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  משפט�, שופט, אד	: חשי� מישאל

  מאת

   *אביעד הכה�

עומד כא
 לפנינו ומתאר , בפי כל ידידיו "המיָ� ", השופט מישאל חשי
היה , אילו זכינו
ואת הליכותיו והלכותיו , סוס ורוכבו, את הפרש הבודד, בעקבות ספרו, בצבעי� עזי�

  . בערבות החוק והמשפט
בשפת , בהטעמה, בטו
, באומר, שופט חשי
המתו� תיאורו המופלא של , וכמו תמיד

העיר העברית , בורה של תל אביבטב,  ג� כא
 באול� הממוזג–יכולי� היינו , גו� ובצליל
יכולי� היינו לראות את הקקטוסי� הקוצניי� שברקע ואת עצי השיטה  – הראשונה

שמוע ל, לחוש את נשימתו, לצפות בנחיריו המתרחבי� של הסוס, שבערבות החוק והמשפט
להריח את זיעתו ואת ריח עור , את קול מצהלותיו ואת רעש פרסותיו המנקשות עלי דר�

לאחוז במושכות ולשמוע את הפרש הבודד היושב על גבו , ללט� את רעמתו, האוכ� שעליו
  . סה�הוי, סה�הוי: וקורא בעוז
נושרות ה, קטנטנות, פיסות קטנות, ניאל� להסתפק בשיירי שיירי�, שלא זכינומ ,עכשיו

  . פניני� שבכל אחת מה
 חבוי אוצר, מתו� דפי הספר שלפנינו
אוצר של ; אוצר של אנושיות ורגישות; בינה ודעת, אוצר של חוכמה; אוצר של משפט

  .  אוצר של רוח וקורת רוח; אוצר של מקרא ומשנת חכמי�;שכל ישר ומחשבה בהירה

 
דיק� בית ;  שנה�30מתמחהו וֵרעו של מישאל חשי� במש� כ, תלמידו, פרופסור אביעד הכה�   *

מכו� ו� ליר , עמית מחקר בכיר; "רי מדע ומשפטשע"הספר למשפטי� והמרכז האקדמי 
  . בירושלי�

מורי ורבי בתורת , לשמו ולכבודו של מישאל חשי�המאמר מבוסס על דברי� שנאמרו   
בבית לשכת , פרש בודד בערבות החוק והמשפט: מישאל חשי�בערב השקת הספר , המשפט

 בעת אמירת� והושמטקצת� מ. 2016 ביוני 28, ו"ב בסיוו� תשע"כ, עורכי הדי� בתל אביב
  .מחמת קוצר הזמ� וכא� ה� באי� בשלמות�
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 מ
 נולד לא אלמיש (אלמיש של ַימו, הגדול הי� מ
 וערכי� פניני� של שלמה מסכת
, )הרצליה של ימה, אהב שכה הי� לצד ונפטר, שבלבנו
 בירות של ימה – הי� ליד אבל, הי�

  . משנתו של המרובות מפניה מקצת שמשקפי�
 על החקוקה משנה, עולמו את להאיר כדי בה
 שיש די
 פסקי לקוטות, והגיונות אמרות

  .פה ועל בכתב דור שנות זה ונמסרת ל#ו לוח
  . לפניכ� ומונח כתוב הריהו – הספר והלוא. הערב כא
 א$ַמר מה הרהרתי הרבה

  . יהיה משובח זה הרי – שירבה וכל ,�יחופני מלוא הימנו וייטול יבוא – הרוצה וכל
עת הושק הספר לראשונה , מקצת דברי� בעניינות שוני� אמרתי לפני זמ
 לא רב

  .  ולא אחזור על כול� כא
1,בירושלי�
מ
  – מקצת שבמקצת,  ושמא נדייק ונאמר–ריי הערב מבקש אני להטעי� מקצת בדב

  . העושר הרב שגלו� בספרו של מישה
בשוגג ולא , וא� יתקלקל מעט, ה�השופט חשי
  כמוב
 דבריו של , רוב� ככול�,הדברי�


  .  יכפר עוו
–והוא רחו� .  אתי תלו
 משוגתי–טעמ� הטוב בפי , בכוונת מכוו
שלא בא זכר� , יר ש� אטול רשות להוסי� על הכתוב מקצת דברי� על פהזעיר פה זע

  . א� מפני קוצר המקו� וא� מפני שדברי מעשה ה�, א� מפני שר השכחה, בספר
 את לשבות אול� בעל מבקש שבה" טעימות ארוחת "אותה מעי
 יהיו דבריי, רבה במידה

  .מזה וקצת מזה קצת. יעותנג, קטנות טעימות. לביתו שיבואו כדי, שמחה בעלי של לב�
שורר , "מ$ַלְד$0�נ$�ָה-ָד� ֵאינ$ ֶאָ*א 0ְַבִנית , ָה-ָד� ֵאינ$ ֶאָ*א ַקְרַקע ֶאֶר� ְקַטָ%ה"

  . המשורר
   2:את תיאור מסכת חייוהשופט חשי
  פתח ,ברוח זו


  .נולדתי על גדות הי� התיכו

רוח , שמש צורבת, והקאור מסנוור וב. ומי שנולד לחו� ימי� יאהב את הקי�

חו� של , י� וגלי�, גופיה, סנדלי�, לילה חמי� ומבוש�, כבדה של חמסי

ובבוא ִעת� של אלה . פי אל מול הרוח�את אלה אהבתי וצחקתי מלוא. זהב
  . נפלה עלי קדרות

 
הפקולטה למשפטי� באוניברסיטה העברית ומשכנות , דברי� בערב זיכרו� למישאל חשי�  1

: נית� לצפות בקישור. 2015 בדצמבר 10, ה"ח בכסלו תשע"כ, שאנני� בירושלי�
https://www.youtube.com/watch?v=qI5vW97-giU&feature=youtu.be . 

פרש : להל� ()2015, אביעד הכה� עור� (3 פרש בודד בערבות החוק והמשפט: מישאל חשי�  2
  . )בודד בערבות החוק והמשפט
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מתגנב הוא אל ביתנו , מעט� מעט, חרש� חרש. לא ביו� אחד בא עלינו הסתיו
ת המאחרת לקו� ממשכבה ומקדימה להיעל� שמש עצלה ומנוכר. ואל לבנו

  . הלכה השמש החמה והטובה ותחתיה באה שמש זרה ורחוקה. במערב

�  : ובמקו� אחר הוסי

 הייתה –מי ֵיַדע ,  ואולי היה זה לפני שני� רבות–לפני שני� לא רבות 
 עגלה – בימי הקי� הלוהטי� –מתנהלת לה לִאטה ברחובות תל אביב 

ובמושב העגלו
 הגבוה ישב יהודי בשנות , ושטו� זיעהנמשכת בידי סוס יגע 
  . העמידה

  . היה האיש קורא בקול!! ַרח�קֶ ! ַרח�קֶ 

, הוְיָסה: קורא אל הסוס בקול, מעת לעת היה אותו אד� מוש� בידיו ברתמות
  . והסוס היה נעצר ועומד על עמדו, ָסה�הויְ 

מיילד , גלהאט מעל הבימה הגבוהה אל מאחורי הע�הֶעגלו
 היה יורד אט
 –והקוני� , סביב�של קרח מתו� שקי יוטה שעטפו אות� סביב" ְ#ל$ִקי�"

 היו מבקשי� מ
 העגלו
 תמורת גרושי� –אשר עמדו בשקט וחיכו לתור� 
  ". חצי בלוק או רבע בלוק"

  . של�" בלוק"לעול� לא 

. היה העגלו
 פוצע בלוקי� שלמי� והופכ� לחצאי� ולרבעי�, ֶדֶקר בידו
ואנו הילדי� היינו , קרח היו ניתזי� אל האספלט הלוהט של הקי�רסיסי 

זו הייתה הגלידה . אוספי� אות� רסיסי� וממיסי� אות� בפינו בהנאה רבה
ועדיי
 מהדהדת . ה5ְִתיִלָיה וה5ְַיָלה, היו אלה ימי הפרימוס. הפרטית שלנו

מכריז  ו– שק על גבו –באוזנינו קריאתו של אותו ערבי שהיה מהל� ברחוב 
7ְלֶטע : ספק בערבית ספק באידיש, לרבי� בקול מתנג
 ותו� משיכת המלי�


. מכשירי טלפו
 לא היו אלא בבתיה� של יחידי סגולה. 7ְלֶטע ִשי�, ָזאֶכע
ומשביקשת לשוחח ע� פלוני היית , ג� מכוניות לא היו אלא למתי מעט

ת מש� מספר לאירופה היו אנשי� מפליגי� באניו. מזמ
 עצמ� ברגל לביתו
באות� ימי� של ילדות הייתה תל אביב עיר . ומי נסע בכלל לאמריקה, ימי�
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ורק לימי� קראו לה תל אביב , עיר ענקית:  לא א� עיר גדולה–גדולה 
   3.הקטנה

את ימי ו" תבנית נו� מולדתו"את , קרקע בית גידולואת השופט חשי
 לי� אלה תיאר יבמ
  . ילדותו

שחק
 ? כותב זיכרונות? היסטוריו
? משורר 4?סופר? אמ
? מה זה: ואתה עומד ושואל
   ? סיפורי�יבפסטיבל מספר

  . מישאל כפשוטו. כמות שהוא" מישה". השופט חשי
זהו 
לב , נפש רגישה, עי
 חדה.  חד ה�–וכול� .  השופטאלמיש.  האד�אלמיש,  הילדאלמיש

  . אוהב
 ולא, מישה על במיוחד בהחבי הייתה – ואלפי� מאות, רבות מני אחת – אחת מובאה

  : מוטו כמי
, כריכתו גב ועל, ספרו בראש נקבעה לחינ�

  . האדריכל של בנו יאמר, אבא בנה הזה הבית את
  . המהנדס של נכדו יאמר, סבא הקי� הזה הגשר את

  . והגני� הנו� איש של נינו יאמר, רבא�סבא שתל האלה התלויי� הגני� ואת
  

  ? ופטהש של בנו ישאל, אני אומר ומה
  

  ? ידעת, הנשמה מקו� את: לאמור ההוא ביו� לבנ� והגדת

  ?ראית אותו, והמצפו

  ? צדק המיששת 
  , אמת של ריחה ומה

  ? חסד של טעמו
  

  , דעיֵ  לא שופט
  , בית לבנות לא
   גשר להקי� לא
  .פלא ג
 לשתול לא

 
פרש בודד בערבות  [=)2000( המחשב וההלי� המשפטי קוזלובסקי מרודהקדמה לספרו של נ  3

   ].3' עמ, החוק והמשפט
: שאינו ידוע ברבי�, מאמרו המלבב של מישהראו , אמנות וספרות, על היחס בי� משפט  4

 קוב� מאמרי� לכבוד הרב מנח� הכה� –נחה למנח� מבתו� " הרהורי� על אמנות ומשפט"
   ).ח"תשסה ,עורכי�' חיי� באר ואח( 453
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  . אלה כל עצמו לימד לא – שופט
  

  : שופט של דברו זה
  עטו בקסת טובל

  .וחסד וצדק פטמש וכותב 
  , ונבוא נל� באשר עמנו יהיו ואלה 

   .שעה ובכל עת ובכל יו� בכל, תמיד

  ".וחסד וצדק משפט וכותב, עטו בקסת טובל", מישה הורנו, "שופט של דברו זה"
, עומדהשופט חשי
  אלה ה� שלושה דברי� שעליה� עולמו של .וחסד צדק, משפט

  . והחוט המשולש לא במהרה יינתק
 ג� אלא, וחסד וצדק משפט רק לא: שלפנינו הספר פרקי כותרות בעקבות, י�נוס ואנו

 אתיקה, חוק ושלטו
 אמוני� חובת, ואחריות חירות, שלו�, אנושיות, רגישות, אהבה
 – וכהנה כהנה ועוד, ישראל ומורשת דמוקרטיה, הציבור ושלו� מדינה ביטחו
, ואסתטיקה

  . לבב וברות כפיי� ניקיו
, יושרה, ושרי, נדיבות, לב ט>ב, כנות, לב אומ�, אמת
 קצרצר לומר שלא, קצר" פתיל"; סוער י'ינג'ג מזג, רגשנות לצד, כול
 אלה תכונות

 ניתוח וכושר מקוריות; ונוקבת חדה, מפולפלת, עשירה לשו
; נדירה רטורית יכולת; ממש
  . חשי
 מישאל – והאד� – השופט של האפיו
 קווי היו אלה כל, אנליטי

 אותו בזיכרוני הדהד, "שופט של בנו ישאל –? אני אומר ומה", מישה של דבריו אלמקר
  : 5ילדותו שנות עלהשופט חשי
  שסיפר מלבב סיפור

 וכל בשכונה ילדי� כמה התאספו", מישה סיפר, "ארבע ב
 ילד כשהייתי"
 אמר', מכולת חנות בעל הוא שלי אבא'. שלו באבא התפאר מה� אחד

 יו� כל מקבל בטח אתה? מכולת חנות! וואו: והתפעל וכול�, האחד
, השני הוסי�', שלי אבא'. הגבלה וללא בחינ� ושוקולד גלידה, סוכריות

', שלי ואבא'. כול� התפעלו', יופי איזה'. 'סתימה כל מתק
. שרברב הוא'
  . 'שוטר הוא – שלי אבא, 'השלישי אמר

 ואז. האחרי� ניי�הש את בקלות היכה הוא. מדי יותר היה כבר זה?', שוטר'
  . ?'עושה של� אבא מה, ואתה': מישה את שאלו

  . '!שופט הוא שלי אבא, 'שלי אבא, הקט
 אלמיש השיב', שלי אבא'

 
   .)2009, עורכי�' אהר� ברק ואח( 19 ספר מישאל חשי�ג� ראו   5
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  ?', שופט זה מה? שופט'

 אנשי� שני כשיש זה שופט: "מסביר, מעט מחוויר, כולו נבו�, אלמיש
  ". צודק מה� מי אומר והוא לפניו באי� ה�, ביניה� שרבי�

  . בפיה� מרה אכזבה של וטעמה הילדי� תמהו, "?הכל הוז"

. דומא צעיר. צעיר שלי אבא אבל. צודקי� את�", אלמיש התעשת, "תראו"
  "... שוטר יהיה עוד הוא, כשיגדל אבל, שופט הוא עכשיו

  ". שופט של בנו ישאל –? אני אומר ומה"

  :שופט של דברו זה
  עטו בקסת טובל 

  .וחסד וצדק משפט וכותב
  , ונבוא נל� באשר עמנו יהיו הואל

  .שעה ובכל עת ובכל יו� בכל, תמיד

   :"והמשפט החוק בערבות הבודד הפרש "היכל, השופט חשי
 של להיכלו אפוא נשוב

אמא ואבא שלחו אותי לבית ספר וש� פגשתי את מי שחינכו אותי ולימדו 

כת א הייתה זו המחנ"בת" הכרמל"בבית הספר העממי . אד�� אותי להיות ב

המוֶרה . ארבע שני� רצופות, מסכנה שכמותה, שרה עזרוני שחינכה אותי

היה המורה  – � >ְלַמה לא"לתנ, לגיאומטריה, להנדסה, לאלגברה, לחשבו
א� אני יודע . צד שמא שמע�והגנבנו מבט אל" 7ְגָרא"קראנו לו . אהרוני

ו מה, כיצד לפתור משוואות, מהו ער� משולש, לאחר ששי� שנה, היו�
תו� כמה זמ
 תימלא בֵריכה ששני צינורות מזרימי� , "מקו� גיאומטרי"


 – לחשוב בדר� מסודרת וממושמעת, ועל כל אלה, אליה מי� בקצב נתו
, עליזה ויר�): ה"כיו� ליד" (בית הכר�" ובתיכו
 ]... [הודות לאגרא כ�

שהחלה ללמדני אנגלית וניסתה בכל כוחה לעשות ממני , מחנכת הכיתה
האיש , צבי אדר – ועל כול�; חיי� ברנדוויי
 שלימדני ספרות; טובאד� 

   6.� לכל ימי חיי"� ורצע את אוזני לתנ"שאוַ<ל באהבת התנ

 
  . 4' עמ, פרש בודד בערבות החוק והמשפט  6
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 כמה ג�זוכה הוא לפגוש , מזלו נתמזלהיה ו. רבי� באנשי� חייו במהל� נתקל אד� כל
 יוצאי ,רשימי�מ ,גיבורי�, חריפי�, נבוני�, חכמי�,  תואריפי ,מיוחדי�, גדולי� אנשי�


  . דופ

 בקצירת אלא, מורכבת בהרצאה לא – ולאפיי
 לנסות, לומכ קשה, הוא גדול אתגר, אכ
  . אד� של ייחודו את, שתיי� או אחת מילהב, אחד במשפט – האומר


  . לב טוב. זדו
 איש. בור. סכל. פיקח. רשע. צדיק. טיפש. חכ�. ענו. גאו
 הייתה – מתורת� פניווח מלואהשופט חשי
  אבש ימיו שכל – לברכה זיכרונ� לחכמינו

מסרו
 ה, ל"הדוא דור לפניאלפי שני� . והמיצוי הקיצור בסוד באו ה�. מופלאה תכונה
)SMS( והסנאפשוט הטוויטר, הווטסאפ, ר'והמסנג) snapshot( ,אד� להגדיר יכולי� היו ה� 

  . נמר� בקיצור
 וא�, תווי� עשרה אלא – טוויטרה כמעשה – תווי� מאה וארבעי� לא. שתיי� או מילה

  . מכ� פחות
   .המרובה את המחזיק מועט. ונקי – קב

  . היה" שלו� רוד�"ש, ועל אלמוני, היה" שלו� אוהב"ש פלוני על אמרו וכ�
  ). אותיות8מאונ� , פלוני(כמו בתשב� . בלבדשמונה אותיות , לי�ימ שתי: תנו דעתכ�

  . שלמי� ולמותע. מלא עול� בתוכ
 שמקפלותשמונה אותיות 
  : )ח, ב (באבות אחרת מפורסמת במשנה ג�עשו  כ�

  : שבח� מונה היה הוא. זכאי ב
 יוחנ
 לרב
 לו היו תלמידי� חמישה

  , "יולדתו אשרי: "אלמוני חכ�, "טיפה מאבד שאינו סוד בור: "פלוני חכ�

   7."המתגבר כמעיי
: "צלמוני חכ�; "חסיד: "גלמוני חכ�

 סיפורי לא. ארוכה דרשהאו  אינסופי שיעור, הקדמה ארוכת נג
, רו�נאו� א לא. תנו דעתכ�
  . צדיקי� מעשי ולא חסידי�

  . לא ותו – הא, שתיי�, אחת מילה
  . חסיד. המתגבר כמעיי
. סוד בור

  .מלא עול� בתוכ
 שמקפלות שתי� או מילה

 
א� ה� , "גלמוני" וה"קלוני"ה, "צלמוני"ה, הידועי� מ� המקרא" אלמוני"ו" לוניפ"לצד   7

אגודה  3679/94 �" בגהראו לדוגמ. מקור� במטבע לשו� שהייתה שגורה על פיו של מישה
 )1(ד מט"פ, יפו�אביב�בית הדי� האזורי לעבודה בתל'  נארצית של מנהלי� מורשי חתימה

 7325/95א "דנ; )1995 (128 )3(ד מט"פ, מדינת ישראל'  נארי� ב� 6251/94פ "ע; )1995 (593
 . )1198 (78 ,1 )3(ד נב"פ, קראוס' מ נ"ידיעות אחרונות בע
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גיטי במסכת הבבלי בתלמודשבאה , 8,"איזהו מקומ
 של שבחי�"ת בריית בזה כיוצא 
משה  שכפי שציי
 השופט –שבחי�  מניית. "שבח� מונה היה הוא"ברייתת , )ב"ע, סז(

דק מ
 , ספרותי ופסיכולוגי, אלא אפיו
 אנושי, אינה רק ציו
 מעלות מסוימות – 9זילברג
משיטות , מדבריה� שבכתב ועל פה, אפיו
 המוסק מאורח חייה� ,של גדולי התנאי�, הדק

  . ינית שבשמינית של ביקורתומכיל ג� שמ, הלימוד שלה�
  . א� במקומה, ביקורת נוקבת

מבלי שנל� שבי אחר לשונות , במילה או שתיי�השופט חשי
 כיצד אפוא נתאר את 
  ? או אחר גוזמאות והפלגות") גאו
"דוגמת (שגרה 

הפרזות והפלגות שלא , מיני לשונות חנופהמנו ממא לא היה אד� שסלד יותר ווהל
, שהיה מישהו משבח אותו על טיעו
 מבריק שטע
מ: י ובאוזניי שמעתי ראיתיבעיני. לצור�

ממהר  השופט חשי
היה , על רעיו
 מקורי שהגה, על פסק די
 יפהפה שיצא מתחת ידיו
   !חנפנותדי ל, צביעות די ל!�תחנפ
 שכמו 10!�ָ  לְ ַרב !�ָ  לְ �ְ לֵ <ַ : להפסיקו וסונט בו

בכל אשר , עשרות שני�, ל מישאל חשי
ודומה שלא לחינ� ניצב על קיר חדר העבודה ש
כפי שהובא בדברי , שלט קט
 ובו ציטוט מדברי ינאי המל� לרעייתו שלומציו
 המלכה, הל�

אלא מ
 הצבועי
 שדומי
 , ולא ממי שאינ
 פרושי
, אל תתייראי מ
 הפרושי
: "11חכמי�

  ". שמעשיה
 מעשה זמרי ומבקשי
 שכר כפנחס, לפרושי

  . בחייו של מישאל חשי
" מוטו"היה , יועל שני חלק, משפט זה
לא תגורו מפני "קיו� מצוות . היעדר משוא פני�, היעדר מורא. תוכו כברו, דבר אמת

  . מ
 הצביעות, עד כדי תיעוב ממש, כמו ג� סלידה, ובהידור רב 12"איש
 הוסי� באחד ו שעלי13,"דברו אמת איש את רעהו"רגיל היה בפיו ציווי הנביא , מתו� כ�

לא נוכל לבנות . דברי� אלה היו נכוני� לשעת� ונכוני� ה� כהיו� הזה: "14י דינומפסק
, אמת. כ� חוצה לו, כ� בבית המשפט". רעהו חברה ראויה אלא א� נדבר אמת איש את

חשי
 סלד מאנשי� שדיברו אחת בפה , לטב ולמוטב, כמי שתוכו היה כברו. ישירות וכנות
  . ואחת בלב

   :גיטי
וכ� שנינו ש� בברייתא ד

 
 . א, ראו משנה זבחי� ה  8
 אסופת דברי� שבהגות –באי� כאחד " ? שיטה או אופי–ירמיה ' קושיותיו של ר"משה זילברג   9

   .)ב"תשמה, חובב עורכי�' טרלו ומ' צ( 151ובהלכה 
  . 7במדבר טז   10
  . ב"ע, בבלי סוטה כב  11
  . 17דברי� א   12
  ". אמת ומשפט שלו� שפטו בשעריכ�: "והמשכו, 16זכריה ח   13
 . 26' עמ, פרש בודד בערבות החוק והמשפט; 81' בעמ, 7ש "לעיל ה, קראוס עניי�  14
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  ; חכ� וסופר: פלוני

   15;לכשירצהחכ� : אלמוני

  ; )בלוס: או(אוצר בלו� : צלמוני

  . טוח
 הרבה ומוציא קימעא: גלמוני

 שלוש� שתיי� של בייט סאונד: ובלשו
 אנשי התקשורת דהאידנא. שתיי�, אחת מילה :ושוב
  ").לפרסומות ונעבור ("שניות
גילוי פני� ". גילוי פני� "כינה ילברגז שהשופט מה לעשות ניסיו
 כא
 לפנינו יש

  . הלכהכ וגילוי פני� 16,הלכהב
, לא כחל – כהלכהו,  במשנתו ובתורתו– בהלכה  .ניסיו
 לגלות את פניו של בעל ההלכה

   17.חכ� כמות שהוא. ולא פרכוס, ולא שרק
במילה השופט חשי
 וצרי� להגדיר את , לו הייתי אוחז בשיפולי גלימת� של חכמי�

  .בלֵ : הייתי אומר, " מאוז
שתי אותיות", קצרצרונת, קצרצרה, לה קצרהמי, אחת
  . להכיל ולחבק ולנח�אבל ג� , לגעור ולסנוטשידע , א טובמל, לב ענק

  . ממש לא. לא היה אד� קלהשופט חשי
 : שלא תהיה למישהו טעות
  . א� לא נעל� בתו� האדמה.  היית נאל� דו�–כשנע� ב� את מדקרות לשונו 

צעקות שקול
 היה , בר על צעקות שצעק כשהיה מגלה משהו שלא נראה בעיניושלא לד
כינויי� שהיה מדביק לאוהביו � וטר� דיברנו בכינויי� ובכינויי. נשמע מסו� העול� ועד סופו

שלא , אלמוני�לומר על פלונינהג כמו ש. ולהבדיל ג� לכמה מאלה שלא נמנו עמ�, ורעיו
ממש לא חכ� . הוא לא חכ� גדול": מ
 השפה היידיתושאל כינוי ששאב , העריכו ביותר

   ."לא טיפש קט
אבל לעומת זאת הוא . גדול
   .לא פחות. אבק אד�". אבק אד�: "היה מכנה את מתמחיו, הלדוגמ, וכ�

משנדמו מעט רעמי התותחי� , כעבור שניות מספר, בשו� הרעמי�, בחלו� הסערה, כ
א
השופט חשי
 היה , חרו
 הא�הצרה ו, ברהוהעֶ מ� מידות הזע� וִע , ושככו מעט גלי הי�

  . עוט� אות� במילי� של אהבה
 –ת אשר יאהב כי א". כי לא מלב רע באו דברי התוכחה אלא מלב אוהב ודואג, וידעת

   18."יוכיח

 
 ועוקצני , או בניסוח מודרני יותר,"חכ� לכשירצה"אלא , לא תמיד הוא חכ�: תנו דעתכ�  15

  .  לו"קופצת"חוכמה ה, אולי בטעות, עתי�ל: יותר
 . יז, ראו משנת אבות א  16
  . א"ע, ראו בבלי כתובות יז  17
 . 12משלי ג   18
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אד� קרוב אצל "ו" אי
 הנחתו� מעיד על עיסתו" וא� ש– לימי�השופט חשי
 וכ� העיד 
  : תהרבה מ
 האמדברי� יש בו –" עצמו

  . כתב בעת פרדתו מבית המשפט העליו
, "כל חיי הייתי לוח�"

כ� ג� כשופט הג� , כ� כעור� די
, כ� כפרקליט. כל חיי הייתי לוח�"
  . שהמלחמה שינתה מעט פניה

, תו� כדי נפנופי חרב, ובסערת המלחמה,  מתו� שלחמתי תמיד,ואול�
  . אפשר פגעתי במישהו שלא נתכוונתי לפגוע בו

�אינני ומעול� לא הייתי איששכ
 . ת אלו שפגעתי היו שלא בזדו
כל פגיעו

   .זדו�

אני כורע בר� ואני מתנצל אישית .  אני מתנצל בפניו,אבל א� פגעתי במי
   19.הטעות היא אנושית – Errare humanum est. לפניו

  . זדו��אינני ומעול� לא הייתי איש

  . כולו לב. זהו מישה
  . חיו� שובבני, צצותעיניי� נו. ושמחת חיי�, לב
  .ורוחב דעת, וחב לבר, לב

  . מוגדר היטב,  א� דר� כלל זו נודדת אל מקו� אחד,רבי� ה� האנשי� שדעת� רחבה
יש מה� שעניינ� בדברי , יש מה� שעניינ� בדברי הימי�, יש מה� שעניינ� במדע

 נדיר א� .ויש מה� שעניינ� בספרות החדשה ובשירה בת ימינו, חכמי� ובמורשת ישראל
בעה ג� בחלו� עשרות שני� מיו� שסקרנותו לא ידעה D, שופט חשי
למצוא מישהו כ
. ל ויהודה עמיחי"מאמרי חז, תורת הקוונטי� וספרות, � ומתמטיקה"תנ. שעמד על דעתו

   .לופסיפס מרהיב עי
 ששבה עי
 כ
 שכבר היה שדומה פסיקה ולדפי, ועליו ענפיו על, חוק של עלומי� לסעיפי� בינות, וכ�

 רבי – ל"ריה של הכוזרי� מל� את המורה במלא� לפגוש אנו יכולי�,  ירוקתעליה� עלתה
 לשו
 ואת ,"זעיר לי ַ<ַתר "ואת ,"רצויי� אינ� מעשי� אבל רצויה כוונת�", הלוי יהודה


�עד�דק�על�דק, דק�מכל�דק, דק�דק, קד" על המפייט – הפייט
  ". נבדק�אי

 שנודעה היתרה החיבה על אנו למדי� שלפנינו הספר תו�מ ה
, פה שעל דבריו מתו� ה

  . המדויקי� ולמדעי� הטבע למדעי ג� אלא, וגיבוריו �"לתנ רק לא ,חשי
 לשופט ,לו

 
פרש בודד בערבות ; 16.2.2006, ו"תשסהי בשבט "ח, דה מבית המשפט העליו�ינאו� פר  19

   .6' עמ, החוק והמשפט
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, הביולוגיה, והטכנולוגיה הפיזיקה יסודות אל ומוליכנו, בידו ידנו, אותנו הוא נוטל וכ�
   .והרפואה הכימיה, והאבולוציה הגנטיקה, והזואולוגיה הגאולוגיה

 באנרגיה; ובתאוריות במודלי�; ניוטו
 של ובחוק טבע של בחוק אלינו הוא דוֵבר
 ובכוח במטוטלת; קריטית ובמסה במסה; קול ובגלי בקול; זרילי ובקר
 אור בקר
; וכוחות

 אותו – בקווארק; אצילי� וביסודות במוטציות; פחמ
 ובאטומי חשמל בזרמי; האינרציה
 באטמוספרה; יבשות ובתזוזת הגדול במפ�, לחלוקה עוד נית
 ינושא לומכ הזעיר חלקיק

 אטומיזציה, באלקטרוניקה; ארכימדית ובנקודה אטמוספרי בלח�; ספרה�ובסטרטו
 בצופ
; מלחית וחומצה חנקתית חומצה', מל� מי; 'ובתרכובת בתערובת; ומולקוליזציה

�וב גנטיDNA ;�בארס; מוטוריי� בי�ובעצ בדיאגנוזה; הכבידה ובכוח חלקיקי� במאי 
   .והיפותזה ואנטיתזה, תזה דר� לווהכ – סגולי ובמשקל באוסמוזה; )antidote (שכנגד� ובס�

 לממלכת ונע – הפלאיות כנפיוב טס נאמר ושמא – רגליו את הבודד הפרש נושא ומש�
; בינאריות ופעולות איברי�, ומשוואות נגזרות לפנינו ומציב והגאומטריה המתמטיקה

 עיגולי�; לזו זו ומשתחוות הקדות וזוויות קודקודי�, וצלעות משולשי�, טבעיי� מספרי�
; נוגעי� ואינ� נוגעי�, לזה זה המשיקי� ומה�, זהאת  זה החופפי� מה�, ומשוני� שוני�
 וכול
, מכא
 ותאוריות מסקנות, עובדות, מכא
 והיפותזות תזות, השערות, אקסיומות, הנחות

   .בידיו לאחדות היו
. אחרי� ולימי� רחוקות לארצות הדמיו
 כנפי על ה� מפליגי�, הדימויי� ה$, מויי�והדי

. אסתפק אפוא בפירור אחד. וכמוב
 איני יכול לפורט� כי רבי� ה�, לא אטריח עליכ�
, עמד שבראשה, לכנסת המרכזית הבחירות ועדת של טהניו> מלאכת לנו לתאר משביקש

אהב ש הי� אותו, הי� של ללבו והמשפט החוק בותמער, הבודד הפרש, פרשו את הוא נוטל
 אנייה סיפו
 על העומד לקברניט עצמי מדמה אני: "האחרו
 יומו ועד ימיו משחר, כ� כל

 המרכזית הבחירות ועדת ר"כיו תפקידו את השופט חשי
 סיכ�, "החו� אל המתקרבת
י האד� בנ אלא, בראש הניצבי� אלה לא. המסורי� לעובדיה להודות בבקשו, לכנסת

  : דעתו את –  חשי
 האד�–השופט חשי
  נת
 תמיד שלה�, שבירכתיי�

 ְלב>ש. החו� אל המתקרבת אנייה סיפו
 על העומד לקברניט עצמי מדמה אני
 מצדיע אני. ראשי על וכובע כתפיי את עוטרות זהב <$ְתפ$ת. צחור בגדי

 רניטהקב שלא היא האמת ואול�. לקברניט כ� מוחאי� וכול� לנאספי�
 אנשי� אות� בזכות – בעבר היה כ� – משייטת האנייה. האנייה את מסיע

 על מכסות ידיה� וציפורני, הרותח השמ
 ליד, הלוהט הכבש
 ליד העומדי�
 שבבט
 וה� – בביקורת ולעתי� – בשבחי� הזוכה הוא הקברניט. השחור
   20.ה� מי יודע אינו איש האנייה
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 אג� לאותו חשי
 השופט הפליג כנפיה� שעל, ומשפט מוסר של דימוי באותו דיברנו וטר�
 וציוויו והמשפט, טהורי� מי� לאג� ה� נדמי� וציוויו המוסר: "טהורי� מי� של מופלא
 מ
 והשואבות המי� פני על הפרוסות, במי� הטובלות) נימפיאות (מי� לחבצלות ה� נדמי�
  21."ועוצמה חיי� המי�

 
צוואה "ביטוי לכ� נית
 במעי
 . ה" ושסח"היה יהודי וציוני בכל רמהשופט חשי
  :וכ� כתב,  לסו� שלא נתפרסמה,שכתב באחת מחוות דעתו, לא פורמלית, "רוחנית

כי ידעו מהי , לעצמי אבקש כי נכדיי יחונכו במורשת אבותיי ובמורשתי
כי ; מי הייתה דבורה הנביאה ומהי קינת דוד על שאול ויהונת
, שירת הי�

 
" לי כל גל נושא מזכרת"כי ישירו בדבקות ; �"והרמבידעו מי היו הלל הזק
כי ידעו מי היה דיקי ומי הוא יבכה של יהודה ; "סימ
 טוב ומזל טוב"ואת 

וכי " מגילת האש"כי ידעו על מה נכתבה ; כי יחיו את מגש הכס�; עמיחי
כי ילמדו על השואה וידעו כי שנית ; ידעו מי היה ביאליק ומי הוא חיי� גורי

   22.תיפולמסדה לא 

   .עַ רֵ . חבר. ציוני. יהודי. אד�
 – חשי
 השופט ע� – ופוגש, הביתה אתה מגיע דר� של לסופה, האלה הדברי� כל אחר

  : דקה דממה קול – וקול�, במיטת� חרש השוכבי�, קטני��וקטני קטני�, הילדי� את

  . בעיניי נתלות ועיניו אליי קורא הקט
 זה של לבו קול
  .ותחנוני� תחינה עיניוו דקה דממה קול קולו

   שלו במיטתו עתה הוא יש

  . ובשלווה בשקט
  

  , לסנטרו עד הקטו
 גופו את אכסה
  , בחדרו האור את אכבה
  , רגליי בהונות על לאחור אסוב

   23.חרש�חרש אחריי הדלת את ואסגור

הרי ,  כ
עשינו אלא של>. יכולנו להוסי� ולהכביר ציטוטי� מדבריו הטובי� של מישה
כתוב א הספר שלפנינו ווהל, "לא היינו מספיקי
 ולא היינו מפסיקי
"י קדמוני� שכדבר
  .  יבוא וייטול– וכל הרוצה ,רווי ומשופע בה�, ומונח

 
 . 266' עמ, פרש בודד בערבות החוק והמשפט  21
  . 6 'עמ, פרש בודד בערבות החוק והמשפט; מתו� חוות דעת שלא פורסמה  22
פרש בודד ; )1995 (125) 1(נ ד"פ, פלונית' נ לממשלה המשפטי היוע� 7015/94 א"דנ  23
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וג� מה� ובה� נית
 ללמוד , אמרתי אפוא אשת� אתכ� בכמה סיפורי� שהייתי עד לה�
  . כתו בדר� משפטובל, בשבתו בביתו ובמשרדו, רחו ורבעווומה היה א, האישחשי
 מיהו 

ספגתי לא אחת קיתו
 של , מ� זכיתי להימנותשִע , כרבי� וטובי� ממתמחיו הרבי�
הידוק . נדמה כחטא בל יכופרהשופט חשי
 רותחי
 בשל מעשה פעוט שבפעוטי� שבעיני 

או חירורו מבלי לקפל תחילה את הד� על מנת ,  באלכסו
 ולא בניצב לד�"שדכ
"סיכות ה
.  כבדי� אלה"חטאי�" היו בעיניו שניי� מ,יוק במרכזו של הגיליו
להציב את החורי� בד

דרש חשי
 , שבה� לא הותיר חשי
 אב
 שלא הפכE, כמו בהכנת הטיעו
 והתיק המשפטי
פדנטיות קפדנית , יסודיות, מקצועיות ללא פשרות. ממתמחיו שיקפידו על קלה כחמורה

כולל הטיעוני� , כל השאר. דה מהעבו90%סדר בתיק הוא . "המחמירה ג� בזוטי זוטות
אמירה שרק לימי� למדנו להכיר את , נהג לשנ
 לנו בסבלנות, "10%ה� רק , המשפטיי�

  . ערכה
שלעתי� דימינו כי קול
 נשמע מסו� העול� , לאחר הצעקות הרמות בקול הבס הרוע�

 ,והגיעו מהמשרד הצנוע שברחוב בוסתנאי בירושלי� עד לבית המשפט העליו
, ועד סופו
 
מבקש , זורק מילה טובה, ר חשי
 בא לנחמנו"היה ד, באות� ימי� במגרש הרוסי�ששכ
  . עד לפע� הבאה. ותשקוט האר� ארבעי� שניות. ל שב על מכונוווהכ, סליחה

, הר חשי
 לשמש דוגמ"ראוי ד, תוכנה וטיבה, אורכה, בימי� שבה� מדברי� בהתמחות
מעמדו הר� , נות עשייה משפטית מפוארתלמרות עשרות ש. אות ומופת למאמ
 ראוי לשמו

דבר נדיר (זמנית �כשמאחוריו קריירה עשירה לרבות כהונה בו, בקהילת המשפטני�
וקוד� שעלה לכה
 ( לממשלה ומשנה לפרקליט המדינה � המשפטיכמשנה ליוע) כשלעצמו

ר חשי
 פחיתות כבוד במשימה החשובה שעמס על "לא ראה ד, ) בבית המשפט העליו
פאר
ממש של " מלאכת קודש"בעיניו היו האימו
 וההתמחות . להפ�. מו ברצו
 וברצינותשכ

  . שיש להקדיש לה את מלוא תשומת הלב, חינו�
שלא שית� , פגישה וכמוב
 ישיבה בבית המשפט, כתב תביעה, �"לא הייתה עתירה לבג

לא כשהוא מנחה ומכווי
 אות� , במחשבה ובמעשה,  בי� שווי�י�כשוו יומתמחבה את 
, " בת אנוש היא–הטעות , errare humanum est. " רעיו
 או הלכהכללהיות שבויי� מראש ל

ולכ
 ", בדר� אגב הוא מחכימנו באחד מהביטויי� הלטיניי� שהיו שגורי� על לשונוו, הורנו
א� א� את� סבורי� אחרת ממנו , נהגו בו בדר� אר� ובכבוד. ג� בית המשפט עשוי לטעות

  . לימדנו באחד השיעורי� הגדולי� שלו, "לכ� עד הסו� לכו ע� האמת ש–
 שבה ,"פגישה הלילית"במשפט ה. נאמנותו ומסירותו ללקוחותיו הייתה אינסופית

השופט  התנדב 24,"הטרדת עד"הועמדו לדי
 שניי� מבכירי עורכי הדי
 בישראל באשמת 
 
 על א�, ינ� אי
 כס�ד יגאל ארנו
 ח"את עו) ד צבי אגמו
"ע� שותפו הנאמ
 עו(לייצג חשי
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בוודאי לא בייצוג ,  שלמ
 התמחותו בפרקליטות המחוז כמעט ולא עסק במשפט פליליפי
בשלב ההוכחות נסע חשי
 ו, ארוכי�המשפט בבית המשפט המחוזי אר� חודשי� . נאשמי�
לבקשת לקוחו נמנע מליטול חלק בחקירות הנגדיות והתמקד . ביומו לתל אביבמדי יו� 

הרשעתו נפלה עליו כרע� ביו� . הוא היה בטוח בצדקת לקוחו ובחפותו. בטיעו
 המשפטי
כמתמחהו הצמוד באותה עת . היה ברור שהולכי� לערעור בבית המשפט העליו
. בהיר

חלק מהטיעו
 . לילות כימי� עשה חשי
 בהכנת טיעונו.  יסודיות ומסירות
נוכחתי לדעת מה
והגענו , לגנו בכל מרחבי הלשו
 העבריתלש� כ� הפ. "הטרדת עד"הוקדש לפרשנות המונח 

ד ארנו
 ונוקה מכל "בסיו� המשפט זוכה עו. י עגנו
"המאגר הממוחשב של כתבי שעד 
סירב ליטול , שכרואת ארנו
 לשל� לו יגאל כשביקש . עמדו דמעותחשי
 בעיני . אשמה

ימי� להעיד , " סירב לקבל ממניל אביבג� את הוצאות המונית לת. "ממנו אפילו פרוטה

  . ארנו

 שעתר נגד שידורי החסות ,� את איגוד העיתוני� היומיי�"בבגחשי
 במקרה אחר ייצג 
שייצג לקוח ,  מ
 הצפו
עור� די
 25.שלא היו אלא פרסומת מסחרית סמויה, בטלוויזיה

עוד . על עגלתו של חשי
 והגיש בקשה להצטר� כמשיב לתיק" לקפו�"ביקש , בעניי
 דומה
 כי ,חשי
 זע� על ההחלטה. נענה לה השופט התור
 ,להגיב על הבקשהחשי
 בטר� הספיק 

 העליו
 וביקש בית המשפטהתקשר למזכירות , בלי להסס. סבר שהיא עלולה להזיק ללקוחו
הורו , "אתה יכול להגיע. " בצהריי�12:50השעה הייתה . לקיי� דיו
 דחו� בביטול ההחלטה

השעה שבה פורשי� השופטי� לבתיה� , 13:15א� רק עד השעה ,  התור
לו מלשכת השופט
ורבי� מה� נסעו , באות� ימי� לא היו לכל השופטי� מכוניות צמודות(להפסקת הצהריי� 

  . )שהועמדה לרשות�" הסעה משותפת"באותה שעה בצוותא לבתיה� ב
 
. הולכי�". "?לא
 הולכי�? מה הולכי�". "הולכי�, אביעד בוא. "יהילא היסס לשנחשי

  !". בוא. לותל תשאל שאא
 החנה את מכוניתו בחריקת 13:05בשעה . "טסי�"אלא , לא ממש, "הולכי�", טוב

ר� , חל� ביע� על פני אנשי משמר המשפט, בית המשפטלבלמי� במגרש החניה שסמו� 
, בחלו� חמש דקות של טיעו
 רצו�. והתייצב בלשכת השופט, מתנש� כולו, ועלה במדרגות

, חדשההחלטה ובידו יצא ממנה , צמה גבוהה במיוחדוק
 בעבלהט שדמה יותר לסופת הורי
לא ֵנדע מסירות , "מסירות ונאמנות ללקוח"א� זו אינה . ההחלטה הקודמתהמבטלת את 

  . ונאמנות מה

ת המשפט העליו
 מופלא לפני ביכטוֵע
  חשי
 אחד המפגשי� הראשוני� שהיו לי ע�
כל המתמחי� . ל"מנח� ֵאלו
 ז' פרופ, לנשיאאצל המשנה הראשונה התמחותי תקופת היה ב

 
  . )1991 (24) 2(ד מח"פ, שר החינו� והתרבות' איגוד העיתוני� היומיי� נ 3424/90� "בג  25
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 לע, אול� שבו הוא מופיעהגיע לל ממלאכה ולמהר וראוי להיבטל, אשר חשי
 טוע
כ: ידעו
  ". הצגה הטובה בעיר"מנת לחזות ב

, �" שהגיש חשי
 לבג–אחת מני רבות ,  שגרתית26,היה זה דיו
 בעתירה זניחה לכאורה
pro bono ,דשמידט עבור הרב אברה� גול, ללא תמורה) 
 הגדול בית הדי
בנו של דיי
 שהיה ידיד� האישי של כל שופטי בית המשפט ,הרב אליעזר גולדשמידט, לערעורי�


אול� . י� נדחה פע� אחר פע�יא� משיקולי� לא עניינ, הלה ניסה להתמנות כדיי
). העליו
 מהכיל היה צר, אול� קטנט
 למדי,  ששכ
 אז במגרש הרוסי�, בבית המשפט העליו
2' מס

" מאסטרו"את כל המתמחי� שהצטופפו על הספסלי� בתקווה לראות את ההופעה של ה
  . הגדול

את ". תיק המאה"משל היה מדובר ב, ניצח חשי
 על הטיעו
 ביד רמה, כמו טוסקניני
. א� עד מהרה הדהד קול הבס הרוע� שלו באול�, כמעט בלחישה, טיעונו פתח בשקט

כמוצא , חשי
 עט. ב מסוי� החל לדבר על מועדי הבחינות שקבעה הרבנות הראשיתבשל
רק הוא היה .  שלא בדקו כראוי את מכתביה�,על רשלנות� של אנשי הרבנות, שלל רב

את מועדי הבחינות השוני� ולהשוות בי
 , אחד לאחד, מסוגל לפתוח לוח שנה ולבדוק
ריכי� גילה חוסר התאמה והעלה כי הבחינה עיו
 באחד התא. תאריכ� העברי והגרגוריאני

מתי ה� רוצי� שהרב גולדשמידט יכתוב את . "שבת... נקבעה ליו�של הרבנות הראשית 
לפני הקוגל או ? לפני תפילת מוס� או לאחריה. "שאל לקול צחוק� של הנוכחי�, "?הבחינה
בחני� דג מלוח יוגש לנשמא ו? בי
 מנחה למעריב, 'רעווא דרעווי
'ואולי בשעת ? לאחריו

   ."?כדי שיוכלו לקיי� בו את מצוות הסעודה השלישית
, חשי
. למשמע טיעו
 זה לא יכלו ג� השופטי� לעצור את פרצי הצחוק שבקעו מפיה�


למותר לומר שבאותה . המשי� לטעו
 בלהט להנאת� המרובה של כל הנוכחי�, כמו חשי
  . זכה חשי
 בתיק, כמו בעתירות רבות אחרות, עתירה

 
 הוא בעיניי אחד הרגעי� הנדירי� 27,על מכרז מחשוב בתי המשפטנסב ש, אחרדיו
 ולא –מפגש ישיר ובלתי אמצעי בי
 שופט . בחיי� שנית
 להיחש� אליה� בבית המשפט

 
 הייתה זו.  לבי
 פרקליט–שופט זוטר אלא שופט נכבד ונשוא פני� בבית המשפט העליו
ת נוקבות וחשובות בעניי
 נאמנותו ומסירותו של  שמעלה שאלו,ה בעוצמתהנדירסיטואציה 

 ,שפוט משפט צדקל, מלא את תפקידוכמו ג� בעניי
 חובתו של שופט ל, עור� די
 ללקוחו
  . יכולתו לעשות כ
מידת ו

 
ד צבי אגמו
 "עו, ג� הפע� ִע� עמיתו הנאמ
 לשותפות רבת שני�(באותו תיק ייצג חשי
ד "י עו"שיוצגה ע (מתחרהכרז לחברת כלל השהפסידה במ ,IBM חברת את) א"יבדלחט

 
 . )1990 (622) 1(ד מד"פ, מועצת הרבנות הראשית' גולדשמיט נ 657/89� "בג  26
  . )1990 (265) 2(ד מה"פ, משרד המשפטי�' נ   מ"ישראל בע. מ.ב.י    202/90� "בג  27
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לימי� היוע� , לצד משרד המשפטי� שיוצג על ידי מני מזוז, אמנו
 גולדנברג המנוח

 מ
 חשי
  ישביי� ימי�שבועכבמש� . )המשפטי לממשלה ושופט בית המשפט העליו

של צפופי� (!) עמודי�מאות : ולמד את כל מסמכי המכרזהבוקר עד הערב במשרדו 
במקרה , הידועי�, "מ
 ההפטרה"של מחשוב " מודולי�"שמות  ובה�י� טכניי� מפרט
  . רק לחכמי תורת הנסתר השוחי� בתורת המחשבי�, הטוב


 את טוע
חשי
 החל  – וגולדברגבייסקי , השופטי� ברקלפני  – בהגיע מועד הדיו
 במסמכי הופיעובכל המינוחי� הטכניי� שת טיעונו תיבל א. בלהט רב ,כדרכו, טענותיו
  . שבועעל לימוד� שקד במהל� כל השהמכרז ו

אנא , ר חשי
"ד": בייסקיר משה "השופט דקטע אותו של טיעו
 דקות מה כ �בחלו
כולו  .העובדתי של��'טכני'תמשי� בטיעו
 האל . תכביד עלינו שלא לצור�אל , בטוב�
בכל י� הפרטי� ממילא איני מבי
 דבר . רק בטיעו
 המשפטינא התמקד אנא בטוב� . לבטלה

  ". הטכניי� שאתה מרעי� עלינו בנדיבות שכזו
 
שט� דיבורו והסתכל כלא מאמי
 בעיני קטע את , נשימתועצר לרגע את הוא . נדה�חשי

, צר לי. השופט בייסקיכבוד אדוני : "הרעי� קולו, בחלו� דקה מעיקה של שתיקה. השופט
איני יכול לקבל , בכל הכבוד הראוי. א� אני מבקש שיקשיבו לי, איני מבקש שיסכימו עמי

. במהל� השבועיי� האחרוני� עשיתי לילות כימי� בלימוד כל פרטי המכרז.  כבודודבריאת 
". ייכבד ויעשה כ
, המקבל את משכורתו מקופת הציבור, ג� כבודודומני שמ
 הראוי כי 

  . והתיישב במקומו, אמר
, הרבהתבונתו ב.  לחתו� בסכי
 נית
 היהשהשתרר באול�את השקט . הל� אחז בנוכחי�

  .מספר  בת דקות"הפסקה"על ) כתוארו אז(הודיע ראש ההרכב השופט ברק 
בייסקי למסור ביקש השופט בפתח הדיו
 המחודש . ל לאול�ולאחר ההפסקה שבו הכ

. ר חשי
 הערה מסוימת והוא השיב לי"הערתי לד", אמר, "לפני ההפסקה"":  קצרההודעה"

, ר חשי
"אני סבור כי הצדק ע� ד. בדבר אני מבקש להודיע שטעיתילאחר ששקלתי , ובכ

  ."]... [א� מה לעשות ובגילי כבר לא אוכל ללמוד את כל המינוחי� הטכניי� האלה
וכנגד דעתו , בהסכמת השופטי� ברק וגולדברג, בסופו של תיק זכה חשי
 ג� בתיק זה

   28.החולקת של השופט בייסקי
: של השופט חשי
" עולמו"ער� יסוד בהמשקפת , מני רבותאחת , ה נוספתדוגמומכא
 ל

   29."השכל הישר"
שכל "ה – אלא יסוד מוסד,  זה לא היה פריט לוואי במשנתו"ער�"כל מי שהכירו יודע ש

עס " :מישהשגורה תדיר על פיו של שהייתה , או בניסוחו השלילי בלשו
 יהודית" (הישר

 
  . ולא היא, בתקציר שפורס� בכר� פסקי הדי� נאמר שהשופט ברק נותר במיעוט  28
 . לפי ערכו, 578' במפתח עמ, פרש בודד בערבות החוק והמשפטראו   29
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לא יעלה : או בניסוח מודרני, מתיישב על השכלזה לא  [="ייכעלשלייגט זא� נישט אויפע
  .]על הדעת

חייב להנחות כל והוא ש, ועמוד הענ
 הוא עמוד האשהשכל הישר , לדידו של מישה
  . וחוצה לו, במשפט – אד�

היודע לקמ� , לגדולתו של חשי
 כעור� די
 מזהירזכיתי להיחש� ג� בהקשר זה 
מעשה . להתמקד בעיקר ולנפות את הטפל, לבור את התב
 מ
 הבר, במילותיו בשעת הצור�

 לבית המשפט העליו
 30"עיקרי טיעו
"ר חשי
 "ד ד"באחד הימי� הגיש עו: שהיה כ� היה
 IBMביקשה לבטל את זכיית , חברה מסחרית, שבו העותרת, בתיק שעסק בדיני מכרזי�

   31.במכרז של משרד הביטחו

לא נהג חשי
 , א� לא יותר, ולרא� על פי שנשוא התיק היה מכרז בשווי מאות אלפי ד
 
�וג� לא(מנהג פרקליטי
 יהודאי
ואינ� מקיימי� , המאריכי� טרחא בטיעוניה�) יהודאי

   32!".עמכ�' ה: ויאמר לקוצרי�"מצוות 
 סעיפי� 11התפרסו על פני , IBMחברת , בש� המשיבה, כל עיקרי טיעונו של מישה

בא כוח המשיבה יוסי� ",  של חשי
לאחר נוסחו הקבוע, בסופ
. כעשרי� שורות, בלבד
דברי חוק "תחת הכותרת , " וינסה להפריכ�– אחד לאחד –ויעמוד על טיעוני העותרת 

 כתב שתי ,של אזכורי חוק ופסיקהארוכה שאליה היה נהוג לסמו� שורה , "ואסמכתאות
  ". השכל הישר: "תיבות בלבד

  . יינו מאמיני� לא ה–ואלמלא ראינו בעינינו . הא ותו לא, "השכל הישר"
, מאגרי פסיקה ממוחשבי��של טרו�, ומנהג היה בבית המשפט באות� ימי� קדמוני�

שכל פרקליט שטוע
 לפניו צרי� היה להעביר שלושה ימי� קוד� הדיו
 עותק מעיקרי טיעונו 
על מנת שיכינו , לספרני בית המשפטה
 , עבור שופטי ההרכב, ה
 למזכירות בית המשפט

שמא יעלה רצו
 לפניה� לעיי
 , ת הכרכי� המתאימי� של האסמכתאותלשופטי ההרכב א

  . בה� בעת דיו

בית המשפט למזכירות ר חשי
 "ו של דמיהרתי במצוות, כפרח פרקליטי� ע>ל ימי�
שמ� , שני הספרני�. את עיקרי הטיעו
כדי לתת ביד� לספריית בית המשפט העליו
 ומש� 

. וב
 האר� היה, ועיניו כהות, גבה קומה היה, חדהא? וכיצד הבדילו ביניה�. מיכאל היה
, ועיניו תכולות, היויותר רגליו קצרות , מיכאל שעלה ממדינות חבר העמי�, ואילו חברו

 
 שקנה לו שביתה בלשו� ר חשי�"דאחד מחידושי הלשו� של , "עיקרי טיעו�", וא� מונח זה  30

 459 כה משפטי�" קליטי� ועורכי די�על פר? ד יישמע"עו"ראו אביעד הכה� . המשפט
)1995( .  

, לא פורס�( משרד הביטחו�' מ נ"נשיונל אדבנסד סיסטמס ישראל בע 1026/89� "בג  31
31.1.1990( .  

  . 4רות ב   32
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שליחות שהטיל נאמנה מילאתי בדחילו ורחימו ". מישה"והכל קראוהו בש� חניכתו הרוסי 
כעבור שעה קלה .  למשרדושבתי, ומסרתי ביד� את כתב עיקרי הטיעו
 של, ר חשי
"עלי ד

מסרת . "וקולו רועד, ספר
 בית המשפט העליו
, על הקו היה מישה. צלצל הטלפו
 במשרד
ביקשנו . דורצינית מא. א� יש לנו בעיה רצינית, ר חשי
"בידינו את עיקרי הטיעו
 של ד

א� ' שכל הישר'חיפשנו בכל בית המשפט העליו
 את ה. להכי
 את האסמכתאות לשופטי�
  ". ?אולי יש לכ� עותק אחד ג� בשביל השופטי�. צאנו אחד כזהלא מ

: למדנו כלל גדול בתורה, אגב שימושנו לפניו, ואנו, זכה בתיק, למותר לומר, מישה
  .  עולה על כול�–א� השכל הישר ,  אבני יסוד במשפט המה–החוק והפסיקה 

, פרות העולמיתלתרבות ישראל ולס, למורשת היהודיתהשופט חשי
 זיקתו העמוקה של 
, באנקדוטות קטנטנות, יו��באו לביטוי ג� בחיי היו�,  בשדות אחרי�רוחב דעתוכמו ג� 


  . שהמעט שבה
 לימד על המרובה הנסתר מ
 העי
בעל טחנת קמח , ע� אחד מלקוחותיור חשי
 "דשיחת טלפו
 שניהל אני זוכר כמו היו� 

ביקש מחשי
 , בעל הטחנה, לקוח וה,השעה הייתה שעת בי
 ערביי�. גדולה במרכז האר�
א� כ� נמשי� בעוד ", השיב לו מישה, "בכבוד". "אני מבקש להתפלל מנחה. "הפסקה קלה

יו� , מה זה", הזדעק חשי
, "?שעה". "נמשי� בעוד שעה", השיבו הלה, "לא". "עשר דקות
הצטדק ב
 , "לא ולא". "?תפילה כה ארוכה'? נעילה'אתה מתפלל ? כיפור אצלכ� היו�

ורק לאחר תפילת מעריב , לאחר מכ
 אנו יושבי� ללמוד תורה, אנו מתפללי� מנחה. "שיחו
טחנת אתה בעל , נו בטח. "הצטחק חשי
, "?אמרתתורה ללמוד ". "נוכל להמשי� ולשוחח

  ". אי
 קמח–וא� אי
 תורה , א� אי
 קמח אי
 תורה, ואצל�, קמח
  . �"לתנ חשי
 לשופט לו הייתה, עול� אהבת, רבה אהבה
�שניאור השופט, אבא�אביו מבית בידיו היא מסורת – זו אהבה
, פיו שמילא, חשי
 זלמ

 בעול�, השאר בי
, חידש �ומתוכ ,המקרא של המפכי� ממעיינותיו דינו ופסקי לשונו
   ".במשפט ולא עושר עשיית "הקולע הביטוי את הישראלי המשפט

 – �"שהתנ האב חשי
 השופט �אות הורה חדשי� פרקליטי� ופרחי די
 עורכי בהסמיכו
 פרקליט: "אותנו�אות� ציווה וכ�. הוא" המשפט
 של הספרי� ספר" – אחר ולא הוא�הוא
 החטא על מעול� שמע ולא יודע שאינו מי א�. רמייה מלאכתו עושה משפט בענייני #>ר

 לאד� להיחשב יכול אינו, שבעול� והפשעי� והעוונות החטאי� כל אבות אבי, הקדמוני
 בספר דווקא מסופר הקדמוני החטא ועל. משכיל יהודי לפרקליט לא פני� כל על, כילמש

 וחטאי� עוונות על ספרי� ובשאר ויליאמס וגלנוויל בראסל או בהולסבורי ולא' בראשית'
]..."[ .  

 לנו שהותיר ביותר היקר האוצר זה, �"התנ ספר מפיכ� ימוש לא": האב חשי
 וסיי�
 לעמוד, אבות באר� המשפט לאנשי לנו נאה כלו�. ולילה יומ� בו והגית�, היהודי הגניוס
  ". ?תרבותנו לאוצרות בלבד נפש בשוויו
 אפילו או בזלזול להתייחס, מרחוק

  ". האב כוחמ הב
 כוח יפה: "חכמי� אמרו
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, היא) "מתו�" (הנביעה �"מ אלא) "...מ יותר" (היא ההגדלה �"מ רק לא, זו �"מ
  . אביו של כוחו מתו� כוחו ושואב קיונ הב
 של כוחו: לאמור

, אדר צבי, הגדול מורהו מכוח ה
 ,חשי
 ז"ש השופט, אביו של כוחו�וכוח מכוחו ה

� לכל ימי "� ורצע את אוזני לתנ"האיש שאוַ<ל באהבת התנ"היה , חשי
 השופט שכדברי
 י�גנוז אוצרות �"התנ מ
 וחצב במשפט עושרהשופט חשי
  עשה, שלו�מכוחו וה
 ,"חיי

  . לשו
 ומטבעות
, "ִמקשה מעשה, "רגל כ� מדר� "דוגמת, במקרא וכלשונ� ככתב� ה� באי� לעתי�

" תרגו� "ה� עוברי� ולעתי�; "תוציאו חדש מפני ויש
", "הבהמה מ
 האד� מותר"
 דוגמת ומגוונות שונות בצורות ובאי�, חשי
 השופט של המיוחדת ללשונו ,"חשינית"ל
  . וכהנה כהנה ועוד" בט� חדרימ הבוקעי� קרקורי�" ,"מחר ישאלוני א� והיה"

 אלא, השורה את קלקלה לא, המשפט את ג� כמו, �"התנ את חשי
 השופט שאהב אהבה
: מקרא ללשו
 היא ג� שנקשרה, המשפט בבית עשייתו לתיאור נתוודענו וכ�. אותה ייפתה

משפט העליו
 ארבע עשרה שני� עבדתי בבית ה", כתב השופט חשי
, "ארבע עשרה שני�"

ויהיו בעיניי כימי� אחדי� , כמניי
 השני� שיעקב עבד ברחל, ואת בית המשפט העליו

 בתרגו� א� ,ההלל משירת משהו תרצו א�, או". באהבתי את בית המשפט ואת היושבי� בו
  ". אד��לבני נת
 והכנסת. 'לה שמי� – השמי�: "מדוברת" חשינית"ל

, מחלפותיושנגוזו , שמשו
 ע� חשי
 השופט תנואו הפגיש משפט בנתיבות הילוכו אגב
 רוח ע�, "הדר� להוליכנו הענ
 ועמוד האש עמוד "ע�; המפת
 אל שכפותיו ,דגו
 וע�

 דעת יוסי� "ע�; "אוכל ואיננו באש שבוער הסנה"ו" המי� פני על מרחפת"ש האלוהי�
� על השגורה בלשו
 רֵי-מֵ , ו"ח, מכיר� שאינו ולמי" ומבולקה ומבוקה בוקה", "מכאוב יוסי

  ". וקצ� ביזיו
 וכדי: "מישה של פיו
 אנו פוגשי�, והמשפט החוק בערבותהשופט חשי
  של הבודד הפרש ע� הילוכנו בדר�

 אנו ומסבי�. הגדולי� ע� הקטני�, ורשעי� צדיקי�, ואמהות אבות: כול� �"התנ גיבורי את
 ויתרו רבנו משה; ואחיו יוס� ;ועשיו יעקב; סדו� ואנשי לוט ע�; והבל קי
 ע� קלה לשעה
 וגולית המל� דוד; הרש וכבשת הנביא נת
; החתי ואוריה שבע בת, דוד; ופנינה חנה; חותנו

 חברבורותיו "וע�" עורו יהפו� כי כושי "ע�; המורשתי ומיכה אמו� ב
 ישעיהו; הפלשתי
, גדול ולבק לעומתנו הקורא ,הנביא ואליהו היזרעאלי נבות, ואיזבל אחאב ע�; "נמר של

: מיכה אל זועקי��הקוראי� ד
 בני וע�, "?ירשת וג� הרצחת ":רבה תהו� עד ונוקב יורד
  ". ?נזעקת כי ל� מה"

. בעלמא מקופיא". מלומדה אנשי� מצוות "רקאינו  �"בתנהשופט חשי
  של עיונו
, טלו .העי
 מ
 סמויי� הרבה שפעמי�, הקטני� לפרטי� ג� ודעתו לבו נת
 הוא". מלמעלה"

 מי. לתקפותו כתנאי ברבי� החוק פרסו� ובזכות, השרירות בגנות שאמר דברי�, הלדוגמ
 חובת את ולקשור, הרחוקי� בי
 לקרב מסוגל שהיה, מישה מלבד, הוא ואיזה זה הוא
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 ע� רק ולא? אסתר מגילת ע� – זו חובה היא החוק שלטו
 מעקרוניו – חוק של פרסומו
  . לטוב זכור חרבונא וג�, וכרכס זתר, ואבגתא בגתא ,סריסיו ע� ג� אלא, ואסתר אחשורוש

   :33מישה כתב וכ�

 להעמיד אנו מבקשי� אותו ובהללנו, החוק שלטו
 לעקרו
 שבח מלא פינו
  . האד� שלטו
 כנגד החוק שלטו
 את

  . האד� ולא – החוק. בנו ישלוט החוק

 בגתא חרבונא בזתא, למהומ
 אמר ביי
 המל� לב כטוב השביעי ביו�"
 אחשורוש המל� פני את המשרתי� הסריסי� שבעת וכרכס זתר גתאואב

 והשרי� העמי� להראת מלכות בכתר המל� לפני המלכה ושתי את להביא
  ). יא–י, א אסתר" (היא מראה טובת כי יפיה את

  . כולנו ידענו בגורלה עלה ומה, אחשורוש למל� להישמע סירבה ושתי

  : האד� שלטו
 ִהנו ִהֵנה

  . במועדו ושרירותי' לגופו שרירותי

  . לבו בשרירות ציווה אתר ועל, אחשורוש של חשקו עלה

  . החוק שלטו
 יעמוד ומנגד האד� שלטו
 הוא כ�

 – מאד� להבדילו – חוק הוא באשר א�, האד� של רוחו יציר הוא חוק ג�
  . מראש ולהיוודע להינת
 הגדרתו פי על הוא אמור


 החוק פורס� א� אלא לרבי� דהמיוע לחוק מראש והתוודעות נתינה ואי
  ]. )1994(515)3(מח ד"פ, קליי�' נ ישראל מדינת 1127/93 פ"רע [לרבי�

, והמשפט החוק בערבות הבודד הפרש ע� אנו נודדי� חשי
 השופט ע� חדא בצוותא
 המשוררת ,הנביאה דבורה ע� בצוותא ומזמרי� בעמלק ישראל במלחמת בפליאה אנו צופי�

 המעשה את לעינינו חשי
 השופט מחיה הילוכו ואגב; "בע� דבי�המתנ "את ומהללת בעוז
 אותה של ושוועתה זעקתה קול עולה השטי
 ומבי
, "בגבעה פילגש "של והאיו� הנורא
   .סופו ועד העול� מסו� ההול�, הוא נורא קול – וקולה, ונרמסו חוללו וכבודהשגופה , נערה

  . בו �"והתנ – �"בתנ הואש לומר נית
, מישה של, שלו�לשונו צחות דר� על

 
  . 530' עמ, פרש בודד בערבות החוק והמשפט  33
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 עיניו לנגד הוא רואה, לה צד הייתה שהמדינה מחלוקת לתאר ביקש שכאשר, כ� כדי עד
 הוא ודובר, חמישהל המלכי� ארבעת בי
, שמבראשית" הראשונה העול� מלחמת "את

 הוא מבקש ;"יסוד�וזכויות מדינה�סמכויות נאספו אליה המריבה�בקעת "בתיאור אלינו
 בפנינו ומציב, במסתרי� כביכול, פני� במידע אסור שימוש העושה ההו
 שוק איש את לתאר
 הוא מדבר, נורמות של ִמדרג לתאר הוא משבא; "איש אי
 כי וירא "של קדמוני� אמרת
 בסודיות פגיעה להראותנו ומשביקש; "גבֹהַ  מעל גבֹהַ  "על, קהלת של קדמוני� בלשו
 אלינו

 לחרוש מבקש שאתה ל� מה: "מקרא בלשו
 לפוגע התשוב החוק בפי הוא ש�, מהי בנקאית
  ". ?חידתי למצוא וכ� בעגלתי
� במשנת". שמעו
"ו" ראוב
"ב רק אצלו מתמצי� אינ� – ִשגרה ְשמות – ֶגֶנריי� שמות א
 ָ<ֵלב; הֵזד וזבולו
 הליסטי� לוי: סוערת בהורה פורצי� כול� השבטי� כל, חשי
 השופט

 וקר
 קציעה, ימימה "ג� אלא, "אשר"ו "ד
", "יששכר"ו" ינפתל "רק לא; הגזל
 וגד הכזב
   .לטוב זכורות" וחנה פנינה", "הפו�

, "רדיו� אי
 אגרת "דוגמת ,בהומור קולו ונת
, לצו
 חשי
 השופט לו חמד פע� לא, כידוע
 מינסק בי
 מה "ובשאלת, "ואסתטיקה פואטיקה, אתיקה "על, קלה בחריזה לו השתובב או


  !". העליו
 המשפט בית אל – ציו
 ונעלה קומו "בקריאת וא, "?פינסק לבי
, הי� שפת על אשר כחול בידיו המה מרובי� לשו
 ורמזי דימויי�, ונמשלי� משלי� ג�

  . היבשי� החוק לסעיפי וצבע חיות והוסיפו
 בשעת סימני� לתת או, המוקדמת והעתירה השיהוי בתורת בינה ל7ְלפנו משביקש

 של היפהפייה לשירתו הוא נדרש, פעולתו את זמני עיקול פועל שבה המדויקת הדמדומי�
  :רבי אברה� אב
 עזרא

  ; רכב כבר: אומרי� – השר לבית 7ְשִ<י�

  ; שכב כבר: אומרי� – ערב לעת אבוא

  !. כוכב בלי נולד, עני לאיש אוָיה, ִמְשָ<ב יעלה או, ֶמְרָ<ב יעלה או

, יודעי
 ובלא ביודעי
, מרבה נמצאת חשי
 טהשופ של פסיקתו בנתיבות הילוכ� בדר�, וכ�
   .דעת ג�, בינה ג�, חוכמה ג�

 חשי
 השופט של פיו על 
ה ותשגור תפילה של ולשונות חכמי� לשו
 שג� לומר למותר
השופט חשי
  הוא דובר. הי� שפת על אשר כחול שלו והמשפט החוק בערבות 
ה ותומרוב
, "בטלית אוחזי
 שניי�"וב" הדייני
 עורכי"ב; !"בני נצחוני"ב, "ובכרתי תכלת"ב אלינו

 הרוצה כל לא", "היא בשמי� לא"ב, "בידו ושר� טובל"ב; "דצרי� כל"וב" דכפי
 כל"ב
   ".בתורה הוא גדול כלל"ו, "ונוטל בא ליטול

 של העשיר לעולמה אהבה היא רצופה חשי
 השופט של משנתו: דברי� של קצר�
 והמיסטיקה ההגות בשדות שמקור� במונחי� ג� .ותקופותיה רבדיה כל על ישראל מורשת
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 ביאליק של בשירת� דיבור ג�, "ערטילאה נשמה"ו" היולי חומר "דוגמת, היהודית
  . עמיחי ויהודה סנש חנה, וטשרניחובסקי

 א�, הראשוני� חכמי� של ברוח�השופט חשי
  שטבע למטבע הדר� קצרה מכא
ו
 במעגל רדפו רעהו את איש, דוקטרינה של מוראה לולא: "מודרנית "חשינית"ל בתרגומ�


 ערבי
 ציבוריי� סנגורי� כל: "הציבורית הסנגוריה בתורת גדול כלל לניסוח או, "סופי�אי
  ". בזה זה

 באוצרו י�הגנוז ,לשו
 ומטבעות מרגליות, ותופיני� מגדנות מיני וכהנה כהנה ועוד
  . נקייה לשו
 ומסגל דעת אתה מרחיב �ובה �ומה. חשי
 השופט של הטוב

  .בראשונה הספר הושק עת, בירושלי� אמרתי שמקצת� בדברי� אסיי�, ברשותכ�
 חובקת, העליו
 המשפט בית לנשיא המשנה, חשי
 מישאל ר"ד השופט של משנתו

 ספרות, ואגדה הלכה, ל"חז ומדרשי �"תנ, וספרות פילוסופיה, ומוסר משפט. עול� זרועות
 פיקחות, ותרבות מנהגי�, וטכנולוגיה מדע, ולב חמו, וסגנו
 לשו
, עברית ושירה אנגלית
. אותו ומרנינה הלב את השוָבה, עשירה ליצירה יחדיו לה� חברו אלה כל, חיי� וחכמת
  . יתרה ונשמה דעת רוחב משקפי� ורבגוניותה הגדול היקפה

. עושר ועשיתָ , וצדק משפט וקראת והמשפט החוק בערבות הבודד הפרש את קראת
  . במשפט עושר עשיית. רב עושר

 תורת על וניצח, בשני� עשרות, שרביטו ע� חשי
 השופט עמד הגדול כטוסקניני
  . ובוטחת רמה ביד המשפט

, והכללי היהודי, התרבותי המטע
 על ללמוד נית
, השורות בי
 וג�, הכתובי� מתו�
   .משנתו את שליווה

 והלב שהמוח, טבמשפ חשי
 של דרכו על ג� ללמוד נית
, ובה מתוכה, זו משנה מתו�
  . יחדיו לה וָחְברו חוברו

  . נשל� לא א� – ת�
 שמשקפי�, הגדול הי� מ
 וערכי� פניני� באו, מישה של בספרו, שלפנינו באסופה

 להאיר כדי בה
 שיש די
 פסקי לקוטות, והגיונות אמרות. משנתו של המרובות מפניה מקצת
  . פה ועל בכתב דור שנות זה ונמסרת ִל#ו לוח על החקוקה משנה, עולמו את

 הייתי עת באיסופו שהתחלתי ,הפסיקה מ
 אמרות של אקראי בלקט זה לקט של ראשיתו
כאשר הצטר� , לימי�. בירושלי� העברית באוניברסיטה למשפטי� בפקולטה משפט פרח


ואלה , שלו�הצטרפו ללקט אמרותיו, השופט חשי
 לֶחֶבר שופטי בית המשפט העליו
. העליו
 המשפט מבית פרישתו ע� צנועה שי כמנחתלו  שהוגש לקוב�ונתלקטו  נתגבשו
, הטובה מרוחו משהו שמשקפי�, ודברי� ערכי� לו נוספו אז מני שחל� השני� בעשור

  . יוצר� של והיצירתית החכמה
 כרס עב לכר� שהיה עד, וכשה עבה, שמ
. ותפח האוס� גדל, הימי� שחלפו ככל

  .הסופי לנוסח מקומ� מצאו שלא חלקי� מתוכו ולברור לנפות והוצרכנו
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 ורבבות אלפי, מאות. עול� של דרכו היא וכ�, הפסיקה תורת של דרכה היא כ�, אכ
  . הראשוני� את משְ<ִחי� שבה� אחרוני� – כלל ודר�. ונכתבי� נכתבו די
 פסקי
  ". נשכח לוהכ הימי� בשכבר"ו, "בא ודור הול� דור"

 י� ג�, לעול� נח שאינו הי� וגלי, חשי
 שופטה של הטוב בַגנו נדנדהסחרחרת והה וכמו
  , ויורדי� עולי� – המה" סו� לה� שאי
 מי�"ו – הדי
 פסקי

  , ֵנד�ַנד
  . למטה וזה – למעלה זה

 נהגנו שבו" קנו
"ה כמו –" השיפוטי קנו
"ה מנגינת וג�, עוברת שנה, חולפי� הימי�
  . נשארת לעול� – הילדי� בג
 זה שיר לזמר


  . פניה היא נהמש לעתי�, אכ
  . צורה ופושטת – צורה לובשת

  . מקומ� תופסי� ואחרי�, �ילשולי נדחקי� במוקד שניצבו די
 פסקי
 המנגינה, "מלודיה"ה ש� מֵאי ונשמעת שבה השיפוטי בקנו
 ג�, הצלילי� בעול� כמו

, שמנגד המנגינה כנגדה נשמעת – ועמו� חלש, חיוור הד לעתי� – ֵהד וכמי
, הראשית
  . פונקטהקונטר

 מה היודע – חשי
 השופט על אהוב שהיה ביטוי, חכמי� של היפה כביטוי� – והיודע

  ".זה אל זה קרב לא"ש ויבחי
 ֵיַדע, לכרתי תכלת בי


 שהיו די
 פסקי, מישה של הדי
 פסקי דוגמת, קלסיי� די
 פסקי של דרכ� היא כ�, אכ
  . יהישראל המשפט לבניי
 פינה מה� יתד ומה�, הראשה לאבני

 ויבוא יעלה, ויבקע יקו�, "באו מקרוב חדשי�", אחרי� די
 פסקי של המונ� קול בהידו�
 ג�, משוקעי� מה� שרבי�, הקלסיי� הדי
 פסקי של קול�, דקה דממה בקול א� ג�, מחדש

   .לפנינו המונח שופט חשי
ה של בספרו, האומר בקצירת א�
  . ומיוחד יחיד, אחד קול, השופט חשי
 של קולו

  . ניגונו וביפי בצלילותו, הוא נד� שלא לוקו
  . להיאמר אמת ניתנהו. הנביא בלשו
, מישה תמיד הורנו, "רעהו את איש אמת דברו"

  . מישה ע� היטיבו לא האחרונות השני�
, שלפנינו הספר מוקדש שמוול שלו, רשניא$ בכורו בנו של השמימה בסערה עלותו מאז

, דנית, רותי – וארוכי� טובי� לחיי� ייבדלו – של וחייה�, לברכה זכרו, מישה של חייה�
  . כשהיו עוד היו לא, המשפחה בני וכל, ויואל אפרת

 והחיות הנשמה א�, רב בקושי, הילכו הרגליי�, פע� עוד, מישה של הרחב לבו, הלב
  . הימנו ניטלו

 ,פרש אמרי בשילוח רגילה שהייתה ,והלשו
, כמקוד� ברקו לא כבר השובבניות העיניי�
  . המצב את החמירה אותו שתקפה המחלה. לחלוטי
 דממה כמעט, ומרגליות פניני� בגלגול



  ח "עתשט  משפט שערי  אביעד הכה�

384  


 עשרה שש, להאמי
 לא, חשי
 השופט שכתב דברי� עלו, ונפש לב מרטיט, הד וכמי
  : 34מעמנו לכתו קוד� שנה


  , מילדו יקר לאב לו אי


  : ילדו מאובד
 גדולה אבדה לאב לו ואי

  , אביו תחת שיבוא ילד

  . קדיש אחריו יאמר אב של יומו שבבוא ילד

  . איננו "קדיש"ה והנה. ילדו על אב יאמר, "שלי קדיש"

 בני בני, אבשלו� בני: "בנו אבשלו� על דוד של הלב קורעת וכזעקתו
  ". בני בני אבשלו� תחתי� אני מותי ית
 מי, אבשלו�

, רותי של �בחברת שהיה בשעה, הקשי� ברגעי�שופט חשי
 ל לו הייתה פורתא הפוגה
 מה� שרבי� – הרבי� ומכריו ידידיו, עמיתיו, אוהביו ע� ששוחח בשעה, והנכדי� הילדי�
  . ואהבה חו� בהרבה, לו כראוי, אותו עטפו וכול� – כא
 יושבי�

 גו� ייסורי, וסבל ייסורי�, צער, כאב של שעות, הקשות ובשעות, זכות לידינו נתגלגלה
 הבודד הפרש של בדפיו ולעלעל והיגו
 הצער מ
 קט געלר להינתק היה יכול, נפש וחיבוטי
  . והמשפט החוק בערבות

  . וחיקר איז
, והגיה תיק
, ניקד, העיר: וכדרכו
 של קוצו כדי עד, ותג תג כל על מקפיד, בנאמנות, בשקדנות, ק� אי
 במסירות: כדרכו

  .דגש של ונקודה ד"יו
  : מישה על חביבה שהייתה במובאה נחתו�


  , כמסכה הוא על פני� – פסק די

  . לא ייראו – א� פניו של שופט

  . ואול� מבעד לסדקי העיניי� ייבקעו נבכי הנפש


כ� הוא . כ
 הוא השופט. וידעת מי השופט ומה אורחו – קראת פסק די
  . כ� הוא בחייו. בשכבו ובקומו
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,  מישהכ� הוא. כ� הוא השופט: "ובגעגוע באהבה, בדמע, בכאב, בצער ונחתו� נוסי� ואנו
כ� הוא בשבתו בביתו . כ� הוא בשכבו ובקומו. הפרש הבודד בערבות החוק והמשפט

  . ובלכתו בדר�
   ." והסתלקותו מעמנווכ� הוא לאחר פטירתו. כ� הוא בחייו

 א� זו בלשו
 חכמי� הקדמוני� שבה –נאמר , ע� צאת הפרש הבודד לדרכו האחרונה
  : פתחנו

  . הדר
 עלי� מישה
  . הדר� עלינו

  . לא תישכח מאתנו.  תתנשי מינ
לא
  

  .  ה� ה� זכרונ�–דברי� הטובי� 
  

  , ואלה יהיו עמנו
  , שמורי� ונצורי� בלבנו

  .וילוו אותנו בכל אשר נל�
  

 .ברו� זכר� יהי




