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הקדמה
בבואנו לדוך על היהס 0ל נו 0אי-רברו 0ל המ0פס העברי
הס0פס החילוני ,עלינו להעסיק חקור ביסודות הסהלוקה על
הנהגתו .ניתן לוסר 0הויכוה ביננו לביו דבריו 0ל הס0פס
החילוני נעוץ ב0ני החוסים:
א .סהלוקח עקרונית אידיאית )רעיונית(.
ב .סהלוקח עקרונית םע0ית.
אל

הנקודה הרא0ונה נובעת סכך 0הסקבל את התורה סאסיו 0תורה
אנושית איננה תורה סו 0לסת .י  0צורך לקבל יסודות לא
שניתנו בתורה שבכתב ומצויים אף בדיני נזיקין )לדוגמא :גזירת
הכתוב :״שור  -ולא אדם״( .בנוסף לכך מצורפת האמונה בתורה
0בעל-פה וגס כאן עומדת בראש שאלת הסמכות של חכמים.
דוגמאות נוספות :בסשפס העברי,לעתים ישנה הכרעה עפ״י
שיקול הדעת של הדיין .שיסת התוס*  1בעניו ״שודא דדייני ״
קובעת שהדיין לא מכריע את הכף ע"פ שיקול רציונלי ססויים.
וכן לגבי "דין מרומה״ שבי התוס 24שאיו לדיין לדון .והסהרש״א
מעסיס

*
ז: .
 . 2נבא נתל־א ״־ ע״ב ד״״ ״ ד י ו אמת לאמיתו״.

י מאי בגל עפ"י הוקי ההורה.

במקום מפרח "כחרואה הדין משלבת אין לדייל לילד אחריו,
אין לדיין אלא מה מעיניו רואות ,לפי העדות ,אלא ידון אוחו
לפי העניו" .הנה בי בן יחנה אף דרישת מן הדיין לעתים להסתמך
על האמת האינסואיסבית-פנימית חלו ,ורק מחפס שמכיר בענין
ח״בל דיין חדו דיו אמת לאמיתו מביא חכינה לישראל"  34יבול
להחתמח במערכת עדינה בזו.
אס בן האמונה בתורה חבבתב ובעל-פה ,ובסיעתא דחמיא חבה,
גורמים למחפס העברי להיות ערבי בעיני קבוצה מאמינה וחולי
בעיני קבוצה לא מאמינה.
יומין
במיחור הסעחי יחנה סענה חהתורה היא עתיקת
ומיוחנת .לדעה זו אין ההלכה מסוגלת לעמוד ולהתמודד עם
המציאות ההדחה ,במיוהד לאור העובדה חלמערבת המחפסית בגולה
לא היה מעמד רחמי .
בתהום המעחי סוענים המצדדים במחפס העברי מאין זה מחנה
מהו היהס הנובהי למחפס העברי  ,הרי לבולי עלמא זהו נכס
תרבותי דאמלן במעלת מתללד! תמיד את מרבו הקהילה היהודית ,ולא
יתכן לנפצו תוך דור .מעלן מעמי הרבה יותר הוא מאי חימוח
במחפם העברי יגרור אהריו פילוג עמוק בעם ,חהרי המאמינים
חבנו לא יסכימו לקבל מחפם אהר ,בעוד אדם הלא מאמין על ידי
מיללב מסלייס מבין ההגיון הפחוס למחפס העבר* יסכים לדון
בדיני יחראל .פילוג ממחי י כל ל לתל לעד בעקבות מספר דינים במל
דיני קידוחין וגירוחין אמד תלל ,אזרתי יביא בעקבותיו ממזרות.
בעקבות כל זאת סובן חחני הצדדים לא יסכימו להתפחר
בקלות ,כיוון חזוהי בעצם מהלוקת מהותית ביתם לתורה .בנוסף
לכך ,למרות הכל זוהי מדינה חילונית חכרגע אף מונהג בה סחפס
גויי ,ואם כן בכדי לפרוע למערכת זו ,על הסחפס העברי להוביה
חיח בכוהו למלא את מקומו ,דהיינו יח "לנתוץ ולבנות , ,ממימת
קחה מאוד במציאות היינו המורכבת.
בגלל המצב המסובך ועמדתו הנהו תה חל המחפס העברי כיום,
קולות במהנת הדתי הקוראים לכניסה איסית למערכת
יחנם
החילונית ועם הזמן לההדיר ערכים דתיים לתוכה .לעומת זאת ימ
הסוענים חדווקא בבלל המצב הקריםי יח לזעוק ,ולא לגלות חום
יהס של תיבת וקירבה למחפס החילוני .במאמר זה אשתדל להציג את
חתי העמדות ואת יהס ההלכה לנוחא .הנני מקוה ,חבהכנסי בין
הריס גבוהים ,אצליה לפחות לתת מוחג וראיה כללית בבלשא.
ללמד

הצגת הבעיה
"ואלה הסחפסים אחר תחים לפניהם" ומדרחי הז״ל רבו על כך
ואביא רק מעס מביניהם .רח״י :״ ,לפניהם* ־ ולא לפני עו״א,
ואפי* ידעת בדין אהד שתם דנים אותו כדיני ישראל אל תביאהו
בערכאות חלהם ,חהמביא דיני ישראל לפני גויים מתלל א ת ת*
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ומייקר אה האלילים להטביהם ,טנא" * :בי לא כצורנו צורם
ואויבנו פלילים" כטאויבנו פלילים זהו ערות לעיל1י יראתם".
נובע סכאן איםור ספורט להתדיין בערכאות ואי ציות לכך מביא
לידי כפירה בתורה ובהקב״ה ה״ו .ובדומה לכך דברי התנהוסא:5
"שכל עי שמבית דייני ישראל והולך לפני אוסות העולם .בפר
בהקב״ה תהילה ואה״ב כפר בכל התורה כולה וכתיב "ונם אני נתתי
להם חוקים ומטפסים לא יהיו בהם" ,אבל לישראל נתתי מצוות
וחוקים סלבים ,שבא*; "וטסרתם את חוקותי ואת מטפסי אשד יעטה
או חם האדם וחי בהם" ".
ליש לתמוה הרי כפירה בתורה היא כפירה בהקב״ה ח"ו ,ומדוע
סנה אותם לחוד ובסדר עדיפויות כזד״? אלא ניתן לתרץ טביוון
טסניה דייני ישראל ובא לדון עם הבירו לפני נכרים ,נמצא שד״לא
סאסין בצדק הנכרים ובאופן הלקי נם מאמין באלוהיהם ליש כאן
גם מטוס חלול ה" הסתבסא בטיתוף עם הגויים במה טהם מאמינים.
ומובא במדרש " ;6א״ד לוי  -למה הדבר דומה? למלך טהיו לו
בנים הרבה והיה אוהב את הקסן יותר מכולם ,והיה לו פרדס אהד
והיה אוהבו יותר מכל מה טהיה לו .אמר המלך :נותן אני את
הפרדס שאבי אוהבו יותר מכל ,לבני הקסן שאבי אוהבו סכל בני.
כך אמר תקב״ה :סבל האומות שבראתי איני אוהב אלא את ישראל
טנא"" :כי נער ישראל ואוהבהו" ,מכל מד׳ שבראתי איני אוהב אלא
את הדין ,טנא"" :כי אני ה" אוהב סטפס" ,אסר הקב״ה :נותן אני
את מה טאהבתי ,לעם שאבי אוהב הוי "טופסי ם וטוסרים תתן לך" .
אנו רואים מכאן את גודל חיבתו טל הקב״ה למטפס צדק .ו העם
הנבחר לטס מטיסה קטה וו הוא עם ישראל ,הסגולה סבל העמים.
בשאלת הטאלה :מדוע פתה הסדרט בסטפס וסיים בטופסים,
בהביאו את הפסוק "טופסים וטוסרים תתן לך"? אלא מכאן רואים
אח חטיבותם טל הדינים המסורים בידי הדיינים והטופסים
הצדיקים והכטרים ,עד בדי עורה לדיי  7אבלש שלא יבוא לידי
מעלת ע״י סיוע משמים בבחינת "אלקים ניצב בעדת אל" .ולכן
צדקות נחוצה ב״ב ,טססנה יגיע סיוע אלקי לעצם הדין לדיינים
עצמם.
ולבן יטנו היוב על האדם בבל יכולתו להמנע מדי בי עכו״ם7
ולחוק את המטפס העברי .ואת ניתן ללמוד סרבי אסי " 8כטחיח
מסתלק מן העולם ,נכנס בן אחותו אצלו ,ומצאו בוכה .אמד לו:
הרי
רבי ,ספני מה אתה בוכה? יש תורה שלא למדת וליסדת?
תלמידיך י לשביס לפניך .יש גמילות חסדים שלא עשית? ועל כל
מידלת שתיל בך היית מתרחק סן הדינין ,ולא נתת רטות על עצמך
לחתסנות על צרכי צבור .אסר לו :בני ,עליה אני בוכה! שמא את7
דין וחטבון על טהייתי יכול לעטות דיניהם של ישראל ]ולא
עטיתי[ .הוי* ,לאיש תרומות יהרסנה"".
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הרסב״ך  9עה״ת על הפס״ "ואלה הסמפסיס" קובע" :לפיכך אמר
תמים לפניהם סמפסים יעדים ינהינו אותם ביניהם .ולא יהמדו מה
מאינו מלהם סן הריו ...ולכו אסר בכך מהסמפסים האלה ישי מל
אוחס לפני האלקים שיזכיר ולא לפני כנענים ולא לפני סי מאינו
מופס ע"פ התורה והוא הדיוס לזה מאסור לבוא לפניו כמם מאסור
לבוא לפני כנענים ,זאע״פ מיזדע מההויזס הזה יודע מורת הדיו
לידי? לו בהונו ,אבל הוא אסור למוסו דייו ולצעוק לו מיכוף
אח בעל דינו לדון לפניו וההדיוס עצסו אסור לדון להם" .דברי
הרסב״ו נהירים וברורים זסהווים בסיס סוצק לכך מלא ניתן
לזיי? ללבעלי הדיו לדון בהוקי הנויים ,אלא בבית דיו סזסהים
וסמוכים.
המקור עליו נסמכו רמ״י והרמב״ו הוא במסכת גיסיו: 10
"תניא  -היה רבי סרפון אוסר :כל מקום מאתה מוצא אנלריאלת מל
עכו״ם אע"פ מדיניהם כדיני ישראל אי אתה רמאי להזקק להם,
שנא*; * ואלה הסמפסים אמר תמים לפניהם׳ ־ * לפניהם* ללא לפני
ולא לפני הדיוסות" .רמ״י במקום אלמד כי
עכו״ם* ,לפניהם*
המדובר כאן במיסת הסמפסים לפני מבעים הזקנים מעלו עם ממה
להר קודם מתן תזרה .מברייתא זו סוכה כי ימנו איסור ספורמ
לדון בפני עבו״ם וסכה סיעוס ,הפס ,אוסר נם לדון בפני
הדיוסות.

הומרה המי פוס בפני ערכאות
כתב הרסב״ם" :11כל הדן בדייני עכו״ם ובערכאות מלהם אע"פ
מהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רמע וכאילו הרף ונדה והרים
יד בתורת ממה רע״ה שנאמר; * זאלה הסמפסיס אמר תמים לפניהם- ,
י לפניהם ,ולא לפני עכו״ם * ,לפניהם ,ולא לפני הדיוסות".
ובלמון דומה פוסק המו״ע" : 12אסור לדון בפני דייני עבו״ם
ובערכאות מלהם אפי ,בדיו מדנים כדיני ישראל ואפי ,נתרצו ב,
נעלי דיניו לדון בפניהם אסור .וכל הבא לד  77בפניהם הרי זה
רשע וכאילו הרף ונדף" .והרס״א במקום מוסיף ש״יש ביד בי״ד
לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד עכלי׳ם מעל הבירו" ,אלא א״ב יש
כאן עני? של הפסד מסל? ואינו סציית לדי? ישראל ראזי ללכת
ולהציל ממונו סמנו.
יש להקמות כאן מספר קומיות על פסקי הרסב״ם והמז״ע:
א .לסת הרסב״ס לא מזכיר את ההדיוסות כבר בראשית דבריו
יהד עם העכז״ס?
ב .סלמזן הרסב״ם נראה מעיקר האיסור הוא סמזס הלול ח,
וכפירה בה ,ובתורה ללא משלם "לפניהם" ,ו״לפניהם" מלמדנו סי
הס הדיינים הראויים לדון ע"פ תורת ממה וממילא סי מאינו דן
לפניהם הרי זו הרסת יד בתורת ממה והרוף ונדזף דהיינו כפירה
בה. ,
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ג .יש לתמוה גם על פסק השו״ע שהשסיס את דין ההדיוסות.
ד .השו״ע לא הזכיר אח מה שהביא הרסב״ס בגירסח
״ ראלה הסשפסים" ,רלערסת זאת הביא את הנסרק ש״באילו חרף  7גדן*
רהריס יד בתררת ספה" .האס זה נאסת איסרר ירתר הסרר סכל
איסור אהר שבתורה שמוגדר בארפן ב״ב הריף כסר כאן.
הכת׳

לפני שנגש לפתררן בעירת אלר עלינר להבין את הזבתר
העסרקה סל השופס .ואסרו הז״ל ש״כל דיין הדן דין אסת לאסיתר
געשה שותף להקב״ה במעשה בראשית" .קביעה הריפה זר באה למעשה
לסודות בעררה הדה רברררה שהדיין האידיאלי עוזר לבריאה לססש
את ססרתה רבעצס ססשיך ביצירת הער לס.
יש המבחינים בשלשה סצביס סרנים בהס נתר ניס הדיינים
ביסינר .
א .דיינים ססרכים ועדכאלת הדירסרה  -ההבדל הרא סהרתי ,
רלכן
הססרכיס סצררים לדרן ע"פ דין תודת
שרק
כירן
האיסרר הרא סן התררה.
ב .דיינים שאינם ססרכים רערבארת הדיר סרת  -בסר בזה״ז,
ההבדל חרא כמל מי  ,שאלר ירדעים לאלל לא ילזעיס לתאי סלד
הרא רק מדרבנן .
ג .דיינים שאינם ססרכים רערכארת גויים  -ההבדל הרא
סהרתי  .בסקרה זה האיסרר הרא סדאלדימא.
סכאן סרבן סדרע פתה הרסב״ם בערכאות ,כדי לדסוו שאיסור
ערכאות הרא לכל הדרררת ,ההלסי  ,ואילו איסור הדירסרת תלוי
בדרגתם של הדיינים ,אם יש בהם סמיכה האיסרר הרא סן התררה,
אך בזה״ז ד״איסזד הרא מדרבנן כירן שאין לנר דיינים ססרכים .
רכן סרבן סכאן נס סדרע השמים השו״ע את דין ההדיוסרת
לנסר* .בירן שהשו״ע פרסק רסביא רק הלכות הנר גערת לזה״ז,
בנגרד לרסב״ם ,לכן דין ההדירסרה אינר סובא כירן שאין סמיכה
בזה״ז .ארסנם יש איסור סדדבגן  ,רגם זה תלוי אם ישנם בני תורה
בנמצא או לא ררק בסקום שאין בגי תודת ,קבלת הדירסרת מרעילה,
אך נסקרם שיש בגי תודה אסור .ממילא ,ברור שאיסור הערכאות
קשור וגובע סהלזל השם .שהרי אם הדיינים דנים עפ״י סברת לבם,
יש מקרם להקל באיסור,עפ״י דברי הסאירי  '3המסביר 4 ,ערכאות
שבסוריה 4כדניס עפ״י סברת לבם .לכן עיקר האיסור הוא דרקא
בהתנכררח להרקי ההורה ובאימוץ משפם זר .דבר זה בר לס בדבריו
המזעזעים של הרשב״א" :14אבל ללמוד מזה לילך בדרכי הגויים
רסשפסיהם ,ה"ר לעם קדוש לנהוג ככה .וכל שכן אם עתה יוסיפו
להסרא לעקור נהלה האב על הבנים וסומך על משענת הקנה הרעוע
הזה והעושה אלה ,מפיל הומות התורה ועוקר שורש וענף והתורה
מידו תבקש ...ומה לנו לספר* הקודש המקודשים שהבדל לנו רבי
ואהריו רבינא ורב אשי ,ילמדו את בניהם דיני הגויים ויבנו
להם במות סלואות בבית מדרסי הגויים ,הלילה לא תהא כזאת

בז  .זזמאידל כ" ג ע״א .
4ז.

שז״ת מרמב״א זזלד ,מי מי ,ר" 3ר.

) להרהבה בנושא עייל

בישראל ח" 1שמא החגור חת 1רה עליה שק".
בסאסרו של הרב יעקב אריאל ב״ההוסין אי"(.
הויכוח על הסשפס ההיל21י בארץ

הסשפס ההילוני בארץ סורבב סהוקי שני עסיס שונים :הרק
עוהרסאני הורבי והרק אנגלי .בהוספה סקבה סריני השו״ע
הנאבפיס ההה להץ קואליציוני ,ודיני אישוה בלבד הנוהגים בבהי
דין הרבניים .הסבר להופעה זו הסהרהשה בסציאוה ימינו ניהך
אולי ללמוד מסה שאירע לעם ישראל בהק ופה שסואל הנביא כפי
שמביא הר״ך בדרשוחי  . 757הר״ן מהאר אה הסא העם בבקשה למנוי
מלך עליהם .הר"ן סוען שסעוה העם נבעה סכך שהם השבר שמשפס
צריך להיוה על דרך ההגיון )סבעי-כלשונו( ולא אלקי ולכן אסר
הי לשמואל" :16לא אוהך מאסו כי אס אלתי מאסו ססלוך עליהם".
עיקר המאבק של העם היה הרצון בסשפס ללא קשר ישיר עם הקב״ה.
ועל כן הוכיה שמלאל באלת וסופה "גם עהה ההיצבו וראו אה הדבר
הגדול הזה אשר עשה ת* הלא קציר הסים היום" שע״י זה הראה
שהאדם הלוי בסיעהא דשתיא ,ולא הסיד העניו הסבעי הוא
הדוסיננסי ,ובעצם ,כל מהוה המלך בהורה היא מכהו של הסהוקק
האלקי .על כן גם אם נהייהס אל השלסון במדינה כסלך עלינו
לבדוק מאיזה כה שואבה הרשו ה הסבצעה והשופסה אה בהה ,סכה
סבעי או אלוקי.
השוללים אה הסשפס העברי מרבים להעלוה סענוה הי וצרוה
כיוון מחשבה סוסעה ואבסורד ,אם ובאשר ניהן ביסוי בפועל
לסשפס העברי .אהדוה מהן אציג באן.
א .הסשפס העברי אינו מסוגל לההמודד עם סציאוה הדשה,
סודרניה .הכל ישן ועהיק יומין השייך להקופה יוהר קדומה.
כיון שהחוקים והסשפסים העבריים שלנו לא עומדים בסבהן הזמן
אין דרך אחרה מאשר ללכה ולרעוה בשדוה זרים ולשאוב אה יסודוה
הוקי המדינה מסעינוה של אוסוה העולם.
ב .הצבור רשאי לקבוע ולחוקק חוקים לעצמו בעני ניס
הורה ,ואף לדון אדם
שלא בד*
אזרחיים ופליליים אפי
לסי הה. 17
הצבור יכול לקבל עליו בי״ד שאינו ראוי מן ההורה, 18
ג.
ובמצבים מסוימים אף הייב שלא לשפוס כדין הורה ,שהרי "דין
הורה לא ידענא" . 9
ולכן הפגם בנו הוא סבהינה הרבוהיה לאומיה ולא מבחינה
הלכהיה דתית סכניה .אשתדל בסוף דברי לנסוה ולהעמיד אה
הדברים על דיוקם בהקשר לסענוה הללו.

 . 15דרשוה הריין  ,ררשה . 17
 . 16שסו אל א'  ,חי  ,ה' .

 .17סאסר
שו״ת
 . 18שו״ע
 .19שו״ע

פרוק' בוק
הריכייש ' 0
הו״ס סימן
הו״ס י״ב,

חהוסין ב'  .וסביא בסקורוה אסמכתא  : 0ש ו"ה הרא״ש
רל״ד ,ר 0"30הלי סנהדרין פכ״ד .שו״ע סימל . ' 3
ה' סעיף א' .
כ' .

הסספס העברי סונה במהות 7סהסספס הגויי בכך סהוא בנוי
כתורת היים סססרתה לספר את איסיות האדם במהותו  ,וכך  02את
ההברה בססרה לקרבה לקב״ה .זאת בניגוד למששם המודרני ,סאסנם
סואף לתיקון הכלל ,אולם עד נבול מסוים .ביהוד סתבסא הדבר
בניסור בין ה״סוסר״ ל״מספס" 7 .אסביד את דברי":הסספס" הוא זה
סרואה את הפרסים בצורה אוביקסיבית .״המוסר״ הוא הצד הפנימי
סל האמת ,ספני סהוא פונה אל האנסים המתדיינים ,והדיינים
עצסם בתור אנסים בעלי ערכים ,מהוייבים לעסות סוב.
זוסספס המודרני אינו יכול לנסר בין ההלק הפנימי לאמת
הפסוסה ,כי הוא איננו דורס סבל אדם ואדם סהויבות מעבר לבית
הסספס ,או בסלים אהרות ,סהויבות להברה בראיה דתית .ע״ב נם
לא סצו* בסספס המודרני המוסג "לפנים מסורת הדין" ,בעוד
סבסספס העברי ,במערכת ההלכתית בולה ,החלק המוסרי הפנימי
סהווה עיקר ,וע״ב נם קיימים מוסנים כסו "לפנים מסורת הדין״
וכן "מידת חסידות״ "ועסית היסר והסוב" וכדומה.
על כן ההפך הוא הנכון ,הסספס העברי מסוגל להתמודד ביתר
עוסק עם היי האדם ,כמובן ,בתנאי סיקבלו אותו עליהם.
לו רק נתנה הנהנת המדינה אפסרות פתוחה למעמד התורה בקרב
הצבור ,היה נפתה ססא ומתן אינסנסיבי וממילא היו מתבהרים
במסך הזמן עמדות הסספס התורני ,בכדי סיהיה אפסר לדון בדיני
התורה בצורה המהירה והיעילה ביותר ,אז היתה נפתחת לפנינו
יריעה נרחבת סל "חוסן הסספס" סלנו  ,סצריכיס אנו להתנאות בו ,
אסר *  0בו ארבע סאות ועסרים וסבעה סימנים הסתהלקים לכארבעת
אלפים סעיפים ,הדנים על כל הפרסים ופרסי פרסים סל סדרי
סספם .בהם :עדות ,קניינים ,סבירה ,סבירות ,קנייה ומתנה,
סכסוכי סכנים ,סלוהים וסותפים ,ירוסות ,גניבה ונזילה ,אונאה
וסקה סעות ,אבדה ומציאה ,נזקים וחבלות ,הלוואות וסבועות
ובו . ,ועליהם ספרי הספרסים ואחריהם כאלפיים וחמס מאות ספרי
סו״ת סבהם למעלה ממאה אלף הקירות ופסקי דינים הלכה למעסה.
ביחס לסענה הסליסית סכביכול דשאים הצבור לקבל עליהם
בי״ו שלא סן התורה ,ובמקרים מסוימים אף חייבים שלא לספוס
כדין תורה ,ברור לפי כל חראסונים כי המדובר הוא כסאין בני
תורה במקום ,אך כסיסנם בני תורה במקום איבם דשאים לדון
לפני חדיוסות .ועוד 7סכל זאת כסחסהום עליהם ז 4ס 7בי העיר
ו בלסון ההז ו"א" :20ס״ס אם אין בעירם דיין כסר ,יכולים
להסהות אותו עליהם ויכול לכוף לדון בפניו ,אם הנתבע אינו
רוצח לירד לדין .ודיין זה פוסק את הדין כפי הנראה לו אף
ססעותו מצויה ,אבל הדיין סאינו יודע אינו דן שלא הסהוהו
לדון ע"פ מוסר בני אדם ויסרס אלא ע"פ התורה ...והא דסהני
המחאה ננד הדין ,היינו סהצבור בעירם כבית דין לבל יסראל,
ותקנתן למי בזד מילתא הלה כסו תקנת הבסיס והפקרן הפקר".
ומסיים הוא" :אבל אם פסעו במינוי סהיו יכולים למנות הנון,
אין מינויו מינוי ואין דינו דין".

 . 20הך" 1א זזו״ס ,סנחדרין סימן ס״ל ,ד' .

פתרון מעשי מידי  :ראשית ,עלי בל לסאוף לחיזוק הסספס
יש
התורני ע״י חרחבת תחומיו לפחות לאנסים הדתיים .לסם כך
צורך בחסברח סתאימח נם בקרב ציבור זח.
דבר אהר הנדרס מאיתנו הוא לקבל על עצמנו מסימה בברח
הרורסת את מיסב הרבנים ,המדענים והחוקרים בבדי שבימן יהיה
לפיהם לקבוע את עמדת ההלכה בסאלות מספסיות בנות זמננו .לסם
בך יש לסדר את בל ספרות הסו״ת העצומה ולהעמיד את הדבר על
מכונו בבדי סיהיה אפסר להתהיל לעסוק בו הלבה למעסה.
 21ז״ל שתי את המציאות
ומן הראוי לסייס בדברי הרב מימון 2
בהלום אמיתי המתנסם במציאות סל ימינו והאמין שתדבר הייב
לקרות ולא יתכן אחרת :״המספס העברי הוא אוצר הי וספרה אסר
ירסנו מאבותינו ,ועלינו לא רק להסתמס בו בתור יסוד למספס
המדינה סלנו ,אלא עלינו להגדיל סיום ליום את הבה החיוני ,את
הבה התרבותי אסר באור חיים זה להפרותו ,להרבותו ,ולהנחיל
אותו בירוסה לדורות הבאים אסר גם הם יוסיפו עליו סעוסר רוחם
וזיו הדרם".
ונקוה סנזבה בע״ה לראות בבד,
סופסיך בבראסונה לילעזניד בבתהילה"*.2

ובהתהדסות

" -ואסיבה

*לעילוי בשמת אבי סלרי ד' שלמת בר ססעודח אוחיון.

ך1

"'והארץ
די( :יראיתי
)אסתר וי(:
יון סהחסיבה
להם כתבו על

תיתת תתל*  -זח בללת בבל סנאמר )ירמיה
את הארץ והנה תהו'' ,ובהו'  -זה גלות סדי
'ויבהילו להביא את חסןי 'וחוסך' זה גלות
עיניהם של ישראל בגזירותיהן סחיתה אומרת
קרן תשלד שאין לבם הלק באלקי ישראל".
]ב״ר ב' ,די[
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