
והחשיבות של קיום מערכת של חוק ומשפט בין אדם  הערך 

הינו דבר מובן , לחברו כדבר הכרחי לקיומה של חברה אנושית
כבר בראשית קיומו של העולם למדנו שעונש , לדוגמא. למתבונן
לא היה . בא על כך שמלאה הארץ חמס, חורבן העולם–המבול 

לכן  , לא היה שלום בין בני האדם!משפט ולכן לא היה שלום
.לא היה שלום בעולם

של מערכת משפט העושה " כלל עולמית"ביטוי לחשיבות ה
על  : "משפט אמת וצדק מצוי בדבריו של רבן שמעון בן גמליאל

על הדין ועל האמת ועל השלום שלשה דברים העולם עומד
ְׁש ַּע   ַּט ש ָׁלֹום ש ִפְׁטוּ בּ ".רייכֶםשנאמר אֱמֶת וּמִש ְּׁפ

כשנעשה , קיומו של העולם מותנה בזה שנעשה הדין, דהיינו
כך מבואר מאמרו . הדין נעשית האמת ועל ידי כך יהיה שלום

שלושת (. ב, תענית ד)של רבן שמעון בן גמליאל בירושלמי 
המושגים המוזכרים מתכנסים לעניין אחד ונלמדים מפסוק 

פעמים רבות נפגשתי במצב זה שבטרם באו  , כך זה בחיים. אחד
אך משנפסק , הצדדים המתדיינים לדין הרי הם צרים זה לזה

.  הדין חזר ושכן השלום ביניהם

כמו , הבנה זו יכולה להיות נכונה לגבי כל שיטת משפט צדק
אשר שמה לה למטרה לדאוג לסדר  , בני נח המצווים על הדינים
בראשית  החיבור ' ו, אך אות אחת. צודק ונאות ולהשכין שלום

:בזהמלמדת אותנו שלישראל לא די , פרשת משפטים
,  על העליוניםמוסיפיןאלו , ישמעאל אומר' ר: ואלה המשפטים"

".מסינימה עליונים מסיני אף תחתונים 
, דומה שמאמר זה בא ללמדנו שמשפטי התורה שמקורם מסיני

משפטי התורה מביאים לידי ביטוי את : מעלות נוספות להם

וכן גם את הצד הלאומי של , הרצון האלוקי בהנהגת העולם
משפט התורה אינו רק סדר חברתי אלא ביטוי לצדק  . ישראל

. האלוקי ומימושו בחיי המעשה וגורם להשראת שכינה בישראל
משרה שכינה  כל דיין שדן דין אמת לאמיתו "ל "כמאמר חז
(.א"סנהדרין ז ע" )בישראל
ראו בחומרה רבה את הנוטש את דיני , ל בכל הדורות"חכמינו ז

לכן יש להשתדל  . התורה הקדושה ומתדיין במשפטי העמים
ולבסס את קיום משפט התורה בחיי המעשה באופן יעיל ומועיל  

. ונגיש לציבור
זכינו בשנים האחרונות לחיזוק וביסוס של בתי דין לדיני ממונות 

יעיל ומסודר על פי , הדנים באופן מקצועי, בפריסה ארצית
.  צעד נוסף להשבת משפט התורה-משפטי התורה 
במדרש שיש בו גם ציפייה ותקווה דברינו ניתן לסכם את 
אומר ' ר... ואלה המשפטים(: "טו, שמות רבה ל)לגאולה שלמה 

?  למה, ה על הדברות כך הזהיר על הדין"כשם שהזהיר הקב
ְׁ שנאמר , שבו העולם תלוי ַּע מִיד מֶלֶך ָׁט י ְׁמִש ְּׁפ ובו ציון  . ֶרץאָׁ בּ

ְׁש ָׁבֶ , נבנית ָׁדֶה ו ָׁט ּתִּפ ְׁמִש ְּׁפ ְׁדָׁקָׁהשנאמר צִיֹּון בּ ובו צדיקים  . יהָׁ בִּצ
ָׁט ֹעש יה צְׁ , מתגדלין ".דָׁקָׁה בְׁכָׁל עיתשנאמר אַּש ְׁריי ש ֹמְׁריי מִש ְּׁפ

,  ד בבית הדין הרבני בחיפה"הוא אביגודההרב 
.מ בישיבה לשעבר"ור

יגודההרב יוסף  אני ואתה נקיים את העולם
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ב"ז שבט תשפ"כ

3' גיליון מס

"לאחריה והיא באמצעלפניה ומשפטים משפטים לכך התורה , להי-אהטוב של תורה הוא טוב "
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.. מאילנה/ קיבלתי את מספרך מנתיב , שלום? הלו"

קריאה  ? ביישנות? הססנות. שקט מעבר לקו..." אני א
?להבנה

ָׁך, כן" כל הכבוד על . נעים להכיר? מה שלומך, שלום ל
!"לא מובן מאליו, האומץ

ואנחנו קובעות  . מעבר לקומבויישחיוך , "תודה. כן, אה"
הילדים רצים , דפיקה בדלת. כבר אירוח לשבת הקרובה

סקרנים לראות מי . לפתוח בשמחה לאורחים החדשים
מחשבות רצות , הם עומדים בפתח הבית בביישנות. הגיע

תחושה . לא נעים להתארח אצל משפחה לא מוכרת: באוויר
אולי בכלל אנחנו אוכלים  . אבל לא כלכלית. של להיות נזקק

אנחנו , איזה פדיחות נעשה? את האוכל של הילדים שלהם
. יהודיים-לא באמת מכירים את אורחות החיים הדתיים 

?כ רוצה להתגייר"מי באמת יאמין לי שאני כ? יצחקו עלינו
בתחושה שחיכינו , אנחנו מזמינים אותם בשמחה להצטרף

זה לא רק  . אכפתיות אנושית. חמימות משפחתית. רק להם
זו . זו נשמה שמצטרפת לעם היהודי-" עוד ליווי של מתגייר"

תוך . בלי שיפוטיות, נשמה שמחפשת שיראו אותה כפי שהיא
הילדים עוזרים לזרז , כדי הארוחה הקרח מתחיל להפשיר

-תהליכים כהרגלם והשיחה קולחת לעולמות אישיים 
הליווי הופך  . על העיר ובכלל, צבא, משפחה, עבודה

למשמעותי כשמצליחים לראות את מכלול האדם ולא רק את 
.נקודת המוצא בלימוד שאליו הגיעו

האחות , זאת משתפת על הדודה היהודייה ששומרת שבת
אמיתיוכמה היא כבר מחכה להיות חלק . של אבא

מ  "זה מספר על החיים בברה. מהמשפחה הרחבה שלה
כשסבא רבא היה יהודי חשוב  , בתוך הקהילה היהודית

, אלו מספרים על האנטישמיות שעברו שם. בקהילה
ושעד כה . ההשפלות והניכור בגלל היותם יהודים מאבא

עד שהגיעו לארץ וזהותם התנפצה –גדלו כיהודים לכל דבר 
של הסביבה  " סכנה"ה-" גויים"וכעת הם ה. לרסיסים
הכלועל האומץ למרות . כאב ובלבול, תסכול, כעס. היהודית

,  לעבור את כל מסכת הגיור כדי להיות שייכים שוב
ההוא שמספר עד כמה הוא . לחיק העם היהודי, כהלכתה

. אשר מגן על ארץ ישראל ועם ישראל, גאה בתפקידו בצבא
כדי שסביבתו תהווה לו תמיכה " נצח יהודה"אפילו משרת ב

וההיא מגלה פתאום מסבתא שהם משפחה של  . בתהליך
אבל המסמכים טמונים אי שם , אנוסים מדרום אמריקה

.וספק אם ניתן להוכיח את יהדותם
מתביישים לספר  , במהלך וגם אחרי התהליך, ואיך רובם
שלא יאמינו ', תחושת סוג ב, מפחדים מעלבונות. שעברו גיור

שלא כחוזר בתשובה שעובר  . הקושי הגדול הוא הקהילה. לי
המתגיירים לרוב ממשיכים בחייהם  , כ"לקהילה אחרת בד

אשר מאתגרת אותם יום , בסביבתם הקהילתית הקודמת
.יום

.  במילה טובה, באהבה. ואנחנו את שלנו משתדלים לעשות
אמונה , בחיי קהילה–פותחים את הדלת לכל שאלה 

.לא יוציא תקלה תחת ידינו' תומכים ומתפללים שה. והלכה
מקווים ומאמינים . הכלי, וכמו בכל שידוך אנחנו השליחים

שבאותו הזמן זה נעשה ביושר  , במי שעובר לחיק ישראל
כמו שאנו מבטיחים לעצמנו ביום  , וברצון להמשיך

ומי ייתן והעם היהודי יקבל אותם בחיבוק של . הכיפורים
זרע . והשאר בינם לבין ריבונו של עולם". ואהבת את הגר"

.ישראל

סיאנירחל  "ואתם ידעתם את נפש הגר"| הנשית הזוית

כולנו לומדים משפטים

ואלה "ה אמר למשה רבנו "בשעה שהקב: אומרהמדרש 
פתחו המלאכים את פיהם , "לפניהםהמשפטים אשר תשים 

".ומשפטמלך אוהב צדקה ' אתה הברוך "ואמרו 

שאותו , ה"אהבת המשפט של הקבעמוק בין ישנו קשר 
לכך שמשה  , הדייניםלהוציא לפועל רק לכאורה אמורים 
. ישראלכל עם את המשפטים לפני מצטווה לשים 

ואלה המשפטים אשר תשים "המיוחדת בציווי הנקודה 
אלא , היא שדיני התורה לא נכתבו בשביל הדיינים" לפניהם

.בשביל כלל הציבור
של שופט בית המשפט  " כך דרכו של תלמוד"ישנו ספר בשם 

: וכך הוא כותב, ל"זזילברגמשה ' העליון לשעבר פרופ
. הוא משפט ללא שופטים, ניתן להיאמר, המשפט העברי"

הוא מורה לאדם  , אין החוק מורה את הדיין כיצד לפסוק
לא נורמות של פסיקה  , העברי קובעהמשפט . לחיותכיצד 

.  אלא נורמות של התנהגות
לא חובו של  –" פריעת בעל חוב מצוה"אומרת הגמרא 

אלא חובתו של , את בית הדיןאיפואהנושה מעניין 
כאילו כתוצאה  , ורק בעקיפין. שלוהמצוהקיום ... החייב

המשפט המודרני אינו  כי . משנית מקבל הנושה את כספו
".הוא מתעניין רק בזכויות, מתעניין כלל בחובות

דוקאאלא , העברי לא נועד בשביל בתי המשפטהמשפט 
. בשביל שנדע איך להתנהג כדי לא להגיע לבית המשפט
וכך גם ניתן לראות בפועל שבודדים הם המגיעים לדין  

. בבית משפט במהלך חייהם

על ההבדל בין המשפט המודרני זילברגבדבריו של השופט 
". משפט"למשפט התורה יש מבט מדהים על המושג 

.  ראויהחיינו בצורה את החובות שלנו כבני אדם מעצבות 
מטרת המשפט התורני היא לא רק שלא נבלע אחד את  

יופיע בעולם ושנחנך את עצמנו ' כי אם שדבר ה, השני
התורה  –באנו לתת לעולם ולא רק לקבל מהעולם . לאורו

ולא מהן " מהי חובת האדם בעולמו"מלמדת אותנו 
כפי שאנשים עלולים בטעות להתחנך מתפיסות  , זכויותינו

. הרווחות בעולם

זו הכנה לכך שנזכה למערכת , בחיינודיני התורה קיום 
ממשפטים אנחנו לומדים תורה ומתחנכים . משפט מתוקנת

להקפיד לא להזיק לחברו  צריך שאדם : של אמת ושלום כגון
התנהגות כולנו על פי כך . ניזוקשלא להיות יותר מאשר 

.כבראשונהשופטינו ה להשבת "התורה תביא בע

.  ב"ד שבט תשפ"מתוך השיעור שהועבר בכ
.  השיעור המלא יעלה לאתר בקרוב

הרב ויצמן
נקודה מתוך

"השבועפרשתלחיות עם"

רמזים לפינת הילדים  ( מומלץ להדפיס מהקישורים לפני שבת   :)

1(. בעל הטורים  כא  , (.א
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