' של חקיקת הקונגרס, ורצון 

, תלוי ברצונם המוחלט של חמישה אישים, מגוף ”הקונגרס שאמור לייצג את רצון "העם
 שלא נבחר על ידי העם. 

טיה,' ו'עליונות החוק והצדק' ונראה כי אין הרבה מה ללמוד בתחום 'הדמוקר
ממערכת היררכית. בוא וראה: מערכת התורה ִאפשרה לישראל להתקיים אלפיים שנה בלי 

משטרה וצבא משלה. יוצא שבמערכת אנכית של העמים, מוסדות המשפט וכל בירוקרטיה 

הפוליטי. )ואין הבדל, בין שתקרא לריבון, 'מלך,' -שואבים את סמכותם מן הריבון—אחרת
המשפט, ולו -או בשם אחר שתבחר(, ולריבון יש חסינות ממערכת בית–שיא,' 'קונגרס''נ

המשפט. וכבר ראינו שהמערכת -הסמכות להעניק חנינה מלאה למי שהואשם על ידי בית
 הפוליטית של העמים מושתתת על כוח החרב.

שני  -בניגוד למושג הריבונות בעמים, הטריטוריה והמערכת החוקית של ישראל 
שנכרתה בין ה'  מיוסדים על ברית אופקית -עמודי התווך שעליהם נשען כל משטר מדיני 

ה"לבין העם. במקרא,  שָּ על הטריטוריה: "וְנַָתִתי אָֹתּה לֶָכם  העםמסמנת ריבונות  "מורָּ

ה שָּ מדינית של המשטר: "תֹוָרה -ו:ח(, וכן גם ריבונות העם על המערכת החוקיתשמות " )מֹורָּ
ה  לָנּו מֶֹשה-ִצּוָה שָּ לג:ד(;  ואי לכך, למלך ניתנה ריבונות מוגבלת. דברים ְקִהלַת יֲַעקֹב" ) מֹורָּ

וכדי לפרסם כי המלך כפוף לחוק )ולא להיפך(, חייב המלך לשאת את ספר התורה תמיד: 
ַהשֵֹפט ֲאֶשר יְִהיֶה ַביִָמים ָהֵהם וְָדַרְשָת וְִהגִידּו לְָך ֵאת ְדַבר -ַהכֲֹהנִים ַהלְוִיִם וְֶאל-ֶאל "ּוָבאתָ 

ט(; כשהעיקרון הוא, "דברי הרב ודברי העבד דברי הרב קודמין. ואין -יז:חדברים ַהִמְשָפט" )

יתרה מזו, אם עבר המלך על צריך לומר אם גזר המלך לבטל מצווה שאין שומעין לו". 
החוק, ביד בית הדין הגדול להעמידו לדין ולהענישו על כך. לבסוף יש לציין כי במסורת 

ישראל "העם" היא ישות עצמאית שאינה תלויה במלך. אדרבה: ריבונות המלך ומעמדו 
ה כי על העם יז:יד(, פירוש דבריםהחוקי תלויים ב"עם." המצווה "שֹום ָתִשים ָעלֶיָך ֶמלְֶך" )

המקדש ריבונות מוגבלת.                                                     -המשפט ולמוסד בית-ל"מנות" עליו מלך. גם למוסד בית
בין ישראל לעמים. בכל מערכת פוליטית מודרנית, כזו של ארצות הברית  לעוד הבדלמכאן 

יות. ברם, לאחר שנבחרו, בידם לחקוק ומערב אירופה, נציגי העם נבחרים בדרכים דמוקרט

חקיקות ולגזור גזירות על אפם ועל חמתם של הציבור הבוחר. 'התרופה' היחידה לתיקון 
עיוות זה הוא להמתין עד עידן הבחירות הבאות, ואז... חוזר חלילה )שקר..סקר תרדוף(. לא 

 -מלא של העם זאת אומרת, שלא נתקבלה ברצון ה -כן בתורת ישראל. גזירה שלא "פשטה"



אין לה תוקף חוקי, אפילו כשנחקקה על ידי בית דין הגדול של ישראל. וכן כתב הרמב"ם 

הרי שגזרו בית דין גזירה ודימו שרוב הקהל יכולין לעמוד  פ"ב ה"ו: ממריםבמשנה תורה, 
בה, ואחר שגזרוה פקפקו העם בה ולא פשטה ברוב הקהל, הרי זו בטלה, ואינן רשאין לכוף 

ללכת בה. וכן, על פי מסורת ישראל, עזרא ובית דינו תיקנו שבעל קרי לא יקרא  את העם
בתורה ולא יתפלל עד שיטבול. גם תקנה זו בְטלה בגין שלא פשטה בישראל. לפי עניינינו 

למדנו, כי לשום מנגנון בירוקרטי, כולל בית הדין הגדול, אין לו רשות להטיל גזירותיו על 

העם. ויש מצוות אחרות, שנתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו אותן  הציבור בלי הסכם מלא מן
נביאים וחכמים ופשטו בכל ישראל, כגון מקרא מגלה, ונר חנוכה, ותענית תשעה באב, 

הא למדת, כי גם לבית הדין של שבעים ואחד בארץ ישראל, המצוות שהתקינו  -ועירובין ועוד
                                  מחייבות אם "פשטו בכל ישראל."

במשפט העברי, האל הוא ה"מחוקק הראשי", ולא האדם. וכל מעשה  -  סיכום 
שיעשה האדם ייתפס לכל היותר כפרשנות לדבריו או כ"חקיקת משנה". לאף גוף אין 

סמכות להחליף את חוקי התורה, אלא לכל היותר תוספת עליהם. כפי שקבע הרמב"ם: 

ים, לא תהא מוחלפת". הווי אומר, התורה היא ה"ראש", "זאת התורה, תורת משה, מעשה שמ
המלכה, הנשיאה, ואף חיבורו של הרמב"ם "משנה תורה" הוא לכל היותר "ִמשנֶה" לה; זאת 

, לא על מהפכות. על אף המשכיותועל  מסורת, על רצףועוד. המשפט העברי מיוסד על 
שיש בו לעתים שינויים ותמורות, בסיסו נותר בעינו ומשקף רצף ומסורת: כל דור מוסיף 

והם יעשו זאת בצנעה, מתוך  אך אינו הורס את הקיים,נדבך על מה שעשה הדור הקודם, 

-ענווה וכבוד כלפי הדורות הקודמים. נציין כאן פרט אחד נוסף: לפי חוקי חמורבי )לפני כ
עוונות ולוותר אף לחייבי  שנה בבבל(, המלך הוא מקור החוק והמשפט. בידו למחול 1444

המלך כפוף לחוק. מלך  מיתות. ואילו התורה מעמידה את החוק מעל לכל שלטון. גם
אמנם חכמי  ."ושמאל עליו לשפוט משפט צדק, ומצּווה "לבלתי סור מן התורה ימין –ישראל 

של קודמיהם, מפתחים אותם ומתאימים אותם לשינויים  המשפט העברי משנים ֶהסדרים
חברתיים, כלכליים והיסטוריים, אך הם עושים זאת לא במעשי חקיקה גדולים, רחבי היקף, 

אלא כבדרך אגב, באמצעות פסקי דין, שאלות ותשובות או תקנות קהל; הנורמה הישנה 

 נותרה על כנה, ותוקפה עומד כמעקרו.
 

 
 

 

 מפגשי חוויה ותרבות – חברותא
 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
וסיפורים פיוטים, שירים  –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
 מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן. 
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  
 09-8335016 —נא לפנות למשה אוסי      

              mosheossi@gmail.com 

 א.  שיחה קלילה על המגילה

הומור ומשחקים, חידות וחידודים ומלים 

 מחופשות בעקבות סיפור המגילה.

שיחה על האביב,  – ב. "והגדת לבנך"

 חודש ניסן, פסח והגדה עם סיפורים וחידה.

 90-6005938משה אוסי  
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