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המפתח לכל הישועות
הקדושה  תורתנו  תורה,  מתן  לאחר  מיד 
ומכוונת  ומורה  הפרטים  לפרטי  יורדת 
אותנו בכל דבר בחיי החברה, ומאירה לנו 
בדינים  מלאה  השבוע  פרשת  הדרך.  את 
עוסקים  המכריע  שברובם  ובמשפטים 
ובסדרי  לחברו  אדם  שבין  ביחסים 
יראה  בפסוקים  המעיין  והמשפט.  הדין 
מביאה  הדינים  רשימת  סוף  שלקראת 
התורה פסוקים העוסקים בעניין שביעית 
ושבת, למרות שהן אינן מצוות שבין אדם 
לחברו, אלא עיקרן הוא מצווה שבין אדם 
מסכמת  מכן  שלאחר  ובפסוק  למקום. 
אמרתי  אשר  "ובכל  ואומרת:  התורה 
תמה  שבזאת  משמע,  תישמרו".  אליכם 

מערכת הדינים הראשונה.
דיני  בין  הקשר  מה  השאלה:  נשאלת 
שבין  הדינים  שאר  לבין  ושבת  שביעית 
התורה  שהרי  קשה,  בפרט  לחברו?  אדם 
ייחדה את תחילת פרשת 'בהר' לדון בדיני 
מקומות  בכמה  עוסקת  והיא  שביעית 
מקומן.  לא  זה  כאן  כן,  אם  שבת,  בדיני 
שהתורה  מסר  כאן  שיש  וודאי  אלא 
מה  להבין  ועלינו  לנו  מוסרת  הקדושה 

הקשר ומהו המסר.
הבסיס של המצוות

בענייני  והיושר  הממונות  דיני  מצוות  כל 
והחסד  הצדקה  מצוות  כל  וכן  ממון, 
מבוססות על מידת הביטחון. מי שאין לו 
ביטחון בה' שהוא לבדו זן ומפרנס, יחפש 
אפילו  ותחבולות  השתדלויות  מיני  כל 
וינסה  ושוחד,  שקר  גזל,  כמו  אסורות, 
לעשות 'עושר ולא במשפט'. וכל שכן שמי 
הצדקה,  מן  רחוק  הוא  ביטחון  לו  שאין 
אותו  ולתת  מממונו  לחסר  ירצה  לא  כי 
לקיים את  לזכות  מי שרוצה  לכן  לזולתו. 
זו,  בפרשה  הכתובים  התורה  משפטי  כל 
חייב לקנות את מידת הביטחון, שיאמין 
מהבורא,  לו  קצובה  פרנסתו  שכל  ויידע 
ו'אין  מזוני',  יהיב  חיי  דיהיב  ו'מאן 
נימה',  כמלוא  לחברו  במוכן  נוגע  אדם 
וש'לעולם אין אדם מעני מן הצדקה', ומי 
בעל  אומר  ולכן  ועוד.  מתעשר,  שמעשר 
"חובות הלבבות" בשער הביטחון שמידת 
יותר  צריך  "שהוא  הדבר  היא  הביטחון 
יתברך",  האלוקים  לעובד  הדברים  מכל 
בעניין  הגדולות  התועליות  מן  בו  ו"יש 

התורה ובעניין העולם".
הפרק  את  חותמת  התורה  כאשר  לכן 
מחזקת  היא  הממונות,  דיני  של  הראשון 
המצוות  בשתי  הביטחון  מידת  את 
הביטחון:  מידת  את  באדם  הנוטעות 
מצוות השמיטה והשבת. מצוות השמיטה 
בה'  הבוטחים  של  אדירה  גבורה  היא 
שעוזבים את אדמתם למשך שנה שלימה 
שהוא  בה'  ביטחון  את  בזה  ומראים 
קדם  שבימי  לזכור  וצריכים  המפרנס. 
היחיד.  הפרנסה  מקור  הייתה  האדמה 
מופלא.  ביטחון  היא  גם  השבת  ומצוות 
ונחת  בשלווה  שרוי  השבת  שומר  היהודי 
בה'  ובוטח  החולין,  דאגות  מכל  רחוק 
וחוסר  ממלאכה  ההימנעות  שדווקא 

העשייה הם מקור השפע והברכה.
שתי מצוות אלה, המבטאות את הביטחון 
המצוות  קיום  כל  של  השורש  הן  בה', 
והמשפטים שבין אדם לחברו, כי מי שאין 
כל  את  לקיים  יוכל  לא  בה',  ביטחון  לו 
ולכן  כהלכתן.  לחברו  אדם  שבין  המצוות 
מסתיימים דיני הממונות בפסוק: "ובכל 
ידי  על  כי  תישמרו"  אליכם  אמרתי  אשר 
יתברך,  בה'  שלם  לביטחון  זוכה  שאדם 
יזכה להישמר מכל מה שנאמר בפרשה זו 

הכוללת את כל ענייני הממונות.
בזאת אני בוטח

במה  בה'?  הביטחון  של  העומק  מה 
בה'  שהביטחון  לדעת  צריכים  בוטחים? 
בוטחים  ה'!  של  ברחמים  הביטחון  הוא 
בניו  את  יעזוב  ולא  רחמן  אב  הוא  שה' 
ֶׁשָּכל  פשוט  ֶׂשֶכל  וזה  לעולם.  כפיו  ויצירי 
בר דעת יכול להגיע אליו, שהרי גם האבא 
הגרוע ביותר מרחם על ילדיו ורוצה שיהיה 
שבשמיים  אבינו  שכן  וכל  טוב.  רק  להם 
מרחמי  למעלה  למעלה  גבוהים  שרחמיו 
רוצה  שבורא  רק  לא  ובנוסף,  ודם,  בשר 
להם  לתת  בידו  גם  ,אלא  לילדיו  להיטיב 
את כל הטוב שבעולם. אם כן ברור שה', 
שהוא מלא רחמים ויש בידו כוח לתת כל 

מה שיחפוץ – בו ראוי לבטוח.
הוא  בעצמו  שהביטחון  לדעת  צריכים 
השפע  כל  את  להמשיך  היחיד  הכלי 
דשמיא.  והסייעתא  הישועה  וההצלחה, 
ולא  בזכויות  לא  תלויה  אינה  הפרנסה 
השתדלות,  בשום  ולא  טובים  במעשים 
שאמרנו,  וכמו  בה'.  בביטחון  רק  אלא 
בכך  והכרה  פשוט  שכל  הוא  הביטחון 
להעניק  להיטיב  ורוצה  רחמן  שהבורא 
ומי  הנבראים.  לכל  ולהשפיע  לתת 
רח"ל,  רשע  הוא  אם  אפילו  בה',  שבוטח 
הקב"ה יושיע אותו וייתן לו פרנסה, כי מי 
שבוטח בה' – ה' יתברך לא מאכזב אותו, 
וכמו  ייבושו".  לא  קוויך  "כל  כמו שכתוב: 
הפסוק:  על  המדרש  בשם  שמפורסם 
"רבים מכאובים לרשע והבוטח בה' חסד 
 – בה'  הבוטח  רשע  שאפילו  יסובבנו" 
ניתן להוכיח מהפסוק  וכן  יסובבנו.  חסד 
– שכל אדם, אם  "אשרי אדם בוטח בך" 
אבי  אומר  היה  וכך  אשריו.   – בה'  בוטח 
המובא  המזון  ברכת  בנוסח  זלה"ה  מורי 
ממעשנו,  ולא  "הזננו  הישנים:  בסידורים 
טובו  המעדיף  בצדקותינו,  ולא  המפרנסנו 

עלינו".
ברוך הגבר אשר יבטח בה'

ולכן חכמינו הקדושים תיקנו לנו להתפלל 
על  ביום  פעמים  שלוש  מיוחדת  תפילה 
ברכת  בה'.  הבוטחים  ועל  בה'  הביטחון 
נפלאה  בקשה  היא  כולה  הצדיקים"  "על 
מה' יתברך שייתן לנו את מידת הביטחון, 
שנזכה תמיד לבטוח בה'. ומזה שחכמים 
מכאן  מיוחדת,  ברכה  כך  על  לתקן  ראו 
יסודי  כדבר  זו  מידה  ראו  שחכמים  ברור 

ועיקרי ביותר לכל יהודי.
על  נכתבו  וביאורים  חיבורים  כמה 
אינסופי  עומק  כמה  והגמרא,  המשנה 

כן,  אם  והאמוראים.  התנאים  בדברי  יש 
עלינו  מוטל  כמה  וכמה,  כמה  אחת  על 
של  הקדושות  במילים  ולהתבונן  לעיין 
תפילת שמונה עשרה, אותן סדרו ותיקנו 
הרבה  עוד  שהיו  הגדולה  כנסת  אנשי 
והיו בהם נביאים. לצערנו,  לפני התנאים 
שמונה  תפילת  את  קוראים  אנשים 
עשרה שלוש פעמים ביום עשרות בשנים 
ועל מה הם  יודעים מה הם אומרים  ולא 

מבקשים ומתפללים, ובפרט בברכה זו.
האם  מתפללים.  מה  על  נבין  ראשית 
לא  הצדיקים?  של  לשלומם  מתפללים 
עם  כל  את  מזכירים  אנחנו  שהרי  ולא, 
ישראל כמו שאומרים "על הצדיקים ועל 
זאת   – ועלינו..."  זקני...  ועל  החסידים 
אומרת שמתפללים על כל עם ישראל. וכן 
אין כאן שום בקשה מיוחדת על הצדיקים, 
 – וכו'  הצדיקים  "על  אומרים  אנו  אלא 
למה  ההקדמה  שזו  רחמיך",  נא  יהמו 
שמבקשים לאחר מכן: "ותן שכר טוב לכל 
רחם  ופירושו  באמת"   בשמך  הבוטחים 
על כל עם ישראל ותיתן לנו את הדבר הכי 

חשוב בחיים שהוא מידת הביטחון.
זו  ברכה  של  העיקרית  שהבקשה  נמצא, 
היא: "ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך 
יקבל שכר  בה'  מי שבוטח  – שכל  באמת" 
מתחננים:  אנו  ומיד  באמת,  וייוושע  טוב 
אלה  עם  מי?  עם  עמהם"  חלקנו  "ושים 
אומרת  זאת  באמת!  בשמך  שבוטחים 
בה'  לבטוח  נזכה  אנחנו  שגם  שמבקשים 

באמת. 
מגן הוא לכל החוסים בו

באמת"  בשמך  "הבוטחים  אותם  הם  מי 
"שכר  שיקבלו  עליהם  מתפללים  שאנו 
טוב", האם מדובר בצדיקים גמורים? וכי 
צריך להתפלל עליהם, הרי מגיע להם, וכי 
ייתכן ה' לא ייתן לצדיקים את מה שמגיע 
מלאכתך  בעל  הוא  "נאמן  הרי  להם?! 
ימנע  "לא  וה'  פעולתך"  שכר  לך  שייתן 
לשלם  נאמן  ה'  בתמים".  להולכים  טוב 
שאנו  וודאי  אלא  לו.  שמגיע  למי  שכר 
להם  מגיע  שלא  אלה  על  גם  מתפללים 
בכלל מצד מעשיהם, ואנו מבקשים שרק 
ה'  עליהם  ירחם  לבד,  הביטחון  ידי  על 
שמתפללים  נמצא  טוב.  שכר  להם  וייתן 

גם על הרשעים הבוטחים בה'!
על  גם  מתפללים  שאנו  לכך  והראיה 
עצמו  מצד  זכויות  שום  לו  שאין  מי 
חסדך  "ועל  ברכה:  אותה  מהמשך  היא 
הגדול באמת ובתמים נשעננו" – אנו לא 
ונשענים על שום זכות אלא על  נסמכים 
החסד הגדול של ה' שהוא רב חסד וחונן 

ומרחם גם על מי שאינו ראוי לרחם.
מברכה זו גם ניכר היטב שעיקר הביטחון 
כפי  ה'  של  ברחמים  הביטחון  הוא 
רחמים  כאן  מבקשים  אנו  כי  שביארנו, 
הכוונה  מה  רחמיך"  נא  "יהמו  מיוחדים: 
ויתפשטו  יתרבו  היא  הכוונה  'יהמו'? 
מימיו"  יחמרו  "יהמו  הפסוק  כעניין 
והפסוק "המו מעי לו רחם ארחמנו". וכן 
בשמך  "הבוטחים  זו:  בברכה  שכתוב  מה 

'בשמך'?  בוטחים  הכוונה  מה   – באמת" 
שמו העיקרי של ה' הוא שם הוי'ה המרמז 
ה'  שמות  כל  כידוע.  הרחמים  למידת 
המיוחד  השם  אבל  למידותיו,  מרמזים 
של ה' יתברך מרמז למידת הרחמים. לכן 
הבוטחים  הם  באמת"  בשמך  "הבוטחים 

ברחמיך. 
באמת  שבוטח  פירושה  "באמת"  והמילה 
בשקר?  ביטחון  הכוונה  מה  בשקר.  ולא 
מעשיו  אבל  בה',  שבוטח  בפיו  שאומר 
מלא  שכולו  כגון,  דיבוריו.  את  סותרים 
בשקר  בעסקיו  שמתנהג  או  בדאגות 
ומרמה וזה מראה שהביטחון שלו הוא מן 
הוא  באמת  שבוטח  אדם  ולחוץ.  השפה 
רגוע בלי שום דאגה ומשאֹו ומתנֹו באמת 

ובאמונה בלי שקר ותרמית.
ולכן בברכה זו מתפללים על כולם, מגדול 
ועד קטן, ומפרטים מהצדיק הגדול ביותר 
כי בעניין מידת  ביותר.  ועד לרשע הגדול 
להאמין  הִצְדקּות.  מספיקה  לא  הביטחון 
בה' ולעבוד את ה' זה דבר אחד, ולבטוח 
יכול להאמין בה',  בה' זה עוד דבר. אדם 
אבל לא להיות בטוח שהוא יכול להישען 
עליו בצורה חד משמעית. לכן מתפללים 
שמתוקנים  הצדיקים  שגם  כולם,  על 

במעשיהם יזכו לביטחון בה'.
מבטח לצדיקים

הברכה  את  חותמים  מדוע  קשה,  כן  אם 
לצדיקים",  ומבטח  "משען  במילים: 
אפילו  אדם,  לכל  ומשען  מבטח  ה'  הרי 

לרשעים? ושני תירוצים בדבר.
בה'  ביטחון  שישנו  הוא,  ראשון  תירוץ 
בענייני  בה'  הביטחון  מישורים:  בשני 
בעניינים  בה'  והביטחון  הזה,  העולם 
שייטיב  בה'  להאמין  צריך  אדם  רוחניים. 
אפילו  אותו  ויושיע  אותו  ויפרנס  אתו 
ההשפעות  לכל  הכלי  וזה  הזה.  בעולם 
הוא  הביטחון  עיקר  אבל  הגשמיות. 
האמתי  מהטוב  לו  שייתן  בה'  לבטוח 
והנצחי. ורק הצדיקים בוטחים בה' בטובו 
"בעבור  בתפילה:  שאומרים  כמו  הנצחי 
בך,  שבטחו  אבותינו  ובעבור  הגדול  שמך 
בלבב  רצונך  לעשות  חיים  חוקי  ותלמדם 

שלם". 
טוב  אינו  הזה  העולם  של  הטוב  כל 
כל  את  כאן  שמקבלים  כאלה  יש  נצחי. 
בעולם  עונשם  את  לקבל  כדי  ההשפעות 
הבא. ולכן, אף שהרשע הבוטח בה' יקבל 
את פרנסתו ברווח, אבל זה לא מכפר לו 
על העוונות והוא יצטרך בוודאי לתת דין 
וחשבון על כל מעשיו. וכי יעלה על הדעת 
דין  ייתן  לא  בה'  בוטח  שהוא  שבגלל 
וחשבון על רשעתו?! אנו אמנם מתפללים 
בעולם  השפע  לכל  כלי  יהיה  שהביטחון 
הברכה  את  לחתום  ראוי  לא  אבל  הזה, 
טובו  שמשפיע  בכך  ה'  את  ולשבח 
בעצם  היא  הברכה  חתימת  כי  לרשעים. 
ה'  של  והמהות  יתברך  ה'  של  המהות 
יתברך היא שרוצה להשפיע לבריותיו את 

האמתי  הטוב 
והנצחי ולא את 

בס"ד
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ר”כ ההוראה ודומ”צ דק”ק “חוט של חסד” ודיין בביה”ד “משפט וחסד

במהלך  מקרים  ישנם  אדם  לכל  כמעט 
ערכאה  של  התערבות  הדורשים  חייו 
ממוניות  בעיות  ליישב  ע"מ  שיפוטית 
אי-הסכמה  במועדה,  שולמה  שלא  הלוואה  )כגון: 

עסקית בין שותפים, נזקי שכנים וכד'(, ובעוה"ר 

ואף כאלו המגדירים את  אנשים רבים, 
כבחמורה,  קלה  על  כמקפידים  עצמם 
מטעם  המשפט  לבתי  דווקא  פונים 

המדינה במקום לבתי דין לממונות.
לקראת שבת פ' "משפטים" שבה כתוב 
]שמות כ"ב, ז'[ "ְוִנְקַרב ַּבַעל ַהַּבִית ֶאל ָהֱא-

ֹלקים", ומבאר שם רש"י ש"א-לוקים" 
ידון  השבוע  המדור  הדיינים,  אלו   –
מעלת  חשיבות,  של  היבטים  בחמשה 
בית  פני  על  לממונות  דין  בית  ויתרון 
לחמש  רמז  הם  אלו  היבטים  )וחמשה  משפט 
"משפט"  בחינת  היא  "יד"  שהרי  שביד,  האצבעות 
כמו שכתוב בפ' "האזינו" ]דברים ל"ב,מ"א[ "ותאחז 

במשפט ידי"(.

א. ההיבט ההלכתי
שאסור  בתוקף  להדגיש  יש  ראשית 
משפט  לבית  לפנות  חמור  באיסור 
שאינו דין ע"פ דין תורה ואפילו בית 
בגמ'  כדאיתא  יהודים!  של  משפט 
תנחומא  ובמדרש  ע"ב[  ]פ"ח  בגיטין 
פ'  בריש  ברש"י  והובא  ג',  סי'  "משפטים"  ]פ' 
כ"ו  סי'  ובגר"א חו"מ  כ"א,א')  )שמות  משפטים 

סק"א[ שעל פי מקורות אלו פוסקים 

ה"ז[  פכ"ו  סנהדרין  ההל'  ]בסוף  הרמב"ם 
"כל  ס"א[וז"ל:  כ"ו  סי'  ]חו"מ  והשו"ע 
שלהן,  ובערכאות  עכו"ם  בדייני  הדן 
אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל, 
הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים 
יד בתורת משה רבינו שנאמר 'ואלה 
לפניהם  תשים  אשר  המשפטים 
ואיסור  עכו"ם'".  לפני  ולא  לפניהם 
התשב"ץ  ]שו"ת  מדאורייתא  הוא  זה 
אבן  אברהם  הרב  שו"ת  ו',  סי'  שלישי  טור  ח"ד 
סי'  ח"ד  יצחק  מנחת  בשו"ת  שהובא  טוויו' 

]הנ"ל[  התשב"ץ  בשו"ת  ומבואר  נ"ב[, 

שאיסור זה שייך גם באומה שאינה 
זצ"ל  והחזו"א  זרה.  עבודה  עובדת 
שאין  פוסק  סק"ד[  סוף  ט"ו  סי'  ]סנהדרין 

נ"מ בין ערכאות של גויים לערכאות 
לפי  פוסקים  שאינם  יהודים  של 
אליעזר  ציץ  ובשו"ת  התורה,  חוקי 
]חי"ב סי' פ"ב[ הביא בתוך דבריו מכתב 

חריף של הגרצ"פ פרנק זצ"ל בנושא 
ומבאר  זצ"ל  כחזו"א  שפוסק  זה 
לדון  האיסור  חומרת  את  בארוכה 
בפני ערכאות, ואכמ"ל. ואף במקרה 
שקיבלו שני הצדדים על עצמם לדון 
בערכאות, פוסקים הראשונים ]רמב"ן 
שו"ת  כ"א,א'(,  )שמות  "משפטים"  פ'  בריש 
י"ח  כלל  הרא"ש  שו"ת  ר"ב,  סי'  ח"ב  הרשב"ץ 

סי' ה'[ שזהו איסור תורה ואין התנאי 

להדיא  פוסק  וכך  כלום,  והקבלה 
ומבאר  ג'-ד'[  סע'  כ"ו  סי'  ]חו"מ  השו"ע 
שהוא  שכיון  י"א[  ]ס"ק  הגר"א  שם 
מתנה על מה שכתוב בתורה – תנאו 

בטל.
פנה  שאדם  במקום  גם  מכך,  יתירה 
)במקרים  בהיתר  ואפילו  משפט  לבית 
לתובע  פסקו  אם  שאכמ"ל(,  מסוימים 

תורה  דין  ע"פ  לו  שמגיע  ממה  יותר 
לו  שאסור  סוברים  רבים  פוסקים   –
ליטול זאת. וכך איתא להדיא בשער 
אבני  ובשו"ת  ב'[  אות  כ"ו  ]סי'  המשפט 
נזר ]יו"ד סי' קל"ג אות ב'[, וכך פסק שו"ת 

משנה הלכות ]חי"ב סי' ש"צ[.
הפנייה  הלכתית,  מבחינה  ממילא, 
לבית משפט אסורה בתכלית ואינה 
שומר  לאדם  אופציה  שום  מהווה 

תורה ומצות!

ב. ההיבט הסמכותי
בארץ  לממונות  הדין  בתי  כל  כיום, 
חוק  מתוקף  רק  דנים  ישראל, 
מאחר  וזאת  )תשכ"ח-1968(,  הבוררות 
על  אסרה  המשפטית  והמערכת 
ממוניים  בנושאים  לדון  הדין  בתי 
היא  הדבר  משמעות  אחר.  באופן 
גמור  דין  כבית  אינו  ביה"ד  שתוקף 
והגמ' שהיה בסמכותו  בזמן התורה 
בפניו  להופיע  הדין  בעלי  את  לכוף 
ואף להשית עליהם עונשים גופניים 
של  תוקפם  אלא  וכד',  מאסר(  )כגון 

בתי הדין נובע מכך ששני בעלי הדין 
בוררות  שטר  על  בהסכמה  חותמים 
אותם,  לדון  הדיינים  את  שמסמיך 
ו'  ]סנהדרין  חז"ל  בלשון  הנקרא  דבר 

ע"א[ "קבלוהו עלייהו".

רק  דיון  קיום  אחד  שמצד  אף  על 
את  מגביל  הבוררות  חוק  מתוקף 
לממונות,  הדין  בתי  של  סמכותם 
כיון  גדולה  מעלה  בכך  יש  שני  מצד 
סמכות  את  ביותר  מרחיב  שהדבר 
אפשרות  לו  ונותן  ביה"ד  של  הדיון 
לא  תורה  דין  שע"פ  בדברים  לדון 
היה ניתן לחייבם )כגון: נזקי גרמא, קבלת 
לכך  הסיבה  וכד'(.  עדות  מפסולי  עדות 

קיבלו  הדין  ובעלי  שמאחר  היא, 
עליהם את ביה"ד בקניין גמור, ניתן 
לכתוב בשטר הבוררות שבעלי הדין 
גם  ידון  שביה"ד  עליהם  מקבלים 
ע"פ  לחייבם  ניתן  שלא  בנושאים 
דין תורה, וכך אכן עושים בפועל כל 
בתי הדין בשטרות הבוררות שלהם. 
סמכות  שכיום  הוא  היוצא  הפועל 
באופן  כמעט  מקבילה  הדין  בית 
והוא  המשפט  בית  לסמכות  גמור 
שבית  אחר  סעד  כל  לתת  רשאי 
המשפט מוסמך לתתו, מלבד דברים 
שאסורים באופן מוחלט ע"פ ההלכה 

)כגון תשלומי ריבית וכד'(.

בוררות  שטר  שנחתם  לאחר  כמו"כ, 
סדרי  לתקנות   8 סעיף  פי  )על  וחוקי,  כשר 
ניתן  תשכ"ט-1968(,  בוררות  בענייני  הדין 

להציג את פסק הדין לבית המשפט 
בית  "אישור  לקבל  ע"מ  המחוזי 
ולאחר  בורר",  לפסק  המשפט 
האישור הנ"ל פסק הדין מקבל תוקף 
משפטי לכל דבר שניתן לאכוף אותו 

באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.
ההיבט  שמבחינת  א"כ  יוצא 
לדיני ממונות,  הנוגע  הסמכותי בכל 
הדין  בית  בין  משמעותי  הבדל  אין 

לבין בית המשפט.

ג. ההיבט הבירורי
נהוג  בהם  המשפט  מבתי  בשונה 
דיון,  בכל  אחד  שופט  רק  שיושב 
למעט בדיונים מורכבים בבג"ץ בהם 
יותר,  או  3 שופטים  יש הרכבים של 
שבכל  מקובל  הדין  בתי  ככל  ברוב 
שמקשיבים  דיינים   3 יושבים  דיון 

לטענות בעלי הדין.
כל בר-דעת מבין שהבירור ששלושה 
לאין  גדול  לעשותו,  יכולים  אנשים 
יחיד  אדם  שיכול  מהבירור  ערוך 
היא  לכך  הבולטת  והראיה  לעשות, 
שגם בבתי המשפט מבינים שבתיק 
גבוהה  לערכאה  שמגיע  מורכב 
ומעלה  שופטים   3 לשבת  צריכים 

לפחות.
כמו"כ, בשונה מבית משפט שבו לא 
ייצגו  נתבע  או  שתובע  כמעט  שייך 

זאת  עושים  הם  אלא  עצמם  את 
עו"ד,  שהוא  כוחם  בא  באמצעות 
בבתי דין רבים מעדיפים שהצדדים 
טוענים  או  עו"ד  ללא  לדיון  יגיעו 
שבדרך  היא  לכך  הסיבה  רבניים. 
נוטה לסבך את הדיון  נוכחותם  כלל 
ולהפריע לבירור הדין לאמיתו, משום 
שתפקידם של אלו הוא לעשות הכל 
העומדים  הכלים  בכל  ולהשתמש 
בדין.  יזכה  שמרשם  כדי  לרשותם 
מרשים  הדין  שבתי  במקרה  גם 
לעו"ד או לטוען רבני לייצג את אחד 
לבקש  נוטים  לרוב  הם  מהצדדים, 
שבו  כח"  הרשאה/ייפוי  "שטר  מהם 
ובלתי  גמור  כח  ייפוי  מקבלים  הם 
אותו  לייצג  שלהם  מהלקוח  חוזר 
הטענות  את  להציג  ואף  הדין  בבית 
כתוב:  ההרשאה  בשטר  במקומו. 
ועשייתו  כידי  וידו  כפי  יהי  "ופיו 
כעשייתי והודאתו כהודאתי", כלומר 
העו"ד  שבו  משפט  מבית  שבשונה 
רק מייצג את הלקוח, בביה"ד העו"ד 
או הטוען הרבני עומדים גם במקומו. 
יותר  אמיתי  בירור  מאפשר  זה  דבר 
או  עוה"ד  של  אמירה  שכל  משום 
הטוען הרבני מהווה אמירה מחייבת 
ממנה,  בו  לחזור  יכול  אינו  שהלקוח 
מדייק  הרבני  הטוען  או  עוה"ד  ולכן 

בדבריו ואינו מכביר בדברים לחינם.
ההיבט  מבחינת  שגם  א"כ  יוצא 
ממונות,  לדיני  הנוגע  בכל  הבירורי 
יותר  טוב  בביה"ד  שנעשה  הבירור 
בבית  שנעשה  הבירור  מאשר 

המשפט.

ד. ההיבט היעילותי
למעט  המשפט,  בתי  במערכת  כיום 
קטנות,  לתביעות  המשפט  בבתי 
העומס גדול והסחבת רבה, ולכן תיק 
שנתיים  להימשך  יכול  ורגיל  ממוצע 
הראשוני  הדיון  כאשר  יותר,  או 
מתקיים כמה חודשים לאחר הגשת 
הזמן  ומשך  התביעה  הבקשה/כתב 
בין דיון לדיון יכול להגיע לחצי שנה 

ואף יותר.
זאת,  לעומת  לממונות  הדין  בבתי 
דין  בבתי  בהרבה.  גדולה  היעילות 
מתקיים  הראשוני  הדיון  רבים, 
הגשת  לאחר  חודש  עד  שבוע  תוך 
חודש  וכל  התביעה,  הבקשה/כתב 
כלומר,  אחד.  דיון  לפחות  מתקיים 
תיק שבבית המשפט לוקח כשנתיים 
עד לסיומו, בבית דין לממונות פסק 
הדין יינתן במקרה הגרוע תוך מספר 

חודשים בלבד!
היעילות  את  שמשפר  נוסף  גורם 
אי-השתתפותם  הוא  הדין,  בתי  של 
של  רבים  ובדיונים  רבים  במקרים 
שהסברנו  )כמו  רבניים  טוענים  או  עו"ד 
את  משפר  זה  דבר  הקודם(.  בסעיף 

את  ומקטין  הדיונים  של  היעילות 
הסחבת בביה"ד.

ההיבט  מבחינת  שגם  א"כ  יוצא 
היעילותי, בתי הדין לממונות עולים 

על בתי המשפט.

ה. ההיבט הכלכלי
בתי  למעט  המשפט,  בתי  במערכת 
כמעט  קטנות,  לתביעות  המשפט 
ללא  ממוני  בתיק  לזכות  ניתן  ולא 
לו  שיש  מי  כאשר  עו"ד,  של  ייצוג 
דווקא  שוכר  הכספית  היכולת  את 
את עוה"ד הטובים והמנוסים משום 
עוה"ד  לבין  בינם  המקצועי  שהפער 

המתחילים בולט במיוחד.
גבוהה  היא  טוב  עו"ד  של  העלות 
לגבות סכום  נוטים  לרוב הם  מאוד. 
גדול לכל שעת ייעוץ, ייצוג או עיסוק 
לסכומים  להגיע  שיכול  דבר  בתיק, 
מורכב  שהתיק  ככל  אסטרונומים 
עבור  גלובלי  סכום  לגבות  או  יותר; 
סכום  הוא  שאף  בתיק  הטיפול 
רבות  פעמים  וגבוה.  משמעותי 
בבתי  מלתבוע  נרתעים  אנשים 
שהם  הגבוה  הסכום  בגלל  המשפט 
צריכים להוציא במהלך המשפט על 

התשלום לעו"ד.
לחייב  המשפט  בבתי  נהוג  כמו"כ, 
באופן כמעט גורף את הצד המפסיד 
לצד  המשפט  הוצאות  בתשלום 
המנצח, מרכיב שיכול להגיע לעשרות 
אלפי ₪ ויותר, דבר שמהווה אף הוא 
בבית  מלתבוע  גדול  הרתעה  גורם 

המשפט.
בבית דין לממונות לעומת זאת, לא 
נהוג בד"כ )למעט בתביעה קנטרנית( 
לחייב הוצאות משפט. כמו"כ מאחר 
וביה"ד מעדיף שהצדדים יגיעו לדיון 
בעצמם ללא ייצוג של עו"ד או טוען 
רבני, ומאחר וגם במקרה שהצדדים 
משפטי  ייצוג  לקחת  החליטו 
בדרך  דיונים  פחות  ישנם   – והלכתי 
העלות  המשפט,  בבית  מאשר  כלל 
בבית  תביעה  או  דיון  של  הכוללת 
הדין נמוכה משמעותית מהמקבילה 

לה בבית המשפט.
ההיבט  מבחינת  שגם  א"כ  יוצא 
הדין  בבתי  דיון  או  תביעה  הכלכלי, 
מאשר  ניכר  באופן  זולה  לממונות 

בבתי המשפט.

לסיכום:
חמור  באיסור  אסור  הלכתית,  מבחינה 
שיש  תו"מ  שומר  ליהודי  מדאורייתא 
לו תביעה ממונית, לתבוע או להתדיין 
לכך  היתר  קבלת  )ללא  המשפט  בבית 
דווקא  להתדיין  ועליו  מוסמך(,  מבי"ד 

בבית דין.
הדין  בתי  של  כיום  הסמכות  כמו"כ 
לממונות שדנים מתוקף חוק הבוררות, 
שטר  על  חתמו  שהצדדים  לאחר 
לגמרי  כמעט  מקבילה  הבוררות, 

לסמכות בתי המשפט.
ההלכתי,  האיסור  ללא  גם  מכך,  יתירה 
היעילותי  הבירורי,  ההיבט  מבחינת 
דין  בבית  להתדיין  עדיף  והכלכלי, 

לממונות ולא בבית המשפט.
במהרה  בנו  שתתקיים  שנזכה  ויה"ר 
פעמים  ג'  אומרים  אנו  שאותה  הברכה 
ביום בתפילת שמו"ע "השיבה שופטינו 
והסר  כבתחילה,  ויועצינו  כבראשונה, 

ממנו יגון ואנחה". 

לשאלות ולתגובות למדור יש להפנות 
לכתובת אימייל:

hutShelChesed@gmail.com 



הטוב הכלה והחולף ולכן חותמים במילים 
"משען ומבטח לצדיקים".

שלמות הביטחון
תירוץ שני, על פי מה שביארנו שהביטחון 
ה'  של  ברחמנות  ההכרה  כפי  הוא  בה' 
ה'  ברחמי  שהביטחון  פי  על  אף  יתברך: 
בניו  על  מרחם  שה'  פשוט,  שכל  הוא 
אינסוף  ישנן  זאת  כל  עם  רחמן,  אב  כמו 
מדרגות בהשגה של הרחמים של ה', וכל 
את  השגתם  לפי  היא  הצדיקים  מדרגת 
הלכות:  בליקוטי  כמובא  ה'  של  הרחמים 
יותר  גבוהה  למדרגה  שעולה  מה  כל  "כי 
הוא  יותר,  יתברך  הבורא  גדולת  ומשיג 
עיקר  כי  יותר,  וטובו  ורחמיו  חסדו  משיג 

גדולתו יתברך הוא רחמיו וחסדיו יתברך". 
זוכים  הם  רק   – הצדיקים  שגדולי  נמצא 
ה',  רחמי  ידיעת  של  האמתית  לשלמות 
וממילא הם זוכים לשלמות הביטחון בה'. 
משבחים  כשאנו  הברכה,  בחתימת  ולכן 
משבחים  אנו  הביטחון,  במידת  ה'  את 
והגבוהה  המושלמת  הביטחון  במידת 
גדולי  של  הביטחון  מידת  שהיא  ביותר, 
ה'  של  הרחמים  את  שהכירו  הצדיקים 
ובטחו בו באמת כמו שאומר דוד המלך: 
בך  ותפלטמו,  בטחו  אבותינו,  בטחו  "בך 

בטחו ולא בושו".
לסיום נביא ביאור תמציתי של הברכה על פי 
זאת  יוכל לכוון  המאמר, על מנת שכל אחד 

בתפילתו:
על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית 
סופריהם  בית  פלטת  ועל  ישראל  בית  עמך 
על  מבקשים  ]אנו  ועלינו  הצדק  גרי  ועל 
ש[יהמו  קטן  ועד  מגדול  ישראל,  עם  כל 
]בבקשה[  נא  ויושפעו[  ויתרבו  ]יתעוררו 
זקוקים לרחמים  ]אנו  אלוקינו,  ה'  רחמיך, 
הגדול  לדבר  לזכות  כדי  ביותר  הגדולים 
]אפילו  לכל  טוב  שכר  ותן  שהוא:[  ביותר 
]ברחמיך[  בשמך  הבוטחים  לרשעים[ 
באמת ]ואין להם דאגות, ולא עושים שום 
מעשה שקר ורמאות[, ]ואנחנו מבקשים 
ושים  לביטחון:[  שנזכה  עצמנו  על  גם 
בשמך  שבוטחים  אלה  ]עם  עמהם  חלקנו 
באמת[, ולעולם לא נבוש כי בך בטחנו ]כי 
מי שנשען על ה' – ה' לעולם לא יבגוד בו 
ולא יפיל אותו[, ועל חסדך הגדול ]ולא על 
ברוך  נשעננו.  )ובתמים(  באמת  זכויותינו[ 
אתה ה', משען ומבטח לצדיקים ]שבוטחים 
בך בטובך הנצחי והם משיגים את שלמות 

רחמיך[.

את  אופף  החל  שקט  מאוחרת,  ערב  שעת 
רבים  כולה.  את  כיסתה  ועלטה  העירה, 
ארוחת  את  סעדו  כבר  ברודי  העיר  מתושבי 
את  לחדש  הלילה,  לשנת  והתכוננו  הערב 
המדרש  בבית  רק  המחר.  ליום  כוחותיהם 
ומתוכו  האורות  האירו  שבברודי  הגדול 

נשמעו ברמה קולותיהם של הלומדים.
ישבו  כאלה,  רבים  היו  ובברודי  העיר,  למדני 
תורה,  בדברי  והתנצחו  בבית-המדרש 
עליהם  נראו  לא  בחברותות.  או  בקבוצות 
סימני עייפות. להיפך, חדווה מיוחדת הייתה 
נשקף  אושר  של  וברק  פניהם,  על  נסוכה 
מעיניהם. לעומד על סף בית המדרש, נראה 
מהם  והשינה  כעת,  היום  אמצע  כאילו  היה 

והלאה.
aaa

בגומחה  מעט  חבוי  המדרש,  בית  בירכתי 
שבקצה הקיר המערבי, ישב ר' יהושע כשהוא 
הקבועה.  פינתו  הייתה  זו  דוכנו.  על  נשען 
על  הצטברה  פתוחים  ספרים  של  ערמה 
הדוכן, ועיניו התרוצצו מספר אחד למשנהו. 
מפעם לפעם הזיז הצידה את אחד הספרים, 
נוסף ששלף מארון  כדי לפנות מקום לספר 

הספרים.
בבית-המדרש  היחיד  כמעט  היה  יהושע  ר' 
הוא  ללימודו.  חברותא  זוג,  בן  לו  היה  שלא 
היה אדם צנוע, שקט ומסוגר ביותר, שמיעט 
לבוא במגע עם הבריות. אפילו כשהלך ברחוב 
ראשו  להניד  העדיף  מוכר,  מישהו  ופגש 
כשישב  עתה,  גם  בדרכו.  ולהמשיך  לשלום 
היה  נראה  בלימודו בספריו,  במקומו, שקוע 

כאילו הוא מנותק כליל מכל הסובב אותו.
ר'  של  קנקנו  על  לתהות  הצליח  לא  איש 
לבית  חבריו  מהותו.  על  ולעמוד  יהושע 
יומם  תלמודו  על  שוקד  שראוהו  המדרש, 
זאת  אך  דרך-ארץ,  בו  נהגו  אמנם,  ולילה, 
שלא  ומשום  הכירוהו,  שלא  משום  בעיקר 
יכלו להוכיח כי איננו תלמיד-חכם. למעשה, 
שהכיר  איש  היה  לא  כולה  ברודי  העיר  בכל 
את פנימיות של ר' יהושע, ויכול היה לתהות 
היתה  לימודו  רמת  גם  ולמעשה  קנקנו.  על 

נסתרת מעיני הכל.
בשילוב  הצטיין  יהושע  שר'  הייתה  האמת 
המחשבה  חדות  רבה,  עמקות  של  נדיר 
והתמדה בלתי-מצויה, כישרונות ברוכות אלו 

אשר בהן ניחן נתנו לו עוצמה רבה בלימודו. 
הניב  האלה,  התכונות  שלש  של  החיבור 
אחד  כל  להדהים  עשויה  שהייתה  תוצאה 
ר'  אבל  זאת.  ידעו  רק  אילו  ברודי,  מלמדני 

יהושע עשה הכל כדי שאיש לא ידע על כך.
את  העמיד  לא  שמעולם  מכיוון  מזו,  יתרה 
מצב,  נוצר  אחרים,  של  לביקורתם  הישגיו 
שאפילו הוא עצמו לא ידע כיצד להעריך את 

עצמו.  ומה מידת הבנתו ועמקותו בתורה.
aaa

היה  לילה מאוחרת, כשבית-המדרש  בשעת 
את  הכתב  על  להעלות  נהג  ברובו  מתרוקן 
מבלי  היום,  במשך  לו  שנתחדשו  חידושיו 
יידע על כך. באותה תקופה  שאיש יראה או 
בדיני  סבוכות  והלכות  סוגיות  בברור  עסק 
חושן-משפט, והחידושים שהעלה על הכתב 

הצטברו לספר עב-כרס.
אכן  חידושיו  אם  לבחון  השתוקק  פעם  לא 
ראויים לראות את אור- ואם הם  אמיתיים, 

הדפוס. ואם אכן כיוון לאמיתה של תורה. אך 
אל מי יפנה, מבלי שיאלץ לצאת מסגירותו, 
ולהתוודע לרבים? היה אדם אחד בעיר שר' 
אב- זה  היה  בו.  לבטוח  יוכל  כי  חש  יהושע 

בית-הדין ורבה של ברודי, רבי יצחק הורביץ. 
לביתו  ללכת  החליט  כמעט  רבות  פעמים 
את  לקבל  עמ"נ  חידושיו,  את  לפניו  ולהציג 
מסיבה  זאת  דחה  פעם  בכל  אך  הסכמתו, 
אחרת. כנראה שלא היה זה הזמן המתאים 

לגילויים של כתבים אלו.
aaa

חלפו ימים ובינתיים נפוצה בברודי השמועה, 
כי רבם עומד בקרוב לקבל עליו את משרת 
תושבי  המעטירה.  המבורג  בעיר  הרבנות 
העיר הצטערו צער רב על רבם העוזב אותם. 
אמנם לא חסרו בברודי תלמידי-חכמים, אך 
לרבי  ממלא-מקום  למצוא  צורך  יש  כאשר 
משכמו  הכל  לדעת  שהיה  הורביץ,  יצחק 
הולם.  מעמד  למצוא  קל  היה  לא  ומעלה, 
לא  מעט  שעוד  יהושע  ר'  הצטער  במיוחד 
להראות  משאלתו.  את  לממש  לו  יתאפשר 
תפילה  נשא  בליבו  יצחק.  לרבי  כתביו  את 
והמקום  הזמן  את  למצוא  שיוכל  חרישית, 

הנכונים לקבל הסכמה על כתביו.
aaa

רבי  של  לשהותו  האחרון  בערב  זה  היה 
באו  רבים מבני העיר  בברודי.  הורביץ  יצחק 

להיפרד ממנו לשלום. בין הבאים היה גם ר' 
בית  אל  שיצא  לפני  האחרון,  ברגע  יהושע. 
הרב, החליט ליטול עימו את דפי החידושים 

שכתב.
מעולם  שכמעט  הרב,  של  לחדרו  נכנס  הוא 
ובחוסר-נוחות  מילה,  עימו  החליף  לא 
לפניו  הניח  וענווה   בביישנות  מהולה  בולט, 
את הקובץ. בתוך כך ביקשו אנשים נוספים 
להיכנס אל הרב. הזמן לא היה כשיר להאריך 
יעיין  כי  יהושע  לר'  הבטיח  הרב  אך  בדיבור, 
בחידושיו בהמשך הערב. ר' יהושע הרכין את 

ראשו ביראה נפרד לשלום ויצא ממען הרב.
בדרכו לביתו החל מצפונו לייסרו. על שפגם 
הקפיד  שעליו  לשמה,  התורה  לימוד  בערך 
כל השנים. במחשבה שנייה הרגיע את עצמו 
אם  לו  לומר  חייב  הרי  מישהו  כי  באומרו, 
שמא  או  הישרה,  בדרך  בלימודו  הוא  צועד 
חלילה הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. 
אם מכוון הוא לאמיתה של תורה, או חלילה, 

לא.
aaa

רבי  ברודי,   של  רבה  שכב  לא  לילה  באותו 
יצחק, לישון. לאחר שאחרון בני העיר נפרד 
ר'  של  בכתביו  לעיין  החל  לשלום,  ממנו 
הצליח  לא  ארוכות  שעות  במשך  יהושע. 
הוא  שבידיו.  המופלא  הקובץ  מן  להתנתק 
עמוד  שורה,  אחר  שורה  הכתבים  על  עבר 
אחר עמוד, בלע בשקיקה את הכתוב בהם, 

והשתוממותו גברה והלכה.
"האם יתכן שבקהילתי נמצא יהודי כזה, ואני 
לא הכרתיו?!", תמה שוב ושוב. הוא חש מעט 
אשמה על שלא קרב די הצורך את הצנועים, 
חובשי  שבין  והלא-מתבלטים  השקטים 
גאון עצום בתורה,  זהו  בית-המדרש. "הלוא 
הוסיף  תלמידו!",  להיות  ראוי  הייתי  שאני 

להרהר בעודו מוסיף לקרוא את הכתבים.
למחרת זימן אליו רבי יצחק את ראשי ברודי 
ופרנסיה. הוא סיפר להם על הגלוי המדהים 
בהתפעלותו  להדביק  והצליח  לו.  שנתגלה 
של  קדחתנית  סידרה  לאחר  אותם.  גם 
הנוגעים  כל  עם  דברים  וחלופי  התייעצויות 
עברה  עצמה,  ה'תגלית'  עם  כולל  בדבר, 
הלוא  לברודי,  חדש  דיין  בעיר:  השמועה 
"רבי   – מעתה  שמו  שנקרא  יהושע,  ר'  הוא 
יהושע הדיין", שהיה מוכר בפי כל "ר' יהושע 

השקט".

מה שיצא מהשתקן

בברכת שבת שלום ומבורך 
לכל עם ישראל.

גן
הדעת

ל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו  )שמות כ"ג( ֹלא ְתַבּׁשֵ

בשר  לאכול  או  לבשל  שלא  הכתוב  הזהירנו 
היה  כן  כי  זה,  מתבשיל  ליהנות  לא  וכן  בחלב, 
אבות  מאבי  שהיה  ונבוכדנצר  העכו"ם,  מנהג 
מתערובת  סעודותיו  כל  אוכל  היה  הטומאה 
האריות,  מגוב  דניאל  ניצל  ולכן  וחלב,  בשר 
)זוהר משפטים  נהנה כלל מסעודותיו  משום שלא 
דין  הוא  וחלב  בשר  שדין  הסוברים  ויש  קכ"ה(. 

אינו  שהחלב  ידוע  שהרי  והיתר,  איסור  בדיני 
אלא דם שנשתנה ונהפך לחלב )בכורות ו(, והואיל 
אך  באכילה,  והותר  הוא  טהור  לבן  הפך  וכולו 
ונבלע  וחוזר  בשר  עם  מתבשל  הוא  כאשר 
וניעור כשהיה  וחוזר  מינו  מין את  בבשר, מצא 

)תורת המנחה( .

והחלב  הבשר  כי  כתב  רקאנטי  מנחם  והרב 
ולחסד.  לגבורה  היינו  עולם,  לזרועות  רומזים 
לערבו  ראוי  ואין  גבורה,  מבחינת  נמשך  הבשר 
בחלב הנמשך ממקורות החסד, כי התורה כולה 
נמשלה לחלב הלבן, שענינו הוא חסד )תענית ז(. 

מעין זה כתב הבן איש חי )בהעלותך ש"ב( שהטעם 
שהבשר  מפני  בחלב,  בשר  אכילת  לאיסור 
הרחמים,  סוד  הוא  והחלב  הדינים,  סוד  הוא 
לבישת  כאיסור  אסורה,  שלהם  התערובת  לכן 

שעטנז, כי בכך מערב כוחות הדינים עם כוחות 
להיות  הראוי  ומשפט  בהדרגה  שלא  החסדים 
שהוא  חלב  אכל  אם  זה,  לפי  המיתוק.  בסוד 
בשר  אחריו  לאכול  יוכל  תחילה,  החסד  מצד 
שהתחתון  הוא  שהכלל  כיוון  העיכול,  קודם 
גובר, והחסד כופה את הדין הבא אחריו, אבל 
בקרבו,  הגבורות  נכנסו  בשר,  תחילה  אכל  אם 
אזי אסור לאכול לאחריהם חלב, כי מגביר את 

מידת הדין על הרחמים.

בהמה  )סימני  זה  בעניין  אומר  מברסלב  מוהרנ"ת 
לעניין  מרמזים  וחלב  שהבשר  ד'(  טהורה  וחיה 

והידיעה, הבשר מרמז לכוח הבחירה,  הבחירה 
הבשר  שהרי  לרע,  טוב  בין  לבחור  לנו  שניתן 
הבהמה  שחיטת  ידי  על  אם  כי  ניתר  אינו 
הניקור  כמו  המלאכות  שאר  וכן  אדם,  בידי 
והמליחה וההדחה נעשות כולם על ידי האדם. 
בהתהוותו  אנושית  התערבות  אין  החלב,  אבל 
חלב  ונעשה  נעכר  הדם  כי  למאכל,  ובהכשרתו 
מטבעו שחקק הבורא, לכן החלב מרמז לידיעה,  
כי הידיעה פירושה שה' הוא ריבון כל המעשים, 
הוא  הנבראים,  פעולות  כל  משתלשלים  ממנו 
ואין  אחרית,  מראשית  ומגיד  הדורות  קורא 

באמת בחירה לאדם. 

והיפוכו,  והחלב מרמזים לדבר  נמצא, שהבשר 
אומר  החלב  נתונה,  שהרשות  אומר  הבשר 

כי  יחד,  לחברם  איסור  יש  לכן  צפוי,  שהכל 
לשכל  ניתן  שלא  קושיות  האדם  על  מתגברים 
הבחירה  של  זה  עניין  ובאמת,  ליישבם.  אנושי 
אשר  הבריאה,  נפלאות  מגדולת  הוא  והידיעה 
דבר  נמצא  לא  סוף,  ועד  מראש  הבריאה  בכל 

יותר נעלם ממנו. 

מהם  אחד  כל  לאכול  שמותר  הטעם  זה 
אם  טוב  הוא  כשלעצמו  מהם  אחד  כל  בנפרד, 
מעשה  לפני  כי  לו,  הנכון  בזמן  בו  משתמשים 
ולאחר  הבחירה,  בכח  תמיד  להשתמש  צריך 
הידיעה  את  להפנים  לדעת  צריכים  מעשה 
מתחילות  הבעיות  האמונה(,  )גן  בהשגחה  שהכל 
המעשה,  לפני  הידיעה  כח  את  מערב  כשאדם 
הוא  והכלל  המעשה.  לאחר  הבחירה  כח  ואת 
לו  יש  שתמיד  בתודעה  לחיות  אדם  שצריך 

בחירה, על כל דבר שעושה )עיין ל"מ נ"ד ח"ב( 

בבשר"  אלא  שמחה  "אין  חז"ל  שאמרו  זה 
להורות שעיקר השמחה היא מהבחירה, שהרי 
בחירה,  הבעל  האדם  בשביל  היא  הבריאה  כל 
זה  שעל  בחסד,  ולא  בזכות  שכרו  שיקבל 
ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי  ַאף  ְּכבֹוִדי,  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  "ָלֵכן  נאמר 
ָלֶבטח" )תהלים טז( שכאשר בשרי שוכן לבטח, כי 
כבודי,  ויגל  לבי  שמח  דייקא  אז  בטוב,  בחרתי 
ל  ִיְׂשָרֵא ח  "ִיְׂשַמ אומר  בטוב  לבחור  הזוכים  ועל 

ְּבֹעָׂשיו" )שם יד(



 משפטים תשע"ו

                 קמצן חזר אל ביתו אחרי טיפול 
עקירת שיניים. שאלה אותו אשתו? מה עקרו 

לך? ענה הקמצן : "עקרו לי 500 ש"ח".

מאת הרב יצחק אבוחצירא. יועץ חינוכי ומחנך בת"ת "שלום בנייך"
חיים במסגרת פרק י

בשבוע שעבר התחלנו לעבוד ביחד על חוק אחד, 
מההתחלה ועד הסוף. 

בחרנו ב"חוק השינה" מכמה סיבות:
עכשיו  נמצאים  אנו  זה.  לחוק  מתאים  הזמן  א.   
בו מחשיך מוקדם. בתקופה  זמן  בתקופת החורף, 
להרדים  לנו  יעזור  הילד  של  הביולוגי  המנגנון  זו, 
אותו בשבע בערב, שהרי כבר בשעה חמש התחיל 

הלילה.
חוק  על  העבודה  כדי  שתוך  בגלל  נוספת,  סיבה 
כמו:  נוספים,  דברים  על  במקביל  נעבוד  השינה, 
חינוך  לקביעות,  חינוך  יום,  לסדר  הבית  הרגלת 
קביעת  סביר,  בזמן  התארגנות  לימוד  לאחריות, 
עם  בערב  איכות  זמן  שינה, שעת השכמה,  שעת 
שהילדים  לאחר  ההורים  של  איכות  זמן  הילדים, 

נרדמים ועוד.
העבודה  שלבי  את  נרענן  המאמרים,  כדי  תוך 
"חוק  של  החשיבות  את  לדיון  נעלה  חוקים,  עם 
החוק  את  לילדים  מציגים  כיצד  נלמד  השינה", 
בבית, נחפש מהם הסיבות לכישלון החוק, או מה 
יקשה על הילדים ליישם את החוק, מה יהיה הדרך 

שלנו לעזור להם ועוד.
שלבי העבודה

הוא:  חוקים,  עם  בעבודה  הראשון  השלב 
"הערכת מצב". עלינו לנתח ביחד )שני ההורים( 

את המצב. 
מהצד  נצפה  פשוט  המצב?!  את  נעריך  כיצד 
במצב השינה והקימה של הילדים בבית ונעלה 
את הממצאים על הכתב )זוכרים זה היה ש"ב(. 

המצב היום הוא:
 1. רוב ככל הילדים, אינם ישנים בזמן קבוע.

הוא  זה  זמן  נרדמים,  כבר  רובם  כאשר  גם   .2  
מאוחר.

הם  המאוחרת  השינה  מזמן  כתוצאה   .3  
מתקשים לקום בבוקר בזמן.

בעקבותיה  גוררת  מאוחרת  בשעה  קימה   .4  
בעיות בהתארגנות בבוקר, בסדר ובניקיון .

איחורים  גוררת  מאוחרת  בשעה  קימה   .5  
לביה"ס.

בקיום  שלנו  הצורך  מה  נחשוב,  השני:  בשלב 
החוק, או מה אנו רוצים להשיג?! 

הצורך שלנו בקיום החוק הוא: שיהיה לנו בית 
קמים  סביר,  בזמן  ישנים  הילדים  שבו  רגיל, 
הבית  בתפקודי  ומצליחים  רענן,  ליום  בנחת 

וביה"ס.
אנו גם רוצים להשיג מספר דברים: 

לפי  וינהגו  הזמן  ערך  את  יפנימו  שהילדים  א. 
ערך זה.  

שילמדו  דהיינו  מסודרים,  יהיו  שהילדים  ב. 
שהחיים בעולם הזה, מתנהלים לפי סדר. 

ג. שהבית יתנהג לפי סדר יום קבוע ע"מ למנוע 
בעיות.  

ד. שלהורים יהיה זמן איכות בערב עם הילדים. 
לאחר  לעצמם,  איכות  זמן  יהיה  שלהורים  ה. 

שהילדים יירדמו בשעה סבירה. 
 בשלב השלישי: נחקור: "מהי הסיבה שהילדים 
מתנהגים בצורה זו", האם הם אינם מצליחים 
והרגל  חינוך  מחוסר  רק  או  בעיה  בגלל  לישון 

לסדר וזמנים?! 
גם  נבדוק  הכלל,  רמת  את  שבדקנו  לאחר 
או  שווים,  הילדים  כל  האם  הפרט:  רמת  את 
פחות?!  ולשני  לזמנים  מודעות  יש  שלאחד 
האם ישנו ילד שיתקשה ביישום החוק?! האם 
נוספים?!  ועידוד  לתמיכה  שזקוק  ילד  יש 
תשובות לשאלות אלו, יתנו לנו "הכוונה" לסוג 
החינוך, ההרגל או האימון שנעבוד עם הילדים 

ביישום החוק ברמת הכלל וברמת הפרט.
שחרית וערבית

הראשון,  בשלב  שהעלנו  הבעיות  מכלול  מתוך 
"זמן  הוא  עליו  נעבוד  שבע"ה  העיקרי  הנושא 
אולי  בשינה,  דווקא  נתחיל  מדוע  השינה". 

בקימה?! הוורט הבא יענה על השאלה:
בדור  ברסלב  חסידי  זקן  את  פעם  שאלו 
האחרון ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל, מדוע אומרים 
דברים"  "אלו  של  במשנה  שחרית  בתפילת 
ַהִּמְדָרׁש- ֵּבית  "ְוַהְׁשָּכַמת  ספרד(  )בנוסח 

ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית".
מילא לשחרית צריך להשכים, אך לערבית מה 

יש להשכים?! 
ענה להם הרב: הכוונה היא, "השכמת ביהמ"ד 
שחרית- על ידי ערבית". כי אדם שלא משכים 
)מזדרז( להתפלל ערבית, ישן על פי רוב מאוחר 

וכך לא יוכל להשכים גם לשחרית". 
להתעורר  שכדי  וברור  פשוט  יקרים!  הורים 
ילדים  סביר.  בזמן  לישון  גם  צריך  בבוקר 
בלילה,  שעות   11 לישון  אמורים   5-10 בגילאי 
כדי שיוכלו לקום בבוקר בקלות ויהיו מרוכזים 

בלימודים. 
ילדים שישנים בשעה מאוחרת מגיעים עייפים 
ומותשים לבית הספר ופשוט שכל היום שלהם 

הולך בעצלתיים. 
יתקשה  שח"ו  ילד  הוא  מאוחר  שישן  ילד 
ולא  ומתוסכל  עייף  הוא  בלימודים,  להצליח 
ילדים  רוצים  ואנו  מאחר  למה.  מבין  תמיד 
מוצלחים, חובה עלינו לגרום שהבית שלנו לא 
יהיה מקום שבו הילד יתקשה להצליח. אדרבה 
המונע  הסרת  ע"י  להצליח,  לילד  ונעזור  נחזק 
להצלחה. בקיצור, כדי שהילד שלנו יוכל לקום 
ב-7 בבוקר, הוא צריך לישון לא יאוחר מ- 8:00 

בערב.
העבודה השבועית

יישום  של  השני  בשלב  נמצאים  אנו  השבוע 
מה  הדעת:  יישוב  מתוך  לחשוב  ועלינו  חוקים. 
הצורך שלנו בקיום החוק, מה אנו רוצים להשיג 

ועד כמה הבעיות הללו מפריעות לנו ולילדנו?!
האיחורים  נושא  את  שעבר  בשבוע  הזכרנו 
הדברים,  את  לדעת  מספיק  לא  אך  לביה"ס, 
שיניעו  כאלו,  לרמות  אצלנו  יגיע  שזה  צריך 

אותנו לפעולות. 
שאנו  לנו  ברור  יהיה  כאשר 
דהיינו  הסוף"  עד  "הולכים 
הקימה  זמני  עם  שהבעיות 
ומפריעות  מציקות  והשינה 
שאנו  ברמה  ולילדינו  לנו 
עליהם  לעבור  מוכנים  לא 
אנו  אז  רק  היום,  לסדר 
מוכנים לעבודה עם השלבים 

הבאים. 
אינה  שהבעיה  זמן  כל 
נתחיל  אנו  לנו"  "כואבת 

עלינו  ולכן  הראשון-ניסוג.  בקושי  אך  לעבוד, 
הזמנים  שמירת  חשיבות  את  ולברר,  להמשיך 
בהצלחת  ולילדנו  לנו  שתצמח  התועלת  ואת 

העבודה על  זמני השינה/קימה.
שמירת זמנים

והראשוניים,  ביותר  החשובים  הנושאים  אחד 
שעלינו לחנך תחילה ע"י חוקים, מסגרת וסדר 
יום, הוא: "שמירת זמנים". דהיינו: שיהיה ידוע 
הגדולים  עד  מהקטנים  הבית  באי  לכל  וברור 
ָמִים".  ַהּׁשָ ַּתַחת  ְלָכל-ֵחֶפץ,  ְוֵעת  ְזָמן,  ש"ַלֹּכל 
פירושו, לכל דבר ופעולה יש זמן משלה. וכולם 

צריכים לעמוד בזמן שנקבע לכל פעולה.
אצל  זמנים  שמירת  על  מדברים  אנחנו  כאשר 
ילדים, אנחנו מתכוונים בעיקר: על שינה בזמן 
ארוחות.  זמני  שנקבע.  בזמן  קימה  שנקבע. 
ממשחק  או  מביה"ס  מפעילות,  בזמן  וחזרה 

במגרש השכונתי.
לעבוד  צריך  זמנים  לשמירת  בית  לחנך  כדי 
לפני  שלמדנו  ה"עקביות"  נושא  על  קודם 
בקביעות-  ייושם  שלא  חוק  שהרי  שבועיים. 

יידון ח"ו מראש לכישלון וחבל. 
בראש  העקביות  נושא  את  לקחת  חשוב  לכן 
חוק  לקבוע  דהיינו  איתו,  ולעבוד  ובראשונה 
לעקוב  ולנו  אותו  ליישם  לילד  שקל  מסוים 
בחוק  ההסתגלות  תקופת  ולאחר  אחריו 

להתקדם הלאה. 
שמירת חפצים

הסדר והעקביות הם כ"כ קריטיים בעבודה עם 
חוקים, והדוגמה הבאה תמחיש לנו כיצד:

בכיתה.  בעיה  לי  הייתה  שנים,  מספר  לפני 
מידי  היו מביאים  כמעט מחצית מהתלמידים 
יום קלמר לחצאים. מה הכוונה?! יום אחד חסר 
יום אחד יש לורדים  עפרון ולמחרת מספרים, 

חדשים אבל אין דבק, בקיצור חוסר סדר. 
החלטנו ביחד עם התלמידים, להתחיל מבצע 
ביחד.  מקבלים  ההחלטות  כל  את  )זוכרים- 
קשיים,  ישנם  שכאשר  לילד  אח"כ  עוזר  זה 
להתבטא ולספר מה מפריע לו, שהרי הוא רוצה 

בהצלחתו של המבצע כשהוא היה היוזם(. 
המבצע נקרא, מבצע "שמירת חפצים". לאחר 
בנוגע  והחסרונות  המעלות  את  שהסברנו 
לשלמות חפצי הקלמר. כל תלמיד הבין שהוא 
אינו  הוא  שלו.  בקלמר  החפצים  כל  את  חייב 
זה  כי  אחר-  מתלמיד  יום  כל  להשאיל  יכול 
גורם למריבות, שבירת ואיבוד חפצים, סכסוכי 
למהלך  הפרעה  כללי,  סדר  חוסר  חברים, 

השיעור וכו' 
בדיקות:   2 והגדרנו  ומטרות-  יעדים  הצבנו 
לישון  עולה  שהתלמיד  לפני  ערב  מידי  בבית, 
או בבוקר לפני שהוא יוצא מהבית, הוא בודק 

את הקלמר. 
על  מניח  תלמיד  כל  התפילה  לאחר  בכיתה, 

השולחן את קלמרו ובודק את תכולתו. 
מסקנות

בדף  לתלמיד  לסמן  היה  שלי  התפקיד 
ההצטיינות שמודבק על הלוח את "פרי עמלו". 
חיוך  מדבקת  קיבל  דבר,  לו  חסר  שלא  מי 
גדולה, ומי שחסר לו פריט קיבל מדבקת חיוך 
קטנה וכתבנו ליד מה הפריט החסר )זה הזכיר 

לי ולתלמיד להשלים למחרת(.
איך  ועל  המבצע  נושאי  על  שוחחנו  יום  מידי 
להיווצר.  שעלולים  הקשיים  על  להתגבר  נוכל 
לתחנה  הגענו  מבצע,  של  שבועיים  לאחר 
מסקנות.  והסקת  פרסים  חלוקת  הראשונה, 
המדבקות  סכום  ע"י  נקבע  הפרס  גודל 
היו  המסודרים  התלמידים  כמובן  שנאספו. 

עיקר  הרי  אבל  יפים.  בפרסים  וזכו  מצטיינים 
המפוזרים  התלמידים  בשביל  היה  המבצע, 
פנים,  האירה  ולא  כמעט  ההצלחה  ואיתם 

מדוע?! כנראה שהיה חסר משהו. 
הילדים  את  ולסמן  "מיפוי"  לערוך  החלטתי 
ועבודה  נוסף  לעידוד  שזקוקים  המפוזרים, 
בבית.  ההורים  ושל  בכיתה,  שלי  אישי  באופן 
נוספים עם העבודה החדשה,  לאחר שבועיים 
בתחנה השנייה של המבצע, ראיתי השתפרות 
ניכרת, והתוצאות היו כך: התלמיד שהיה מורגל 
מהבית לסדר וארגון, הצליח כמובן הכי הרבה. 
להיות  שהתקשו  התלמידים  היו  שני  מקום 
אצל  אך  והצליחו.  התאמצו  אך  מסודרים, 

שלושה תלמידים לא חל שום שיפור.
את  הרי  הבעיה?!  מה  עומק,  בדיקת  עשיתי 
עיקר העבודה אני עשיתי: הסברתי, שוחחתי, 
יום,  מידי  נעימה  בצורה  בדקתי  שכנעתי, 
מסקנות,  והסקתי  עקבתי  בלוח,  סימנתי 
שוחחתי עם המתקשים וקבלנו ביחד החלטה 
פרסים  וחילקתי  עודדתי  למחר,  לשיפור 
התקשרתי  ואפילו  והמצטיינים,  למתאמצים 
הייתי  בקיצור  בבית,  הבדיקה  את  להזכיר 
אז  ההצלחה.  לבין  הילד  בין  המתווך  הגורם 

מדוע שלשה ילדים לא התקדמו?!
השותפים

זוהי  ואחריות,  סדר  ברורה:  הייתה  המסקנה 
עבודה שנבנית לאורך שנים ואי אפשר לקנות 
אותה בחודש אחד. אפשר להרים ילד בסולם 
אפשר  אי  אבל   ,5 לדרגה   4 מדרגה  ההצלחה 

להרים אותו מדרגה 1 לדרגה 5. 
הלא  ה"שותפים"  עם  הייתה  הבעיה  עיקר 
עקביים מהבית, שהרי ילד שגדל בבית מבולגן, 
עם חוסר סדר, חוסר אחריות וחוסר עקביות, 
יתקשה מאוד לשמור על קלמר מלא ומסודר. 

את  שלמדנו  בטוחים  שאנו  לאחר  לענייננו: 
חוקים  ליישם  יכולים  ואנו  הקביעות  חשיבות 
על  לעבוד  להתחיל  נוכל  בבית,  בקביעות 

שמירת זמנים.
זוכרים אנו בשלב השני, ועלינו לברר, מה הצורך 
שלנו בקיום החוק, מה אנו רוצים להשיג?! ועד 
בכדי  ולהתאמץ  "להקריב"  מוכנים  אנו  כמה 

להצליח.
את  אצלנו  ונחזק  הכתב  על  נעלה  המסקנות  את 

הרצון לעבוד על "חוק השינה".
המשך בע"ה בשבוע הבא.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום/או  לתיאום פגישה
צור קשר בימים ג' - ד' משעה 8-10 בערב

נייח: 073-727-0000  נייד: 0548-434-435
a0548434435@gmail.com :מייל

חינוך 
באהבה
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שבת מברכין אדר א', ר"ח שלישי ורביעי
     המולד:

          יום שני שעה 08:47, ו 14 חלקים 


