
כולנו מתאחדים בנתינה
ביום ראשון הקרוב הננו מאתגרים את עצמנו 

לתת יותר.
אנו נערכים לגייס תרומות בסך  360,000$ על 
של  באור  היא  אף  תתמלא   2020 ששנת  מנת 
עזרה  ומתן  כולם,  עבור  יהודית  ועשיה  לימוד 

לנצרכים.
תרומתכם היא חיונית!

שליש  לגייס  נוכל  השתתפותכם  ידי  על 
ממליון  בלמעלה  המסתכם  השנתי  מתקציבנו 

וחצי דולר. 
כל דולר שייתרם במהלך הקמפיין יוכפל.

באם תתרמו 100$ דולר, קהילתנו תקבל 200$.
מעניינים,  אירועים  יותר  לערוך  שנוכל  כך 
פעילויות , מתן עזרה ותוכניות עבור הקהילה.

ליל פורים שמח!
מרכז חב"ד לדוברי עברית שמח להזמינכם

לקריאת מגילה בליל פורים.
יום שני - י"ג אדר 9 במרץ

קריאת המגילה בליווי ציורי חול מרהיבים
| מתנפחים ויצירות | כיבוד ושתיה

הכניסה חופשית!

השנה כולם יהיו בסדר
גם השנה מארגן מרכז חב"ד ליל הסדר
קהילתי בלילה הראשון של חג הפסח.

אמירת ההגדה, שירי מסורת, והכל באווירה
צעירה וישראלית.

ליל הסדר יתקיים ביום רביעי י"ד ניסן 8
באפריל , 2020             פרטים נוספים בקרוב
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הצו האלוקי כבסיס לערכים
 השכל הוא גמיש להפליא, והוא יכול לטעון דבר והיפוכו. אם נותנים לו דריסת-רגל, הוא 

כבר ימצא את הדרך להצדיק כל דבר. רק צו אלוקי מוחלט יכול להבטיח את הערכים

בדרך מ שנסעה  חסידים  קבוצת  על  סופר 
יהודית.  בבעלות  בפונדק-דרכים  ועצרה 
להגיש  הפונדק  מבעל  החסידים  ביקשו 
"מצטער",  כשרות.  מטעמי  חלבית,  ארוחה  להם 
רק  חלבי,  אוכל  לי  "אין  הפונדק,  בעל  להם  אמר 
הפונדק  בעל  את  לחקור  החסידים  התחילו  בשרי". 
מי השוחט, מי הכשיר את הבשר, מהיכן מביאים את 
הבהמות וכו'. בעודם שואלים את השאלות ועורכים 
את הבירור המקיף, נשמע לפתע קול מפינת האולם: 
הפה  אל  מכניסים  שאתם  מה  חסידים!  "חסידים, 
אתם בודקים היטב; האם אתם בודקים כך גם את 

מה שאתם מוציאים מהפה?!".

היה  לא  לכאורה  עמוקה.  אמת  חושפת  זו  אמירה 
בורא-עולם  אותו  השניים.  בין  הבדל  להיות  אמור 
כתובים.  הם  תורה  באותה  הדברים,  שני  ציווה את 
אבל יהודי שעשוי להקפיד על קלה כחמורה בעניינים 
והיתרים  צידוקים  למצוא  עלול  למקום,  אדם  שבין 
דעתו  על  יעלה  לא  לחברו.  אדם  שבין  בעניינים 
בדברים  אבל  מחמיר,  הכשר  לו  שאין  דבר  לאכול 

הנוגעים לזולת פתאום לא צריך הכשר. 

בלי דעות אישיות
הראשונה  שהפרשה  לעובדה  ההסברים  אחד  זה 
המופיעה אחרי פרשת יתרו, שבה מסופר על מעמד 
רובה  העוסקת  משפטים,  פרשת  היא  הר-סיני, 
ככולה בדברים שבין אדם לחברו. בכך מלמדת אותנו 
התורה, שגם את המצוות הללו עלינו לקיים באותה 
את  מקיימים  שאנו  כשם  ויראת-שמים  הקפדה 

המצוות שבין אדם למקום.

כשיהודי עומד לפני קיום מצווה שבין אדם למקום, 
רלוונטית  אינה  האישית  שדעתו  לגמרי  לו  ברור 
את  לצבוע  למשל,  דעתו,  על  יעלה  לא  לעניין. 
התפילין בצבע חום, גם אם הוא מאוד לא אוהב צבע 
הלכה  הקב"ה,  של  ציוויים  שאלה  יודע  הוא  שחור. 
למשה מסיני, ואין כל מקום לערבב בקיום המצוות 
אולם  הפרטיות.  דעותיו  ואת  האישי  טעמו  את 
להתערב  השכל  עלול  לחברו  אדם  שבין  במצוות 

ולהביע דעות, וכאן טמונה הסכנה.

דבר  לטעון  יכול  והוא  להפליא,  גמיש  הוא  השכל 
שכליים  שבפלפולים  אמרו  כבר  חז"ל  והיפוכו. 
אפשר להתיר את השרץ במאה וחמישים נימוקים. 
ימצא את  נותנים לשכל דריסת-רגל, הוא כבר  אם 
הדרך להצדיק כל דבר. ברגע שהאדם חש כי המצווה 
מבוססת על ההיגיון האנושי, הדרך פתוחה למצוא 

היתרים שונים ומשונים.

הדרך היחידה לעמוד מול פיתויי היצר, הרותם את 
השכל לצרכיו, היא לראות במצווה צו אלוקי שאין 
יעז  לא  איש  וכשרות  שבת  בענייני  עוררין.  עליו 
להתיר את האסור. להפך, אם יש ספק, היהודי פונה 
ושואל מה קובעת ההלכה, הוא מקבל את  אל הרב 
דעת התורה ללא עוררין. באותה גישה יש להתייחס 
למצוות שבין אדם לחברו. אם יש שאלה על נגיעה 
בה  שיש  פעולה  על  או  שלנו,  אינו  שאולי  בכסף 
משום הסגת גבול ופגיעה בזולת, מניחים את השכל 
 – מותר  התורה.  אומרת  מה  ומבררים  בצד  האישי 

מותר; אסור – אסור.

רוח הבריות
למעשה, חז"ל נתנו לנו כלל גדול: "כל שרוח הבריות 
נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו". ואם לא דיי 
רוח  שאין  "וכל  ומדגישים:  מוסיפים  חז"ל  בכך, 
הבריות נוחה הימנו, אין רוח המקום נוחה הימנו". 
הרוחני,  מעמדו  את  לבחון  שמבקש  מי  כלומר, 
בנושאי תורה ומצוות ויראת-שמים, יבדוק אם רוח 
הבריות נוחה ממנו. ואם ימצא שיחסיו עם הבריות 
אינם תקינים, יידע שגם הקשר שלו עם הקב"ה לוקה 

בחסר.

אם תרצו, יש כאן הדגשה, אפילו קיצונית, על הזיקה 
הקיימת בין היחסים שבין אדם לחברו ליחסים שבין 
אדם למקום. אי-אפשר להיות שלם בתורה ובמצוות 
כלי- זה  האנושית.  בהתנהגות  גם  להיות שלם  בלי 
ושל  פרט  כל  של  עיניו  לנגד  לעמוד  שצריך  מבחן 
חברה. לכן אמר הילל הזקן לגוי שביקש להתגייר, כי 
קיומה  כולה", שכן  "כל התורה  היא  אהבת-ישראל 
את  שמשקף  המחוונים'  'לוח  הוא  זו  מצווה  של 

מצבנו הרוחני הכללי. ■



שאלה 
והכרעה

החלון  זגוגית  על  היכו  הגשם  טיפות 
חסד  שערי  שבשכונת  הקטן  בבית 
הירושלמית. החורף כבר פרש את כנפיו 
על הארץ והשמים היו מעוננים וקודרים. 
שלום-מרדכי  רבי  של  הצנוע  בביתו  אך 
שמחה  הנודע,  ה'מגיד'  שבדרון,  הכוהן 

והתרגשות.

של  לדפוס  ההכנה  נשלמה  טובה  בשעה 
'דעת  הספרים  בסדרת  התשיעי  החלק 
הגדול,  הסב  שחיבר  מהרש"ם',   – תורה 
רבי שלום-מרדכי הכוהן שבדרון, הידוע 
)נסתלק  מברז'אן'  'המהרש"ם  בכינויו 

בט"ז בשבט תרע"א(.

בתוך הבית התנהל דיון בין רבי שלום-
דפוס  בית  של  בעליו  לבין  הנכד  מרדכי 
את  לאמוד  הוזמן  הלה  בעיר.  מפורסם 
הזמן  משך  את  להעריך  העבודה,  היקף 
במחיר  ולנקוב  הספר,  להדפסת  הדרוש 

ההדפסה.

לפניו,  שהוצג  היד  כתב  את  בחן  האיש 
ולבסוף  החומר,  את  סקר  בדפים,  עלעל 
כמה  תארך  העבודה  דברו:  את  אמר 
הדפוס  הנייר,  העבודה,  עלות  חודשים. 
והכריכה מגיעה לשנים-עשר אלף דולר, 
שישולמו בפעימות, לפי קצב התקדמות 

העבודה.

ואז הוסיף בעל הדפוס ואמר: "אם אקבל 
את  לעשות  אוכל  מראש,  התשלום  את 
דולר  עשרת-אלפים  תמורת  העבודה 

בלבד".

בדברים.  נכדו  עם  דן  שלום-מרדכי  רבי 
הצעת המחיר הייתה הוגנת, ובית הדפוס 
השאלה  המקצועית.  בעבודתו  נודע 
מראש  הסכום  את  לשלם  אם  הייתה 
אלפיים  של  הגדולה  ההנחה  את  ולקבל 
ואז  בפעימות,  לשלם  או  הדולרים, 

המחיר יהיה גבוה יותר.

ולשלם  ההנחה  את  לקבל  לחץ  הנכד 
ואנחנו  בידנו,  הכסף  "הלוא  מראש. 

יכולים להוזיל את המחיר", אמר.

פתאום ניתר רבי שלום-מרדכי ממקומו 
ידיו  בבהלה. הוא לפת את ראשו בשתי 
נכשלנו  כמעט  ריבית!  "אוי!  והזדעק: 
היה  הוא  ריבית!".  של  החמור  בעוון 
נסער ונרגש, והתהלך בחדר מצד אל צד 

כאחוז תזזית.

הסביר  הרהורים,  של  דקות  כמה  לאחר 
נקב  הדפוס  שבעל  ברגע  "ראה,  לנכדו: 
במחיר של שנים-עשר אלף דולרים, הרי 
לבצע  מוכן  כשהוא  העבודה.  מחיר  זה 
אם  בלבד,  דולר  בעשרת-אלפים  אותה 
אלה יינתנו מראש, נמצא שבעצם אנחנו 
מעניקים לבעל הדפוס הלוואה, ומקבלים 

כן,  אם  דולר.  אלפיים  של  ריבית  עליה 
זוהי ריבית!".

מאוד  שלום-מרדכי  רבי  נזהר  ימיו  כל 
כמו  ממנה  והתרחק  ריבית,  מאיסור 

מאש. פעם אחת זּוכה חשבון הבנק שלו 

בסכום פעוט של ריבית זכות, והוא שיגר 

שיואילו  וביקש  הבנק  להנהלת  מכתב 

לבטל את הזיכוי.

הנכד ניסה לדון בעניין ולטעון שאין זה 
בגדר ריבית. רבי שלום-מרדכי הורה לו: 
שיכריע  רבי שלמה-זלמן,  אל  מייד  "גש 

כיצד יש לנהוג למעשה".

בעוד בעל הדפוס מביט בהשתאות בדין 
לנכדו,  שלום-מרדכי  רבי  בין  ודברים 
עד  להמתין,  הבית  בעל  ממנו  ביקש 

שהנכד ישוב.

יצא הנכד אל ביתו של הגאון רבי שלמה-
גיסו של רבי שלום  זלמן אוירבך, שהיה 
הפוסק  אל  נכנס  הוא  בסמוך.  והתגורר 
המפורסם, והציג לפניו את השאלה. רבי 
בתשומת  לדברים  הקשיב  שלמה-זלמן 
בדרך  זאת  לעשות  "אפשר  והשיב:  לב 
ריבית,  איסור  על  מלעבור  החומקת 

ואולם הדבר אינו פשוט כל-כך".

בדריכות  שציפה  סבו,  אל  הנכד  חזר 
רבי  אמר  מה  "נו,  הגאון.  לתשובת 

שלמה-זלמן?", שאל.

הנכד חזר על דברי הפוסק, וסיכם: "הוא 
אמר שהדבר אפשרי, אך זה לא 'חלק'".

רבי שלום-מרדכי חזר לשבת על כיסאו, 
לסיכום  בציפייה  שהמתין  המדפיס  מול 
שלום-מרדכי,  רבי  אמר  "ובכן",  הדיון. 
הגונה מאוד. אתה תקבל  "ההצעה שלך 
לך  שיינתנו  דולרים,  אלף  שנים-עשר 
לפי קצב התקדמות העבודה.  בפעימות, 
עם השלמת כל שלב, יינתן לך התשלום 
הכסף  אמנם  שלב.  אותו  בעבור  המלא 
כולו כבר בידנו, אך איננו יכולים לשלם 

כעת סכום נמוך מזה שנקבת".

לחץ  ההסכם,  פרטי  את  אישר  המדפיס 
ופנה  שלום-מרדכי  רבי  של  ידו  את 
רעיון  הבזיק  שאז  אלא  מהבית.  לצאת 

במוחו של רבי שלום. פניו אורו באחת.

"רגע אחד!", קרא לעבר המדפיס. ובליבו 
חשב: הלוא הכסף כבר בידי, ולא ארוויח 
דבר מהחזקתו בביתי עוד כמה חודשים, 
שהוא  עד  לכסף,  זקוק  המדפיס  ואילו 
דולר.  אלפיים  של  הנחה  לתת  מוכן 
אמנם אסור לי לשלם לו תמורת הקדמת 
התשלום פחות מהסכום שנקב, אבל את 

מלוא הסכום הרי אני רשאי לתת!

מהמדפיס  ביקש  שלום-מרדכי  רבי 
הוא  פנימי.  לחדר  ונכנס  רגע  להמתין 
חזר משם ובידו חבילת שטרי כסף, ולנגד 
והנכד  המדפיס  של  המשתאות  עיניהם 
טבין  דולרים,  אלף  שנים-עשר  מנה 
לידי  הכסף  את  הושיט  הוא  ותקילין. 
המדפיס ואמר: "הרי לך מלוא הסכום!".

משתומם נטל האיש את הכסף ויצא מן 
לא  "לעולם  ממלמלות:  ושפתיו  הבית, 
האנשים  של  דעתם  לסוף  לרדת  אצליח 
חשבונות  מנהלים  הם  אין  האלה... 
עובד  שלהם  הראש  רגילים...  כספיים 

אחרת לגמרי".

)על-פי 'קול חוצב'(. ■

מוקדש לזכות פנינה זילברמן - ימלא ה' משאלות ליבה לטובה סיפור שבועי

הפרשה בקצרה                                                   פרשת משפטים/ שקלים
"וְֵאּלֶה, ַהִּמׁשְּפִָטים, ֲאׁשֶר ָּתׂשִים, לִפְנֵיֶהם". בפרשה זו נכתבו חוקים ודינים רבים 

על-פיהם צריך המשפט העברי להתנהל.
נזכיר כאן כמה מהם, ובקיצור נמרץ: תחילה לומדים אנו על דיני עבד-עברי - 
יהודי שמכר עצמו לעבד  "ׁשֵׁש ׁשָנִים יֲַעבֹד; ּובַּׁשְבִִעת יֵֵצא לַָחפְׁשִי, ִחּנָם". במקרה 
ויאהב העבד את בית אדונו ולא ירצה להשתחרר רוצע )-קודח חור( אדוניו את 
אזנו הימנית והוא ממשיך לעבוד אצלו עד "שנת היובל". האמה העברייה - שפחה 
- עובדת את אדוניה גם-היא שש שנים, ואם בגרה לפני מלואת ששת השנים, 

קנתה בכך את שחרורה. 
כן מפורטים בפרשתינו דיניו של עבד-כנעני – נכרי,  התנאים בהם הוא משתחרר 

והתחייבויות האדון היהודי כלפיו.
לעיר  לברוח  חייב  בשגגה  ההורג אדם  בהם:  וכיוצא  הנזיקין  לדיני  פונה  התורה 
ואמו  בזדון - על בית-הדין להמית אותו. מכה אביו  זאת  מקלט, אך אם עשה 

וחבר בהם חבורה - יומת, וכן יעשה לו אף אם רק קיללם.
בְֶאגְֹרף", והלה חלה מן ההכאות, חייב המכה לשלם  "ּבְֶאבֶן אֹו  המכה את חברו 

בעבור ההוצאות הרפואיות, בנוסף לתשלום ישלם ימי העבודה שהפסיד חברו.
"וְכִי-יִּנָצּו )שני( ֲאנָׁשִים" ותוך כדי כך יפגעו באשה הרה ויזיקו את עוברה, אם לה 
עצמה לא קרה דבר, יצטרך לשלם דמי העוברים "ּכֲַאׁשֶר יָׁשִית ָעלָיו )- יתבע אותו 
לדין( ּבַַעל ָהִאּׁשָה", אך אם גם היא נפגעה, יש לשלם "ַעיִן ַּתַחת ַעיִן" - דהיינו, דמי 

הסבל והחבלה של האשה.
שור "תם" )בעל "עבר נקי"( שנגח לראשונה - אדם למוות, יסקל השור. אך אם 
הוא שור מועד לנגיחות – היינו שנגח כבר שלושה פעמים - סוקלים את השור 

ובעליו צריך לשלם למשפחת ההרוג "כופר נפש".
הנותר עד מחצית  ואת  גופתו,  מוכרים את   – והרגו  "תם" שנגח שור אחר  שור 
התשלום משלם בעל השור הנוגף. אם השור "מועד" על בעליו לשלם את מלוא 

הנזק.
אדם שפתח בור ברשות הרבים ולא כסהו ונפלו בו שורו או חמורו של אחר, ומתו, 

ישלם בעל הבור - זה שפתחו – את מלוא התשלום לבעלים. 
אדם הגונב שור או שה וטבחו ומכרו, מחויב - מלבד תשלום הקרן – אף בקנס: על 

השה, משלם ארבעה פעמים את שוויו של השה, ועל השור - חמישה!
התופס גנב בביתו וקיים חשש שהלה יפגע בו, עליו להשכים ולהורגו. אך אם אין 
חשש סכנה שכזה אסור להורגו. הגנב ישלם בכל מקרה - קנס: כפליים )"כפל"( 

מסכום הגניבה לכשייתפס.
בהמה שהזיקה ואכלה את תבואתו או פירותיו של חברו, ישלם בעליה מחיר מלא, 

ממיטב נכסיו.
המבעיר אש ושרפה את שדה חברו או רכושו - "ׁשַּלֵם יְׁשַּלֵם, ַהַּמבְִער ֶאת-ַהּבְֵעָרה".
דיני "ארבעת השומרים": שומר-חינם ושומר-שכר, השואל והשוכר; כאשר נגנב 
או נאבד החפץ שהופקד ברשותם, יש מצבים בהם חייבים הם לשלם לבעל הבית 

את מחיר החפץ,  ויש שהם פטורים.
כמו כן דיני המלווה והלווה: החיוב מן התורה להלוות לחבר, והאיסור ללחוץ עליו 

באם יודעים שאין לו להחזיר.
הרע;  לשון  משמיעת  להימנע  לחברו:  אדם  שבין  מצוות  מופיעות  מכן  לאחר 
להחזיר גם אבידת שונא ולעזור לו. ומספר הוראות לדיינים: לא להטות משפט, 

להתרחק משקר ולא לקחת שוחד - "ּכִי ַהּׁשַֹחד יְַעּוֵר ּפְִקִחים".
)בארץ- בשדה  מלאכה  מכל  השביעית,  השנה  את  לשמור  השמיטה:  מצוות 

ישראל(, ולהפקיר את יבולה עבור העניים. 
שלושה "ְרגָלִים" )חגים( בשנה יש לשמור ולעלות בהם לירושלים. מצוות הבאת 

הביכורים, ואיסור תערובת בשר וחלב. 
כאן מבטיח הקב"ה לבני ישראל שהוא ישמור ויגן עליהם מכל האוייבים  בדרך 

לארץ-ישראל. כל זה בכדי שיהיו פנויים לעבודת ה'.
 את כל המשפטים האלה הודיע ה' למשה שלימד את העם ההלכות ונימוקיהם. 
עתה מצווהו ה' לעלות להר-סיני בכדי לקבל את התורה - "שני לוחות הברית". 

"וַיְִהי מֹׁשֶה, ּבָָהר, ַאְרּבִָעים יֹום, וְַאְרּבִָעים לָיְלָה". ■



מידע יהודי

בקהילה
בואו ללמוד איתנו... 

השבועי  השיעור  מתקיים  שלישי  בימי  שבוע  מידי 

עם הרב לנדא במרכז חב"ד לדוברי עברית. השיעור 

לנשים  מיועד  והוא  בערב   8:00 בשעה  מתקיים 

וגברים. ■

 אחד על אחד - בימי רביעי

שבוע  מידי  מתקיימת  -חברותא  לימודים  מסגרת 

המשתתפים  נהנים  הלימוד  במסגרת  רביעי.  ביום 

מלימוד משותף "אחד על אחד" ומשתייה  וכיבוד. 

הלימוד מתקיים  בכל יום רביעי בין השעות 8:00 . 

לאחר הלימוד - מתקיימת תפילת ערבית. ■

לשרות הקהילה 
הננו לבשר לחברי הקהילה כי פעילות הילדים "אור 
מידי  המתקיימת   )Children Program( ברוך" 
שבת, תתקיים בשבת הקרובה במשך זמן התפילה בין 

השעות 10:30-12:00 לגילאי 3-9. 
מתפללים  -ההורים  עברית  לדוברי  חב"ד  במרכז 

והילדים נהנים! ■

עם קצת אמונה, תוכלו לקבל משפט הוגן
טור משפטי לפרשת משפטים

יזה תכונות נדרשות משופט?א
חכמה, הבנה טובה, יכולת ירידה לפרטים, 
כאלו  מיומנויות  ועוד  סבלנות,  רגישות, 

ואחרות.

רגע, שכחנו דבר אחד... אמונה!

פרשת  משפטים  מציגה  משפטים שונים, ופורסת 
ומשפט.  דין  לגבי  הנכונה  היהודית  את ההשקפה 
ההיגיון  אדני  על  מבוסס  משפט  כללי,  באופן 
והשכל הישר. ואכן, גם התורה מכירה בחשיבותו 
מבין  אדם  כאשר  דווקא  ההיגיון.  של  הגדולה 
בשכלו רעיון מסוים, הוא מסוגל להגיע להפנמה 

והזדהות פנימית עם הרעיון.

בלימוד  כי  רש"י  מזכיר  הפרשה   בתחילת  כבר 
התורה אין להסתפק  בלימוד  ההלכה בלבד, אלא 
ההיגיון  את  ההלכות,  טעמי  את  גם  להבין  יש 
את  מבין  אדם  כאשר  הלכה.  כל  מאחורי  שעומד 
פסק  את  יותר  טוב  ומפנים  זוכר  הוא  ההיגיון, 

ההלכה.

אולם, על אף מעלותיו הרבות של השכל ההיגיון 
ניתן  שכלית,  סברה  כל  על  גמיש.  הוא  האנושי 
שכל  על  להתבסס  קשה  הפוכה.  סברה  למצוא 
מאינטרסים  רבות   מושפע  הוא  שכן  האדם, 
הזמן  גם  ועוד.  סביבתיים   מלחצים   אישיים, 
השכל  היום   – שלנו  החשיבה  צורת  על  משפיע 

אומר כך, ומחר יכול לומר אחרת.

ראינו  השכל  של  למוגבלותו   קיצונית   דוגמה 
נאור   עם  היה  הגרמני  העם  האיומה.  בשואה 
דווקא  והנה,  והיגיון.  חכמה   שהעריץ  ומשכיל 
ועוד   עם כזה הגיע  לשפל  מוסרי  חסר תקדים, 
בחסות השכל.  הם ידעו להסביר בהיגיון  כי רצח 
יהודים הוא הדבר  הנכון ביותר,  ובשם  ה"מחקר 
לכיוונים  הגזע  תורת   את   פיתחו   המדעי", 

אכזריים ומפלצתיים.

גם  צריך  אלא  בשכל,  להסתפק  אפשר  אי  לכן 
אמונה בה'. האמונה היא חומת ביטחון השומרת 
ולא  מסוכנים  במקומות  יתעה   על השכל, שלא  

יגיע  למסקנות  שגויות.

צריך  "לא תרצח",  על  מוחלט  באופן  לשמור  כדי 
נצחי  הוא  ה'  אלוקיך".   ה'  ב"אנוכי   להתחיל 
האמונה  ומוחלטים.  נצחיים  חוקיו  וגם  ומוחלט, 
בה' מעגנת את השכל לחוקי התורה, ובכך  מונעת 

ממנו להגיע לחשיבה מוטעית.

זו המעלה של דינים המבוססים על חוקי התורה. 
שכל  מקבילים:   קווים  שני  מתוך  פועל  דיין 
למסקנה  להגיע  עוזר  השכל  שמים.   ויראת  ישר 
ויראת  התורה,   דעת   פי  על  והגיונית  מתבקשת 

שמים מרחיקה אינטרס אישי או השקפה אנושית 
שגויה.

מסיבה זו, כותב רש"י בתחילת  הפרשה  כי  חברי  
הסנהדרין  )בית הדין הגדול בזמן  הבית(  צריכים  
הסנהדרין   שכן   המקדש.   לבית   סמוך   לשבת  
מייצגים  את  החכמה  ובית  המקדש  מייצג  את  
הקדושה,  והחיבור ביניהם  הוא  החיבור  נכון  בין  

חכמה  ויראת  שמים .   ■



חיים יהודים

רפואה והלכה בכפיפה אחת
חיים יהודים

האנציקלופדיה הזאת עולה דרך-קבע על שולחנם של 
גדולי התורה ופוסקי ההלכה. זו 'אנציקלופדיה הלכתית 
הושקה  שהשבוע  שלזינגר'(,  'מכון  )בהוצאת  רפואית' 
ערכים  כמאה  עם  כרכים  שבעה  החדשה.  מהדורתה 
מקיפים, שבכל אחד ואחד מהם עשרות נושאים ותת-
נושאים. לקראת השבת שבה נקרא ונלמד על ה"רשות 
מחברּה,  את  לשיחה  פגשנו  לרפאות",  לרופא  שניתנה 

הרב פרופ' אברהם שטיינברג.

רבים שואלים איך הרפואה המתפתחת בצעדי ענק מדי 
יום ביומו יכולה להתנהל על-פי ההלכה שנפסקה לפני 
שטיינברג  משיב  היופי!",  כל  "זה  כל-כך.  רבים  דורות 
חיים'  'תורת  היא  התורה  כיצד  "להיווכח  בהתלהבות, 

ויש בה היסודות לכל המצבים וההתפתחויות".

תשובה לכל שאלה
האיברים,  תרומת  את  לדוגמה  מציין  שטיינברג  הרב 
שהיא תחום חדש יחסית ברפואה: "כדי לברר את דעת 
ההלכה בנושא, נפנה לתלמוד הירושלמי ולכסף-משנה 
את  להכניס  לאדם  מותר  אם  בשאלה,  הדנים  ולרדב"ז 
עצמו לספק-סכנה כדי להציל אדם אחר מסכנה ודאית. 
המת  מן  איברים  ליטול  מותר  אם  בשאלה  זה,  לעומת 
תלמודיות  לסוגיות  נפנה  חי,  באדם  להשתילם  כדי 
במסכת חולין ויומא הדנות באיסור ניוול המת ובגדרי 

מצוות קבורה".

והשפה  באנציקלופדיה  הערכים  של  הסדור  המבנה 
הבהירה שבה הם מוגשים, מכניסים בקלילות כל מעיין 
– לאו-דווקא רופא או רב – לעובי הנושא הנדון. תחילה 
רפואי. לאחר מכן מוצגים  ורקע  ניתנים רקע היסטורי 
ולבסוף  והמשפטיים-אזרחיים.  האתיים  ההיבטים 
נפרסת דעת ההלכה שהיא, מטבע הדברים, עיקר הכובד 

בכל ערך וערך.

הרפואה כמצווה
בעיר  נולד במחנה-עקורים   )69( פרופ' שטיינברג  הרב 
הופ שבגרמניה. הוריו הגיעו לשם לאחר שעשו את ימי 
עם  עלה  בערך,  שנה,  בגיל  סיביר.  בערבות  המלחמה 
הוריו לארץ. בשנות ילדותו למד תורה בעיקר עם אביו, 
שהיה רב בקריית-ים. אחר-כך למד בישיבת מרכז-הרב 
ולאחריה פנה לבית-הספר לרפואה של האוניברסיטה 

העברית.
מדע",  עם  תורה  שישלב  תחום-עיסוק  "חיפשתי 
מושלם  החיבור  שבו  תחום  שאין  "מצאתי  אומר.  הוא 
יש הרבה מאוד  על העובדה שלהלכה  נוסף  מהרפואה. 
לומר בענייני רפואה, הרי שעצם הריפוי הוא מצווה, כפי 
מצווה   – )לרפא(  רשות  'והאי  בשולחן-ערוך:  שנכתב 

היא!'".

ועדה ממשלתית

ילדים  ברפואת  שטיינברג  התמחה  השנים  עם 
בארץ  רפואיים  מרכזים  בכמה  ילדים,  של  ובנירולוגיה 
רפואית  לאתיקה  התכנית  בראש  עמד  הוא  ובארה"ב. 
והאנציקלופדיה  והדסה,  העברית  האוניברסיטה  של 
שחיבר זיכתה אותו בכמה וכמה פרסים נחשבים, ובהם 

'פרס ישראל'.
ממשלתית  ועדה  בראש  לעמוד  מונה  שנים  כמה  לפני 
שהוסמכה לגבש את חוק 'חולה הנוטה למות', על שלל 
היבטיו המורכבים. המלצות הוועדה נתקבלו לפני כשנה 
בחוק שנכנס לתוקפו לפני כחודש וחצי. העובדה שהוא 
משישים  יותר  השתתפו  )שבה  הוועדה  בראש  עמד 
חברים מלומדים( גרמה שמסקנותיה מקובלות, לדבריו, 
על דעתם של פוסקי הדור. הרב פרופ' שטיינברג רואה 
בכך גם דגם מוצלח לחיקוי בתחומים נוספים. "אפשר 
שימוש  תוך  רבים,  והלכתיים  דתיים  הישגים  להשיג 
נבון בכלים מדעיים. כך אפשר גם לנטרל את תחושת 

הכפייה והאנטגוניזם", הוא אומר. ■

הרב פרופ' שטיינברג: הישגים 
הלכתיים תוך שימוש בכלים מדעיים
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