
 

 

 

 

 על עקרונות ופשרות -ללימוד בית מדרשי דף מקורות 

 )תכלית ואחריות(

 

ין  - מסכת אבות, פרק א' י"ח .1 ם עֹוֵמד, ַעל ַהדִׁ עֹולָּ ים הָּ רִׁ ה ְדבָּ יֵאל אֹוֵמר, ַעל ְשלשָּ ן ַגְמלִׁ ְמעֹון בֶּ ן שִׁ ַרבָּ

ל ת ְוַעל ַהשָּ ֱאמֶּ ֱאַמר )ְוַעל הָּ נֶּ ם: זכריה ח,ֹום, שֶּ ְפטּו ְבַשֲעֵריכֶּ לֹום שִׁ ְשַפט שָּ ת ּומִׁ  ( ֱאמֶּ

 

יו  - משנה אבות פ"א י"ב .2 ידָּ ַתְלמִׁ ֵלל אֹוֵמר, ֱהֵוי מִׁ ם. הִׁ ְבלּו ֵמהֶּ ֵלל ְוַשַמאי קִׁ לֹום הִׁ ל ַאֲהֹרן, אֹוֵהב שָּ שֶּ

ה ן ַלתֹורָּ ְרבָּ ּיֹות ּוְמקָּ ת ַהְברִׁ לֹום, אֹוֵהב אֶּ  "ְורֹוֵדף שָּ

 

 :סנהדרין ו' ע"ב .3

רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר: אסור לבצוע )=לעשות פשרה במשפט( וכל "

( "בוצע תהלים י, גהבוצע הרי זה חוטא. וכל המברך את הבוצע הרי זה מנאץ. ועל זה נאמר )

  ( כי המשפט לאלהים הוא.דברים א, יזיקוב הדין את ההר. שנאמר ) -ברך נאץ ה'" אלא 

  וכן משה היה אומר: יקוב הדין את ההר.

( מלאכי ב, ואבל אהרן: אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו שנאמר )

"תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב 

 מעוון".

( "אמת ומשפט שלום שפטו זכריה ח, טזרבי יהושע בן קרחה אומר:מצוה לבצוע, שנאמר )

בשעריכם". והלא במקום שיש משפט )הכרעה( אין שלום, ובמקום שיש שלום )פשרה, 

  ."לום? הוי אומר זה ביצועאיזון( אין משפט. אלא איזהו משפט שיש בו ש

 

  מה עומד ביסוד התפיסה של יקוב הדין את ההר, ומה עומד ביסוד התפיסה של

"הפשרה". עמדו מה יכול להיות היתרון ומה עלול להיות המחיר של כל אחת הנהגות 

  אלו?

 ?אם כן כיצד ניתן לאזן ביניהם?  האם אנו זקוקים לשתי ההנהגות    

 

 

 

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%99_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%99_%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99_%D7%91_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99_%D7%91_%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97_%D7%98%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%97_%D7%98%D7%96


 אבבלי ברכות ס"ג ע". 4

" )תהילים קי"ט, קכ"ו( אמר רבא: האי קרא )פסוק זה( עת לעשות לה' הפרו תורתך"

 מרישיה לסיפיה מדריש מסיפיה לרישיה מדריש )=נדרש מראש לסוף, ומסוף לראש( 

מרישיה לסיפיה )מראש לסוף( מדריש "עת לעשות לה' " מאי טעם? משום "הפרו תורתך"! 

אי טעם? )=מה הטעם שהפרו את תורתיך?( מסיפיה לרישיה מדריש: "הפרו תורתך" מ

 משום "עת לעשות לה'" )משום שזה הזמן לעשות לה'(

  

  מה הפשט של הפסוק: "עת לעשות לה' הפרו תורתיך" ומה החידוש של חכמים

 עימדו על משמעות החידוש ואיזה שאלות הוא מעלה?  ביחס אליו?

 יות" עשויים קה של תכלית" ו"אתיקה של אחרבאיזה אופן המושגים "אתי

 ?שאלות אודות החידוש של חכמיםלפתור את ה

 ליישם את הפרשנות   חשבו על דוגמא מהחיים הציבוריים שלנו דרכה ניתן

    המחודשת של חכמים לפסוק "עת לעשות לה' הפרו תורתיך"?

  

 

 . בבלי גיטין נ"ה ע"ב5

( "אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה" משלי כח, ידאמר רבי יוחנן מאי דכתיב )

אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא אשקא דריספק 

 חרוב ביתר:

 רש"י

 אג לראות הנולד שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאת:דו - מפחד

 

  רבי יוחנן מסביר שהחורבן הוא תוצאה של הקשיית הלב וחיים ללא פחד. רש"י על המקום

הסכנה הגדולה שסוללת את   מהי -ע"פ רש"י   .מסביר את משמעות הפחד )עיין לעיל(

  הדרך לחורבן?

 זכריה בן אבקולס מחדד את המסר  מצא ובר קמצא וכן על רביכיצד המשך הסיפור על ק

  )הסיפור מובא מתורגם כמקור להרחבה בסוף מסמך המקורות(.  של רש"י?

  

 . כתובות ט"ז ע"ב6

 "תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה?

 בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא,

 ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה.

 אומרין לה, כלה נאה וחסודה? אמרו להן ב"ש לב"ה: הרי שהיתה חיגרת או סומא,

 והרי התורה אמרה: מדבר שקר תרחק! )שמות כ"ג, ו(

 אמרו להם ב"ה לב"ש: לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו

 בעיניו? הוי אומר: ישבחנו בעיניו.

  מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות".

 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%9B%D7%97_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%99_%D7%9B%D7%97_%D7%99%D7%93


 מהי הצעתם של בית הלל ביחס  "?אמתה" ודותת שמאי אבי ם שלהשקפת העול מהי

 ל"האמת"? 

 ?כיצד ניתן לחבר את הדברים לסוגיות ציבוריות רלוונטיות בהוויה הישראלית העכשווית   

   

 

 בהמשך לסיפור חורבן ירושלים -בבלי גיטין נ"ו ע"א הרחבה:

  "על ַקְמָצא ּוַבר ַקְמָצא ָחְרָבה ְירּוָשַלִים".

אֹו  שֹונְּ ָצא וְּ ָהָיה אֹוֲהבֹו ַקמְּ ָאָדם שֶׂ ה בְּ ָצא. –ַמֲעשֶׂ  ַבר ַקמְּ

ֻעָדה.  ָעָשה סְּ

ָצא. ָהֵבא ִלי ַקמְּ ַשָמשֹו: ֵלְך וְּ  ָאַמר לְּ

ָצא. ת ַבר ַקמְּ ֵהִביא לֹו אֶׂ  ָהַלְך וְּ

ָצאֹו יֹוֵשב.  ָבא ּומְּ

ָך ָכאן? ֲעמ    ד ָוֵצא!ָאַמר לֹו: ֲהֵרי שֹוֵנא ַאָתה ִלי, ּוָמה לְּ

ה. –ָאַמר לֹו: הֹוִאיל ּוָבאִתי  תֶׂ שְּ אֶׂ ַכל וְּ א  ֵמי ָכל ָמה שֶׂ ָך דְּ ֵתן לְּ אֶׂ  ַהִניֵחִני, וְּ

ָך... –ָאַמר לֹו: ל א.  ֻעָדתְּ ֵמי ֲחִצי סְּ ָך דְּ ֵתן לְּ  אֶׂ

 לא! –

ָך – ֻעָדתְּ ֵמי ָכל סְּ ָך דְּ ֵתן לְּ  אֶׂ

 לא! –

הֹוִציאֹו. ֱעִמידֹו וְּ ָידֹו, הֶׂ ָפסֹו בְּ  תְּ

ל א ִמחּו בֹואָ  בּו ֲחָכִמים וְּ ָישְּ ָצא: הֹוִאיל וְּ   ַמר ַבר ַקמְּ

ם נֹוַח ָלהֶׂ ָלל שֶׂ   ִמכְּ

ְך. לֶׂ ֵני ַהמֶׂ ם ִלפְּ ִשין ֲעֵליהֶׂ ַאלְּ   ֵאֵלְך וְּ

הּוִדים. ָך ַהיְּ דּו בְּ ָאַמר לֹו ַלֵקיָסר: ָמרְּ  ָבא וְּ

 ִמי י אַמר? –ָאַמר לֹו: 

ִת  ָבן וְּ ם ָקרְּ ַלח ָלהֶׂ ִריבּוהּו.ָאַמר לֹו: שְּ ה ִאם ַיקְּ אֶׂ   רְּ

ֻשָלש. ל מְּ ָידֹו ֵעגֶׂ ָשַלח בְּ  ָהַלְך וְּ

ָפַתִים, ִניב שְּ ָצא מּום בְּ  ַבֲהִליָכתֹו ֵהִטיל בֹו ַבר ַקמְּ

ִרים  ֵיש אֹומְּ ם ֵאינֹו מּום. –וְּ ָלהֶׂ ָלנּו ֲהֵרי הּוא מּום וְּ ַעִין, ָמקֹום שֶׂ בְּ ֻדִקין שֶׂ  בְּ

ִר  ַהקְּ רּו ֲחָכִמים לְּ כּות;ָאמְּ לֹום ַמלְּ  יבֹו, ִמּׁשּום שְּ

ֵבַח. ֵרִבים ַלִמזְּ רּו, ַבֲעֵלי מּוִמים קְּ קּוַלס: י אמְּ ן ַאבְּ ָיה בֶׂ ַכרְּ ם ַר' זְּ  ָאַמר ָלהֶׂ

ְך. לֶׂ ל א ֵיֵלך ִויַסֵפר ַלמֶׂ ָצא, שֶׂ ת ַבר ַקמְּ ג אֶׂ רּו ַלֲהר   ָאמְּ

ָקָדִשים רּו: ֵמִטיל מּום בְּ ָיה: י אמְּ ַכרְּ ם ַר' זְּ  ֵיָהֵרג. – ָאַמר ָלהֶׂ

נּו יתֵּ ת בֵּ ֱחִריָבה אֶׁ ן ַאְבקּוַלס הֶׁ ל ַר' ְזַכְרָיה בֶׁ  ָאַמר ַר' יֹוָחָנן: ַעְנְוָתנּותֹו שֶׁ

נּו יָכלֵּ ת הֵּ נּו. ְוָשְרָפה אֶׁ ַאְרצֵּ ְגַלְתנּו מֵּ  ְוהֶׁ


