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  העור�דבר 

  : כותב חיי� נחמ� ביאליק" הלכה ואגדה: "במסתו המפורסמת

קשה , מחמרת, זו קפדנית.  פני� שוחקות–לאגדה ,  פני� זועפות–להלכה 

זו גוזרת . מי� מדת הרח–רכה משמ� , מקילה, וזו ותרנית;  מדת הדי�–כברזל 

וזו יועצת עצה ; ה� שלה ה� ולאו שלה לאו: גזרה ואינה נותנתה לשעורי�

  ; מעשה, גו�,  קלפה–זו . ה� ולאו ורפה בידה: ומשערת כחו ודעתו של אד�

  .כוונה, נשמה,  תו�–וזו 

, עול� של זכות וחובה:  הלכה ואגדה–המשפט והרוח נדמי� לעיתי� כשני עולמות נפרדי� 

 –לשו� מנומרת בצבעי� ", אל מול העושר שברוח, וקטריניאלית ורציונליות מובניתנוקשות ד

  : אלא שביאליק יצא כנגד ההפרדה בי� השתיי�". שלטו� הרגש

, עד אי� שעור, על חלופי כינויי� אלה שבי� הלכה לאגדה אפשר להוסי� עוד

 –�  כסברת רבי–אבל כלו� יש לשמוע מזה , ובכול� יהא מצד ידוע אבק אמת

  ?פוכוידבר וה, שההלכה והאגדה ה� שתי צרות זו לזו

למי ? ולמה ה� דומי�, האומרי� כ� מחליפי� מקרה בעצ� וצורה בחומר

ההלכה והאגדה אינ� . שה� שני חמרי� שוני�, שמחליט על הקרח והמי� בנהר

קול המונה של ... שני פני� של בריה אחת, באמת א� ה� אלא שתי� שה� אחת

, מקו� החניה;  זוהי האגדה–ט� מרוצתה לנקודת שאיפתה תביעת הלב בש

החלו� הר
 ונמש� אל .  זוהי ההלכה–ספוק התביעה לפי שעה והשתקתה 
 והאגדה אל –הפרח אל הפרי , המחשבה אל המלה, הרצו� אל המעשה, הפתרו�

  .ההלכה

, א� בלא רוח האד� על מורכבותה. לבדה" הלכה"השיח המשפטי כשהוא לעצמו הרי הוא כ

' ההתבוננות על המשפט איננה צריכה להסתפק א� כ� בעיו� בד. בלי צורההרי הוא כחומר 

יש לראותו יחד ע� רוח האד� וכחלק מיצירה . אלא יש לפרו
 את גדריו, אמותיו של המשפט

מוקדש אפוא לנקודות " עלי משפט"הכר� הארבעה עשר של כתב העת . חובקת כל של רוח זו

  . המפגש שבי� משפט ורוח

כלי� ספרותיי� מסייעי� . המשפט הוא יצירה ספרותית? הרוח) מדעי(פט ע� היכ� נפגש המש
ניתוח היסטורי מסייע להבנת הכוחות . המשפט הוא אירוע היסטורי. לחשיפת רבדיו השוני�

, המשפט הוא כמוב� ג� תופעה חברתית. המניעי� אותו וחוש� את השפעותיו בעבר ובהווה

המשפט הוא יצירתה , בראש ובראשונה. דתית ועוד ועוד, פילוסופית, מדינית, פוליטית, אנושית

המשפט הוא הוא מדעי : אלא ג�, נכו� לא רק לומר משפט ומדעי הרוח,  וככזה–של הרוח 

  . הרוח

רבי� מהכרכי� . כר� זה עוסק כאמור במפגש ובשילוב בי� חקר המשפט לבי� מדעי הרוח

לעיתי� תו� מת� דגש , ציפלינאריתהקודמי� של כתב העת בחנו את המשפט מנקודת מבט דיס

מטרתו : הכר� הנוכחי מבקש נקודת מבט שונה. תיאורטי ולעיתי� תו� מת� דגש פוזיטיבי



  ח"ע תשידעלי משפט   דבר העור�
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להעלות אל מעל לפני השטח היבטי� הנוגעי� למשפט כתופעה השייכת לעול� מדעי הרוח 

  . מושפעת ממנו ומזינה אותו, )מדעי האד�: ואולי נכו� היה יותר לומר(
ובעיקר לשני היבטיו , אמרי� בכר� הנוכחי תורמי� את חלק� להארת קשר זהשמונת המ

המאמר הפותח את הכר� הוא מאמרה של . משפט והיסטוריה ומשפט וספרות: הנזכרי� למעלה

המאמר ממפה וממשיג את ". )בישראל(אי� לעשות דברי� ע� משפט וספרות  "ענת רוזנברג

בכ� מניח . דר� ההווה ועד לאתגריו בעתיד, ני�מצעדיו הראשו, תחו� משפט וספרות בישראל

  . המאמר את התשתית המבואית לענ� משפט וספרות בישראל

על מעמד� : דת אזרחית ותאולוגיה פוליטית "אלעד ליסו
מאמרו של , המאמר השני בכר�

בוח� את מושג שלטו� החוק , "המקודש של שלטו� החוק ושל בית המשפט העליו� בישראל

ובכלי� , "קדושה" בית המשפט העליו� בישראל תו� שימוש מושאל במושג הואת מעמדו של

במוב� מסוי� מאמר זה מניח א� הוא תשתית . מושגיי� של דת אזרחית ותיאולוגיה פוליטית
 באמצעות הפרספקטיבות המושגיות –מבואית חשובה להיכרות ע� המשפט הישראלי 

  . הייחודיות שאות� מציע המאמר ודרכ� הוא צועד

לצד היבטי� של (שלושת המאמרי� הבאי� שבי� ומתרכזי� בהיבטי� של משפט וספרות 

הנרטיב : 'על כ� אנו מבקשי� להיות לו לפה'" במאמרה ליאת פרידגוט נצר). היסטוריה ומשפט

מנתחת את הנרטיב שמבנה , "עיו� מחודש בפסק די� יגאל עמיר: המשפטי והאתוס הלאומי

המאמר . שבאמצעותו הוא מבנה אתוס לאומי, ל חורב� ושואהנרטיב ש, יגאל עמירפסק די� 

המשפט משנה את האתוס המוכר  ביתכי  ,עמיראתוס השואה מצוי במפתיע בעניי� טוע� כי 

של אתוס השואה בהקשר וכי הדי�  משפטיות של פסק�  מטרותיו הלברלפיומוסי� לו מטעני� 

אורית  .לעיצוב הזיכרו� של אירוע זהרצח רבי� מובנה ג� בעזרת ההסדרי� החקיקתיי� שהתלוו 

בי� , 2014על ציד מכשפות בישראל : מגדרית ומשפטיתה כפאניק' מעשה לילית' "קמיר

משפטי סביב מקרה האישה מקריית �מנתחת את השיח התקשורתי, "ומשפט חברה, מיתולוגיה

מגדרית התפרצות של פאניקה "ומגדירה אותו כ, שקיימה מגעי� מיניי� ע� מאות נערי�, גת

שני מאמרי� אלו מתמקדי� אפוא במה שנית� להגדיר ". המושתתת על סיפור מעשה לילית

 עולה – המשפט בספרות –היבט אחר של משפט וספרות . כניתוח ספרותי של המשפט

דילמות של צדק משפטי מול צדק פואטי בסיפורי : 'הסו� הטוב' "'דניאלה גורבי�במאמרה של 

יצוגי� ספרותיי� של משפט וצדק כפי שה� באי� לידי ביטוי בשני יהבוח� , "מארי דה פראנס

מתו� כ� בוח� . עשרה�עשרה ותחילת המאה השלוש� י�סיפורי� קצרי� מסו� המאה השת

ובי� אלה לבי� , )הכנסייה(לסמכות דתית ) המל�(שבי� צדק משפטי המתח הסמוי המאמר את 
   .צדק פואטי

, היסטוריה: בהיבטי� נוספי� של משפט ורוחשלושת המאמרי� האחרוני� בכר� נוגעי� 

חברת הדבורי� : הכול בעיני המתבונ� "רחל חס
מאמרה של . פילוסופיה פוליטית ומשפט עברי

מתחקה אחר הקשר שבי� התמורות המדיניות שחלו , "כמשל לחברה האנושית ברומא העתיקה

פירה לבי� השינוי ברומא בי� סו� המאה הראשונה לפני הספירה לאמצע המאה הראשונה לס

ומצביע על , בפרשנות שניתנה על ידי כותבי� בני התקופה למתרחש בתו� כוורת הדבורי�

 במאמרה ויקי מליכסו
. משל להשקפותיו המדיניות של המתבונ�, הכוורת, היותה של האחרונה

כיי� "בוחנת את ההשפעה של עונשי המוות התנ" עונשי מוות חדשי� באימפריה הקרולינגית"

ובכלל זה שימוש בעקרו� , 877–800 החוק ועל הענישה באימפריה הקרולינגית בשני� על
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, קרל הגדולמליכסו� מראה כיצד . עונש מוות בגי� כישו� ועוד, "עי� תחת עי�"המקראי של 

 שלא –בדבקותו הדתית סלל , שביקש לבנות אימפריה נוצרית ודאג לצמצ� את עונשי המוות
שלמה מסיי� את הכר� מאמר� של . ת עונשי מוות חדשי� את הדר� לגזיר–במתכוו� 

על ): רבינו בחיי ('קר כל המצות וכל העבירותי האד� ועקרישהלב ע'" איל
 סלעוגליקסברג 

המאמר מנתח מקורות מתורת התנאי� ומספרות הראשוני� ". ניסיו� בלתי צליח במשפט העברי

כמו ג� בפרשנות� לסיפור , כתיותהעוסקי� בניסיו� עבירה בלתי צליח במגוו� סוגיות הל

�מתו� ניתוח המקורות מבחי� המאמר בי� גישה הרואה את הציווי . המקראי של מכירת יוס

לבי� גישה ) ולפיכ� מכריזה על עבירה ומוכנה להטיל עונש על ניסיו� בלתי צליח(כעיקר 

החות� ,  זהמשפט ורוח פוני� במאמר). ולפיכ� שוללת ענישה שכזו(הרואה את המעשה כעיקר 

  . לשאלת המתח שבי� כוונה ומעשה במשפט העברי, לכיוו� הפלילי, את הכר�

מגוו� המאמרי� ,  לצד זאת,לכל אחד מהמאמרי� הנזכרי� ייחודיות ותרומה חשובה בתחומו
שיש בה לטעמי אמירה רבת חשיבות על הקשר , מצטר� לתמונה שלמה, כמכלול אחד, בכר�

, אחדהשל� החלקי� של הי ג� חוסר היכולת להפריד בי� שני ההשפעה ההדדית ואול, ההכרחי

  .בי� המשפט לבי� מדעי הרוח

  

  בברכת שנה טובה

  ,וקריאה נעימה ומועילה

  ר אבישלו� וסטריי�"ד

  המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�
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