הליכות עם ישראל

עמותה להפצת ערכי היהדות הנאמנה «

מכון מש“ה

לחקר משנת הרמב“ם

אור ההליכות – אור פני ה'
כל יום אנו מבקשים מה' בסיום תפילת שמונֶ ה-
עשרה "שים שלום טובה וברכה ,חן וחסד
ורחמים עלינו ועל ישראל עמך .וברכנו כולנו
כאחד ממאור פניך ,כי ממאור פניך נתת לנו ה'
א -להינו תורה וחיים ,אהבה וחסד ,צדקה ושלום.
וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת
בשלום .בא"י המברך את עמו ישראל בשלום".

גליון 011
חודש שבט תשע“ו

הרה“ג רצון ערוסי

שליט“א

השכינה יהיה בתוכנו .ופירוש זה יכול להתאים לשתי הברכות .אולם
נראה שכוונת הפירוש הזה היא בעיקר לימות המשיח ,כשייּבנה
שכשתִשרה שכינה בתוכנו ,בבנין מקדשנו במהרה,
ִ
המקדש .ואין ספק
יהיה מאור השכינה בתוכנו ,ונזכה בתורה וחיים ,אהבה וחסד ,צדקה
ושלום.
(ג) .הפירוש השלישי' :אור פני ה' ' – הוא אור התורה .ופירוש זה מתבקש,
כי הוא ראוי לכל עת ,גם בטרם נבנָ ה המקדש.

ִיחנֶ ךָ" ,להיות בעלי
ברור הדבר ,שאין כוונת ברכה זו רק לשלום אולם כיצד ע"י אֹור פני ה' ,שהוא אור התורה ,נזכה ל"ו ֻ
בינינו ובין אויבינו ,אלא גם לשלום בינינו לבין עצמנו ,בינינו לבין ָיצרינו; חן ,להיות מחוננים ,להיות ראויים לחנינה ,וכיצד מאור פני ה' נזכה
שהרי ּבלִ ּבּה של ברכה זו ,אנו מבקשים מה' ''וברכנו כולנו כאחד ,לתורה ולחיים ,אהבה וחסד צדקה ושלום? התשובה לכך היא כפולה:
ממאור פניך'' ,ובקשה זו אינה עניין לְ עם הנאבק על
(א) .לימוד תורה הלכה למעשה מאפשר לכל אחד מאתנו
קיומו נגד אויביו ,אלא היא עניין לעם אחד ומיוחד,
”"אור ההליכות" נועד
ולכולנו כאחד ,להיות בעלי חן ,מחוננים וראויים לחנינה,
ששואף להיות ַעם ה'ָ ,עם ֶערּכי וייעודי.
ולהיות בעלי תורה ,אהבה וחסד ,צדקה ושלום.
פניו,
ממאור
אותנו
ולכן אנו מבקשים מה' שיברך
להאיר לנו ,לכל אחד
(ב) .לימוד התורה ,פנימיותה ,טעמיה וסודותיה .בלימוד זה
תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ושלום.
מאתנו ,ולכולנו כאחד ,את אנו שואפים להידבק בצור העולמים וְלֵ ילֵ ְך בדרכיו .מה הוא
רחום ,אף אתה ה יֵה רחום .וכיוצ''ב אף כל אחד מאתנו
אין זה מן הדברים הקלים לפענח כוונת חכמים
אור הליכות התורה ואת רוצה לֵ יאֹור באֹור תורת ה' .היעד בלימוד זה הוא להיות
ַּבּביטוי 'מאור פני ה' ' (למשמעויות הביטוי 'פנים' ְראּו
כמלאך ה'.
רבינו ,מו"נ ח"א ,לז) .ואין אנו מתיימרים לקבוע
מסמרות בפירוש ביטוי זה ,רק לתת כיוּונֵ י חשיבה .אור הליכות ה'”
זוהי ברכת השלום ,כלומר הּשלֵ ימּות האמיתית  ,ליחיד
ולכלל ישראל .והיא בברכת כהנים ובברכת שים שלום,
יש לזכור שלפני ברּכת שים שלום ,נאמרת ברכת כהנים ,והברכה ועושה שלום במרומיו ,הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל.
בספרי אין פלא ,שאנו אומרים בר"ה ,עת שאנו מרועעים את יצרינו ,ומתדבקים
ֵ
ִיחנֶ ךָ" (במ' ו ,כד) .ודרשו
האמצעית שּבּה היא "יאר ה' פניו אליך ו ֻ
רּועה .ה'ְּ ,באֹור ָפנֶ יָך י ְַהלֵ כּוןְּ .ב ִש ְמָך ,יְגִ ילּון ּכָ ל
"א ְש ֵרי ָה ָעם ,י ְֹד ֵעי ְת ָ
על פסוק זה" :יתן לך מאור פנים .ר' נתן אומר :זה מאֹור השכינה ,ביוצרנוַ ,
אֹורְךּ ,וכְ בֹוד ה' ָעלַ יְִך זָ ָרחּ .כִ י ִהנֵ ה ַהח ֶֹשְך יְכַ ֶסה ַהּיֹום ְּוב ִצ ְד ָק ְתָך יָרּומּו" .לכן "אור ההליכות" נועד להאיר לנו ,לכל אחד
אֹורי ּכִ י ָבא ֵ
"קּומי ִ
שנאמרִ :
ֹלהים י ְָחנֵ נּו מאתנו ולכולנו כאחד ,את אור הליכות התורה ואת אור הליכות ה' .כי
ֶא ֶרץ ,ו ֲַע ָר ֶפל לְ ֻא ִמים; ו ְָעלַ יְִך יִזְ ַרח ה'ּ ,וכְ בֹודֹו ָעלַ יְִך י ֵָר ֶאה"" .אִ -
ויאר לנו .ד"אֵ :יאר – זה באורו נראה אור ,באֹור חיי המעשה ובאֹור חיי האמונה.
ואומר :א -ל ה' ֶ
ֵ
ִיב ְרכֵ נּו ,י ֵָאר ָפנָ יו ִא ָתנּו ֶסלָ ה".
ו ָ
מאור התורה ,שנאמר :כי נר מצוה ותורה אור".
יזַ ּכנו ה' לֵ יאֹור באֹור התורה וְלֵ יאֹור באורו ,ושנזכה גם לראות בבניין בית
שלשה פירושים נאמרו( :א) .הראשון  ,שה' יתן לנו מאור פנים .פירוש זה מקדשנו ובהתגלּות אור השכינה .וִיקּויַם בנּו מקרא שּכתוב" :קומי אֹורי כי
אורךּ ,וכבוד ה' עליך זרח".
מתאים רק ל"יאר ה' פניו אליך" ,ולא מתאים לבקשה שה' יברכנו ממאור בא ֵ
פניו.
שרה שכינתו בתוכנו .כלומר ,נזכה שאֹור
(ב) .והפירוש השני  ,שה' ַי ֶ
העלון מוקדש לזכרו של
ר‘ אהרן ב"ר שמואל חמדי

ע"ה

הליכות עם ישראל-עמותה להפצת ערכי היהדות הנאמנה
רח' נחל גמלא  ,2קריית אונו ,ת.ד  ,211מיקוד55100 :

בשיתוף" :אורות יצחק" ,גרעין תורני קהילתי  -מודיעין

המרכז העולמי
למשפט התורה

בית מדרש לדיני
הממונות

ארגון
”אשת חיל“

כולל אברכים

שבתות עיון
וירחי כלה

מכון תורני לחקר
מנהג העדות

אור המורה הרב ד“ר חננאל סרי
עיקר שירה בפה

יצ“ו

בשפה העברית ובין שהם נאמרים
בשפה זרה .לפי הרמב"ם,
חשיבותם של השירים נמדדת לפי
ּומק ֵדם ,או חלילה
תוכנם המחנך ַ
ּומפ ֶתה (פירוש המשנה
משחית ַ
לאבות א  ,טז) .אותה תחושה
ע י ל א י ת ש ה ח ס י ד ו ת מ כ נה
ִ'התעלות רוחנית' ,הרמב"ם היה
מכנה התרגשות חושנית בלבד.
היא אמנם יכולה להעניק לאדם
מרץ והתלהבות חשובים או מרגוע
ומנוחה ,אבל היותם חיוביים מותנה
בכך שיופנו לקידומם של תחומי
הק ד וש ה  ,ש כן לא מן ה נ מ נ ע
שיימצאו אנשים שּיַפנּו עוצמות אלו
לקידומם של תחומים תאוותניים
שיקלקלו ויסיטו את שומעיהם
מדרך הישר.

נחלקו חכמינו (סוכה נא,א) אם
עיקר שירת המקדש הייתה בפה
או בכלֵ י הנגינה ,ומספר השלכות
נִ מנּו למחלוקת זו :האם הנגנים
צריכים להיות דווקא מבני לוי ,או
שגם שאר ישראלים יכולים
להשתתף ב נגי נה? והא ם כלי
ה נ גי נה ח יי בי ם ל הי ות ד וו ק א
ממתכת כמו כל כלי השרת ,או
שניתן לעשותם גם מעץ? ונראה
ששורש מחלוקת זו אינו טכני
בלבד אלא גם רעיוני ,והוא נובע
משאלת מעמדה של המוסיקה
ֵ
בעולם :האם עיקרּה של השירה
נו עד ר ק לה ע ב ר ת תו כ נ ן ש ל
המלים הנאמרות בפה והעמקת
ההבנה במשמעותן ,או שעיקרּה
של השירה הוא בלחן שמשפיע על צלילים עדינים יכולים להתאים
נפש האדם ומעניק לה תחושות לעולמה של הקדּוּשה ,אבל באותה
מידה הם גם יכולים להשרות
בהתאם לאופיו של הניגון?
אווירה מטעה של רוגע למקומות
שמּציבה את הכלים במרכז ,מושחתים .צלילים נמרצים יכולים
הדעה ַ
בשמחות
רואה בצליל ובהשפעתו את עיקר להלהיב את העוסקים ִ
ע נ י י נ ּה ש ל ה ש י ר ה  .ת נ ו ע ת מצוה ,אך באותה מידה יכולים
החסידות היא הנציגה המובהקת לשמש גם לסחף משלהב שיופנה
של דעה זו ,ומנהיגיה ראו בניגונים לאפיקים הרסניים .המוסיקה ,ככל
את הדרך 'לפתוח שערי שמים' אומנות אחרת ,היא כלי שר ת
יה ,א ם יהיו אל ה
ולקדם את האדם בעולמו הרוחני .בלבד לאד ו נֶ ָ
בהתאם לכך ,טבעי הוא שנמצאו אדונים משכילים ומקודשים או
בעולמה גם ניגונים שנעשים ללא אדונים שפלים ומושחתים .לכן
מלים כלל כנעימֹות בלבד ,תופעה קבע נח אבי האנושות שיפיפיותו
שקשה למצוא בקהילות אחרות .של יפת צריכה לשכון באוהלי שם
שמּציבה את (בראשית ט,כז) ,שכן ללא הכְ וונה
לעומת זאת ,הדעה ַ
הפה כעיקרה של השירה היא דעה רוחנית תיהפך ותהיה כלי שרת
שנות נת יות ר משקל לתכ ני ם מסוכן והרסני .במקרא מצאנו את
ולמסרים שנמצאים במלות השיר; הניגון ככלי חשוב ששימש את
בהן נמדדת חשיבותה או גנותה ה נ ב י א י ם ב ה כ י נ ם א ת ע צ מ ם
של השירה ,והמוסיקה משמשת לנבואה (שמואל א ,י,ה; מלכים ב,
רק כלִ י הפצה לאותם מסרים ,כלי ג,טו) ,אולם ישנן שתי אפשרויות
שמסייע לקידומם ומאפשר את להבין את דרך פעולת הניגון על
החד רת ם לתודעת השומעי ם האדם .בעולמה של החסידות
רואים בניגון עצמו כוח המלמד
בצורה יעילה.
ההתעלּות,
ומדריך את האדם אל ִ
סיוע להב נה כזו ניתן למצוא בעוד שלפי הרמב"ם הניגון רק
בפסיקתו של הרמב"ם (הל' ּכלֵ י ֵמסיר את המעכבים (העצבּות
המ ק ד ש ג  ,ג ) ש ה כ ר י ע כ ד ע ה והכעס) ,אבל אין בכוחו לקדם את
שע י ק ר ה ש י ר ה ב פ ה  ,ו ב ב ו א ו האד ם בצו רה חיובית למ ֲעלָ ה
להעריך את מקומּה של המוסיקה רוחנית כלשהי ,ורק אדם שיש בו
הדגיש את חשיבות תוכנם של כ ב ר ה י כ ו ל ת ל ה ת נ ב א י ו כ ל
השי רי ם  ,בין א ם ה ם נאמ רי ם להתנבא.

עשר המכות בשירּות הפדגוגיה
החינוכית
"ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלֹוך,
והּכֵ יתי את
ושלחתי את ִידי ִ
ולא ביד חזקהָ .
מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו ,ואחרי
כן י ְַשלַ ח אתכם" (שמות ג ,יט) .פרשותינו
מתארות את מכות מצרים ,ופרשנים רבים ניסו
לעמוד על טיבן ועל תועלתן ככלי ענישה וככלי
חינוכי .בהלכות תשובה (פ''ו ה''ג) קובע רבנו
הרמב"ם כי מכות מצרים היוו עונש ראוי ביותר
להתנהגותו של פרעה ..." :לפיכך כתוב בתורה
'ואני אחזק את (לב פרעה) [לבו]' (שמות ד ,כא),
שחטא מעצמו תחילה ֵוהרע לישראל הגרים
ָ
לפי
בארצו – שנאמר 'הבה נתחכמה לו' – נָ ַתן הדין
למנוע ממנו התשובה עד שנפרע ממנו ,לפיכך
לבאי עולם
חיזק הקב"ה את לבו ...כדי להודיע ֵ
שבזמן שמונע הקב"ה התשובה לחוטא ,אינו יכול
לשוב ,אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה
ברצונו" .הרמב"ם מנסה להתמודד עם השאלה
'כיצד ניתן להעניש את פרעה על סירובו לשלח
את העם ,בעוד שהקב"ה מונע זאת ממנו'ֵּ ,ומשיב
כי רשעותו של פרעה נובעת מכך ששעבד את
ישראל בפרך ,ועינה אותם בדרכים אכזריות,
והקב"ה חסם בפניו את דרכי התשובה כדי
שיקבל את העונש הכבד והראוי לו על מעשיו
האכזריים.
שלא כהרמב"ם שראה את מכות מצרים כיחידת
ענישה אחת ,מדרש תנחומא (וארא ,י"ד) רואה
בהם יישום של הנהגת הקב"ה בעולמו – "מידה
כנגד מידה"..." .ולמה הביא עליו דם? לפי שלא
היו ַמנִ יחים בנות ישראל לטבול מטומאתם כדי
שלא יהיו פרים ורבים ...צפרדעים למה הביא
עליהם? מפני שהיו משתעבדין בישראל ואומרים
הוו לנו שקצים ורמשים ,לפיכך 'ותעל הצפרדע'.
ּבדי חוצות
ּכִ נים למה? ששּׂמּו את ישראל מכַ ֵ
ושווקים – "...קיימת אם כן התאמה בין המעשה
לעּונשו .במקום אחר (פרשת ּבֹא ,ד') מתאר
המדרש את מכות מצרים כאקט אסטרטגי
מובהק שנועד להביס את המצרים על פשעיהם:
" ...בא הקב"ה על מצרים כטקסין של מלכים.
אמת המים (דם) .לא חזרו –
בתחילה סֹוכֵ ר להם ַ
הביא עליהם קלאנים ,אלו צפרדעים .לא חזרו –
ירה עליהם חיצים ,אלו הכינים ,שנכנסו בגופם
כמו חיצים" וכו'.
הן מדברי המדרש והן מדברי רבנו נראה שמּכות
מצרים היוו עונש על פשעים אכזריים שעשו
המצרים לבני ישראל ,והיה בהם מימד חינוכי
להבנת הנהגת מידת הדין והמשפט של הקב"ה.
אולם ניתן להקנות לעשר המכות ערך משמעותי
נוסף במישור הפדגוגי-חינוכי ,כפי שעולה

אור החינוך
ר‘ יזהר אפגן

יצ“ו

מפירושו של רבי שמואל דוד לוצאטו .שד"ל
בפירושו לא שולל את ההנחה שמדובר בחלק
מהמכות באסונות טבע שפגעו במצרים ואף היו
מּוּכרים להם היטב..." :והנה ידוע כי גם במעשה
הנפלאות הא -ל אוהב לשמור דרכי הטבע
במקצת ...וכן במכות מצרים ייתכן לפי דעתי
שמדרך ארץ מצרים להיות בה כיוצא במכות
האלה בצד מה ,מקצתן בשנה זו ומקצתן בשנה
האחרת .אפס כי בשנה ההיא נתקבצו ובאו כולן,
וגם נתחדש בכל אחת מהן איזה עניין שלא היה
מדרך הטבע...ואני לא אכחיש היות בזה חלק
טבעי ,אלה שנתלווה עמו חלק של נס ויוצא
ממנהגו של עולם" (פירוש לשמות ז' ,כ').
פירושו של שד"ל בדבר נס בדרך הטבע ,מוליד
יתרון פרשני נוסף שבו הדגש המרכזי איננו
ענישת המצרים ,אלא שיעור חשוב הנלמד ביחס
לכוחות הטבע ולעומד מאחוריהם (לאמונתם
של המצרים) ,ולפיכך המכות הטביעו חותם
עמוק על המצרים במישור התיאולוגי .המכות
כאסונות טבע בעלי מימד על -טבעי ,היוו
התקפה על אלוהי מצרים (וכאלה היו בפנתיאון
המצרי יותר מחמש-מאות אלים ,)...כפי שנכתב
שפטים אני ה".
מצר ִים אעשה ָ
ַ
"ובכל אלוהי
לשיטתו ,מכת הדם ּכּווְנָ ה נגד האל KELUM
בורא המים ,מכת צפרדע נגד אלת הפריון
 HEKETשסימלּה היה צפרדע ,וכך הלאה .לפי
תפיסת שד"ל ,דווקא המרכיב העל-טבעי שייחד
כל מכה ומכה הוכיח שידו של הקב"ה על
העליונה.
האב רב נאל ,בשאלה 'אל מי ּכּווְנּו המ כות
בהקשרן החינוכי'ַ ,מּציע דווקא כי המכות היוו
הבהרה תיאולוגית לא רק למצרים אלא יותר
לבני ישראל שגרו במצרים .אברבנאל מתאר את
בני ישראל כרחוקים מדעת ה' א-לוהי ישראל.
לתפיסתו ,היו קבוצות שלא האמינו בו כלל ,היו
שלא האמינו בהשגחתו והיו שחשבו שכוחו
מוגבל ככוחם של האלים המצרים" :תכלית
המכות להכיר בהן גדּולת ה' ...יש מהם שלא
האמינו ִּבמציאות סיבה ראשונה ...ומהם שלא
האמינו בהשגחתו ...ולכן הוכיחו שהוא מחויב
המציאות ,משגיח על ישראל בפרט ויכולתו
יתברך בלי גבול( "...שמות ז ,סג) .ולכן בכל
תחילתה של סדרת מכות (בדם ,ערֹוב וברד)
"ּבזאת תדע כי אני ה'" ,"..למען תדע כי
נכתבְ :
אני ה'" ,"...בעבור תדע כי אין כמוני – "...כדי
שיבינו גם הם שהקב"ה ַקיים ,משגיח ,גיבור
לנצח ונורא בעלילותיו.

שמעו ותחי נפשכם  -טלפון הלכה יומית מפי מורנו ורבנו הגאון הרב רצון ערוסי שליט“א  9770-119-119הלכה יומית כל יום !!!
כוס תנחומין
למשפחה היקרה משפחת כהן
הרב שמעון ,רבי ציון ,איילה ,מאיר יאיר ,אבנר
בהסתלק אביכם היקר באדם בשיבה טובה
רבי חיים פנחס כהן זצ"ל
משכים ומעריב תם וישר וצנוע במעשיו
נח לבריות ונח לאביו שבשמים
ת.נ.צ.ב.ה

כוס תנחומין
לאשת החיל רבת המעש
מרת אהובה חמדי מנב"ת
רעיית ידידינו חבר המערכת
רבי אברהם חמדי הי"ו
בהסתלק אחיה היקר
ר' זכריה ב"ר עיד'ה ימיני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

כוס ברכות
לידידנו החרוץ והמסור
חבר הנהלת "הליכות עם ישראל"
ר' נועם ב"ר יהודה בכה"ר סאלם עוזירי יצ"ו
ורעייתו אודליה מנב"ת
בהיכנס בנם בכורם
שלום אביעד נ"י

בעול נועם תורה ומצוות

העלון מוקדש
לרפואת
ר' עזרא ב"ר שלום ענבי יצ"ו
הקב"ה ישמע תפילות עמו בית
ישראל
וישלח לו רפואה שלמה
ויחזקהו ויאמצהו לעבודתו
יתברך
בתוך שאר חולי עמו ישראל.

כנס דיני ממונות ה52-
במלון "רמאדה" בירושלים עיה"ק התקיים הכנס לדיני ממונות השנתי המחזור ה 52-כמו כן ,עלו סוגיות רבות ואקטואליות ,ובהן מינוי נשים למשרות ציבוריות והלכתיות
חצי יובל ,של עמותת "הליכות עם ישראל" מיום רביעי עד מוצ"ש ,ד'  -ז' טבת תשע"ו (רבניות ,משגיחות כשרות) ,מינוי והדחת דיינים ועוד .ארגון " כינו"ר " בראשותה של
( 11-10לדצ') בראשותו ובניצוחו של מו"ר הרה“ ג רצון ערוסי שליט“א ,רב העיר הרבנית שרה ערוסי מנב"ת ארגן לנשות הרבנים כנס מקביל בסימן "מנהיגות נשית
חזקה לחוסן המשפחה".
ק"א וחבר מועצת הרה"ר.
על רקע סערות מינויי הדיינים ורבני הערים בשנה האחרונה ,הנושא המרכזי בו :בנוסף ,התקיים משפט מבויים בנושא אקטואלי בהוצאת "כתב סירוב" ,וכן כנס הדיינים
" מינויים ציבוריים ונבחרי ציבור במשפט ובהלכה" – מינוי רבנים ,דיינים ,דייני בתי דין העשירי לדייני בתי הדין לממונות בשיתוף מכון 'משפטי ארץ' שעסק השנה בסוגיית
לממונות ,שופטים ,שרים ,ח"כים ,ראשי ערים וכיוצא בהם .דרכי מינוי ,דרכי בחירה" ,עדות מומחה" בדין התורה.
היחס בין הממונים לנבחרים ,חובות וזכויות הממונים והנבחרים והאפשרויות לפיסולם.
בכנס אשר כלל מספר ְשמונָ ה מושבים השתתפו הרבנים הראשיים לישראל בהווה
הראשל"צ הגר"י יוסף והרה"ר הגר"ד לאו ,ובעבר הראשל"צ הגרש"מ עמאר ,שרים,
ראשי וועדות בכנסת ,חברי כנסת ואישי ציבור ,וכן  -רבנים ,דיינים ,שופטים ,עו"ד,
משפטנים ושוחרי משפט התורה בכל אתר ואתר .ניתן לצפות בשידורים חוזרים
מהכנס בקישור)http://net-sah.org/video/24151( :
במהלך הכנס קראה שרת המשפטים הגב' איילת שקד להקמת ועדת היגוי לקידום
המשפט העברי במדינת ישראל בראשות מו"ר (לדברי שרת המשפטים ראה בעלון זה).

דברי שרת המשפטים איילת שקד ,בכנס דיני ממונות ה52-
”המשפט העברי  -פאר היצירה היהודית ואחת
החוליות המקשרות בין ערכי העבר ובין ערכי ההווה“
מכּוּב ַדיי היקרים ,הרב ד"ר רצון ערוסי – נשיא הכנס ,רּבּה
ָ
של קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל;
עו"ד משה פולסקי ,עו"ד שמעון יעקובי – היועה"מ של
אמיתי כהן ,חבר
ַ
חברי
ִ
וה ְמנַ ֵהל,
בתי הדין הרבניים; ַ
מועצת עיריית רחובות.
בפתח דבריי אני מבקשת לברך את יוזמי כנס חשוב זה ה
  52במספר ,ובראשם אותך ,הרב ערוסי .יבואו עלהברכה גם המרצים החשובים הרבים הנוטלים חלק
באי הכנס הצמאים להשכיל כיצד
בכנס .וכן יבורכו ֵ
המשפט העברי מתמודד עם שאלות בנות הזמן הזה.
ַהרשּו לי לומר מילים אחדות על המשפט העברי ועל
רואה בשילובו במשפט של מדינת
הצורך החיוני שאני ָ
ישראל .המשפט העברי הוא פאר היצירה היהודית ואחת
החוליות המקשרות בין ערכי העבר ובין ערכי ההווה .אני
מאמינה שמדינת ישראל לא תוכל להתקיים לאורך זמן
רק כמדינת היהודים ,עליה להיות מדינה יהודית! מדינה
יהודית היא מדינה המגדירה את עצמה לאור ערכים
חיוביים ולא רק מתוך שלילה ,תהיה זו שלילת הגלות או
שלילת האנטישמיות .מחד גיסא ,יש להתברך בהישגים
האדירים של הדמוקרטיה הליברלית ,שכן רק בני אדם
חופשיים עשויים לבחור בחירות משמעותית .אך מאידך
גיסא ,אין לוותר על זהותנו היהודית .הניסיון של המפעל
הציוני לדלג על העושר התרבותי של אלפיים שנות גלות
י ַָצר אמנם דור חדש ,אך במידה רבה דור מנּוּכר .על
מדינת ישראל להיות המקום שבו יתפתח במלוא עוצמתו
הקיום היהודי מתוך מה שהרב סולובייצ'יק מכנה 'ברית
ייעוד' ולא רק ברית גורל .זו צריכה להיות המשמעות של
בית יהודי ,בית לאומי לעם היהודי.
כיצד מתארגנות הנחות יסוד אלה בתחום המשפט?
לכאורה ,התשתית החוקתית קיימת זה מּכבר ,שּכן חוקי
היסוד שלנו ,שנחקקו בראשית שנות התשעים ,מצהירים
על אופייּה היהודי של המדינה כשהם ַמניחים את
הערכים היהודיים כערכֵ י תשתית בעלֵ י תוקף חוקתי .כך
לדוגמא' ,חוק יסוד כבוד האדם וחרותו' [סעיף 1א] ,קובע:

''חוק יסוד זה מטרתו להגן על כבוד האדם וחרותו כדי
לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית'' .אחד הביטויים ליהדותה של המדינה
הינה מרכזיותו של המשפט העברי במערכת המשפט
בישראל ,כפי שקובע נשיא בית המשפט העליון לשעבר,
פרופ' אהרן ברק'" :מדינה יהודית' היא מדינה שערכי
החירות ,הצדק ,היושר והשלום של מורשת ישראל הם
שערכֶ ָיה שאובים גם
ערכיה' .מדינה יהודית' היא מדינה ָ
ָ
יה,
ספ ֶר ָ
שּב ָ
ממסורתּה הדתית ,שהתנ"ך הוא הבסיסי ִ
ונביאי ישראל הם יסוד מוסריותּה' .מדינה יהודית' היא
מדינה שהמשפט העברי ממלא בה תפקיד חשוב' .מדינה
יהודית' היא מדינה שבה ערכיה של תורת ישראל ,ערכיה
של מורשת היהדות וערכיה של ההלכה היהודית – הם
חלק מערכיה הבסיסיים .על ערכים אלה לומדים מתוך
עולמה של ההלכה עצמה .אלה הם 'מים שאין להם סוף'.
הם כוללים ערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית
ברמות הפשטה שונותָ ,ה ֵחל בדין ספציפי בסוגיה פלונית
וְכַ לֵ ה בערכים מופשטים כגון 'ואהבת לרעך כמוך'' ,ועשית
הישר והטוב' .מצויים בהם ערכים פרטיקולריים
ואוניברסליים ,הם כוללים ערכים שהתפתחו בהיסטוריה
של עם ישראל לדורותיו ,והם הם ערכים המשלימים זה
את זה ואינם סותרים זה את זה .זהו עולם ומלואו".
בספרו "שופט בחברה הדמוקרטית" מדגיש הנשיא ברק,
שהפנִ ייה למשפט העברי אינה פנִ ייה למשפט זר .והוא
מוסיף" :מקומו של המשפט העברי יתרחב אם המשפט
העברי יילמד .משקלו הוא פונקציה של הידע עליו .מקווה
אני כי ידע זה יגבר ,אלא שהצעות לחוד ומעשים לחוד".
המשפט העברי ,שהוא פאר היצירה היהודית במשך
לשבחֹו מפי
אלפיים שנה ושניתן להביא עוד ועוד ציטטות ִ
שופטים ומשפטנים ,עדיין לא קנה את השביתה הראויה
לו במערכת המשפט שלנו ,כנראה בעיקר מתוך חוסר
הידע עליו .הנה מן המפורסמות הוא ,שבשנת 1099
ניתק את הזיקה של
נחקק חוק יסודות המשפט אשר ֵ
המשפט הישראלי ל =( Common law -המשפט
"ראה בית
המקובל) האנגלי ,ובמקום זיקה זו נקבעָ :
שאלָ ה משפטית הטעונה הכרעה ולא מצא לה
המשפט ֵ
תשובה בדבר החקיקה בהלכה פסוקה או בדרך של
היקש ,יכריע בה לאור עקרונות החירות ,הצדק ,היושר

והשלום של מורשת ישראל" .אלא שכידוע ,על דרך הכלל
בתי המשפט מתעלמים למעשה ִמּכַ וָונת המחוקק
ומרוחו ,וממעטים לשאוב השראה ממקורות המשפט
העברי ,הן לפרשנות החוקים והן למילוי לָ קּונֹות בחוק .הם
מעדיפים לפנות לשיטות משפט אחרות וזרות ,ולא
למשפט העברי פרי עמלם של מיטב המוחות של עמנו,
מרבי עקיבא ועד הרמב"ם ומרבי יוסף קארו ועד הרב קוק
והבאים אחריהם .יש להצטער על כך ולפעול לתיקון
המעּווָת .וכבר קבע השופט שניאור זלמן ֶחשין ז"ל" :כלום
נאה לנו אנשי המשפט ְּבארץ -אבות לעמוד מרחוק,
להתייחס בזלזול או אפילו בשוויון נפש בלבד לאוצרות
תרבותנו?".
לדעתי ,המשפט העברי צריך ויכול להיות אחת החוליות
המקּשרות בין ערכי העבר ובין ערכי ההווה וצרכיו לא
ַ
ברמה ההצהרתית בלבד .כי שוב ,זה חיוני למדינת
ישראל כמדינה יהודית .חוקים שחוקקה הכנסת ,כגון:
חוק השומרים ,חוק עשיית עושר ולא במשפט ,חוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,חוק לא תעמוד על דם
רעך ,חוק החולה הנוטה למות ועוד ,שהושפעו עמוקות מן
המשפט העברי – מוכיחים שגישור זה אפשרי ֵּומניב
פירות יפים .כך מוכיחים גם פסקי הדין הרבים שבהם
מיטב שופטי ישראל בעבר ובהווה שואבים מלוא חופניים
מאוצרות המשפט העברי .ברור שאין אפשרות להעתיק
עדר עצמאות וריבונות
בה ֵ
את הנורמות שהתגבשו בגלּות ֶ
למציאּות ימינו אל תוך מערכת המשפט הישראליתָ .צרכֵ י
החברה אינם של קהילה אלא של מדינה ,והמציאות
החברתית  -כלכלית גם היא השתנתה לבלי היכר .כך
לדוגמא ביחס למעמד האשה וכך גם לגבי זכויות עובדים
ועוד.
לה ָחלָ ה ֶמכָ נִ ית של המשפט העברי,
קריאתי אינה איפוא ֶ
אלא לקיום דּו-שיח אמיתי ואמיץ בין המשפט הישראלי
ובין מקורותינו התרבותיים והלאומיים.
אני תקווה ,שּכֶ נס זה יתרום לדּו-שיח זה ,ובכוונתי להקים
ועדת היגוי ,ואני אשמח אם אתה ,הרב רצון ערוסי תעמוד
בראשה ,שתקיים את הדו שיח הזה ,ותבוא אליי עם
המלצות ודברים שאנחנו יכולים לעשות יחד .אני מאחלת
לכם הצלחה רבה ,ואני בטוחה שאנחנו כולנו נוכל לֵ ָיהנֹות
מהפירות של הכנס הזה.
ֵ
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אור ההלכה

שו“ת מו“ר הרה“ג רצון ערוסי שליט“א

ש .הזמנתי חפץ חשמלי כלשהוא באינטרנט .כשהוא הגיע האם זה בעייתי לענוד את השרשרת הזאת או בכלל להחזיקה המבינים בבישול ,הוא כבר נחשב למבושל ,ברמה מינימאלית,
מחו"ל ראיתי שהמכשיר החשמלי הזה לא תקין ולא עובד .בבית או אולי אפילו אסור להחזיר לחנות? או שמא ניתן להקל שהממהרים לאכול ,אוכלים בישול כזה ,זה נחשב לשליש
ביקשתי מהמוכר החזר כספי והוא החזיר לי את כספי ללא מכיון שהצורות שטוחות? כמו כן העיניים והפה לא בולטות בישולו ,ולפי הרמב"ם חצי בישולו.
היסוס ואף לא ביקש כלל את המוצר בחזרה .השארתי את החוצה אלא להיפך הן שקועות פנימה.
ש .יש לנו מתפלל יקר בבית הכנסת .אבא לילדים ולנכדים.
המכשיר החשמלי בבית הוריי ולאחר כשבוע אבא שלי ניסה ת .כל שאין האיברים מושלמים  -מותר ,כגון פחוסים וכיו"ב.
ש .אני משתמש עדיין בתפילין שהורי קנו לי .לאחרונה שומר מצוות באדיקות מלמד את ילדיו ונכדיו לקרוא בתורה.
לתקן אותו והצליח ע"י הלחמה של משהו פנימי במכשיר.
השאלה היא האם אני צריך לשלם בחזרה למוכר? אולי רק חלק התוודעתי לנושא של תפילין לדעת רבינו הרמב"ם ואפילו מתפלל יום יום ושליח ציבור בבית הכנסת .בשנתיים
מהסכום? או שמא (המוצר היה בשווי של כ 52-שקלים) בעצם שמעתי שיש אנשים שלא מברכים על תפילין שלא כדעת האחרונות עברו עליו מספר אירועים שונים בחייו .ילדיו חלו
אפשר לומר שהמוצר לא היה שווה כלום והמוכר הפקיר אותו רבינו מספק ברכות לבטלה .האם אפשר להמשיך במנהגי מספר פעמים ונכדיו עברו מספר טראומות שערערו את חייו.
כיון שלא היה תקין ואף אחד לא היה קונה אותו ממנו .ראוי לברך על התפילין שלי או באמת הדרך הנכונה היא להפסיק הוא אדם אשר מאוד קשור לילדיו ונכדיו .הוא החליט באופן
פתאומי שכל מה שקרה ,קרה כתוצאה מעלייתו כשליח ציבור.
לציין שסביר להניח שהמוכר הינו גוי.
לברך עד אשר אקנה תפילין שהן כפי שיטת רבינו.
ת .איני יודע איזה תפילין קנו לך הוריך .אם שאולי והוא אינו ראוי להוציא את הציבור ,כל שכן את
ת .לכתחילה ,היה עליך לשאול את המוכר
מדובר בתפילין מהודרות ,מותר לך לברך ,משפחתו .האם נכון הדבר שהוא עשה? האם הוא ראוי להיות
שהחזיר את כספך ,אם עליך להחזיר את
”אין לדבר בשבת על עד שתרכוש לפי שיטת רבינו .כי היתר שליח ציבור? האם בעצם אי עלייתו מכפרת על מעשיו?
המכשיר .בדיעבד ,שהוא לא דרש את הכלי,
קניית מצרכים בימי הברכה תלוי בכך שהתפילין כשרות לפי ת .ה' יאמר די לצערו ולייסוריו .יפה מצדו שהוא מפשפש
ואביך הצליח לתקנו ,עליך ליידע את המוכר,
שיטה מסוימת .אך אם התפילין פסולות לכל במעשיו .לא נכון מצידו שהוא נמנע מלהיות ש"ץ .אדרבה ,יש
ואם ידרוש את המכשיר בחזרה ,זכותך לבקש
חול ,בגלל ממצוא
עדיפות שהוא מיוסר ביסורים ,וכל שכן למי שמיוסר ביסורים
דמי תיקון.
הדעות ,אין לברך.
“
דבר
ודבר
חפצך
ומקבלם באהבה.
ש .שמעתי שאסור לקצר את הדרך ולעבור דרך
ש .1 .ידוע לי שבשבת אסור לומר :מחר אסע
בית כנסת .האם זה תקף גם אם אני עובר דרך
חצר בית הכנסת? מדובר על חצר כזאת שסביר להניח במכונית ,או אכתוב מכתב בשבת .אמא שלי שיתפה אותי ש . 1 .מה דעת הרב קאפח ומארי בהטלת פתיל תכלת? הראיות
שקשה לה לעשות את הקניות ליום חול ושבת ,בגלל הגב שלה .של האנשים שמצאו את התכלת הן ראיות חזקות ,א"כ היאך
שהציבור שמה מברכים ברכת הלבנה בחוץ ועושים תשליך.
ת .האיסור לעשות בית הכנסת קפנדריא  -מעבר ,הוא רק לבית ואני אמרתי ,פעם הבאה אני אקנה .דיברתי באופן כללי ולא אנו נמנעים ממצווה זו לשיטת הרב קאפח ומארי?  .5ראיתי
הכנסת ולא לחצר בית הכנסת .ברכת הלבנה בחצר בית הכנסת ציינתי יום בשבוע ,אלא התכונתי לעזור ולסייע .יש לציין בספר שהוציא החמ"ד על הרב קאפח ומורשתו בשם ”הוא היה
אינה מקדשת החצר כדין בית כנסת .ברכת הלבנה היא שבח ש ב מ ח ש ב ה ה ת כ ו ו נ ת י ג ם ע ל ק נ י ו ת ל צ ר כ י ש ב ת אומר“ ,ושם כתוב שהרב קאפח התיר לעלות להר הבית כמובן
ולא תפילה ,וכן התשליך .אין הוידוי נחשב לתפילה שמקדשת (צורך מצוה) האם עברתי איסור? והאם לדעת מרן השו"ע למקומות המותרים ואחרי טבילה ,האם זה נכון? מה דעת
מארי בנושא זה? האם יש לברך על הטבילה לפני שאני עולה
את ההקדש רק תפילה בציבור קדיש וקדושה ,ומקום קבוע ולא מותר לדבר על עשיית מלאכה/איסור לצורך מצוה בשבת?
 . 5לגבי הלכות בישול בשבת .קראתי שהחזון איש מבאר כיצד להר הבית?
מזדמן ,מקדש את המקום.
אפילו ִמדרכות הסמוכות לביהכ"נ ,שיש והמאחרים מתפללים משערים שליש בישול .בודקים מה הוא משך בישולו של אותו ת .1 .מדברי מארי במשנה תורה ,המחקרים שהיו לפניו ,עד אז,
בהן בציבור ,אינן קדושות בקדושת ביכנ"ס ,כי תפילות אלו הן מאכל מעת שהתחיל לרתוח ,ומחלקים את הזמן לשלוש .אינם על הדרישות של תכלת ,כפי שרבינו פירט אותם .ובשיחה
לדוגמא :אם זמן בישול המאכל מעת שהתחיל לרתוח הוא בעל פה ,אמר לי שמכלל ספק לא יצאו .ובפועל ,הוא לא התעטף
(המדרכה) ,לא נועדה לכך.
מזדמנות והמקום ִ
שעה ,הרי ששליש בישולו הוא עשרים דקות ,וכן על זה הדרך .בטלית עם תכלת ,גם לא הגר"ע יוסף ז"ל ,אם כי ,מישהו אמר לי
ש .קנו לאשתי מעבודתה הקודמת בתור מתנת פרידה האם ניתן לסמוך על כך להלכה? האם בדיעבד ניתן לסמוך על לאחרונה ,שמארי בערוב ימיו ,כאילו ,הכיר בחיוב בתוצאת
שרשרת זהב ובה דמויות קטנות חמודות של שתי ילדות השיטה הזאת? אם פתחו את מכסה הסיר בשבת והחזירו את מחקר מסוימת .איני יודע .5 .גם אני ניזון בעניין זה מאותם
(עשויות זהב ,שטוחות) .מסתבר שיש כאלו שעונדות המכסה ,איזו שיטה יש כדי לדעת אם המאכל הוא שליש מקורות ,אבל לפי ידיעתי ,הוא לא עלה אף פעם לשם .וכן הוא
שרשראות כאלה וכל אחת עונדת דמויות לפי מספר הילדים
היה חבר מועצת הרה"ר כשהחליטה ,כמדומני פה אחד ,לאסור
בישול?
שלה .הדמויות הן בצורת אדם שלמה (ידיים ,רגליים ,עיניים ת .1 .אין לדבר בשבת על קניית מצרכים בימי חול ,בגלל ממצוא העליה להר הבית.
פה..וכו').
חפצך ודבר דבר .5 .הבישול תלוי לא רק בזמן ,אלא בעצמת
האש ,ובטיב החומר המתבשל ועוד .ולכן כל אופן בישול ,שלפי
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ֹאמר לָ כֶ ם ַת ֲעׂשּו
יֹוסףֲ ,א ֶשר י ַ
לְ כּו ֶאל ֵ
ב"ה ,יום ט' סיון תשל"ח
לכבוד מו"ר הרה"ג המופלא
וכבוד ה' מלא בכתם פז לא יסולה
מו"ר יוסף קאפח שליט"א
אחד"ש כדת
יורנו בדין שבא לפני באחד שטוען שהוא הלוה לחבירו בתימן 25
גרוש והמלוה נפטר בתימן וכעת הוא תובע מבניו של הנפטר ואין
ללוה לא עדים ולא שטר אלא זה היה מלוה על פה והבנים טוענים
שאינם יודעים מאומה,
ובמבט ראשון חשבתי שזהו הדין שכותב רבינו בה‘ מלוה ולוה
פ"א ה"ו ,אבל היות וזה עניני ממונות לא עסקתי בהם
עוד ספק
בעובדא דאתי לקמאי באחד שפדה את בנו אצל כהן חפשי ושמע
האב שהיהודי הזה הוא מחלל שבת והספק אם הפדיון מועיל או
שצריך לחזור ולפדות.
ובהשקפה ראשונה נסתיעתי משו"ת בנין ציון שאין מחללי שבת
דזמנינו נחשבין מומרים גמורים ואין צורך לחזור ולפדות ,אולם

לאחר שראיתי דברי רבינו בה‘ בכורים פ"א ה"א וה"ז ,פשטות
צריך לפדות עוד פעם.
יורנו הלכה למעשה
בכבוד רב וביקרא דאוריתא
שלמה מחפוד בני ברק
[תשובה]
לק"י
כבוד הרב שליט"א
שלום
א .אין היורשין חייבין לפרוט מאומה עיין הלכות מלוה ולוה
פי"א הל' ו' .ובפרט אם אביהם המנוח לא הניח להם שום
רכוש כפי שאני משער המצב בנדון זה ,הרי אפילו ידעו שלוה
אינם חייבים להחזיר מכיסם כלום.
ב .גם לפי דברי רבנו שציינת הכוונה שאין נותנין לו לכתחלה,
אבל אם כבר נתנו לו אין חייב לפדות שנית.
בכל הכבוד הראוי
יוסף קאפח

בית הדין
לדיני ממונות
בראשותו של הרה“ג

רצון ערוסי

שליט“א
רב העיר קריית אונו וחבר מועצת
הרה“ר לישראל
קורא לציבור הרחב
להתדיין רק ע“פ דין תורה בכפוף
לחוק הבוררות.
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