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  900 מספר                                               ש הלנה ופאול שולמן                             "ע        

  
  

  ראשית המשפט העברי והתפתחותו
  

 ויש בה ,ומהות המשפט העברי והתפתחותל בכל הנוגע משפטים היא פרשה מכוננת פרשת, נופרשת
- לע בתורה שבחשובה ובולטת, מרכזיתפרשה את ז. בין אדם לחברושלים של החוקים לי הִּת כמעט כל ִּת 

עם ב יםפרטה פרשה זו מקבעת את מערכת היחסים בין כל נחשבההתלמוד ומפרשיו תקופת ומאז , הפ
 מצוות שבין אדם דייל יו עקבין אלוו ן כל פרטהקשר ביאת  ו, מצוות שבין אדם לחברודייל היהודי ע
  . למקום

 מֶֹׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ָּיבֹאוַ ": לה בשני הפסוקים האניכרתהסמכותיות של פרשה זו ומחויבותה לדורות       
" ַנֲעֶׂשה' ִּדֶּבר ה- ֲאֶׁשרָבִריםַהּדְ - ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו ָּכל- ַהִּמְׁשָּפִטים ַוַּיַען ָּכל- ְוֵאת ָּכל' ִּדְבֵרי ה-ֵאת ָּכל

 קבלה אתז). ז:כד" (ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע' ֶּבר הּדִ -  ֵסֶפר ַהְּבִרית ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשרַוִּיַּקח"; )ג:כד(
  .  העבירם ללא שינוי לעם ישראלוהוא, למשה' לא מותנית של משפטי התורה שאמר ה

בלשון ענו ולא , "נעשה ונשמע "ךכר  ואח,"נעשה" ישראל בלשון רבים בנירבים שאלו מדוע ענו       
 לשאלה זו. יוקאדם לקיים את דברי הברית עם אלול כ של האישית המחויבות וזקבלת התורה  שהרי ,יחיד

 על להודיע שבחן של ישראל שכשעמדו כולן: "דברי רביהיא  ןהמפורסמת שבהומן , ניתנו תשובות רבות
יתרו , מכילתא דרבי ישמעאל ("מלכות שמיים בשמחההשוו כולם לב אחד לקבל , לקבל התורההר סיני 
 כל אחד . בני ישראל במעמד המכונן של הר סינייהםבלו עלקבלה שקילוהוא מוסיף הסבר . )פרשה ה

 שגם הוא חברולהשגיח על . מצוות בההתורה ואת  יקיים בעצמושהוא . א:  קבלותשתיעצמו קיבל על 
כלומר מעמד ). ד"ראו בית הלוי שמות כ(יקיימם ולא יניחו לעבור עליהם כי כל ישראל הם ערבים זה לזה 

 של הודיחי.  שתי קבלות אלודייל קיבל מעמד מחייב ע) א:כא" (פניהם אשר תשים לואלה המשפטים"
 . ובזכותה זכינו לקבל את התורה, אותנו לעםךא שהפוקבלה כפולה זו ה

שכל פרשה כ , הקודמיםהאירועיםרצף ב בני ישראל לעם ם שלאנו רואים את השתלשלות הפיכת      
הוצאת בני ישראל ממצרים כדי שתלשלות זו בשל הה תתחיל.  החיבורו"י בונפתחתקשורה לקודמתה ו

רואים .  לארץ ישראל כדי לקיימה בשלמותתם של בני ישראלהגעב פה וסו,התורה בהר סיניאת לתת להם 
ְּלָך - ֶאְהֶיה ִעָּמְך ְוֶזה-  ִּכיַוּיֹאֶמר": ה בשליחותו הראשונה לפרעה"חיזוק שקיבל משה מהקבדברי ה בזאת

. )יב:ג' שמ" ( ַעל ָהָהר ַהֶּזהםלִֹהי-ָהאֱ - ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת- ִּתיָך ְּבהֹוִציֲאָך ֶאתָהאֹות ִּכי ָאנִֹכי ְׁשַלְח 
תלויה בקבלת ישראל את להוציא את ישראל ממצרים ה " וכי נכונותו של הקב:זהו אות מוזר, לכאורה

 העם י"עתה מקבלגם ותה יונקת את סמכ, ניתנה מבורא עולםש אףא שהתורה אל? התורה במעמד הר סיני
,  שהיו עדיין עבדיםאף" עם "ה מכנה את בני ישראל"כשהקב, יתרה מזו". נעשה ונשמע"כולו באמירתו 

ל מוגדרים עוהפכים לעם ישראל נבני ישראל , אם כן.  בעתידבקבלתם את התורהאת התואר  מתנה ואה
 לעם הם נעשו כך רק. םו לקיימהתחייבש לאחר, הפ- לבעש התורה שבכתב וםשה, "ואלה המשפטים "דיי

  . הראוי להיכנס לארץ ישראל
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 : משה אל העםמפימועברים " כי תשא"משכים עד פרשת נ בפרשתנו ונפתחיםחוקי המשפט העברי ה      
, )יח:לא" (לִֹהים-ַּבע אֱ מֶֹׁשה ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצ - ֶאלַוִּיֵּתן"

.  שרשרת אחתאתהיינו ז, "ואלה המשפטים"משפטים של לשהכוונה לחוקים ומסביר י על אתר "ורש
 תגובתו של משה .תחליף להעם את עגל הזהבלו והנה לאחר כל המאמץ רואה משה שבהיעדרו עשה 

ַאף מֶֹׁשה ַוַּיְׁשֵלְך -ָהֵעֶגל ּוְמחֹלֹת ַוִּיַחר- ַּיְרא ֶאתַהַּמֲחֶנה וַ -  ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאלַוְיִהי" :יש בה לקח לדורותומרתקת 
תגובה ספונטנית  זאת תהיהשאלה היא אם הי). יט:לב" ( אָֹתם ַּתַחת ָהָהרַׁשֵּברַהֻּלחֹת ַויְ -ִמָּיָדו ִמָּיָדיו ֶאת

  שזכה,שמעשהו של משההיא  התשובה המקובלת .היא נכונה לדורותמא  או ש,שנכונה לשעתה בלבד
כאשר העם מקדש אותם רק  תלוחות הברית מחייבקדושתם של  שכן,  היה מעשה מכונן,ל"לתמיכת חז
 :דיבר השניול ,ה" הקבןמעשה המנוגד לעצם קבלת הלוחות שנת, את העגלכיוון שעשו ישראל . ומקבלם

ל גם "חז". העסקה"ם הפר את העשהרי  ,"ְלָך ֶפֶסל- ַתֲעֶׂשה- לֹא"ו" יָּפנָ -ָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעללְ -ִיְהֶיה-לֹא"
 לא הייתה ןכל וע - " כפה עליהם הר כגיגית "– כפייהבהרבו לעסוק באמירה שהלוחות הראשונים ניתנו 

 היה ,כאלף שניםלאחר , הפרשנות שרק בתקופת אסתר ומרדכינבעה גם  מכאן .כאן קבלת תורה מרצון
הפעם קיבל עם ישראל מרצון את ; )כז:ט' אס" (ּו ְוִקְּבלִקְּימּו : במגילהכתבנשפי כ, לאותה כפייהתיקון 

  .את ההתחייבות לשמירת התורה ומצוותיה ,ה"החוזה שבינו ובין הקב
 הוא  הסדרפירוש.  לדורותיאה, "נעשה ונשמע"כ "ואח" נעשה ", בפרשתנו הפעולותמשמעות סדר      

 ןכל ספר החוקים ועל יב מחוהעם, ראשית. ות עולםסהיו שתי קבלות ותפי" ואלה המשפטים"שבקבלת 
 לקיים ולעשותחייבים תחילה הפירוש הוא ש? "נעשה ונשמע"מה התוספת לשם , אם כן". נעשה"אמר 
.  היא תהליךהפ-להתורה שבעהיא ש" נשמע"משמעות ה אבל ,"ווה ועושהמצֻ "בחינת בהמצוות את 

 , את התורה לתורת חיים יהפכוה ובז,מציאות המשתנההפי ל יפסקו פוסקי ההלכה לדורותיהם עבמהלכו 
  . משתניםהמותאמים למצבים החוקים  שיהיו –" ָוַחי ָּבֶהם" כתובכ

 עניין ושאלות רבות על התפתחות התורה והמחלוקות הרבות סביב סמכות פוסקי ההלכה עורר      
ָלֶכם ' ר ִיֵּתן הָהָאֶרץ ֲאֶׁש -ָתבֹאּו ֶאל- ִּכיְוָהָיה" :"בא"בפרשת ששאלה הקלאסית ב.  בכל דור ודורהפ- לשבע

- כה:יב(" ? ְּבֵניֶכם ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכםֲאֵליֶכםיֹאְמרּו -  ְוָהָיה ִּכי.ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת- ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת
 והבן , תקשה על קיום חלק ממצוות התורהיווצר מצב שבו המציאות המשתנהי ניבאה התורה ש)כו
  .  או אחרהרלוונטיות של חוק זהאת בין ולד בתקופה זו לא יושיי
חד יום כל אהל ו שאלה שיכול לשאאת אבל ז,בעל ההגדה של פסח מייחס שאלה זו לבן הרשע      

 םחייהלמציאות החדשה והמודרנית של התאים הלכה מסוימת לא ראוי להאם ; המחויב לקיום ההלכה
 הפ- לפסיקות הגדולות של התורה שבע שרוב הכיווןהשאלה מתעצמת עוד ? גלותבארץ ישראל ולא ב

 תאי מצתחייבהמובהקמת מדינת ישראל נוצרה מציאות חדשה , או בתקופה של טרום מדינה ,נעשו בגלות
 שאלה של הבן הרשע אלא של הבן החכם אינה כבר אתז. ל בעבר" חזבדומה למה שנהגו ,פסיקות נועזות

 ןכל ע. מצבי ההווה והעתידלבין מצבי העבר ומחפש גם את ההתחברות " נעשה ונשמע"שרוצה ומחויב ל
 ונחכה ,ונקיים המצוות" נעשה "תחילה ;ניתן לומר שנקודת המוצא צריכה להיות מה שנאמר בפרשתנו

  .החדשהשל הפסיקה " ונשמע"בקוצר רוח ל
ר הית: גוןלעתים שומעים טענה שאין היום אותם גדולי תורה ופוסקים שיעזו לפסוק פסיקות נועזות כ      
הלל  ":)ה- דיםמסכת גיטין פרק( תיקון הפרוזבול דייל הלוואה בריבית עשל שעוקף ופותר בעיות , עסקה

פתרה את הבעיה שהיא  וון לתיקון עולם כימביאה אתהיינו פסיקה כז"! התקין פרוזבול מפני תיקון עולם
כאן את הפסיקות בגלל קוצר היריעה לא נמנה .  שלא לנעול דלת בפני לווין, בהרבה ענייםהשפגע

כבר , יתאי דאורהא מצווו שה, מביטול טקס המים המרים, מאלפיים שנהיותר ניפל הנועזות שפזורות ע
 בטלו") משרבו המנאפים ":ולפי גרסה אחרת(משרבו הפרוצות  ":משנה בסוטהעל פי ,  התנאיםבימי

היו תקנות ציבור ש ,חהפסיקות של מכירת חמץ ומכירת הקרקע לשאינו יהודי בפסועד  ,"המים המרים
 ה הי, שהוא נושא עשיר התפתחויות של פסיקות נועזות,כל מעמד האישה בהלכה. חשובות ונועזות

  .  משתנהמציאותב חיה לערנותם של גדולי הפוסקים לתיקון עולם הדוגמ
 האמירה דייל  מופרכת ע,הטענה כיצד יעזו הפוסקים של דורנו לפסוק פסיקות שלא נפסקו בעבר      

 אשר מבחין בין ,)1892-1986(ל "פיינשטיין זצמשה הרב , הנועזת של אחד מגדולי הפוסקים בדורנו
הקדמתו וכך הוא כותב ב. ההאמת המוחלטת שהיא בשמים ובין האמת כפי שבני אדם יכולים להשיג

  : )ט"ניו יורק תשי, ח חלק א"או ("משהאגרות "לספרו 
האמת ממש היא האמת שהיא גלויה רק . מת ממשאבל יש להבחין בין האמת להוראה לבין הא

ה והאמת להוראה היא האמת שהחכם מגיע אליה לאחר שבירר את ההלכה מתוך עיון מעמיק "לקב
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האמת להוראה שמחייב החכם ... יתברך' בכובד ראש וביראת ה, ס ובפוסקים כפי כוחו"בש
   ! אף שהאמת ממש אינה כןכפי שסובר החכם אחר עיונו בכל כוחו, וגם מקבל שכר הוא, להורות

  : בהקדמתו לקצות החושן) 1745-1813(יוסף הכהן מגליציה ' וכותב אריה לייב בר
גם כי אינו אמת ...  ניתנה אשר לו השכל האנושילאדםאלא אף , לא ניתנה התורה למלאכי שרת

השכל האנושי את התורה כפי הכרעת ה בחר " הקב...בערך השכל הנבדלים לנוונתן   י "פאע, בנו
  . בהכרעת השכלרק שיהיה אמת , חידוש גמור ואם כן המחדש הוא ,שאינו אמת

  "!ואלה המשפטים"איזו אמירה חשובה ומכוננת לפרשנות של 
) 1290-1380 ,רבינו ניסים בן ראובן גירונדי(ן "דבריו של קצות החושן נסמכים על דברי הר, אגב      
אליעזר ' חלקו חכמים על רבעניין זה  .)ב"עמציעא נט בבא " (תנורו של עכנאי"של  המפורסם ענייןב

 אם ספק לה בשא,סים ונפלאות מהשמים שהוא צודק בדין נִ דייל הגדול שהביא הוכחות משמים והראה ע
יכוח ומחייך ופוסק שההלכה והואת ה שומע "שהקבהוא הלקח הגדול בויכוח . בהרת טהורה או טמאה

" ים היאלא בשמַ  ":פי הפסיקה של בני אדם באמירה לדורות ל ע,"אחרי רבים להטות "שהרי ,כחכמים
ל וע.  דהיינו התורה ניתנה משמים אבל אינה בשמים אלא ניתנה לבני אדם לפסוק ולפרש."יצחוני בנַ נִ "ו
... בחייהם ושכלם היה מחייב לטמא) לבית דין (נמסרה להםמאחר שהכרעת התורה " :ן" מוסיף הרהז
לא גמישות זו של מלא ו,זהו כוח הפסיקה"!! כן מחייב השכל האנושיש! י שהוא ההיפך מהאמת"עפ

, ןכל ע. ו מהמציאות ותישאר בשמים" הייתה סכנה שהיהדות תתנתק ח,הפ- ל שהיא התורה שבע,ההלכה
  ! לפסוקמ לא לפחד ם העידוד של גדולי הפסיקה כמו הרב פיינשטיין ואחרים הדברי
מדינה "כבמגילת העצמאות הוגדרה המדינה . ם המדינהי מקּונדון עתה בקצרה במעמד המשפט העבר      

ענפה ספרות ". מדינה יהודית ודמוקרטית" – 1985בשנת  ובתיקון בחוק היסוד של הכנסת ,"יהודית
קונה פסיקת בית המשפט העליון ידוע שכאשר יש לַ על פי מתברר ש.  של מילים אלוןנכתבה על משמעות

ראו ספרו של הרב (לעתים מצער לראות אך . לפנות למשפט העבריהוא ג  הנוהַ , במשפט הכללי)חיסרון(
באותם  עיון עמוק לאחרו ,ינשיש פסיקות רבות שמצטטות את החוק הקנדי או האמריק)  למשל,רקמן

  .  המשפט העברי- מתבססיםהם  ועלישיש להם מקור קדום חוקים מגלים ש
מביא , סגן נשיא של בית המשפט העליוןהיותו  בשתרם רבות להאדרת המשפט העברי, השופט אלון      

 "ההגנה על כבוד האדם וחירותו"חוק היסוד של ב). 1993 , משפט חוקתי, למשל,ראו(דיון שלם בנושא 
כדי לעגן בחוק יסוד את , מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד זה: " בדברי ההסבר לחוקנכתב

מעניינת במיוחד המחלוקת בפרשנות דברי ההסבר ".  ודמוקרטיתערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית
 .)ראו שם(מנחם אלון '  פרופ,בין סגנו לשעברו ,ברקאהרן '  פרופ,עברבבין נשיא בית המשפט העליון 

". ל שפיטוהכ" העליון סביב הגישה שפטהמשת המחלוקת נוגעת למעמד של פסיקות מסוימות של בי
להשתמש בכלל היא משפט הכללי לבין המשפט העברי שמתח עם הדד הדרך שרבים מציעים כדי להתמו

'  ר14-במאה הכבר שיטת הצמצום העלה את ". שיטת הצמצום"רביצקי בהפעלת ' ביטא יפה פרופש
יבססו את חייהם על ] העם[במצבים חברתיים רצויים ובתחומים אפשריים הם  ש הכותב,ניסים מגירונה

הם יפעלו לשם תיקון הסדר המדיני , ים דוחקים ובתחומים אחריםבמצבים חברתיו" ,"המשפט האמיתי"
דת ומדינה בהגות היהודית : בתוך רביצקי'  של אמאמרו וראו קפט' עמ, ן"דרשות הר" (לצורך שעה
  .)2005ירושלים , עשריםבמאה ה

שיטת הצמצום משמעותה לצמצם את הכלת השפיטה הכללית על תחומי יהדות מסוימים ולצמצם       
יתכן ששני המושגים י ,"הלכה"או " שלא כל הארץ משפט" אם נפעל ,כךו .ת ההלכה בתחומים מדינייםא

קרון זה יע. מדינה דמוקרטיתל לייצר גשר בין מדינה יהודית : כוונת המחוקקאת וז,בהרמוניהיחדיו ישכנו 
  .  לכל דברמחייבתסמכות  שכל יהודי חייב לקבל את סמכות בית המשפט במדינה דמוקרטית כסיבתו

כבר במסכת אבות . כמחוקק היא עתיקת יומין" סמכות האדם"מול " יםסמכות שמַ "המחלוקת סביב       
שאלמלא מוראה איש את רעהו , רבי חנינא סגן הכהנים אומר הווי מתפלל בשלומה של מלכות": נכתב

מגדולי , המאירי. המלכותמטיל את התפקיד של הסמכות על ריאלי ו רבי חנינא היינו, )ב, ג" (חיים בלעו
 מוסיף שאפילו במלכות ושלטון של אומות העולם חייב היהודי לקבל ,)1249-1315(מפרשי התלמוד 

  : שלושה עקרונותבכתביו קובע  ,19- מגדולי ההוראה בסוף המאה ה,ין'הנציב מוולוז. מרותם
  .החברתיהסדר את  על החיים ולקיים להגן נדרש השלטון .1
  .רוב הציבורלטון תלוי בהסכמה ובתמיכת כוח היעילות של הש .2
המדינה להישמע להוראות השלטוניות של חובה ועל כן , את כל המצוותדוחהסכנת נפשות  .3

  : כתבש ,)1918-1994( ל" הרב גורן זצי"נה עתיאחת הפסיקות הנועזות מאז הקמת המדינה נ
. 
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דהיינו , הצדק היחסי זקוקה למשפט מדיני המייצג את, כי החברה האנושית ובתוכה עם ישראל
 התורהולא די בחוקי הענישה של . ומכוחו הוא משליט סדר וביטחון בין בני אדם, הזמניהצדק 

  .  שאינו מושפע מצרכי הזמן המקום ורמת החברה האנושיתהאבסולוטיהמייצגים את הצדק 
 והיא ,מחייבתבתי המשפט שלה בכל פסיקה של המדינה , לפי פסיקת הרב גורן ואחרים שהלכו בעקבותיו

  ): ב"תשי" (משפט המלוכה בישראל"בספרו כותב הרב שמעון פדרבוש . מעין הרחבה של המשפט העברי
, לאמור, השניות בשיפוט וגם בתחוקה התמידה להתקיים במשך כל תולדות ישראל בצורות שונות

פת מלכות בתקו. ושיפוט שלא היו זקוקים לחוקי התורה, י תחיקה"החוקה והשיפוט דתי ותורני ע
אחר החורבן התקיימו בתי דין של הדיוטות . דתי נקרא משפט המלך-ישראל היה המשפט הבלתי
עם סמכות התחיקה -כי במדינת ישראל בעלת ממשלת, פירוש הדבר... או של בוררים ודומיהן

 !!!לבתי המחוקקים ולבתי המשפט הממלכתיים של מדינת ישראלוהשיפוט עוברת 
בספרו , גילת'  פרופ,אילן-ם שכתב מייסד המחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר דבריתאמונועזות זו ת

  ):12 -11' עמ, ב"רמת גן תשנ ("פרקים בהשתלשלות ההלכה"
על ההוראות , מסורת ההלכתיתשל המעמיד אותנו על הרבדים השונים ... ל" בדברי חז...עיון

ים שחלו בהלכה עד ועל התהליכ... חילופי הזמנים על ... של מושגים שוניםהמשתנות
  . להתגבשותה

 - "תולדות ההלכההתכנית של הקמת הבניין הגדול של  "– גילת' המפעל הגדול שהקים פרופלפיכך 
אלו שיאדירו את מקומו של המשפט העברי כלמפעלים רבה  חשיבות נודעתו,  רבים מידידיודייל  עםדקּו

  .דית ודמוקרטיתחוקי מדינה יהול מתאיםבקרב רבים עד לגיבוש משפט עברי ה
 ,ה להראות לו את העתיד"משה מבקש מהקבעל פיו  ש,)ב"עמנחות כט (נסיים במדרש המופלא       
 שהביא לנו את ,ומשה, ה מראה לו את הדורות עד שמגיע לרבי עקיבא שדורש כל תג שבתורה"והקב
 ם אינדבריו ו,תנראה לו למשה שרבי עקיבא ממציא זא, לכאורה.  מבין כלל את הדרשותאינו ,התורה
שדברי רבי , לדורותהמרגיע ה "כאן מגיע המסר של הקב. לעם ישראלהוא  לתורה שהעביר יםקשור

סיומות ק שהיא בנויה על האזמן כל , כל ההתפתחות של ההלכה, היינו."הלכה למשה מסיני"עקיבא הם 
הלכה למשה מסיני  היא ןכל  וע, שרשרת אחת של התפתחות ההלכה לדורותיההיא, ןשהתורה נדרשת בה

": ואלה המשפטים"על הפסוק הראשון של פרשתנו ) מכילתא(ישמעאל אומר ' כפי שר. המחייבת אותנו
, היתר עסקהל הנוגעות כך הפסיקות ."ואלה מוסיף על הראשונים מה העליונים מסיני אף תחתונים מסיני"

ישמעאל ' ואותו ר". מסיניהלכה למשה  "ןה', הלכות מדינה וכו, מעמד האישה, שמיטה, מכירת חמץ
 שגם היא קשורה , קובע שאחת המידות החשובות,התורה נדרשת בשלוש עשרה מידות ששקובע

 ,לעם ישראלניתן עיקרון מאחד זה ". ומפרט שהוא צריך לכלל, מכלל שהוא צריך לפרט: " היא,לפרשתנו
לכלל ויונק את גם  קשור  אבל הפרט, לדאוג לוש כל פרט חשוב וי;של פרטיםאקראי שהוא אינו אוסף 

סיסמת העם היהודי שהפרט חייב לעשות הכול לטובת הכלל והכלל חייב לעשות הכול  ןכל  וע,ממנוכוחו 
ישראל ערבין זה ": נעשה ונשמע"נלמדת אף היא מתוך לשון הרבים של , כדי שהיחיד ירגיש חלק מהכלל

של מדינתנו כמדינה ו" בוד האדם וחירותוכ"זהו הבסיס היהודי והמוסרי של חוק היסוד של הכנסת ! לזה
  .יהודית ודמוקרטית

  משה קוה ' פרופ
  אילן-נשיא אוניברסיטת בר
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