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גן רמת  של הראשי  הרב  שליט "א, אריאל  יעקב הרב  מאת  ברכה  מכתב

ומדינה תורה  פרקי 

ישראלי שאול  הרב  עד שאול מהמלך

לאכסניה  חוזרות ומלכות מדינה שהלכות הזה לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ברוך

עסקנו  לא  שנה כאלפיים למעשה. הלכה אלו בסוגיות עוסקים אנו ושוב  בא"י שלהן

הקדושה  תורתנו של התהומות למעמקי  לצלול צורך ויש למעשה אלו בסוגיות

לנו  שנותרו משרידים חלקן עצמו, מהמקרא חלקן ואסמכתאות, ראיות מהם ולהעלות

תורתנו  של כדרכה למילתא, מילתא  דימוי של ההקש בדרך וחלקן דאז מלכים מהלכות

את  למצוא א. מהלכים: בשני  צורך יש כך לשם בה. רמיזא דלא מידי דליכא הנצחית

שבין  ההבדל על לעמוד ב . הנדונה. לשאלה להקיש ניתן שממנה הנכונה האסמכתא

המציאות  לבין בגלות, בהיותנו השאלות רוב שהיו כפי פרטי , במקרה שנידונה שאלה

הציבורי!ממלכתי . במישור דנים אנו כאשר אליה הביאנו שה' החדשה

שאול  עד משאול 

הרב  מרן הגדול מורו בעקבות זו גדולה במלאכה החל זצ"ל ישראלי  הגר"ש מו"ר

השאלה  כי ולרוחב , לעומק אלו בנושאים עסק לא  זצ"ל הרב  שמרן אלא  זצ"ל. קוק

עם  אחריו להבנות שהחל לבנין היסודות את הניח רק הוא מעשית. הייתה לא  עדיין

ובמאמריו  וערך שיזם והמדינה התורה בקבצי ישראלי הגר"ש מורנו ע"י  המדינה קום

אחרים. של למאמריהם המחכימות ובהערותיו בהם שפרסם הגדולים

ה' בחסדי  לה שזכינו ישראל למדינת ההלכתית התשתית הונחה אלו במאמרים

כאזרחים  חובתנו, מהי  דמוקרטית? מדינה של הסמכות  מהי  גלות. שנות  אלפיים אחרי 

כיצד  ומצוות? תורה שומרי  כולם שלא  ומגוונים, שונים מציבורים המורכבת במדינה

חייב  פיו על הערכים סולם מהו ישראל? ומועדי בשבתות הפנים בטחון על לשמור ניתן

אמנות  עפ"י  נוהג שאינו עכבות, חסר אויב  מולו כאשר בפרט להתנהג , ישראלי צבא

יחסי  של רבים פרקים שבה גדולה ממסכת ספורות דוגמאות רק הן אלה בינלאומיות?

הרבים. במאמריו ישראלי הגר"ש דן בהם ומדינה בפני תורה מסכת הוא שלו מאמר כל

בהרחבה  שנידונו ואחרונים, ראשונים והפוסקים, התלמוד ממקורות הארוגה עצמה

ישראלי . הגר"ש של בתורה גדלותו כיד ובהעמקה
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מימשל  מוסדות "סמכויות היה תש"ט בשנת שיצא  הראשון בקובץ הראשון מאמרו

כוח  לציבור יש שלפיהם נוספים למאמרים היסודות הונחו שם בישראל". נבחרים

הנבחרים. לנציגיו ממלכתיות סמכויות להאציל

היה  שאול הרב  ורבנו בישראל הראשון המלך היה שאול בתורה. מקריות אין

המלוכה  הלכות את שבירר המדינה, תקומת בדור ישראל חכמי  בין הראשון, הישראלי

בע "ה. הישראלית הממלכתיות של התחדשותה עם בימינו

השלטון  לצורת הלכתית גושפנקא  שנתן בדורותינו הראשון  בעצם היה קוק הרב  מרן

מצוה  אין שבעצם סבר שהוא אלא האברבנאל לו קדם (אומנם בישראל הדמוקרטי

את  שאב  מהן המקורות את ציין ולא  ברמיזה רק הרעיון את העלה הרב  מלך). למנות

והלך  רבו סברת את ביסס ישראלי הגר"ש תלמידו קמד). סימן כהן (משפט רעיונו

עטרה  החזרת מעניין, חידוש כאן יש עצמו. בתנ "ך עיון סמך על היתר בין בעקבותיו,

לתורה  הראשוני, למקור לחזור הוא  הכרח בתלמוד מקורות די  שאין מכיון ליושנה.

יוצא בתנ"ך נכון עיון סמך על המתחדשת. ישראל ארץ תורת זוהי עצמה! שבכתב 

המייצג מוסכם מנהיג כל וכן הממלכתית הפונקציה את ממלא ביה"ד מלך שבהעדר

הצבור. את

הציבור � הסמכות  מקור

המחשבה  קו את להמשיך לעצמי  מרשה אני  גלימתו בשיפולי  הנוקט כתלמיד

בישראל. המלכות של סמכותה מקור את ולברר ישראלי  הגר"ש מורנו של הבסיסי

שמחה  מאיר ר' בעקבות ישראל לכלל הסמכויות להחזרת דוגמא  מוסיף הייתי 

בימינו. החודש בקידוש הרמב"ם שיטת בהסבר בוא, בפרשת מדווינסק

רבינו  דשיטת הוא ישראל ארץ בבני רק  תליא  סמוך  ב "ד אין  שאם הטעם 

ד  סנהדרין  (ה' ובחבורו סמיכת) פ"א  (סנהדרין  בפהמ "ש  כי!הרמב "ם בהכרע  יא )

סגי החודש  בקידוש א "כ מוסמכים  הם  הרי זקנים לסמוך שבא"י ישראל רצו אם

ב"ד  כמו  זקנים  להסמיך הכללי  לקיבוץ יש סמוכין שדין שחזינא  א "י  בני  בחשבון 

דומים  המה סמיכה דיני  כי וראה ועיין  סמוך. ב "ד חשבון  כדין חשבונם  א"כ סמוך

החודש. קידוש להלכות

בתוכו מכיל הישראלי  הארץ הציבור הכוח כלומר, כגון סמכויות, של פוטנציאל

נצעד  לצעוד נוכל שמחה מאיר ר' בעקבות הסמיכה. את לחדש והכוח חודשים לקדש

וביכולתו  מלכות של פוטנציאל גם בתוכו מכיל הא "י  שהציבור ולומר נוסף  צעד

המלך  על בכך נסתמך אותו. המייצגת נבחרת למנהיגות או ממש למלך סכמות להאציל

שאול! בישראל, הראשון
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מלך  של  סמכותו מקור 

משחו  ששמואל אמת שמואל. היא: הפשוטה התשובה למלך? שאול את מינה מי 

ימצא בכתובים המתבונן אולם השמחה. של שהעםבשמן סמכותו מקור שהיה הוא

ה  היא  המפתח שמילת יראה למלך שאול מינוי  פרשת היטב  המעיין בפרק עם המלך. .

ּבקֹול "ׁשמע  נאמר: ּכלהעם"ח' "אל י ': בפרק ובעיקר ּבכלהעם . ּכמהּו אין וּירעּוהעם ... §©§¨¨¤¨¨¨¥¨Ÿ§¨¨¨©¨¦
אלהעם כל ׁשמ ּואל וידּבר הּמלך. יחי ּכלהעם וּיאמרּו את ׁשמּואל ...".העם ויׁשּלח ¨¨¨©Ÿ§§¦©¤¤§©§©¥§¥¤¨¨©§©©§¥¤¨¨¨

יב : אות שיב  סימן יו"ד חלק נזר האבני  כך על עמד ה'). פרק ב (שמואל בדוד וכן

עפ"י נמשח שכבר ואף הוא ". זה כי  משחהו  "קום בדוד דכתיב  משיחה עיקר  הנה

אם  שהמליכוהו  לאחר ואף ישראל. עליהם  שקבלוהו  עד מלך  דין עליו  הי ' לא  ה'

מלך. דין עליו אין ישראל רוב בו  מרדו

ש"ב  עיין העם של מחודשת להסכמה מחכה הוא  מלכותו לכס דוד של בחזרתו וכן

להמלכתו. העם הסכמת את לקבל כדי  לשכם הולך רחבעם וכן פי"ט.

של  סמכותו מקור את מגדיר יח) הל' ה' פרק ואבדה גזלה (הלכות הרמב"ם ואכן

ישראל: מלך כולל דינא, דמלכותא לדינא בהקשר המלך,

שהרי הארצות באותן יוצא שמטבעו במלך  אמורים דברים עליו במה הסכימו 

הארץ  אותה אדוניהם..בני  שהוא דעתן וסמכה

את הרמב "ם קבע גזלה, בהלכות סמכותו כאן, הן מקור  גוי הן בעולם מלך כל של

את הרמב"ם קבע מלכים בהל' העם. הסכמת שהוא שבה הפרוצדורה ישראל, המעשית

והנביא. הסנהדרין ע"י  ישראל, מלך מתמנה

א : יד במגילה  הרמב"ם לדברי מקור מציין שסט סי' בחו"מ הגר"א 

לה  אמר בעולם. טבעך יצא ולא  קיים, שאול עדיין לדוד): (אביגיל לו אמרה

מבוא  הזה היום  כיליתיני  אשר את וברוכה טעמך  "וברוך  כ"ה): א' (שמואל

בדמים".

כל  את לו יש ה' בשם הנביא שמואל ע"י  המשחה  בשמן שנמשח שמכיון סבר דוד

שעדיין  טעותו, על העמידתו אביגיל במלכות. כמורד בו המורד את לדון הסמכות מלוא 

דיני  לדון עדיין רשאי  ואינו העם מכל גיבוי עדיין קיבל לא  וא "כ מטבעות הנפיק לא 

בדמים. לבוא  ממנו שמנעה על לה הודה דוד נפשות.

לממשלה: מלכות בין ההבדל על עמד ח פסוק ל"ז פרק בראשית על עזרא  האבן כבר

תמשול משול או  תמלוך  בנו !המלוך  תמשול אתה או  מלך  נשימך אנחנו

בחזקה.
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בעברית  ימינו, ללשון בניגוד הסכמה. התיעצות הימלכות, מלשון היא מלכות

על  המשתלטת דיקטטורה היא שממשלה בעוד העם בהסכמת מולכת מלוכה העתיקה

במקרא). רבים ממקומות זאת שהוכיח כ"ג משלי  הגר"א  דעת (וכן לרצונו בניגוד העם

והמדינה התורה

התורה  את זו מול זו לעמת נוהגים והחילונית, החרדית החברתית, הקשת צדי שני

מסגרת  היותה מעצם ! והמדינה דמוקרטית. מדינה שוללת התורה כאילו המדינה. ואת

הדברים  הצגת השמים. מן תורה של סמכות כביכול שוללת ! דמוקרטית!אנושית

המדינה. של לעתידה סכנה בחובה טומנת והיא ממעוותת הינה זו דיכוטומית בצורה

הוא הדמוקרטיה של סמכותה מקור השתים. בין מהותית סתירה שאין היא  האמת

מאידך, בעולם. אתונה היות בטרם נאמר זה פסוק להטות". רבים "אחרי  בתורה

הם  ההלכה עקרונות אומנם העם. מרצון מסוימת במידה סמכותה את יונקת ההלכה

בעם. גם תלוי המעשה בחיי  ההלכה של יישומה אולם ומוחלטים, נצחיים  שמימיים,

דמוקרטי . רוב  עפ"י נקבעים הציבור הנהגות של הנושאים רוב כן כמו כולו". "הגוי 

רבים  אחרי  תהיה "לא נאמר שבמקביל אלא קובע . שהרוב  קבעה עצמה התורה

דמוקרט  חברה לכל רשאית לרעות", אינה היא שמהם מוסריים יסוד עקרונות יש ית

בתורה. מקורם אלו דמוקרטים עקרונות חוקית. אינה מהם סטייה לסטות.

רעיון  להפיץ יש ישראל. תורת לבין מודרני דמוקרטי  משטר בין אפוא  סתירה אין

מדינית  מסגרת ולגבש אותו ללכד ובכך גווניו כל על הציבור שכבות כל בקרב  זה

ונגישה  בהירה בצורה ישראלי שאול הרב  כתבי של לאור הוצאתם מקורית. ישראלית

לכך. ראשון צעד היא 

יישר  אלו, ומדינה תורה פרקי  של והעורכים הכותבים המארגנים, היוזמים, יבורכו

בהופעת  ישראל בארץ המתחדשת ישראל מלכות של בשכלולה לראות ויזכו חילם

בבי"א. צדק גואל

והמדינה  התורה בברכת

ר"ג אריאל, יעקב הרב 
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הספר  עם 

והמדינה רק צמודיםהתורה לא רואים אנו  בידינו. ,כאפשריהם

גם כהלכתא כהכרחיאלא רק  ולא  בזה , זה שילובם  את ,

פעולה כתכנית אלא בשבילבשבילנולמשיחא, .תקופתנו,

עלינו אדרבא , התורה . בשם המדינה  את לנגח לנו חס כך , ומתוך 

אנו שנתקרב  במידה בה כי ולכוונה. לעודדה  ולסמכה, לחזקה

אל  התורה, אל המדינה גם תתקרב  המדינה, אל  ביד התורה עם 

שלימה באמונה אנו  מאמינים  כי מצוותיה. דרך ואל חייה  אורח 

לא הזאת בארץ לעינינו שהתרחש מה התרחש,במקרהשכל

לא  לעינינובכדיואף  למציאות ותהי קמה אשר המדינה כי ;

השלימה. לגאולה  יתד וממנה פנה ממנה

ה והמדינה" ל"התורה ההקדמה מתוך ישראלי , ו,!(הרב 

תשי"ד)

של  הקמתה מאז היהדות מתמודדת עמם והמורכבים המרכזיים האתגרים אחד

של  הנכון שילובן הוא  המדינה, קום מאז שאת וביתר המדינית, הציונית התנועה

לסדר  ועולים חוזרים זה אתגר של ומגוונים שונים היבטים המודרנית. והמדינה התורה

העם  פלגי בין המתמשך הפנימי  המאבק מן  כחלק לבקרים חדשים הציבורי  היום

מבחי  הגמוניה. על השנים השונים בחלוף ומחריף  הולך אף  השילוב  אתגר מסוימות, נות

את  לאומיים, פני  על אזרחיים ערכים להדגיש בישראל החברה של הגוברת נטיתה עם

הכלל. אל חובותיו פני  על הפרט של האישיות זכויותיו

כשונה  התבררה דור אחר דור ותפילה כמיהה שנות אלפיים לאחר שקמה המדינה

הם  אליהם אלה אינם ויועציה שופטיה אלו. דורות כוונו אליו החזון מן בתכלית

ישראל, אמוני  ששלומי נכון אפוא  כיצד יחלו. הם להם אלה אינם וחוקיה התפללו,

ובהלכה  דוד בית מלכות של המחודש כנונה על הנביאים בחזון לדבוק הממשיכים

כיצד  מנגד, שלטונה? מוסדות ואל והיתה שקמה היהודית המדינה אל יתיחסו המסורה,

ישראל? בארץ כאן העכשווית בהוויה וגידים עור יקרום היהודית המדינה שחזון נכון

ההלכה? פי  על מודרנית יהודית מדינה לקיים ניתן באמת האם

התפתחה  ! עת ובכתבי  בספרים והשקפתית, הלכתית ! ענפה תורנית ספרות

היסודות  על נסמכות ההלכתיות פניה אלו. לשאלות כמענה המדינה קום מאז בעיקר

את  להעמיק הרוצה כל כן, על המדינה. קום שלאחר הראשונות בשנים שהונחו

אז. שהונחו היסודות אל שיחזור לו טוב  ההלכתיות, אלה ביחוד ידיעותיו,
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היו  והמדינה: התורה לשאלת ביחס המצוות שומרת ביהדות התגבשו שונות כתות

של  אמותיהם בארבע  שהסתגרו היו בה, להלחם פנו ואף שטן מעשה במדינה שראו

שלא (אף האומה בחיי  חוללה המדינה שהקמת העצום המהפך מן והתעלמו הפרט חיי 

ויש  מודרנית יהודית מדינה תתכן לא  שכלל שטענו היו מתועלותיה), עצמם מנעו

הלכות  מאין יש להמציא  שיש שטענו והיו הפרטי, זה לבין הציבורי המרחב  בין להפריד

עם  להתמודד שנחלצו היו אלה, כל כנגד מודרנית. יהודית מדינה של לנהולה חדשות

מסורתיים  כלים באותם הציבה החדשה שהמדינה וההשקפתי  ההלכתי  האתגר

הדורות. בכל הרבנית ההנהגה את ששימשו

באתגר  רבות עסק זצ"ל, הרצוג  הלוי אייזיק יצחק הרב  דאז, לישראל הראשי  הרב 

שנים  רק אור ראו התורה") פי על לישראל ("תחוקה בנושא כתביו מרבית אולם זה,

"הלכות  הספר את פרסם זצ"ל וולדינברג  יהודה אליעזר הרב  פטירתו. לאחר רבות

שאול  הרב  מו"ח בחיבוריהם. למלאכה נרתמו נוספים ורבנים (תשי "ב!תשט"ו), מדינה"

לאחר  ספורים חודשים שונה. בדרך בחר הרא"ה, כפר של רבו אז שהיה זצ"ל, ישראלי

למטרה  לו ששם המזרחי", הפועל יד שעל הרבנים "חבר בביתו נוסד המדינה קום

במסגר  קמה. שזה המדינה של הדתי צביונה על עת להשפיע כתב  ישראלי הרב  יסד תו

בכל  הלכה "בירור היתה: שמטרתו ערך, גם הוא אותו והמדינה" "התורה תורני !הלכתי 

בשנת  כבר אור ראה העת כתב  של הראשון הכרך והמדיניים". הציבוריים החיים שטחי

עמיתיו  אל פנה אף  ישראלי הרב  כעורך, תשכ"ב . שנת עד להופיע המשיך והוא תש"ט

את  ויציגו קמה עתה שזה המדינה של הלכותיה את שיבררו אותם ודרבן הרבנים

וחשובים  רבים רבנים ואכן יועץ, ברוב תלובנה אלו שהלכות כדי  העת בכתב בירוריהם

להתורה  (הקדמה כתב  הוא אלה להלכות מעמיק בבירור הצורך על ברצון. נענו

:(39 עמ' והמדינה בהרבנות מובאת ב ', והמדינה

שלא  התלמודים , בזמן  שהיתה מאותה רחוקה כך  כל היא שבימינו החיים צורת

את  תחלה נברר כן  אם  אלא המעשה, בחיי  התנהגות דרך  מהם להוציא נוכל

ואת  הנכונה התשובה את לקבל נוכל אז  רק  כוונתה, לעומק נרד ההלכה, יסודי 

היום. חיינו  שאלות לפתרון הראויה  ההדרכה

להתורה  (הקדמה ההלכתיות המסקנות הסקת דרך את להראות גם הוסיף, הוא  חשוב ,

ד'): והמדינה

חשוב  אלה. בשאלות הצבור לפני  ופסוקה ברורה הלכה לתת רק לא צורך  יש

מסקנות  להסקת המביאה הלכה בירור של הדרך  את לפניו  להראות פחות לא גם

במקורות  תשובה עליו שאין  ריק ' 'שטח כאילו  שיש הדעה את יפריך זה למעשה.

עצמיים... חידושים להכניס כאן מקום  כאילו  יש  כן  על ואשר  הקיימים ההלכה
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:(44 עמ' והמדינה (הרבנות גרידא עיונית היתה לא  הבירורים מטרת

שאסור ומכאן השלימה. הגאולה פעמי כראשית אלקי  חסד גילוי  היא  ...המדינה

מסביבנו , עוגה לעוג  נצליח אפילו  בה. המתרחש לכל נפש  בשויון להסתכל לנו 

לקראת  ולחתור  דמהימנותא  לאורחא המדינה את לכוון החובה את רואים  אנו

תורת  שהתורה מאמינים, אנו אף  רחוקה. נראית המטרה אם  גם  הרף, בלי  זה

וביכולתה  בכוחה אדרבה, המדינה. של צעדיה מצרה ההלכה ואין  היא, חיים 

ותקנה  ערכה את שתעלה יהודית צורה לה לצור המדינה חיי  אורח את לכוון 

העמים. בחבר  ביותר מכובד מקום  לה

:(41 עמ' והמדינה (הרבנות כי  אמונה מתוך זאת כל

בחיי נתיב במאוחר  או  במוקדם  לה תפלס  ברורה ההלכה שתהיה במידה בה

המדינה.

מוסדות  של התורני  מעמדם העת: כתב  של כרכיו בי "ג  נידונו ומגוונים רבים נושאים

בישראל, ענישה ואופני המשפט מערכת וגבולותיהם, בזמננו המלוכה משפטי המדינה,

כלכלה, עניני גרות, של סוגיות ישראל, במדינת הנוכרי  מעמד בימינו, המלחמה הלכות

את  הפכו אלו עיונים ועוד. ועוד רפואה, בעניני שאלות ומצוותיה, הארץ וציבור, חברה

מבחר  אלו. בנושאים להעמיק המבקש כל פונה אליה לתשתית והמדינה" "התורה כרכי

בשנית  ונדפסו חזרו והמדינה" "התורה של המקוריים בכרכים אור שראו המאמרים מן

תשנ "א). צומת, (מכון והמדינה" התורה "בצומת בספר

עטו  מפרי  שניים או מאמר תרם גם אלא העת, כתב  את ערך רק לא ישראלי  הרב 

היתה  דרכו שלמים. נושאים לפעמים הקיפו עורך, הערות ! הערותיו גם גליון. בכל

"לרדת  והראשונים, הגמרא  בסוגיות הטפחות ועד המסד מן השונות השאלות את לברר

הבנה  בהן, מחודשת יסודית הבנה על להצביע כלל ובדרך ההלכה", כוונת לעומק

היום". חיינו שאלות "לפתרון להדריך שבאפשרותם העקרונות מאליהם עולים שממנה

אל  ההלכה של ליחסה באשר שלו משנתו את אט אט פרס הוא מאמר אחר מאמר

הוא אלו משנה פרקי  על לימים, היבטיה. שלל על בישראל שקמה המודרנית המדינה

" בספרו נאגדו אלה וכל אחרים, הימיני הוסיף  חמדה,עמוד ארץ תשכ"ו, (מורשה "

" בספרו נאספו אלו בנושאים שלו נוספים מאמרים יותר, מאוחר בנימין תשנ "ב ). "חוות

לכדי  חוברים אלו פרקים יחדיו תשנ"ט). ארז, ג ', תשנ"ב; והארץ, התורה מכון וב ', (א '

של  ההלכתית ההתיחסות של המלך לדרך הפכה  השנים שעם וסדורה, מקיפה משנה

בה. בניה השתלבות ולאופן ישראל למדינת הדתית הציונות

ולכתוב, לדרוש ישראלי הרב  הרבה משנתו של והצבוריים האמוניים היבטיה על גם

" בספר לימים כונסו והמדינה ואלה תשע "ה).הרבנות  קוק, הרב  מוסד תשס"א ; (ארז, "
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הם  ישראלי הרב  של ההלכתית משנתו פרקי הדורות, בכל ההלכתי  העיון של כדרכו

כן, על רבניות. לעיניים ובראשונה בראש נועדה וכתיבתם באופיים, ומעמיקים למדניים

ה  הפנימי כל והגיונם שפתם גם דבריו. להבנת מקדים לידע  נדרש בהם לעיין מבקש

מלוא על לעמוד קשה כן, כמו השורה. מן הלומד על להקשות לפעמים עלולים

לרקע  המתיחסת רחבה מבט נקודת ללא  שבהם החידוש עומק ועל דבריו משמעות

אלו. בנושאים אחרות ולדעות דבריו כתיבת של

של  ההלכתיים היסודות את המעונין לכל להנגיש אלו, קשיים על לענות במגמה

כך, לשם זה. חיבור נערך בלימודם, לו ולסייע והמדינה התורה של האפשרי שילובן

והמדינה  התורה שילוב  של היסוד בסוגיות העוסקים "סימנים"!פרקים מספר נבחרו

סיכומי  ואף  ביאורים, נוספו תיבות, ראשי נפתחו באלה הימיני ". "עמוד הספר מתוך

סימנים  קוצרו מקומות במספר הקורא , על הקלה לשם נדרשו. אלה כאשר ביניים

אינן  הן הדיון, לשלמות חשובות שהן שאף  פסקאות, הושמטו (בעיקר במיוחד ארוכם

שהושמט. מה של תמצית הובאה ופעמים בסימן), הנדון של העיקרי  למהלך נדרשות

אלה  בסימנים לעיין מוזמן עיונו את להשלים המעונין .[ . . .] ב  סומנו ההשמטות

מקדים  וביאור הסימן לכתיבת הרקע  שענינה הקדמה מובאת נושא  כל לפני  במקורם.

דיון  מובא נושא כל של בסופו במהלכו. נזקק ישראלי  הרב  להן ההלכתיות הסוגיות של

בנושאים  שעסקו אחרים רבנים של לשיטותיהם השואה תוך דבריו השלכות על קצר

אלו.

שערים: לארבעה חלקנו וביאוריהם שנבחרו הסימנים את

מוסדותיה,• ושל המדינה של ההלכתי  מעמדם לשאלת יוחד הראשון השער

" לשאלת ! התורה אורחות אינם של שאורחותיהם ההלכתית  סמכותם

ישראל  במדינת השלטון  "עמוד מוסדות של ז' בסימן מתבאר זה שנושא  כפי ,"

שם: ט' ובסימן בישראל", נבחרים ממשל ומוסדות הנשיא  "סמכות הימיני":

ידי על נערך זה שער בימינו". המלוכה משפטי  כץהרב "תוקף  .אריה

להשפיע • מישראל אדם כל על החל ההלכתי  החיוב  בשאלת עוסק השני השער

לעשות הראויה הדרך ועל בישראל המדינה ושל החברה של אופיים זאת,על

מצוות  שומרי של השתלבותם אפשרות עצם על גם השלכות לה  שאלה

" ! המדינה של המדינה במוסדותיה ושל  החברה  של  דמותן  על המאבק

בישראל",בישראל  התורה להשלטת "החובה שם: י' בסימן נדון זה נושא  ."

ידי על נערך זה שער קואליציה". "בהלכות שם: י "א  וסרמן ובסימן אברהם .הרב 

לאפשרות • באשר המבחן שאלת ונותרה שהיתה לשאלה מוקדש השלישי  השער

לשאלת ! ההלכה פי על מודרנית ריבונית מדינה של הפנים קיומה "בטחון 

בשבת בשבת", במדינה הפנימי "הבטחון שם: י "ז בסימן מתבאר זה שנושא  כפי 

ידי על נערך זה שער המשטרה)". יוסט (פעולות אריאב  .הרב 
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והקמת • הקמתה מאז ישראל מדינת את שמלווה לשאלה מוקדש הרביעי השער

לשאלת  ! צבאיות "צבאה פעולות במהלך אזרחית  באוכלוסיה בהמשך "פגיעה

החתום  ידי על נערך זה שער המדינה". להגנת צבאיות "פעולות שם: ט"ז לסימן

מטה.

ישראלי  הרב  של ופועלו דמותו על קצר מבוא  הספר בראש הקדמנו אלו לשערים

! חיים"זצ"ל !"פרקי כולו לספר חתימה מילות מספר הוספנו ובסופם "אבנים,,

הבנין" והמשך .יסודות 

זולדן  יהודה ד"ר ולרב  גוטל נריה פרופ' לרב  אריאל, יעקב לרב  להודות ברצוני 

שוקעו  אלה הערותיהם. את והעירו החיבור טיוטת של חלקים על שעברו על שליט"א,

להלן. המובאת הסופית במהדורה

מחלוקת  מעורר מרכזי  אתגר להיות ממשיך המדינה ושל התורה של הראוי שילובן

ביסודותיו  ההעמקה ביותר חשובה כן, על אלה. בימינו גם בישראל החברה של

את  וירחיב  יעודד זה שספר תפילה, אני  מעשה. לידי שמביא התלמוד וגדול ההלכתיים,

אופיה  על להשפעה יביא  אף ובעקבותיו אלו, הלכתיים ביסודות ההעמקה ואת הלימוד

תורה. של ולדרכה לאורה אותן יקרב  בישראל, המדינה ושל החברה של

תשע"ז  אייר שריר ר"ח ישראל אברהם
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הישיבה אל  המושב" מ"תחום

הרב  לאביו (1909) תרס"ט בתמוז בכ"ה נולד זצ"ל ישראלי  שאול הרב  הגאון מרן

של  מינסק בפלך אשר סלוצק בעיר הי "ד יברוב לבית חוה ולאמו איזראעליט בנימין

יד  (שעל קוידנוב  לעיירה המשפחה עברה בצעירותו הלבנה. ברוסיה המושב" "תחום

הרבצת  על נפשו את מסר אביו בה. ואב"ד העיירה של כרבה אביו שימש שם מינסק),

השלטון  גזירות גברו כאשר גם בכך והתמיד הרוחנית ולהנהגתה עדתו בקהל תורה

בארץ) היה כבר ישראלי הרב  (כאשר לימים נאסר. ברבים תורה של ולימודה הסובייטי 

הרב  של אמו גורלו. נודע  ולא  עמו הקשר נותק שם כך. בשל לסיביר הוגלה הוא 

העולם  במלחמת ימ"ש הנאצים בידי  נרצחה הלבנה, ברוסיה לבדה שנותרה ישראלי,

השניה.

הקטנה, ובישיבה בתלמוד!התורה למד שם סלוצק. לעיר שאול הילד גלה צעיר בגיל

וראש  סלוצק של רבה זצ"ל. אברמסקי  יחזקאל הרב  של הנחייתו תחת שהתנהלו

את  והוקירו הכירו שניהם זצ "ל. מלצר זלמן איסר הרב  היה ימים באותם בה הישיבה

בירושלים. בו ופגשו חזרו ולימים שאול, הנער של כשרונותיו

והנער  בסלוצק, הישיבה את הקומוניסטיים השלטונות סגרו שנים מספר כעבור

זצ"ל  צימבליסט יהושע 'לי ר' הגאון שקיים מחתרתית לישיבה למינסק, נדד שאול

גם  הבחורים, ל"קבוץ" ישראלי הרב  עבר משם מים". "שואבי  הכנסת בבית מהורודנא

הרב  עמד הקבוץ בראש בעיר. לאיתן" "משכיל בביהכנ "ס שהתקיים מחתרתי , הוא 

והיה  לירושלים הגיע  בסיביר, כלא של רבות שנים (שאחרי זצ"ל מייזס אליהו אברהם

קרתא"). ה"נטורי  ממנהיגי לאחד

להגר  ישראלי  הרב  החליט המועצות בברית התורה בלימוד העצומים הקשיים עקב

שם  להגירה. בקשה להגיש במטרה למוסקבה עבר הוא (1930) תר"צ בשנת ממנה.

לבקשות  בסירוב  נתקל פעם אחר פעם מזדמנות. מעבודות קשים בתנאים התקיים

חוקי, בלתי  באופן הגבול את ולחצות לנסות ההחלטה בלבו גמלה אשר עד ההגירה,

לברוח  הם גם שהחליטו נוספים, בחורים שני עם יחד שבדבר. הנפשות סכנת אף  על

חבר מב  (לימים זצ"ל קלעמעס יעקב הרב  מוסקבה, של לרבה פנה הוא  המועצות, רית

ערך  קלעמעס הרב  והדרכה. עצה בבקשת לישראל), הראשית הרבנות במועצת

תשובה  על הצביע בגורל שעלה הפסוק בשאלה. להכריע כדי  הגר"א" "גורל בנוכחותם

בהר  בערבה שכניו כל ואל האמורי  הר ובאו לכם וסעו "פנו משמעית: וחד ברורה

א ', (דברים פרת" נהר הגדול הנהר עד והלבנון הכנעני  ארץ הים ובחוף  ובנגב  ובשפלה
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היכן  רמז גם אם כי בדברים, היתה ישראל לארץ לעליה כללית הכוונה רק לא  ח).

הגבול. את להבריח

פרּות  נהר על לפולין הגבול את השלושה חצו (1933) תרצ"ג  בשבט כ"ג בליל

ברור  היה כאשר לבריה"מ, להחזירם היתה שכוונתם הפולנים, ע "י נתפסו הם הקפוא .

הראי"ה  מרן אל השלושה בשם פנה ישראלי הרב  מוות. דין פסק להם מובטח ששם

מיד  פעל זצ"ל הרב  מרן עבורם. "סרטיפיקטים" להשגת יפעל כי בבקשה זצ"ל קוק

ארצה. ועלו הכלא מן השלושה שוחררו קבלתם ועם ה"סרטיפיקטים", לקבלת

מושבו  את וקבע  (1933 (שלהי תרצ"ד שנת בתחילת ארצה עלה ישראלי הרב 

שהרי  קוק, הרב  של במחיצתו ישראלי הרב  למד יחסית קצר זמן הרב ". "מרכז בישיבת

דרכו  כל על עצומה השפעה היתה זאת לתקופה אך תרצ"ה, שנת בסוף נפטר קוק הרב 

קוק  הרב  של תלמידו!ממשיכו זצ"ל, חרל"פ הגרי "מ עם הבאות. בשנים ופועלו

במיוחד. עמוק בקשר ישראלי הרב  נקשר הישיבה, בראשות

המושב  אל  הישיבה  מן

באותה  עוד הרא"ה. כפר של לרבו ישראלי הרב  נבחר (1937 (שלהי  תרצ"ח בשנת

של  בת שהיתה ע"ה, בת!שבע הרבנית לעתיד, אשתו את לשאת לפולין חזר הוא  שנה

שחרורו  לאחר מיד התאכסן שבביתו סנוב , אבד"ק הי"ד, בורגנסקי  אהרן ר' הרב  דודו

לכן. קודם שנים ארבע הפולני מהכלא

של  רבה מידה רב . לו שבחר המזרחי" "הפועל למושבי  הראשון היה הרא"ה כפר

של  בהשפעתו זו. בבחירה היתה רעיוניים, והן כלכליים הן אתגרים, רווית חלוציות

חקלאית  דתית קהילה חיי חדש, מדגם קהילה חיי בכפר עוצבו אט אט ישראלי , הרב 

הרא "ה  כפר הפכו השנים, ברבות ישראל. ארץ אדמת על התורה ערכי  את המגשימה

כולה. הדתית להתישבות מופת הרבנית והנהגתו

בארץ  התלויות  מצוות 

שהלכותיה  שמיטה, שנת היתה הרא"ה בכפר ישראלי  הרב  של הראשונה שנתו

רבים  חקלאיים ובישובים בכפר עמומות היו בארץ התלויות אחרות מצוות והלכות

בשלהי נוס  וכבר מצוות, שומרי  לחקלאים וללימודן לליבונן נרתם ישראלי הרב  פים.

ישובים  של לנציגים אלו הלכות לימד הוא  בו "סמינריון" בכפר התקיים שנה אותה

את  ללמד כדי המזרחי " "הפועל ישובי בין רגליו את כיתת גם הוא  הארץ. מרחבי 

" הראשון ספרו את בהן. וכפוסק כבקי שמו יצא  מהרה עד אלו. הלכות ארץהחקלאים

הקדיש חמדה  הוא תשי"ז) (מורשה החקלאיים" בחיים ולהדרכתה הלכה של לבירורה ,

בארץ. התלויות למצוות
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לסידורים  "הוראות ישראלי  הרב  חיבר ,(1945) תש"ה השמיטה שנת לקראת

הרבנות  מטעם אותן ופרסמו שאישרו הראשיים, הרבנים בפני הביא אותן חקלאיים",

החקלאים  את ולהנחות לפסוק ידם על ישראלי  הרב  נבחר הבאות בשמיטות הראשית.

תשי"ט  השמיטה שנת לקראת והנחיותיו בירוריו השמיטה. במצות הצרכנים ואת

" בספר כונסו השנה (1959) כספר בצאת היום עד המשמש תש"כ), הראשית, (הרבנות "

ולפסוק  לעסוק ישראלי  הרב  המשיך ימיו סוף עד למעשה. הלכה שמיטה להלכות יסוד

בשנת  (שנוסד והארץ" התורה "מכון רבני  לשאלות כשענה ובמיוחד אלו, בהלכות

תלמידיו. שהיו קטיף, בגוש אז תשמ"ו),

שבמושב  הישיבה 

עלה  וכאשר הכשרה, וגרעיני  סמינריונים הרא "ה כפר אליו משך הראשונות בשנותיו

נריה  צבי  משה הרב  אותה הקים תיכון, לתלמידי  ציונית!דתית ישיבה להקים הרעיון

שנותיה  בחמש במקום. ישראלי  הרב  של נוכחותו בזכות בכפר (1939) ת"ש בשנת זצ"ל

בישיבה. הגבוה השיעור את לימד ישראלי הרב  הראשונות

הרב  עבר ,(1945 (תש"ה, חנה בפרדס "נעם" מדרשית של הקמתה לאחר שנים מספר

תוך  תורנית, עולם השקפת של יסודותיה את לתלמידיו והעניק בה ללמד ישראלי

להוראת  לימוד ספר בהעדר ישראל". "מחשבת קרא לו המקצוע את מחדש שהוא 

מתאים: ספר של ליצירתו נרתם הוא  ישראל"המקצוע  במחשבת  (מדרשית "פרקים

הבגרות. לבחינות זה מקצוע  של להכרתו הדרך את פתח שגם תשי"ב ), נעם,

והמדינה" "התורה 

במטרה  ישראלי הרב  וביניהם צעירים רבנים של קבוצה התאגדה המדינה, הקמת עם

שנת  בשלהי  המתהווה. למדינה תורני  תוכן שביציקת הגדול האתגר עם להתמודד

ולראשו  המזרחי", הפועל יד שעל הרבנים "חבר ביתו מרפסת על הוקם (1948) תש"ח

רבות  ה"חבר" פעל עשורים משני למעלה במשך זצ"ל. טכורש פישל כתריאל הרב  נבחר

ולביסוס  חלשות בקהילות לתמיכה כלה"), "ירחי  במפעל היתר (בין התורה להפצת

את  שהניעה החיה הרוח היה ישראלי הרב  הארץ. ברחבי בקהילות רבנים של מעמדם

והן  הרחב הציבור בפני  הן הראשי, ודוברו הרבנים חבר של העיונית!הלכתית פעילותו

בספר  לימים כונסו אלו בנושאים ומאמריו נאומיו הדתית. הציונות מוסדות בפני

והמדינה" ."הרבנות

הרבנים  בפני  ישראלי הרב  הציע  העצמאות, להכרזת הראשון השנה יום לקראת

לאחר  המדינה. שבהקמת הנס על להודיה תפילה סדר הרבנים", "חבר בשם הראשיים,

והוא הראשית, הרבנות מטעם ברבים ופורסם זה תפילה סדר התקבל קלים שינויים

אנו. ימינו עד משמש
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היה  לדורות, נשאר שרישומו מפעל הרבנים", "חבר של העיקריים ממפעליו אחד

והמדינה". "התורה ישראלי: הרב  וערך יזם אותו חדשני  עת כתב של לאור הוצאתו

עורר, המדינה של שקיומה הלכתיות שאלות אותן בירור היתה העת כתב מטרת

מתוכן  קטן בחלק ורק בו, נידונו מגוונות שאלות ברבים. אלו בירורים של והפצתם

להערותיו  בנוסף עטו, מפרי שניים או מאמר ישראלי  הרב  תרם גליון לכל להלן. נעסוק

בספרו  לימים כונסו זו במה מעל שלו בירוריו העת. כתב  כעורך אחרים  מאמרי  על

הימיני " מלהופיע,עמוד פסק העת שכתב אחר גם להלן. יורחב  מהם קטן חלק ועל ,"

במדור  כונסו תקופה מאותה ומאמריו אלו, בנושאים לעסוק ישראלי הרב  המשיך

" בספרו בנימין מיוחד ".חוות

הראשית הרבנות 

המורחבת". הראשית הרבנות ל"מועצת ישראלי  הרב  מונה (1953) תשי"ג בשנת

החליט  אשר עד ברציפות כמעט כיהן בה עצמה, למועצה מונה הוא יותר מאוחר

הרבנות  במסגרת מאד פעיל היה ישראלי הרב  .(1993) תשנ"ג בשנת ממנה לפרוש

התלויות  למצוות הועדה בראש לעמידתו בנוסף  שנים. באותן וועדותיה הראשית

הרבנות  של אחרות ובועדות החינוך בועדת חבר היה הוא רבות, שנים במשך בארץ

בהלכה  שאלות על הראשית הרבנות מטעם ענה אף מסוימת ובתקופה הראשית,

התפוצות. ומן הארץ מן אליה שהופנו

של  שולחנה על עלו העולמית היהדות של יומה סדר על שעמדו שונים, נושאים

הלכה, של לעומקה בהם צלל ישראלי הרב  וליבון. עיון דרשו והם הראשית, הרבנות

(תשכ"ב), מהודו ישראל" "בני  של כשרותם השאר: בין התקבלה. כלל בדרך ודעתו

הימים  ששת במלחמת הישועה על להודיה ובתפילה בהלל ירושלים" "יום קביעת

רבים. ועוד תשמ"ז), המוות, רגע (קביעת לב  נתוחי  היתר (תשכ"ח),

מאחרי  עמד כך הראשית. הרבנות במסגרת ציבורית לפעילות גם נרתם ישראלי  הרב 

(תשי"ח, השבות חוק את לשנות נסיון ומנע שמחה רבנים מאות כארבע  של כנס

הרבנות  של עצמאותה את לצמצם רצון שמנע גדול רבנים כנס ומאחרי ,(1958

פטירתו  אחר אור ראו הרבנות בעניני  ונאומיו שיחותיו גם .(1961 (תשכ"א, הראשית

והמדינה"בספר ."הרבנות

ולירושלים  לישיבה  חזרה 

הרב  אל זצ"ל, קוק יהודה צבי  הרב  דאז, הרב " "מרכז ישיבת ראש פנה תשי"ט בשנת

והחל  לבקשה נענה ישראלי  הרב  בישיבה. הכללי השיעור את ישא  כי  ובקשו ישראלי

ומדוייקות, מדודות מופת יצירות היו שיעוריו שבוע . מדי  בישיבה כללי  שעור לשאת

התמיד  ישראלי הרב  הלמדנות. עולם אל תלמידים אלפי  הכניסו השנים שברבות
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לפני  ספורים לחודשים עד תמימות שנים ל"ו במשך קצרות, הפסקות למעט זה, בשעור

בסדרת אור לראות החלו אלו שיעוריו שאול "פטירתו. קוק,"שערי הרב  (מוסד

תשס"ח!תשע "ד).

יחד  ישראלי הרב  התמנה תשמ"ב , בשנת זצ"ל יהודה צבי הרב  של פטירתו לאחר

הישיבה. לראשות זצ"ל שפירא  אלקנה אברהם הרב  עם

זאת, (לערעורים). הגדול בביה"ד לדיין ישראלי הרב  מונה (1965) תשכ"ה בשנת

ישראלי  הרב  עזב  זה מנוי בעקבות מחוזי. דין בבית לכן קודם כיהן לא שהוא  למרות

מגוריו  את וקבע  ב "מדרשיה", ההוראה משרת את וכן הרא "ה בכפר הרבנות את

עד  בדין ישראלי הרב  ישב שנים ט"ו במשך הרב ". "מרכז לישיבת בקרבה בירושלים

עשרות  היו ביניהם ידו, מתחת יצאו דין פסקי  מאות תש"מ. בשנת לגמלאות ליציאתו

ברבות  מחודשת. מציאות עם בהתמודדות ומעמיק יסודי  דיון היה נדרש בהם רבות

בספר מיוחד במדור וכונסו רבניים" דין "פסקי  בקבצי אור הללו ראו ות"חו הימים

ובספרבנימין" שאול ", תשנ"ז)."משפטי חמדה, (ארץ

ללימוד  זמנו כל את להקדיש ישראלי הרב  היה יכול הדין, מבית לגמלאות צאתו עם

אליו  שהופנו לשאלות לענות המשיך הוא זאת, עם עצומה. בהתמדה אהב  שכה התורה

היה  הוא  קהילות לרבני וציבור. רפואה בעניני  במיוחד וקשות עמומות הלכות ובירר

והתפוצות  הארץ לרבני שיועד תורני קובץ של לעריכתו נרתם הוא כן, כמו תלפיות. תל

וכתובים. נביאים על מקרא " "דעת במערכת ולחברות "ברקאי ", !

ארנרייך  משה והרב  כרמל יוסף הרב  של לפניתם ישראלי הרב  נענה תשמ"ז בשנת

נשיאו. ולשמש דיינים, להכשרת חמדה" "ארץ מכון את להקים שליט"א 

הרבנים  חזית בראש רבה ובתקיפות רב  במרץ  התיצב  גם הוא תקופה באותה

קרא הוא  ביותר, עמוק כאב  ומתוך לאות, ללא  הארץ. שלמות על למאבק שנרתמו

קריאותיו  (גם מולדתו מרחבי  כל ואל תורתו אל עצמו, אל העם לחזרת פה ובעל בכתב 

בספר כונסו אלה והמדינה"ומאמריו בעצרות "הרבנות דרשותיו זכורות במיוחד .(

כונסו  אלו ממשלה. וראשי  נשיאים בפני הרב " "מרכז בישיבת ירושלים ביום ההודיה

בספר העצמאות יום על דרשותיו ועם אחרות ה'"עם עשה  היום קוק,"זה הרב  (מוסד

תשע "ד).

במדינת  המעשה בחיי  תורה של למימושה ופועלו ישראלי הרב  של התורנית גדלותו

פרס  (תשי "ט), קוק הרב  פרס לו הוענקו כך הציבור. ע"י  להוקרה השנים עם זכו ישראל

ישראל  ופרס (תש"ן) הדתית הציונות למחשבת שפירא מ. ח. פרס (תשל"ד), מימון הרב 

(תשנ "ב ). תורנית לספרות



ומדינה  תורה פרקי

22

י"ט  חמדה, בארץ העם מאיסת על מסופר בה לך", "שלח פרשת שבת של בבוקרה

עטוף  לצעוד, זצ"ל ישראלי שאול הרב  מרן היה רגיל בה בשעה בדיוק תשנ"ה, בסיון

לישיבה  נתבקש בשעה בה הרב ", "מרכז ישיבת בהיכל השחר לתפילת מביתו בטליתו,

מעלה. של

*

קהילה, ברבנות לפניו חזון והצבת בציבור מעורבות תורה: של לכתרה לו רבות  פנים

הלכתיות  שיטות בין והכרעה עובדות של ובירורן ישיבה, בראשות ולמדנות בקיאות

למזיגה  הזוכים ומעטים שונים, נפש וכחות מידות מצריך מאלה אחד כל בדין. בישיבה

הוא בהם. זכה ישראלי שהרב  כפי  כולם, הפנים של בכל הבולטים הדרך ממתווי היה

וענונותו. צניעותו בלטה כולן שעל במידות, וגם בתורה גאון התורה, כתר של הללו

הרב  היה הקלעים, מאחרי  רק פעם לא ובעניניות, בפשטות עוזר, וללא  "חצר" ללא 

התקומה. בדור הדתית הציונות של פניה ממעצבי  ישראלי 

נפשו  את חרף הוא  שלמענו התורה, לימוד את ישראלי הרב  אהב ועזה גדולה אהבה

גם  בקרבו פעמו זו אהבה לצד למופת. היו בה וגדולתו בלימודה התמדתו בצעירותו,

אתגרי  עם חזיתית ולהתמודד לקום וגבורה ולאתגריו, לדור אחריות של עמוק רגש

ולימוד  בירור עם ישראל, בארץ תורנית חקלאית קהילה חיי של עיצובם עם הדור:

הדור  לצעירי  להקנות הצורך עם מודרנית, חקלאית במציאות בארץ התלויות הלכות

עם  הישראלי, ברחוב  ששלטו האידאולוגיות עם שתתמודד תורנית עולם השקפת

מאבק  עם חדשה, וכלכלית חברתית במציאות בדין פסיקה עם והמדינה, התורה שילוב 

וגבורה  לכלל אחריות בה, וגדלות תורה אהבת ועוד. ועוד הארץ, של שלמותה על

כולה. חייו מסכת את אפיינו התקופה אתגרי עם להתמודד

ארצישראלי . רב  של דמותו התגלמות

להרחבה

ובמידות"" בתורה תשנ"ט.גאון ארז, הוצאת ,

בכתובת: https://www.youtube.com/watch?v=kNW0hkHn3mMמצגת

בכתובת: https://www.youtube.com/watch?v=wEGtDuTbsRwסרט
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מבוא

האתגר

החשמונאי  המלך אנטיגונוס, מתתיה את הרומאים רצחו (!37) ג 'תש"ג בשנת

שלטון  היה לא (1948) ה'תש"ח בשנת ישראל מדינת להקמת ועד ומאז האחרון,

כוכבא). בר מרד בתקופת ספורות שנים (למעט ישראל בארץ ישראל לעם עצמאי

ממלכתי  שלטון של בסמכויותיו שעסק מי גם היה שלא  כמעט הדברים, מטבע

היה  לא הענין שכן שנים, אותן כל במשך ישראל בעם שליטים של המינוי ובדרכי 

חז"ל  מתקופת ההלכתיים במקורות קיים שכן המועט ההלכתי  הדיון מעשי .

השלטון  בצורת עסק הרמב "ם) שכתב  מלכים בהלכות (ובמיוחד זה בנושא  והראשונים

וכמעט  (מלוכה), המונרכיה ! העתיק בעולם מקובלת גם והיתה התורה מצוה עליה

אימצה  אותה הדמוקרטית לשיטה או בישראל, מלוכה אין בה למציאות התיחס שלא 

את  להם המעניק זה והוא  מנהיגיו את שבוחר זה הוא העם שלפיה ישראל, מדינת

סמכויותיהם.

ישראל, מדינת של הקמתה עם שאת וביתר הלאומיים, המוסדות של הקמתם עם

חריפותה. במלוא ובסמכויותיהם השלטון במוסדות ההלכתית ההכרה שאלת עלתה

מתאימות, סמכויות הנבחר לשלטון להקנות ניתן לא הלכתית מבחינה אם שכן,

המנגנונים  שיווצרו עד ההלכה פי על יהודית מדינה לנהל יהיה ניתן לא לכאורה

זה). למאמר ההלכתי  ברקע להלן יתבארו שאלה (כפי  מלך למינוי  בהלכה הקבועים

פושעים, להעניש מיסים, להטיל השלטון בסמכות הלכתית הכרה אי יגרור זה מצב

השלטון  במוסדות התפקידים בעלי  מרבית אמנם, ועוד. אויבים מפני  המדינה על להגן

ההלכה  בדעת במיוחד התעניינו לא  חילונים, אנשים ברובם שהיו קמו, עתה שזה

בכלל  אפשר האם השאלה עמדה המצוות שומר הציבור בפני אולם אלו, בנושאים

שלטון  ובממשלה בכנסת רואה הוא  האם ומוסדותיו, השלטון עם פעולה לשתף

או  התורה) חוקי  את נוגדות אינן הוראותיו עוד כל (לפחות לו להשמע  שיש לגיטימי 

ועל  לחתור, המצוות שומר ציבור צריך שלטון צורת לאיזו השאלה עלתה מנגד לא .

בהלכות  פסיקה מסורת העדר הקיימת. השלטון בצורת לשנות ילחם שהוא  נכון מה

רב  קושי יצרו ימינו מציאות על להסיק ניתן מהם במקורות גדול וחוסר מדינה

(הרבנות  ישראלי הרב  של ובלשונו זו, מציאות אל ההלכה יחס בהגדרת משמעות

:(43 עמ' והמעריך, העורך והמדינה,

בחיי למעשה נוגעות היו  שלא  מתוך  המדינה] קום  עם [שהתעוררו אלה בעיות

פה, שבעל התורה של הראשוניים במקורות מספקת במידה נתבררו לא  הגולה,
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והאחרונים  הראשונים יד היתה שלא מתוך  כך אחר גם  סתומים  ונשארו 

דנו  הדורות בכל רבותינו גדולי של והתשובות השאלות ספרי  בהם . ממשמשת

ה  לא  זה בכלל גרמן . שהזמן שאלות היו  ואלה שנשאלו , במה שאלות בעיקר  יו

למשיחא... הלכתא בגדר  היו  שאלו  מאחר בישראל, המדינה

והפרדה שלילה התעלמות ,

אחת  כנראה היה אלו משקל וכבדי  מחודשים בנושאים למעשה בהכרעה הקושי 

מהם, להתעלם ימים אותם של הרבנית ההנהגה מחברי  רבים שהביאו הסיבות

ואיסור  חיים אורח של יום היום בענייני בפסיקה ומקדם כמאז ולהתרכז ולהמשיך

"התורה  של הראשון לקובץ בהקדמתו זו להתעלמות התיחס ישראלי  הרב  והיתר.

תש"ט): (ניסן והמדינה"

שמרוב  הדתית, היהדות כשלון  של העיקריות מהסיבות אחת שכאן  דומה

שאין  הדברים , מטבע אולם  בכללן. מהבעיות להתעלם  מחליטים  חששות

תלמידי גדולי שאין ובעוד ממנה. כשמתעלמים  גם  מלהתקיים  פוסקת הבעיא

לפתרם  הדואגות אחרות עסקניות ידים  נמצאות בפתרונם מטפלים  החכמים 

אין  ! חכמים אמרו כבר הרי  אולם להתריע, מתחילים  כך אחר  נלוזות. בדרכים

תיקון. ללא נשאר והמעוות לשעבר, צועקים

(שם): ישראלי  הרב  המשיך כן על

יהא  לא  אולי המעשה אם ואף  לחששות, מקום  יש אם  ואף לעשות, יש זה ברגע 

להכריע צריכה עלינו  עכשו המאיימת הרוחני ההרס  סכנת הצורך . די משוכלל

ולדחותם. החששות את

פומבי  מעיסוק החרדית הרבנית ההנהגה להתעלמות נוספת אפשרית סיבה

שרוב  ישראל", "אגודת בתוך הפנימיים הדעות בחילוקי כנראה נעוצה אלו בנושאים

עוד  נציגתו. את בזמנו בה ראה הציונית מהתנועה עצמו שבידל הציבור של מוחלט

לתנועה  הראוי  ליחס באשר ישראל" "אגודת בתוך הדעות נחלקו המדינה קום טרם

בעוד  ישראל"), אגודת (כ"צעירי  אתה פעולה שיתוף  מכל שהסתייגו היו הציונית.

היו  המדינה, הקמת עם ישראל"). אגודת (כ"פועלי  אליה להתקרב  בקשו שאחרים

כפי  דגאולא" "אתחלתא (ולא הגלות" כ"סוף ישראל למדינת שהתיחסו ממנהיגיה

(ואפילו  גלויות" דקיבוץ "אתחלתא בה שראו יש  הדתית), הציונות אותה שראתה

"עקבתא של תלאותיו את רק בה שראו ויש דגאולה"), לאתחלתא מאד קטן "שער

הצטרפה  לכנסת הראשונות הבחירות לקראת הדעות, חילוקי  אף על דמשיחא".

הרב  ומנהיגה, משותפת" דתית ב"חזית ול"מזרחי " המזרחי" ל"פועל ישראל" "אגודת

עם  מיד התפרקה הדתית" "החזית הראשונה. בממשלה כשר כיהן אף  לוין, מאיר יצחק
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פוליטית  בגישה לנקוט המשיכה ישראל" "אגודת אולם הראשונה, הממשלה נפילת

מגזריים  הישגים למען על 1פרגמטית לשמר במטרה עומעמו הפנימיים הדעות חילוקי  .

ההנהגה  ידי  על המדינה בהלכות עיסוק להעדר נוספת סיבה אולי  וזו המחנה, אחדות

זה. מחנה של הרבנית

אותה  שללו אלא המדינה, הקמת שהציבה האתגר מן התעלמו לא  אחרים אמנם,

ההלכה  פי  על ישראלי  שלטון של לקיומו אפשרות כל שאין נקטו, אלו רבנים וכל. מכל

כל  ואסרו שטן" "מעשה כאל המדינה להקמת התיחסו הם ולכן המשיח, לביאת עד

היה  זו גישה של ביותר הבולט המייצג  ומוסדותיה. המדינה עם פעולה שיתוף  של צורה

נשיאה  שהיה ,(1887!1979 (תרמ"ז!תשל"ט, טייטלבוים יואל הרב  מסאטמר, האדמו"ר

בארצות  שהתגורר פי על (אף המדינה קום לאחר בירושלים החרדית" "העדה של

השבועות  שלושת השבועות"), שלושת "מאמר ! משה" ("ויואל לטענתו הברית).

השבועה: של ומשמעותה היום, גם תקפות ע "א ) (קי "א  כתובות במסכת שהוזכרו

לארץ  לעלות אסור ציבורי שבאופן היא , שם המוזכרת בחומה" ישראל יעלו "שלא 

שלטון  אם אפילו ישראלי  שלטון להקים איסור חל ממילא  המשיח. ביאת לפני ישראל

עליהם. העובר חילוני בשלטון כשמדובר וחומר קל התורה, חוקי  כל על יקפיד זה

שותף  הוא  הרי שלטון לאותו ששותף  מי  וכל פעולה, עמו לשתף  גמור איסור חל לדעתו

בקרב  רב  הד היה שלדבריו אף  יעבור". ואל "יהרג  של הכלל עליו וחל לעבירותיו, גם

את  אמצו החרדית" "העדה עם המזוהים מצומצמים חוגים רק הרי החרדית, היהדות

עם  היום, עד ומזדהה הזדהה, החרדית היהדות של המוחלט רובה למעשה. הלכה דרכו

ישראל". "אגודת של הפרגמטית גישתה

השבועות  שלושת של לתוקפן התיחס ישראלי הרב  גם אחרים, שכרבנים לציין, ראוי

שמאותה  הסיק, הוא  שם חמדה", "ארץ ספרו של א בשער באריכות בו דן הוא  בימינו.

מן  כלל לחשוש אין שוב  ישראל, מדינת של הקמתה על הסכימו העולם שאומות שעה

בחומה". יעלו "לא  של המניעה

של  ההלכתית המחויבות בין להפריד שבקשו דעות הוגי  היו הרבנות, לעולם מחוץ

לבין  אפשרות הפרט שום אין לטענתם, ישראל. בארץ שקמה המודרנית המדינה

היהדות  על כן ועל המקובלת, ההלכה פי  על מודרנית יהודית מדינה לנהל מעשית

תחוקק  אשר (עד ומצוותיה התורה של אישי קיום בהמשך להתמקד המצוות שומרת

מדינת  של החוקית סמכותה את לקבל יש לשיטתם, חדשה). ציבורית הלכה ותתקבל

ובמיוחד 1. ,1999 מאגנס ישראל, ומדינת הציונות מול ישראל אגודת ! השתתפות או פירוד פונד, יוסף

שם . ד' פרק
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חילוני  כלי  אלא  היא  אין בקיומה, קדושה או דתי  ערך כל לה ליחס אין אולם ישראל,

ערכיה  על להשפיע  שראוי  אף  העם, של השוטפים והצרכים השאיפות להגשמת

היהדות. ממקורות

לעיל, שצוטטו לאלו כמו ישראלי, הרב  התיחס להן ולדומות אלו לדעות גם

עמ' והמעריך, העורך והמדינה, (הרבנות ידיים בשתי  אותן ודחה המדינה, את השוללות

:(43

שתיהן  אולם קיצונית, מזו  זו מנוגדות שמסקנותיהן דעות, בשתי  נלחמים  אנו

מדיניים  חיים  בנין של באפשרות מאמינות אינן הן  המוצא: בנקודת מאוחדות

עם  בהתנגשות לבוא מוכרחת רגילה מדינה אלה דעות לפי  התורה... לפי רגילים 

הדת  השלטת בכלל תתכן  ולא השבת לבעיית פתרון  אין לפיהן התורה. דיני 

המעמידה  אחת דעה כך, מתוך המשיח. המלך  של במלכותו אלא  יום!יום בחיי

וליהדות  הקץ דחיקת היא זו שמדינה תורה... על ורק התורה, על הדגש את

הדגש  את מעמידה לעומתה, השניה... הדעה אתה. דבר  שיהא  אסור המאמינה

אלא  ניתנה לא  ושזו ההלכה, ערכי  על לוותר  יש  לה שביחס וסוברת המדינה, על

לציבור . ולא  היחיד לחיי  כיסוד

ביחס  הן המדינה, להערכת ביחס  הן לשתיהן, בניגוד עומדת דעתנו  אולם 

פעמי כראשית אלקי חסד גילוי  היא  המדינה לדעתנו , התורה. דיני  של לכושרן

בה. המתרחש  לכל נפש  בשויון  להסתכל לנו  שאסור ומכאן השלימה. הגאולה

המדינה  את לכוון החובה את רואים  אנו  מסביבנו, עוגה לעוג  נצליח אפילו 

נראית  המטרה אם גם  הרף, בלי זה לקראת ולחתור דמהימנותא  לאורחא

צעדיה  מצרה ההלכה ואין היא, חיים תורת שהתורה מאמינים, אנו אף רחוקה.

לה  לצור  המדינה חיי אורח את לכוון וביכולתה בכוחה אדרבה, המדינה. של

העמים. בחבר  ביותר מכובד מקום  לה ותקנה ערכה את שתעלה יהודית צורה

התמודדות

והמדינה  ש"התורה סברו, ישראלי  הרב  ובכללם אחרים רבנים אלה, לדעות בניגוד

עיוניהם  את פרסמו ואף אלו בסוגיות עסקו מהם רבים בידינו". הם צמודים

גם  היתה דנו בהם הנושאים בכלל והמדינה". "התורה בקבצי  בעיקר ומסקנותיהם

ידי  על ננקטו עקרוניות גישות שתי  בישראל. השלטון למוסדות ההלכה יחס שאלת

זו: בשאלה הרבנים

העולם א. אומות של שלטונן בסמכות מכירה ההלכה ! דינא " דמלכותא  "דינא

נכון  כן ועל אחר, שלטון מכל גרוע  אינו ישראל במדינת השלטון בארצותיהם.

עוד  כל להוראותיו, להשמע  ויש תקנות, ולתקן מיסים להטיל בסמכותו להכיר

התורה. חוקי את נוגדות שאינן
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יהודיות ב . בקהילות נבחרת הנהגה היתה ומעולם מאז ! העיר" טובי  "שבעת

נכון  גם כך שלה. שונות בסמכויות הכירו הדורות בכל והפוסקים בעולם, רבות

בארץ  היהודית הקהילה של הנבחרת ההנהגה ובסמכויות בתוקף  להכיר

.2ישראל 

בספרות  בהרחבה נדונו הם כן ועל הגלות בזמן גם שימשו אלו הלכתיים כלים

מעמדו  את להסביר כדי  להרחיבם היה נדרש זאת, עם הדורות. כל במהלך הפסיקה

אחד  לכל היו שבמקורם כיון ישראל בארץ שקמה במדינה השלטון של ההלכתי 

נאמר  הוא אם הראשונים נחלקו דינא " דמלכותא "דינא  הכלל של תוקפו על הגבלות:

מצאנו  העיר טובי שבעת של סמכויותיהם על וגם ישראל, בארץ ישראלי  שלטון על גם

הוא אלו גישות לשתי  המשותף להלן). ההלכתי  ברקע  שיורחב  (כפי מסוימות הגבלות

ישראל, בארץ עצמאית יהודית מדינה של בהקמתה מיוחד ערך כל רואות אינן שהן

שאינה  יהודית קהילה כאל או העולם, מדינות ככל מדינה כאל אליה מתיחסות והן

לציין, למותר בגולה. נוכרי  שלטון תחת שהיו היהודיות מהקהילות במהותה שונה

המודרנית  המדינה עם המצוות שומר של ההזדהות רמת על ברורה השלכה זה שליחס

משמעויותיה. כל על ומוסדותיה,

של  בהקמתה ראה הוא שונה. היתה ישראלי הרב  של גישתו הראי "ה, של כתלמידו

מהגשמת  חלק עצמאי  ישראלי  ובשלטון גאולתנו" צמיחת "ראשית את ישראל מדינת

קן) עמ' אורות, קוק, (הראי "ה בעולם" ה' כסא  "יסוד המדינה היות של .האידיאל

הישראלי . העצמאי  לשלטון אחרת התיחסות לבחון פנה הוא  ממילא ,

הרב  לעיל, עמדנו עליה ישירים, מקורות העדר של הקושי  עם להתמודד  בכדי

גם  והפוסקים, חז"ל של הרגילים הקלאסיים במקורות מלבד בתשובותיו, נעזר ישראלי

התנ "ך  לפסוקי שאחריהם הדורות ופרשני חז"ל של בפרשנותם .3בעיון

שלפנינו  התשובות 

(כשנה  תש"ט בניסן לאור שיצא  והמדינה", "התורה העת כתב  של הראשון הגליון

מדינת  חוקי של ההלכתי  מעמדם של זה לנושא ברובו הוקדש המדינה), הקמת לאחר

את  להביע  שונים לרבנים ישראלי  הרב  של פניתו עקב  כנראה וסמכויותיה, ישראל

דמלכותא "דינא למצוא : ניתן גליון באותו שפורסמו המאמרים בין ואכן, בנושא . דעתם

המובא2. בימינו" המלוכה  משפטי "תוקף לפרק  ההלכתי  ברקע  יובאו אלו למושגים  והרחבה פירוט

באחרית יובא ישראל למדינת בהקשר האפשרי ישומם בדבר  הדעות על נרחב דיון להלן. 59 בעמ '

.83 בעמ ' זה שער של הדבר

יורחב3. בישראל השלטון מוסדות  סמכות  שאלת  על שהתמודדו נוספים רבנים  של דבריהם על

.83 בעמ ' זה לשער דבר באחרית
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הרב  מאת ובעמים" בישראל דמלכותא "דינא כהן, דב  יוסף הרב  מאת הציבור" ותקנות

קולודנר  ישראל הרב  מאת ישראל" במדינת המלכות "סמכויות (טנא), טנביצקי  שלמה

"תקנות  פרידמן, צבי  נתן הרב  מאת ישראל" מדינת ממשלת של "סמכויותיה (בארי),

ומעמדם  תפקידם העיר, טובי "שבעת נריה, צבי משה הרב  מאת ציבור" ותקנות דין בית

שלפנינו: ישראלי הרב  של הראשונה תשובתו גם ועוד. קרלין, א . הרב  מאת המשפטי"

גליון. באותו לראשונה פורסמה בישראל" נבחרים ממשל ומוסדות הנשיא "סמכות

במאמר: הדיון את ישראלי  הרב  השלים יותר, מאוחר כשנה אור שראה השני , בגליון

זה  שער של השני בחלקו נעיין בו בימינו", המלוכה משפטי .4"תוקף

רבינוביץ'!תאומים  בנימין הרב  הגיב  המאמרים בשני ישראלי הרב  של דבריו על

ישראלי  והרב  אחר, בעניין דיון אגב  תשי"ב ) (אלול והמדינה" "התורה של ד' בקובץ

יחד  ישראלי  הרב  של דבריו בעבר. שכתב לדברים בירור בתוספת להשגותיו שם ענה

ז' בסימנים הימיני" "עמוד בספרו שנית פורסמו רבינוביץ'!תאומים לרב תגובתו עם

הרב  דברי במקורם, שהופיעו כפי  ישראלי הרב  דברי את נביא  להלן בפרקים וט'.

בתמצית. רק יובאו עליהם ישראלי הרב  ותשובת רבינוביץ'!תאומים

המאמר  לפני  עיקרו מפוצל: באופן להלן מובא  אלו למאמרים ההלכתי  הרקע 

מובאת השני למאמר הנדרשת והרחבה לפניו.הראשון, לו בסמיכות

צמת ,4. מכון והמדינה ", התורה  "בצומת כרכי בשלושת ונדפסו חזרו נוספים  ורבים  אלו מאמרים  כאמור ,

תשנ"א .
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הלכתי  רקע
בישראל" נבחרים ממשל  ומוסדות הנשיא "סמכות למאמר

מלך  מינוי מצות 

את  התורה מצוה עליה היחידה השלטון שצורת לכאורה, מלמד התורה בפסוקי  עיון

יד!טו): (י"ז, דברים בספר נאמר כך מלוכני. שלטון היא  ישראל עם

א ׂשימה  ואמרּת ּבּה וי ׁשבּתה וירׁשּתּה לך  נתן א!להיך  ה' אׁשר  הארץ אל תבא  ¨¦¨¨§©¨§¨¨§©¨§¨§¦¦§¨¥Ÿ¤¨¨¤£¤¡Ÿ¤¨Ÿ¨¦ּכי
א !להיך  ה' יבחר  אׁשר  מלך  עליך ּתׂשים  ׂשֹום  סביבתי . אׁשר  הּגֹוים  ּככל מלך ¨¤Ÿ¨¨¦¨¤¨¤¤§£¤¦§©¡Ÿ¦§¤£¦©¨§§¤¤©̈עלי 
אחיך  לא  אׁשר  נכרי אי ׁש עליך לתת תּוכל לא מלך  עליך  ּתׂשים אחיך  מּקרב  ¨¦¨Ÿ©¨¥¨¤¨¦¨§¦£¤Ÿ§¤¤¨¤¨¦¨¨¤©¤¤¦ּבֹו

הּוא.

הנביא שמואל של שלילית התיחסות מוצאים אנו ו!ח) (ח', א  שמואל בספר אולם

ברוך  הקדוש ידי על בדיעבד הסכמה מעין ורק מלך, למנות ישראל עם של לבקשתו

למהלך: הוא

אל  ׁשמּואל ו ּיתּפּלל לׁשפטנּו מלך  ּלנּו ּתנה אמרּו ּכא ׁשר ׁשמּואל ּבעיני  הּדבר ¤¥§¥©§¦©¥§¨§§¤¤¨¨§§¨¤£©¥§¥¥§¨¨©©¥©ו ּירע 
אתך  לא ּכי אליך יאמר ּו אׁשר  לכל העם  ּבק ֹול ׁשמע  ׁשמּואל אל ה' וּיאמר  ¨§Ÿ¤¤§¥§©§¨¨§Ÿ£¤Ÿ§¥¤¨¦ŸŸ©ה'.
אתם  העלתי מּיֹום ע ׂשּו א ׁשר הּמעׂשים ּככל עליהם . מ ּמלך מאסּו אתי  ּכי ¨Ÿ¦¨£¦§Ÿ§£¥¤§¨©©£¦£¤¨¦©£Ÿ¦Ÿ¦¨̈מאס ּו

לך. ּגם  ע ׂשים  הּמה ּכן  אחרים  אלהים  ו ּיעבדּו ו ּיעזבני  הּזה הּיֹום ועד §¨©¦ª¦©©©§¡Ÿ¦£¥¦¥¥©Ÿ§©©©¤©©©§¦©§¦¦מּמצרים

מלך  למנות מצוה יש האם תנאים, נחלקו ד) פרק (סנהדרין בתוספתא  ואכן,

או  שגויה, בצורה נוסחה שהיא מכך נבעה למלך העם בקשת על שמואל של והקפדתו

מצד  רצון כשיש אותו אפשרה שהתורה אלא  רצוי , שאינו דבר הוא מלך מינוי  שמא 

העם:

למנות  נצטוו לארץ: בביאתן  ישראל נצטוו מצוות שלש  אומר: יהודה רבי  היה כן 

נענשו  למה כן  אם עמלק. של זרעו ולהכרית הבחירה בית להן  ולבנות מלך להן 

פרשה  נאמרה לא אומר: נהוראי  רבי  עליהן. שהקדימו  לפי אלא  שמואל? בימי 

התרעומות  מפני  אלא "ואמרת 1זו שנאמר: ברבי, אלעזר רבי מלך". עלי  אשימה

עמי אבל לשפטינו", מלך לנו  "תנה שנאמר : כהלכה, שאלו זקנים  אומר: יוסי 

ויצא  מלכינו ושפטנו הגוים ככל אנחנו  גם "והיינו שנאמר: וקילקלו, חזרו הארץ

ונלחם..." .2לפנינו

הגויים .1. ככל מלך  וירצה  יתרעם  ישראל עם  אם 

ב).2. (כ, בסנהדרין ובגמרא  קנו) (פסקא שופטים  בספרי גם  מופיעה  זו תנאים מחלוקת 



ישראל במדינת השלטון  מוסדות של ההלכתית סמכותם ! א שער 

32

יהודה, רבי כדעת פסק א) (א ', ומלחמותיהם מלכים הלכות בתחילת הרמב "ם

מצוה: הוא מלך שמינוי

"שום  שנאמר: מלך, להם  למנות לארץ, כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות שלש

מלך"... עליך תשים 

יד): י"ז, (דברים הרמב "ן כתב  וכן

אחר כן  לומר  אותנו  שיחייב עשה, מצות והיא  מלך"... עלי  אשימה "ואמרת

וישיבה. ירושה

(שם) התורה על בפירושו גאון סעדיה רבנו זו. דעה על שחלקו ראשונים היו אמנם,

כתב:

מלך. לך להעמיד לך  מותר  מלך ", עליך  תשים  "שום

מצות  שכל (שם), וטען נוסף  צעד צעד (שם) אברבנאל ר"י  (שם). ראב"ע  כתב  וכן

תואר: יפת להיתר בדומה הרע, יצר כנגד נועדה מלך למינוי  התורה

היות  עם הרע. היצר ומפעל רשות אם כי  מצוה שאלתו  שאין  המלך, ענין 

ולא  אחיו , מקרב  יתעלה השם  בבחירת ההוא המלך  שישימו המצוה בו  שנתלית

אחר . באופן

מוגבל  לזמן העם ידי על הנבחרים אנשים קבוצת של היא הרצויה ההנהגה לדעתו,

יחיד. דעת היא  דעתו ברם, ד!ו). ח' א  שמואל על בפרושו וכן באריכות, (שם

(שם) דבר" "העמק לתורה בפירושו מוואלוז'ין, הנצי"ב  ברלין, יהודה צבי נפתלי הרב 

התנתה  מלך..."), עליך תשים ("שום מלך למנות מצווה שיש למרות מדוע  הקשה,

וכמה  כמה יש לדבריו, מלך"). עלי אשימה ("ואמרת העם בבקשת המינוי את התורה

אלא מלכות, אינה המתאימה השלטון שצורת תקופות ויש אפשריות, שלטון צורות

ה  עלול לכך, מוכנה שאינה אומה על תיכפה המלכות אם העם. נבחרי  של זו דבר דוקא

מלך  במינוי  מצוה שיש למרות לכן, האומה. לכללות נפשות ולסכנת גדול לנזק לגרום

המלכות. את העם בבקשת תלויה זו מצוה הרי  דוקא,

י): ד', (שם הרמב"ם כתב המלך של העיקרי יעודו על

ח', (שמו "א שנאמר  ומלחמות, משפט  לעשות אלא תחלה מלך  ממליכין שאין

מלחמותינו". את ונלחם לפנינו  ויצא  מלכנו "ושפטנו כ):

מגירונדי  ראובן בן ניסים רבנו הרחיב  ישראל עם לכלל מנהיג במינוי  הצורך עצם על

עשר): האחד (הדרוש בדרשותיו (הר"ן)
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איש  כן  לא שאם  פרטיו , בין שישפוט לשופט  צריך  האנושי  המין כי הוא ידוע

מדיני, ישוב  לזה צריכה אומה וכל נשחת. העולם ויהיה בלעו , חיים  רעהו את

כיתר זה צריכין  וישראל היושר . ביניהם  הסכימו הלסטים שכת החכם  שאמר עד

התורה  חוקי להעמיד והוא  אחרת, לסיבה עוד אליהם  צריכין  זה ומלבד האומות.

חוקי על העוברים  דין בית מיתות וחייבי  מלקיות חייבי  ולהעניש תלם, על

כלל. מדיני  ישוב  הפסד עבירה באותה שאין  היות עם התורה,

מלך  של  מינויו אופן 

ישראל: בעם מלך ממנים שבו לאופן שונות התיחסויות שתי  מצאנו בחז"ל

טו)א. י"ז, (דברים בו' א !להיך ה' יבחר "'אשר נאמר: קנז) (פיסקא שופטים בספרי

נביא". פי על !

אלאב . גדול כהן ולא  מלך לא מעמידין "ואין נאמר: ג) (פרק סנהדרין בתוספתא

ואחד  שבעים של דין ".3בבית

יחד: גם המקורות כשני  להלכה פסק ג ) (א', ומלחמותיהם מלכים בהלכות הרמב "ם

נביא , פי  ועל זקנים שבעים של דין  בית פי  על אלא  בתחילה מלך מעמידין אין 

ובית  הרמתי  שמואל שמינם ודוד וכשאול דינו, ובית רבינו  משה שמינהו  כיהושע 

.4דינו 

הד  בית של והן נביא  של הן ! משותף במינוי  צורך יש מלך למנות מנת על ין כלומר,

הגדול.

את  שמינה שמואל ושל יהושע  את שמינה משה של הדוגמאות את הביא  הרמב "ם

גם  הגדול. הדין בית נשיאי וגם נביאים גם היו הרמב "ם, פי על שניהם, ודוד. שאול

שממליך  נביא מצאנו ישראל מלכי של הראשונות השושלות של המינויים במרבית

הנביא ידי  על נעשה ישראל, שבטי עשרת של הראשון למלך ירבעם של מינויו מלכים:

יד!טו). א' (שם אחיה בן בעשא של מינויו גם כך כט!לא ). י "א , (מל"א השילוני  אחיה

הנביא אלישע  של מפורש ציווי  פי  על נעשה ישראל, על למלך נמשי בן יהוא  של מינויו

אלישע  וגם השילוני אחיה שגם הרמב"ם, מבאר החזקה ליד בהקדמתו א !ג). ט', (מל"ב

הגדול. הדין בית נשיאי גם היו נביאים היותם מלבד הנביא,

נשיא .3. עמד ובראשה  חברים , ואחד שבעים  שמנתה הגדולה , הסנהדרין ! הגדול הדין לבית  הכוונה 

הכלים4. בנושאי וראה הגדול, דין בבית הצורך את  רק  הרמב "ם הזכיר  א), (ה' סנהדרין בהלכות אמנם 

בכך . שדנו שם הרמב"ם  של
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מלך  של  משיחתו

ז!יב ): א', מלכים (הלכות הרמב"ם כתב

פך  את שמואל "ויקח שנאמר: המשחה, בשמן  אותו מושחין  המלך  כשמעמידין 

ולבניו  לו זוכה זה הרי המלך  שמושחין ומאחר  וישקהו ", ראשו  על ויצק  השמן 

עולם... עד

אפרסמון... בשמן אלא  המשחה בשמן  ישראל מלכי  מושחין  אין 

מושחין  מלחמה או  מחלוקת שם היתה כן  אם  אלא מלך, בן  מלך מושחין ואין

המחלוקת. לסלק כדי אותו 

אלא מלך בן מלך מושחים שאין שההלכה והבהיר, הוסיף י') הלכה (על משנה הכסף 

ישראל. למלכי והן דוד בית למלכי  הן תקפה מחלוקת היתה כן אם

המלך  מצוות 

לעיל, ההלכתי  הרקע בראש צוטטה שתחילתם יד!כ), י "ז, (דברים התורה בפסוקי

המלך  (טז!יט) שם הכתוב פי על אישי . באופן המלך על המוטלות מצוות מובאות

ואיסור  נשים ריבוי  איסור סוסים, ריבוי  איסור והן: תעשה, לא מצוות בשלוש מחויב 

מיוחדות  אלו מצוות תורה. ספר כתיבת של מיוחדת עשה ובמצות וזהב , כסף  ריבוי

בהן. מצווה כמלך שמוגדר מי  ורק למלך,

וכפי  לבן, מאב בירושה עובר שתפקידו היא, במלך אישית הנוהגת נוספת הלכה

ז): (א', מלכים בהלכות הרמב "ם זאת שניסח

ירושה, שהמלכות עולם, עד ולבניו לו  זוכה זה הרי  המלך  שמושחין מאחר

ישראל'". בקרב  ובניו  הוא  ממלכתו על ימים  יאריך "למען כ): י"ז , (דברים  שנאמר 

מלך  של  זכויותיו

האישיים  בחובותיו בעיקרה עוסקת יד!כ) י"ז, (דברים שבתורה המלך פרשת כאמור,

שמואל  פרט העם, לכלל כמובן שנוגעות המלך, של זכויותיו על בישראל. מלך של

יא!יז): (ח', א שמואל בספר הנביא

ּבמר ּכב ּתֹו לֹו וׂשם י ּקח ּבניכם  את עליכם ימלך  אׁשר  הּמלך מ ׁשּפט  יהיה זה §©§¤§¨§¨¦¤¥§¤¤¥£§Ÿ¤¤¦§¤¦§©©¤¤§£¤¦§Ÿ©ו ּיאמר
חרי ׁשֹו ולחרׁש חמ ּׁשים  וׂשרי אלפים ׂשרי לֹו ולׂשּום  מר ּכב ּתֹו. לפני  ורצּו ¦£Ÿ£©§¦¦£¥¨§¦¨£¥¨¨§§©§¤¥§¦¨§¨¨¨§ּובפרׁשיו
לר ּקחֹות  י ּקח ּבנֹותיכם ואת רכּבֹו. ּוכלי  מלחמ ּתֹו ּכלי  ולע ׂשֹות קצירֹו ¨©§¨¦¤¥§¤§§¦¥§§©§¦¥§£©§¦§Ÿ§¦§ולקצר 
ונתן  יּקח הּטֹובים וזיתיכם ּכרמיכם  ואת ׂשדֹותיכם ואת ּולאפֹות. ©¨§¨¦¦©¤¥¥§¤¥§©¤§¤¥§¤§Ÿ§¨©§ּולט ּבחֹות
ואת  עבדיכם ואת ולעבדיו . לסריסיו  ונתן יעׂשר וכרמיכם  וזרעיכם  ¤§¤¥§©¤§¨¨£©§¨¦¨§©¨§Ÿ§©¤¥§©§¤¥§©§¨¨£©לעבדיו.
צאנכם  למלאכּתֹו. ועׂשה י ּקח חמֹוריכם  ואת הּטֹובים  ּבחּוריכם ואת ¤§Ÿ§©§¦¨¨§¨¦¤¥£¤§¦©¤¥©¤§¤¥§¦ׁשפחֹותיכם

לעבדים. לֹו ּתהיּו וא ּתם ¦¨£©§¦¤©§Ÿ§©יעׂשר
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זו  פרשה אם ואמוראים תנאים שנחלקו מלמדת, ע"ב ) (כ סנהדרין במסכת הגמרא 

העם  את להפחיד מנת על ורק אך שמואל ידי על נאמרה שמא  או למעשה, הלכה היא

המלך: בקשת על לוותר לשכנעו ולנסות

אמר : רב  בו . מותר  מלך ! מלך  בפרשת האמור  כל שמואל: אמר יהודה רב  אמר

! מלך " עליך תשים  "שום  שנאמר : עליהם, לאיים  אלא זו פרשה נאמרה לא 

מלך  ! מלך בפרשת האמור  כל אומר: יוסי  רבי  כתנאי, עליך . אימתו  שתהא

שנאמר : עליהם , לאיים  כדי  אלא זו פרשה נאמרה לא אומר: יהודה רבי בו, מותר

עליך. אימתו  שתהא  ! מלך " עליך תשים  "שום 

לכאורה  להלכה. שמואל דברי את העתיק ד') ומלחמותיהם מלכים (הלכות הרמב "ם

הרמב"ם  מדברי אולם מלך, של האישיות זכויותיו הן אלו זכויות שגם להבין, היה ניתן

לו  המוקנות סמכויות גם אלא מלך של האישיות זכויותיו רק אלו שאין מתברר, (שם)

מיסים  להטיל המלך של החוקית יכולתו את כך, העם. את להנהיג  שיוכל מנת על

הרמ  תלה א ) הלכה (שם הממלכה "ואתם לצרכי  (שם): בשמואל אלו בפסוקים ב "ם

הזכויות  שאר את הרמב "ם מפרט ואילך) ב  (מהלכה מכן לאחר רק לעבדים". לו תהיו

(שם). שמואל בספר המפורטות

מלך  של  סמכויותיו

הוא בהן האישיות המצוות רק אלא  המלך, של סמכויותיו הוזכרו לא  בתורה כאמור,

למלחמה  העם את הוציאו הראשונים, העם מנהיגי  יהושע, והן משה הן אמנם מחויב .

שמואל, בספר המלך בפרשת האמור מלבד כמלכים. שמשו ולכאורה אותו, ושפטו

למעט  ההלכה פי  על מלך של לסמכויותיו אזכורים מצאנו ולא כמעט הנביאים בספרי 

על  בכתובים מהאמור ע "א ) מט (סנהדרין חז"ל דרשו אותו במלכות, מורד של דינו

יח): א ', (יהושע נון בן יהושע 

חזק רק י ּומת ּתצּוּנּו אׁשר  לכל ּדבריך  את יׁשמע  ולא  ּפיך את ימרה א ׁשר איׁש ©£©¨¤©§¤£Ÿ¦§©¤§¨¤¨§Ÿ§¨¦¤¤§©¤£¦ּ̈כל
¨¡¤ואמץ.

בהלכות  מנה הרמב "ם חז"ל, ודברי  שמואל שבספר המלך משפט בסיס על זאת, עם

הסמכות  מלבד מלך. של השלטון הסמכויות את ג'!ה') (פרקים ומלחמותיהם מלכים

הן: שבהן העיקריות במלכות, מורד לדון

י):א. ג ', שם (רמב "ם תורה דין פי על שלא  מיוחדת שיפוטית מערכת

אחד, בעד אפילו  התראה, בלא או  ברורה, בראיה שלא נפשות ההורג כל

מה  כפי  העולם  ולתקן להרגו רשות למלך יש בשגגה, שהרג שונא  או

רבים  ימים  תלויים ומניחן  ותולה אחד ביום  רבים והורג  צריכה, שהשעה

העולם. רשעי יד  ולשבר אימה  להטיל
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הזו  המיוחדת הסמכות את לבאר האריך עשר) האחד (הדרוש בדרשותיו הר"ן

הרגילים: התורה משפטי  לבין בינה וההבדל המלך, של

להעניש  יחייב האחד ענינים, שני  יזדמנו  מהצדדים אחד בכל כי  ספק  ואין

צודק משפט  כפי  להענישו  ראוי  שאין  והשני אמיתי , משפט כפי  איש איזה

השעה. צורך  וכפי  מדיני  סדר תיקון  כפי להענישו יחוייב  אבל אמיתי ,

שיתמנו  וצוה מיוחדת, לכת האלו  מהענינים אחד כל ייחד יתברך והשם 

העם  את "ושפטו אמרו: והוא האמיתי , הצודק  המשפט לשפוט  השופטים 

ובמה  יתמנו, דבר  לאיזה האלה השופטים  לבאר  בא כלומר , צדק ". משפט

במשפט העם  את לשפוט  כדי הוא  מינויים  שתכלית ואמר , גדול. כוחם

המדיני שהסידור  ומפני  מזה. ביותר  עובר  יכולתם  ואין  בעצמו, אמיתי  צדק 

המלך. במצות תיקונו הא!ל השלים  לבדו, בזה ישלם  לא

שברורה  מי  רק נענש  שבה הצדק, עשית היא התורה משפטי  מטרת כלומר,

חברתי, סדר לאי  לגרום עלול לבדו צדק משפט אמנם, ספק. לכל מעבר אשמתו

לפגוע  מנת על שבהרשעה הקושי את שינצלו אנשים להיות עלולים שכן

המלך, משפט על גם התורה צוותה כן על להענישם. יהיה שניתן מבלי באחרים

הסדר  אם כי האמיתי " "הצדק אינה ומטרתו התורה, ממשפטי שונים שגדריו

.5החברתי 

א ):ב . ד', שם (רמב"ם מיסים גביית

לו  וקוצב  המלחמות, לצורך או  לצרכיו העם  על מס  ליתן למלך  יש רשות

ילקח  המכס שיגנוב  מי שכל לגזור לו שיש המכס , מן  להבריח ואסור  מכס.

יהרג. או  ממונו 

אינה  שמואל, שבספר המלך מפרשת נלמדת לעיל שראינו שכפי זו, סמכות

מהעם  אנשים לגייס כללית סמכות היא אלא דווקא, מיסים להטלת מוגבלת

בהמשך  שם הנוספות בהלכות שמתבאר (כפי המלוכה מוסדות חיזוק לטובת

הפרק).

סוגי ג. בין מבחין הרמב "ם אמנם , ב). ה', שם (רמב"ם ונהולה מלחמה על הכרזה

המלך: של סמכותו בלעדיות בשאלת המלחמות

בכל  מעצמו יוצא אלא  דין , בית רשות בה ליטול צריך  אינו מצוה מלחמת

אלא  בה העם  מוציא אינו הרשות מלחמת אבל לצאת, העם  וכופה עת,

ואחד. שבעים של  דין  בית פי  על

בשניהם5. הצורך  ואת  הללו המשפטים  סוגי שני בין ההבדל את באריכות  הר "ן הסביר כיצד שם  ראה 

ישראל. בעם
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שעה הוראת 

להרגו  רשות למלך "יש שעה": "הוראת פי  על לדון סמכות מוקנית למלך כאמור,

במסכת  דוקא. למלך בלעדית אינה זו סמכות צריכה". שהשעה מה כפי  העולם ולתקן

מצאנו: א) (מו, סנהדרין ובמסכת ב ) (צ, יבמות

ולא  התורה, מן שלא  ועונשין מכין דין שבית שמעתי , יעקב : בן  אלעזר  רבי אמר

לתורה. סייג לעשות אלא ! תורה דברי  על לעבור

תורה: דין פי  על שלא כזה לעונש דוגמאות שתי  מביאה הגמרא 

דין  לבית והביאוהו יוונים , בימי  בשבת סוס על שרכב אחד באדם ומעשה

אלא  ! מדרבנן] הוא בעלמא שבות [רש "י : לכך שראוי מפני  לא וסקלוהו ,

באדם  מעשה ושוב  בעבירות]; פרוצים שהיו מפני  [רש "י : לכך  צריכה שהשעה

גלוי ], מקום [רש"י: התאנה תחת עליה] בא [רש "י : באשתו  שהטיח אחד

לכך! צריכה שהשעה אלא  ! לכך שראוי מפני לא והלקוהו, דין  לבית והביאוהו

ב) סימן משפט (חושן ערוך השולחן גם ד). (כ"ד, סנהדרין בהלכות הרמב"ם פסק וכך

שהשעה  רואים כשהם תורה, דין פי  על שלא לנהוג  רשאים דין שבית להלכה פסק

לכך. צריכה

בית  של שעה הוראת לבין המלך משפט בין משמעותי הבדל שקיים נראה זאת, עם

הוא המלך משפט שכן  משפטיתדין, התורה מערכת  למשפט במקביל הדנה מיוחדת,

להם  נותן אינו התורה משפט בהם במקומות החברתי התיקון את להשלים ומיועדת

על  שעה, הוראת פי  על לדון הסמכות זאת, לעומת צריכה". שהשעה מה "כפי מענה

! היא כן כשמה הרי  הצורך, פי על החברתי התיקון להשלמת נועדה היא  שגם אף 

שעה  קבועה.הוראת משפטית מערכת מהווה ואינה ולמקומה, לשעתה המוגבלת

העם  הסכמת 

למינויו  העם בהסכמת צורך כל מזכיר לא הרמב "ם ומלחמותיהם מלכים בהלכות

שהן  לכאורה, מתברר הימים דברי ובספר שמואל בספר מהמתואר אולם המלך. של

העם. של בהסכמתו גם שזכו עד בפועל מלכים שמשו לא דוד והן שאול

בחשאי  למלך שאול נמשח תחילה, שלבים: בשלושה התבצע  למלך שאול של מינויו

שמואל  ידי  על למלך הוכתר הוא מכן לאחר א ). י', (שמו"א הנביא  שמואל ידי על

בשלב  רק כה!כז). (שם מלכותו את קבלו שלא היו אולם יז!כד), (שם העם בהסכמת

מתואר  הוא ואילך ומכאן שאול, את העם" "כל המליכו כיצד מתואר יותר, מאוחר

יד!טו). י"א, (שם ישראל כמלך
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בפועל  מלך היותו קודם רב  זמן הנביא  שמואל ידי  על למלך נמשח המלך דוד גם

מידי  באופן דוד הפך לא שאול, ! הקודם המלך של מותו לאחר אפילו יג). ט"ז, (שם

ד). ב', (שמו"ב מלכותו את עליו שקבל יהודה שבט על רק אלא ישראל, כל על למלך

עדיין  [אביגיל]: לו ("אמרה מלך של דין כל לו היה לא הגמרא, מלמדת זו, להמלכתו עד

על  מלוכה של שנים שבע לאחר רק ב ). י "ד מגילה בעולם", טבעך יצא  ולא  קיים שאול

כל  על למלך דוד הפך אז ורק עליהם, מלכותו את קבלו השבטים שאר גם יהודה שבט

א !ג). ה', (שם ישראל

לתפקידו  נכנס המלך אין וסנהדרין, נביא  ידי על מינויו לאחר שאף  נראה, כן אם

במכשול  ולא  מעשי במכשול שמדובר לומר היה ניתן אמנם, למינוי . יסכים שהעם קודם

כל  את למלך יש תורה שבדין פי  על אף למינוי , מסכים אינו העם אם ! הלכתי 

מלכותו. את לאכוף  מעשית אפשרות לו אין מקום מכל למלך, המיוחדות הסמכויות

להסכמת  זכה שלא  שמלך במפורש, כותב יח) (ה', ואבידה גזילה בהלכות הרמב"ם אך

למלך. ולא  לגזלן נחשב העם,

הציבור, על פרנס ממנים "אין שככלל מלמדת ע"א) (נה ברכות במסכת הגמרא ואכן,

ישראל  עם עם להתייעץ למשה הורה הוא ברוך שהקדוש כפי בו", נמלכים כן אם אלא

המשכן. מלאכת על לאחראי בצלאל את למנות האם בשאלה

לפני  מלך. מינוי של אחר אופן בנביא מצאנו הרמב "ם, לדברי  לכאורה בניגוד אמנם,

דין), ובית נביא ידי על כאמור (שהיה ישראל שבטי  עשרת על למלך יהוא  של מינויו

של  בנו אחאב היה שבהם שהמפורסם וצאצאיו, עמרי  ישראל מלכי  בתפקיד נשאו

על  ולא נביא  ידי  על נעשה לא זו שושלת של מינויה בכתובים, המתואר פי  על עמרי .

(מל"א בלבד העם הסכמת מכוח אלא הגדול, הדין בית עם לזהותו שאפשר נציג  ידי 

כא!כב): ט"ז,

והחצי להמליכֹו ּגינת בן  תבני  אחרי היה העם  חצי  לחצי יׂשראל העם  יחלק ¦£©§¦§©§©¦¤¦§¦¥£©¨¨¨¨¦£¦¥©¥¨§¦¨¨¥¨¥̈אז 
ּגינת  בן  ּתבני אחרי  א ׁשר העם  את עמרי אחרי א ׁשר העם ו ּיחזק  עמרי. ©¦¤¦§¦¥£©¤£¨¨¤¦§¨¥£©¤£¨¨©¡¤©¦§¨¥£©אחרי

עמרי . ו ּימלך ּתבני ¦§¨§Ÿ§¦©¦§¦¨¨©ו ּימת

למינוי  המקובלים ההלכתיים הכללים פי על מונתה לא זו ששושלת למרות והנה,

אצל  מצאנו כך דבר. לכל מלוכה שושלת כשל היה הנביאים ידי  על אליה היחס מלכים,

מו):אל  י "ח, (מל"א הנביא יהו

יזרעאלה. ּבאכה עד אחאב  לפני  וּירץ מתניו  ויׁשּנס  אלּיהּו אל היתה ה' ¨¤§§¦¨£Ÿ©¨§©¥§¦¨¨©¨§¨¥©§©¨¦¥¤¨§¨©§ויד

למלכות. כבוד לחלוק כדי  נעשה שהדבר יג), פרשה בא  (מכילתא הסבירו חז"ל

אביו  של שמינויו למרות אחאב  של במלכותו הכיר הנביא  שאליהו מכאן, משמע

נביא של בהסכמתם נעשה  לא המלוכה) שושלת את אחאב המשיך (שמכוחו למלכות
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לבין  חז"ל דברי בין לסתירה מתיחס ישראלי הרב  שלפנינו, בתשובה הגדול. הדין ובית

רמב "ם. דברי 

מלך  בהעדר העם הנהגת 

יש  מלוכה שאינן אחרות שלטון לצורות שגם מלמדים, לעיל שהובאו הנצי "ב דברי

שלטון  צורת וכל המלוכה, היא  והמועדפת הרצויה השלטון צורת לדבריו, הלכתי . תוקף

הזה  המחשבה קו את המלוכה. בגדרי נכללת אינה אפשרית, היא  אם אף אלטרנטיבית,

ארץ  של הראשון הראשי  האשכנזי רבה קוק, הכהן יצחק אברהם הרב  (תלמידו) המשיך

משפט  בספרו המדינה), קום לפני שנים עשרה (שלוש תרצ"ה בשנת שנפטר ישראל,

כהן.

לרב  קוק הרב  שכתב  תשובות של רצף הם שם קמח, סימן וכן קמב !קמד, סימנים

לצורך  עצמי  סיכון חובת או היתר בשאלת בעיקרן העוסקות מציריך פינס זלמן שלמה

בהן  עסקו רבים ופוסקים תשובות, מאותן נלמדים רבים יסודות ישראל. כלל הצלת

אחרים  שונים ונושאים ישראל בעם המלחמה לדיני  הרב 6בקשר הגדיר תשובות באותן .

קמד  (סימן פינס הרב  הקשה כך על המלוכה. ממשפטי  כחלק המלחמות ענייני  את קוק

מלך? ללא היוונים מול החשמונאים נלחמו אפוא  כיצד טו!א), אות

תשובה  קוק הרב  נתן מקומי , באופן הקושיא  את המישבות תשובות כמה לאחר

(שם): יותר ועקרונית כללית

כן  גם  הם  המלוכה שמשפטי כיון  מלך , שאין  שבזמן הדברים, נראים  מזה וחוץ

ליד  המשפטים  של הזכיות אלה חוזרים  האומה, של הכללי  למצב שנוגע  מה

לענין  לו , יש  מלך דין  בישראל שקם שופט כל שגם נראה וביחוד בכללה. האומה

הכלל. להנהגת שנוגע למה וביחוד המלוכה, משפטי  כמה

ישראל, עם לכלל נתונות הציבוריות סמכויותיו אזי לישראל מלך כשאין כלומר,

ידו. על שיבחר מנהיג  ולכל

מלך, נחשב לא  נון בן שיהושע  מכך זו טענה להוכיח קוק הרב  ביקש דבריו בהמשך

ההוכחה  את דחה קוק הרב  אולם המלך, מסמכויות כמה ממנו נלמדות כן פי על ואף 

במשפט  דבריו את סיים קוק הרב  דבר. לכל כמלך יהושע  את להחשיב  שיש בטענה

הבא :

שלמה6. הרב  ג ); שאלה  לז  סימן חיים  אורח יצחק  היכל (שו"ת הרצוג  הלוי יצחק הרב  למשל: ראה 

גרשוני  יהודה  הרב  יט); פה שבעל (תורה יוסף עובדיה  הרב  קלז); עמ' א  חלק  מלחמה (משיב  גורן

קכד); עמ ' שם קיט; עמ' ב חלק מדינה (הלכות וולדינברג יהודה  אליעזר הרב  כה ); פה  שבעל (תורה

ועוד. מג); סימן כ חלק שם  ק; סימן יג  (חלק אליעזר ציץ
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ודאי הכלל, להנהגת שנוגע  המלוכה, משפט  דלענין קימת, הסברא מקום  מכל

עומדים. הם  מלך במקום  כלליים ונשיאים מוסכמים שופטים  גם 

הרי  מלך שכשאין רבים, פוסקים ידי  על כאמור שאומצו קוק, הרב  של דבריו

של  מכוחה נאמרו העם, בהסכמת או ידי  על שנבחר למנהיג עוברות המלך סמכויות

לביסוסה. פה שבעל בתורה או שבכתב  בתורה מקור על שהצביע  ומבלי סברה,

במקורות. אותה לבסס ומבקש קוק הרב  בדברי  פותח ישראלי הרב  שלפנינו, בתשובה

המאמר מהלך

האומה,א. לכלל סמכויותיו עוברות מלך שכשאין מסברה, חידש קוק הרב  כאמור,

הרב  הכלל. להנהגת שנוגעים בדברים מלך של סמכויות יש מנהיג ושלכל

מוצקים. מקורות על זו סברה את לבסס מבקש ישראלי 

לאב . אחד שמצד מנהיגים, אותם של במעמדם ודן חוזר ישראלי הרב  כך, לשם

היה  מה מלכים. של משפטית סמכות להם היתה שני  מצד אך כמלכים, הוגדרו

סמכותם? את הם שאבו מאין מעמדם?

העומד ג. מנהיג של או מלך של מינויו באופן לדון ישראלי  הרב  עובר מכאן

נביא , ללא גם הסנהדרין בהסכמת מנהיג  של מינויו את התנה קוק הרב  במקומו.

המינוי  אופן את סותרים דבריו לכאורה אולם חשמונאי. בית מלכות כבזמן

מחודש  לעיון פתח ישראלי  לרב  משמש עמרי " ב"בית דיון ברמב"ם. המפורש

הזה. הנושא  בכל

ושל ד. הכנסת של ההלכתי  מעמדם על למסקנות ישראלי  הרב  מגיע  מכאן

בימינו. הממשלה
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ìàøùéá íéøçáð ìùîî úåãñåîå àéùðä úåëîñ
המלכות? סמכויות נתונות  למי  פתיחה:

מלך? של  מעמד  היה נון  בן ליהושע האם

בחירתו ונסיבות השופט של  ההלכתי  מעמדו

מלך? ממנים כיצד

נבחרת  ממשלה של מעמדה

המלכות? סמכויות נתונות למי *פתיחה :

äëåìîä éðéðò úð÷úäá êìîì ïðùé øùà úåãçåéîä úåéåëîñì òâåðá ïééòì ùé .à
,êìîì ÷ø ïä äìà úåéåëîñ íà ,åúååöî àìîìå åìå÷á òîùì áåéçäå äðéãîä ïå÷éúå
úìòåôä úøçáð äöòåî åà ,êìî øãâá àìù íâ íòä ùàøá ãåîòì øçáðù éî ìëù åà

.äìà úåéåëîñ ïë íâ íäì ùé ,äðéãîä éðéðò ïå÷éúì

äáåùú) "ïäë èôùî"á ì"öæ [÷å÷ ïäëä ÷çöé íäøáà áøä] áøä ïøî øáãá ïã
:åðåùì äæå ,íù áúëå .éàðåîùç úéá éëìî ìò åðåéã áâà (à¯åè úåà ãî÷

íâ íä äëåìîä éèôùîù ïåéë ,êìî ïéàù ïîæáù ,íéøáãä íéàøð äæî õåçå
ïëäîåàä ìù éììëä áöîì òâåðù äîìù úåéåëæä äìà íéøæåç ,

ìàøùéá í÷ù èôåù ìë íâù äàøð ãåçéáå .äììëá äîåàä éãéì íéèôùîä
úâäðäì òâåðù äîì ãåçéáå ,äëåìîä éèôùî äîë ïéðòì ,åì ùé êìî ïéã

ììëä1.

úà âøä òùåäéù ,(å ,çé ïéøãäðñ úåëìä) í"áîøä áúëù äîî ïë çéëåäì äöøå
(æ ïîéñ åë äùøô) øåîà äáø ùøãîáù éô ìò óà ,úåëìîä ïéãî åîöò úàãåäá ïëò
.êìî úøåú åéìò äúéä àì òùåäéìù äàøð äæîå ,ïåùàø êìîë êìîä ìåàù úà äðåî
:(â ,à íéëìî úåëìä) áúë ïëù ,êìî äéä òùåäéù í"áîøäî äàøðù ,äçãå øæçå

.1éà äæã ,úåèéùôá è÷åðù ,èôåù éãé ìò úåùø úîçìî ïéðòì (äî÷ ïîéñ) íù åéøáãá ãåò ïééò ïëà
éììëä áöîä" ìù âùåîá ìåìëì ùé úåùø úîçìî íâ äøåàëìã ,ïåéò êéøöå .êìî éãé ìò àìà øùôà

."äîåàä ìù

העורך* הבינייםהערת וסיכומי [] מרובעות בסוגריים התוספות כל גם כמו הכותרות , תת כל :

במאמרו. ישראלי הרב  מדברי הן ממוספרות הערות העורך. ידי על נוספו באפור  המסומנים 
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éô ìòå íéð÷æ íéòáù ìù ïéã úéá éô ìò àìà äìéçúá êìî ïéãéîòî ïéà
.åðéã úéáå åðéáø äùî åäðéîù òùåäéë ,àéáð

âåñ çëî ì"ðä ùøãîä äçã í"áîøäù ,áúëååãîìù ,(à"ò èî ïéøãäðñ) ñ"ùä úé
åéìò äéä àì íàå ,úååöîäî äåöî ìèáì øîåàùë úåëìîá ãøåî ïéã ïéàù òùåäéî
íéé÷ íå÷î ìëîù àìà .êìî ïéðòì åðîî ãåîìì øùôà êéà åéøáã ìëì êìî úøåú

íéøáãäàøáñîíééììë íéàéùðå íéëîñåî íéèôåù íâ" :ììëä úâäðä ïéðòìù ,
."íéãîåò íä êìî íå÷îá

êåúî äàøðù äî ìò êîúñäì äù÷ áåù ,àãéøâ úéðåéò äðéà äìàùäù ,íåéë
úà øøáì êøåö ùé äæî õåç .íéðåùàø úåøå÷îá ñåñéá äì àåöîì êøåö ùéå ,àøáñä

íéèôåù úî÷ä êøãíéëîñåî.

הכלל  להנהגת ביחס  המלוכה משפטי  מלך, אין  שכאשר חידש , קוק הרב 

חידושו  את להוכיח ביקש קוק הרב  כרצונו. מנהיג  למנות היכול לעם, חוזרים

אך  מלך, של סמכויות לו היו  מלך היה שלא שאף  נון , בן יהושע  של ממעמדו

נשאר הוא זאת, עם  מלך. דיני  חז"ל למדו  מיהושע  שכן  זו , הוכחה ודחה חזר

הרב  חוזר כך, לשם זו . סברא לבסס  יש בימינו, הסברא. מכוח ורק  אך בדעתו

נון. בן יהושע  של ההלכתי  במעמדו לדון  תחילה ישראלי

מלך? של  מעמד היה  נון  בן  ליהושע האם

מלך  של  מעמד היה  לא נון בן  שליהושע המורים מקורות 

ìåàùù] ùøãîä éøáã äçã í"áîøäù ,[ïäë èôùîá ÷å÷ áøä ïøî] áúëù äî .á
øéàùî ïééãò ,(à úåà) ìéòì áúëðëå ïéøãäðñá àøîâä çëî [ïåùàøä êìîä äéä
åçéëåä íå÷î ìëî ,êìî úøåú òùåäéì äúéä àìù óàù ,øîåì ùé éøä éë .ïåéò íå÷î
ïéã ìëù ïåéë ,äåöî ìèáì øîåàùë úåëìîá ãøåî úøåú ïéàù òùåäéî äôé àøîâá
úà äøîé øùà ùéà ìë" :(çé ,'à òùåäé) åá øîàðù ,òùåäéî åãîì úåëìîá ãøåî
,òùåäéì äîåãá àìà åðì ïéà ,ïë íàå .(íù ïéøãäðñ) àøîâá ùøåôîë ,"úîåé 'åëå êéô
ìò] øåáòì äåöîùë ìáà ,[åìå÷á òåîùì íéáééç æà] øåáòì äåöî åðéàùë åðééäå
ååèöð àì àôåâ òùåäéáù ïåéë ,[åìå÷á òåîùì ùéù] äçëåä íåù åðì ïéà [äåöî
êîñ äæéà ìò äåîú ïë íà .ïåãðë úåéäì ïéãä ïî àáì åéãå ,åìå÷á òåîùì äæ ïôåàá

.[òùåäé àìå ïåùàøä êìîä äéä ìåàùù] ùøãîä éøáã í"áîøä äçã
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החשיב  הרמב"ם  בישראל, הראשון  המלך היה ששאול המדרש לדברי בניגוד

הגמרא את  באימוץ המדרש דחיית את נימק  קוק הרב  למלך . נון  בן יהושע 

לבטל  מורה המלך  כאשר  במלכות מורד דין  שאין  ביהושע  מהכתוב הלומדת

שיש  זו מסוגיא ראיה כלל אין  שלכאורה מקשה, ישראלי הרב  תורה. דברי 

מלך. היה שיהושע הוכחה ממנה אין  וממילא למלך , לציית

áúëù ,(íù) í"áîøä éøáãá äù÷äù ,(é ,'à íéëìî úåëìä) äðùî óñë ãåò ïééòå
íù äúéä àìù éô ìò óà çùîð ìåàù éøäù ,ãåã úéá éëìî úà àìà íéçùåî ïéàù

:åðåùì äæå ,õøéúå .ú÷åìçî

,ìàøùé ìë êøòá ïåùàøì åîöò êøòá ïåùàø êìî ïéá ÷ìçì ùéù ,øîåì ùéå
ìàøùé ìò êìî åì íã÷ àìù ìåàùë.

êìî äéä ìåàùù ,ìéòì øëæðä ùøãîä úòãë úåèéùôá è÷åð äðùî óñëä íâù éøä
åúåàáù í"áîøä éøáãá çéâùä àì äðùî óñëäù ,ãàî äåîúå .ìàøùé ìò ïåùàø

.ìàøùé ìò êìî äéä òùåäé íâù àöåé íäéôìù ,÷øôä

ìåàù íéøáã ìù íèåùôá éë ,øçà ãöî íéäåîú äðùî óñëä éøáã ,íðîà ïä
ïîùá çùîðäçùîä.ú÷åìçî ùéùë ìàøùé éëìî øàùë ïåîñøôà ïîùá ÷ø àìå

,(éëìî ä"ã íù) úåôñåúá ïëå ,(éëìî àìå ä"ã á"ò ä) úåúéøë é"ùøá øàåáî ïéðòäå
ìåàù ìáà ,ãåã àáùî" :àìà äæ ïéà ,íéçùîð íðéà ìàøùé éëìîù åøîàù äîù
åòøæî úøëú àìù äçèáä ìáé÷ù ,ãåã àáù øçàì ÷ø éë ,èåùô íòèäå ."çùîð
åéä àì æàî ,(æ äëìä) ì"ðä í"áîøá øàåáîë ,íìåòì íéëìî åãîòé åðîîå äëåìîä
,ú÷åìçîä ãöî àìà äçéùî úøåú íäá äúéä àìå íééòøà íéëìî àìà ìàøùé éëìî
àúìéëîá øàåáî ïëå .êùîäì äîöò ãöî äúéä ãåã úåëìî éðôì ìåàù úçéùî ìáà
øçáðùî ,úåëìîì íéøùë ìàøùé ìë åéä ãåã àá àìù ãò" :(à äùøô) àá úùøô ùéø
éëìî úçéùî åîë äçùîä ïîùá äçéùî ìåàùá äúéä ïë ìòå ."ìàøùé ìë åàöé ãåã

.ãåã úéá

הכסף  דוד. מזרע מלך רק  למלכות מושחים  מחלוקת שבשעת כתב , הרמב"ם 

לישב  נועדה שלא  שאול, של ממשיחתו שהתעלם  הרמב"ם , על הקשה משנה

ה  מפשטות ברם , ישראל . מלכי  בין נמשח מחלוקת ששאול משמע, כתובים 

המשמש  האפרסמון  בשמן ולא  והתוספות), רש"י (כדברי המשחה בשמן 

הכסף  קושית תמוהה זאת, לאור המלכות. ירושת על מחלוקת יש  כאשר 

משנה.
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úùøôá äøåúä ìò ï"áîøä áúëù äî éôì äðùî óñëä úéùå÷ úö÷ íéé÷ì ùéå
ìëå ,äãåäé èáùî àåäù ,ãåã úéáì äãòåð äëåìîä ø÷éòù ,(é ,è"î úéùàøá) éçéå
íééåàø äãåäé èáùá åéä àì äòù äúåàáù éôì ,ïîæì àìà äéä àì ìåàù ìù åéåðéî
éôìå .úé÷ìç úåëìî àìà åãéá úîéé÷úî äúéä àì àèåç äéä àì íà óàå .úåëìîì
ãòåð àì åúìéçúî íâù ïåéë ,äçùîä ïîùá ìåàù úçéùî ìò ïåãì úö÷ íå÷î ùé äæ
øôñì åúçéúôá ìàðáøáàä è÷åðù òîùî ïëå .ìàøùé ìë ìò àîéé÷ ìù úåëìîì

:íéèôåù

ïîùá ïéçùåî ãåã úéá éëìîìùäçùîäàø÷é åá äéäé øùà éìëäå ,ïø÷,
åçùîé àì æà íâå ,ú÷åìçî íù úåéäá àìà ïéçùåî ïéà ìàøùé éëìîìå

ïîùá àìà íúåàïåîñøôàåá øùà éìëä àø÷ð äæìå ,êô.

,'éðø÷ äîø'" :à"ò å úåúéøë ,àøîâá íù åùøã äæ ìòù) êôá çùîðù ìåàùù éøä
úåòîùîë àìù àåäå .ïåîñøôà ïîùá àìà çùîð àì ,("éëô äîø àìå ¯ à ,'á à"åîù

ì"ðä úåôñåúå é"ùø2ìë ìåàù çùîð äîìù ,äðùî óñëä äôé äù÷ä äæ éô ìòå .
çëåîå ,çøëåî äøåàëì åöåøéú åæ äèéù éôìå .ú÷åìçî íù äúéä àìù ïåéë ,ø÷éò

.ì"ðä ùøãîä éøáãëå ,êìî úøåú åéìò äéä àì òùåäéå ,äéä ïåùàø êìî ìåàùù

כך  הרמב "ם. על משנה הכסף  קושית את להבין  ניתן האברבנאל דברי פי על

ומוכח  ישראל, על הראשון  המלך היה ששאול סובר , משנה הכסף כך, או 

מלך. של מעמד היה לא נון בן שליהושע

מלך  של  מעמד היה  לא נון בן  שליהושע המלמדים נוספים מקורות 

ùé äøåàëì ,[äçùîä ïîùá çùîð ìåàùù] ì"ðä úåôñåúå é"ùø úèéùì óàå .â
àì úîàá äîì ïáåî åðéà ïë àì íàù ,êìî úøåú åéìò äéä àì òùåäéù çéëåäì

è ,íúèéù éôìù ïåéë .çùîðíà .ìàøùé éëìîá íâ äçéùî ïéã äéä ,ãåã àáù íø
ì"ðë "ïäë èôùî"á ÷ééãù åîë ,êìî äéä òùåäéù í"áîø éøáã úåèùôë èå÷ðð
êìîä éåðéî ïéã òùåäéî í"áîøä ãîìù êøãëå ,åçùîì åðáø äùîì åì äéä ,(à úåà)
àì äîìå ,ìéâøä êìî éåðéî êøãë åéåðéî äéäù éøä ,ìåãâä ïéã úéáå àéáð éãé ìò

?çùîð

.2äéøæò íçðî úåùøã øôñî àéáäù ,(ì úåà ã ÷øô ïéøãäðñ) àúôñåúä ìò "ìàåîù äôöî" ãåò ïééòå
.(úéùéù äáåùú á÷ ïîéñ åðàôî ò"îø ú"åù)

העורך* שאין הערת המשחה , בשמן נמשח הוא  בקרן, ולא בפך נמשך  ששאול פי על שאף נכתב , שם  :

האברבנאל. כדברי ושלא המשחה , בשמן מעכבת קרן
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êìî íéãéîòî ïéà" :(å ,ã ÷øô) ïéøãäðñ àúôñåúá åøîàù äîî øéòäì ùé ãåò
:(ãé ,æé íéøáã) áéúëã" :íòèä áúë (íù) íéøåëéá úçðîáå ."õøàì õåçá ìàøùé
èøôá ,"õøàä ìà åàåáú éë" :øîàðù íå÷î ìëå ."ìàøùé õøàá éåìú àåäå ,'àåáú éë'

ïãøéä øáòá àìà äðéà ,äáéùéå äùåøé íâ (íù) äá øîàðù åæ äåöîáäáøòî,
êìîì òùåäé úà úåðîì äéä øùôà éàù ,àöîðå .õøàá úåéåìúä úååöî ïéðòì øàåáîë
äòù úàøåä äúéäù ,øîåì øùôà éë íà .ïãøéä úà åøáòù íøè ,åðáø äùî éãé ìò

.äæ øáã øàáì àúôñåúì äéä íå÷î ìëî êà ,[åúåà úåðîì] àéáð éô ìò

[ . . .]

éøä ,÷ìîò úîçìîì àöé àì äîì ,êìî äéä òùåäéù øîàð íà ,÷ã÷ãì ùé ãåò
øàåáîë ,÷ìîò úîçìî àéä íäáù äéðùäå ,õøàì íúñéðëá ìàøùé ååèöð úååöî 'â
,øîåì ÷çåã éàãå äæå .(á¯à ,à íéëìî) ìéòì øëæðä í"áîøáå (á"ò ë ïéøãäðñ) àøîâá
øëæðëå åæ äåöî çëî àìù äðîúð òùåäéå ,êìîä éåðéî àéä äðåùàøä äåöîäù ïåéëù
äåöîä íäéìò äìç àì ïééãòù àöîð ,õøàì íúñéðë éðôì ãåò äðîúðù ïåéë ,ìéòì
íåùî åðééä ,êìîä éåðéî úåöî äîã÷ù äî åèåùôá éë ,÷ìîò úééçî ìù äéðùä
èôùî úåùòì" :àåä êìîä éåðéî ø÷éòù ,úàù øúéá íçìäì åìëåé êìîä éãé ìòù
.ìåçì äìåëé äåöîäù øáúñî ,êìî íäì ùéù ìëå .(é ,ã íù í"áîø) "úåîçìîå
ùéù íâùá ?äáéùéå äùåøé øçàì ÷ìîò úîçìî òùåäé íçìð àì äîì ,äù÷ ïë íàå
,êìî éåðéî ìù äåöîä íäéìò äìçå õøàì åñðëðù äòù äúåàîù ,ãåò øîåì íå÷î
,øáúñî êëå .äåöîä çëî éåðéîì êôäéå ,úåùø øãâá äéäù ,íãå÷ä éåðéîä øåæçé
,êìîä éåðéî úåöî áåù íäî äò÷ôð êìîì òùåäé ìù äæ éåðéîáù àöîð ,ïë àì íàù
.éåðéî úåöî íåé÷á êìî éåðéîá à÷åã àéä äéåìúù øîàð íà ,÷ìîò úééçî úåöî ïëå
éáø úòãì íéðáì ïééãò äéä éåàø éåðéîä ïîæá ïä ìáà ,íéðá àìá úî òùåäé éë íàå

áù ìò ùðòðù ,(á"ò âñ ïéáåøéò) àôô øá àáàãçà äìéì äéáøå äéøôî ìàøùé ìèé
.åçéøé ùåáéëá

[ . . .]

íéèôåùä ïéá òùåäé úà äðîù ,(ãéîòä àìù ä"ã á"ò æë) äëåñ é"ùøá éúéàøå
.êìî úøåú åúòãì åéìò äúéä àìù äæî äàøð .ìàøùéì åãîòù

ïë íàå .êìî úøåú åéìò äéä àì òùåäéù ,øåøá ïôåàá äøåàëì äàøð ì"ðä ìëî
äøåàëì ,òùåäéî êìî éåðéî ïéã ãîìù ,(íù) "ïäë èôùî"á àéáäù í"áîøä éøáã
äæ åðéöî àìù ,êìîä éåðéî êøãë éåðéî êéøö èôåùä íâù øîåì ïéàå .ãàî íéù÷
à"ùøäî ïééòå .ãåãå ìåàùå òùåäéî àìà àéáä àì í"áîøä óàå ,íå÷î íåùá
,"íéì÷áù ì÷" :(íù àøîâá) øîàðù äîù ,(á"ò äë äðùä ùàø úåãâà éùåãéç)
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ïî åðîúðù ,ïåùîùå ïåòãâá åîë äàåáð íåù åá àöîð àìù ,çúôé ìò ïååëîä
.äøåàëì ïåéò êéøöå .íéîùä

יהושע א. מלך: של מעמד היה לא  נון בן  שליהושע  מלמדים נוספים  מקורות

יהושע ג . לארץ. בחוץ מלך  ממנים ואין לארץ בחוץ מונה יהושע  ב . נמשח. לא

את  מיהושע  הרמב "ם למד מדוע  קשה, זאת לאור עמלק . למלחמת יצא  לא

בישראל. מלך  של מינויו  אופן 

מלכים  בגדר היו רבנו ומשה נון  בן שיהושע  המלמדים מקורות

àøîâá éøäù .åéìò äúéä êìî úøåú òùåäéù ,çéëåäì ùé àñéâ êãéàî ïëà .ã
.äîçìî çåùîì åà êìîì àìà íéîåúå íéøåàá íéìàùð ïéàù ,åãîì (á"ò âò) àîåé

øîàðù äîî åãîì ,êìîì ÷ø íéìàùðù äæåòùåäéáøæòìà éðôìå" :(àë ,æë øáãîá)
ä"ã íù) é"ùø ùøéôå ,"êìî äæ ¯ àåä" :(àîåéá) íù åøîàå .'åëå "àåä ãîòé ïäëä
ïééòå .åéìò êìî úøåú òùåäéù ,äæî òîùî ."àø÷ éòúùî òùåäéá àäã" :(àåä
êìîì à÷åã íéìàùð íà ïéøãäðñå âàåã ú÷åìçî øàéáù ,(âé ùåøã) "íéëøã úùøô"
äéä ,âàåã úòãì ,íéîåúå íéøåàá ìàùðù ãåãå ,åì íéëéøö ìàøùéù éî ìëì íâ åà

.íù ïééò ,êìîë åîöò ÷éæçäù íåùî

éøäù ,ìàøùéá ïåùàø êìî äéä ìåàùù äàøðù ,ì"ðä ùøãîä éøáã íéù÷ ïë åîë
:(à"ò á÷) íéçáæ àøîâá ùøåôîë ,äéä êìî éàãå åðáø äùî äøåàëì

äîáé :øîåà ìàòîùé éáø :àáø áéúî .'åëå åì åðúð àìå úåëìî äùî ù÷éá
.øîà÷ åòøæìå åì :àáø øîà ?êìî [äùî àåä ,ïøäà úùà òáùéìà ìù]

àì úîàá äîì ,äåîúì ùé úö÷ù úîà ïä .êìî äéä åîöò åðáø äùîù ,ùøåôî éøä
ìéòì áúëðëå äùåøé úåëìîäù ,äøåúá àåä ùøåôî ïéã éøäå ,åòøæì íâ úåëìî åì äðúéð
úåëìî ìò äøåúá øáåãîäù øîàð íà óàå ?([äæ øåáéçá äèîùåäù] äøòäá â úåà)
ìëî òåøâ åðéà éøä íå÷î ìëî ,ìàøùé õøàá ÷ø àåäù ,êìî éåðéî ìù äåöîä íåé÷ çëî
í"áîøá ùøåôîë ,íìåò ãò åðá ïáìå åðáì äùåøé íäù ïàëî ãîìðù ,ìàøùéá íééåðéî
ïë íàù ,úåëìîì íééåàø åéðá åéä àìù íåùî àåäù øîåì ïéàå .(æ ,à íéëìî úåëìä)

åòøæì úåëìîä äëæ àì åðáø äùîù åøîàù äæ äîå ,ïë ïéãä íéëìîä ìëá éøä3?

.3é÷ìà 'ä ã÷ôé" :(æè ,æë øáãîá) ÷åñôä ìò (ãé ïîéñ àë äùøô) ñçðéô äáø ùøãî ãåò ïééòå
,äàøð äæîå .åúìåãâ åéðá åùøééù ù÷áéù äòùä äòéâäù ,íåìùä åéìò åðáø äùî øîàù ,"úåçåøä

íééåàøì íáéùçäùúùåøéìãöî éë íà ,úåëìîäíîöòòùåäé àìà äæì íééåàø åéä àìù éàãå
.íù ùøåôîë ,åãéîìú
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àìà úåøæòä ìòå øéòä ìò ïéôéñåî ïéà" :(à"ò ãé) úåòåáù äðùîá åøîà ãåò
:(è ,äë úåîù) ïëùîá øîàðù äîî åäåãîì (à"ò åè íù) àøîâáå .'åëå "êìîá
äùî éãé ìò ùã÷úð ïëùîù ,(ïëå ä"ã íù) é"ùø ùøéôå .úåøåãì åðééäã ,"åùòú ïëå"
úùåã÷ ïéðòì å÷ìçðù ,(à"ò æè) íù àøîâá ãåò ïééòå .êìî äéäù ,íåìùä åéìò åðáø
é"ùø áúëå ,éðù úéáá ùãçî äùåã÷ ïëúéú àì ,ïðú "åìà ìëá" :øáåñäå ,éðù úéá
íåìùä åéìò åðáø äùîù éøä .äòù äúåàá êìî íù äéä àìù ,(àðåä áø ä"ã íù)
éøä ,ïéøãäðñä ùàø àìà äéä àì åø÷éò ìëù øîàð íà éë ,åéìò äúéä êìî úøåú
êìîä äéä ìåàùù ì"ðä ùøãîäë àìù çéëåî äæ ìëå .éðù úéáá íâ äúéä ïéøãäðñ
äúéä ïëå .ìàøùé ìò êìî äéä íåìùä åéìò åðáø äùî íâù çëåî ïàëî éë ,ïåùàøä
.ïáåîë ,øåèð÷å ú÷åìçî éøáãî äçëåä êë ìë ïéàù àìà ,äòåãéä çø÷ ìù åúðòè

של  מעמד  לו שהיה  מלמדת ותומים באורים נשאל נון בן  שיהושע  העובדה

במפורש  שנאמר  כפי מלך , היה כבר רבנו משה גם לכאורה כן , כמו  מלך .

מלך  ידי  על העזרות בקידוש  הצורך  שאת ועוד, סנהדרין  במסכת בגמרא

המשכן. את שקידש רבנו  ממשה לומדים

בחירתו  ונסיבות השופט של  ההלכתי מעמדו 

כמנהיג  השופט מעמד

øîàðù äîî çéëåäù ,(àé ùåøã) åéúåùøãá ï"øä éøáãì úåðôì àìà åðì ïéàå .ä
ïåøùéá éäéå" :íåìùä åéìò åðáø äùî ïéðòì (å ïîéñ á äùøô úåîù äáø ùøãî)
(à"ò èî) ïéøãäðñá òùåäéî åãîìù äîî ïëå .äùîì æîøé ¯ (ä ,âì íéøáã) "êìî

:ù [ï"øä áúëå] ,íéëìî åéä àì íäå ,úåëìîá ãøåî ïéã (á úåà) ìéòì áúëðë

çëå èôåùä çåë :úåçåëä éðù ìåìëé èôåùä ,ìàøùéá êìî äéäé àì øùàë
êìîä4.

(á úåà) ìéòì úøëæðä åúçéúôá ìàðáøáàá øåáéã áçøäá íéàöîð äìà íéøáã
êìîä ïéáù úå÷ìåçîäå úåôúåùîä úåãå÷ðä úà íù äðåîù ,íéèôåù [øôñ]ì

:äøåúä éô ìò åøéáçì íãà ïéá ïåãì íéåðéî ø÷éò íéèôåùäù éëå ,èôåùì

.4ìãáäá áúëù ,(á"ò ë úåãâà éùåãéç) ïéøãäðñá à"ùøäîä è÷åðù éôë àìù íä åììä ï"øä éøáã
ïåãì íéîòôì øãâ õøåôä êìî" :ïë ïéàù äî ,äøåú ïéãá ÷ø íéðã íéèôåùäù ,êìîì èôåù ïéáù

.í"áîøä êåúîå àøîâä êåúî íéçøëåî ï"øä éøáã ,åðéøáãá øàåáîù éôë ïëà ."úéñåîéðä úãá
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øéò ìëáù ïè÷ä ïéã úéáä ìò äåö ,íéèôåù úùøôá äøåúäù äàøú àìä
íäå ,ìåãâä ïéã úéáä ìò øéäæä (ç ,æé íéøáã) àìôé éë úùøôáå .'åëå øéòå
íå÷îá ãîåòä íìåëáù ìåãâä àåäå ,èôåùä ìòå ,íéìùåøéá øùà ïéøãäðñä
ïåãì äéä ãåçéáå äðåùàøå íöòá íúâäðä ,ïë íà äðä .'åëå äùî åððåãà
íéøëæðä íéèôåùäù åðéöî íàå .íéèôåù åàø÷ð äæìå ,÷ãåöä èôùîä éôë
ïåãì èìçåîä úìåëéä íäéìà øåñî äéäå ,úåîçìîá íéàöåé åéä äæä øôñá

,äøåúä éô ìò àìùå äòù úàøåä éôëíäù äîá íäéìà äæ äéä àì
íéèôåùèôåùä çë íäì äéäå ,êìî ïééãò ìàøùéá äéä àìù éôì íà éë ,

äøáòää êøã ìò íéîòô äæìå .ì"æ íéñð áøä äæ ìò ìôð øáëå .êìîä çëå
'åëå êìîéáà úà åëéìîéå" :(å ,è íéèôåù) øîà ,úåëìî ïåùì íäì øîàð
,âì íéøáã) åøîà äîì :ì"æç åøéòä øáëå .'åëå èôåù äéä àåäå ,"íëùá
éøä øåãä ìåãâ ,êìî ïéàù íå÷îáù ,äùî äæ ¯ "êìî ïåøùéá éäéå" :(ä

.êìîë àåä

éãé ìò úåëìîä éðéðòì òâåðù äî ìëá åøãòäá àìîúî êìîä ãé÷ôúù ,äæî àöåéå
åðàáäù úåøéúñä úåáùåéî äæ éô ìò .äìåãâä ïéøãäðñ ìù ùàøä äéä àåäå ,èôåùä
ìë íéîàúåî äæáå ,íéëìî åéä àì òùåäéå åðáø äùî úîàáù ,íéùøãîáå úåøîâá
äúåàáù ïåéëî ,íå÷î ìëîå .ìåàù äéä ïåùàøä êìîäù íéçéëåîä íéøîàîä íúåà
,êìî ìù ãé÷ôúä úà äìåãâä ïéøãäðñ éùàø øåúá íä åàìéî ,êìî äéä àì äòù
äìòäù äæå .êìî úøåú íäì äéäù íéçéëåîä íéøîàîä íúåà ìë íéáùåéî äæáå

ïúéà ãåñé åì ùéå ,àåä ïåëð úîà ,àøáñî (íù) "ïäë èôùî"áíøå÷îå ,ï"øä éøáãá
.ìéòì áúëðëå ,àøîâä êåúî øåøá

של  סמכויות  מוקנות לו  "שופט ", ידי  על העם  של הנהגה תתכן מלך , בהעדר 

כאחד. מלכות ושל שיפוט 

המלך  מקום כממלא השופט בחירת אופן

éãëá éúòã úåéðò éôì äàøðù äî éôë úåãå÷ð äìà éà óéñåäì êøåö ãåò ùéù àìà
:ïäå .øúåé øáãä úà øéäáäì

(à)åì äð÷î ïéã úéá ùàøë èôåùä úåðîúä ïéààìéîîïéàùë êìîä úåëæ úà
úéá ùàøë éåðéîä íöòáù ïëúé éë íà) åîöòìùë éåðéî ùøåã äæ àìà ,êìî
êà ,êìîä ãé÷ôúá éåðéî íâ ,êìîä øãòäá ,åéìàî ïáåîä øáãë ,øáë æåðâ ïéã

.(øàáúéù åîëå ,éåðéîä øãñì àðéî à÷ôð äæî äéäé
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(á)éô ìò éë íà ,ïéøãäðñä ùàøì à÷åã úãçåéî äðéà êìîä ãé÷ôúá åæ úåðîúä
.ïéøãäðñä ùàøì úðúéð úåðîúää äúéä áåø

(â)úåðîì íçåëá ùéù äìà åéåðéîá åôúúùéù ùøåã êìî ãé÷ôúá èôåùä éåðéî
àìà äðîúî ïéà ïàëù äæì íàúäá ,øçà àåä éåðéîä äùòî íöò ìáà ,êìî

ãé÷ôú àìîî.ùîî êìî àìå

השופט  סמכות מול המלך סמכות

ùé éîöò ïéã èôåùù ,åîöò ìàðáøáàä [éøáã] êåúî äàøð äøåàëìù éô ìò óàå
êìîì úåôúåùîä úåãå÷ðä ïéá íù áúë àåä éë ,åìå÷á òåîùì áåéçä ïéðòì åì

:èôåùå

,ãåáëå àøåîá åôúúùé ,íéèôåùäå íéëìîä ¯ íìëù àåä éòéáøä óåúéùä
:(áé æé íéøáã) äøåú äøîà èôåùä ïéðòá íà .äúéî áééç íäéô úà äøîîäå
úîå èôåùä ìà åà" 'åëå "ïäëä ìà òîù éúìáì ïåãæá äùòé øùà ùéàäå"
,à) òùåäéá øîàðù äîî åäåùøã ì"æç íéëìîá íðîà .'åëå "àåää ùéàä

.'åëå "êéô úà äøîé øùà ìë" :(çé

åðéà äæ çëî íìåà .ïéøãäðñ ùàø åúåéä ãöî àåä åçåë ø÷éò èôåùäù ,äàøð äæî
äàéáîä äàøåäáå ï÷æá àìà åðéàù ,àøîî ï÷æ éðéã éôì àìà [åì úééöì äáåçä ïéà]
èôåùä çëá äéäéù ìáà .åîå÷îá ùøåôîë ,à÷åã ïéøãäðñ éãé ìò åðéãå ,úøë éãéì
éî ìë ìòå ,íãà ìë [ïåãì]å ,êìîä åîë [åúåöîì òîùð åðéàù úà] åðåãì åîöò
êùîä êåúî çøëåé äæå .êìî íå÷îá àåäùë àìà èôåùá åðéà äæ ,åéô úà äøîéù
ùé íàå ,ì"ðë úåëìîá ãøåî ïéã òùåäéî åãîì éøäù ,íîöò [ìàðáøáà ìù] åéøáã
øùà ùéàäå" :(íù íéøáã) øîàðù äî ãöî åìå÷á òåîùì áééçù ïéã èôåù ìëá
.úåëìîá ãøåî ïéãì äæî äçëåä ìë ïéà éøä ,[àøîî ï÷æá áåúëä] 'åëå "ïåãæá äùòé

éøäù ,úåëìî éãé÷ôúì ãçåéî éåðéîá êøåö ùéù ,ìéòì áúëðë øîåì çøëåîå
àìù ,(à"ò æè) úåòåáù àøîâá åøîà íå÷î ìëîå ,ïéøãäðñ åéäù éðù úéá úìçúäá
äúåàáù íåùî êçøë ìò àåäå ,(ã úåà) ì"ðëå åðáø äùîì äîåãá êìî [æà] íù äéä

.ñøô úåëìî ìåòì íéòðëð åéäù ,êìî ãé÷ôú [ïéøãäðñä ùàøì] åì äéä àì äòù

,ìéòì øëæðä ìàðáøáàäã àä äéì àøéáñ àìã äàøðù ,í"áîøä úòãì íâù äàøðå
ïåùàøä ïåùìëå ,åîå÷îá íéãîåòå êìî ïéàùë ÷ø íä íéðã ïéã úéáù äòù éðéã ìëù
çöåø úåëìäî á ÷øô åéøáãî ùåøéôá äàøð ïëù ,ìéòì úåøëæðä åéúåùøãá ï"øä ìù
ìëî .äòù úàøåä øãâî åðåãì ïéã úéá éãéá úåùøä ùé êìî ùéùë íâù ,(ã äëìä)
ïåùìëå ,úãä ÷åæéçå äøåúì âééñ íåùî øáãá ùéùë àìà äæ ïéàù äàøð íå÷î
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úåùòì íéîëç ååèöðù "úøîùî" ïéãî àåäå ,(ä äëìä) ïéøãäðñî ãë ÷øô í"áîøä
,íìåòä ïå÷éú ïéãî ìáà .(áî ÷"ñ çëø ïîéñ äòã äøåé áäæ éøåè ïééò) äøåúì âééñ
ïééò) í"áîøä úòã éôë íìå÷á òåîùì íéáéåçîå ,úåð÷ú úåùòì íä íéàùø éë íà
íå÷î ìëî ,(à ùøåù úååöîä øôñá ï"áîøä úåâùä ïééòå ,á äëìä íéøîîî à ÷øô
éëäã ,íìåòä ïå÷éú ãöî àìå äòù úàøåä øãâî àìà ,íçåëá ïéà úéîäìå úåëäì
åðãù íéèôåùä ìöà åðéöîù äîå .ìéòì øëæðä çöåøî á ÷øô í"áîøäã àðùéì ÷ééã
íå÷îá äòù äúåàáù ïéãî ïë íâ äéäé ,íìåòä ïå÷éú ãöî ïéùðåòå úåëî éðéã íâ

.ìéòì úøëæðä ìàðáøáàä úøáñëå ,íéãîåò íä êìî

להעניש  סמכותם אמנם, תקנות. לתקן  מוסמכים  המלך והן  הסנהדרין הן

בתור רק לכך מוסמכים הסנהדרין  ! שונה מכוחן  ובמוות מכוחן  במלקות

כ  שעה" השופט"הוראת או  שהמלך בעוד הדת, ולחיזוק לתורה סייג

העולם". "תיקון  לשם קבועה כדרך  לכך  מוסמכים

מינוי  מחייב  מלך מקום ממלא גם

éë .ïéøãäðñå àéáð éãé ìò êìî éåðéî ïéã òùåäéî ãîìù í"áîøä éøáã åðáåé äæáå
ùøåã äæ íâ íå÷î ìëî ,êìî éãé÷ôú àìîî àìà êìî äéä àì òùåäéù éô ìò óà
ïéøãäðñå àéáð ÷ø ,ïë ìòå .ìéòì øëæðëå ,êìî úåðîì íçåëáù äìà éãé ìò éåðéî
åðééä åìéà ìáà .éðîæ íå÷î àìîî åì úåðîì íâ íçëá ,øåîâ êìî úåðîì íçåëáù
êéà äù÷ ,êìî ãé÷ôú àìîî àåä ïéøãäðñ ùàø àìéîî êìî ïéàù íå÷îáù ,íéøîåà
úøåú åéìò äéä àìéîîå ,ïéøãäðñ ùàø äéä òùåäéù ïåéë ,òùåäéî í"áîøä çéëåä
,øîåì çøëåîå .àéáð úîëñä äëéøö äðéà ïéøãäðñ úåùàø éøäå ,êìîä íå÷î àìîî
,åîöòìùë éåðéî àåä êìîä íå÷î àìîî ãé÷ôúì ïéøãäðñä ùàø éåðéîù ,ìéòì áúëðë

.äîöò ãöî äæì úåëæä úà äð÷î ïéøãäðñ úåùàøì äøéçáä ïéàå

להתמנות יכול  אחד כל 

úãçåéî äðéà êìî íå÷î àìîîë úåðîúäù ,åðçðäù äçðää àéä úéçøëä ,ïë åîëå
úåà ìéòì äàáåäù ,á"ò äë) äðùä ùàø àøîâá åðéöî ïëù .ïéøãäðñä ùàøì à÷åã
.íéøeîçáù íéøeîçë íúòùá íéìå÷ù åéäå íéèôåùë åùîéùù íìåò éì÷ 'â åðîù (â
éùàøì åðîúé ,íìåò éì÷ë åøãâåäù ,äæá àöåéëå çúôéù ïëúé àì éàãå äæ éøäå
íéåðéî ïëúé êéàå ,ïåâä åðéàù ïééã áéùåîä úåðâá ì"æç åâéìôä øáë éøäå ,ïéøãäðñ
äæå ,êìîä íå÷î àìîî ãé÷ôúá àìà åðîúð àì íäù øåøá àìà ?ïéøãäðñ éùàøë
éçøëä åðéà åîöò êìîäù êøãëå ,äøåúä úòéãéá êøåö éìáî íãà ìëì úåðîúäì ïúéð
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íå÷îä àìîî íâ ,ïë åîë ,êìîä éåðéî éàðúî äæ ïéàå ,äøåúä úòéãéá ìåãâ àäéù
ùàø úà äæ ãé÷ôúá åðéî áåø éô ìòù ïåéëîù àìà .à÷åãá äæ éàðúì êéøö ïéà åìù
ìë äéä àì íìåà ,"íéèôåù" íùá äøáòää êøã ìò íìåë åàø÷ð ïë ìò ,ïéøãäðñä
äéäú èôåùä ìù äðåëðä äøãâää .èôùîä ïéðò íò íäìù úéúåëìîä úåëîñì øù÷

.èôåùä ìù íééèôùî íéãé÷ôúì øù÷ ìë éìáî ,"êìîä íå÷î àìîî" àåôéà

מקומו  ממלא לבין  מלך בין

ïéáù ìãáäá (ãé ,æé íéøáã) íéèôåù úùøô åðøåôñä áúëù äî ïáåî äéäé äæá
:êìîäù ,èôåùäå êìîä

ãáìá àåä êìåî èôåùä äéäù íéèôåùä ïéðòë àì ,åòøæå åì úåëìîä äéäú
.åéøçà åòøæ àì ìáà

'åëå íéùð éåáéø ïéðòì íé÷åìéçä øàù ìë) éåðéîä ãåñéá ÷åìéçä ø÷éò àöî äðä
øáë íä äùøôá íéøîàðääàöåú÷ø éë ,êìîäúåëìîä ¯ êìîäù ,(äìà ìëá øäæåä

ïåùìá ùîúùä ."ãáìá àåä êìåî" :íéèôåùä åìéàå ,åòøæìå åìäëåìîìò íâ
êìîä é÷åìéçá (íù) ìàðáøáàá íâ áúë ïëå .ãáì èôåùì ÷ø íöîèöðù àìà ,èôåùä
úùøåä ïéã éøä ,ïáåî åðéà äøåàëì äæå .åéðáì åúøøù ùéøåî èôåùä ïéàù ,èôåùì
,ìéòì åàáåäù í"áîøä éøáãá øàåáîë êìîá ÷ø àì ,éììë ïéã àåä íééåðéîäå äøøùä

.êëì íééåàø íäù ìë íéðáì íâ ùéøåî àåäù éàãå èôùîä úåëæå

íééåàø åéäù ,ìàåîù éðá ïéðòì (íù) ì"ðä åéúåùøãá ï"øä éøáãá øàåáî ïëå
ïáåîá áàä úìåãâ íéùøåé íéðáä ïéà äîì ïë íàå .éèôùîä ïéðòä úà úùøì
éåìéîå ,éðîæ éåðéî àìà åðéà éåðéîä ìù åø÷éò ìë éë ,ïáåî ì"ðä éôì ìáà ?äøøùä
.÷"åãå ,éåðéîä éôåà ìë úà øúåñ äæ éë ,äùåøéá øåáòé äæù êééù àìå ,éòøà ãé÷ôú

"שופט " למנות ניתן  מלך, כשאין והאברבנאל, הר "ן  לדעת ביניים: סיכום 

הוא  מינויו אולם מלך, של לאלו  דומות סמכויות זה ל"שופט " מקומו. לממלא

הסתירות  מיושבות זו  הבנה פי  על לבניו. תפקידו  את מוריש  הוא ואין זמני 

ניתן  ה"שופט" מנוי ויהושע. משה של למעמדם  באשר השונים המקורות בין

ראש  הוא  ה"שופט" אם  גם  הכרח. בכך  אין אולם  הסנהדרין, לראש לרוב 

מינוי בהליך  לו להעניק יש המלך מקום  כממלא  סמכויותיו את הסנהדרין ,

מיוחד.
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מלך? ממנים  כיצד

חשמונאי  בית  מלכי

ïéàù ,àöåé åðìù äçðää éôì éë .êøåöä ìë øåàéá úáåç åðàöé àì ïééãòù àìà .å
éøáã éôì àåäå ,êìî ìù éåðéîä êøãá àìà éúëìîîä ãé÷ôúá úåðîúäì ìåëé èôåùä

,ïë íà .ïéã úéáå àéáð éãé ìò í"áîøäíéèôåùì íééåðéî åðàöî àìù ,äù÷ äæ éôì
çúôé éøä ,éàåáð éåðéîë úåîåìçäå êàìîä ééåìéâ úà áéùçð íà óàå .íéàéáð éãé ìò
(â úåà) ìéòì åðàáäù åîëå ,"íéì÷áù ì÷" äéäå äàåáð íåù éãé ìò äðîúð àì
äæ éøäå .åéøáã ìëì èôåù úøåú åéìò ùéù ,åéìò íâ åøîà ïë éô ìò óàå ,à"ùøäîî
íéîåã êìîäå èôåùä éåðéîù ,(â ,à íéëìî) ì"ðä í"áîøä úåòîùî éôì éë ,äåîú

?íéèôåùì åììä åðîúð êéàäå ,ïéøãäðñå àéáð ìù êøåöä ïáåîá íä

ùàøá åðàáäù ,ïäë èôùîáù ïéãä ìù àöåîä úãå÷ðì øåæçì åðéìò ìèåî ïëà
,íéëìî úøåú íäéìò äéä íà íù ïãù ,éàðåîùç úéá éëìî ïéðòì (à úåà) íéøáãä
,ìåãâä ïéã úéáå àéáð éô ìò àìà êìî íéãéîòî ïéàù ,(íù) í"áîøä ÷ñôù äî éôì
úøåú éàãå éàðåîùç úéá éëìîù ,çéëåäì äàøðå .äàåáðä ä÷ñô íéàðåîùçä ïîæáå
êìîä ñôéøâàî øáãì äéàøå .êìîä úùøôá äøåúá øîàðù äî ìëì íäéìò íéëìî
åù÷äå .(à"ò æé úåáåúë) äìëä éðôìî øáòå (à"ò àî äèåñ äðùî) ãîåòî àø÷ù
íéøáã) øîàð éøäå ,åãåáë ìò ìçî êéà ,(íù úåáåúëå á"ò íù äèåñ) àøîâá äæá
?ìåçî åãåáë ïéà åãåáë ìò ìçîù êìîå ,êéìò åúîéà àäúù ,"íéùú íåù" :(åè ,æé
àìù ,øåîâ êìî äéä àì ñôéøâà éøäù ,(êìî ä"ã íù úåáåúë) úåôñåúá åøéòä øáëå
."êìîë ãåáë åá åâäð" :íå÷î ìëîù ,åöøúå .äèåñá íù øàåáîë ,"êéçà áø÷î" äéä
äæå ,áúëù ,(à"áèéøä íùá íù) úåáåúë úöáå÷î äèéùá øúåé íéøàåáî íéøáãäå
äùòðù éô ìò óàù ,äøåøá íúðåëå ."êìîë ãåáë åá íéâäåð ,êìîù ïåéë" :åðåùì
ïéã åá âäåðå ,øåîâ êìî àåä éøä äðîúðù øçàì íå÷î ìëî ,êìîì åéåðéîá øåñéà

."íéùú íåù" :áåúëä

úøåú ãáòéãá íå÷î ìëîå ,ìéòì áúëðëå åéåðéîá øåñéà äéäù ,êë ñôéøâàá íàå
úéìå ïéã úéì ,''êéçà áø÷"î äúéäù ,íéàðåîùç úéá úåëìî íöòù éøä ,åéìò êìî

.íä íéøåîâ íéëìîù ïééã

äøåú äøîàù äîù ,(åè ,æé íéøáã ,íéèôåù úùøô) äøåúä ìò ï"áîøä áúë ïëå
åà àéáð éãé ìò åðééäã íéùøôîä åùøéôå ,"êé÷ìà 'ä øçáé øùà" :(íù) êìî ïéðòì
:áåúëä úðåëá (íù) ùøéô ãåò ."ïë úåùòì ìëåú íà" :àìà åðéà ,íéîåúå íéøåà
àúéâøâ ùéø åìéôà" :(à"ò çð úåëøá) åøîàù äî êøã ìò àåäù ,'''ä øçáé øùà"
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øåá éøôåç ìò äðåîîä åìéôà] "äéì éî÷åî àéîù ïî,[íéîùî äðåîî ,íéî úå
éåðéî ïéðò áùåéî äæ éôìå .'ä ïåöøá àåäù äçéëåî éåðéîä ìò äàáù äîëñääå
ïéðòì åéìò èôåù úøåú íå÷î ìëîå .ìéòì øàáúðëå ,àéáð éô ìò äéä àìù ,èôåùä

.èôåùá íéâäåðù äëåìîä éðéã

'åëå "àìà êìî íéãéîòî ïéà" :(íù) í"áîøä ïåùì éë ,éì çðåä àì ïééãòù àìà
á) ïéøãäðñ ùàø äðùîä ïåùì êøã ìòå (á äëìä â ÷øô) àúôñåúäî çå÷ì àåäù
íù øîàðù äîì äîåãáå .ãáòéãá íâ àìà äìçúëì ÷ø àì òîùî åðéðò ,(à"ò

:ãåò (äðùîá)

,'åëå úåøæòä ìòå øéòä ìò íéôéñåî ïéà ,'åëå úåùøä úîçìîì ïéàéöåî ïéà
.'åëå íéèáùì úåéøãäðñ ïéùåò ïéà

äùòð àìù ìëù ,(à"ò ãé) úåòåáù äðùîá íééñ ïëå .ãáòéã ïéðòì íâ éàãå íìåëå
.ùã÷úî åðéà åìà ìëá

,ïéøãäðñì àéáð ïéá ÷ìçì äöåø (íù ïäë èôùîá) øåáéã åúåàá ì"öæ áøä ïøîå
äî äæá õøúîå .êøöð ãáòéãá íâ ïéøãäðñ ìáà ,äìéçúëì ïéã àìà åðéà àéáðäù
éãé ìò àìà êìî íéðîî ïéàù ,äëìäì àéáä (à ,ä) ïéøãäðñ úåëìäá í"áîøäù
åðéà ãáòéãá íâ ïéøãäðñ éìáù íåùî åúòãì àåäå .àéáðá êøåöä èéîùäå ,ïéøãäðñ
úåîå÷îä éðùáù ,í"áîøä éøáãá ñéîòäì ãàî äù÷ äæ éúòã úåéðò éôì ìáà .éåðéî
,øîåì øùôà êéàå ,"íéãéîòî ïéà" :äåù ïåùì è÷ð (íéëìî úåëìäå ïéøãäðñ úåëìä)
úåëìäáù ,ãåòå ?ãáòéãì åúåòîùî éðù íå÷îáå ,äìéçúëì åúåòîùî ãçà íå÷îáù

?íäì ãçà ïéã íäéðùù òîùî ,ïéøãäðñáå àéáðá êøåöä úà ãçàë ììë íéëìî

åîë ,ãåãå ìåàùå òùåäé éåðéîî ãîìð ïéøãäðñáå àéáðá êøåöä éøäù ,äù÷ øúåéáå
÷ìçì øùôà êéà ïáåî åðéà ,ïë íàå ,ìéòì øëæðëå (íù íéëìî úåëìä) í"áîøä áúëù
íâ áåëéòì àåä ïéøãäðñä ïéðòå äìéçúëì ÷ø äéä äàåáðä ïéðòù åðì ïééðîå ,íäéðéá
àìà åðì ïéà ,äéäù äùòîî åðãîìù ïåéëîù äèåð àøáñä ,øáãä íöòìå ?ãáòéãá
ãçà øñçùë ìáà ,ãçàë íäéðù éãé ìò äéäù ,åðééäå .äéäù äîì äîåãá éåðéî úøåö

?ãáòéãá åìéôà éåðéîä ìåçéù åðì ïéðî ,íäéðùî

הליך  ולכאורה במינוי . חייב  המלך  סמכויות מוענקות לו השופט  גם  כאמור,

אפוא  כיצד וסנהדרין . נביא  ידי על ! מלך מינוי כשל להיות צריך  מינויו

נבואה? היתה לא שבה בתקופה למלכים חשמונאי בית כהני התמנו 
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עמרי  בית 

úåôñåúä éë .êìîä éåðéî ìç ïéøãäðñ éãé ìò àìù íâù ,çéëåäì äàøðäå .æ
íé÷éñîå ,êìî úøåú åéìò äúéä íà ,áàçà ïéðòì åðã (êìî ä"ã á"ò ë) ïéøãäðñ

:ïåøçà õåøéú íù åöøéú ãåò .øåîâ êìî äéäù àöåé íäéôìù ,íéöåøéú äîë

úàîå äãåäéå ìàøùé ìë ìò êìîðù êìîä ìò ÷ø ,äøîàð àì êìîä úùøôã
.íå÷îä úàî êìî àì íâå ,äãåäé ìò êìî àì áàçàå ,íå÷îä

äðåëä øîåì êéøö ïåøçà õåøéúì íâù ,(íù úåôñåúä ìò) øðì êåøòá øéòä øáëå
êìîä úåùøá ïãä ,(ç ÷øô) à ìàåîù øôñá êìîä èôùîá øîàðù äî ïéðòì ÷ø
ìò íâù éàãå äîåãëå êìî àøåî ìù íéøáã øàùì ìáà ,åéëøöå åîöò êøåöì ãáòùì
ãåáë åá âäð åäéìàù ,(à"ò á÷) íéçáæ àøîâá ùøåôîù åîë ,êìî úøåú äúéä áàçà
êìîåäù êìî ìò íâ äøåîà äøåúáù êìîä úùøôù ,øîåì êéøö äæ éôìå .úåëìî
ïéøãäðñ àøîâá å÷ééãù äîî ,øðì êåøòä úòãë úö÷ çéëåäì ãåò ùéå .áàçàì äîåãá
äéàø êà .áàçà éãé ìò úåáð èôùîî ,íäéñëð ïéðòì úåëìî éâåøä ïéãá (á"ò çî)
íäéðù ,ìàøùé êìîå äãåäé êìîù ,(á äëìä â ÷øô) úåéøåä éîìùåøéäî äæì úùøåôî
.áàçàá øîàðù áåúëäî çéëåîå ,éùîð ïá àåäé úåøåã ãò êìî ïéã íäì äéäå ,íéåù
àìùå ,êìî úøåú åéìò äúéä áàçàù éøä .áàçà úéá øçàì äúéä àåäé úåëìî ïëå

.íéèñéìë àìà åéä àìù ,àåäé øçàì åàáù äìàë

,(àë ,æè à íéëìî) íéáåúëä éøáãá øëæð áàçà éáà éøîò ìù åéåðéîá ,äðäå
éøçà øùà íòä ÷æçéå" :éðáú éøçà éöçäå éøîò éøçà äéä éöç ¯ éöçì íòä ÷ìçðù
íòä ú÷åìçî àìà ,ïéøãäðñ éãé ìò éåðéî ïàë äéä àìù éøä .(áë ,íù) "éøîò
ïëúé êéàù ,ïë øáúñî éàãåå .éøîò øçàù éöçä øáâúä êë øçàå ,éöç éöçì å÷ìçðù
ìëî òøéå" :(äë ,íù) åá øîàðù ,éøîò úà êéìîäì íúîëñäå ïéøãäðñ úòã àäúù
åéìò äúéä åãéá úåëìîä äðåëðå íòä éöç ÷æçúäù øçàì ,íå÷î ìëîå ?"åéðôì øùà
úåçôä ìëì ,êøöð åðéà ïéøãäðñ éåðéî íâù éøä .åéøçà àáä åðáìå åì êìî úøåú
êøåöì àéáðá êøåöä ïéðò ïéá ÷ìçì (íù) ïäë èôùîá áúëù åîë àìùå ,ãáòéã ïéðòì
êøåöä ìò í"áîøä ìù åðéãù øáúñîù ,åð÷ñäù äî éôì øúåéá äù÷äå .ïéøãäðñá
ïéã úéá] à"ò íéëéøöä íéøáã øàùì äîåãáå ,ãáòéã ïéðòì íâ íä ïéøãäðñå àéáðá

.ãáòéã ïéðòì íâ ïéã íäù ,[ìåãâä

העם  סמכות

àìà øîàð àì êìî ïéðòì í"áîøä ìù åðéã ìëù ,éúòã úåéðò éôì äàøð ïë ìò
àéáð êéøöù àåä äæáå ,íãéî äøéçá éãé ìò àìùå íòä úòãî àìù äðîúîùë
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àì ,øåáéöä ìò äøøù àéäù ïåéëî éë .éåðéîä ìç àì äæ éìáå ,à"ò ìù ïéøãäðñå
äîåãáå .ìåãâä ïéã úéáå äàåáðä úîëñäá àì íà íäéìò åáéëøäì éî ìëåéù ïëúé
àìà ,ìàøùé éãé ìò äðîúð àì òùåäé éë ,í"áîøä ïééöù íééåðéî íúåà ìë åéä äæì

åúåðîì äååèöð åðáø äùîéðéòììàåîù ïëå .(á"ò âò àîåé) ïéøãäðñ åðééäã ,íòä
íéãéîòî ïéàù åøîàù àåä äæ ïôåàáå .ììë íäéô úìàùá åéä àì ,ãåãå ìåàù äðéîù
éãé ìò åúåðîì íéëñî åîöò íòäù ìë ìáà .äìåãâ éøãäðñå àéáð éãé ìò àìà êìî
àìà ,ïéøãäðñå àéáð íåùì êøåö ïéà äæá ,úøçà äøåö àéäù åæéàá åà úåøéçá êøã
åðì äî ,åæ äøøùì íéëñî íòäù ïåéëî éë ,êìî ïéãå ó÷åú åì ùéå éåðéîä ìç éàãå
àéöåî êìîä ïéà åøîàù äîù ,(à"ò æè) ïéøãäðñá éøéàîä áúë äæì äîåãáå .ãåò
ìáà ,íúîëñäá àìù åðééä ,à"ò ìù ïéøãäðñá àìà úåùø úîçìîì íòä úà
êøåö ùéù íå÷îá êøöð ïéøãäðñä ïéðòù éøä .úåùø úìá÷ì êéøö ïéà íúîëñäá
,íéøáãä ìëì êìî úøåú åéìò äìç ïåöøî éåðéîáù ,åððéðòá øîåì ùé ïë åîëå .äéôëá
øëæðä úåôñåúáù ïåøçà õåøéúì äæáù ,ìàåîùá äëåìîä èôùîá øîàðù äîî õåç

.äæ ïôåàá ìç ïéà ìéòì

ìò äðîúðù ïåéë ,øåîâ êìî úøåú åéìò äúéä éàãåù ,áàçà ïéðò áùåéî äúòîå
íéøçàä ìò åøáâúä êë øçà éøä ,éöç éöçì ÷ìåçî äéä íãå÷ù éô ìò óàå .íòä éãé
àì êéøö ïéà äæ ïôåàáå .íòä éãé ìò [åçåëî áàçà ìùå éøîò ìù] åéåðéî àöîðå
ïôåàá íéøåîà ìéòì áúëðë í"áîøä éøáãå .äàåáðä øáãì àìå ïéøãäðñ úîëñäì

íðåöø íöò ãöî íúîëñäá íòä ìò äðîúî åðéàù5.

:áúëù ,(ç ,â íéëìî) æ"áãøá íéùøåôî íéøáãäù ,éúéàø áåù

åà àéáð éãé ìò êìîåäù åðééä ,êìî éàäååîéëñäùåéìòìàøùé ìëìáà ,
åéìà òåîùì ïéáééç ìàøùé ïéà ,ä÷æçá ìàøùé ìò êìîå ãçà ùéà í÷ íà

.'åëå

.øàåáî åðéøáãáå ,äæì äéàø àéáä àìù àìà ,éúáúëù åîë íéùøåôî íéøáãä éøä

.5íâ éàðåîùç úçôùîî äùåøé ïéãîå .ïéøãäðñ éãé ìò äéä àì êìîì ñôéøâà ìù åéåðéîù äàøð ïëå
á"ò â) àøúá àáá úåôñåú ïééò ,íëñåî åðéà äæ íâå ¯ íéàðåîùçäî äúéä åîà ÷øù ,äëæ àì ïë
úåãìåú) õáòé ïééòå ,àåä ïë (áë ÷øô à íéãåäéä úåîçìî) úåéðåîã÷ä éôì ïëà .(øîàã ìë ä"ã

ùøåé úáä ïéàå ¯ (43 ãåîò ä ÷ìç ìàøùéøîåì íå÷î äéä ,äëåæ äéä äùåøé úøåúî íàå .úåëìîá ú
åøîà àì éøäå .äæá ïåéò êéøöå ,(æöú äåöî êåðéç úçðî ïééò) "êéçà áø÷î" :ìù ïåøñçä äæá ïéàù
úåôñåú ïééòå ,"äúà åðéçà" :åì åøîàù äîá àìà ,åì åôéðçäù äîá åàèçù (á"ò àî äèåñ) àøîâá
ìëîå ,ïéøãäðñ éåðéî åá äéä àìù äàøð ïë íà .÷åúùì íäì äéäù ,(íåéä åúåà ä"ã íù äèåñ)

.ìéòì áúëðëå ,"íéùú íåù" :ïéðòì êìî úøåú åì äéä íå÷î
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וללא  נביא  ללא שמונה פי  על אף מלך  של דין היה שלאחאב  מלמדים, חז "ל

שלדרך  מוכח, העם . ידי  על שמונה אביו  של מלכותו מכוח אלא  סנהדרין ,

פעילה  הסכמה ללא שהיא  וסנהדרין , נביא ידי על שופטים או  מלכים  מינוי

גם  מבואר כך העם . כלל של הסכמה ידי על חליפית מקבילה יש  העם, של

הרדב "ז . בדברי

נבחרת ממשלה של  מעמדה

êìîä øãòäá ïúéð êìîä çëù ,(ä úåàá) ìéòì åðçëåäù ïåéëî ,åðéøáãî àöåéä .ç
àäéù êéøö ïéà äæìå ,êìîä éãé÷ôú ìù íå÷î àìîîë ùîùî àåäù ,èôåùì íâ
,øøáúðù øçàìå .åéçà ìåãâ äéäéù éåöø øáãä éë íà ,ïéøãäðñ ùàøå øåãä ìåãâ à÷åã
éðùá úåéäì ìåëé äæå .íúåà äðîîä úåùøä ïéðòì íä íéåù èôåùäå êìîä éåðéîù
æàå ,íòä éãé ìò äøéçá êøãáå ,ïéøãäðñå àéáð éãé ìò äìòîìî éåðéî ïôåàá :íéðôåà

.ïéøãäðñì àìå àéáðì àì íéëéøö ïéà

ïäáù ,úåøéçá ìù êøãá ìàøùéá åùòéù íééúëìîîä íééåðéîä ìëù ,àöåé äúòî
íéìåëéù íùëù ,éúòã úåéðò éôì øáúñîå .úåëîñå ó÷åú íäì àäé ,íòä áåø òéøëé

úåðîìãçà ùéàúåðîì øùôà ïë åîë ,èôåùå ùàøëäöòåîäì åéäé ãçéáù
úåðåëð úåøéçá ìù êøãá øçáéúù äìùîî úöòåî éë ,äàøð äæ éôìå .åììä úåéåëîñä
.ìàøùé êìîì äúéäù úåëîñ äúåàë äîåàä úìäðäì òâåðù äî ìëá úåëîñ äì àäé

[ . . .]
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מנהיג? למינוי מספקת וסנהדרין נביא ללא העם הסכמת האם 

עליהן ישראלי  הרב  ומענה רבינוביץ'�תאומים  הרב  השגות 1תמצית

הר  ביקש ישראלי  הרב  של אלו דבריו במאמרו על לחלוק רבינוביץ'!תאומים בנימין ב 

מה!פא). עמ' ד קובץ והמדינה (התורה המלכות" ובדין הסנהדרין בדין נפשות "משפטי

תנאי  היא העם הסכמת מינוי נוסף לדבריו, של מקרה בכל ובסנהדרין בנביא  הצורך על

אפשרות  ולא שכשדוד חלופיתמלך, העובדה, מן לטענתו עולה כך ישראלי. הרב  כדעת

אינו  עדיין שהוא  אביגיל לו אמרה במלכות, מורד מדין הכרמלי  נבל את להרוג  רצה

הסכים  לא  עדיין שהעם מכיון ונביא, סנהדרין ידי על למינוי  זכה שכבר למרות מלך,

שבזמן  ב ), הלכה ג  פרק (הוריות הירושלמי מדברי גם עולה כך ב ). יד (מגילה למלכותו

ולא כהדיוט, לחטאת נקבה קרבן להביא היה דינו חוטא , היה לּו מאבשלום, ברח שדוד

כמלך. זכר

למלך  דוד של מינויו נבל, מעשה לגבי אותן: ודחה אלו בהוכחות דן ישראלי הרב 

ולא שאול מלכות תקופת תום לאחר רק שיחול במטרה במפורש נעשה שמואל ידי  על

מתוקף  כמלך דינו היה אזי  לכן קודם למלך מקבלו היה העם שאם אלא לכן, קודם

שמדובר  מוכיח ישראלי  הרב  הקרבן, לגבי  לתוקף. נכנסה טרם שמשיחתו אף  קבלתם,

המלוכה  דיני  שאר על משליך שאינו בקרבנות, מיוחד .2בדין

חז"ל  מהכרת ישראלי  הרב  הוכחת את לדחות גם ביקש רבינוביץ'!תאומים הרב 

נביא , או סנהדרין מכח ולא העם הסכמת מכח התקיימה שמלכותו אף כמלך, באחאב 

אופנים: ובכמה

נהגא. שהוא כיון מלכות דיני ממנו ללמוד ניתן מקום מכל מלך, היה לא אחאב

כמלך. עצמו

העם.ב . קבלת מועילה כן שבהם ממון, לעניני בנוגע רק מלך דיני  לו שהיו יתכן

בדיעבד.ג. רק חל שהמינוי יתכן

1.(1974!1900 (תרס "א!תשל"ד, רבינוביץ'!תאומים  הרב  המקורית. התשובה עיקרי הם להלן הדברים

התלמודית . האנציקלופדיה ומעורכי קוק, הכהן יצחק אברהם  הרב  של אחיינו היה

למינוי 2. העם של חיובית  בהסכמה צורך  אין אמנם אם שאף עולה , ישראלי הרב  מדברי גם אמנם ,

תגרום הסנהדרין ידי על המלך לבחירת  העם  של התנגדות הרי הסנהדרין, ידי על נעשה זה כאשר

המינוי. של לביטולו
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טענותיו: לכל השיב  ישראלי הרב 

היזרעאלי א. נבות את שדנו שהזקנים מתברר, ע "א ) (מח בסנהדרין מהגמרא 

של  דינו כן ואם שקבלו, (השקריות) העדויות פי  על כהוגן דנו במלכות, כמורד

מלך. כשל היה אחאב 

נבות ב . את הרגו (שהרי ממונות דיני על רק ולא  נפשות דיני  על גם שם דובר

במפורש, נאמר ב) הלכה ג  (פרק הוריות בירושלמי  זאת, מלבד במלכות). כמורד

מלכים. של דין היה יהוא  שושלת סוף עד ישראל מלכי  שלכל

הסכמת ג. מקום שמכל אלא ובנביא, בסנהדרין צורך יש שלכתחילה חולקים אין

ישראלי  הרב  כן, על יתר ונביא . סנהדרין ידי  על מינוי ללא  גם מועילה העם

את  מקיימים אין אמנם סנהדרין ללא  העם ידי על שבמינוי אפשרות, מעלה

למינוי מצות יש אופן בכל אולם המלך, מלא.תוקףמינוי 

מאחאב  ההוכחה לדחיית רבינוביץ'!תאומים הרב  העלה נוספות טענות שתי 

ונביא : סנהדרין ידי על מינוי  ללא גם מועילה העם שהסכמת

של א. ואילך מכאן מינוי פירושה השילוני  אחיה ידי  על דוד מבית המלכות קריעת

קריטריון  גם כאן יש כן ואם העם, הסכמת פי  על השבטים עשרת מלכי  כלל

וסנהדרין. נביא  של

שעה.ב . בהוראת מדובר

רק  אלא  המינוי, לסדר נוגע  זה שאין בכך, הראשונה הטענה את דחה ישראלי הרב 

מלך  למנות הכללי התורה שציווי  לטעון שאין וכפי  ישראל, על גם מלך למנות שיש

שום  שאין בכך, נדחתה השניה הטענה שיתמנה. מלך כל על מראש הסכמה פירושה

שעה. הוראת מכח רק היה אחאב  מלכות שתוקף בחז"ל, או בכתובים רמז

רק  היתה אחאב של שמלכותו לומר שחייבים וטען, הוסיף רבינוביץ'!תאומים הרב 

בדרכי  שהולך למלך רק ח) א, מלכים (הלכות הרמב "ם לדברי  שכן שעה, הוראת מכוח

שאמנם  ברמב"ם, ודייק זו טענה גם דחה ישראלי  הרב  מלך. דין יש והמצווה התורה

אולם  מצווה, לבטל גוזר הוא  אם לו לשמוע שאין וכמובן רשע , מלך לכבד חיוב  אין

המלכות. דיני שאר לכל למלכותו תוקף יש זאת בכל

במי  ישראלי  הרב  סיים תשובתו לים:את

את  לבחור העם שבכח שהעלינו מה לדחות בכדי  האמור  בכל אין  דבר, "סוף 

נפשות...". דיני  לעניני גם הסמכויות את לו  ולתת המלך
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המשך � הלכתי רקע
בימינו" המלוכה  משפטי "תוקף למאמר

שהובאה  ישראל", במדינת נבחרים ממשל ומוסדות הנשיא  "סמכות בענין בתשובתו

מוסדות  של לסמכותם העקרוני המקור בשאלת בהרחבה ישראלי  הרב  דן לעיל,

הוא זו לשאלה אלו. סמכויות של ובהיקפן בתוכנן לא אולם ישראל, במדינת השלטון

ונסקור  נקדים הבה להלן. המובא  בימינו" המלוכה משפטי  "תוקף  נוסף: מאמר הקדיש

דן. המאמר בהם העיקריים והסוגיות המושגים מן אחדים

דינא  דמלכותא דינא

דמלכותא "דינא  שמואל: האמורא  שטבע הכלל את מצאנו בגמרא  מקומות בכמה

א , כח (נדרים מיסים להטיל המלך של לסמכותו בקשר בגמרא  מופיע זה כלל דינא ".

(גיטין  קניין דרכי לבטל או ולחדש ב ) קיג קמא  (בבא  רכוש להפקיע  א), קיג קמא  בבא 

ב ). נד בתרא בבא  ב, י

נקרא ממלך מכס שמבריח שמי יא ), ה', ואבידה גזילה (הלכות פסק הרמב "ם ואכן,

גזלן:

מוכס  והעמיד קצוב  דבר או רביע  או  שליש שילקח ואמר המלך  שפסקו מכס

מה  על כלום מוסיף  ואינו  נאמן זה שאדם  ונודע למלך, זה חלק לגבות ישראל

שהוא  אלא  עוד ולא  הוא , דין המלך  שדין לפי  גזלן , בחזקת אינו  ! המלך  שגזר 

בין  גוי  המלך  שהיה בין  המלך , מנת גוזל שהוא  מפני  זה ממכס  המבריח עובר 

ישראל. מלך שהיה

ובין  נוכרי  במלך בין תקף  דינא " דמלכותא "דינא שהכלל במפורש, אפוא  פוסק הרמב"ם

ישראל. במלך

הכלל  ולפיה התוספות, דברי את ציין א ) (כח לנדרים בפירושו הר"ן זאת, לעומת

נוכרי: במלך רק תקף דינא " דמלכותא  "דינא 

דינא ", דמלכותא  ד"דינא  אמר : כוכבים  עובדי  במלכי דדוקא בתוספות, כתבו

הארץ, מן  אתכם אגרש מצותי תעשו  לא  אם להם : לומר  ויכול שלו  שהארץ מפני 

בה. שותפין  ישראל כל ישראל, שארץ לפי לא, ישראל במלכי  אבל

על  מבעלותו נובע  ממונות בדיני  להחליט המלך של הסמכות מקור זו, שיטה לפי 

חוקיו. את מקיימים שאינם נתינים ולגרש בעלותו את לממש שלו והאפשרות הארץ,
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אפשרות  למלך אין ישראל, עם לכלל אלא למלך, שייכת שאינה ישראל, בארץ ממילא,

דינא " דמלכותא  "דינא  של הכלל מכח מיסים להטיל או רכוש .1להפקיע 

בעניינים  רק נאמר דינא " דמלכותא "דינא  של הכלל האם חלקו, גם הראשונים

הרמ"א כתב וכן נוספים, ממונות דיני  לגבי גם להרחיבו שיש או למיסים, הקשורים

ח): סעיף  שסח סימן משפט (חושן

התלוים  ומכסים במסים אלא  דינא דמלכותא דינא אמרינן  דלא אומרים: יש

דברים , בשאר אבל זה, בדרך  אם כי בארצו ידורו שלא גוזר המלך כי  בקרקע,

דינא. דמלכותא דינא דבר  בכל דאמרינן להו , וסבירא חולקין  ויש  לא .

מיסים, לדיני  מעבר דינא" דמלכותא  "דינא  הכלל את שהרחיבה השניה, השיטה על

לט): ס"ק עג  סימן משפט (חושן כהן השפתי  הקשה

בישראל. כזאת תהא  לא  ושלום  חס תורה? דין לבטל גוים מדיני נלמוד היאך 

בדברים  רק דמלכותא דינא אמרינן  דלא  שסוברים  הפוסקים  לאותן  מיבעיא  ולא

דסוברים  פוסקים לשאר  אפילו  אלא  לחבירו... איש בין ולא המלך , להנאת שהם

אלא  תורתינו דין  נגד שאינו מה דוקא  היינו דבר, בכל דמלכותא דינא דאמרינן 

ודאי חלילה, תורתינו , נגד דבר בכל הגוים  בדיני לדון  אבל אצלינו , מפורש  שאינו

בישראל. כן  יעשה לא

ומסקנתו:

למלך  הנאה בו  שיש  בדבר  אלא  דינא דמלכותא דינא  אמרינן  דלא קאמר , דהכי

שידונו  לא אבל אצלינו, מפורש הדין שאין מה המדינה בני לתקנת שהוא  או

תורתינו. נגד גוים  בדיני 

תקף  אינו הוא התורה דין את נוגד המדינה שחוק מקרה שבכל היא , דבריו משמעות

הלכתית.

שסמכות  לקבל, שהתקשו היו דינא", דמלכותא  "דינא בגדרי השונות הדעות לאור

ש  אותם אף  חוקים, לחוקק ישראל הכלל מדינת מכח היא  התורה, דין את נוגדים אינם

טעמים: ומכמה דינא ", דמלכותא  "דינא  של

זה.א. דין קיים לא ישראל שבארץ ישראל שבמלכי הסוברים יש כאמור,

מוגבל.ב . לזמן נבחר שלטון הוא בארץ השלטון

שהר "ן 1. התוספות לדברי שהמקור  הצביע טז ) סימן ד' חלק  תורה " של ("באהלה  אריאל יעקב  הרב 

הרי  הגויים, למלכי שבנגוד מבואר, שם  י"ב ). סי' התוספות בעלי (שו"ת ר "ת בתשובת הוא  מצטט

שדינא אפוא, מבואר  הון". לו הרבות לעצמו כדין... שלא כלומר  לגזול יכולין אין ישראל... "מלכי

מה בכל לא  אך המלך, של האישית  לטובתו הקשור  בכל רק  ישראל במלכי תקף לא  דינא דמלכותא 

(שם). אריאל הרב  של בספרו בהרחבה  וראה הממלכה . לטובת  שקשור 
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מצוות ג. שומר הוא  ואין ונביא סנהדרין ידי  על התמנה לא  .2השלטון

הדין  בבית דיין שהיה ,(1969!1890 (תר"ן!תשכ"ט, הדאיה עובדיה הרב  כבר ברם,

סמכויות  על להחיל שניתן קבע  הראשית, הרבנות במועצת וחבר ישיבה ראש הגדול,

ו  חלק עבדי" ("ישכיל דינא " דמלכותא "דינא  של הכלל את ישראל במדינת השלטון

בתחילת  לז!מד). עמ' ט!י  והמדינה בהתורה לראשונה פורסם כח, סימן משפט חושן

גם  חל דינא דמלכותא  דינא  אם בשאלה הראשונים במחלוקת באריכות דן הוא  דבריו

כדברי  ישראל, במלכי גם קיים זה שכלל לפסוק יש שלהלכה והראה ישראל, במלכי 

להתחלף  ומטבעו מלוכני שאינו לשלטון אם בשאלה הסתפק הוא  אמנם, הרמב"ם.

הרב  נטה לבסוף , הציבור. להנהגת הנוגע  בכל מלכות של סמכויות יש לתקופה אחת

דמלכותא דינא לומר מקום יש ממש "מלכות" שאינו שלטון על שאף  לומר הדאיה

דינא.

שהכלל  להוכיח, האריך טז) סימן ד' חלק תורה" של ("באהלה אריאל יעקב הרב  גם

בישראל. גם תקף  דינא" דמלכותא "דינא של

העיר טובי שבעת 

סמכויותיהם  על ישראל במדינת השלטון סמכויות את להשתית שרצו רבנים היו

ובפוסקים. בחז"ל המוזכרים הקהל", "תקנות או העיר", טובי "שבעת של

כנסת, בית שמכרו העיר לבני  בהקשר העיר" טובי  "שבעת מוזכרים חז"ל בדברי 

א). כו, (מגילה לחולין המכירה כסף  את להוציא  ניתן העיר ובני  העיר טובי  שבהסכמת

אחת  העיר. טובי לאותם שיש נוספות בסמכויות עסקו לאחריהם הפוסקים

הסמכות  היא  ב) סימן משפט (חושן דיינים בהלכות שמופיעה המרכזיות, הסמכויות

לסנהדרין: בדומה שעה", ב"הוראת הרגילים, הדין סדרי פי על שלא  לדון

בית ממון ,כל בין  מיתה בין דנין היו  בעבירות... פרוצים  שהעם  רואים  אם  דין...

טובי או  הדור , גדול ודוקא  גמורה... עדות בדבר אין ואפילו עונש , דיני  כל בין 

בעירן  העיר שטובי  מקום , בכל נוהגין וכן  הגה: עליהם. דין בית שהמחום העיר

המנהג. כפי  הפקר והפקרן ועונשין , מכין הגדול, דין  כבית 

שלא גם חבריה את לשפוט סמכות יש עצמם על ממנים קהילה שחברי  למנהיגים

האומה  שכלל למנהיגים הדין שהוא  לומר מקום יש לכאורה, הרגיל. תורה דין פי  על

שפיטה  סמכויות להם יש עדיין מלכות, של גדרים להם אין אם שגם עליהם, ממנה

נרחבות. וענישה

ז ,2. (תחומין הכנסת" לחוקי הלכתי  תוקף "היש אביב , תל צפון של ורבה דיין שהיה  פרדס , חיים  הרב 

.(520!519 עמ '
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דין  בית שהמחום העיר "טובי נאמר: לעיל) (שצוטטו ערוך השולחן בדברי  אמנם

אך  דין. בית ידי על להתמנות העיר טובי שעל לכאורה להבין ניתן והיה עליהם",

ערוך, השולחן לפסיקת הבסיס שהיא הטור, שלשון כך על הצביע  ט) ס"ק (שם הסמ"ע

ערוך, השולחן דברי  את בהתאם ופירש עליהם", רבים שהמחום העיר "טובי  היתה:

יש  כלומר דין, בית בתור עליהם להיות העיר טובי את המחו שרבים היא שהכוונה

[הציבור שהמחום העיר "טובי  ! ערוך השולחן דברי  את עליהם".בתור ]לקרוא דין בית

השלטון  בסמכויות הכרה על המקשות מגבלות יש העיר טובי  סמכות על שגם אלא 

חשוב " "אדם בעיר יש שאם היא , הראשונים רוב דעת מכוחו. ישראל יש 3במדינת הרי

לשולחן  בביאורו הגר"א מדברי גם מסתבר כך השונות. לתקנות הסכמתו את לקבל

שבכוחו  לו, המקביל המוסד או חשוב ", "אדם אותו אפוא הוא  מי  ח). ס"ק (שם ערוך

הממשלה? תקנות ואת הכנסת חוקי  את כיום לאשר

העיר" טובי "שבעת מכח חוקים לחוקק הכנסת בסמכות שכפרו רבנים היו אכן,

הדור  גדולי  עם התייעצו לא  אלו חוקים שבחקיקת .4מכיון

הספרדי  הראשי  והרב  לציון הראשון שהיה עוזיאל, חי  מאיר ציון בן הרב  ברם,

דין  "יסודות בתשובתו טען ,(1953!1880 (תר"ם!תשי"ג, ישראל במדינת הראשון

באדם  הצורך שלהלכה, טו!כא), עמ' ה!ו, והמדינה (התורה ובעמים" בישראל מלכות

כלל  של בנבחרים מדובר כאשר ואילו מסוימת, אומנות בני  של בתקנה רק הוא חשוב 

כתב, הנ"ל בתשובתו הדאיה, הרב  חשוב . אדם של בהסכמה צורך אין הציבור,

שמתחילה  נחשבת לכנסת, הבחירה זכות מבעלי  חלק הוא העיר" ש"חכם שהעובדה

תורה  דין נוגד הדבר אין עוד כל שיתקנו, מה לכל הסכים .5הוא

העיר: טובי  שבעת סמכות על נוסף סייג מעלה (שם) הרמ"א 

במה  הצבור  להכריח רק באלה, העיר טובי  ביד כח דאין ליה וסבירא  חולקין  יש

דבר לשנות רשאים  אינן אבל כולם , מדעת עליהם  שקבלו או  מקדם  מנהג שהיה

או  לאחר ], והפסד לאחד רווח [שיש  להאי ופסידא  להאי  רווחא דאיכא במידי 

כולם. מדעת שלא ממון  להפקיע

לגרום  העלולות ממוניות תקנות לתקן יכולים העיר טובי  שאין הסוברים יש כלומר,

ללכת  שיש סיים, הרמ"א אמנם העיר. בני כל הסכמת ללא  מוגדרות, לקבוצות הפסדים

חשוב .3. לחכם  שהכוונה מבואר יא, ד', מכירה הלכות  הרמב"ם , בדברי

צדק4. (שערי מס " בהעלמת ציבוריות  לחברות  "סיוע אשדוד, העיר של רבה  שיינין, יוסף  הרב  למשל,

.(379!365 עמ ' טז,

דינא ",5. דמלכותא "דינא מכוח סמכויות לשלטון שיש לומר נטה  הדאיה  הרב  לעיל, כנכתב למעשה ,

טובי  "שבעת  סמכות את  לכך  צירף  דמילתא  לרווחא ורק העיר , חכם של הסכמה  כלל זוקק שאינו

העיר ".
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שלטון  שעבור הנ "ל, במאמריהם כתבו הדאיה והרב  עוזיאל הרב  המנהג. אחר בזה

מגבלה. זו אין חוקים שיחוקק מלכתחילה הסכמה תוך הציבור ידי  על שנבחר

החרם  משפט

שהרב  מקור בישראל, השלטון סמכויות על ללמוד אפשר ממנו נוסף אפשרי  מקור

ובו  החרם", "משפט בקונטרס הרמב "ן דברי הוא להלן, המובא  במאמר בו דן ישראלי

התיחס  הוא  דבריו בתוך שבועה. לבין חרם בין שקיימים המהותיים ההבדלים את ביאר

מיתה: חייב  עליו שהעובר חרם, להחרים למלך שיש לסמכות גם

הרי ישראל רוב במעמד סנהדרין, או  ישראל, מלך החרם  אותו החרים  ואם 

באיזו  אותו  להמית הסנהדרין או  המלך הם ורשאין מיתה. חייב  עליו העובר 

שירצו. מיתה

עליהם  שהעובר ישראל, מנהיגי  שהחרימו לחרמות דוגמאות כמה נתן הרמב "ן

מיתה: התחייב

וכן  שמים . בחרמי  ידו שפשט לפי  נפשות בדיני  עכן שדן יהושע של דינו  וזהו 

[נ"א  ישראל וכן יהונתן", תמות "מות שאול: שאמר מצינו  ביטוי  שבועת בחרמי 

"כי שנאמר : גלעד, יבש  אנשי את הרגו  בגבעה פילגש  בימי  אלעזר ] בן פינחס

ותניא  יומת", מות לאמר במצפה ה' אל עלה לא לאשר היתה הגדולה השבועה

היתה  שבועה וכי  עקיבא : רבי  בשם הוא בילמדנו  שהחרם  ללמדך אלא  שם ?

מיתה. ונתחייבו עלו לא גלעד יבש אנשי החרם, הוא והשבועה השבועה

יואב  הריגת 

דן  בו וגם נפשות, בדיני  מלך של סמכותו על ללמוד ואפשר יתכן ממנו אחר מקור

שלמה  של בפקודתו צרויה בן יואב של הריגתו פרשת הוא  להלן, במאמר ישראלי הרב 

כח!לד): (ב ', א' מלכים בספר מסופר וכך המלך.

וּינס  נטה לא אבׁשלֹום  ואחרי  אדנּיה אחרי  נטה י ֹואב  ּכי יֹואב עד ּבאה ¨¨©¨¨ª¨¨¨©¨¦¨¨¨©£¥£Ÿ¦¨§©£¥©§¨Ÿ§©§והּׁשמעה
אהל  אל י ֹואב  נס  ּכי ׁשלמה לּמלך  ו ּיּגד הּמז ּבח. ּבקרנֹות וּיחזק ה' אהל אל ¤Ÿ¤©©£¥§©§©¦§¥©©ª©©¤¤§§ŸŸ¦¨¨¤Ÿ¤¨יֹואב
ו ּיבא  ּבֹו. ּפגע  לך  לאמר יהֹוידע בן ּבניהּו את ׁשלמה וּיׁשלח הּמזּבח אצל והּנה ŸŸ¤§¨¨¤§¨¨¥Ÿ¥§§©©¨Ÿ§©§¦©©¥§¦©¤¥¥¦§ה'
ו ּיׁשב  אמּות פה ּכי לא ו ּיאמר צא הּמלך אמר  ּכה אליו  וּיאמר  ה' אהל אל ¤¨©¨Ÿ¤©Ÿ¤¥¨Ÿ¨©©¤¤§¥©Ÿ¤Ÿ¦Ÿ¤¨¨§בניהּו
ּכאׁשר ע ׂשה הּמלך לֹו וּיאמר  ענני. וכה י ֹואב  דּבר  ּכה לאמר ּדבר  הּמלך  את ¤£©¥£§¤¤©¤ŸŸ¦¤¨§Ÿ¨¨¦©Ÿ¥¨¨§¤¤©¤¨¨§ּבניהּו
אבי . ּבית ּומעל מעלי י ֹואב  ׁשפך א ׁשר חּנם  ּדמי והסירת ּוקבר ּתֹו ּבֹו ּופגע  ¦¨¥©¥©¨¥¨§©¨¤£¨¦¥§¨Ÿ¦£©§©§©§¤¦ּדּבר 
וּיהרגם  מּמּנּו וטבים צּדקים  אנׁשים  ּבׁשני ּפגע א ׁשר ראׁשֹו על ּדמ ֹו את ה' ¥§©©©¤¦¦Ÿ£¤¨©¦§¥£¨¦©¦¦§Ÿ©¨¤¦¥§והׁשיב 
ׂשר יתר  בן  עמ ׂשא ואת יׂשראל צבא ׂשר  נר ּבן  אבנר  את ידע לא דוד ואבי  ©¤¤¤¨¨£¤§¥¨§¦¨§©¥¤¥§©¤¨¨Ÿ¦¨¦¨§¤¤©ּבחרב 
ּולביתֹו ּולזרע ֹו ּולדוד לעלם זרע ֹו ּוברא ׁש יֹואב ּבראׁש דמיהם ו ׁשב ּו יהּודה. ¥§§©§¦¨§¨Ÿ¨§Ÿ©§§Ÿ§¤¥§¨§¨§¨§צבא 



ישראל במדינת השלטון  מוסדות של ההלכתית סמכותם ! א שער 

64

וימתהּו ּבֹו וּיפּגע יהֹוידע ּבן  ּבניהּו וּיעל ה'. מעם עֹולם  עד ׁשלֹום  יהיה ¥¦§©©§¦©¨¨§¤¨¨§©©©¦¥¨©¨¤§¦§¦§ּולכסא ֹו
ּבּמדּבר . ּבביתֹו ¨§¦©¥§¥¨¦©ו ּיּקבר

הרג דבר של בסופו שבגינה הסיבה היתה מה מדויק באופן ברור לא אלה מפסוקים

שלמה, כנגד באדוניה תמיכתו בגין במלכות מורד שהוגדר משום האם יואב . את שלמה

מספקת? סיבה ללא  יתר בן עמשא  ואת נר בן אבנר את שהרג משום או

דנה  ע "א ) (יב  במכות הגמרא  זו. בסוגיה בהירות חוסר מצאנו חז"ל בדברי  גם

כללים  ממעשיו ללמוד ומבקשת המזבח, בקרנות והחזקתו למשכן יואב של במנוסתו

(בדומה  המזבח בקרנות החזקתו באמצעות דם מגואל להמלט יכול רוצח מתי 

מקלט): לעיר להמלטות

יואב  "וינס  דכתיב: שעה, באותה יואב  טעה טעיות שתי  רב : אמר יהודה רב  אמר

תפס  והוא גגו , אלא קולט שאינו ! טעה המזבח", בקרנות ויחזק  ה' אהל אל

של  מזבח תפס  והוא עולמים , בית מזבח אלא קולט  שאינו  ! טעה בקרנותיו;

ועבודה  כהן  אלא קולט שאינו ! טעה טעה, מיטעא נמי בהא  אומר : אביי  שילה.

היה. זר והוא  בידו,

כדין  למזבח להמלט ניסה הוא  שכן רוצח, בתור נהרג שיואב  משמע , זו גמרא מדברי

יקלוט  לא  שהמזבח לכך שגרמו שגיאות בכמה ששגה אלא מקלט, לעיר הנמלט רוצח

אותו.

שלא מנת על למזבח ברח שיואב  מלמדת, ע"ב ) (מח בסנהדרין הגמרא לעומתה,

הסנהדרין. בדין כרוצח אלא  המלך, בדין היינו ! במלכות כמורד אותו לדון יהיה ניתן

מי  לבין רוצח היותו עקב  שנהרג מי  בין מהותיים הבדלים שני על מלמדת שם הגמרא

שמחזיק  במלכות מורד להרוג רשאי אינו מלך א . במלכות: מורד היותו עקב שנהרג

להצילו  מועילה למזבח מנוסתו מסוימים בתנאים שרק רוצח, לעומת המזבח, בקרנות

בעוד  נכסיו, את יורשים הסנהדרין ידי על להורג שהוצא  אדם יורשי  ב . הסנהדרין. מדין

המלך. לטובת מופקעים במלכות המורד של נכסיו המקובלת) (שלדעה

הרמב"ם  ובפסק הסוגיות בין בסתירה דן ישראלי הרב  להלן, שיובאו בדברים

מקור  יואב של בסיפורו יש אכן אם ומברר רבים, התקשו בו פסק בעקבותיהן,

נפשות. בדיני  מלך של לסמכויותיו

המאמר מהלך

היקף  מהו מברר ישראלי הרב  בימינו", המלוכה משפטי  "תוקף שלפנינו: במאמר

לעיל: שהובא  למאמר כהמשך מקומו, ממלא של או מלך, של "סמכות סמכויותיו

למנות  הסמכות נתונה למי  ברר הוא  בו בישראל", נבחרים ממשל ומוסדות הנשיא 
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את  לאחת אחת בוחן ישראלי הרב  כך, לשם שלו. המינוי דרכי  ואת בישראל, מנהיג 

חז"ל: ובדברי  התנ"ך בפסוקי  מקור להן ומחפש המיוחדות סמכויותיו שלל

במלכות.א. מורד להרוג  סמכותו

להרוגב . הרגילים.סמכותו הראיות דיני פי על שלא  רוצחים

נוספים.ג. ממונות בדיני תקנות ולתקן מיסים להטיל סמכותו

פי  שעל הסמכויות היקף את להגדיר מאפשרת השונות הסמכויות מקור הבנת

בישראל. ולממשלה לכנסת להעניק ניתן ההלכה
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åðéîéá äëåìîä éèôùî ó÷åú
העם? ברצון תלויות  או  קבוע תורה דין  המלך: סמכויות 

במלכות? מורד לדון המלך לסמכות בתורה המקור מהו

ברורות? ראיות  ללא רוצחים להרוג המלך לסמכות  המקור  מהו 

מיסים? להטיל המלך לסמכות  המקור  מהו

המלך  לסמכויות המקור

העם? ברצון תלויות או קבוע תורה דין המלך: סמכויות

המלך  סמכויות 

úåììåë ,(ã¯â íé÷øô íéëìî úåëìä) í"áîøá åøãâåäù éôë ,êìîä úåéåëîñ .à
:øàùä ïéá ïëåúáÄ

åà äúéîì ,åúàåö ìò äøîî åà ,åãåáëá òâåôä úàå ãøåîä úà èåôùì úåëæ
.øçà óåâ ùðåòì Ä

ïéà ïéøãäðñì øåñîä èåôéùä øãñ éèøô éô ìòùë ,çöåøä úà úéîäì [úåëæ]
.äúéî åáééçì Ä

.íîìùì íéáøñîä ìò íéùðåò ìéèäìå ,íéñî ìéèäì úåëæ

הסמכויות מקור 

,úìáå÷îä åà äáåúëä äøåúä ïéã ø÷éòî êìîì úåðåúð äìà úåéåëîñ íà ïééòì ùéå
äîå .(úåùôð éðéðòì òâåðù äîá) äáçøäì åà íåöîöìå éåðéùì úåðúéð ïðéà äæ éôìå
,'''ã éðôì çðéå" :(äë ,é à"åîù) øôñá äëåìîä èôùî úà áúëù ,ìàåîùá åðéöîù

åéäù íéøáãä èåøéô ÷ø ,íéøáã äæéà ùåãéç àì äæ éôì äéäéíéìáå÷îùéà íãå÷î
ïôåàî úåòáåð äìà úåéåëîñù åà .éðéñî íåìùä åéìò åðáø äùî ãò ùéà éôîúìá÷

íòäìàøùéá íãé ìò äðîúî êìîäù ,ïéøãäðñä éãé ìò åðééäå ,íäéìò êìîä úà
úáùçð íúîëñäå ,(à ,ä ïéøãäðñ úåëìäå â ,à íéëìî úåëìä) í"áîøá øàåáîë
,(à ÷"ñ â ïîéñ íéîåú ãåò ïééòå ,â¯á ,à úåîåøú úåëìä í"áîø ïééò) íòä úîëñä
éôì òá÷ð àì åàøåî áåéçáå êìîä úåâäðúäá äøåúá úåùøåôîä úåëìä ïúåàî õåçå
äæ øáã øåñîì äøåú ïéã ø÷éòîù àìà ,åéúåéåëîñì òâåðá äøåúä ïî øáã íåù äæ
äîå .äøåú ïéã úåëîñ äæì àäé åòá÷éù éôëå ,äëåìîä ú÷åç úà òåá÷ì åîöò íòì
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äëåìîä ú÷åç úà øôñá áúëù ,äæ éôì ùøôúé ,äëåìîä èôùî úà ìàåîù áúëù
äøùàúäå äìá÷úðù éôëäòù äúåàáèôùî ,äæ éôìå .åðéã úéáå ìàåîù éãé ìò

ïúéð äëåìîääáçøäìíâ øùôà éàù éàãå äàøð íöîöì éë íà .íòä ïåöøá úôñåð
êìîä íäá äëæ áåù ,íòä éãé ìò åðúéðù ïåéëî äìà úåéåëæ éë ,åðúìàù ìù äæ ãöì
íéøáã) äøåúá ùåøéôá òá÷ðù éôë ,äëåìîä úùåøé ïéãî åàñë ìò íéáùåéä åéðá ìëå

(ë ,æé1.

äìà úåéåëîñù ,ìàøùéá êìîä úåéåëîñ úà í"áîøä ùøéôù äîî çéëåäì ïéàå
äëæ øáëå ,ïîöîöì ïéàù éàãå äæ ,åðáúëù éôë éøäù ,úåãîåòå úåòåá÷ãåã úéá

éàãå äìà úåéåëîñ ïë ìòå ,ãåã úëìîäá ìàøùé åîéëñäù äî éô ìò íìåòì úåëìîá
.ìéòì áúëðëå ,äáçøäì ïä úåðúéð íå÷î ìëîå .úåøåãì ïä úåòåá÷

øáëù éôëù ,íéøçáðä àéùðäå äìùîîä úåéåëæ ïéðòì ,åðà åððîæì äæî äðéî à÷ôðå
íäì ùé ììëä úâäðäì òâåðù äî ìëá ,(ìéòì) [éðéîéä ãåîò ìù] æ ïîéñá åðøøá
àìà íåéë åðì ïéà ,úåãîåòå úåòåá÷ êìîä ìù úåéåëîñäù øîàð íà .êìî úåéåëæ
úåàëæ íâ åðåëé íäéô ìòå ,úåëìîä éúáá åéäù éôëå åììä úåéåëîñä úà øøáì
àéùðä úåéåëîñ íâ ,íòä úìá÷ ïôåàî éåìú ìëä íà íìåà .àéùðäå äìùîîä
äî ìëå .åãé ìò äæ íùì åøçáðù åçë éàá åà íòä úèìçäá úåéåìú åéäé äìùîîäå
åëæé ,úåùôð éðéðòá ïéá úåðåîî éðéðòá ïéá àéùðäå äìùîîä úåéåëîñá íòä èéìçéù

ó÷åú äæì äéäéå ,íäá.äøåú ïéã ìù úåëîñå

יש  בישראל, הממשלה מעמד על ז ) (סימן  הקודמת בתשובה הנאמר  לאור 

העיקריות, המלך סמכויות לגבי  כמפורש האם ! סמכויותיה הן  מה לברר 

מיסים , להטלת וסמכויות תורה דין  פי על שלא גם  ענישה סמכויות הכוללות

נציגיו  בחירת בעת עצמו  על מקבל שהעם  במה תלויות אלה שסמכויות או 

לכנסת.

במלכות? מורד לדון המלך לסמכות בתורה  המקור מהו 

החרם  משפט סופר : חתם

éøáãá íäéúåøå÷î øåøéáå úåëìää éôåâ úà úåàøì àð äøåñð øáãä øåøéá íùì .á
í"áîøä ïééöî ,åúéîäì êìîì úåùø ùéù ,úåëìîá ãøåî ïéãá .íéáåúëäå ì"æç

.1.åãéá úåùøä àäú íà ,åéúåéåëæ ìéáâäì åîöòî êìîä íéëñé íà ,ïåéò êéøöå
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ìë" :(çé ,à òùåäé) òùåäéì ìàøùé åøîàù äîî øå÷îä úà (ç ,â íéëìî úåëìä)
,äæá äù÷úä (çø ïîéñ íééç çøåà) øôåñ íúçáå ."úîåé êéô úà äøîé øùà ùéà
ùãçì éàùø àéáð ïéàù åðéãéá ììë éøäù ,äùîã àúééøåà øôñá åæ äëìäì øå÷î ïéðî
,æé) íéøáãá áåúëä éøáãå ?(äæî åðéöî àì ,éðéñî äùîì äëìä àéäù øîåìå) øáã
åúîéà àäúù" :(à"ò áë ïéøãäðñ äðùî) ì"æç åùøã íäîù ,"íéùú íåù" :(åè

äúéî ùðåò èøôá ,äæ ìò ùðåò ìéèäì íâ ìåëéù íúåòîùî ïéà ïééãò ,"êéìò2.

íøç ìë" :(èë ,æë) àø÷éåá áåúëù äîî àåä øå÷îäù ,íù ÷éñî øôåñ íúçä
èôùîáå íù äøåúä ìò) ï"áîøä ùøéôå ,"úîåé úåî äãôé àì íãàä ïî íøçé øùà
ìò åìá÷ù ïåéëå ,úåîì íøçä ïéãå íéøçäì úåëæ ìàøùéì äøåú äðúð äæáù ,(íøçä
áåúëá ùøåôîë ,íøç ïéãî äúéî áééçå íúìá÷ äìç ,úîåé åéô äøîîä ìëù íîöò

.ìéòì øëæðä

"íøçä èôùî"á ,íù ï"áîøá øàåáîä éôëù ,äàøð äæ ïéà éúòã úåéðòì íìåà
íøçä úà úéîäì ïéøãäðñäå êìîä éãéá äðåúð úåùøäìëáäúéîåìéàå ,íéöåøù

÷ø àåäù ,(íù íéëìî úåëìä) í"áîøá øàåáî äëåìîä èôùîáóééñáéôìù ,ãåòå .
å÷î ìëîù ,ïúåð ïéãä äéä äæêéøö íéðùíéãòãøåî ïéãá åìéàå ,íøçä ìò øáòù

áúë çöåøá íâ éøäù ,íéãò éðù êéøö ïéàù äàøð äëåìîä ïéãá èôùðù úåëìîá
äéàø éìá íâ åâøäì éàùøù (ïî÷ì åéøáã åàáåéå) äæî (é äëìä íù) ïìäì í"áîøä
øâì ãåã âøäù äîù ,(å ,çé ïéøãäðñ úåëìä) í"áîøä áúë ïëå .úåëìîä ïéãî äøåøá
ïéà äëåìîä èôùîù éøä .äòù úàøåäî åà úåëìîä ïéãî äéä åéô úàãåäá é÷ìîò

.ïéøãäðñä èôùîë íéãò éðùì êéøö

ïëòù øîåì í"áîøä êøöåäù äîù ,äæî ìéòì íù åîöò øôåñ íúçä áúë ïëå
.åéô úàãåäá åâøäù ïéðòì åðééä ,íøçä ìò øáåò ïéãî àìå äëåìîä èôùîî âøäð
ïééãò ,íøçä ìò øáåò ïéãî àåä äëåìîä èôùî ìë íàù ,øàåáî ïéà ïééãò ïë íàå
ìë íà ,äøåøá äéàø éìá âåøäì äëåìîä èôùî ìéòåé äîå .íéãò éðù úìá÷ì êéøö

?íøçä ìò øáåò ìù äæ ÷åñô ãöî ÷ø àåä åøå÷î ø÷éò

,úåëìîá ãøåî ìù ïéãä ø÷éòá äù÷úä àìù ,äàøé íîöò ï"áîøä éøáãá ïééòîä
ãøåîîù ,øáãä øåøáå .ùáãä ïî íòèù ïúðåé ìù åàèçáå ãòìâ ùáé éùðàá àìà
ïúðåé ïéðòá åì äù÷ äéäù äîå .øàåáîå èåùô åðéã éë ,åì äù÷ äéä àì úåëìîá

.2êìîá àìà âäåð äæ ïéã äéä àì ,äæ ÷åñôî øå÷îä äéä åìéàù ,äøåàëì ãåò óéñåäì ùé åéøáãì
øîàð ãøåî ïéã åìéàå ,'åëå íéùð éåáéøì òâåðá íù åøîàðù úåëìä øàùù íùë ,èôåùá àìå ùîî

.æ ïîéñá ìéòì øàáúðù éôë ,èôåù àìà êìî ïéã åì äéä àìù ,òùåäéá ùøåôîá åø÷éò ìë
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ìò äåèöð äæ ùéàùë àìà ãøåî ïéãî êìîä åö ìò øáåòä áééçì ïéàù íåùî àåä
ìò øæâ åìéôàå" :(ç ,íù íéëìî úåëìä) í"áîøä ïåùìëå ,éèøô ïôåàá äæãçàïî

ïúéðù åö ìáà ,'åëå "êìéù íòäìëììàøùéùøåôî ïåöø ãöî àì åéìò ãçà øáòå ,
ãøåîì úåëééù íåù äæì ïéà ,åøöé ìò øáâúä àìù ãöî ÷ø ,úåëìîá äòéâô ìù
éøä äéìò øáåòä êìîä ìù äãå÷ô ìë ,ïë àì íàù ,ïë øîåì êéøö éàãåå .úåëìîá
úåî ùðåò øåæâì êìîä ãéá çëù ùøôì í"áîøä êøöåä äîìå ,úåëìîá ãøåî àåä
ãéá øáò àìù ïúðåéî ï"áîøì äù÷ äéä ïë ìòå ?(à ,ã íù) ñîä íìùî åðéàù éîì
äæ ìëîå ?äúéî áééçúð äîìå ,ìàøùé ìëì àìà éèøô ïôåàá åéìà åö ïúéð àìå äîø
ïééãòå .äëåìîä èôùî ìù ãçåéî ïéãî àåä àìà ,íøç ïéãî åðéà ãøåî ïéãù ,äàøð

?äøåúá äæ èôùîì øå÷î ïëéäî ,ïåéò êéøö

בנים" על  אבות  יומתו "לא ספורנו:

,'åëå "íéðá ìò úåáà åúîåé àì" :÷åñôä ìò (æè ,ãë íéøáã) åðøåôñì éúéàøå
ïéðòì äðåëä ùøéôùúåëìîá ãøåî:

íéàðåùì åîå÷é àìù ,íäéðá úà íâ âåøäì äéä íéðåîã÷ä íéëìîä âäðîù
.úåëìîì

ìò äìåò äéä éúéú éëéäîù ,ïéøãäðñ ïéðòì êøöð åðéà àø÷î ìù åèåùôù íåùî åðééäå
íâ úåëæ øçà ùôçì åðà íéååöî àáøãà éë ,íúåáà ïååòá íéðáä úà úéîäì åðúòã
êìî äéöîàá øîàðù äî äæì àúëîñàë ïééöå .(íù) í"éáìî ïééò ,åîöò àèåçä ìöà

úà âøä àìù ,(å ,ãé á íéëìî) äãåäééðáäùî úøåú øôñá áåúëë" :åéáà úà íéëîä
àîâåãë ,(ì"ðä àø÷éå óåñ) ï"áîøä íéëìîá äæ ÷åñô ïééö ïëå .'åëå "åúîåé àì 'åëå
úåãò ïéðòì åäåùøãù éô ìò óàå .åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéàù ,íù áúëù äîì
åîééñù äî ,äæ éôìå .íúåáà ïååòá íéðáä úúîä ïéðòì åèåùô íå÷î ìëî ,íéáåø÷

.úåëìîá ãøåî éðéãá íéèôùðì åðééä ,"åúîåé åàèçá ùéà" :(íù íéøáã) ÷åñôä

åø÷éò ìë íàù ,úåëìîá ãøåî ìù äëìää øå÷î úà äæá úåàøì äù÷ ,íå÷î ìëîå
úåãòì íéáåø÷ èòîì åðì ïéðî ,úåëìî éðéãá èôùðáå ãøåîá àìà ïã åðéà àø÷î ìù

èôùîáïéøãäðñíâ àîù ,ùøãïéøãäðñá àì ìáà äëåìîä èôùîá ÷ø ïã àø÷îä3.

.3äæì íàù ,íéáåø÷ ïéðòì "åúîåé àì" áåúëä ùàø ùøãù ,(ôø à÷ñô) éøôñä ïåùì êåúî äàøð ïëå
ïéðòì ùøôúé ÷åñôä íàå ."åúîåé åàèçá ùéà" :øîàð øáë éøä ,úåáàä ïååòá íéðáä åúîåé àìù
åùøôî àåäù éàãå àìà .äùòú àìå äùòá åéìò íéáééçù øîåì àáù øîåì ùé éøä ,úåëìîá ãøåî
é÷ð" :(æ ,âë úåîù) ìù åàìá ìåìë øáë àåäù ,äùòú àìá ãéîòäì øáúñî àì äæáå ,ïéã úéá ïéðòì

.ïéã úéáì äøäæà àåäù ,"âåøäú ìà ÷éãöå
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éøäù ,èåùô êë ìë äæ ïéàå .ïéøãäðñá âøäðä ïéðòì áåúëä úåèùôù ,äàøð àìà
éðéãáíéîùéãé ìò íâ úçãðä øéòá ïëå ,íúåáà ïååòá íéðè÷ íéðá úîàá íéùðòð

ïéã úéáäéàø ïéà íéëìîá áåúëä éøáãîå .(å ,ã äøæ äãåáò úåëìä) í"áîøä úòãì
ïã àø÷îä ìù åø÷éò ìëù øîåì ìáà .äæ øáã âäåð úåëìîä éðéãá íâù àìà÷ø

.ìéòì áúëðëå ,äéàø ïéà ,úåëìî éðéãá

המקור את ישראלי הרב  מחפש המלך, של סמכותו  מקור  את לברר מנת על

את  לדון  המלך  סמכות היא לבירור הראשונה המיוחדות. לסמכויותיו בתורה

להבי רצה סופר החתם בו . לכאורה,המורד החרם . ממשפט זה לדין ראיה א 

אבות  יומתו  "לא  שאיסור  שלמדו  הראשונים מדברי  ראיה להביא גם  היה ניתן 

האלה. הראיות שתי  את דחה ישראלי  הרב  במלכות. במורד גם נוהג  בנים" על

לסמכות  המקור  לבירור  ממשיך  הוא במלכות, מורד לדין ברור  מקור  בהעדר 

למלך. המיוחדת נוספת

ברורות? ראיות ללא רוצחים להרוג  המלך לסמכות המקור מהו 

איה  בת  רצפה  בני חיות: מהר "צ

àðåù åà äøåøá äéàø éìá íéçöåøä âåøäì êìîä úåùø ìò ¯ äéðùä äëìää .â
ìù åøå÷î óàå ,àø÷îá äøå÷î í"áîøä ïééö àì ¯ (é ,íù íéëìî úåëìä) âøäù
íéáúåë æåò ìãâîäå æ"áãøä .åéìë éàùåðá øàáúð àì àøîâá åæ äëìäì í"áîøä

.åðëú äîå àåä äôéà åðééö àì ìáà ,éîìùåøé àåäù íúñá

í"áîøä áúëù äî ìò áëòúäù ,í"áîøä ìò åéúåäâäá úåéç ö"øâäì éúéàøå
óåñááúëå .íéáø íéîé íééåìú [úåëìîä ïéãá íéâåøää úà] çéðäì éàùøù ,íù åéøáã

á"åîù) íéáø íéîé íééåìú åøàùðù äéà úá äôöø éðáá åðéöîù äîî ãîìðù ,äæá
:(à"ò èò úåîáé ;é ,àë

ïéã ãöî ÷ø åúîåä àì íäå,êìîïåò ìò úåî èôùî íäì ïéà äøåú ïéãîã
.'åëå ìåàù

âåøäì êìîä ïéãá úåùø ùé íàù ,úåèéùôá øîåì øùôà äéä äæ éôì ,ïë íàíéðáä
âåøäì úåùø ùéù ïëù ìëî ,éøîâì òùôî íéôçùçöåøäéèøô íéøñçù éô ìò óà ,

àìà .äùòîä úà åùòù øåøá øáãä ãåò ìë ,ïéøãäðñá úåãò úìá÷ éøãñ ìù íéðéãä
,ï"áîøäå åðøåôñäî (á úåà) ìéòì åðééö øáëù äî éô ìò íéäåîú íéàøð åéøáã ìëù
àèçá íèôåùì ùéù äìàá åìéôàå .çöåøä éðá úà úéîäì ïéà äëåìîä ïéãá íâù
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éøáã éô ìò ,äéöîà íâøä àìù íäá øîàð ,úåëìîá ãøåî ïéã ãöîå çöø ãöî ìåôë
.ìéòì áúëðëå ,'åëå "íéðá ìò úåáà åúîåé àì" :áåúëä

àìà êìîä úåùø øéëæä àìù ,í"áîøä ìù äëìää ÷ñô íöò ãöî øåøá äàøð ïëå
úà âåøäì,íéçöåøäå íéãøåîäúà íâ âåøäì åãéá úåùøäù øéëæä àì ìáàíäéðá,

éàãå äæìù äæî çëåîïéàúåùø åì4.

íéøåàä éô ìò íúâéøä äúéäù ,äéà úá äôöø éðáî ììë ãåîìì ïéàã ,äàøðå
àøîâá øàåáîë ,íùä ìåìéç úîçîå äòù úàøåä øãâá äéäå ,ïåøàä úèéì÷å íéîåúå
éøáãî òøâð àì äòù úàøåäá äøåúä ïî øáã øå÷òì íéøåàä èôùîå .ì"ðä úåîáé

.(á"ò ö úåîáé) åì ïéòîåù äæ ïôåàáù ,àéáð

ïéðòì úåéç ö"øâä éøáã úö÷îá íéé÷ì øùôà éë íàåóåñúåùøù ,í"áîøä éøáã
íéøåàä ãöî éåìéâ íåù äéä àì äæ ïéðòì éë ,íéáø íéîé íééåìú íçéðäì åãéá
.úåëìîä éðéã ãöî àåäù úîàá øîåì øùôàå ,åîöò úòã ìò ãåã äùò äæå ,íéîåúäå

íå÷î ìëîíöòàì ïë íàå .ìéòì áúëðëå ,äúùòð úåëìî ïéãî àì éàãå íúúîä
.í"áîøä ìù åðéã øå÷î ïàë úåàøì ïëúé

é÷ìîòä øâ úà ãåãå ïëò úà òùåäé âøäù äæî äëìää øå÷î úåàøì ïéà ïë åîë
ïéãî åâøäðù áúë åîöò í"áîøä éøäù ,íäéô úàãåäáäòù úàøåäïéãî åà

äéäù íâ øîàéäì ïúéðù ïåéë ,úåëìîä ïéã ïàëî çéëåäì ïéà éøä ïë íà ,úåëìîä
.äòù úàøåä ïéã çëî

רצפה  בני של מהריגתם  מלך של המיוחדות סמכויותיו  על למד חיות המהר"ץ

הזה. המקור את גם  דחה ישראלי  הרב  שאול. של בעוונו  איה בת

סנהדרין  במסכת הירושלמי עוז: ומגדל רדב"ז

í"áîøä øå÷î íéðééöîù ,(â úåà) ìéòì íéøëæðä æåò ìãâîäå æ"áãøä úðååë .ã
:(â äëìä å ÷øô) ïéøãäðñ éîìùåøéá øîàðù äî àéäù äàøð ,éîìùåøéî

.4âøäù ,áàçà ïéðòì (á"ò çî ïéøãäðñ) àøîâá åøîàù äîî êôéäì çéëåäì øùôà äéä úö÷ íðîà
èôùîäù úè÷åð àøîâäù éøä .úåëìî éâåøä ïéã ïéðòì äæ èôùîî åãîì àøîâá íùå ,åòøæå úåáð úà
äîù ,øîåì êéøöå .ìéòì åðééöù úåéàøä êåúî ïë øîåì øùôà éà êà .äøåú éðéã éô ìò ìäðúä
åðééäã ,íéð÷æä èôùîî ÷ø åðééä ,àøîâá åãîìù äîå .ïéãä éôì àìù úîàá äéä íéðáä úéîäù
êìîä åá äùò áåù ,ãøåî ïéã åéìò åòá÷ù øçàì ìáà ,äøåú ïéã éô ìò åðã úîàá íäå ,ïéøãäðñä

íéðáä úà íâ âøåäì àéöåäå ,åúòùøëå åðåöøëàìù.äøåú ïéã éôìäæ õåøéúì êéøö ïéà ,äæî õåç
.ïë ïéãä ïéà äëìä ÷ñôìå ,ïéùøåéì íäéñëð úåëìî éâåøä øáåñä úòãì àìà ,âøä åéðáå àåäù
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.äáìëì íé÷÷æð íãà éðá éðù äàøå êøãá êìäî äéäù ãçà ãéñçá äùòî
:åøîà] ïì ìè÷ ãåã ïøîå ïìò ãéäñîå ìéæà àãéñç àøáâ åä ïéòãé ïð :ïéøîà
àìà ,[åðúåà âåøäé ãåã êìîäå ,åðéìò ãéòéå êìé ãéñç åúåàù íéòãåé åðçðà

.'åëå

äëåìîä éðéãî êçøë ìò àåäå ,ãéñç åúåà úåãòá íâøåä äéä ãåãù éøäéôì êà .
,íéçöåø éðéðòá ÷ø àì àåä äîåãëå ãçà ãòá âåøäì êìîä ïéãù ,øîåì êøèöð äæ
àìù ,í"áîøäî ïë äàøð ïéàå .íå÷îì íãà ïéá òâåðù äîá íâ ,úåùôð éðéã ìëá àìà

.äòéáø ìù åæ äãáåò ììë øéëæä

éáééç øàùì] ãåîìì ïéà [ãçà ãò éô ìò êìîä ïéãá åúåà âåøäì ïúéðù] çöåøîå
áúë øáëù ,[ãçà ãò éô ìò êìîä ïéãá íúåà âåøäì ïúéð äéäéù ïéã úéá úúéî
,úåùôð éðéã øàùî øúåé øéîçäì ùé çöåø ïéðòìù ,(è ,ã çöåø úåëìä) í"áîøä
çöåøá àìà åðéà äôéëì åúåà íéñéðëî ïéã ïë ìòå ,íìåò ìù áåùéé úúçùä åá ùéù
àìà åðéà ,äîåãëå äøåøá äéàøá àìù âåøäì úåëìîä ïéã íâù äàøð äæîå .ãáìá

ãáìá çöåøá5.

.5ãåãå ïëò úà âøä òùåäéù áúëù ,(å ,çé ïéøãäðñ úåëìä) í"áîøä éøáã (á úåà ìéòì) åðééö øáë
éøäù ,åðéøáãì äøéúñ äøåàëì äæî äàøð ïë íà .äëåìî ïéãî åà äòù úàøåä ïéãî é÷ìîòä øâ úà

àåäù ïëúéù í"áîøä åá áúë íå÷î ìëîå ,íøçä ïî äðäð ïéãî áééçúð ïëòäëåìîä ïéãîêà .
,óééñá úåëìî éâåøä éøäù ,úåëìîä ïéãî âøäð ïëòù øîåì ïëúé àìù ,íéùøôîä åãîò øáë äæ àìá

íøçä øáòù íåùî àåäù øîåì äöåø (á úåà) ì"ðä øôåñ íúçä .ì÷ñð ïëò åìéàåíéìôëáãöî .à :
åì åøîàù ìàøùé úìá÷ ãöî íøç åá ùé äæ íâù ,òùåäé éååö ìò øáòù äî .á .íøçä ïî äðäðù

."úîåé êéô úà äøîé øùà ìë" :(çé ,à òùåäé)
ïéðîå ,äøåîç äúéîá ïåãéð àäé ,úåì÷ úåúéî éúù áééçúðù éîù ,äæë ïéã íå÷î íåùá åðéöî àì êà
äùòù ïåéë ,ãøåî ïéãî ïëò úà ïåãì íå÷î ïéàù äàøð ,äæî õåç ?äëåìîä èôùîá íâ ïë ùãçì
íåùî ùé åúàøúäáù øîåì êééù æà ÷øù ,ùøåôîå éèøô ïôåàá êìîä éãé ìò äåèöð àìå ,øúñá äæ

.(á úåà ìéòì øàáúðù åîëå) êìîä ãåáëá äòéâô
øæåç åðéà ,"äëåìîä ïéãî åà" :í"áîøä íééñù äîù ,åéúåäâäá úåéç ö"øäîä áúëù åîë äàøðå
ïéà äæ éôì ,ïë íà .âøäð äòù úàøåä ïéãî ÷ø ïëò ìáà ,ãåã éãé ìò é÷ìîòä øâä úâéøä ìò àìà

.ìéòì øàáúðëå ,äçéöøá àìà äëåìîä èôùî ïéã ïéà íìåòìå åðéøáãì äøéúñ äæî
(çé¯æé 'îò à õáå÷ äðéãîäå äøåúä) âåöøä éåìä ÷éæéà ÷çöé éáø ïåàâä ïøî øéòäù äî áùåéî äæáå
,äàøúä éìáå íéãò éìá ïåãì äöøù ,êìîä äîìù ïéðòì (á"ò àë äðùä ùàø) àøîâá åøîàù äîî
÷éñä êë êåúîù ,íù ïééò ."øáã íå÷é íéãò íéðù éô ìò" :(å ,æé íéøáã) 'åëå äøîàå ìå÷ úá äàöé

" :÷ø àåä äàøúäå íéãò éìá êìîä ïéã íâùéàø÷àáúàøåä úøåúîå àúìéî øãâéîì ïéã úéáì ùéù ïéòë
úåëîñì ïéã úéá úåëîñ ïéá ìãáä ùéù ùåøéôá äàøð (ã ,á çöåø úåëìä) í"áîøä éøáãá íìåà ."äòù
ïéðòì ÷ø ìàøùé êìîì äðúéð úàæ úåëîñ éë ,øàåáî øáãä ì"ðä éôì ìáà .íéáø äæá åãîò øáëå ,êìîä

çöåøêéøö úö÷å) .úåùø åì ïéà äæìå ,úåøçà úåøéáòá íâ ïåãì ù÷éá äîìùå .ììë øçà øáã íåù àìå
éðéãì ïéøãäðñá êìî íéáéùåî ïéàù ,ìáà ä"ã à"ò èé ïéøãäðñ ,úåôñåúä úèéù ìò åæ àøîâî ïåéò

.(åîå÷î ïàë ïéàå ,áùéì ùéå ,íðåãì ìåëé äéä àì äàøúäå íéãò éãé ìò íâ ïë íà ,úåùôð
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שלא  להרוג  המלך  לסמכות כמקור לירושלמי  הפנו  הרמב "ם של כליו  נושאי

עוברי של חששם  על שם  למסופר  כנראה הכוונה הרגילים . הדין  סדרי  פי  על

מקור את למצוא מבקש  ישראלי  הרב  ברם המלך. דוד של מדינו  עבירה

התורה. בדברי  ההלכה

[ . . .]*

להורג  גנבים הסגיר שמעון ברבי אלעזר  רבי

ìàøùéî íéáðâ àéöåä ïåòîù éáøá øæòìà éáøù ,åøîà (á"ò âô) àòéöî àááá .ä
,(íù) úöáå÷î äèéùá à"áèéøä ÷ééã äæîå .äøåøá äéàø éìáå úåëìîä éãé ìò âåøäì
ïéðòì ÷ø äëìää úà àéáäù ,í"áîøä êà .ïéã åðéã äæ ìò úåëìî ïéã ùéù íå÷îáù

íéçöåøìáà ,íéçöåøä âåøäì àìà ìàøùé éëìîì úåùøä äðúéð àìù øáåñù øåøá ,
ìù åøå÷îù øîåì øùôà éà ,ïë íà .ììë äúéî áåéç íåù íäá ïéàù íéáðâá àì

.åæ àøîâî àåä í"áîøä

äéàø éìáå âøåäì íéáðâ àéöåäì úåùø éøëð êìîì ùéù ,åæ äëìä ø÷éò úîàáå
úåùòì åãéá àäéù ìàøùé êìî ìò éøëð êìî óéãò äîá ,íòè ïë íâ êéøö ,äøåøá

íäùë íâå ,íãàä úåùôðá,íéìàøùéäæ àäéù éàðú à"áèéøä ìéèäù äîå ?åðåöøë
éðéã ÷å÷çìå úåùôð øé÷ôäì åãéá ùéù äæ åäéî ,ïáåî åðéà ïééãò ,úåëìîä éðéãî
éëìî íéôéãòîù ,íéðåùàøäî äæéàì åðéöîù äîå ?íéøëð éëìîá à÷åã äìà úåëìî
àðéã" :(ãåòå à"ò çë íéøãð) ìàåîù øîàù äîù åøîàå ,ìàøùé éëìî ìò íéøëð

ìàøùé éëìîá àìå íéøëð éëìîá ÷ø àåä ,"àðéã àúåëìîãíùá íù íéøãð ï"ø)
ìëì äæ éàðú ìéèäì éàùøå åìù õøàäù íåùî íòèä íù øàáúð éøä ,(úåôñåúä

éðéðòá ÷ø êééù äæå ,åìöà øåâì íéàáäúåðåîîìáà .äìéòåî íúîëñäå íéé÷ åàðúù ,
íâ éøä êë êåúîå ,åîöòá ìåáçì éàùø íãà ïéàå ,úåùôð éðéãì òâåðù ,ïãéã ïåãéðá
íëñåä ïë úðî ìòù àåä íòèä ìëù øîåì øùôà éà ïë íà ,åúîëñäì êøò ïéà
åðéà ïë íà .äëåìîä ïéã ìù úåéåëîñä íöòî òáåð àåäù ,êçøë ìòáå .äìçúëìî
ïåéò êéøöå ?ìàøùé éëìîá åððéàù äî íéøëð éëìîá äæ çë ïëéäî ,úîàá ïáåî

.äøåàëì

העורך* הרב הערת של מאמרו בעקבות אולם  זו. ראיה  לדחות ביקש ישראלי הרב  המקורי, במאמרו :

נז עמ ' ג ' והמדינה  התורה החנינה ", וזכות במלכות  מורד "דיני 4)!ולנר הערה (שם  בו חזר  הוא ס ,

את למצוא יש עדיין זאת , עם הנ"ל. הירושלמי מן אכן הוא  הרמב "ם של שמקורו שנראה  והסכים 

בתורה . זו הלכה  של מקורה 
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סיפור הוא המקובל הדין פי  על שלא להרוג המלך לסמכות נוסף אפשרי  מקור

מתברר, זה לפי  ברם, להריגה. גנבים הסגיר  שמעון  ברבי אלעזר שר' הגמרא 

להורג  להוציא  היכולים  ישראל, למלכי שחסרה סמכות יש הגויים שלמלכי 

זו? סמכות מהיכן  תמה, ישראלי הרב  גנבים . ולא רוצחים רק 

במלכות ? שמרד משום או שרצח  משום � יואב  את שלמה  הרג מה מפני

äåöù äî àåä çöåøä èåôùì êìîä úåëæ ìò í"áîøä éøáã øå÷îù ,äàøðäå .å
éøáãá (áì¯àì) íù øàåáîå ,(èë ,á à íéëìî) áàåé úà âåøäì åäéðá úà äîìù

:øéñäì éãëá åâøäù íéáåúëä

øðáà úà ...íéáèå íé÷cö íéLðà éðLa òât øLà ...áàBé CôL øLà ípç éîcÀÅÄÈÂÆÈÇÈÂÆÈÇÄÀÅÂÈÄÇÄÄÀÙÄÆÇÀÅ
.øúé ïá àNîò úàå ...øð ïaÆÅÀÆÂÈÈÆÆÆ

áùçù ,(à"ò èî ïéøãäðñ) àøîâá øàåáîë ,øáãá ââåùë äéä [áàåé]ù éô ìò óàå
úåëìîá ãøåîì àùîò úà6àáö øùì äðîúðù àùîòì àðåù áàåé äéäù íåùî àìà .

àåäå .(àùîò úâéøäì ÷åîéðä ø÷éò íöòá äéä äæù ,íéáåúëä úåèùô ïééòå) åîå÷îá
âåøäì êìîä úåëîñá (é 'â íéëìî úåëìäá) í"áîøä ïàë äðîù äîâøäù àðåùä"

"äââùáåà äøåøá äéàø éìá ãéæîá åâøäù äìàì íâ í"áîøä ãîìù äàøð äæîå .
ù äìà ìëù åðéöîù äî éôì ,ãçà ãòáíãä ìàåâ éãé ìò íúâéøä ïéãì äæì äæ íéå

.(é¯ä ,å çöåø úåëìä) í"áîøá øàåáîë ,øåèô àåäù

åúåéä ãöî ÷ø áééçúð [áàåé]ù ,åùøéô (éàî ä"ã íù ïéøãäðñ) úåôñåú ïëàãøåî
úåëìîáúèéù úà íâ íäéô ìò ùøéô (ãé ,ä çöåø úåëìä) äðùî óñëäå ,í"áîøä.

.ïàëî äéàø ïéà äøåàëì ,ïë íà

יואב? של טעותו היתה  מה 

úèéù éô ìò ïéøãäðñáù àéâåñä ìë úà øøáì ùé ,ïåëð ìò äæ úà øàáì éãëá êà
äéäù éàðúá äââùá âøåää úà èìå÷ çáæîäù ,÷ñô (âé ,ä íù) í"áîøä .í"áîøä
åìéôà ,úåëìî éðéãá èôùðäù ,(ãé ,íù) ÷ñô ãåòå .åãéá äãåáòå çáæîä éáâ ìò ïäë

.ìöéð äæ éøä ,çáæîì êîñðå øæ

.6úâéøä ìòù øàåáî ìéòì úøëæðä àøîâáøðáàåðééä ,áåúëä åøéëæîù äî ,øîåì êéøöå .[áàåé] øèôð
.øðáà úâéøä ìò ìåîâú íâ äæá úåàøì øùôà äéä àìéîî ,àùîò úâéøä ìò äúéî áééçúðù ïåéëîù
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ùåìùù ,(à"ò áé úåëî) àøîâá åøîà äîì ïë íàù ,äæ ìò äîú äðùî óñëäå
ìò äéä àìù ,øæ àåäù éô ìò óà åúåà èåì÷é çáæîäù øáñù] áàåé äòè úåéåòè
ùã÷îá àìå äìéù ïëùîá äéä çáæîäù óñåðáå ,åì êåîñ àìà çáæîä éáâ
æàù] úåëìîä ïéãî ÷ø äéä èôùðù äî êçøë ìòáù ,ììë äòè àì éøä ,[íéìùåøéá
÷éñîå ?ââåù äéäù ïåéë ,øåèô àåä ïéøãäðñ ïéãî åìéàù ,[åì êåîñä øæ èìå÷ çáæîä
ãøåî åúåéä ìò èôùð áàåéù ,(éàî ä"ã à èî ïéøãäðñ) úåôñåúä éøáã éô ìò
éðéãá ïåãéðä úà èìå÷ çáæîù í"áîøä ìù åðéãù ,ùãçì åîöò ÷çåãå .úåëìîá

.úåëìîá äãéøî ìò èôùðä úà ììåë åðéà úåëìîä

:í"áîøá ãàî íé÷åçã åéøáãå

(à)úåëìî éðéãá íéðåãéðä úà èìå÷ çáæîäù ,úéîúñ äøåöá áúëå íúñ í"áîøä
.äæ ììëá ãøåîä íâù øåøá äàøð äæîå ,íäéðéá ÷ìéç àìå

(á)âøåä ìù ïéã åì ùé ãøåîäù ,àöåé [äðùî óñëä øáñä] äæ éôìââåùáéøäù ,
,í"áîøä úèéùì èì÷ð åðéà éøä ãéæîáå ,úåéåòè 'â áàåé äòèù åøîà äæ ìò
èôùð ïéã ãøåîì ïúéðù åà ,êùôð äîîù ,äåîú äæå .åéøáãá íù ùøåôîë
åúåà áéùçäì ìáà ,ïéøãäðñ éðéãá ãéæîë åúåà áåùçðù åà ,äëåìîä éðéãá

.èåøôì í"áîøì äéä äæ ùåãéçù ïëù ìëî ,àøáñ íåù ïéà ââåùá âøåäë

(â)óñëä úèéù éô ìòøå÷î ïëéäî ïéáäì ïéà ,ãøåî ïéã ìò èôùð áàåéù ,äðùî
.úåëìîä éðéãá íéèôùðì çáæîä úèéì÷ ìò í"áîøä ìù åùåãéç

àøîâä úéâåñ êåúî çå÷ì í"áîøä ìù åðéã ø÷éò ìëù ,éúòã úåéðòì øåøáäååðìù
åéñëð úåëìî éâåøä øîàã ïàîì ,(á"ò çî ïéøãäðñ) àøîâá åøîàù .[ïéøãäðñá]
íù ïééòå .åéðáì åéñëð åéäéù ,ïéøãäðñá ïåãéð úåéäì éãëá çáæîì çøáù ,êìîì
éîìùåøéá éðùä ïåùìä éô ìò úëìåä åæ àéâåñù åáúëù ,(àîìùá ä"ã) úåôñåúá
úðî ìò çøá àìå åúçéøáá ììë äòè àì áàåéù øáåñä ,(å äëìä á ÷øô úåëî)
ïåãéð úåéäì éãëá àìà çøá àì ø÷éò ìëå ,åèìå÷ çáæîä ïéàù òãé éë ,ìöðäì
éðéãî èìå÷ çáæîä ïéàù øîàð íàù ,åðéãì í"áîøä àéöåä ïàëîù äàøðå .ïéøãäðñá
éëå ,êìîä åððåãé àìù çåèá äéä äîáå ,åúçéøá åì äìéòåä äî äù÷ ïééãò ,äëåìîä
?åì òîùäì êìîä áéåçî êìîä éãé ìò àìå ïéøãäðñá ïåãéð úåéäì åðåöøáù íåùî
ãöîù àöîðå ,åì êîñð åìéôàå øæ åìéôàå èìå÷ çáæîä ,êìîä ïéã éáâìù ,øåøá àìà
ïåãéð àåä äîùà äæéà ãöî ìãáä úîàá ïéà äæ éôìå .åúçéøá úîàá åì äìéòåä äæ
,ìéòì úøëæðä úåëî àøîâá åøîàù äîå .èì÷ð àåä ãøåî ãöî íâå ,äëåìîä éðéãá
í"áîøä ÷ñôù åîëå ,ïéøãäðñ éðéãá ïåãéð úåéäì éáâì åðééä ,úåéåòè 'â áàåé äòèù
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éôë ,ïéøãäðñá åðåãì íå÷î ùé ,äçéöøä úøéáò éáâì ãéæî äéä àìù éô ìò óàå)
.(ïìäì øàáúéù

[ . . .]

המלוכה? במשפטי או הסנהדרין במשפט � יואב  של  הריגתו

ïéãî ìëå ìëî åìéöäì äìéòåä áàåé ìù åúçéøáù ,àöåé ìéòì áúëðä éô ìò .ç
äæ ìò ìáà .ïéøãäðñä ïéã ãöî ÷ø äéä åðåãì øùôà äéäù äî ìëå ,äëåìîä èôùî
äéä êéà ,(éàî ä"ã à"ò èî ïéøãäðñ) úåôñåúä úéùå÷ ó÷åúá úøæåç äøåàëì éøä
?úåëìîá ãøåîì àùîòì åáùçù ,øáãá ââåùë äéäù ïåéë ,ïéøãäðñ ïéãá åðåãì øùôà

çöåøä úà íéúéîî ïéàù ,(ä ,à çöåø úåëìä) í"áîøä áúëù äî éô ìò ,äàøðäå
ìàåâ íâù ,(á ÷"ñ á ïîéñ èôùî ïùåç) íéøåàä áúëå ,ïéã úéáá åðéã øîâéù ãò

èôùîì äãòä éðôì åãîò éðôì [çöåøä úà] âåøäì øåñà íãä7,øîåì øùôà äæ éôìå .
àðåù ïéã åì ùéù òåá÷ìå ïéøãäðñ éãé ìò åðåãì íå÷î äéä áàåé ìù äæ ïåãéðá íâù
ìë ïëå ,åâøäì åãéá úåùø íãä ìàåâå ,åúåà íéèìå÷ èì÷î éøò ïéàù ,äââùá âøäù

íã åì ïéàù øåèô åâøäù íãà8äðäå .íã åì ïéàù ïåéë åâøäì åäéðá ìåëé äéä æàå ,
,ùøåôî (å úåà) ì"ðä éîìùåøéáå ,åäéðá éãé ìò âøäðù íéàåø åðà øáã ìù åôåñá

:åðåîî úà úç÷ì àìù íéëñéù ,åäéðáì äîìù åì øîàù

,"íðç éîã úåøéñäå" :(àì ,á à"ìî) øîàðù åäæå ?êéøö éðà åðåîîì íåìë
.íðç åðåîî ïéàå íðç åéîã

ìò èôùéäì áàåé íéëñä ,åðåîî ç÷é àìù äîìù øîàù ïåéëî óåñáìù ,äæî åðì éøä
éãé ìò èì÷ð úåëìîä ïéã éáâìù áâ ìò óàå .ïéøãäðñî ììë øëæð àì ïë ìòå ,åãé

áåùù øîåì ùé ,çáæîäàöéáåèä åðåöøî9àùîò úâéøä ìò úîàá äéä èôùîäå .
ïåéë êçøë ìò àìà ,(å úåà) ìéòì áúëðëå ââåùë äéäù éô ìò óàå ,áåúëä úåèùôë

àåäù,àðåùåðéã ïéàù íå÷î ìëáù ,í"áîøä ãîì äæîå .úåëìî éðéãî åðåãì úåùø ùé
àåäå .åðåãì êìîä éãéá úåùøù ,èì÷î éøò éãé ìò èì÷éäìåøå÷îí"áîøä ìù10.

.7.íéøáçîä äæá åãîò øáëå íéäåîú åéøáã ìáà ,åéìò ÷ìåç íðîà (à ÷"ñ íù) ïùåçä úåö÷

.8ãöî äæëù ïéã ÷ñô øçàìù ïëúéåïéøãäðñäïéãî íâ åðåãì íå÷î ùé áåù ,íã åì ïéàùúåëìî,
.äæá ïåéò êéøöå ,íã åì ïéà åâøåäù íãà ìëù ïåéë ,åèìå÷ çáæîù øîåì êééù àìå

.9ïåéëî åàíéëñäùàìà èìå÷ çáæîä ïéàù ,åðåãì ìåëé êìîä ,åäðåãéùíéöåøääæáå ,åðèì÷éù
.ïåéò êéøö

.10,éîìùåøéä úà í"áîøä øå÷îë íðééöá (â úåà ìéòì) æåò ìãâîäå æ"áãøä íâ åðååéë äæì éìåàå
.ììë ïéøãäðñ éãé ìò ïåãéð àìå ,äîìù åäðãù ,ì"ðä úåëî éîìùåøéá åðéöîù äîì äðåëäù
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í"áîøä ìù åøå÷î çðòôì àìà åðòâä àì ïàë ãò ïëààøîâáàì ïééãò íìåà .
êìîä ìù åúåëîñì øå÷îä äî åðòãéäáåúëä äøåúáíéðô íåùá åðìéòåé àì ïàëå .

éðùá êøåö ùé íå÷î ìëîù ,íøçä èôùîî (á úåà ìéòì) øôåñ íúçä ìù åøå÷î
.ìéòì åéøáã åàáåäå ,ïëò ïéðòì íù åîöò àåä áúëù åîëå ,íéãò

כנראה  הוא  ברורה ראיה ללא  רוצחים  להרוג יכול שמלך  הרמב "ם, של מקורו

שזו  למרות יתר, בן עמשא הריגת על המלך  שלמה בפקודת נהרג  שיואב  מכך 

סמכות  יש  שלמלך ל"שונא", נחשב שהיה משום  נהרג יואב בטעות. היתה

רוצ  שאר  להמית המלך  של לסמכותו נלמד מכאן  ניתן להורגו . שלא  חים

בתורה. זו  להלכה מקור  למצוא יש  עדיין  זאת, עם  דין. בבית להמיתם

מיסים? להטיל המלך לסמכות המקור מהו 

äîá ùøåôî åøå÷îù ,ñî ìéèäì êìîä úåëîñá í"áîøä ìù éùéìùä ïéãä ïëå .è
êìîá éë .ïåéò êéøö ïééãò ,(æé¯àé ,ç à"åîù) äëåìîä èôùîá ìàåîù ìöà øîàðù
ïéð÷ éøãñ úð÷úì òâåðá íâ ïéã åðéãù ,(åè ,à äðúîå äéëæ úåëìä) í"áîøä áúë éøëð
êìîä ïéãù íéøáåñä íéðåùàøä äìàë è÷åð [í"áîøä]ù àöåéå .åøáçì íãà ïéááù
ïùåç) óñåé úéáä éë íàå .(á"ò é ïéèéâ à"áùøå ï"ø ïééò) åøáçì íãà ïéá íâ ïéã
àðéãù øáåñ í"áîøäù ,ìàøùé á÷òé éáø áøä úáåùúî àéáä (èñù ïîéñ èôùî
ïéãì (íù) í"áîøä àéáäù äîå ,êìîä úáåèì òâåðù äîá ÷ø àåä àðéã àúåëìîã
ùéùë ÷ø åðééä ,"àúøâéàá àìà éð÷éì àì øîà àëìî" :(á"ò ãð àøúá àáá) ìù

êìîìéøäù ,éúòã úåéðòì ãàî äåîú äæ ¯ øèùä úáéúëî å÷åç ìåèéì äæî úìòåú
äð÷é àìù ï÷éúù ïéáå øèùá àìà äð÷é àìù ï÷éúù ïéá ùøåôî (íù) áúë í"áîøä

àìàóñëáäæì äæ ïéá åð÷éù äæî äàðä åì ùéù øîåì êééù àì øáë éøä äæáå ,
åéøáã íúñù êåúî ,íìåà .ïéã åðéã åøáçì íãà ïéá íâù ,øáåñù êçøë ìòå .óñëá
àìà ïéã åðéã ïéà ìàøùé êìîù øáåñù äàøð ,ìàøùé êìîá (à ,ã íéëìî úåëìä)
?äæá ìàøùé êìî ìù åçë òøâé äî íåùî ïåéò êéøöå .íéñî úìèäì òâåðù äîá
àìà àúåëìîã àðéã ïéàù íéøáåñä íéðåùàø íúåà úèéùë äðéà í"áîøä úèéù éøäå

íâ íúòãì éøäù ,éøëð êìîáñîá.ñëåî ïéðòì øáãá åðã éøäù ,ïéã êìîä ïéã ïéà
?ñî ïéðòì ÷ø åúåëæ ìéáâä äîìå ,ïéã åðéã ìàøùé êìîá íâù åúòã ïë íàå

íãà ïéá úåðåîî éðéãá ìéòì áúëðë ïéã íðéãù í"åëò éëìî ìù ïéãä øå÷î íâå
åîëå ,àðéã àúåëìîã àðéã ,ìàøùé éáðâ âåøäì ïåâë ìàøùé úåùôð éðéãá óàå ,åøáçì

.äøåúá åøå÷î ïåéò êéøö ,ìéòì øàáúðù
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שמואל. שהורה המלוכה במשפטי מבוארת מיסים להטיל ישראל מלך  סמכות

מל  הרמב "ם  בדברי נרחבות דיוק  סמכויות מוקנות גויים  למלכי שלדעתו מד,

יש  ישראל. למלכי  המוקנות לאלו מעבר  לחברו  אדם  שבן בדינים נוספות

היסודית  להלכה בתורה המקור את ובמיוחד אלו , להבדלים הסיבה את להבין

דינא". דמלכותא ש"דינא והמוסכמת

המלך לסמכויות המקור

,çøëåî äàøð äæ ìëî .é,äøåúä éðéãá úãîåòå äòåá÷ äðéà êìîä úåëîñù
åìù çëä éàá åà íòä úàî äì ïúéðù úåëîñä úãéîá àéä äéåìú äø÷éò ìëå

åúëìîä ïîæá (ïéøãäðñä ¯ ìàøùéá)úåùøä ,äæ ììëá ìàøùé íâå ,íòå íò ìëå .
éàðú éô ìò ïåëðì åàöîéù úåéåëîñä úà åì øåñîìå êìî íäì úåðîì íãéá äðåúð
úøâñîá äùåòù äî ìëå ,íäá äëæ úåéåëæä åì åøñîðù úàæ äãéîáå .íäìù íééçä
.úåùôð éðéãì òâåðù äî ïéáå úåðåîî éðéãì òâåðù äîá ïéá ,ïéã åðéã äìà úåéåëîñ
éë ,ìéòì åðéàøù äëåìîä èôùî ìù úåðåùä úåøåöä ïéáù íéìãáäì øå÷îä ïàëîå

.ìéòì øàáúðëå ,êìîì øñîðù äî éôì éåìú ìëä

êìîì ïéàù ,(âé ,ä äìéæâ úåëìä äðùî ãéâîá åàáåä) ï"áîøä éøáã íéøàåáî äæáå
íéäåîú åéøáãå .íéðåùàøä íéëìîä éãé ìò ìáå÷î äéäù äî éôë àìà íéðéã ùãçì
éôî åðîúð íéðåùàøä éëå ,íéðåøçàäî íéðåùàøä íéëìîä íéôéãò äîá ,äøåàëì
äðúéð àìå ,íåúñ øáãä äæî õåç ?íéé÷ íéðåùàøä íéëìî ÷åç à÷åã äîìå !?äøåáâä
éô ìò ìáà .ìéçúî äæ øåã äæéàîå ,íéðåùàø åàø÷é øùà íéëìîä íä éî ,äøãâä ìë
æàù ,äæ úåëìî úéáî äðåùàøì åãîòù íéëìîì äðåëäù ,øåøá äæ ìéòì øàáúðä
úåëæ úà åéøçà íéãîåòìå åì äð÷îä àéä äðîúð äéôìù ä÷åçäå ,íòä éãé ìò äðîúð
ä÷åç éô ìò àìù íé÷åç åéùëò ùãçì àá àåä íàå .åéúåéåëîñ úåìåáâ úàå ïåèìùä

.ììë äðîúð àì äæì éë ,ó÷åú íåù äìà íé÷åçì ïéà ,êìåî àåä äéôìù ,åæ

àðéã ïéàù ,(ó"éøä éôãî à"ò é ,à"ò çë) íéøãð à"áèéøá íéùøåôî íéøáãä ïëå
:àåäùë àìà àúåëìîã

.íéëìîä é÷åçáå íéîéä éøáãá íéáåúë íäå ...íéòåá÷ä úåëìîä é÷åç éô ìò

íâ íäå .êåìîì äæ úåëìî úéá í÷ äéô ìòù äëåìîä ú÷åç ,ìéòì øàáúðë åðééäå
ìéòì åðàáäù ,(á"ò âô) àòéöî àáá úöáå÷î äèéùá à"áèéøá íéùøåôîä íéøáãä

,úåëìîä ÷åçî ïë äùåòùë ÷ø àåäù ,áðâ ïéðòì (ä úåà)äåö êìîä íà àì ìáà
àéöåäìå íìåòä ï÷úì úåëîñ êìîì äðúéð àì íàù ,åúðåëù .úåëìîä ÷åçî àìù
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çöåøë äæ éøäå ,êëì úåëîñ ìë åì ïéà úîàá æà ,úåì÷ úåøéáò ìò íâ âøåäì
àîìòá11.

êìîä úåéåëîñù ,àéä íéðåùàøä úèéùù ,øåøá äàøð äæ ìëîíìåòä úåîåàá
éáâì íâ ïéã åðéã ,éåðéîä ïîæá äæ ìò åîéëñäù äî ìëå ,íòä úîëñäá úåéåìú

ìàøùé:(ãé ,æé íéøáã) äøåúä äøîàù äîî àåä äàøð äæì øå÷îäå .ìéòì áúëðëå ,
åà êìîì ó÷åúä íâ ïàëîå .íééåâä ìù êìîä éåðéîì ó÷åú ùéù éøä ,"íééåâä ìëë"

àéùðììàøùéáéôë íäì úåðîì ìàøùéì íâ úåùø äøåúä äøñîù åðãîìù ïåéë ,
ìò åðéîù äî éôì éåìú ìëä ìàøùéá íâù ,äæî àöåé ."íééåâä ìë" ìù éåðéîä éëøã
úåëîñ åúåëîñå ïéã åðéã åìá÷ù äî éôëå ,àéùðä úà åà êìîä úà ìá÷ì íîöò
êìî éåðéîá ùéâãäì äøåúä äëéøöäù äî ïáåé äæáå .äøåúä ïî úåùôð éðéðòì åìéôà
àì ïôåà ìëá) éàðâì àì àåäù éàãå .øçà ïéã íåùá øëæð àìù äî ,"íééåâä ìëë"

àéä êìî éåðéîù ÷ñåô í"áîøä éøäù ,øîàð (éàðâì ÷øäåöîïã áåúëä ïë íà ,
äåöîä éôì êìîä éåðéîá12,åðòéîùäì áåúëä àá ìåãâ øáã ,ìéòì øàáúðä éôìå .

ìöà äëåìîä éëøãá åîë ùîî ó÷åú äì ùé åîöò ìò íòä úìá÷ êìîä éðéãáù
.íìåòä úåîåà

êéô úà äøîé øùà ìë" :(çé ,à òùåäé) òùåäéì øîåì åëøöåäù äî ïáåé äæáå
òéîùäì åàá äëìä éëå ,äæ øîåì íäì äéä äî ,íãéá ìáå÷î äæ ïéã äéä åìéàå ,"úîåé
øúåî êìîä ïéàù øáåñä úòãì ,(á"ò ë) ïéøãäðñá åøîàù äî ïáåé ïëå ?òùåäé úà
.íìäáìå íàøéì àìà øîà àì ìàåîùù ,êìîä úùøôá ìàåîùá øîàðù äî ìëá
÷ø ùîî íäá ïéà øùà íéøáã åáìî äãáé ìàåîùù ,äæ øáã áùçé øæ åîë äøåàëìå
òãåé íòä ïéá íâ àöîé àîù ùùç àì êéà íâå .ø÷ù éøáãá íòä ìéäáäì úðî ìò
ì"ðä éôì ìáà ?äìà ìëá øúåî êìîä ïéàù åì øîàéå ,åéðô ìò åðùéçëéù äøåú
éãé ìò àèáúî äæ éøä íéîéé÷ ïéøãäðñäùëå ,íòä úìá÷ éôì éåìú øáãäù ,øàåáî
éøùôà úîàá øáãä äéä ïë íà .åðéøáã ùàøá åðáúëù åîëå ,ïéøãäðñä úèìçä

éãé ìò åæë äèìçä ìá÷úúùåðéã úéáå ìàåîù.êëá êøåö ùéù íéàåø åéä åìéà ,

.11ìë í"áîøä úòãìù ,øîåì äöøù ,(íù) ãéâîä áøäë àìùå ,äæá ÷ìåç åðéà í"áîøä íâù ,äàøðå
íâ ,ïéã åðéã åé÷åç äåùî êìîäùùãçîùëïã í"áîøäù ,øîåì øùôà éë ,íéùãç íéðéãåì ùéùë

úåëîñ.ùéàì ùéà ïéá äìôî åðéàù éàðúá àåä íå÷î ìëîå ,íéðéã ùãçì äæ ìò
.12.ïâåäë àìù êìî óåñáì íäì åù÷áéù äîì æîøî ÷åñôäù ùøéôù ,(íù äøåúä ìò) ï"áîø ïééò

åðòéîùäì áåúëä êøöåä äî íåùî àìà ïã àì ï"áîøäå ,åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéàù éàãå íìåà
éëìî ìò àúëîñà êåúî à÷åã ìàøùé êìî éðéãíéøëðéôë ïäù ,åéúåéåëîñ úà ùåøéôá äáúë àìå ,

.íúåà øéãâé íòäù
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ùéù íéøáãá àìà ,àîìòá ø÷ù éøáãá íìäáì àá àìå ,ìàåîù íäì øîàù åäæå
åìá÷ù åæ äìá÷ éãé ìò éë ,äæ øáã òùåäéì øîåì êøöð äéä ïëå ,úåøùôàå øå÷î íäì

.äìà úåéåëîñ òùåäé ìáé÷ ,íîöò ìò

úåéåëîñ åãéì øåñîìå êìîä åì øåçáì åãéá úåùøä íò ìëù ,äæ éôì àöåé .àé
éàãå ,äúéîì íéáðâä ïåãì íâ åãéì úåëîñä äøñîðù úåîå÷îä íúåàáå .åéðéò úåàøë
[íéøùëä íéëìîä] íéëìîä éøùë úåâäðúäî ì"æç åãîì ìàøùéáå .åãéá úåùøä

úåéåëîñä äî åãîì äæîå ,ìàåîùá øîàðù äëåìîä èôùîîååøñîðùéëìîì
,íàöîð àì éë ,äùî úøåúá øå÷î èøô ìë ìò ììë ùôçì åðì ïéà ïë ìòå .ìàøùé

íòä úèìçäì éììë ïôåàá øáãä úà äøñî äøåúä éëí"áîøä àéáäù äæå .
ïåãì êìîä úåëîñçöåøäéøáãá øå÷î äæì àöîù äî éô ìò àåä ,ì"æçìò àåäù ,

åøñîð äìà úåéåëîñù ,íéøùëä íéëìîä úåâäðúäî ãîìð ìéòì øàáúðù äî éô
àì éë ,í"áîøä àéáä àì úåéøò ïéðòì ïëå íéáðâä âåøäì ïéðòì ïëà .ìàøùé éëìîì

ììë äæî àöîð13éðéðòì àìà ìàøùéá äëåìîä èôùîá åðéöî àì úåðåîî éðéðòá ïëå .
éãé ìò íäì äøñîðùë åðééä ,úàæ úåùø íäì ùé íéøëð éëìîù éô ìò óàå .íéñî
øñîð àì äàøðä éôë ,ùøôúð àìù ïåéëî ïë ìò .äæ øáã åðéöî àì ìàøùéáå ,íòä

.íéëìîì äæ ïéðò

התורה. מן קבועות סמכויות למלך שאין  היא , ישראלי הרב  מסקנת

איננו  הוא  לכך ומעבר  המלכתו , בשעת לו מעניק  שהעם  אלו  הן סמכויותיו

של  זו  הענקה העם . הסכמת ללא חדשות סמכויות לעצמו  ליטול יכול

דינא". דמלכותא  "דינא  לכלל הבסיס  היא והיא  העמים, בכל תקפה סמכויות

על  כה עד הדיון  במהלך  שעלו השונות התמיהות מתישבות זו  הבנה לאור 

סמכויותיו  שבין ההבדל ועל בתורה, המלך סמכויות של ברורה הגדרה העדר

הגויים. מלכי של אלו  לבין  ישראל מלך  של

טובי נפשותסמכות בדיני העיר

ãéá çë íéàöåî åðàù äî øåàéá íâ åäæù éì äàøðå .áéøéòä éáåèíéáø íåçîäù
éøä ,ïáåî åðéà äøåàëìå .(á ïîéñ èôùî ïùåç) äòù êøåöì úåùôð éðéã ïåãì íäéìò

øãâá äøåúë àìù ïåãì úàæ úåëîñ íâ,äòù úàøåäïéøãäðñì àìà äðéà ïë íâ
íéëåîñ,ó"éøä éôãî à"ò æè úåúéî 'ã ÷øô) ïéøãäðñá óñåé é÷åîðä áúëù åîë ,

íéáø íåçîäù äìà ìù íçåë óéãò äîá ,ïë íàå .(ì"ðä ïîéñ óñåé úéáá àáåäå

.13.ïéøãäðñä ïéãî ÷ø (ã úåà) ìéòì áúëðë àåä äòéáø ïéðòì (â äëìä) ïéøãäðñî å ÷øô éîìùåøéäå
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ïéðòá éøä ,úåùôð éðéã ïåãì íäéìòúåùôð éðéãåîë ,ïéã ìòáä úìá÷ äìéòåî ïéà
?(à ÷"ñ æ ïîéñ) íéîåúä áúëù

:åðåùì äæå ,äæ ïéðòá (á"ò ãô àî÷ àáá úöáå÷î äèéùá àáåä) éøéàîá ãåò ïééòå

äúéäå ,ìàøùé éðéãá ïåãì íúåëìî ãöî åùøåäù úåîå÷îäù ,éðà øîåàå
éìòá íäéìò åìá÷ù åîë íúñä ïî àåä éøä ,ïë úåùòì íòä ìë úîëñä

,ìàøùé éðéãá ïåãì øáãéôì íúîëñä ãöî íäá íéðã úåùôð éðéãá óàå
äòù êøåö.

úîëñä ãöî çøëäá åðééä ,"íúîëñä ãöî" :úåùôð éðéãá íéðãù áúëù äî,íòä
äìéòåî äðéà ïéã ìòá úìá÷ ìéòì áúëðë éøäù ,íîöò ïéãä éìòá úîëñä ãöî àìå
ãöî åùøåäù éàðúá äæ øáã äðúäù äæ åäî íâ .äåîú àåä äøåàëìå .úåùôð éðéãá

éøä ,úåëìîä úàùøäá éåìú øáãä äî íåùîå ,íúåëìîéøéàîäíå÷îá áúë åîöò
ìàøùéì òâåðù äîù ,(á"ò âé÷ àî÷ àáá úöáå÷î äèéùá àáåä) øçàïéáì íðéá

íîöòåðì äî ïë íà ,"íéìèá ìàøùé éðéã ìë ïë íàù" :àðéã àúåëìîã àðéã ïéà ,
?úåëìîä ãöî åùøåä àì íà

.íòä úîëñä çëî òáåð àåä äëåìîä èôùî ìëù ,äôé øàåáî åðéøáã éôì ìáà
åøñîð úåùôð éðéã íâå ,úåëìî ïéãë íðéã ,íäéìò íéáø íåçîäù øéòä éáåè ïë ìòå
éðéã ïéðòì íâ øåîàë äìéòåî íòä úîëñä éë .øáãá ïå÷éúì êøåö ùéù ãåò ìë íãéá
çë ìë åäæ éë ,íúîëñä ãöî íéðã úåùôð éðéãáù ,éøéàîä éøáã íä íäå .úåùôð
[éøéàîä] ìéèäù äî øàåáîå .ìéòì øàáúðëå ,äøåúá åøå÷î åðãîìù äëåìîä èôùî
ãöî àéä úåëîñä ìëù ïåéëî éë ,"íúåëìî ãöî åùøåäù úåîå÷îá" :éàðúä úà
íà ,íù íéøâä ìàøùé éôìë íéøëð úåëìîì íâ ó÷åú ùé äæ ïéðòìå ,äëåìîä èôùî
èôùî ó÷åú úà øúåñ äæ éøäù ,úåëìî éðéãá íäéáåè úà íéáø úàçîä ïëúú àì ïë

úåëìîä íòèî êëì åùøåä ïë íà àìà ,äðéãîä ìù äëåìîä*.

העורך* רבינוביץ'הערת לרב  תשובה בדברי בהמשך!: והושמטו הימיני בעמוד המובאים  תאומים 

ישראלי: הרב  מוסיף

úåëäì íéëåîñ íðéàù íéðééãì øùôàî "íäéìò íéáø åäåçîä"ù] úàæ çéëåäì øùôà úîàáå"
äéäéù ììë êéøö àìå "øåãä ìåãâ" [êåøò ïçìåùä éøáãá] àåä ø÷éòù øáãä íöòî íâ [ùéðòäìå
àìà äëéîñ ãöî àì äæë éàðú åðéöî ãåò ïëéäå ?øåãä ìåãâ åëøèöéù àåä ïéã äî äøåàëìå ,êåîñ

ïéãî àåä äæ ïéãù ?øåãá úøëåî úåìãâ ãöîúåëìîíà ïëå ,øåãä ìåãâë øëåîå ìáå÷î àåäù ìëå ,
åäåçîäùåøéôáìù äòù úàøåä ãöî ïåãì ìåëéå úåëìîå ïåèìù çë åì ùé ,äæ ïéðòì êà åðééäã ,

ìéâøä ïáåîá ïéã úéá çëî àì ïë íâ ,"ïéùðåòå ïéëî ïéã úéá" íù åðàöîù äî éë .ïéùðåòå ïéëî
ï"øä áúëù åîë ,êìî ïéàùë ìàøùéá äìùîî íäì ùéù ìåãâä ïéãä úéá íúåéä ãöî àìà ,àåä

."åéúåùøãá
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,íòä úîëñä ìò ø÷éò ìë úéðáðù ,úåëìîä úåëîñù ,äæî íéãîì åðà íéàöîðå
ïáåî íâ äæå .èôåù åà êìîì à÷åã åàìå ,ãçé íéùðà äîëì íâ øñîéäì äìåëé
?íéáø ìò åà ãéçé ìò åîéëñä íà ìãáä äî ,íòä úîëñä çëî ìëäù ïåéë ,àøáñî
ìàåîù øôñì ìàðáøáà ïééò) ãéçéî íéáøä ïåèìù úà óéãòäì íå÷î ùé ¯ àáøãà

.(äëåìîä ïéðòá ç ÷øô à

úåëîñì êìîä úåëîñ ïéá í"áîøä éøáãá úåàøì øùôàù ìãáää äôé ïáåé äæáå
ïéã úéá14ïéã úåùòì äàìîä úåëîñä åì ùé íòä úîëñä íòèî ìòåôù êìîä éë ,

,êëá êøåö äàåøù éôëïéàåúøé÷ò ïàëøáãäøåúä ïîúà åì äðúð äøåúä éøäù ,
úåùòì åá íéùîúùîù äæ çë ,ïéã úéá ïë ïéàù äî .äìáâä éìáî úàæä úåëîñä
úàø÷ð íúìåòôù àöîðå ,(íù à"áùøå ,á"ò ö úåîáé) åäéìàî ãîìð äøåúë àìù ïéã
ìëîå ,éøùôà øáãä äòùì àìà äæ ïéà ãåò ìëù àìà ,äøåúä ïî øáã úøé÷ò úîàá

øãâá à÷åã àäéù êéøö íå÷îäòù úàøåä.úùøåôî

,êìîá íéàöåîù úåëîñä ìëù ,åðøåøéá úà åá åðìçúäù ÷ôñä èùôð ïë éë äðä
úîëñäá äéåìú äø÷éò ,úåùôð éðéðòá ïéá úåðåîî éðéðòá ïéáíòäíîöò ìò åäåðéîù

.äìà úåéåëîñá

äìùîîì íâ ïúðéäì úåìåëé ,íòä úîëñäî íø÷éò ìëù ïåéë ,äìà úåéåëîñ
ïå÷éú íåùî íäá àäéù ÷ø ,íéøãâåî úåìåáâ íåù äìà úåéåëîñì ïéàå .àéùðìå
,äð÷ú íúð÷úå ïéã íðéã ,íäì äøñîðù úåëîñä úåìåáâá íéìòåô íä ãåò ìëå .íìåòä

åðù äîá ïéá.úåùôð éðéðòì òâåðù äî ïéáå úåðåîîì òâ

מכח  למלך , בדומה מקורה, נפשות דיני לדון העיר  טובי  שבעת סמכות גם 

של  לקבוצה גם  להעניק ניתן המלכות סמכויות שאת מכאן , העם. הסכמת

שופט . או  כמלך  בודדת לאישיות רק  ולא כנסת, או  ממשלה כמו  ! אנשים 

.14úåð÷úå àúåëìîã àðéã" :ïäë áåã óñåé áøä ìù åøîàîá "äðéãîäå äøåúä" [ìù] 'à õáå÷ ïééò
äëåìîä èôùîå ïéøãäðñä ïéã" :éðåùøâ äãåäé áøä ìù åøîàî 'á õáå÷å ,(åë¯ë 'îò) "øåáéöä

.(äò¯áò 'îò) "íäéðéáù íéìãáääå
העורך והמדינה ".הערת התורה  ב"בצומת  ונדפסו חזרו האלו המאמרים  שני :
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דבר  אחרית

למלכות קהילה  בין

בישראל  הממשלה ושל הכנסת של כינונן שאת וביתר הלאומיים, המוסדות הקמת

ההלכתי  מעמדם שאלת את הדור של הרבנית ההנהגה בפני  הציבו המדינה, קום עם

לחוקים  יצייתו המצוות ששומרי נכון האם ! חריפותה במלוא המדינה מוסדות של

קמה? עתה שזה החילונית המדינה מוסדות של ולתקנות

כל  שקמה למדינה שאין שסברו מעטים היו השאלה, מן שהתעלמו פוסקים היו

קהילות  את ששימשו היסודות על סמכויותיה את שבססו והיו הלכתית, סמכות

בדברי  שהרחבנו כפי  העיר", ו"טובי דמלכותא " "דינא  בגלות: זר שלטון תחת ישראל

לעיל. למאמרים ההקדמה

חוזרות  בישראל מלכות שבהעדר בקובעו אלו בדורות קוק הרב  היה ומיוחד אחד

זה  יסוד המלך. מקום כממלא  הנהגתו לשם "שופט" למנות יכול וזה לעם, סמכויותיה

לעיל. שהובאו בפרקים ישראלי הרב  של לדיונו המוצא  נקודת הוא 

ההלכתי  מעמדם שאלת את לבחון בבואם קוק הרב  לדברי נזקקו נוספים פוסקים גם

וולדינברג. והרב  הרצוג  הרב  ובראשם בארץ, השלטון מוסדות של

הרצוג  הלוי אייזיק יצחק הראשי הרב  לרב שנבחר ,(1959!1888 (תרמ"ט!תשי"ט,

המדינה, הקמת בעת זה בתפקיד וכיהן קוק הרב  פטירת לאחר ישראל בארץ האשכנזי

קום  לפני עוד וסמכויותיו ישראל במדינת הרצוי השלטון של באופיו לעסוק החל

ומקיף  גדול חיבור אלו לנושאים הקדיש הוא לאחריו. שאת ביתר והמשיך המדינה,

בחייו  אור ראה ממנו מעט רק אמנם, התורה". פי על לישראל "תחוקה 1בשם:

השלטון  צורת לדעתו מהי  הרצוג, הרב  הבהיר (4 עמ' א  (כרך שם דבריו בראש

לישראל: והרצויה הראויה

עצמו  הוא  מלך. עומד המדינה בראש תיאוקרטית. מונרכיה היא המדינה צורת

שלטון  תחת נתון דימוקרטית מדינה של שמלך כשם התורה, שלטון  תחת נתון

קיימת  במדינה, והראשון הראש  שהוא המלך, לצד והמשפט ... הקונסטיטוציה

גדולה. סנהדרי  הגדול, דין  בית ! התורה סמכות

תשמ "ט.1. בשנת רק קוק הרב  מוסד ידי ועל ורהפטיג איתמר ד"ר הרב  בעריכת  לאור  יצא  המלא  הספר
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אפשרות  כל אין שבינתיים וכתב, הרצוג הרב  הוסיף  ,(5 עמ' (שם כך אחר מיד אולם

הזו: השלטון צורת את להעמיד מעשית

מינוי של שאלה לפנינו עדיין אין  אקטואלית. איננה זה בנידון  לפנינו  השאלה

פי ועל זקנים, שבעים  של דין בית פי  על אלא בתחילה מלך  מעמידין "אין  מלך.

שבעים  של הגדול דין בית לנו  שאין אלא  נביא, עוד שאין רק לא  ועכשיו  נביא ...",

ואחד... שבעים של  דין  בית להקים האפשרות לנו ואין  ואחד,

מכוח  נובעות אלא כיום, מלכות של סמכויות אינן הישראלי  השלטון סמכויות לכן,

אחר:

במלים  או נשיא , כלומר  ומנהיג, ראש מינוי אלא  זה אין עכשיו  בחשבון  שבא מה

בגלות  גם לפעמים ממנים שהיינו  כשם  המדינה, של וראשון ראש פרנס  אחרות

על  יקום  ומינויו  שנים, למספר רק  וזה לקהילות, ראשי  פרנס ידועות בארצות

עם  התחרות ושלום חס  כאן  אין הבחירות. חוקת כפי הבוחרים  של הציבור ידי 

ולא  ישראל, למלך  נתנה שהתורה המלכות בכח מיופה מלך זה ואין  דוד, בית

על  נשיא, לו  נקרא  או פרנס , בראשנו לשים  דוד. בן משיח בוא עד מלך נמליך 

התורה. מצד ניגוד שום בזה אין קצר , לזמן העם, הסכמת פי

כהן, משפט בשו"ת קוק הרב  של בגישתו הרצוג  הרב  נקט אחרים במקומות אמנם,

כללי  גיוס להכריז הסמכות על בתשובה כתב  כך העם. אל חוזרת המלוכה שסמכות

חיים  אורח יצחק היכל (שו"ת למלך רק שמורה שלכאורה סמכות השחרור, במלחמת

(תחוקה  ומלחמותיה" ישראל מדינת הקמת "על במאמר עליה הרחיב  והוא  לז), סימן

:(24!13 עמ' ד' תחומין ,121 עמ' א' התורה פי על לישראל

המלכות  לו ניתנת שאין  שכל אני: אומר לנו? אין  מלך  גם  הלא תאמר: ואם 

שלא  ומלך  דוד, מבית שיהיה צריך  אין  בשמן לעולם משיחה טעון אינו דוד מבית

לאמר : לנו  ויש העם . ידי על שנבחר  העם, מן אלא כוחו אין והמלך המשחה,

הסמכות  לו יש  כנ"ל, ישראל בארץ היושבים  הם ישראל עם ועיקר  כולו , שהעם 

מלחמה  על מכריז  והמכריע  הגדול שהרוב  וכיון  האומה. לעניני  בנוגע המלך של

גרע לא פנים כל שעל היא, סברא  ואולם לכוף . בידו ויש המלך , כצו זה הרי  זו,

הלא  כוחו  לו  בא  ומאין  ידם ... על שנתמנה מי מכח יחד כולם הממנים  של כחם 

בשום  נאמר  ולא בישראל. מלך  כשאין מכוחו  כולו העם  כוח יגרע  ולא  מהעם ,

דוד  מבית מלך  ואף  מצוה, למלחמת להוציא יכול דוד מבית מלך שרק  מקום

העם. אותו ממליך  בתחילה

בנדון. קוק הרב  דברי  את מצטט אף  הוא  מאמר אותו בהמשך

! משמעי חד ולא  מורכב  כן אם היה הישראלי  לשלטון הרצוג  הרב  של יחסו

במיוחד  ישראלי), והרב  קוק הרב  (כדברי ממש כמלוכה הנחשב שלטון בין התלבטות

בגלות  הקהילות להנהגת הדומה הנהגה לבין מלחמה, על להכריז לסמכות ביחס
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הוא המודרנית והמדינה הנצחית התורה של השילוב  אתגר שהרי  אזרחיים, בנושאים

:(209 עמ' א', לישראל (תחוקה בו להעמיק עוד שיש מורכב אתגר

המציאות  עם  מספקת ובהתחשבות התורה במסגרת ! היהודית המדינה

כולה, דמוקראטית ולא  כולה תיאוקרטית לא  בהכרח תהא ! האקטואלית

אלא  זה, שם  של לעומק  לירד שאפשר  כמה עד המודרני , במובן 

אבל  בהחלט, אסורה למדינה הדת בין  ההפרדה תיאוקרטית!דמוקרטית.

התורה. חכמי  מצד רב  וטיפוח עמוק  עיון טעונה הזאת ההרכבה

וולדינברג  יהודה אליעזר  הדין הרב  בבית דיין שהיה ,(2007!1916 (תרע"ו!תשס"ז,

בן  ספר הקדיש אליעזר, ציץ שו"ת ספרו כרכי ושניים בעשרים ונודע  הגדול הרבני

מדינה" ל"הלכות חלקים של 2שלושה הרצויה לדמותה ככולו רובו מוקדש הספר .

כבראשונה  להחזירנו גלות שנות אלפי אחרי וזיכנו ה' חסדי עלינו "גברו עת המדינה

ג ) (שער שלם שער הקדמה). א' (שם בארצו" עצמאי  עם להיות אבותינו, נחלת אל

ופרק  המלוכה, הלכות לברור מוקדש הראשון מוקדש בחלקו זה בשער ה) (פרק שלם

להם  מוצא וגם קוק הרב  בדברי דן וולדינברג הרב  זה, דיונו במסגרת המלך. לסמכויות

שופטים. לספר האברבנאל של בהקדמתו תימוכין

מצות  על הרמב "ם דברי  את הן מביא וולדינברג הרב  הרצוי, המשטר אופי על בדיונו

אך  רפובליקנית!דמוקרטית", ב "הנהגה התומכים האברבנאל דברי  את והן מלך מינוי

לנו  יבורר שלא זמן ש"כל קמז), עמ' א' (שם כותב  הוא למעשה, ביניהם. מכריע אינו

בישראל. מלך לבחור ניתן לא המלך דוד מצאצאי  למלוכה" הראוי שישנו בהחלטיות

לסמכויות  גם וולדינברג , הרב  דן בישראל המדינה של הרצוי באופיה רק לא ברם,

כתב  מלחמה להכריז המדינה סמכות על בדבריו. התיחס הוא  קמה עתה שזה המדינה

קכד): עמ' ב  מדינה (הלכות

המושלת  ההנהגה בידי מלחמה הכרזת של הזה הכח מסור מלך, שאין בזמן

האומה  מנהיגי בידי  או הכלליים!הצבאיים  עניניה ניהול לשם העם  ע"י  שנבחרה

ראש  קרי דין , בית ודעת הכלל דעת ע "פ ממלכתי  בסגנון צרכיה לכל שנתמנו 

ממשלה.

ציץ  (שו"ת הימים ששת מלחמת לאחר הכיבוש תוקף לשאלת נדרש הוא כאשר וכן

א ): סימן י חלק אליעזר

חוקי 2. בדיני ..." ב: כרך  (תשי"ב ); בישראל..." המלוכה ומשפט השופט... על הלכות ... "מחקרי א: כרך

(תשט"ו). המדיני..." השלטון הנהגת ..." ג : כרך (תשי"ג ); הישראלי" והצבא  המלחמה
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התנאי דהא משום רבים, כיבוש שיקרא  כדי נוסף מעכב גורם עודנה יש  ולכאורה

מלך  לא  לנו אין  ובימינו נביא , או  מלך  ידי על זה שיהא גם  הוא  רבים  כיבוש  של

נביא. ולא 

קוק הגראי "ה הגאון לנו לבאר  שכותב  מה פי על מזור, למצוא  נוכל לזה גם אך

חיילות  כנגד החשמונאים מלחמות על בדברו  קמד), (סימן כהן  במשפט  ז"ל

שופטים  גם ודאי  מלך, שאין שבזמן הדברים  דנראים  והוא, מלך . בלא  סוריא 

אריכות... ביתר שם  עיין  עומדים , הם מלך במקום  כלליים ונשיאים מוסמכים

בשטח  מגרעותיהם  כל (על וכו ' והכנסת והממשלה הנשיא בימינו  גם כן , ואם 

שנבחרו  שהוא ), תוקף  כל נגדו להחלטותיהם  אין לדת שבנוגע ברור ואשר  הדת,

במקום  ריבוא , מס' יותר גם  המה ואשר  אדמתם, על היושבים ישראל רוב מדעת

ולמעמד  לשעתם הדרושים  האומה של הכללי  למצב הנוגע בכל עומדים  הם מלך

ומפקדיהם  הכיבוש  ! לצבא  בנוגע ובפרט שם , כהן " ה"משפט כדברי  העולם ,

ברובא  שבטל ניכר  שאינו מיעוט  (מלבד הארץ יושבי כל דעת על שפועלים 

וכבשו  ושלימים, יראים  צבא  אנשי אלפי עשרות נמנים  צבאותיהם  ועל דרובא),

ע הצבא  אנשי  כל עם ביד יד השטחים  וראשיהם.את סוגיהם כל ל

דינא " דמלכותא "דינא מכח תוקף  וולדינברג  הרב  העניק הכנסת של לחוקיה אמנם,

רנח): עמ' א  מדינה (הלכות הקהל ותקנות ועוד), ל, ה' אליעזר (ציץ

אחת  על אחת, קהלה נבחרי  רק  ושהיו  בגולה, קהלות לראשי  היו  כזה כח ואם 

בהתאספם  בארצנו  כאן כולו  עם  לנבחרי המלאה הסמכות שישנו  וכמה כמה

והמדינה, העם לטובת בה ילכו  אשר  הדרך על להועץ שלהם הכנסת במושב  יחד

והצעות  לדברי!תורה. מנוגדות שאינן למדינה מועילות תקנות ולתקן  לחוקק

לחקי!עם. ויקבעו  יקומו המה הרוב , ע "י שיוכרעו  המדינה דיני

סמכות  למדינה ! הרצוג לרב  דומה בדרך הלך וולדינברג הרב  שגם כן, אם מתברר

של  (מועצמת) הנהגה של וסמכות ולמלחמה, לצבא  הקשור בכל במיוחד מלך של

חוקי  את סותרים מעשיה או חוקיה שאין כמובן עוד כל אחרים, בנושאים קהילה

משפטיה  ואת .3התורה

והשלכות משמעויות  � ישראלי הרב  של חידושו

ישראלי  הרב  של תשובותיו שתי  של יחודן בולט אלו, פוסקים של דבריהם לאור

על  אותם ביצר ואכן קוק, הרב  דברי את לבסס יצא  ישראלי  הרב  אמנם לעיל. שהובאו

עליהם. הוסיף גם הוא אולם איתנים, יסודות

יוסף3. עובדיה הרב  כך בעקבותיו. ישראלי הרב  לדברי ואף קוק , הרב  לדברי נזקקו נוספים פוסקים  גם

ח) פרק  ומדינה (דת הלוי דוד חיים  הרב  וכך  סד), סימן ה ' דעת ועוד.(יחוה ,
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המלכות  על הרמב "ם בדברי המקובלת. הלמדנית בדרך בשאלה דן ישראלי הרב 

נביא (הכוללים מלך למינוי ההכרחיים התנאים את מונה הרמב "ם מחד, סתירה. מצאנו

שתנאים  שברור אף כמלכים, חשמונאי  בית מנהיגי את מכתיר הוא  ומאידך וסנהדרין),

הראשונה  בתשובה ישראלי, הרב  ישב הזו הסתירה את בזמנם. התקיימו לא אלו

דרך  שקיימת עולה, בנביאים המסופר על חז"ל שמדברי  שהראה, ידי  על לעיל, שהובאה

דרך  המלך. את המחליף  מנהיג  של למינויו מנה, לא כלל הרמב"ם אותה משנית,

ונביא. סנהדרין ידי על והעיקרית הרצויה בדרך מלך למנות ניתן לא  כאשר הננקטת

כמקובל  אחד איש להיות חייב  לא למלך זה שתחליף וחידש, הוסיף  ישראלי  הרב 

ממונה. מועצה גם אלא במלכות,

שלהלכה  לעיל), שהובאה השניה (בתשובה והראה הוסיף  ישראלי הרב  זו. אף  זו לא

מדובר  אם בין היקפן, ואת לשלטון המוקנות הסמכויות אופי את המגדיר הוא העם

בנושאים  והן ומלחמה צבא  בעניני הן נפשות, בדיני  מדובר אם ובין ממונות בדיני 

התורה. חוקי את נוגדים הם שאין עוד כל אזרחיים

במציאות  העם. בחירת את מחייב  המלך מינוי  עיקר כל ישראלי, הרב  לפי  כן, על יתר

גם  העם של בחירתו את המייצגים הם אלו מוסדות וסנהדרין, נביא יש בה מתוקנת,

סמכויות  חוזרות בנמצא , אינם כשאלו אולם סמכויותיו. ובהענקת מלך של בבחירתו

סמכויותיו. את ולהגדיר מנהיגו את לבחור שנדרש זה והוא  לעם, הבחירה

שקיימות, המגבלות את מסירה ישראל במדינת השלטון מוסדות בסמכויות זו הכרה

העיר" ו"טובי  דמלכותא " "דינא  על הדעות, מן לחלק .4לפחות

בתשובות  גם אותו שימשו אלו תשובות בשתי  הניח ישראלי שהרב  היסודות

הימיני  (עמוד למלחמה היציאה כגון נוספים, בנושאים לדיון כבסיס יותר מאוחרות

סימן  (שם ובממשלה בכנסת נוכרים שיתוף  או להלן), ד' בשער שיורחב  כפי  טז סימן

בסיס  על היתר בין התיר ישראלי  הרב  הזה השיתוף את יב ). סימן בנימין וחוות יב 

מלך  של האישיות וחובותיו זכויותיו בין לעיל הראשונה בתשובתו שבירר ההבדל

הציבוריות  סמכויותיו לבין לנכרי , להעניק אין ואותן כאישיות, למלך רק המוענקות

למלך  נבחרת. ממועצה כחלק לנוכרים גם העם בהסכמת להעניק ניתן אותן מלך של

לנכרי, להעניק אוסרת התורה ואותה התפקיד בהורשת המתבטאת "שררה" יש

מדינת4. של הכיבושים תוקף  לשאלת  גם  השלכה  כמלכות  בישראל השלטון שלהגדרת לומר, מקום  היה

יג) ב , סימנים ג, (שער חמדה " "ארץ בספרו אולם בארץ. התלויות  מצוות של חיובן לענין ישראל

כל  לצורך נעשה  שהכיבוש בכך  אלא במלך, תלוי אינו זה לענין כיבוש שתוקף מסיק, ישראלי הרב 

בפרשת המפורשים  ישראל ארץ גבולות  בתוך מצוי וזה  הנכבש השטח על לאחרים  רשות  ואין ישראל

מסעי.
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רק  שהן סמכויותיו, את להעניק ניתן כן על "שררה", בו ואין מתחלף  בימינו השלטון

לנוכרי . גם ציבוריות,

העולה  החיובי היחס היא  ישראלי  הרב  של תשובותיו של העיקרית משמעותן ברם,

התורה  לשומרי  להם אל מעתה, הריבוני . הישראלי ולשלטון ישראל לעצמאות מהן

או  בזמנו, לצאר ברוסיה היהודים של ליחסם בדומה ישראל למדינת להתיחס והמצוות

של  המשך אינם השלטון מוסדות בימינו. האמריקאי  לממשל ארה"ב  ליהודי 

עצמאי, ישראלי  שלטון אלא  בגלות, נוכרי שליט בחסות הקהילתית האוטונומיה

פותר  איננו זה יחס אמנם, המלאה. ישראל למלכות מתחת אחת מדרגה רק המהווה

מתוך  הוא  המאבק מעתה אולם התורה, בדרך ילך זה ששלטון מאמץ כל מהשקעת

הבא. בשער שיפורט כפי  מבחוץ, בעמידה ולא לשלטון ושותפות הזדהות

הבנות אי 

תחילה ? ישירה  בחירה 

וסמכויותיו  השלטון על ישראלי  הרב  בדברי  עסקו שונים מהם ,חוקרים אחדים ודברי

שטענו  היו הבנה. אי על קוק,5מעידים הרב  של לחידושו מעבר צעד ישראלי שהרב  ,

דיעבד, של דרך איננה אחרת) שלטון צורת כל של (או מלך של ישירה שבחירה באופן

המינוי  צורת שגם לכתחילה, של דרך אלא  קוק, הרב  כדברי למינוי אחרת דרך כשאין

הרב  של דעתו לדידם, מכוחו. שואבת ונביא, סנהדרין ידי על ! בפוסקים המקובלת

וממשל  לעם הנהגה למינוי  העדיפה הדרך היא  העם של ישירה שבחירה היא, ישראלי

מלוכה: על עדיף  מתחלף 

עם  את התורה מחייבת למעשה כי נמצא ישראלי ], הרב  [של פירושו  לאור

אחת  רק  הינה שהמלוכה דמוקרטית, שלטון מערכת לנהל ישראל

אלא  מסוימת, לאישיות מתיחס איננו  כן, אם  המלך , דין  מאפשרויותיה.

כלשהו  תפקיד למלא העם  ידי  על שייבחר  אדם וכל בכללותן, השלטון למערכות

תפקיד  לאותו הרלוונטי המלך  דין לגביו יחול .6במערכת,

הרב  טעות. אלא אינה בדבריו זו שהבנה יראה, ישראלי  הרב  בדברי  המעיין אולם

ישירות  העם ידי  על שנבחר שמי  העובדה על בדבריו פעמים וכמה כמה חזר ישראלי

בהעדר  כאשר זמני, תחליף בלבד. המלך" מקום ל"ממלא  נחשב  אלא  "מלך", אינו

דת5. הגשר: עברי שני (בתוך : ישראלי" שאול הרב  במשנת  המדינה  "תורת בלידשטיין, יעקב פרופסור 

וממלכה: "קהילה  בורגנסקי, חיים  ד"ר  והרב  ,(363!350 עמ' תשס"ב , ירושלים  דרכה, בראשית  ומדינה

בהגות ומדינה דת (בתוך : ישראל" למדינת ישראלי שאול והרב  הרצוג י"א  הרב  של ההלכתי  יחסם

.(294!267 עמ ' תשס "ה, ירושלים  העשרים , במאה  היהודית 

(שם).6. התורה  חוקי את נוגדת אינה כשזו כמובן, זאת  שם. בורגנסקי ד"ר הרב 
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מינויו  בעת גם העם את מייצגת הסנהדרין אמת, מלך. למנות ניתן לא ונביא  סנהדרין

כיום, שמקובל כפי לדעתו, הכפופה העם של שליחה איננה זו נציגות אולם מלך, של

שהרב  כפי לה, להשמע העם ועל דעתו את המעצבת העם של רוחנית מנהיגה אלא

אחר  במקום הרחיב  :7ישראלי 

ודאי כולו העם  כי  כולו , מהעם מפורשת כהסכמה כמוה החכמים  כל ...הסכמת

לסמוך  שראויים הדעת היא התורה, מרוח המושפעת שדעתם , אימון , להם רוחש 

עליה...

ו  מלך, של היא ישראל לעם המיטבית ההנהגה ישראלי , הרב  לשיטת גם כן, הדרך על

של  בהעדרם רק הרמב"ם. של המפורשים כדבריו וסנהדרין, נביא ידי על היא למינויו

מקיימים  לא זו בדרך במינוי  אם אף העם, לכלל ההנהגה מינוי סמכות חוזרת אלה שני 

מלך  למנות התורה מצות את .8כנראה

תשכ"ג , בשנת שנשא  בהרצאה אותם ונימק אלו דבריו את פירש ישראלי הרב 

הכותרת: תחת שונות במות מעל תקופה באותה ונדפס חזר שלה שתמליל הרצאה

את  ישראלי הרב  מנה שם .(319 עמ' והמדינה (התורה התורה" פי  על המדיני  "המשטר

התורה  מן העשה שמצות במפורש, והדגיש הדמוקרטית השיטה של חסרונותיה

המשטר  הוא  הוא ראוי מלך עומד שבראשו ושמשטר היום, גם תקפה מלך להעמיד

לישראל. המועדף

מגויסת"? "הלכה

העל  מטרת האם ותהה במאמריו, ישראלי הרב  של מגמתו על לעמוד שניסה מי היה

אלא : היתה לא בדיונו אותו שהנחתה

כאילו  כמעט  כאחד... ביצועי  והכשר מבני הכשר למדינה... מקיף  הכשר  להעניק

מראש. מוכתבות הדיון  תוצאות

את  "לשעבד שמטרתה מגויסת", "הלכה יצר לא  ישראלי  הרב  האם ותהה, המשיך הוא 

המדינה" לצרכי  הממוסדת .9הדת

העצום  לנס ישראלי  הרב  של יחסו הבנה. בחוסר לוקים אלו דברים גם אולם

צוטט  זה לספר בפתיחה וידוע . מוכר הדתית ולמשמעותה ישראל מדינת שבתקומת

המדינה: תקומת על והנלהבים הרבים מדבריו אחד משפט רק

ז .7. אות  ג' סימן הימיני עמוד הסנהדרין", בחידוש הרמב "ם שיטת  "לבירור

את8. רק כתב שהרמב "ם ישראלי, הרב  לפי יתכן כיצד (שם ), בורגנסקי הרב  של תמיהתו נענית  ממילא 

העם . בחירת ! העיקרית  המינוי צורת  את והשמיט וסנהדרין, נביא  ! המלך למינוי המשנית  הצורה 

שם .9. בלידשטיין פרופ '
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השלימה. הגאולה פעמי כראשית אלקי חסד גילוי היא ...המדינה

רווי  ה'", עשה היום "זה ירושלים, שחרור וליום העצמאות ליום דרשותיו ספר גם

התורה  בסוגיות הרב  לעיסוקו המניע גם היה זה יחס סופו. ועד מתחילתו בהם

:(44 עמ' והמדינה (הרבנות והמדינה

אפילו  [במדינה]. בה המתרחש לכל נפש בשויון  להסתכל לנו  שאסור  ומכאן

לאורחא  המדינה את לכוון החובה את רואים  אנו  מסביבנו, עוגה לעוג נצליח

רחוקה. נראית המטרה אם גם הרף, בלי  זה לקראת ולחתור  דמהימנותא 

המדינה  הקמת הכרת אמנם, יב ). ג', משלי  (עפ"י יוכיח" יאהב... אשר "את אולם

ועל  ישראל מדינת על זכות ללימוד ישראלי הרב  את הביאה אלקי חסד כגילוי

לא הוא  נדרש, היה הדבר לדעתו כאשר אולם, ההלכתי . מעמדם ולביסוס מוסדותיה,

בתי  ועל הכנסת על הממשלה, על פה ובעל בכתב נוקבת בקורת בפומבי  השמיע פעם

(כמעט  האחרונות בשנותיו אוסלו להסכמי  החריפה התנגדותו ומוכרת ידועה המשפט.

במקרים  שהגיעה התנגדות והמדינה"), "הרבנות בספר זה לנושא מוקדש שלם שער

קבע, הוא  לכן קודם שנים עשרות כבר אולם פקודה. לסירוב  לקריאה אף קיצוניים

לא גזל. חשש בו ויש (שבסוריה), כערכאות דינו בארץ הנוהג האזרחי  המשפט שרוב

דמלכותא " דינא של הסמכויות "גבולות זה: בנושא הדיון של מקומו את קבע  הוא בכדי 

נבחרים  ממשל ומוסדות הנשיא ב "סמכות הדיון לאחר ח') סימן הימיני  (עמוד

לעיל. הארכנו עליהם בימינו", המלוכה משפטי  ב"תוקף  הדיון לפני אולם בישראל",

להעניק  העם של ושכוחו מלכות של מעמד ישראל למדינת יש אמנם שאם ללמדך,

התורה  לחוקי הציות בחובת מוגבלות אלו שסמכויות הרי סמכויות, זו .10למלכות

במשפט: חתם הוא בימינו" המלוכה משפטי  "תוקף  על דיונו שאת אפוא , טבעי 

לדון  אחרים להמחות וכן אלה בענינים לדון  הכנסת לסמכות שנוגע  במה אכן,

שיכולים  נכר  עמי  של ומיעוטים  תורה עול (פורקי הנבחרים הרכב  מצד הן בזה,

מקום  יש  עצמו), טובת דורש  אחד (שכל הדיון  דרכי  מצד הן לפעמים ), להכריע

עצמו. מצד רחב לדיון 

מקצתיה, ולא מיניה לא מראש", מוכתבות "תוצאות ולא  לפנינו מגויסת" "הלכה לא

לבחון  עז רצון זו הכרה של ומכוחה ישראל, שבתקומת האלקית בהשגחה הכרה אלא

מנעה  שלא  הכרה ישראל. במדינת הישראלי  השלטון בסמכות הכרה של אפשרויות

להשפיע  הרצון את בו עוררה ובעיקר פעולותיו, ועל השלטון של הרכבו על בקורת

דמהימנותא. לאורחא ולהביאם עליהם

של 10. השלישי בשער  ראה  והכנסת  הממשלה  פעולות את ישראלי הרב  ביקר בהם נוספים נושאים על

פקוח  ללא  מתים  לנתוחי לנשים , חובה  לגיוס להתנגדות  הצטרף גם ישראלי הרב  והמדינה". "הרבנות

ליסודה ". שנה שבעים  ! לישראל הראשית "הרבנות בספר ראה נוספים , ונושאים
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האחרון  בדור הפכו והממשלה הכנסת סמכויות על ישראלי  הרב  של אלה דבריו

הנספח. מן להתרשם שניתן כפי רבים, בקרב  למוסכמה

את  הביא  לא בישראל המצוות שומרי בפני הציבה ישראל מדינת שהקמת האתגר

ישראלי  בהם הרב  ולעיין המקורות אל לחזור אותו דרבן אלא  למציאות, הכשר לחפש

חלקן  חדשות. מסקנות גם ופעמים שלהם מחודשת הבנה הוליד והעיון פעמים מחדש.

הדורש  על הצביע וחלקן  שלה, עידוד ואף  החדשה במציאות הלכתית הכרה איפשר

למאבק. יעדים ועל שינוי

נוסף  לעיון 

התלמודית. באנציקלופדיה דינא" דמלכותא "דינא ערך

שם. העיר" "טובי ערך

תשנ"א). צמת, (מכון א כרך והמדינה" התורה ב "צמת נבחרים מאמרים

תשנ "ו ). צביה, ורשת  חיים" זה ("ערכים יהודית" בדמוקרטיה מבוא "פרקי  אבינר , אלישע הרב 

(מכון טז סימן ד ' חלק תורה של  באהלה ישראל ", בארץ דמלכותא "דינא אריאל , יעקב  הרב 
המכון ). ובאתר  והארץ התורה

עמ' תשנ "ב) הרב  (בית  ראי"ה בהלכות  ברורים ישראל ", מנהיגי  "סמכויות  גוטל , נריה פרופ ' הרב 
.120!91

! ליצחק משואה הרצוג", הגרי"א במשנת  ישראל במדינת ומשפט "שלטון  זולדן, יהודה ד"ר  הרב 
.419!387 עמ' תשס"ט) (ירושלים הרצוג הלוי א' יצחק לרב זכרון ספר 



ישראל במדינת השלטון  מוסדות של ההלכתית סמכותם ! א שער 

92

ישראלי הרב  דברי על המתבססות  הלכתיות  תשובות  מבחר � נספח

א חלק נחלתו" "חבל ,106!90 עמ' י, תחומין במלכות", "מורד אפשטיין, יעקב הרב 

ד. סימן

.290!278 עמ ' ה, והארץ התורה וסביבה", ממון מפגעי "פיצויי בלס, שמחה יונתן הרב 

כת"ר  ספר המדינה", חוקי  של ההלכתי  "התוקף הס, יאיר והרב  שחר בן ישראל הרב 

המלך. משפט ! א  פרק ,385!339 עמ' א ,

,125 ,114 ,39 ,18 עמ' התורה", פי  על בישראל ומדינה "משטר אילן, בר נפתלי  הרב 

ועוד.

עמ' א, ארץ משפטי  קובץ ההלכה", בראי ישראל במדינת "החקיקה בריס, מיכאל הרב 

.51!21

.144!131 עמ' כ, תחומין בהלכה", הישראלית "הדמוקרטיה גייגר, יצחק

.160!143 עמ' טו, תחומין חכמים", מול "מלך ורהפטיג, איתמר הרב 

.432!421 עמ' יח, תחומין כמצווה", המדינה "הקמת ורהפטיג, איתמר הרב 

.447!433 עמ' יח, תחומין ומעמדו", ציבור "מנהיג זולדן, יהודה הרב 

.39!33 עמ' כב, תחומין עליו?", לברך הראוי  מנהיג  "מיהו זולדן, יהודה הרב 

יו  63!71.הרב  עמ' א , הארץ חמדת דינא", דמלכותא "דינא כרמל, סף

והתשלום  קרקעות להפקיע  השלטון "סמכות ארנרייך, משה הרב  עם כרמל יוסף  הרב 

קלט. סימן ד, חלק הבזק במראה שו"ת עבורן",

.118!109 עמ' כ, תחומין בישראל", השלטון של "כבודו קריגר, ציון בן הרב 

.152 עמ' המשפטים, משרד בישראל", החוק "שלטון רקובר, נחום פרופ'



ב ' שער

ושל החברה של דמותן על המאבק

בישראל המדינה

בעריכת

וסרמן אברהם הרב 

בישראל המדינה ושל החברה של דמותן  על המאבק
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ראשון  מבוא 
בישראל" התורה להשלטת  "החובה  למאמר

הבית  של צביונו ועל דמותו על המאבק החל הציונית התנועה של בראשיתה כבר

המדיני  לתחום הציונית התנועה פעילות את לצמצם נסה הרצל לקום. העתיד הלאומי 

רקע  על פילוג ולמנוע  בתנועה השונים הכוחות את לאחד במטרה לו מעבר ולא 

כוונתו  הדת. עם לה אין דבר הציונות, הצהרתו: ומפורסמת זה, מתחום שלא  נושאים

חילוניים, לבין דתיים בין נמנע  הבלתי בעימות טמון שהיה ה"מוקש" את לנטרל היתה

הקהילות  בכל השנים, עם והתגברו שהלכו פוסקים, בלתי  לחיכוכים שגרם עימות

שדרשו  חזקים כוחות היו התנועה שבתוך אלא  ה!יט. המאה מראשית כבר באירופה

ה"פרקציה  בעיקר זו היתה בארץ!ישראל. לקום שעתידה למדינה תרבותית הגדרה

את  להרחיב  שדרשה ועוד, וייצמן בובר, אחד!העם, של בהנהגתם הדמוקרטית",

ליצירת  היהודי , העם לחילון מדיניים, במגעים רק אז עד שעסק הקונגרס, פעילות

הנציגים  בארצו. הוויתו לחידוש היהודי העם את שתוביל לאומית!חילונית תרבות

המדיני  הבסיס על החילונים עם פעולה לשיתוף מוכנים שהיו בקונגרס, הדתיים

זו. למגמה כמובן התנגדו בלבד, המשותף

בשאלת  לעסוק הנסיונות את להדוף הצליח הרצל הראשונים, בקונגרסים

החמישי ה"קולטור  שבקונגרס אלא  חזה. אותה היהודים מדינת של תרבותה כלומר ה",

הקצאה  בדבר עקרונית החלטה להעביר ה"קולטורה" מצדדי  הצליחו (1901 (תרס"ב,

המדינה  של התרבותי !חילוני אופיה גיבוש לטובת פעילות של וקיומה תקציבים של

כתגובה, עקרונותיה. להחדרת שתפעל חינוך מערכת להקמת ובמיוחד שתקום,

"מזרחי" שנקראה עצמאית בסיעה בקונגרס הדתיים הנציגים (1902 (תרס"ב, התארגנו

הרב  שהקים שם באותו לתנועה המשך שהיתה (סיעה ריינס הרב  של בראשותו

אותו  עד .(1893 תרנ "ג בשנת חובבי !ציון במסגרת דומות סיבות מחמת מוהליבר

לסיעות. הקונגרס התפצל ! זו חלוקה משהוגדרה אך אחד, גוף  הקונגרס היה משבר,

תקציבים  של בפועל הקצאה על שהחליט ,(1911 (תרע"א, העשירי הקונגרס לאחר

לגמרי, מהקונגרס שפרשו ה"מזרחי" של צירים היו חילוניים, וחינוך תרבות לפעולות

בארגון  חלק מלקחת נמנעו שמלכתחילה רבות חרדיות לקבוצות הצטרפו ובכך

חילוני  מנהיג  "אגודת 1שבראשו של הקמתה את זרזה גם העשירי הקונגרס החלטת .

המחאה "1. "רבני היתה  שבהן והמפורסמת הראשונה  אורתודוקסיםהקבוצה ! גרמניה רבני איגוד ,

לתנועה מתנגדים הם  כי הודיעו בה ועידה  קיימו הראשון, הקונגרס  כינוס  שטרם  ! יחד גם ורפורמים 

חיים . הם  בהן למדינות  היהודים  האזרחים של נאמנותם  את  ומפרה  הקץ  את שדוחקת הציונית



בישראל המדינה ושל החברה של דמותן  על המאבק ! ב  שער 

96

לתנועה  מענה לתת שנועד והמאורגן הגדול החרדי כגוף (1912) תרע "ב בשנת ישראל"

בגוף  החרדים ארגון חילונית. תרבות כנושאת עצמה אפיינה שזו לאחר ביחוד הציונית,

נטשו  שרבים עת, באותה הישיבתי  בעולם העצום הסחף את לעצור גם נועד ציבורי

והחזק  התוסס הצעיר הציוני  הזרם לטובת בכלל, והמצוות התורה חיי עם ויחד אותו,

פיצול  התקבע ואילך מכאן והיהדות. היהודים במצב  דרמטי לשינוי  תקוות שעורר

ועיקר  הציונית התנועה בתוך הפועלים אלה קבוצות: לשתי  המצוות שומרת ביהדות

לה  מחוצה העומדים ואלה חבריה, כלל ותיקון התנועה של שינויה הוא  מטרתם

ופועלים  התורה דרך את הנוגדים למהלכים התנגדותם את זה ממקומם ומביעים

משיקולים  בעיקר נבעה בכנסת האחרונים השתתפות לימים, חוגם. לרווחת בעיקר

.2פרגמטיים 

הציונית  לתנועה בהתיחסותם נחלקו ומנהיגיהם בארץ המצוות שומרי  גם

מחד, ! ממנה עצמם בדלו שככלל ! ומנהיגיו הישן הישוב  בני העובדת: ולהתישבות

מאידך. ! במסגרתה או לצדה שפעלו ! זצ"ל קוק הרב  ובראשם החדש הישוב  ובני

על  מלהאבק חדלו לא  זצ"ל, הרב  ובראשם משותפת, בעשיה שתמכו אלו גם אולם

שעל  כדי שנותיו כל לחם הראי "ה בארץ. ההתישבות ושל הציונית התנועה של אופין

ההלכה  תשמר ! הארץ לישוב  הבלעדי וכמעט הראשי הגורם ! הקק"ל אדמות

לדעתו כלל הפרהסיא  מושג  להיות בפרהסיא. עליו שהיה הקיבוצי , האוכל חדר את גם

על  לכפות ואף  לכך, לדאוג לרשותו שעמדה דרך בכל השתדל הוא  לכן כשר!

בפרהסיא ההלכה את לשמור ! אנטי!דתיים היו שחלקם ! הצליח 3המתישבים הרב  .

להזהר  צריכים שהמתישבים נכתב  הקק"ל של החכירה ובשטרות במאבקו, חלקית

ההצהרה  לעצם גם אך הקק"ל, ע "י בפועל נכפה לא זה סעיף  אמנם וחג . שבת מחילול

משמעות. היתה

שכדי  הבינו שלהם, היום מסדר רחוקה היתה המצוות ששמירת ארגונים גם ככלל,

של  קיומן על להקפיד יצטרכו הם בארץ הדתי  הציבור עם עשיה של שותפות ליצור

רצתה  העובדים הסתדרות כאשר כן, על בפסח. וחמץ יום!טוב  שבת, מסוימות: מצוות

כללי  להכנסת הסכימה היא תרפ"ח בשנת המזרחי  הפועל את כנפיה תחת להכניס

עומד  והוא קוק, הרב  של בפיקוחו נחתם זה הסכם שלה. החוקים לספר אלה התנהגות

הזה. היום עד בעינו

במגמות2. לשינויים  הביאה אף ישראל מדינת  והקמת  שונות , מגמות התרוצצו החרדיות הסיעות  בתוך 

החרדיות הסיעות  לכנסת הראשונות  הבחירות  לקראת הרי הציונית , בתנועה המלחמה  למרות  אלו.

בממשלה שימש אף  מטעמן ושר מאוחדת ", דתית ל"חזית הציוניות !דתיות  הסיעות  עם  התאחדו

לעיל). 26 בעמ ' (ראה

ד!ח.3. בפרקים ביחוד ,2012 עצמית הוצאה  שורש", "להכות  הי"ד, הנקין איתם עם  יחד בספרי ראה 
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למען  רבות פעלו המנדט בתקופת בארץ המקומית וההנהגה הלאומיים המוסדות

לדוגמא , הועיל. ללא אך בשבת, עבודה שתאסור שבת בחוקת המנדט שלטונות הכרת

סגירת  המחייב  עירוני  עזר חוק ,1926 תרפ"ו, בשנת קבלה אביב  תל העיר מועצת

החוק  את ביטל המנדט של העליון המשפט בית אולם בשבת. מלאכה ובתי  חנויות

המצפון  חופש את נוגד שהוא .4בטענה

ומועדי  השבתות את הכוללת המנוחה ימי פקודת קבלה הזמנית המדינה מועצת

לשמור  החלטה בה התקבלה בישראל הראשונה הממשלה של הקמתה ועם ישראל,

הדין  בית בסמכויות ה"סטטוס!קוו", הבריטי , המנדט בימי קיים שהיה המצב  את

במוסדות  הכשרות בשמירת השבת, בשמירת האישי , המעמד בענייני  לשיפוט הרבני

לחוקק  המאמצים אולם הדתי . לציבור עצמאית חינוך מערכת של ובקיומה ציבוריים

בתוהו. עלו המנדט בימי  לדרישה בדומה שבת חוקת

תש"ח, בשנת כבר התעורר בממשלה לחבריהם הדתיים השרים בין הראשון החיכוך

הרב  בשבת. לבשל שסרבו על מאסר חדשי  לשלושה נדונו דתיים חיילים שני כאשר

גם  הביאה הדברים השתלשלות ממשלתי. משבר ונוצר הממשלה מן התפטר מימון

של  בסיומו הארץ. את הציף  מחאה וגל הדתית, הפלוגה חיילי  של רעב  לשביתת

כשר" "אוכל פקודת פרסם והמטכ"ל ננזף , מפקדם שוחררו, הדתיים החיילים המאבק,

של  בחוק גובתה אף והיא הם, באשר צה"ל לחיילי כשר אוכל אספקת המחייבת

הכנסת.

ומדינה", "דת בנושאי ומשברים מאבקים של בסדרה הראשון היה זה עימות

הכפיה  ישראל. מדינת של הראשונים עשוריה שני  על עמוק חותם שהטביעו

לפרישת  הובילה הפאות") ("גזיזת אפריקה וצפון מתימן העולים על האנטי!דתית

מחלוקות  .(1951 (תשי "א , הראשונה ישראל ממשלת של ולהתפטרותה הדתיים השרים

הדתי . החינוך של העצמאי  ומעמדו לצבא  נשים גיוס לחוקה, ההצעות סביב  גם נתגלעו

שמודיע  "מי כל להרשם יוכל שכיהודי הממשלה, החליטה (1958) תשי"ח בשנת

וסערה  הממשלה את עזבו הדתיים הנציגים אחרת". דת בן ואינו יהודי שהוא לב  בתום

מאוחר  שנתיים החוק של לתיקונו (עד העולם וביהדות בארץ בציבור אחזה גדולה

.5יותר)

.4.141 עמ ' הבא , לפרק במבוא  עוד וראה  י"ג, פרק  ,1988 מסילות  לישראל", "חוקה ורהפטיג , זרח ד"ר 

בתורה5. גאון בספר ראה המדינה  של דמותה  על הציבוריים  במאבקים ישראלי הרב  של חלקו על

עמ' והמדינה  הרבנות  בספר  וכן זה, במאבק  חלקו על בקצרה גם 84 עמ ' ושם  ,95!74 עמ' ובמידות 

ו!486!491. 391!335 ,207!177

דת בעניני נוסף משבר רקע על התפטרה  הממשלה תשל"ז , בשנת  יותר, מאוחר עשורים שני כמעט

ה ! מטוסי ראשוני קבלת  טקס  הממשלה ,F-15ומדינה. להתפטרות והביא שבת לחילול גרם בארץ

לשלטון. לראשונה הימין את  שהעלה  ל"מהפך" ולבסוף
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המפד"ל, לימים והמזרחי, המזרחי הפועל הובילו לאחריה, וגם זו, תקופה אורך לכל

הסכמים  ידי  על במיוחד הדתית" "החקיקה על ובממשלה בכנסת המאבק את

של  העיקרית ומטרתה אפה נשמת רבה במדה היתה הדתית החקיקה קואליציוניים.

המפלגות  בתוך אולם הציוניים. המצוות שומרי  ציבור של המפלגתית ההתארגנות

במאמרי  הן בטוי  לידי  באו ואלו המאבק, של לדרכו באשר מחלוקות התגלעו פנימה

המפד"ל, של מטעמה הממשלה שרי  המפלגות. של הועידות בדיוני  ובעיקר עתונות

פוליטית  בפעילות דגלו בורג, יוסף וד"ר שפירא  משה חיים ורהפטיג, זרח ד"ר ובמיוחד

כפי  דתית", מבחינה ישראל מדינת של וצביונה "דמותה על השפעה לשם פרגמטית

אחרים  נציגים תש"ט. בשנת המזרחי  של העולמית בועידה ורהפטיג ד"ר שהתבטא

של  המוביל בעקרון בגידה חוקתה תהיה שהתורה למדינה שאיפה בהעדר ראו בועידה

ישראל". תורת פי  על ישראל לעם ישראל "ארץ המזרחי 

הפועל  יד שעל הרבנים חבר של כדוברו אלו בועידות דברים נשא  ישראלי  הרב  גם

באשר  הכוללת למשנתו בקצרה נתיחס זה פרק בסוף  הדבר ובאחרית המזרחי,

דתית". ל"חקיקה

בסוגית  פיצוץ לידי שהגיע ובממשלה, בכנסת הדתית הציונות של הקשה מאבקה

הולי  מבית, המאבק דרכי על והתהיה הוכוח עם יחד יהודי ", ער "מיהו צבורי דיון דו

אמנם, ההלכתיים. היבטיו על נאמר בכלל אם מעט אולם הדתית, הציונות בתוך ונרחב 

הספר  את הרב , מרכז ישיבת בוגר שהיה קפלן, הכהן מאיר הרב  פרסם תשי "א  בשנת

החקיקה  של הציבורי  להיבט ישיר באופן התיחס לא זה אולם התוכחה", "מצות

התורה. מצוות על העובר יהודי בראותו הפרט של התגובה לחובת יותר אלא הדתית,

הרקע  אפוא הוא  הדתית הציונות של אפה נשמת שהיה בנושא הלכתי  דיון העדר

לראשונה  שהופיע בישראל", התורה להחדרת החובה "בגדרי ישראלי  הרב  של למאמרו

הלכתית  תשתית בונה הוא בו להלן, ויובא  (תשי"ט) והמדינה התורה של ט'!י' בגליון

שמילות  כפי בישראל, החברה של דמותה על במאבק והציבורית הפוליטית לפעילות

היטב: מבארות מאמרו של הפתיחה
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יחטא  אם אחטא, לא שאני אחרי שיאמר: ראוי ואין

אלקיו עם  לי מה  התורה!!זולתי , היפך אנחנוזה אבל

שימרה מאומתנו זולתנו נעזוב ושלא נחטא שלא מצווים

ר"ה). מ"ע  לרמב"ם  (סהמ"צ

àøåáä ïåöø úà äøîéù "åðúîåàî åðúìåæ áåæòð àìù" åðáééçúðù åæ äåöî
ãéîúî íøåâ äðéãîá íåéë úùîùî ,úååöîå äøåú ìåò åîöò ìòî ÷øôéå 'úé
íðéàù åðúîåà éðá ìù øçàä ÷ìçä ïéáì äøåúä øîåù øåáöä ïéá úåçéúîì

.äøåúä úåøî íîöò ìò ìá÷ì íéöåø

êåú éèéìåô ÷áàîá :úåðåù úåøåöá ìäðúî äðéãîä ïåéáö ìò ÷áàîä
úåãñåîá ä÷é÷ç ìù êøãá äîâîä úâùä íùì éúãä øåáöä úåðâøàúä
òâî ìù êøãá ,äì äöåçîå õøàá úåàçîå úåðâôäá ,äðéãîä ìù íé÷÷åçîä
øåáöì äøáñä êøã úîöîåöî äãéîáå ,íéáéøéä úåðçîä éâéäðî ìù éùéà

.úåãäéä éëøò úà

úà òéúøéù éùîî çåë íäéøåçàî ïéàù ïåéëî ,åììä íéòöîàù øåøá
úåìåòôä .úîöîåöî äçìöäì àéáäì éãëá àìà íäá ïéà ,íéãâðúîä

íééåìâ éôìë ÷ø úåæëøúîíééáîåôäáùçî ïéàå ,äåöîäå äøåúä ìåìéç ìù
.ãéçéä úåùø ééçì úåòâåðä úåùéøã úãîòäì

åæ äåöîá åúáåç úà àåä àìîî íðîà íà íé÷åô÷ô ìåëà àåä éúãä øåáöä
ä ,êãéàî ."äøîéù åðúîåàî åðúìåæ áåæòð àìù"ïéàù ïòåè éðåìéçä äðçî

íéòðëåùî åðçðàù àäéå åðúô÷ùä úà íéøçà ìò óåëì úéøñåî úåùø íåù
ùé .éðùä ìù åééç êøãá áøòúé ìàå åëøã éôì ãçà ìë åì êìé .äú÷ãöá
úøâñîá .äæì íå÷îä ïàë ïéà íìåà ,çåëéåä êøãá äæ ìò úåðòì äáøä

.äëìää úåàø úãå÷ðî äéúåìåáâå äáåçä éøãâ úà øøáì ìãúùð åðøîàî
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הלכתי  רקע
המהוות  הסוגיות את בקצרה נסקור ישראלי, הרב  של במאמרו העיון על הקלה לשם

הדין, בית ושל הפרט של בחובתו עוסקות אלו סוגיות טבען, מעצם לעיונו. תשתית

התורה  להשלטת החובה את הציבוריים. היבטיהן על מהן מסיק ישראלי  הרב  אולם

חיובים  בשלושה עיון ידי  על ישראלי  הרב  מנתח ההלכתיות מגבלותיה ואת בישראל

לאחריהם: ובפוסקים בחז"ל בתורה, המפורשים

מתי א. ב'), (פרק מתוכחה פטורים מתי  וסייגיה: להלן), א' (פרק התוכחה מצות

מזידים  יהיו ואל שוגגים שיהיו שמוטב  אמרו ובמה ג'), (פרק להוכיח שלא  מצוה

ד'). (פרק

מאיסורא.ב . אפרושי  ! לו האסור מדבר אדם להרחיק החובה

יהודי .ג. כל על המצוות קיום את לכוף החובה

היבטים  וירחיב  יוסיף ישראלי הרב  זה, שער בהמשך הוא  גם שמובא המשך, במאמר

זו. שאלה של נוספים

התוכחה  יז):מצות י"ט, (ויקרא  בתורה כתובה

חטא , עליו  תּׂשא ולא  עמיתך  את ּתֹוכיח הֹוכח ּבלבבך  אחיך את תׂשנא  §¥¨¨¨¦Ÿ¦§¨¤¨¦¨¦§¨¤¨¥©¦©¤£¦¤¨§Ÿלא 

בחז"ל: ומפורשת

הוכיחו  תוכיח". "הוכח שנאמר: להוכיחו? שחייב  מגונה דבר בחבירו לרואה מנין 

ט"ז (ערכין מקום מכל ! "תוכיח" לומר: תלמוד ויוכיחנו ? שיחזור מנין קבל, ולא

ב ).

א ). ל"א (ב"מ פעמים  מאה אפילו

(שו"ע  עוון" באותו "נתפס חבירו  את מלהוכיח שהנמנע  מלמדים, חז"ל מזאת, יתרה

רמב  מח). של"ד התוכחה:יו"ד מצות על הפסוק של מסופו זו הלכה למד שם) (ויקרא  "ן

אותו. הוכחת ולא יחטא  כאשר  אשם עליך  שיהיה חטא ", עליו תשא  "לא

גם יש התוכחה גבולות גבולותלמצות על גם לעיל שצוטט הפסוק מן למדו חז"ל .

שם): (ערכין אלו

לומר : תלמוד רש"י)? פניו , להלבין  ברבים (שיוכיחנו  פניו  משתנים  אפילו  יכול

חטא". עליו תשא  "לא



הלכתי  רקע

101

יהונתן  של המרומזת התוכחה מן חז"ל למדו התוכחה מצות של נוספים גבולות על

(ט"ז  ערכין במסכת כמבואר כז!לג), כ', (שמו"א  דוד את רדיפתו על אביו שאול את

ב):

אמר : יוחנן ורבי קללה, עד אמר: ושמואל הכאה, עד  אמר : רב  תוכחה? היכן  עד

בן  לו ויאמר ביהונתן שאול אף  "ויחר  דרשו : אחד מקרא  ושלשתן  נזיפה..., עד

עד  דאמר למאן  להכותו". עליו  החנית את שאול "ויטל וכתיב : המרדות", נעות

ולבושת  "לבשתך דכתיב : קללה, עד דאמר  ולמאן  "להכותו "; דכתיב : הכאה,

דאמר ולמאן  שאול". אף "ויחר  דכתיב : נזיפה, עד דאמר ולמאן אמך"; ערות

ביה  דהוה יתירא  חביבותא דאגב התם , שאני וקללה?! הכאה הכתיב נזיפה,

טפי . נפשיה מסר בדוד, ליהונתן 

ב): ס"ה (יבמות נוספת מגבלה מצאנו בחז"ל אחר במקום

דבר לומר אדם  על שמצוה כשם  שמעון: בר' אלעזר  ר ' משום אילעא  רבי  ואמר 

חובה, אומר : אבא רבי נשמע. שאינו דבר  לומר שלא אדם על מצוה כך  הנשמע,

ויאהבך". לחכם  הוכח ישנאך פן  לץ תוכח "אל ח): ט', (משלי  שנאמר

בגמרא. נמסרה לא נשמע " שאינו "דבר המושג  של הגדרתו אמנם,

להמנע  יש החוטא של חטאו את להחמיר עלולה תוכחה בהם שבמקרים מצאנו, עוד

א ): ל' (ביצה כליל ממנה

מזידין. יהיו  ואל שוגגין  שיהיו  מוטב לישראל , להם הנח

בחז" אלו אחר מקורות במקום זאת, עם התוכחה. מצות של הגבלתה על מלמדים ל

א ): נ "ה (שבת הפוכה מגמה מצאנו

ליה: אמר  גלותא. ריש דבי  להני מר לוכחינהו סימון: לרבי  זירא רבי ליה אמר

רבי דאמר  מר, לוכחינהו  ! מקבלי  דלא  גב על אף  ליה: אמר מינאי . מקבלי לא 

בה  וחזר  הוא  ברוך  הקדוש מפי טובה מדה יצתה לא מעולם  חנינא: ברבי  אחא

העיר בתוך עבר אליו ה' "ויאמר ד): ט', (יחזקאל דכתיב  זה, מדבר  חוץ לרעה

כל  על והנאנקים  הנאנחים האנשים מצחות על תו והתוית ירושלים  בתוך 

על  ורשום לך לגבריאל: הוא ברוך הקדוש לו  אמר  בתוכה...". הנעשות התועבות

של  מצחם ועל חבלה, מלאכי  בהם  ישלטו  שלא דיו , של תיו צדיקים  של מצחן 

לפני הדין  מדת אמרה חבלה. מלאכי  בהן  שישלטו  כדי דם , של תיו רשעים 

צדיקים  הללו לה: אמר מאלו? אלו נשתנו מה עולם, של רבונו  הוא : ברוך  הקדוש 

למחות  בידם  היה עולם, של רבונו  לפניו: אמרה גמורים. רשעים  והללו  גמורים,

אמרה  מהם. יקבלו  לא ! בהם  מיחו שאם  לפני , וידוע  גלוי לה: אמר מיחו ! ולא

(יחזקאל  דכתיב  והיינו גלוי? מי להם  ! גלוי לפניך  אם עולם , של רבונו  לפניו:

התו  עליו  אשר  איש כל ועל למשחית תהרגו ונשים  טף ובתולה בחור  "זקן  שם):
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הבית". לפני  אשר  הזקנים  באנשים "ויחלו  וכתיב : תחלו ", וממקדשי תגשו  אל

את  שקיימו  אדם בני  אלו  ! מקודשי אלא  "מקדשי " תקרי  אל יוסף : רב  תני

תיו. ועד מאלף כולה התורה

את  הוכיחו שלא  על נענשו תיו ועד מאלף  התורה את שקיימו המועטים הזקנים גם

תועיל. לא  שתוכחתם לדעת באפשרותם היה לא  שהרי דורם, בני 

הדברים: לסיום שונה מעט נוסח מצאנו י"ג) תזריע (תנחומא במדרש הפלא, למרבה

לפני וידוע  גלוי לה: אמר  מיחו! ולא למחות בידם היה [קטגוריא ]: לו אמרה ...

מאלו? אלו נשתנו  מה עולם, של רבונו  לפניו : אמרה מהן . קיבלו לא מיחו שאם 

הכאות  עצמן  על ולקבל שמך  קדושת על להתבזות בידם היה כן אעפ"י

מישראל, סבל צרות כמה ירמיה שהרי  סובלים, הנביאים  שהיו כשם מישראל,

טף  ובתולה בחור "זקן חבלה: למלאכי ואמר חזר מיד הנביאים. ושאר  וישעיה...,

שם ). (יחזקאל למשחית]" [תהרגו  ונשים

בתוכחה  תועלת כל שאין למוכיח ברור כאשר גם חוטאים להוכיח חובה כן אם קיימת

נכו  מזאת, יתרה זו.זו. תוכחה בגלל לסבול אף ן

וכיצד  חברתה? עם האחת חז"ל בדברי אלו סותרות מגמות מתישבות אפוא  כיצד

להלן. המאמר עונה אלו שאלות על בדורנו? לישמן נכון

ובדברי  חז"ל בדברי מצאנו הרי בדיבור, הוא התוכחה מצות של שמימושה בעוד

חיוב  ! מחטאו חוטא  למניעת מעשה של חיוב  גם לאחריהם מן הראשונים להפרישו

כט):האיסור י ' כלאים (הלכות הרמב "ם ובלשון ,

עליו  וקורעו לו  קופץ בשוק  מהלך היה אפילו  חבירו  על תורה של כלאים הרואה

תעשה  לא איסור  דוחה הבריות כבוד שאין חכמה, שלמדו  רבו  היה ואפילו מיד,

בתורה. המפורש 

א ): כ' (ברכות כך לשם עצמו שסיכן מי  את שיבחו שחז"ל מצאנו מזאת, יתרה

אקדושת  נפשין  מסרינן  לא אנן השם , אקדושת נפשייהו מסרי קא  הוו קמאי 

כרבלתא  לבישא  דהות כותית לההיא  חזייה אהבה בר  אדא דרב הא  כי  השם.

קם  היא, ישראל דבת סבר בשוקא, מהרש "ל] פריצות, בו שיש  אדום  [לבוש

זוזי . מאה בארבע  שיימוה היא, דכותית מילתא  אגלאי מינה; קרעיה

א ): ס"ט קמא (בבא מצאנו מנגד

ואסור רבעי כרם שהוא  [להודיע אדמה בקזוזות אותו  מציינין  היו רבעי כרם

! אמורים ? דברים  במה גמליאל: בן שמעון  רבן אמר  רש "י ]... פדיון, בלא
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בשאר אבל רש"י], לאכול, באין הן ובהיתר  הפקר  [שהוא נינהו  דהפקר בשביעית,

וימות. לרשע  הלעיטהו  ! שבוע שני 

מגמות  מתישבות כן אם כיצד מחטאו! החוטא במניעת ענין כל אין זו, ברייתא  פי על

לעיל? שנמנו התוכחה מצות על המגבלות ועם השניה, עם אחת אלו לכאורה סותרות

מישראל, ואחד אחד כל של חובתו שהיא מאיסור, והפרשה התוכחה לחובת מעבר

חוטאים לענוש נצטוה הדין המצוותבית קיום את א!ב):ולאכוף פ"ו (כתובות

במצ  ! רש "י ] [כעונש], ארבעים  [דלוקה אמורים דברים  במה לא תנינא : ות

ואינו  לולב  עושה, ואינו סוכה עשה לו: שאומרין כגון  עשה, במצות אבל תעשה,

נפשו. שתצא עד אותו  מכין ! עושה

למנוע  חייב  דין בית האם נבלות, האוכל לקטן באשר הדעות שנחלקו גם, מצאנו

קי "ג !קי "ד). יבמות (ראה אביו רק שמא או להפרישו, במעשה, הדבר את ממנו

גם  מצאנו המצוות, של קיומן את לאכוף  רשאי  דין בית רק שלכאורה אף  כן, כמו

א ): כ"ח קמא (בבא יחיד ידי על אכיפה של אפשרות

וחבל  [מביתו ], לצאת בו [מפציר ] מסרהב ורבו  ימיו לו  שכלו  לנרצע  מניין ת"ש :

שפחה  רבו  לו  שמסר בעבד אמר: יצחק בר ר "נ פטור?... שהוא  חבורה, בו ועשה

והשתא  רש "י ], אשה", לו יתן אדוניו  "אם [דכתיב : היתירא  האידנא עד כנענית,

רש"י]. חורין , בן [שהוא איסורא

ליחיד  גם שמותר הרי ולהפרישו...". להלקותו ורשאי  ! "איסורא הוסיף: (שם) רש"י

מצוות. לקיים זולתו את לכוף

לכאורה  הסתירות את ומישב  אלו סוגיות מלבן ישראלי הרב  להלן המובא במאמר

במרחב  גם בימינו בישראל התורה להשלטת החובה גדרי להבנת כמבוא ביניהן,

הציבורי .
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ìàøùéá äøåúä úèìùäì äáåçä
(úñðëá úéúãä úåãäéä éâéöð ìù íëøã øåøéáì)

ותוכנה  בדיבור  תוכחה א.

התוכחה  ממצות  פטורים מתי  ב .

להוכיח  שלא מצוה מתי  ג.

מזידים  יהיו  ואל  שוגגים שיהיו  מוטב  אמרו: במה ד .

מאיסור  להפריש החובה ה.

התורה  מצוות לקיום כפיה ו .

äðëåúå øåáéãá äçëåú .à*

עליה? מחאה או מעבירה, החוטא הצלת � התוכחה מצות של תוכנה מה

øáåòä ìàøùéî íãà íéàåø åðàùë øåáéãá äçëåúä úáåç åðéìò äìéèä äøåúä .à
åùøã àøîâáå ,(æé è"é àø÷éå) "êúéîò úà çéëåú çëåä" :áåúëä øîàî àåäå ,äøéáò

.(à à''ì î''á) "íéîòô äàî åìéôà" :äæ ìò

äìéèäù ,åøéáçì íãà ïéáù úååöîä éøãâî àéä íàä ,åæ äåöî ìù äðëú øøáì ùéå
,äéèñ ìù äø÷îá äøùéä êøãì åøéæçäìå øáçä úà êéøãäì äáåçä äøåúä åðéìò
úà äùåò àåäù é"ôòàå .êë ìò åúåà íéãéîòîù äçëåúä úåòöîàá äùòð äæå
åì áèéé ïòîì åúåòè åì øøáì åðéìò ìèåä ,äìåìö äòãå ,äøåøá äòéãé êåúî åéùòî
.(à â"ò ïéøãäðñ) åìéöäì äåöîù øäðá òáåè åøéáç äàåøì äîåã äæ éøäå ,åúéøçàá
ùé ,åôåâ úãéáà úáùä úåöîá [ììëð] àì [äæ áåéç]å ãçåéî ÷åñô äæì êéøöù äîå
äæ éøä äìåìö äòã êåúî úàæ äùåòù ïåéëù ,÷ìçì íå÷î äéäù íåùî àåäù øîåì
õîå÷) êåðéç úçðîä úîàá ÷éñî äîåã ïôåàáå .äì íé÷÷æð ïéàù úòãî äãéáà øãâá
åæù ,äãéáà úáùä éøãâî äìöä úáåç åá ïéà úòãì åîöò ãáàîù ,(æ"ìø äçðîä
úáåç åðì ùãçì ãçåéî ÷åñô êøöð êë íåùîù ,øîåì ùé ïë íà .àéä úòãî äãéáà

.úòãî äãéáà åìéàë äæù úåøîì äçëåúä

העורך :* בסוגרייםהערת הוספות גם כמו הכותרות , תת  ישראלי, הרב  ידי על ניתנו הפרקים שמות 

פסקה . של השמטה מסמן [ . . .] העורך. ידי על נוספו הביניים  וסיכומי מרובעות
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äáééçù äáåâú úáåçë ,íå÷îì íãà ïéáù úååöîä éøãâî àéä åæ äåöî éìåà åà
,ìàøùéî íãà é"ò íùä úåöî ìåèéáá ùãå÷ä ìåìéç åðúåàøá áéâäì äøåúä åðúåà

.äá åòâð òøä úìöä ãöî àìåÅ

àìà äåöîì äøáñä úìàù ïàë ïéàù ,àø÷ã àîòè ïðéùøã øãâá åæ äìàù ïéàå
.äðëåú äîå ,åæ äåöî éäî ,äúøãâä íöòì úòâåð [àéä]

מחטא  הצלה 

úåòã úåëìäî å"ô) í"áîøä ïåùì .íéðåùàøä ú÷åìçîá éåìú äæ øáãù äàøðäå .á
:(æ"ä

äáåè àì êøãá êìäù åà àèçù åøéáç äàåøä,áèåîì åøéæçäì äåöî
."êúéîò úà çéëåú çëåä" :øîàðù

øåæçéù ãò" úåìåáçú äîëå äîë úåùòì êéøöù ,(ç"ä) íù åéøáã êùîäá ïëå
íéòöîà íúåàì íå÷î ïéà áåù áèåîì øåæçéù øçàìù ,åéìàî øåøá äæ äðäå ."áèåîì
øéëæîù äî ïë íàå .áèåîì åúøæçäì íéòöîà àìà íðéà äìà ìë éøäù ,øéëæîù

øîåì êçøë ìò àåä ,"áèåîì øåæçéù ãò"äîâîäùàéä äìà íéòöîàá åðìù
àéä äåöîäù ,ìéòì áúëðëå ,åéøáã ùàøá áúëù åîë àåäå .áèåîì åøéæçäì
äìöä éøãâî àéä [åæ äåöî]ù í"áîøä úòãù ,øåøá äàøð äæî ."áèåîì åøéæçäì"
åúåáùäå" áåúëä ïî ãîìðù éôë ,úéðôåâ äðéçáî ÷ø àì åðéøáç éôìë äá åðáééçúðù
."çéëåú çëåä" úåöî ìù ïëåúä åäæå .úéðçåø äðéçáî íâ àìà ,(á á"ë íéøáã) "åì

äåöîù ,(è"ìø äåöî) íù áúëù äîá øéáñîù ,êåðéçä [øôñ] úòã íâ úéàøð ïë .â
ïåì÷ ïéðòá äéäéù" :íåùî àåäù ,("òîùð åðéàù øáã") ìá÷úé àìù øáã øîåì àìù
äáåâú øåúá ÷ø äçëåú ìù åæ äåöî äúéä åìéàå ."...çëåä øùàì úìòåú àìå çéëåîì
íéðô ìë ìò åðà éøä ,çëåä øùàì úìòåú ïéàù êëá äî ,äøéáòä éøáåò éôìë åðãöî
êëá äîå ,"çéëåîì ïåì÷" àåäù áúëù äîá íâ ïåãì ùé ïë .åðìù úà úåùòì íéáééç
äæî øàåáé ãåòå .ïåì÷ éãéì äàéáîù ãöî ÷ø äåöîä ïî øèôð äîìå ïåì÷ àåäù
,äôé øîà ïë ìò .áèåîì åøáç øéæçäì àéä äååöîä ø÷éòù åúòãù ,äàøð àìà .ïìäì
íéáééç ïéà ïë ìò ,åæ äåöîì äãòåðù úìòåúä ïî ïàë ïéà íéøáãä åòîùé àìùëù
ìë äåöîä íåé÷ íåùî äæá ïéàù ïåéë ,äæ ìò úåæáúäì éåàøä ïî ïéà àìéîî ,äá

.ø÷éò

à"îøá åéøáã åàáåä (æ"ð÷ 'éñ) [ìééå é"øäî ú"åù] å"éøäî éøáã êåúî àöåé ïë .ã
úåçîì åãéá ùéù éî ìë :øîàðù äîù ,íù à"øâä øåàéááå ('à æ"ð÷ ã"åé) äëìäì
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çéëåîå .äæ ìò åðåîî àéöåäì êéøö åðéà íå÷î ìëî ,ïåò åúåàá ñôúð àåä äçåî åðéàå
:÷åñôä ïî ãîìð åøéáç úà ìéöäì íãà áåéçù] (à â"ò) ïéøãäðñá øîàðù äîî úàæ
àðéîà äåä ,["åì åúåáùäå" ÷åñôä ïî] íúäî éà" :["êòø íã ìò ãåîòú àì"
ìáà åéùòîá àéä äåöîäù øáåñ éúééä] "àì àîéà éøåâà øâéîå çøèéî ìáà äéùôðá
àì" :÷åñôä àìåì] àø÷ åàì éà àîìà [íù êéùîî å"éøäîå] .[ïåîî úàöåäá àì
,åðåîî àéöåäì áééç åðéà åøéáç ùôð ìéöäì åìéôàã àðéîà äåä ["êòø íã ìò ãåîòú
,øîàð íàå .'åëå "ïåîî àéöåäì áééç åðéàã 'çéëåú çëåä'ã äùò éáâ àëä ïëù ìëå"
åðìù áåéç àåä àìà ,åøéáçì (éðçåø ïáåîá) äãéáà úáùä éøãâî åððéà äçëåú áåéçù
éðéãî àåä íùù ,ïéøãäðñáù äæì àåä ïåéîã äî ïë íà ,ìéòì áúëðëå ,äáåâú êøãë
êøèöé àìù àúòã à÷ìñ úîàá äéä äæáå ,åøéáçì íãà ïéá éøãâîå äãéáà úáùä
,íå÷îì íãà ïéáù úååöîî àéäù ,äçëåú úåöî ïë ïéàù äî .åðåîî äæ ìò àéöåäì
úåöîù øáåñ [å"éøäî]ù ,ìéòì áúëðë éàãå àìà .äæ ìò ïåîî àéöåäì áééçù éàãå
äãéáà úáùä éðéãì ìëá äîåã åæ íâ àìéîîå ,áèåîì åøéæçäì éãëá àéä äçëåú

ì íùî ãåîìì øùôàå.åððéðò

[ . . .]

מחאה  חובת 

:ïë äàøð àì íéðåùàø äîëî ïëà .ä

äçëåúù ,íéìòî à"áèéøä ïëå óñåé é÷åîðäãéçéìøáãä øåøáùë åìéôà íéáééç
äððéà äçëåúù ,íéøáåñ [íä]ù çëåî äæîå .(à ä"ñ úåîáé) åøéáç åì òîùé àìù
øåæçé àì [àèåçä]ù ÷ôñ àìì øåøáù ïôåàá ïë íàù ,áèåîì äøæçäì éòöîà ãöî

.åæ äåöîì áåù êøò íåù ïéà ïä ,[åá]

ìò úåéðåîééî úåäâäá [å]àáåä ,[éçøæî åäéìà áøä] î"àøä [éøáã] êåúî àöåé ïë
,úåáøò éøãâî ùðåòä ïî íéøèôð íðîà åòîùé àìù øåøáùëù ,ìéòì øëæðä í"áîøä
"íäøáà ïâî"ä úàæ àéáä ïëå ."çéëåú çëåä" úåöîî åøèôð àì íå÷î ìëî íìåà
åðéà íðîà ,åá øåæçé àìù åì øåøáùë íâ ãéæî àåäù ìëù ,(â"÷ñ ç"øú ïîéñ ç"åà)

ùðòðåúåîëíâ åðì éøä .åá óåæðéù ãò "çéëåú çëåä" ìù äùò úåöîá øáåò íìåà ,
.äçëåúä é"ò áèåîì äøæçä úåøùôàá ø÷éò ìë åæ äåöî øù÷î åðéà î"àøäù ,ïë
.äøéáòä éøáåò ãâð äàçî ìù âåñî äáåâú úáåç àìà åæ ïéà íúòãìù ,àöåé äæîå

íù áåúëù äîá (à 'ì äöéá) íé÷éñîù ,ï"øäå ù"àøä [éøáã] êåúî äàøð ïë
,ùåøéôá äøåúá úùøåôî äðéàù äåöîá àìà øåîà åðéàù ,"...íéââåù åéäéù áèåî"
åðéà äæ ììëù ,íù øàáî åîöò ù"àøä éøäå .íãéá íéçåî äøåúá ùøåôîù äî ìáà
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áèåî åøîà àì øáãá ÷ôñ ùé íà ìáà ,íäá åøæçé àìù øåøéáá òåãéùë àìà øåîà
ä"ã á 'ñ á"á ,íéúáä ú÷æç ÷øô óåñ úåôñåúä åáúëù åîë àåäå) 'åëå ïéââåù åéäéù
éøä .íãéá úåçîì íéáééç äøåúá úùøåôî äåöîá ïë éô ìò óàå ,(øàáúð íùå ,áèåî
åæ äåöî åæ äòãì íâù ,åðòîù ïë íà .úîéé÷ äåöîä ,íåìë ìéòåé àìù éô ìò óàù

.äøéáòä äùåò ãâðë äáåâú êøã àìà ,áèåîì äøæçä äðëú ïéà

øùôàù ïôåàáù áúëù ,(î"ø 'öî) ÷"éù í"øäîä éøáã íâ íéááåñ úàæ êøã ìò .å
äãéáà úáùä ïéãî úàæ åðãîìù ,ììë àø÷ êéøö àì äçëåú é"ò áèåîì åøéáç øéæçäì
åùôð úáùä ìò øîåçå ì÷" åôåâ úáùä ìò íéáééçù ,"êòø íã ìò ãåîòú àì"îå

áù àðåâá àìà êøöð àì äçëåú ìù áåúëä ø÷éòå ."àèåç àåä íàøåøòîùé àìù,
.åçéëåäì áéåçî àåä íå÷î ìëîù

[ . . .]

äøæçää íò ììë øåù÷ åðéà äçëåúä ïéãù úåèéùôá è÷åð ïë íâ [àåä]ù éøä
åøéæçäì íééåëéñ ïéàùë äðúéð äåöîä ø÷éò ìëù ,åúòãì àöåé àáøãà .áèåîì

.áèåîì

סיכום 

,íéðåùàøäî ãåòå í"áîøä úòã .äçëåúä úåöîá úåòã éúù ïðùé :åðéøáãî àöåéä
ìù äåöî åæù ,íéøçà íéðåùàø úòã åìéàå .áèåîì äøæçäì éòöîà øåúá àéäù

.áèåîì äøæçää úåøùôà íò ììë äøåù÷ äðéàå ,äøéáò éøáåò ãâð äáåâú

äçëåúä úåöîî íéøåèô éúî .á

הרמב"ם  דעת

ãò íà ,äçëåú úåöî ïëéä ãò íéàøåîàå íéàðú å÷ìçð (á æ"è) ïéëøòá àøîâá .à
àèåçä åäëéù ãò" ÷ñô (æ 'å úåòã úåëìä) í"áîøä .äàëäå äìì÷ [ãò] åà äôéæð
ïëå .øèôð åðéà ùîî åäëä àìù ãòù ,äàøð äæ ïåùìî ."êì òîåù éðéà åì øîàéå
ïðçåé 'øë àìù í"áîøä ÷ñô äîì ïåãì íù úåéðåîéî úåäâäá àéáäù äî êåúî àöåé

:àîåçðú [ùøãî]á øîàðù äîî í"áîøì òééñì áúëå .äôéæð ãò øáåñä

íîöò ìò ìá÷ìå êîù ùåãé÷ ìò úåæáúäì íäì äéä ïéãä úãî äøîàù
...[íéìáåñ] íéàéáðä åéäù íùë ìàøùéî úåàëä
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ìá÷éù ãò øèôð åðéàù ,ìéòì áúëðë í"áîøä úðååë úåèéùôá è÷åðù ,äàøð äæî
.äçëåúä øåáò ùîî úåàëä

éøäù ,í"áîøä ìù å÷ñôì øå÷î àáåîä àîåçðúá úåàøì øùôà éà ã"ðòì íìåà
å÷ñô àì íéàéáðäù êøãë ,øèôð åðéà úåàëä ìáé÷ù øçàì íâù àöåé àîåçðúä êåúî
÷ìåç àîåçðúäù àöåé ,äçëåú úåöî ãöî àîåçðúá ïåéãä íàå .åëåäùë íâ çéëåäìî
ìë ìò íéøèôð íìåë úòã éôì éøäù ,ïéëøòã àøîâáù ìéòì úåøëæðä úåòãä ìë ìò
àøîâä ãâð àåäù ,àîåçðúá í"áîøä ìù øå÷îä úåàøì äù÷ ïë .åëåäù øçàì íéðô
."éåìâ éî íäéðôì" ïéãä úãî ìù äðòèä äúéä íù àöîðä çñåðä éôìù ,à ä"ð úáù
éôë àåäå .äðòè íäéìò äúéä àì áåù åìá÷é àìù òåãé äéä åìéàù ,äàøð äæîù
åðéà çéëåú çëåä úåöî ìòå ,äæ ïôåàá ò÷ô úåáøòä ïéãù ,íéùøôîäî ìéòì åðàáäù

ïë íà .å"ç äéìë áééçéøáãå .àîåçðú éðôî ïìéã àøîâ äçãé í"áîøäù øîåì äù÷
.åðéã í"áîøä ãîì íùî àì ,íéðô ìë ìò .ä"òá ïìäì åøàáúé àîåçðúä

àäéù ãò" áúëå (è"ìø äåöî) äæ ïéã àéáä[ù] ,êåðéçä äðäå .ááåø÷àèåçä
øåøáù ìë àìà ,à÷åã åàì [àøîâá] äøîàðù "äàëä" ïéáä ,"çéëåîä úà úåëäì

.øèôð ÷åñôé àì íà åäëéù

áåéç íúòãì ìéòì áúëðëù ,êåðéçäå í"áîøä úèéù úà íìåä äæù ,äàøðå
ïéàù äæ êåúî øååçúî éàãå åäëîù äæá .áèåîì äøæçää ãöî [àåä] äçëåúä
ïåéë ,ùîî åäëéù êéøö àìù êåðéçäë øáúñî äúòîå .áèåîì åúøéæçî äçëåúä
àìéîîå ,íéòéôùî íéøáãä ïéàù øåøá øáë éøä ïë íà ,êéùîé íà åðëéù øåøáù

.äåöîä äò÷ôð

מחאה  היא שתוכחה הסוברים דעת 

ïéðî ïåéò êéøö äøåàëì ,äçëåúä úòéîùá äéåìú äåöîä ïéàù ,úåèéù êãéàì ïëà
.úååöîä øàùì äîåãá åðéàù äî ,äøåúä úåöîî øåèôì ìåáâ àøîâä äãîì

êéçà àåäùë ,"êúéîò úà" áåúëá øîàð éøäù ,åìà úåèéùì íòèäù äàøðå
úéàãë øîìå ,äôéæð é"ò ¯ äéì úéàãë øîì) äçëåúá èòåáù ìë ìáà ,úååöîá êúéîòå
ãöî ììëá åæ äåöîá òâð øáëå ."êúéîò" ììëî àöé áåù ,(äàëä åà äìì÷ é"ò ¯ äéì
äøåàëì úëééù àì òùøáù ,(è"ìø äåöî) êåðéç úçðîä "êúéîò" äá áåúëù äî
çñåðáå ."êúéîò" ììëá äéäéå øåæçé éìåà äæ éãé ìòù ïåéë ,÷éñîù àìà .åæ äåöî
åðéàù ãåò ìëã ,(äòôùää úåøùôàá äåöîä íéìåú íðéàù [åìàì] éðäì) øîåì ùé äæ
éôìå .äæ ììëî àöé äì ãâðúîùë ïë ïéàù äî ,êúéîò ììëî àöé àì äçëåúá èòåá
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éãé ìòù ïåéëù ,"äàëä ãò" äéì úéàã ïàîì ùîî äàëä êéøöù øáúñî åìà úåòã
äùòî äùò àìù ãåò ìë ïë íà ,åæ äåöîî øèåôä åäæå "êúéîò" ììëî àöåé äæ

.åçéëåäì áééçå ììëä ïî àöé àì ìòåôá

במוכיח, נוזף  התוכחה מקבל כאשר בטל תוקפה מוגבלת, התוכחה מצות

החוטא  החזרת הוא המצוה של שתוכנה לסוברים בו. מכה או אותו מקלל

לסובר התוכחה. בהמשך טעם  כל שאין מוכיחה זו תגובה שתוכנה למוטב, ים

"עמיתך ", מכלל המגיב  את מוציאה זו  תגובה העבירה, קיום על מחאה הוא 

תקפה. זו  מצוה לגביו  שרק

çéëåäì àìù äåöî éúî .â

הרמב"ם  השמטת

:(á ,ä"ñ) úåîáé àøîâá .à

òîùðä øáã øîåì äåöîù íùë :ïåòîù 'øá øæòìà 'ø íåùî àòìéà 'ø øîà
ïô õì çëåú ìà" :øîàðù ...òîùð åðéàù øáã øîåì àìù äåöî ïë

."...êàðùé

."òîùð àìù øáã" äðååëä äîì àøîâá øàáúð àìå

,íéøáåñä [åëøãá íéëìåää ,åäåîë íéãîåòä] äéúåë éà÷ãå í"áîøä úòãì
åéìàî ïáåî àåä äæ ïôåàá øåèôä ,ìá÷úîå òîùðä øáã àäéù ÷ø àéä äøèîäù
äåöî íâ àìéîîå ,äåöîä úøèî [úòîùð äðéàù äçëåúá] ïàë ïéà éë ,ìéòì øàáúðëå

àìù.äàðùì àìà [åúçëåúá] íåøâé àìù ,ïàë ùé øîåì

áúëðë àåäù ,äçëåúä ìåáâ øçàì åðééä òîùð åðéàù øáãù ,äàøð åúòã éôìå
úøèåôä äèéùì íéëìåä øæòìà 'ø éøáãù ,øáúñî øúåéå .äàëä ãò åà äôéæð ãò ìéòì
ïéàù ïéëøò [úëñîá] àøîâä êåúî äàøð äôéæð ãò øîàã ïàîì åìéàù .äàëäá ÷ø

àìà ïàëøåèôíâ åùôð øñî ãåãã äéúåáéáç êåúî ïúðåé éøäù .øåñéà àì ìáà ,
.äôéæð øçàì

äàëä ìù ïôåàá éë .øæòìà 'ø ìù åæ äëìä í"áîøä úèîùä íòè ïéáð éìåà äæáå
éàäëá øåèôù ïåéë éøäù ,øåñéàì ìéòì øëæðä áåúëä êåúî à÷åã ãåîìì êøåö ïéà
íà ,ìéòì áúëðëå í"áîøä àéáä éøä åæ äëìäå ,äçëåúä úåöîî [äæ ïôåàá] àðåâ
åéìàî ïáåî .äåöîäî øèôð øáëù ïåéë ,"øååò éðôì"á øáåò åðëéù åøéáçì íøåâùë ïë
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äîå÷î ïéàù ,[ïàë] åæ äëìä àéáäì íå÷î äéä àìå ,çéëåäì øåñà àðåâ éàäëáù
.øååò éðôì úåöîá àéä äìåìë àìà ,äçëåú éðéãá

מחאה? היא שתוכחה לדעה הסייג מקום מה

éëéäî äù÷ äøåàëì ,äçëåúä úìá÷á éåìú åðéà áåéçäù úåèéù øàùì ïëà .á
ìë ìò ,åòîùé àìù êëá äî ,íéøáãä åòîùé àìùë øåèôì [øå÷îä äî] åðì éúéú

."çéëåú çëåä" ìù äåöîä íéé÷ì áééç àåä íéðô

÷åîéðä äàøð íù éøäù ,'åëå "ïéââåù åéäé áèåî" øãâä ãöî äðåëäù øîåì ïéàå
àèçä øîçåéù éðôî,àéáî [øæòìà 'ø]ù ÷åñôä ïåùìî åìéàå ,äøéáòä øáåò ìù

ïô ¯ áåúëä ïåùì íâ ùøôð íà åìéôàå ."êàðùé ïô" ¯ çéëåîä ãöî àåäù [çëåî]
éøäù ,äæì êéøö äéä àì íéðô ìë ìò ,äàðùä àéäå äùãç äøéáòá øáçä ìùëé
êôäéú àìù ãéô÷äì ùé äúåà äùåòù äøéáòä íöò ãöî 'åëå "ïéââåù åéäéù áèåî"á

.ãéæîì ââåùî úðéçá ¯ øúåé äøåîçì

ברבים? או לרבים תוכחה 

äáù] íéáøì äçëåú ïéá íé÷ìçî [á ä"ñ úåîáé ìò] à"áèéøä ïëå óñåé é÷åîðä .â
éðåùøâ .é áøä ìù åøîàî ïééò .ãéçéá äçëåú ïéáì [òîùð åðéàù øáã øîåì ïéà
é÷åîðä ìù] åúðåë úåèéùôá è÷åðù ,(é¯è äðéãîäå äøåúä) "äçëåú úåöîá íéøåøéá"
úàæ çéëåäå .äá íéùã íéáøù äøéáò ïéáì äá ìùëð ãéçéäù äøéáò ïéá ÷ìçì [óñåé
,'åëå "øî åäðéçëåì" à ä"ð úáù àøîâä úéâåñî åéøáã ìò óñåé é÷åîðä úéùå÷î
,úáùî åì äù÷ äî ,úåãéçéá åçéëåîù ïéãì íéáøá äçëåúäù ïéá ÷ìçî äéä åìéàå

.úåãéçéá íçéëåä àìù ìò åéðôì ïòè àîù

ïéåöù éôë) äëìäì óñåé é÷åîðä éøáã àéáî (ç"øú ç"åà) ò"åùá à"îøä ïëà .ã
äçëåú ïéáì íéáøá äçëåú ïéá ÷ìçîå (óñåé é÷åîðäî çå÷ì åðéã úåîå÷î éàøîá íù
ìëù çøëåîù äîî àéäù ,à"øâä øåàéáá íù äøàáúð úáù àøîâî äéàøäå .úåãéçéá
íéøèôð íðéà éøä ,ãéçéá íàù .íéáøá íçéëåäì åðééä 'åëå "øî åäðéçëåì" äìàùä
,åì åòîùé àìù åì äðò äî ,ïë íà .(óñåé é÷åîðä úòãì) åòîùé àìù éøá íà íâ

.íçéëåäì áééåçî àåä íéðô ìë ìò ,êëá äîå

åðééä "øîåì àìù äåöî" :øæòìà 'ø øîàù äîù ,åéøáãî íéðô ìë ìò àöåéä .ä
à"÷) ïéøãäðñ àøîâä êåúî íâ àöåé íéáøá çéëåäì àìù äæ ãåñé .íéáøá äçëåú ìò
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íéáåúëä úåùøãî àåä ïëå .íéáøá äîìùì åçéëåäù ìò ùðòðù ,íòáøé ïéðòì (á
.äçëåúá åðùééáé àìù íù äðåëä åùøéôù ,ìéòì úøëæðä ïéëøò àøîâá

אחת פעם בתוכחה הצורך

äæî øçà ÷øå íéáøá åçéëåî úçà íòôù ,óñåé é÷åîðä êåúî àöåéù äî ïëà .å
êéøö äøåàëì ,(äôéæð åà äàëä ãò øèôð åðéàù úåãéçéá äçëåúá ïë ïéàù äî) øèôð

íà ,[øçáúù ïôåà äæéàá] êùôð äîî ,äðáäùééáì ïéàù] "àèç åéìò àùú àì" ïéãä
íéðô ìë ìò éøä ,øúåä êéà úçà íòô íâ ,åúòãì òåá÷ ììë àåä [äçëåúä ìá÷î úà
é"ò íâù íééåëéñ ùéù ãåò ìë åðééäå ,äáåè äöò øãâá àìà äæ ïéà íàå .åùééáî
è÷åðù éôë ,úåãéçéá òéôùä àìùë ïë àìå ,åùééáì øåñà òôùåé ãéçéá äçëåú

.øúåä úçà íòô ÷ø äîì ïë íàù ,(ì"ðä ç"ä úåòã úåëìäî å"ô) í"áîøä

:åðåùì äæå ,áúëù à"âîä éøáã êåúî øàåáî äæ íìåà

åðçéëåé éåìâáù äøéáòáå ,øúñá åðçéëåé øúñáù äøéáòáãéîéàãå äðåëäå)
(åùééáîù éô ìò óà éåìâá åðééäã ãéî åðçéëåé éåìâá äùåòù äæáù øîåì

íéîù íù ììçúé àìù.

:á 'î ïéùåãé÷á øîàðù äîì íéðååëî åéøáã

äøéáò øáòéù íãàì åì çåðàéñäøôá íéîù íù ììçúé ìàå øúñá.

.íå÷îä ãåáëá ìæìæî äàåøäù àéñäøô åðééä :('åëå éùã÷ íù úàå ä"ã) íù é"ùøáå
,ì"æø åøîà ,íùä ìåìéç ùéù íå÷îáå .íùä ìåìéç äæá ùé éåìâá äùåòùë ,ïë íà

.æà åùééáì øúåî ïë ìò .(á è"é úåëøá) áøì åìéôàå ãåáë íé÷ìåç ïéàù

.äçëåúä úåöî ãöî åðéàù çøëäá ,óñåé é÷åîðä éôì ,æà äçëåúä ïëåú ïëà .æ
åúèéù äðåùå .íéîòô äáøä åìéôà áééç ãéçéá éøä ,úçà íòô ÷ø äîì ,ïë íàù
ãöî [àéäù] äçëåúä úåöîá í"áîøä úòã øàáúðù éôë éë ,í"áîøä úèéùî
àìà .äçëåúä úòôùäì íééåëéñ øúåé ùé íéáøáù [í"áîøä] øáåñå ,áèåîì äøæçää
úåãéçéá ìéòåî åðéàùëå ,åùééáì àìù ìãúùäì êéøö úåãéçéá øùôàù ãåò ìëù
íòô åçéëåäù éøçà íâ ,åúòãìå .òôùåé éìåà êë éãé ìòù ,åùééáì íéáøá åðçéëåé
òîåù éðéà øîåàå åäëîù ãòù ,úåàáä íéîòôá ìéòåé àîù ,ìéòåä àìå íéáøá úçà

.äçëåúä úåöî äò÷ô àì ïééãò ïë ìò .äå÷úä äñôà àì ïééãò êì

.òîùé àìù øåøá áåù úçà íòô åçéëåäù éøçà ,óñåé é÷åîðì ïë åðéàù äî
ïë ìò ,äàçî úáåâú éøãâî àéä åúòãì äçëåúä úåöîù ãöî àåä úåãéçéá áåéçäå
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àìå" øîàð äáù ,"çéëåú çëåä" úåöî ïéà äæá ,íéáøá ïë ïéàù äî .ãéîú äæá áééç
éìò àùú.äçëåúä úåöîî øáë äæá ïéà åùééáì êøöðùëå ,åùééáì àìù "àèç å

,úåèéùôá úøáñåî ùåéá é"ò àéä äçëåúäùë ïéðòì úåèéùä éúù ïéá ÷åìéçäå
úåãéçéá åúçëåúî úìòåúå úåøùôà ïéàùë ,çëåîä úáåè úîçî àéäù í"áîøìù
àìù éãëá äæä íìåòá åùééáì åúáåè úùéøãì óéãòå åùééáì çëåîä úáåè ãöî éåàø
àéä çëåîä úáåè àìù ,óñåé é÷åîðì ïë ïéàù äî .úéçöðä äùåáá àáä íìåòá ùåáé
,äàçîå äáåâú øãâî çéëåîä úáåç íåé÷ íà éë äçëåúä úåöî [ãåñé]á [úãîåòä]
.çëåîì äùåá íåøâé àìù éàðúá àìà åæ äáåç ïéàù ,äøåú äøãâ äæáå .ìéòì áúëðëå
áåù äåöîä ïéàù ,íéáøá åðùééáéù é"ò àìà åçéëåäì ìåëé åðéà íàù ,øáúñî ïë ìò
äøåúä åéìò äìéèäù àåä åùåéá é"ò åøáçá òâåô åðéàù ïôåàá ÷ø éë .ììë úîéé÷

.øçà ïôåàá àì ìáà ,åæ äåöî

óñåé é÷åîðä .íéáøá úçà íòô åçéëåäì åæ äáåç éäî ïë íàù ,ïéáäì êéøöå .ç
.äô ïåçúô íäì äéäé àìù 'á ,äæ éãé ìò åá øåæçé àîù 'à :íéîòè éðù íù ïúð

.åæ äáåçì øå÷îä åðòãé àì ïééãò íå÷î ìëîå

ïéãî àåä äæ áåéçù äàøðåúåáøòäåîëå .äæ ìò äæ íîöò ìò ìàøùé åìá÷ù ,
úåçîì íãéá ùéùë àåäå ,åéçà ïåòá ùéà ,"åéçàá ùéà åìùëå" áåúëä ìò åùøãù

.(à è"ì úåòåáù ,á æ"ë ïéøãäðñ) åçéî àìå

ãöî àåä úáù àøîâá ïåãéðäù ,('ä à"ô ìéòì àáåä) î"àøä áúëù åîë àåäå
áééç äðåùàø íòô ,ïë ìò .úåçîì íãéá ïéàùë úò÷åô åæ úåáøòå .úåáøòä úáåç
àäé àìù ãöî äæ íàå ,ùîî úåçîì åãéá äæ éøäå ,ìéòåé àîù ãöî íà ,úåçîì
ïééãò äøéáòä øáåòì ùéù åðééä ,úåçîì åãéá ùéù ùåøéôä åäæ ,äæ éôìå .äô ïåçúô

.äô ïåçúô

[ . . .]

סיכום 

ïë [òîùðä øáã øîåì] äåöîù íùë" :øîàîä í"áîøä éôì :íéøáãä íåëéñá .è
åðééäã ,äçëåúä úåöî ìåáâ óåñ ïéðòì ùøôúî "[òîùð åðéàù øáã] øîåì àìù äåöî
,í"áîøä ïééö øáëù éôë äæá äò÷ô äçëåúä úåöîù ,ùåãéç íåù åá ïéàå .åäëîùë

.åäëéù éðùì íøåâùë "øååò éðôì" ùé àìéîîå
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åç ìò ïàë øáåãîä óñåé é÷åîðä éôì åìéàåúåöî ãöî àìå ,íéáøá äçëåä úá
åùééáîù éô ìò óàå .úéããää úåáøòä ïéã ãöî àìà ,ãéçéá àìà äðéàù äçëåúä
ãåò ìë àìà äðéà åæ úåáøòù àìà .íùä ìåìéç äæá ùéù ïåéë ,øúåä äæ éãé ìò
.åæ äðòè ïåòèì ïéøáòì äô ïåçúô ùéùë úåçôä ìëì åà ,äçëåúä ìéòåúù ïëúéù
äøéîàä úåöîù ïåéë ,øîåì àìù äåöî êë øçàå .úçà íòô àìà äæá áééç åðéà ïë ìò

."êàðùé ïô" ÷åîéðä äæá êééù áåù äò÷ô

äðéàå úãîåòå úîéé÷ ,åæ äòãì ,áèåîì äøæçäá äéåìú äðéàù úåãéçéá äçëåäå
.ìéòì áúëðëå ,äôéæð åà äàëä ãò àìà úò÷ôð

íéãéæî åéäé ìàå íéââåù åéäéù áèåî :åøîà äîá .ã

בראשונים? מחלוקת  יש האם

:(øàáúð íùå à 'ì äöéá) àøîâá åøîà .à

.íéãéæî åéäé ìàå íéââåù åéäéù áèåî ,ìàøùéì íäì çðä

íéøåôëä íåé úôñåúì äîåãá àúééøåàã øåñéàá åìéôà íéøåîà íéøáãäù ,íù ÷éñîå
,øåèéòä ìòá íùá àéáä (íù) ù"àøä ïëà .íéáåúëä úùøãî ãîìð[ù øåñéà] àåäù
:íéøåôëä íåéã éåðéò úôñåúì äîåãá äøåúá ùøåôî åðéàù øáãá àìà øåîà äæ ïéàù

.éùøôã ãò åäì ïðéùðòå åäá ïðéçî àéãäá àúééøåàá àáéúëã éãéîá ìáà

á 'ñ á"á] íéúáä ú÷æç óåñ) úåôñåúäù ,éåðù àåä ú÷åìçîá äæ øáã ,äøåàëì
øåøá øáãäùë àìà ïéââåù åéäéù áèåî åøîà àìù ,åáúë (øàáúð íùå [áèåî ä"ã

:÷ôñ àåäùë ìáà åòîùé àìù

,"ïéãä úãî äøîàã" :(ä"ð úáù) äîäá äîá ÷øôá çëåîãë ,úåçîì êéøö
.åùðòðå ,éåìâ éî íäéðôì éåìâ êéðôì íà

äéàø äî ïë íà ,äøåúá ùøåôî åðéàù äîá àìà øåîà åðéà äæ ïéãù øîàð íàå
éë ,åùðòð ïë ìò äøåúá úåùøåôî ïäù úåøéáò 'âá øáåãî íù éøä ,úáùã àäî àéä

.'åëå íéââåù åéäéù áèåî ìù øåèôä ììë ïéà íù

[ . . .]
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הכפיה  אפשרות 

÷åìéçä íöò ïéáäì êéøö äøåàëì äðäã .ú÷åìçî ïàë ïéàù ,øîåì íå÷î ùé ïëà .á
àåä àùøãî ãîìðù äî íâ éøä ,øåèéòä ìòá ìùïéà äæá äîìå ,ùîî àúééøåàã

åäá ïðéçî" ÷éñîù äæá éåìú øáãä ø÷éòù ,øîåì êéøöå .íéçåîïðéùðòåãò åäì
"åùôð àöúù ãò åúåà ïéëî" äùåò åðéàù úååöîá øîàðù äî ,åðééäå ."éùøôã
àìà øåîà åðéà äæ ïéãù ,øåèéòä ìòá øáåñå .(å"ô ïî÷ì äæî ïééòå ,á å"ô úåáåúë)
íéùøåôî íéøáãáù ,÷ìçî [àåä]ù åäæå .ùåøéôá äøåúá åùøôúðù íéøáã éáâì
åéäé äæ éãé ìòù ùùçä êééù àì àìéîî ,ìéòì áúëðëå ,åäì ïðéùðòî íâå ìéàåä
ïéàù äî .úåçîì íå÷î ùé íâ ïë ìò ,øåáòì íäì åðúé àìå íåùéðòé éøäù ,íéãéæî
åëôäé äæ éãé ìòù ,úåçîì íå÷î íâ ïéà àìéîî ,íéùéðòî àì ùøôúð àìù äî ïë

.íòðîì åðéãéá àäé àì àìéîî éë øáãá àäé àì ïå÷éúå ,íéãéæîì

ïéàù äî ,íéùðåò é"ò íòðåîì åðéãéá øáãäùë àìà êééù åðéà äæ ÷åìéç äúòîå
äæ ïéà éë øåáöä ùéðòäì åìëé àì éøä ,åçéî àìù ìò åùðòð íéð÷æù úáùã àäá ïë
ùøåôîä øáã úåéäì øæåç äæáå ,íãéá åçéî àìù äàçîä ìò àìà åòáúð àìå ,íãéá
íéé÷ ùøåôî øáãá íâ éøä íòðåîì íéìåëé íðéàù ïåéëù ,ùøôúð àìù äîë äøåúá
úáù àøîâä úéâåñî äçëåää úîéé÷ øéôùù ,àöîð .íéãéæî åéäé àìù áèåî ììëä

.øåèéòä ìòá úèéùì íâ à ä"ð

זו? להלכה המקור מה 

í"áîøì àîìùáå .åðì àåä ïéðî 'åëå "åéäéù áèåî" ìù äæ ììë íöò ïéáäì ùéå .â
ïãéã ïåãéðá ,áèåîì äøæçä ìù äøèîä ãöî àéä äçëåú úåöîù ,åúåîë íéøáåñäå
êãéàì íìåà .äçëåúì íå÷î ïéà ,øåñéàä åøéáâé ãåò àáøãà ,åøæçé àìù øåøáù
åðì ïéðî äøåàëì ,ìéòì áúëðëå äàçîå äáåâúë åîöò ãöî àåä áåéçäù ,úåèéù
åðì ïéà øåîç øúåé øåñéàá øåáòé ïééøáòä äæ éãé ìòù äæ ïôåàáù äøåúä ïî øå÷î

?äçëåúä úåöî

äðëåú ø÷éòù ïåéë ,åæ äèéùì äçëåú úåöî ïéà ââåùáù ,øîåì äàøð äéä äøåàëìå
.øåñéà äæù äòéãéáå äìéçú äðåëá øáåòùë àìà äæ ïéà ,ìéòì áúëðëå äàçî àåä
.ìåàùì çéëåäù ïúðåäéî àéáî ìéòì úøëæðä ïéëøò àøîâá éøäù ,ïëúé àì [äæ] êà
ïéã äæá äéä ïë éô ìò óàå ââåù øãâá àìà ãåã úà åúôéãøá äéä àì ìåàù éøäå

.äçëåú

øîåì ùéå ,úîøåâ äøéáòäù íùä ìåìéç ãöî àåä äçëåúä ïëåú åæ äòãìù ,äàøðå
ìùøúîä äæ ãâðëù ,íùä ìåìéç úà úð÷åøî äçëåúäå ,øúñá äùåòùë íâ íéé÷ äæù
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àì íà ÷ø êééù äæå .äåöî ìù äðåáìò òáåúå åãâðë åøéáç àá íùä úåöî íåé÷á
ìåìéç äæ éãé ìò íøâé ïë íà ,íéãéæî åéäé äæ éãé ìòùë ìáà .øúåé ìåãâ ìå÷ì÷ àáé

.ììë äåöîä ïéà æàå ,äçëåúá íéçéåøî íéàöîð åðà ïéà äæá ,øúåé ìåãâ íùä

הרמב"ם  דעת

íéùðä úåìé÷îù äî ïéðòì "íéââåù åéäéù áèåî" åæ äëìä àéáä í"áîøä .ã
:åðåùì äæå ,(æ"ä øåùòä úúéáùî à"ô) íéøåôëä íåé úôñåúá ìåëàì

úéáá øèåù äéäéù øùôà éà éøäù ,ïåãæá úåùòì åàáé àìù ïãéá ïéçîî ïéà
ìë ïëå ,ïéãéæî åäé ìàå ïéââåù åäéù ïäì çðäå ,åéùð øéäæäì ãçàå ãçà ìë

.äæì äîåãä

åúðååëù ,"äæì äîåãä ìë ïëå" áúëù äîá í"áîøä úðååë øàéá íù äðùî ãéâîáå
úòã äèî [àåä]ù éøä ."ìëì øåñîå øúéä åá åâäðå äøåúá ùøåôî åðéàù øáã ìëá"

.ù"àøä àéáäù øåèéòä ìòá úòãì í"áîøä

äæî øéëæä àì éë ,ùøåôî àìì ùøåôî øåñéà ïéá ÷ìçî åðéà í"áîøä ã"ðòì ïëà
åá åâäðù íéøáã ïéðòì ùøôúäì ìåëé øéôù "äæì äîåãä ìë ïëå" áúëù äîå .íåìë
äáù äøéáò ìëáë àìùå ,äàçîä ìéòåú àìù øáãä øåøá êë êåúîù ,øúéä íìåòä
éøáã äôé åðì åøàáúé äæáå .åçéëåäì åáøéùë áèåîì øåæçéù ÷ôñ íéé÷ ïééãò
äøåàëì "ãçàå ãçà ìë úéáá øèåù äéäéù øùôà éà éøäù" áúëù äîù ,í"áîøä
úøáñä ìò àìà çëá äòéðî úìåòô ìò íéðã åðà ïéà ïàë éøä ,äðáä ììåùî àåä

ìù äéèééù éàîå øåñéàä øîåçøèåùúðòè ÷ìñì àáù ,äøåøá äðåëä àìà ?ïàëì
úåëäìå ùéðòäì íéøäæåî ïéã úéá éøä ,"íéãéæî åéäé àìù" ùåøéô äî ,øåèéòä ìòá
øåáéöä ìëá äöøôù äøéáòá éë ,øùôà éà äæ åðìù ïåãéðáù ,õøúî äæìå .íéðéøáòä
äæáå ,äôá àìà åðçåë ïéàå ,ùðåòå äéôë éòöîàá íìåë ìò èìúùäì úåøùôà åðì ïéà
åìéàå .ììë äçëåú úåöî ïàë ïéà úàæìå ,íéãéæî íéùòð íéàöîðå åðì åòîùé àì éøä
ùøåôîá åøåñéà ùøôúð àìù äîá ÷ø ïàë øáåãîäù ,øåèéòä ìòáë ÷ìçî äéä
øùôà éàù" õøúì êéøö äéä àìå àéùå÷ àéùå÷ä äúéä àì ïë íà ,ìéòì áúëðëå

"áîøä úèéù ,ìéòì áúëðë êçøë ìò àìà .'åëå "øèåù äéäéù÷ìçì àìù [àéä] í
íéé÷ äéôë éòöîàá èìúùäì ìëåð àìå äá åöøô íéáøù äöøô àéäù íå÷î ìëå ,äæá
àìà áèåîì øéæçú àìå ìéòåú àì äçëåúä éë .'åëå íéââåù åéäéù áèåî ììëä ãîåòå

.ìå÷ì÷ øúé àéáú
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סיכום 

éùòî øéîçð åðéøåáéã éãé ìòù øáúñîùë äçëåúî òðîäì íéáééç :äæ ììë íåëéñá
.åøæòé àì åðéøåáéãù åðì øåøáå äá ùã øåáöäù äøéáòá àåäå ,íéðééøáòä ìù äøéáòä
ïåãéðá úàæ äùøî åðéà ïéãäù ãöî íà ,íééùîî äéôë éòöîà åðéãéá ïéàù éàðúá äæå
äàöåä ìù úåøùôàäù ãöî íàå ,(øåèéòä ìòá ,äøåúá ùøåôî åðéàù øáã) äæ

.(í"áîøä ,ãçàå ãçà ìë úéáá øèåù äéäéù øùôà éà) úîéé÷ äðéà ìòåôì

øåñéàî ùéøôäì äáåçä .ä

החיוב  של גדרו

:úáùã àî÷ ÷øô ùàø ù"àøä áúë .à

éøîâì øúåîå øåèôã øîà÷ éëéäå ,äù÷å*àì] øååò éðôì" íåùî øáò÷ àäå ,
øáåãîä ïàëù] àðåâ éàäëá éøééî àëäã øîåì ïéàå .'åëå "[ìåùëî ïúú
íå÷î ìëîã 'åëå åìèéì ìåëé äéä åãéá åðúåð äéä àì íà åìéôàã [ïôåàá
,åùéøôäì íéååöî ïéã úéá úåìáð ìëåà ïè÷ åìéôàã ,àëéà ïðáøã àøåñéà

.åì òééñé àìù ìåãâ ïëù ìë

:äøö÷á (àáá ä"ã à 'â) íù úåôñåúáå

.øåñéàî åùéøôäì áééçù ,àëéà àäéî ïðáøã øåñéà íå÷î ìëî

:ï"øá íù àåä ïëå

.øåñéàî åùéøôäì àåä áéåçî éøäù ,øåñà àäéî ïðáøãî íå÷î ìëî

[àåä] éøäù ,ïðáøãî ÷ø àåä øåñéàî äùøôä ïéã íâù ,øàåáî ù"àøä ïåùìî
,äøåúä ïî ùéøôäì áåéç äéä åìéàå ,ïëù ìëá ãîìð [äøéáò øáãì] òééñìù øîåà
ìò óà ,ï"øäå úåôñåúäî íâ äàøð ïëå .òééñî øåñéàì øîåçå ì÷á ãîì äéä æà éë

,"ïëù ìë" àåäù íðåùìá åøéëæä àìù éôïðáøã øåñéàì ãåîìì ïéà ïä íå÷î ìëî
,èåùô àìà .äæá åøæâù ïìðîù ,äøåú øåñéà àåä íù íà åùéøôäì áåéçî òééñîá
íà ,òééñîì íâ äæî íéãîìå ïðáøãî àåä øåñéàî äùøôä áåéçù íéè÷åð íä íâù

.ù"àøäëå øîåçå ì÷ êåúî íàå äàåùä êåúî

[ . . .]

העורך* ברשותהערת אחר אדם  של ידו לתוך אחת  מרשות  חפץ  המושיט שאדם נאמר , שם בגמרא :

איסור . שום  בכך אין ! "פטור" של המקובלת  להבנה ובניגוד פטור, והמקבל חייב  המושיט ! אחרת 
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לו" "השבותו לבין מאיסורא אפרושי בין

íéøáãä úøáñå .ïðáøãî àìà åðéà øåñéàî äùøôä áåéçù ,àöåé äæ éôìå .â
àì ìáà ,øåáéãá àìà [äéìò] ååèöð àìù äçëåúä áåéçá úàæ ìåìëì ïéàù ,åèåùôá
åôåâ úãéáàã "åì åúåáùäå" ììëá úàæ ïéà ïëå .äøéáòä ïî åùéøôäìå äìåòô úåùòì
úåùòìî åãòá òåðîì àúééøåàã äåöî äæá äúéä éøä ïë íàù ,åúîùð ïëù ìëå

.äáùä áåéç ïàë ïéà äöåø åðéà åîöò àåäù ïåéë ,íòèîå .äøéáòä

øáåòá ùéù úåèùôá è÷ðù ,(è"ìø) êåðéç úçðîä ìò äæî äåîúì ùé äøåàëìå
íàù ,"êòø íã ìò ãîòú àì" íåùîå "åúåáùäå" íåùî åìéöäì äáåç äøéáò
ìëî øàåáî ìéòì áúëðë éøäù .åùôð úãéáàá ïëù ìë äøåú äãéô÷ä åôåâ úãéáàá
åãîåìì ïéàù ìéòì áúëðë åðéçøë ìòáå ,ïðáøã áåéç àìà ïàë ïéàù ,íéðåùàøä

."åì åúåáùäå"î

ìåëéùë ïã êåðéç úçðîä éë ,[ììë äù÷ åðéà øáãä] éãéî àéù÷ àìã äàøð êà
ùé úîàá åãéá øáãä íà äæáå ,íù åéøáãá øàåáîë ,"áèåîì åðøéæçéù" é"ò åìéöäì
íà ïë ïéàù äî ."êòø íã ìò ãåîòú àì" íåùî íâå "åì åúåáùäå" íåùî íâ äæá
ìòá äðîî åùéøôîù é"ò äøéáòä úåùòìî åãòá òðåîù ÷ø ,áèåîì åøéæçî åðéà
éøä æàù ,áèåîì åøéæçîì éîã àìå .àéä úòãî äãéáà éë ,áééç åðéà äæá ¯ åçøë
øéëî åùëò éë ,ùîî äãéáà øãâá åùëò åéôìë äæ éøäå íãå÷ä åðåöø ìò èøçúî
äáùä íåùî øéôù ùé äæá ,åì åøéæçäù äîá äöåøîå äòèåî äéä íãå÷ä åðåöøù

.äìåòî

[ . . .]

כלאיים  לבוש חבירו הרואה  מסוגית הקושי

:øéòä (ç ïåéöä øòù æ"îù) "äøåøá äðùî"ä äðäã ,äæá øéòäì ùé ïééãò ïëà .ä

àúéàã äî éôì ,àåä à÷åã åàì ïðáøã [ìéòì èèåöù] ù"àøä áúëù äîã
í"áîøä úñøéâ éôì) íéàìë ùåáì àåäù åøéáçì äàåøä á è"é úåëøáá

(â"ù ã"åé ò"åùä ÷ñôå*àøîâá íù òîùîå ,÷åùá åìéôà èåùôì êéøöã ,
àîìòá ïðáøã àúð÷ú åàìãáéåçî àìä ,åððéðòá ïéãä àåä ïë íàå .àåä

.'åëå øåñéàäî åùéøôäì éãë åãéá úåçîì

העורך* בשוק ".הערת אפילו פושטן בבגדו כלאיים "המוצא היא: שבידינו הגמרא  גרסת :
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àìà àúééøåàã áåéç äæá ïéà æàå åòðåîì ìåëé åðéàù øáåãîäù ÷éñîù ,íù ïééò
.åòééñì àìù ïðáøã áåéç

äæ ïéã çéëåî [ù"àøä] éøäù ,ù"àø[ä éøáã]á ïë ùøôì ïëúé àì éúòã úåéðòìå
åãéá ïè÷á éøäå ."åì òééñé àìù ìåãâ ïëù ìëå" ïè÷ä ùéøôäì áåéç ùéù äîî
äðùîä ìòá] äöåøù äî éôì ìåãâá äøåú ïéãî áééç éàãå äæáå ,ùîî åùéøôäì
àéä äéàø äî ïë íà ,åùéøôäì åãéá ïéàùë àåä ÷ôñä ìëå .íéàìëî çéëåäì [äøåøá

.åùéøôäì åãéáù íùî

הש"ך  ותירוץ  הרא"ש בדברי הסתירה 

ù"àøäù øéòäå ,ù"àøä éøáãá ãîò (à â"é äâéâç) ïáà éøåèäù äî ïééöð ãåò .å
éà÷ãá à÷åã øîåîì èéùåäì øåñéàì áúë äøæ äãåáò [úëñî ìù 'à ÷øô]á åîöò

àøäðã éøáò éøúá*íâ [øåñàä øáãì] åîöòá òéâäì ìåëé [øîåîä]ùëù äàøð äæîù ,
éùåøôà ïéãî ãåîìì ïéà éë äøæ ,äãåáòá ù"àøäë òéøëäå .åá ïéà ïðáøã øåñéà
øáãä ïéàùë ïë ïéàù äî ,øåñéàä úåùòìî åãòá òåðîì åãéá íù éøäù ,àøåñéàî
àìéîî éøäù ,íåìë àìå øåñéàì øæåò àåä ïéà éë ,øåñéà åá ïéà èéùåäì íâ ,åãéá

.ç÷éì [øîåîä] ìåëé

ùéøôäì äáåç ùé ïðáøãîù úáù úëñîá åéøáãì] åììä ù"àøä éøáã úøéúñá
úáù [úëñî]áã ,ìéãáäì ÷éñîå (å"÷ñ à"ð÷ ã"åé) ê"ùá íâ ãîò øáë [øåñéàî
øáåãîä äøæ äãåáò [úëñî]á ïë ïéàù äî .åùéøôäì áééç àåäù ìàøùéá øáåãîä

í"åëòáøîåî ìàøùéå.åòééñì øåñéà íâ ïéà ïë ìò ,åùéøôäì áééç åðéàù

àèçù éô ìò óà øîåî ìàøùé íâù éàãå äæù ,åéøáã øàéá íù "äááøî ìåâã"áå
ù ,åúðååë ùøôîå .àåä ìàøùé

áééç ,åùéøôäì øçà ãéá ùéå ââåùá øáåòùë íà éë åùéøôäì íéååöî ïéà
àî÷ ÷øô ùéøã äðùîå .àåä ââåù ïè÷äù úåìéáð ìëåà ïè÷á åîëå åùéøôäì
äøéáò äæéà ìò ãéæîá øåáòì äöåøã ìàøùéá ìáà .'åëå éøééî ââåùá úáùã

äì äååöî øçà ìàøùé ïéà øåîâ øîåî åðéà åìéôàøîåîå .ê"ùä úòãì åùéøô
.àåä ãéæî àîúñî øîåîå ,åøáã øîåîá íé÷ñåôäã íåùî àåä ê"ùä è÷ðã

.øáã åúåàì øîåî àø÷ð ãéæîá äøéáò øáåò ìëã ,ãåòå

העורך* השני,הערת בצדו והמקבל נהר של אחד בצד נמצא כשהמושיט מתקיים עיוור  לפני איסור :

לחטוא . הלה  יוכל האיסור  את  לו יושיט הוא  אם  ורק 
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הש"ך  דעת  בירור

[ì"öæ] (à"èéìù) ïìô÷ î"øäåî â"äøäì "äçëåúä úåöî" øôñá øéòä äæ ìò .æ
åððéàù íåùîå ,à÷åã äøæ äãåáòì øîåîì ïååëî ê"ùä ìù åèåùôù ,(à é"ô)
äù÷ äááøî ìåâãä úðáä éôì íìåà .äçëåú ìá÷î åððéàå êàðåù àåäù "êúéîò"
.éãééî ãéæîáù éøä ,"...åçéëåéå øåæçéù ïéðî ìá÷ àìå åçéëåä" :á æ"è ïéëøò àøîâî
ù"àøä íâå ,õåçá åìéôà åèùåô åøéáçù íéàìë ïéðòì í"áîøä ÷ñôù äîî äù÷ ïëå

.øúåé øåîç åðéã ãéæîáù éøä ,ââåùá àìà äæ ìò ÷ìçð àì

äìåìë øåñéàî äùøôä ïéàù øàáúð øáë éë ,éãéî àéù÷ àì äðåùàøä åúéùå÷
äçëåúá úåàåøä úåèéùä äìàì åìéôà) øåáéãá àìà äðéà àéäù ,äçëåú úåöîá

.äðåëð äøòä äøåàëì àéä äéðùä äøòää ïëà .(àèçäî åùéøôäì äøèîä

,íù à"ùø ïåéìâä íâ ïéáä ê"ùá äááøî ìåâãä ìù åæ äðáäëù ,ïééöì éåàø íìåà
:ê"ùä éøáãá øéòäù

éáø øîàã ,à è"ñ äáåøî ÷øôî éàå .ê"ùäì åì àèéùô ïéàî òãåé éðéàå
øîåì ùé ,"[úåîéå òùøì] åäèéòìä äðùä úåîé øàùá" :ìàéìîâ ïá ïåòîù
úåòùø äùòù øáã åúåàáå ,ìæâ øåñéà ìò øáåò êë ïéáå êë ïéáù àåä íù
òîùî äæ íâå .ãåò øçà øåñéàá åðùòé àìù íéååöî åðà ïéà íéðô ìë ìò
ìæâ øåñéàã úîçî à÷åãã ,[éðù] øùòîã ä"ô úåéðùîä ùåøéôá í"áîøá

.åùéøôðù éòáø íøë øåñéàî øåîç

.äøæ äãåáòì øîåîá à÷åã åàì äæù ê"ùä éøáã ïéáä ïë íâù éøä

àìå äçëåú ïéãî àì ïàë ïéàù øåøá ìéòì øåîàëù ïåéëù ,èåùô àåä øáñääå
øãâî àåä åðçøë ìò ïë íà ,(àúééøåàã áåéç äæ äéä ïë íàù) "åì åúåáùäå" ïéãî
.åãéá òåðîì àìù ùéãà øàùäì åì øåñà ,øåñéà øáåò åøéáç äàåøä ìàøùéäù ,øçà
ìëì øîåî íâ éøäù ,äæ øáãì øîåîì äøåúä ìëì øîåî ïéá ÷ìçì íå÷î ïéà ,ïë íà
äøòäá ïåéò êéøö éúëà ïëà .äááøî ìåâãä úøòäëå àåä ìàøùé éúëà äøåúä

.íéàìëî

:ìàéìîâ ïá ïåòîù éáøã àäî ãîì úîàá àåäù ,ê"ùä úðåëá äàøðäå
àøéáñ àì àìà ,[øåñéàî ãéæîá øáåòä úà ùéøôäì äåöî ìë ïéàù] "...åäèéòìä"

éìâ ìù å÷åìéçì äéìåðà ïéà íéðô ìë ìò úåòùøä äùåòù øáã åúåàáù" à"ùøä ïå
èòîì äùòð àì äîìå ,åðòðîð éðùä øåñéàá íå÷î ìëî ,äðéî à÷ôð éàî éë ,"íéååöî
åá] äùâãää ø÷éò àìà ,åæ úåòîùî åá ïéà 'åëå "åäèéòìä" ïåùìä ïëå .øåñéàä
,íéàìëã àäî ÷åìéçä ø÷éò ïëà .åùéøôäì åéìò íéãéô÷î ïéà òùø àåäù ïåéë [àéä
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,íòô íåùá åéìò øåáòì åì úúì àìå øåñéàäî åùéøôäì åðéãéá ùéùë øáåãîä íùù
åðéãéáù åðéðôì òøéà ããåá äø÷î ÷øùë ïë ïéàù äî .úàæ úåùòì éåàø úîàá æàå
óà ììë åùéøôäì áåéç ïéà äæá ,äùòéå äùò íéîòô øàùá åìéàå äøéáòäî åòðåîì

äááøî ìåâãäå ê"ùä éô ìò ù"àøä úðáäá äàøðù äî åäæ .åæ íòôá*.

הרא"ש  בדברי נוסף הסבר

,äááøî ìåâãä ìù åúçðä ãåñé éô ìò øçà ïôåàá ù"àøä øàáì ïúéð ã"ðòì ïëà .ç
ìò àåäå .úàèç áåéç ïéðòìå ââåùá àåä úáù [úëñî]á ù"àø[ä éøáã]á øáåãîäù
òééñì øúåî íà øáãá åðã ìéòì íéøëæðä íéðåùàøä ìëù äîá øéòäì ùéù äî éô
éøä äøåàëìå .àøåñéàî éùåøôàì áåéçä çëî àîìòá àøáñî äæì åàáå äøéáò øáãì
úéòéáùá úùøåôî äðùî àåä äøéáò éøáåò éãé íéòééñî ïéàù äæ ïéãù ,äåîú äæ
øåñàù" :íù é"ùøáå ."äøéáò éøáåò éãé ïé÷éæçî ïéàù" :(à à"ñ) ïéèéâáå (è ä"ô)
úòùá àø÷é àì äæù øîåì ÷çåãå ."äøéáòä úòùá äøéáò éøáåò éãé íéãéá òééñì
ïè÷î àéáî äéàø äî ,ïë íàù ,ãåòå .á"åéëå úåúùì ñåëä åì èéùåîùë äøéáòä

.úåìéáð ìëåà

,ââåùá äùåòù úáùã àðåâá àåä êãéàå ù"àøä ìù ïåéãä ìëù ,éì äàøð úàæìå
øåáòì åúðåë ïéàù ïåéë ,äøéáò øáåò íù åéìò ïéàù øîåì ùé äæáù ,ìéòì øàáúðëå
,í"áîøä úñøéâì íéàìëã àäî ù"àøä òééúñî àìù äî íâ áùåéîå .ììë äøéáò
àöåîä"] àøîâá íù åðúñøéâ éôì åìéôàå .íéàìë ùåáì åøéáç äàåøá øáåãîäù
ìò óàå .à÷åùá àúìáøëä òø÷ù äáäà øá àãà áøã äùòî øàåáî ["åãâáá íééàìë
äàøð íå÷î ìëî ,äæ ìò åùôð øñîù úãçåéî äìòî øåúá øáãä øëæð íùù éô
íâ äæá êééù äéä àì ïë àì íàù ,íéáééç íìåë àøåñéàî éùåøôàì áåéçä ø÷éòáù
äéàø àéáîå .ââåùá àåä ù"àøä ìù ïåéãä ìë ìéòì áúëðëù àìà .ùôð úåøéñî
éàäëá ìåãâ ïëù ìëå ,ââåù øãâá àìà øúåéä ìëì åðéà àåä éøäù ,úåìéáð ìëåà ïè÷î

.àðåâ

øáåãîäù ïåéëù ,ù"àøä ìò [å úåà] ìéòì úøëæðä ïáà éøåèä úøòä ú÷ìåñîå .è
øåñà äæå íåéä úáùù åì òéãåéù é"ò ùîî åùéøôäì åøéáç éãéá ùé éøä ââåùá
åùéøôäì äååöî íà ,ïë íà .(åúòéãéî áù åðéà éøä ïë àì íàù ,ùåøôéù éàãåå)

העורך* קואליציה ".הערת "בהלכות  הבא בפרק  ראה  וימות" לרשע "הלעיטהו על עוד :
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åðùéøôéå íåéä úáùù åðøéëæéå åøéäæéù àáøãà àìà ,åì òééñì àìù áééçù ïëù ìëî
.äæ éãé ìò

ìò ïã ù"àøäù ,äøæ äãåáòá ïë ïéàù äî .úáùã àéâåñì òâåðù äîá äæ ìëå
éàãåù ïåéëù ,ïáà éøåèä úøáñë è÷åð ù"àøäù úîàá øîåì ùé ,ãéæîá äùåòù øîåî
åðàáäù äî éôì êà .òåéñá éãéî ãéáò àì éë åãéá òééñì íâ øåñéà ïéà áåù ùåøôé àì

øúåé äàøð úéòéáùã àäîêôéäìøåñàù éàãå ãéæîá äùåòá íù øáåãîäù ïåéëù ,
êøöåä àìå ."äøéáò éøáåò éãé ïé÷éæçî ïéàù" äðùîá ùøåôîä ïéãä çëî åòééñì
éøáò éøúá øîåîáù ,øîåì àìà àá àìå .åéìàî ïáåî àåä éë ,úàæ øéëæäì ù"àøä

øåñéà åá ùé éøäðãäøåú.øåñéàá øåáòé äæ éãé ìòù òåãéù ïåéë ,ùîî

àäî ù"àøä ìò ìéòì úøëæðä äøåøá äðùîä úøòä áùééì íå÷î ùé äúòîå
íéááåñ ù"àøä éøáã éë .äøåúä ïî àéä àøåñéàî éùåøôà úáåçù äàøðù ,íéàìëã
ïéàù äî .éùåøôàì ìù àúééøåàã áåéç ïàë ïéàù øîåì ùé æàå ,ââåùá øáåòá à÷åã
,àöåé äæ éôìå .åùéøôäì àúééøåàã áåéç úîàá ùé æàå ãéæîá øáåãîä íéàìëá ïë
è÷åðù åîëå ,åðéãéá øáãäù ìë ,àøåñéàî éùåøôàì àúééøåàã áåéç ùé ãéæîáù

.äøåøá äðùîä

çëåî [íééàìë ùåáìä ìò] úåëøá àøîâäîù ,äøåøá äðùîä ìù åúçðä ø÷éò ïëà
.íù àøîâäî åæ úåòîùî àéöåä ïëéäî òãà àìå éðà øá ,äøåúä ïî áééç àåäù
,"'ä ãâð äðåáú ïéàå äöò ïéà" ììëä íéé÷ àúééøåàã íéàìë éáâìù ,íù åøîà íðîà
àì àúééøåàã íéàìë ùåáì àåä íàù ,äîöò äøéáòä äùåò ìò ïåéãä äæ ìë íìåà
äøåúä ïî äáåç äðùéù äéàø íåù ïéà ìáà .'åëå äöò ïéàù ,åùééáìî øäæäì êééù

.ïåéò íéëéøö åéøáãå ,í"áîøä úñøéâì åìéôàå åùéøôäì äàåøä ìò

úàæ ìåìëì ïéà éë ,ì"ðëå éùåøôàì áåéçì äøåúá øå÷î ïéà àøáñä ø÷éòîù ïåéëå
åøéæçäì äøèîá íà ,øåáéãá àéäù äçëåúáèå÷ðì ùé ,äàçî úøèîá íàå áèåîì

àìà åðéà ââåùá ïäå ãéæîá ïä àøåñéàî éùåøôàì ïéãä ø÷éò ìëå úîàã àáéìà ïë
è÷ð àìå 'åëå èéùåé àìù ïéðî åøîàù ,á 'å äøæ äãåáò àøîâäî àöåé ïëå .ïðáøãî

.äøåú øåñéà åá ùé òéâäì ìåëéùë íâù àúåáø

סיכום  � מאיסור  הפרשה  חיוב

,ïðáøãî åùéøôäì áééç ,ââåùá øåñéà øáã äùåò åøéáç äàåøä :íéøáãä íåëéñá .é
ãéæîáå .åãéá òééñì øåñàù ïëù ìëîå ,øåñéà äæù åì òéãåîù é"ò àéä äùøôääå
íà íìåà ,ìéìë äøéáòäî åòðåîì åðéãéá ùéùë àìà (ê"ùä úòãì) äùøôä áåéç ïéà
áåéç íåù ïéà äøéáòá ÷éæçäì êéùîé úåøçà íéîòôá åìéàå éîòô¯ãç ïôåàá ÷ø åäæ



בישראל המדינה ושל החברה של דמותן  על המאבק ! ב  שער 

122

éôëå ,ãéæîá äùåòù ìë ,ïôåà ìëá øåñà åãéá òééñìù ,äàøð íå÷î ìëîå .åùéøôäì
.(ê"ùäë àìùå) ìéòì áúëðëå ,ïéèéâå úéòéáùá úåéðùîäî çëåîù

מאיסור ? להפריש כדי לסבול  או הוצאות  להוציא חיוב יש האם

à"îøä éë ,êéøö åðéàù äàøð øåñéàä ïî åøéáç ùéøôäì éãëá úåàöåä àéöåäìå .àé
ïåîî àéöåäì êéøö åðéà úåçîì åãéá ùéù éîù ,å"éøäî úáåùúî àéáä (à æ"ð÷ ã"åé)
íà ,äøéáòä úåùòìî åòðîé äçîéù é"òù åðééä ,úåçîì åãéá ùéù éî éøäå .äæ ìò
äæî åðòîù .áééç åðéà ïë éô ìò óàå ,àøåñéàî éùåøôàì áåéçä ãöî íâ äæá ùé ïë

.àøåñéàî éùåøôàì éãëá ïåîî àéöåäì êéøö åðéàù

íãà ïéà éøäù ,àøåñéàî éùåøôàì éãëá úåëî ìá÷ì áééç åðéàù ïëù ìëù ,äàøðå
áééç åðéà ïåîî íàå .åðåîî àéöåäì ïë ïéàù äî (á 'ö ÷"á) åîöòá ìåáçì éàùø

.äæá åôåâ ìò øúååì éàùø ïéàù ,úåëî ïëù ìëî ,àéöåäì åãéáù

úøëæðä à 'ë úåëøá àøîâáù .äæ ìò ïåîî àéöåäì áééç åðéàù ,ïë çéëåäì äàøðå
ìò ùôð úåøéñîë úàæ øéãâäå àúìáøëä èùôù äáäà øá àãà áøî àéáî ìéòì
äàøðë åðééäå) äæ øåáò æåæ úåàî 'ã íìéùù àìà íù åðéöî àì éøäå .íùä ùåãé÷
éàî ,àøåñéàî éùåøôàì éãë åðåîî àéöåäì áééç íàå .(úéúåë àéä àîù åîöò ïëéñù
÷ìç ìáà åðåîî ìë àéöåäì áééç åðéà íðîàù øîàð íàå .äæá íéáééç íìåëù ,àúåáø
äãîìå äùò úåöî ìë ïéðòì íçåøé åðéáø áúëù åîëå íéñëð øåùéò ãò ïåâë ,áééç
êøò éôì êøöðäî äìòîì äéä äæ íåëñù ùøôì àøîâì äì äéä ïë íàù ,ä÷ãöî

.ììë áééç åðéàù èåùô äàøð äæî ùøôúð àìù ïåéëîå .åðåîî

והמוכה  ממון המוציא מעלת

øãâî àøåñéàî éùåøôàì éãëá úåàöåä àéöåäì íå÷î ùéù íâ ïàëî åðãîìå .áé
úåøéñî äæì àø÷ éøäù ,äæ ìò úåëî ìá÷ì ïëå .íùä ùåãé÷ ìò ùôð úåøéñî ìù
ìò óàù ,(ì"ðä æ"ð÷) ê"ùä åàéáäå óñåé úéáä áúëù åîë àåäù äàøð ïëà .ùôð
íééîù àøéå ãéñçå ìåãâ íãà ,êéøö àìù íå÷îá åùôð øåñîì øåñà ììë êøãáù éô
ïééò åáäàìå íùä äàøéì íòä åàøéù éãë 'åëå íùä ùã÷ì éàùø õåøô øåãäù äàåøå
åùôð øñåî ãéñçäå ìåãâäùë ÷ø éë ,íéàùø íðéà íéøçàù äî øåàéáä äàøðå .íù
øáãä øæåç ïë ìò .øçà ïë ïéàù äî ,íùä ùåãé÷ äæá ùéå íéáøá íùåø øáãä äùåò
éøñî éàî÷" :íù øîàù ,ìéòì úøëæðä úåëøá àøîâä øåàéá äàøð äæå .øåñéàì
äîì ,äåîú äøåàëìå ."íùä úùåã÷à ïéùôð ïðéøñî àì ïðà íùä úùåã÷à éäééùôð
äîì ,ìéòì øëæðëå ,áåéç ïàë ïéàù éô ìò óàå ,íùä ùåãé÷à íùôð åøñî àì úîàá
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úà å÷éæçä àì éë ,äôé øàåáî åðéøáã éôì ìáà ?äæá íîöòá úåãéñç úãî åâäð àì
äæá ïéà ïë ìò .íùä ùåãé÷ àöé íäéãé ìòù íéãéñçå íéìåãâ ìù åæ àâøãá íîöò

.äåöî íåù ïéà äæáå ,äìèáì ùôð úåøéñî àìà

úéðåîééî úåäâäá àéáä åðîîù ,('à á"ô) ìéòì åðàáäù àîåçðúä íâ ïáåé äæáå .âé
øáåñä úòãì íâ íéáùéúî íðéà àîåçðúä éøáãù ,åðçëåä íùå .í"áîøäë çéëåäì
àéä äòéáúä ì"ðä ùøãîä éôì åìéàå ,øèôð íéðô ìë ìò äàëäá éøäù ,äàëä ãò
éøçà éøäù ,ùøãîä éøáã äøåàëì íéäåîú ïë íàå .ìàøùéî úåàëä ìá÷ì íäì äéäù
.àðåâ éàäëá ïéà ïë íâ àøåñéàî éùåøôàì úåöî íâù åðçëåä øáëå .íéøèôð äàëä

ø÷éòî àì úîàá ìàøùéî úåàëä åìá÷ù íéàéáðäù ,øîåì ùé ìéòì øëæðä éôì ïëà
.íéáéåçî íðéàù äîá íùä ùåãé÷ ìò ùôð úåøéñî øãâî íà éë ,úàæ åùò ïéãä
ùôð úåøéñîá ìåãâ ïéðò äéäå íùä ùåãé÷ íåùî äæá äéä íúåìãâ êåúîù ,åðééäå
øúåî íáâì ,øåñà äæî øúåéå äàëä ãò àìà áééç åðéàù éô ìò óà ïë ìòå .íäìù

.íùä ùåãé÷ ãöî

ìò úåæáúäì íäì äéäù ,ïáøåçä øåãáù íéð÷æä éôìë ïéãä úãî äòáúù åäæå
ãé÷íùä ùåãé÷ ìò íéæáúî åéäù äî ,øåãä éìåãâ åéäù êåúî íäù ,øîåìë .íùä ùå

åðìù ñ"ùä ïëà .íéîù éðéãá äòéáú éäåæå íùä úà äáäàìå äàøéì òéôùî äéä
äæ ìò àéáîå ,åçî àìå úåçîì íãéá äéäù ìò åòáúðù àìà (ä"ð úáù) àéáä àìù
úøëæð àìå åçéî àìù øáãä íöò ìò àéä äòéáúäù àöåé ,äìåâä ùàø ìùã àä
íå÷î ïéàù äéì àøéáñ äàøðë ,äæá íùä ùåãé÷ ìò íùôð åøñî àìù ìò äòéáúä

.ïéãä úøåùî íéðôì ìù øãâ àìà äæ ïéà ø÷éò ìëù ïåéë ,äæ ìò ùðåòì

סיכום  � מאיסור  להפריש הוצאות  חיוב 

àéöåäì àì áééç åðéà ,äåöî àåäù íå÷îá íâ àøåñéàî éùåøôàì :àúìéîã àð÷ñî
ìéòì áúëðë åùôð øåñîì ìåëé ãéñçå ìåãâ íãà íìåà .úåàëä ìá÷ì àìå ïåîî äæ ìò
íãà éðáá ìáà ,íùä ùåãé÷ äæ éãé ìò àöéù ìåãâ íãàá à÷åã äæå .íùä ùã÷ì éãë
éàùø íãà ïéàù ïåéë ,íéëîì åôåâ ïúåðùë àëéà àøåñéà íâ àìéîîå .àì íéìéâø

.åîöòá ìåáçì
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העכשוית במציאות  מאיסור  להפריש החיוב

éùåøôà ìù úåøùôà ïéà ,íéáåøî äøéáò éìòáå õåøô øåãäù ,íåéä ìù íéàðúá .ãé
ïéàù äîá úåëîå ãñôäå äöîå áéø éãéì ÷ø àéáúù äøéùé äìåòô êøãá àøåñéàî

.äðéãîä ÷åç äæì ãâðúî êë ìò óñåð .ì"ðëå ,áåéç

íéøçàä íéòöîàä úà ìöðì äáåçä úà äìéèî àøåñéàî éùåøôàä úáåç ïëà
÷áàî ìåäéð íùì äøåú éøîåù øåáéöä ìù úåðâøàúää åäæå ,äøáçá íåéë íéâåäðä
íåùî íäá àäéù íéîéàúî íé÷åç äðéãîä ìù íé÷÷åçîä úåãñåîá øéáòäìå éèéìåô
íéáééåçî åðà äøèîä úà âéùäì ìöðì øùôàù äî ìë éøäù .àøåñéàî éùåøôà
úåùòìî òðîðäå ,áèåîì äøæçä íåùî ÷åç ú÷é÷çá ïéà íðîà íàå .åá ùîúùäì
àøåñéàî éùåøôà ïëåú ìë ïä íìåà ,äøåú øîåù åðéà ïééãò äðéãîä ÷åç ùðåò ãçôî
âùåî äæ øáãå ,äøéáòä éøáåò ïåñéøì àìà áèåîì äøæçäì ïååëî åðéàù ,øàáúð øáë
úà íé÷éçøîù äìà ïéòî íé÷åç ú÷é÷çì úåàéáîä úåìåòô ïë íà .äðéãîä ÷åç é"ò

.úåéçøëäå úåéåàø ïä äøéáòä ïî øåáöä

ìò óñåð äæå .àøåñéàî éùåøôàì éãëá ìëä úåùòì ãéçé ìë úáåç úðéçáî åäæ
îäå äáåúëä äøåúá åðì äøñîðù äøåøáä äòéãéäìåëé åðéà ìàøùé ììëù ,äøåñ

íù ú÷çåîä úéìàøùé äðéãîùå ,äøåúä úøéîù é"ò ÷ø ìàøùé õøàá ãîòî ÷éæçäì
çøëää úà åðì äáéúëî äîöò ãöî åæ äòéãé .íåé÷ úåëæ äì ïéà äîöò ìòî íéîù
íééçä çøåà ìò äøåúä íúåç úà øùôàù äîë ãò òéáèäì éãëá óúåùîá ìåòôì

.äðéãîá øåáéöä ìù

äøåúä úååöî íåé÷ì äéôë .å

היחיד? של  גם או הדין  בית  של  חובה  זו האם

.ïðáøãî àìà äðéà øåñéàî åøéáç ùéøôäì äáåçäù ,íãå÷ä ÷øôá øàáúð øáë .à

.äøéáòä ïî äàëäáå çëá åùéøôäì äøåúä ïî äáåç ïéàù ïëù ìëù ,ïáåî àìéîîå
àöúù ãò åúåà ïéëî äåöîä íéé÷ì äöåø åðéàù éîá (à å"ô úåáåúë) åðéöî ïëà
?äæ ïéã åá ïéà äøåúä ïî íà ùôð åðëé êéàù ,äøåúä ïî éàãå àåä äæ ïéãå .åùôð
:úååöîä ìò óåëì äøäæà ùé íäìù ,ïéã úéáá ÷ø íéøåîà íéøáãä åèåùôáå

.ïìäì äæî øàáúé ãåòå .(à 'å ä"ø) "êåùòéù ïéã úéáì äøäæà ¯ 'úéùòå'"
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ורמב"ם  רש"י מחלוקת 

ìáçù áø øåèôì áåúëä ïî ãîìù ,(à ç"ë ÷"á) àøîâä êåúî øåøá àöåé ïëå
äúòîå] åáø åì øñîù úéðòðë äçôùî ãøôäìå úàöì äöåø åðéàå åéîé åìëù åãáòá
.åúàëä ìò áééç åðéàù àìà äçëåú ïéãî äåöî äæá ïéàù ,åðì éøä .[åéìò äøåñà àéä
÷"áá íù áúë ïëù ,àðåâ éàäëá äæá ïéà åúåëäì øåñéàù úéàøð é"ùø úòã ïëà

:(àøåñéà ä"ã)éàùøå"åðéà] "àåä äéùôðì åàì àðéã éàäã åùéøôäìå åúå÷ìäì
:àúééøáá íù øîàðù äîá (á æ"è) ïéëøòá é"ùø úòã úéàøð ïëå .[ïåãàä ìù åëøåöì

,"êááìá" :øîåì ãåîìú 'åëå åðëé àì ìåëé ,["êááìá êéçà úà àðùú àì"]
.øáãî áåúëä áìáù äàðùáã

øáã ìò äàëä úàöåî àð÷ñîìù ,äàøð ."äçëåú øáã ìò åðëé àì" :é"ùø ùøéô
.øåñéà ììëî äçëåú

àì" áåúëä úøäæà ùøôîù ,(ä"ä úåòãî å"ô) í"áîøä úòã úéàøð ïë àì êà
äøäæàë "êááìá êéçà úà àðùúúéììëäî íâ àìéîîå ,ìàøùéî íãàì äàðù ìù

àìà ,äàëää øéúäì ïéðòì àì çøëäá ùøôúî 'åëå "åðëé àì ìåëé" àúééøáá åøîàù
àì" ìù åæ äøäæà ììëá äàëää ïéàù øîåìàéä ïëå .øçà øåñéà ììëá àìà "àðùú

éô ìò óà ,åôøçîäå åøáç äëîä ìáà" :íù åðåùìåðéàùíåùî øáåò åðéà ,éàùø
àìà åàìä äæ ìò øáåò åðéà äàðù äàøî íàù ,(ç"ìø) êåðéçá àåä ïëå ."'àðùú àì'
ïéà àî÷ àáá àøîâäîå .äàëää øéúäì øå÷î íâ ïéà àìéîî .'åëå "íå÷ú àì" ìò

.åúåëäì øúåî àäéù àì ìáà ,åäëä íà øåèôù àìà äéàø

áøä] øåèôù äîá øçà ïôåàá ùøôúäì äìåëé àî÷ àáá àøîâäù ,äàøð ãåò
åøîà éøäù ."äéùôðì åàì àðéã éàäã" ãöî é"ùø áúëù åîë àìå ,[åãáòá ìáçù
ïë íà .åîöòì ïéã äùåò úåòãä ìëì [ãñôä ïåãàì ùé øùàë] àãéñô àëéàãáù ,íù
øáã òøâ àì ,åðåîî àéäù åìù åúçôù é"ò øåñéà äùåò äìäù äæ ïôåàáù ,øîåì ùé
äæå .åðåîî é"ò øåñéà äùòé àìù åøéáç áëòì åãéá úåùøäù "àãéñô àëéà"î äæ

:äæá áúëù ('è 'éñ î"åç) "äðéá éøîà"ä úðåëá äàøð

åúåëäì éàùø åðåîîá øåñéà úåùòì äöåøù äæì åì íøâ åðåîîù ïåéë
.àãéñô äéì úéìã óà øåñéàä ïî åùéøôäì

.àãéñô äéì úéàì äîåã äæ éøä äæ ïôåàáù ,ìéòì áúëðë åðééäå

[ . . .]
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עשה? במצות גם או תעשה  בלא רק � יחיד ידי על כפיה 

àéä äàëäá íâ åøéáç óåëì åæ úåùø íà èôùîä úåáéúðå ïùåçä úåö÷ å÷ìçðå .á
äùò úåöî íéé÷ì äùòå íå÷á íâ àåäù åà ,øåñéàä ìò øåáòì àáùë äùòú àìá ÷ø

ììëá [ïä] äùò úååöî íâ èôùîä úåáéúð úòãì .äéôë é"ò

äùåò äðéàå äëåñ äùòì (äåöî øîàã ïàîì áåç ìòá úòéøô) éîãã ïåéëã
åìéôà àøåñéàî åøéáç ùéøôäì äååöî íãà ìë ,äåöîä íéé÷ì åúåà ïéôåëã
,åéîé åìëù òöøð éáâ ç"ë àî÷ àááá çëåîãë ,ïéã úéá ììëá åðéàù éî

(à"÷ñ 'â 'éñ î"åç) 'åëå øåñéàä ïî åùéøôäì éãë åúåëäì åáø ìåëéã1.

àéä äìåòôäå øåñéà äùåòù ïéá ÷ìçî (íù úåáéúð ááåùî) ïùåçä úåö÷áå
åðéà äæù ,äùò úåöî íéé÷ì åáééçì ïéáì ,åðîî åùéøôäììëå ïéã úéá úåùøá àìà

.øåñà íãà

שמח ") ה "אור  (דעת מספקת שעשיתן  אלו לבין  כוונה  שצריכות  מצוות בין

ìò óåëì íéìåëé ïéàù ,(á ç''ô ïéèéâ) åøîàù äîî åúòã çéëåî ïùåçä úåö÷ .â
ïðà" çëî ÷ø äæä ïîæáå ,íéëåîñ ïéã úéá à÷åã àìà ,äæá áééåçîùë íâ ,èâä
íéìåëéù àåä [íéîãå÷ä úåøåãä úåçéìùá íéùåò åðà] "ïðéãáò÷ éàî÷ã àúåçéìù

.íéëåîñ ïéã úéá ìò ÷ø äùòå íå÷á äéôë ïéã ïéàù éøä .óåëì åðà

àì äùòå íå÷á íâù ,ïùåçä úåö÷ë àìã òéøëî (â"ä ã"ô íéøîî) "çîù øåà"áå
íå÷î ïéáì øáãä íåé÷ ÷ø êéøöù íå÷î ïéá ÷ìçîù àìà ,à÷åã ïéã úéá åøëæåä

æàù ,ïéã úéá é"ò à÷åã êéøö äæá ,ïåöø êéøö úåðáø÷å èâáù :ïåöø êéøöù

äùåòî éåä àìå åúòãî éåä åú éðà äöåø øîàéùë ,ïéãë åúåà íéôåëù ïåéë
.ïåöø àìå éåùéò ÷ø äæ ïéà úåèåéãä é"ò àä 'åëå

úååöîä ìò äéôëá ïë ïéàù äî

,áåç ìòá òåøôì åà äðåäë úåðúî ùéøôäì åà äëåñ úåùòì åà äöî ìåëàì
ìëàé åà ,åçøë ìòá úåðúîä ïúéù åà ,äåìîä úòãî àìù áåçä òøôé íàä
ïàîì úîàáå .'åëå àöé äöî ìëàå åäåàôë ïì àîéé÷ àìä ,äéôë é"ò äöî

.1åìéàå ,äáåç àìà úåùø ÷ø àì àåäù øáåñù äæî äàøð "åùéøôäì äååöî íãà ìë" áúëù äî
.ì"ðëå ,åäëä íà øåèôå úåùø äæù àìà øúåéä ìëì øàåáî åðéà åîöòá àéáîù àî÷ àáá àøîâäî
øçàî íìåà .àî÷ àááá éøééîã àåä äæáå úåùø àìà åðéà äøåú ïéãî íðîàù ,åúðåë øàáì äàøð

ïðáøãîùìò äøåúä ïîù ïåéë ,åúåëäì äáåç íâ äæ ììëá ïë ìò ,àøåñéàî éùåøôàì äåöî ùé
.øåñéà äæá ïéà êçøë
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øùôà ,äðåë éòáã ïãéãì å÷ñôù úååöî êðäá åà ,äðåë úåëéøö úååöî øîàã
áùçåé íúééôë é"òã åäãéã íéçåìù åà íéçîåî ïéã úéáá ÷ø åôåëì ïéàã

.'åëå ïåöøì

מצוות  לקיים חבירו  את לכפות אדם  חייב  רש "י  לדעת אם  הדעות נחלקו 

פטור . ! החושן קצות בעל ולדעת חייב , ! המשפט נתיבות בעל לדעת עשה.

בעל  דין . לבית רק  נתונה גט למתן  שכפיה מכך דעתו  את הוכיח הקצות בעל

גט, נתינת כגון כוונה, שצריכות מצוות בין וחילק  זו, ראיה דחה שמח האור 

מדעת, כעשיה זו  כפיה מכח עשיתה את מחשיבה דין בית ידי  על כפיה שבה

חובה, היא  כך) שסובר  (למי כוונה ללא  גם עשיתן  שעצם  המצוות שאר  לבין

חבירו. על לכופה חייב  אדם כל כן  ועל

שמח" ה"אור בשיטת  קשיים שני

:íéúùá åéøáã ìò øéòäì ùéå

(à)ù äî ïáåî åðéàíéôåëù" ïéã úéá é"ò ÷ø àåä ïåöø êéøöù íå÷îá ÷ìçî
ïåéëî éøä ."ïåöø àìå éåùéò ÷ø äæ ïéà" úåèåéãä é"ò ïë ïéàù äî "ïéãë åúåà
é"ò ÷ø àì àåä (à å"ô úåáåúë) "åùôð àöúù ãò åúåà ïéëî" øîàðù äîù
óåëì úìèåîä äåöî åæ ïéàù øîàðù óà ,ìàøùéî íãà ìë é"ò àìà ïéã úéá
ïéã úéáì äøäæà ¯ úéùòå" :ä"ø àøîâä éøáãî íù áúëù åîë) ïéã úéáì ÷ø
áùçé àì äîìå ,åôåëì íéðô ìë ìò éàùø íãà ìë éøä íå÷î ìëî ,("êåùòéù
úåôñåúä ìò êîúñîù äîå ?ïéã úéá é"ò åîë ïåöøì "éðà äöåø" øîåàùë
åàìã ïåéëã í"åëò åäôë íà ïéðòì åáúëù ,(àîéìéà ä"ã à ç"î àøúá àáá)
íùù .äîåã åðéà éøä ,ïéãë àìù éåä [óåëì íééåàø íðéà] åäðéð éåùéò éðá
åù÷úä íù íâå .ïéãë àìù äéôë åæ éøä ïë ìò ,äôëéù í"åëòì úåðôì øåñà
úåôñåúä úøáñù áúëù ,('à óðò 'é æ"òäà) ÷çöé øàá ïééò ,íäéøáãá ãàî

ãàî ä÷åçã

éëä åìéôàå ,ïéãë àìù äàëääå äéôëä ïë íâ øåëîì åäåñðàá àäã
éð÷îå øîâ ïéîåìùú ìá÷îã àãéñô äéì úéìã àëéäã ïðéøîà
,[äð÷î ïëà àåä ,íåìùú ìá÷î àåä éøäù ,ãéñôî åðéàù íå÷îá]

,äùøâì ïéã é"ôò áééåçîã àëéä ïéãä àåä ïë íà

ïåãéðá ìáà ,ïéãë àìù àéä äéôëäùë àøáñ úö÷ ùé íéðô ìë ìòå .íù ïééò
ìàøùé ìë íà ïãéãíéàùøäéôë éøä ,åôåëìïéãë÷ø äæ ïéà" äîìå àéä

?éðà äöåø øîåàù ìë "ïåöø àìå éåùéò
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(á)àì àöé äöî ìëàå åäåàôë ïì àîéé÷ã ïåéëî úååöîáù ,áúëù äîá äù÷
óàù ,(ç"ë ä"ø) ìàåîù åðéáø íùá àéáî ï"øä éøä .åæ äéôëì ïéã úéá êéøö

ïéåëúîá ,äðåë úåëéøö ïéà úååöî åðøîàù éô ìòàìùúàöìíà .àöåé åðéà
àìù ïéåëúî àåä éøä ïë íà ,äåöîä íéé÷ì äöåø åðéàù ,ïãéã ïåãéðá ïë
.úéãâð äðåë ïéàù ïôåàá à÷åã àåäù äöî ìëàå åäåôëì äîåã åðéàå ,úàöì

התוספות לשיטת � מעושה  רצון  של ערכו

éøáã íâ ïåëðì åøàáúéå ,äðåùàøä åðúøòäì òâåðá åéøáã øàáì éì äàøðäå .ã
.èâ èâä ïéà ïéãë àìù éåùéò àåäù ïåéë í"åëòáù ,íäéìò êîúñîù úåôñåúä
áâàã éðéáæ äéðéáæ ïéáæå åäåéìú éøä êëá äî éë ,íäéìò "÷çöé øàá"ä úäéîú åðàáäå

.[äéôëä ììâá äì íéëñî øëåîäù ïåéë ,äô÷ú äéôëá äøéëî] äð÷îå øîâ äéñðåà

,"åúåà áéø÷é" åá øîàðù ,ïáø÷ ïéðòì íù àéáäù àøîâä ìò ãåò øéòäì ùé äðäã
äéùôðã àøáñî àðåä áø íù àøîâä úð÷ñîì äðäå .éðà äöåø øîàéù ãò åúåà ïéôåë
äúòî ,äù÷ ïë íàå .äð÷îå øîâ äéñðåà áâàù ,øîà [åîöò úøáñî àìà ÷åñôî àì]
ìëë äæ éøäù ,àø÷ êéøö ïéà äéôë ïéã íöòì éøäù ,ïáø÷ ïéðòì [÷åñô] àø÷ éì äîì
ø÷éò ìëå .ìéòì áúëðëå ''úéùòå" øîàðù äîî ãîìðù åúåà ïéôåëù äùò úååöîä

.äæ øáã ãîìð àøáñî éøä àðåä áøì ìáà ,åðåöøì äæù àåä ùåãéçä

àìåìéà ,åñðåà úîçî äöøúî [àåä] åéùëòù íéãîì åðàù éô ìò óàù ,øîåì êéøöå
äùåòî åîöò ïåöøäù ,äæ ïéòî ïåöøù [áùåç éúééä] àðéîà äååä "åúåà áéø÷é"ã àø÷
áåúëä àáå .à÷åã éòáè ïåöø äæá êéøöù ,"åðåöøì" áùçð àì äæ ,ñðåà êåúî àáå
.÷éôñî ïë íâ äæ ,äéôë é"ò åðééäã ,"åúåà áéø÷é" é"ò àá ïåöøäùë íâù ,úåáøì

.íùî ïë íâ íéãîì åðåöøì ùøâé àåäù êéøöù èâá ïéãä àåäå

éåùéòá åðééäå ,ïã áåúëä åáù äùåòî ïåöøá àìà íéáåúëäî éåìéâ åðì ïéà ïëà
é"òùïéã úéáïéã úéá ìò øáåãîä ,åúåà ïéôåëù ,"åúåà áéø÷é" øîàðù äî éøäù ,

,ïôåà åúåàá àìù øçà éåùéòá ïë ïéàù äî .ìéòì áúëðëå ,"úéùòå" øîàð íäáù
,í"åëò éåùéò ïéðòì úåôñåúá åáúëù åäæå .÷éôñî äæ ïåöøù éåáéø íåù åðì ïéà äæá
.ïãéã ïåãéðì ÷éôñîë áùçé äæë ïåöøù åðì ïéà ,éåùéòä äáøúð äæ ïôåàá àìù ïåéëù

úéá çëî íéàá íðéàù ìë ,åúåà íéôåëä ìàøùéá íâù ,çîù øåàä úðåë íâ éäåæå
åðéà åìù ïåöøä ìëù ïåéë ,ïë ìòå .úåðáø÷á øîàðù áåúëä äáéø äæá àì éøä ,ïéã
àéäù äáéñ åæéàî ÷ìúñî ñðåàä äéä åìéàå ,ñðåàä åéìòî ÷ìñì éãëá ñðåàî àìà

ìù éåùéòá ÷øå .èâ ïéðòì ïåöø äæ ïéà ¯ åúîëñäî åá øæåç äéäù éàãåïéã úéáàåä
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ïë .åùåãéç àìà êì ïéàå ,ïéã úéá ãöî ñðåà é"ò àáù ïåöø ÷éôñîù áåúëä ùãéçù
îù øåàä éøáã øàáì äàøðåðåùìá êë ìë äæ ïéà éë íà ,ç2.

.ì"ðä ìë éô ìò ú÷æçúî àáøãàå ,úîéé÷å äøéøù ã"ðòì äéðùä åðúøòä ïëà .å
éìáî àãéøâ úéðåöéç äðéçáî äåöîä íéé÷éù äæá íé÷ôúñî ïéàù ,øåøá éøä äæù
äéä éøä ,åùôð àöúù ãò åúåëäì åðì äéä äîì ïë íàù ,äåöîä äùòîë áùçé äæù
åá ïéàù ãâáä åðîî ãéøåäì ïëå ,åçøë ìòá äëåñä êåúì åñéðëäì åèåùôá øùôà
åðéàù ïåéë ,íé÷ôúñî [åðà] ïéà äæáù àìà .åçøë ìòá úéöéö åá ìéèäì åà ,úéöéö
äùòé åîöò àåäù êéøö ïë ìò .äá äöåø åðéàù åúòã äìâîù ìë äåöîä íéé÷î

.äæ ìò åúåà íéôåëå ,à÷åãá äåöîä

ìáà úåôëì øùôà äùòîä ìò ÷ø éë ,äðåëì òâåðá úåéäì äìåëé äðéà äéôëä äðäå
ïéã úéáì äøäæà ¯ "úéùòå" áåúëä øîàù äîîù ,êçøë ìòáå .äðåëä ìò àì
äáøúð àì éøä ìáà .÷éôñî äùòîä ìù ñðåàî ïåöøù äáøúð ,ìéòì áúëðëå ,êåùòéù
àì ,äæ éôìå .ìéòì áúëðëå ,øçà ñðåà é"ò àáù ïåöøì àì ìáà ,ïéã úéáì ñçéá àìà
ïéãá àìù) íéøçà é"ò éë ,ïéã úéá é"ò àìà äåöî íéé÷ì åúåà ïéôåë ïéã ïëúé
.äéôëá íåìë åðìòåä àìå ,íåé÷ì áùçð äåöîä íåé÷ ïéàå ïåöø åðåöø ïéà (åäééúåçéìù

.úåôñåúä úèéùì åäæå

הפסוק : מן למדו חז "ל זאת, עם  בכפיה. ולא  מרצון  לקיים  יש  עשה מצוות

מרצון. כעשיה נחשבת דין  בית מכפית כתולדה הנעשית שמצוה "ועשית",

חבירו. על יחיד של כפיה על מכך להסיק אין אולם

.2ìàøùé é"ò äùåòî èâù áúëù ,(ïéùåøéâ úåëìäî á"ô) í"áîøä éøáã íâ øàáì éì äàøð äæáå .ä
äîåã åðéàå úååöîä íåé÷á àåä äöåø íöòáù ïåéë øùëåäåôëì,íéùøôîä äæá åãîò øáëå .øëîå

éî] "éðéáæ éðéáæ ïéáæå åäåéìú"ù ,àðåä áøë ïì àîéé÷ éøä ,øëîå åäåôëì äîåã åðéàù øîàù äæ äî
åìéàå ,"éðà äöåø" :øîàéù à÷åãá êéøöäù äî äåîú ïë .[äô÷ú åúøéëî ,õôç øåëîì ñðàðù

.äðùî íçìá íù ïééò ,øåëîì íéëñéù àìà êéøö åðéà äøéëîá
,àðåä áø ìù åúøáñá éâñ àìå ,åðåöøì ¯ "åúåà áéø÷é"ã àø÷ êéøöù äî øáåñ í"áîøäù ,éì äàøðäå
åðéöî àì ,÷ìúñî ïåöøä íâ äéä ÷ìúñî ñðåàä 'éä åìéàù ,ìéòì áúëðëå ñðåàî ïåöø àåäù ïåéë éë
äî ,ñðåàî ïåöø øãâá àéä äøéëî ìëù àðåä áø ìù åøáñäë ,äøéëî ïéðòì àìà ÷éôñî äæë ïåöøù
äåöîä äùòîáù ,áåúëä äáéøù àìà .éðäî àì äæ ïéòî ïåöø ¯ "åðåöøì" åá øîàðù ,ïáø÷á ïë ïéàù
åðåöø¯éà ìò àø÷éòî èøçúî éë ,ììë ñðåàî ïåöø áåù åðéà äæ ïåöø ¯ äöøúîå åúåà íéñðàîùë
àðåä áøã àð÷ñîì íâù ,àåôéà õøåúîå .ìéòì áúëðëå ,úååöîä íéé÷ì íöòá åðåöøù ïåéë ,íãå÷ä
øîàéù çøëåî ïë ìò ,ùîî ïåöø íù êéøöù ïåéëîå .úåðáø÷áù "åðåöøì" àùøãì åðà íéëéøö ïééãò
ïééãò åæ ïéà ,"éðà äöåø" :øîà àìù ãåò ìë éë ,úåðáø÷ã àúééøáá áåúëù åîëå ,"éðà äöåø" à÷åã

.ìéòì áúëðëå ,ïéèéâá ïëå úåðáø÷á éâñ àì äæå úñðåàî äîëñä àìà
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הרמב"ם  לשיטת מעושה רצון

äöåø" øîåì êøèöé úååöîä ìò äéôëá íâù ,úéùàø øéòäì ùé í"áîøä úèéùìå .æ
ï"øä éùåãéçá ïë øàåáî úîàáå .ñðåàî ïåöø àìà ïàë ïééãò ïéà ïë àì íàù ,"éðà

äùòú àì ìò äéôë ïéðòì íâù ,äðéî àôéãòå (á á"ì÷ ïéìåç)

áâ ìò óà ,õîç ìåëàìî ãåîòì äöø àìå õîç ìëåà äéäå çñôá äéä íà
åú äéì ïðéçî àéä äùòú àì úåöîãéðà äöåø øîàéù ãòàöúù ãò åà

.åùôð

æ àìù ,åðãîìåäåùéøôéå õîçä åðîî åàéöåéù äæá íé÷ôúñî ïéàù ãáìá å
.éðà äöåø øîàéù à÷åãá àìà ìëàé àìù øîàéù äæá íâ éâñ àìù àìà ,øåñéàäî
,í"áîøá åðùøéôù éôë ,åðééäå .ïåöøá åæ äåöî ìåò åîöò ìò ìá÷î àåäù ,åðééä
äæ éìáå ,äåöîä íéé÷ù åì áùçé "éðà äöåø" é"ò ÷øù ,[2 äøòäá] ìéòì áúëðëå
,ùåãéç àöåé ï"øä éùåãéç éôìå .äéôëá íåìë åðìòåä àìå ììë íéé÷ àì åìéàë äæ éøä
÷øù ,à÷åã äæ ïôåàá ïë íâ àåä ,ïë íâ äéôë ïéã äæá ùéù äùòú àì ïéðòì íâù
,(æ"ë 'ô 'â øîàî) íéø÷éòä øôñá øàåáîë ,äøéáòäî òðîðù äî äåöîë åì áùçéé æà

.äæá ïåéò êéøöå

íâ øåîâ ïåöø äæ éøä "éðà äöåø" øîåàå åúåà íéôåëùë äæ ïôåàá äøåàëì êà
ïéèéâ àøîâäî ïùåçä úåö÷ úéàø úîéé÷å äøéøù éøä åúòãì ïëà .ïéã úéá é"ò àìù
?äîìå ,íçåëî åà íéëåîñ ïéã úéá àìà èâä ìò úåùòì ïéàù íù øàáúîù ,á ç"ô
ïåöøî ùøâî àäé éøä "éðà äöåø" øîàéù øçàì ïåøñç ïàë ïéà ïåöøä ãöî éøä
ïéãä ìëù íåùî êçøë ìò àìà ?äæì íéëåîñ ïéã úéá à÷åã êéøö äîì ïë íà ,ùîî
åúåëäì íéøçà éãéá úåùø ïéàå ïéã úéáì àìà øñîð àì á"åéëå äàëä é"ò äéôëä ìù
øúéä íâ ïéà í"áîøì ('à úåà) ìéòì åð÷ééãù éôëå .íúåçéìù é"ò àì íà ,åôåëìå
ìàøùéî íãà ìë äá áééçúðù äçëåú ø÷éòå .àøåñéàî éùåøôà øåúá ãéçéì äàëä

.äùòîá àì ìáà ,øåáéãá àìà åðéà

לדורנו  המשמעות 

,éîöò ïåöø åðîî âéùäì åúøèî äéôëä ïéã ìëù ,í"áîøä úòãì äàøð ãåò .ç
:(ë"ä) ïéùåøéâ [úåëìä]î á"ôá åúøáñ ìò ññåáî àåäù

øçàî ,ùøâì äöåø åðéàù äæàåä äöåøå ,ìàøùéî úåéäì äöåø àåäù
úååöîä ìë úåùòìäëåäù ïåéëå ,åô÷úù àåä åøöéå úåøéáòä ïî ÷çøúäì

.åðåöøì ùøâ øáë éðà äöåø øîàå åøöé ùùúù ãò
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ïî ÷çøúäìå úååöîä ìë úåùòì äöåøù éîá àìà êééù åðéà äéôë ïéã ìë ,ïë íà
äðåîà øñåç êåúî úòáåð úååöîä úééùò éàù ,åðøåãáù åììä ïåâëá ìáà .úåøéáòä
íéãéøåî ïéðòì íéøîåî ïéã íäì ïéàù äàøð ãçà ãöîù éô ìò óà ,úååöîå äøåúá

:(â"ä â"ô íéøîî úåëìä) íéàø÷ä éðá ïéðòì í"áîøä áúëù åîë ,'åëå

öîä éëøãá æåçàì æéøæ åðéàå åäåìãâå íäéðéá äáùðù ÷åðéúë àåä éøäúåå
åäåìãâ éøäù ...éãåäé àåäù êë øçà òîùù éô ìò óàå ñåðàë àåä éøäù

,íúåòè ìò

÷åðéú úðéçá éìéìù ïååéëá äáøä ìò íéòéôùî äáéáñäå êåðéçäù åðøåãá ïëù ìëî
êééù àì íå÷î ìëî ,àøåñéàî éùåøôà åà äçëåú éðéã íäî ò÷ôð àì ïë íà ,äáùðù
äàëäá íôåëì (åäééúåçéìù çëî íéìòåôä äìà ìò åà) ïéã úéá ìò ùéù ïéãä íäá
åììä ïë ïéàù äî ,úååöîä ìë úåùòì íéöåøù äìàá àìà êééù åðéà äæù .á"åéëå
äàëää é"ò íäéìò åðéãé øáâú íà íâ éøä ,úååöîáù áééçîä êøòá íéøéëî íðéàù
äéôëáù äøèîä ìë àìéîî .ïåöøî ïäì åîéëñé àìå úååöîä úúéîàá åòðëúùé àì
äæ ììë ,åéùåãéçá ï"øä éøáãî åð÷ééãù äî éôìå .äéôëä é"ò âùåú àì úååöîä ìò
íøéæçäì úðî ìò àåä ïéã úéáì ïúéðù äéôëä ïéãù ,äùòú àì úååöî ïéðòì íâ øåîà
àìéîî ì"ðä í"áîøä úøáñ éô ìòå ,áìáù äîëñä êåúî "éðà äöåø" åøîàéù áèåîì
éùåøôàì ïéã ÷øå ,äùòú àìì ïä äùò úååöîì ïä ,ø÷éò ìë äéôëä ïéã ïàë íéé÷ ïéà
íäù åììä éôìë äáåçä ø÷éòå .ìéòìã ÷øôá åøàáúðù íéøãâä éô ìò êééù àøåñéàî

:íéàø÷ä éðá ïéðòì í"áîøä áúëù åîë àéä íéñåðàå íéòåè

.äøåúä ïúéàì åøæçéù ãò íåìù éøáãá íëùîìå äáåùúá íøéæçäì éåàø

סיכום  � מצוות  לקיום כפיה 

:íéøáãä íåëéñá .è

÷øå íéëåîñ ïéã úéá ìò äéôë úáåç äðùé äùòå íå÷áù úååöîá ,úåôñåúä úòãì
óåëì éàùø åðéà ãéçéä ."åäééúåçéìù" øãâî íçëî íéàáä åà ,óåëì íéàùøä íä
íéé÷ àì àìéîî ,ïéãë àìù àéäù åæ äéôë é"ò äåöîä íéé÷ù äæå ,äìà úååöîá

àøåñéàî éùåøôàá .äåöîäøúåîäàøð èôùîä úåáéúðä éôìå ,åúåëäì ãéçéì íâ
àì ìáà ,íìåòì øåñéàäî åðòðîé äæ éãé ìò íà àåä äæ ìë íìåà .äðùé äáåç íâù
éùåøôàä úáåç ïéðòì íãå÷ä ÷øôáù íåëéñä éô ìò) åæ äòùì ÷ø åðùéøôé íà

.(àøåñéàî

àåäå "éðà äöåø" øîàéù øçàì ÷ø àéä äéôëá úâùåîä äøèîä ,í"áîøä úòãì
ïéà äðåîà éøñç éáâì íìåà ,úååöî øîåù ììë êøãáíâ ïéà àìéîîå äéôë úáåç
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,(ìéòì øëæðä â"ä íéøîî ã"ô) çîù øåàá øéáñäù äî éô ìò èøôá .äéôë úåùø
éãé ìò àîù íé÷ôåñî åðàùë àìà øîàð àì åùôð àöúù ãò åúåà ïéëî ïéãä ìëù

äåöîä äùòé àì åæ äàëä é"òù ïì éøá íà ìáà" äåöîä íéé÷é äæøåñàåðìòåâðì
åøòùá åìéôàãéçéä åìéàå .ïéã úéá ìù äéôëä úáåç éáâì íâ åúòãì êééù äæå ."

íøéæçäìå íåìù éëøãá íéòåúä êåùîì éåàø ïëà .ììëá úåëî é"ò äéôë úåùø åì ïéà
.úååöîå äøåúì áèåîì
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סיכום  � הציבור וחובות  היחיד חובות 

לחובתו  באשר אחריהם ובראשונים בחז"ל מצאנו סותרים, ולכאורה שונים, מקורות

ישראלי  הרב  התורה. ממצוות מצוה על העובר אחר יהודי הרואה מישראל האדם של

פעם  מדי  מחדש גם שהוא תוך הסתירות את ומישב השונים המקורות את מנתח

בראותו  יגיב  ויחיד יחיד שכל נכון בה הדרך להגדרת הבסיס הוא  זה נתוח בהבנתם.

המצוות  שומרי  של הציבורי  למאבק הנכון היחס להבנת הבסיס גם והוא עבירה, מעשה

כדלהלן: הם הדברים עיקרי  בכנסת. בחקיקה גם בישראל, החברה של דמותה על

הרב  להוכיחו. התורה מן מחויב  טובה לא  בדרך הולך או חוטא חבירו את הרואה

החזרת  זו: מצוה של מטרתה בדבר הראשונים בדברי  הבנות שתי  על מצביע  ישראלי

בעצם  שיש השם חילול על מחאה או נוספים), וראשונים (רמב"ם למוטב  החוטא 

הגישות  שתי  בין ההבדל אחרים). וראשונים יוסף (נמוקי עבירה עובר שיהודי  העובדה

הלכתיות. משמעויות בעל הוא הללו

וסיעתו), (רמב"ם למוטב החוטא  החזרת היא התוכחה שמטרת הראשונים לדעת

ברבים  לביישו אפילו למוכיח מותר הועילה לא רכה בלשון לחוטא תוכחה שאם הרי

טעם  שאין המוכח) החוטא של תגובתו (מתוך מתברר כאשר מנגד, שמים). (בדברי

יש  איסור ואפילו להוכיחו שלא  מצוה בעקבותיה, דרכו את ישנה לא  הוא  כי בתוכחה,

בדבר.

העבירה  שבמעשה השם חילול על מחאה היא התוכחה שמטרת הראשונים לדעת

יש  ביחיד ברבים. תוכחה לבין ביחיד תוכחה בין להבחין יש הרי וסיעתו), יוסף  (נמוקי 

קללה  (נזיפה, שתגובתו עד לה יענה לא שהוא ברור כאשר אפילו החוטא  את להוכיח

לביישו,או  אין ! ברבים ("עמיתך"). בתוכחה המחויבים מכלל אותו תוציא  הכאה)

אחת. פעם רק להוכיחו יש אלא 

(אם  לבטולה ממשיים כפיה אמצעי  ובהעדר בחברה שפשתה בעבירה הדעות, לשתי 

ממשית  אפשרות שאין משום ואם העיטור, בעל כדברי זאת, מאפשר אינו שהדין משום

את  תחמיר שהתוכחה כשמסתבר החוטא את להוכיח אין הרמב "ם), כדברי  לכפיה,

למזיד. משוגג העבירה

מעשיו  את להמעיט מדרבנן מצוה יש בדיבור, שהיא התוכחה, לחיוב בנוסף 

זאת  לעשות יש שוגג החוטא כאשר מחטאו. חוטא  להפריש ! חוטא של האסורים

גם  החטא  את למנוע יש בדיבור, לשכנוע  מקום כל ואין מזיד, החוטא כאשר בדיבור.
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השנות  את ימנע שהמעשה ברור כאשר חד!פעמי  בחטא שהמדובר בתנאי  במעשה

בכל  החטא . מניעת לשם לסבול או ממון להוציא  צורך כל אין בעתיד. לחלוטין החטא 

במזיד. לעובר לסייע  אסור מקרה,

לדעת  בשליחותם. העושים או סמוכים, דין בית בידי רק נתונה המצוות על כפיה

התורה. מצוות על שומרים כלל שבדרך באלה רק שייכת כפיה הרמב "ם,

הרב  מסיק מישראל, חברו כלפי היחיד של לחובתו באשר אלו מסקנות לאור

היום  של שבתנאים לעיל, כמובא ישראלי,

האחרים  האמצעים  את לנצל החובה את מטילה מאיסורא  האפרושי חובת

ניהול  לשם  תורה שומרי הציבור של ההתארגנות וזהו בחברה, כיום הנהוגים

מתאימים  חוקים המדינה של המחוקקים  במוסדות ולהעביר פוליטי מאבק 

את  להשיג  לנצל שאפשר מה כל שהרי מאיסורא. אפרושי משום בהם שיהא 

החזרה  משום  חוק  בחקיקת אין  אמנם  ואם  בו . להשתמש  מחוייבים  אנו  המטרה

אולם  תורה, שומר אינו  עדיין  המדינה חוק  עונש  מפחד מלעשות והנמנע למוטב,

אלא  למוטב להחזרה מכוון שאינו נתבאר, כבר  מאיסורא אפרושי תוכן כל הן 

המביאות  פעולות כן, אם  המדינה. חוק ע "י מושג  זה ודבר  העבירה, עוברי  לריסון 

ראויות  הן העבירה מן הצבור את שמרחיקים  אלה מעין חוקים  לחקיקת

והכרחיות.

כפי  המדינה, חוקי על גורף באופן התורה חוקת את להחיל ניתן לא כאשר גם

חוקים  לחוקק הלכתית חובה יש המצוות, שומרת ביהדות רבים קולות שדרשו

,(339 עמ' והמדינה (הרבנות בפרהסיא הנעשים האיסורים את האפשר במידת שיקטינו

עמ' (שם החברה של היהודי  ולצביונה העם לאחדות תשתית לקיים גם כך ידי  ועל

מחאה  למעשי מקום גם יש מסוימים בתנאים .(2041.

ברגשותיהם", "פגיעה מפני או המצוות, שומרי  של החיים אורח על הגנה לא  יודגש,

על  הדתית לחקיקה המניע  היא  פעם, לא טענו בכנסת החרדיות הסיעות שנציגי כפי

במצוות  המחויב  הישראלי העם בני  הם החוטאים שגם ההכרה אלא אלו, דברים פי

עמם  יחד פועלים שאנו במיוחד, איסור. מכל האפשר במדת להפרישם יש כן ועל

:(486 עמ' מורחבת, מהדורה והמדינה, (הרבנות בארצה האומה של המחודש לקימומה

הגורם  אותו  היה הדתיים  ציון חובבי  את שהלהיב  ציון  שיבת של הרעיון 

של  האפשרות שלמים , לאומיים חיים של האפשרות דתיים, הלא  את שהלהיב 

באספקלריא  הלאומיות את ראו  דתיים שהלא שבעוד אלא  מלאה. ציבוריות

ומצוות... תורה של באספקלריא הלאומיות את הדתית היהדות ראתה חילונית,

קצט.1. עמ' א ' ודורשין שואלין שלזינגר, אליהו הרב  אצל המצוטט ישראלי הרב  של מכתבו ראה 
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הלאומיות  הקמת של ביותר  והנעלה ביותר  הקדושה העיקרית המטרה

המלאה... בצורתה הישראלית

השקפות  אם גם  האומה, של שונים  חלקים  בין  שההפרדה מובן , היה כך מתוך 

פעולה. של ממשית כדרך  נראית להיות יכלה לא  ביניהם, מפרידות תהומיות

את  ראה הוא  אף דתיות לא השקפות בעל ציבור שגם  שמחה היתה אדרבא,

הלאומיים  החיים תחיית את כמטרה הוא  אף  וראה פעולה, בשיתוף הצורך

ואסמכתאות  למוטב, לחזור  שסופם  חשבונות לזה שנוספו כמובן , ישראל. בארץ

בחשבון  בא  שלא היסודי, הרעיון הסתתר  זה תחת אבל חז"ל. דברי מתוך 

עליה  ועל ענביה על היא כאשר כולה שהאומה מהוה 2הפרדה, הנה יחד כולה

הפרדה... בה תתכן שלא האחת, האחדות את

אפשרות  את לה להבטיח כיצד בעיקר  דואגת האגודתית שההשקפה בזמן  בו ...

נפרדת  קהלה ארגון  של אפשרות כל לקראת ישמחו  דרכם , פי  על החיים  המשך 

הלב  תשומת שלנו ההשקפה לפי  הרי  בפנים, לפעול יוכרחו  ברירה בדלית ורק

מתאים  ויותר  יותר אופי הלאומיים  לחיים לשוות כיצד מופנית להיות צריכה

ממש  איננו אם  גם זה, בכיוון  הישג כל בשבילנו חשוב  ישראל. ותורת למסורת

הישראלי . בכלל לראות רוצים שהיינו מה לפי 

כמוכ  מגבוה,לא  כעומדים ולא הצד מן  כעומדים לא ביד. יד כעובדים  אלא  יחים ,

היום !יומית. המשותפת העבודה בדרך  אלא 

קוק  הראי"ה מרן ישראלי , הרב  של ורבו מורו של למאבקו המשך משום היה זו בדרך

:(454!452 עמ' ראיה (מאמרי בזמנו זצ"ל

לאלה  ובפרט  להרחוקים, גם אחינו , לכל האחוה רגש את חשים שאנו אלמלא 

כל  הענין היה לא בידם ... האומה דגל את שהוא, מובן  באיזה הם, נושאים  אשר

אותנו... מרעיש  3כך 

ההסברה חשיבות 

בעיונו  מסיק ישראלי הרב  היום, של במציאות בחקיקה. להסתפק אין זאת, עם

לעיל:

לענין  הרמב"ם  שכתב  כמו  היא  ואנוסים  טועים  שהם הללו כלפי החובה עיקר 

לאיתן  שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה להחזירם  "ראוי  הקראים : בני 

התורה".

בתים ,2. בעלי אלו ! שבה זמורות  נמשלה , כגפן זו אומה לקיש: בן שמעון רבי "אמר  א: צ"ב  חולין

ריקנים אלו ! שבה קנוקנות  הארץ, עמי אלו ! שבה עלין חכמים, תלמידי אלו ! שבה אשכולות

שבישראל".

ואילך .3. 176 מעמ ' שורש', 'להכות בספר  שהורחב  וכפי
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הרחיב  הוא  ההלכתי , דיונו בתום זה קצר במשפט ישראלי הרב  רמז אשר את

:(342 עמ' והמדינה (הרבנות הרחב  הציבור בפני רבים ובמאמרים בנאומים

בארץ, דתית הכרה בעל רוב  לנו  היה אילו  גם  לנו... נחוצה דתית הסברה

זה  היה לא  פרלמנטרי, באורח מחייבת חוקה להעביר אפשר שבאמצעותו

בעבודה  אלא  החיצוני, במעשה אינה היהדות שעיקר  משום בשבילנו . מספיק 

איזון  ליצור  בכדי אלא אינם  החיצוניים  שהתנאים פעם, אמרנו  וכבר שבלב .

העצמית. וההבנה החפשית הבחירה לפעול תוכל רק שאז מתאים ,

מסוימת  חקיקה להעביר ובכדי מיעוט , אלא איננו הענינים מצב  שלפי  שכן, מכל

טבעי באופן מעוררת חקיקה כל כן , על יתר  חלקית. לפחות להבנה, אנו  זקוקים

ומנצל  תעמולה אמצעי  על שולט  והלה המנוגד, המחנה של התנגדות של גל

הם  מה הבהרה, לפעולת אנו  זקוקים  זו . חקיקה נגד היכולת במלא אותם 

של  המוסרי  ערכה ומה חקיקה, באמצעות לקבל מעונינים שאנו  הדברים

זו. תביעתנו

תשכ"ד, בשנת רבנים של ארצי  כלל חרום כנס של במעמד אחרת, בהזדמנות

סביבם, שהתחוללו העימותים ועל בירושלים השבת חילולי על למחות היתה שמטרתו

(הרבנות  הרבנים לעמיתיו ישראלי הרב  קרא  ומנהיגיו, יוזמיו בין היה ישראלי  ושהרב 

:(350 עמ' והמדינה

! הוא  הזה כיום  ישראל רבני על המוטל במעלה והראשון העיקרי  לךוהתפקיד

גם והודיעם! הקיים  הצו  הוא  השלום, עליו רבנו  למשה שנאמר  צו ,לדורותאותו

תוקף משנה לו  יש  צו המאורכזאתלעתאותו  להם והראה לך והודיעם , לך  :

תלוי ישראל של שקיומו הציבור , את לשכנע  לימודים לשון לנו  נסגל שבתורה!

על  לשמור  שידע  במדה תלוי  ישראל של שקיומו  קדשו; שבת על בשמירה

מי שכל לעם!אספסוף, לערב !רב , נהפך  שלא עלינו  השומרת המשפחה, קדושת

דורש  זה מושג משמעות מה שידע מבלי  נקבלנו, יהודי  בשם  עצמו לקרא שרוצה

עלול  ישראל, דת של מחייבים עקרונות לפחות באין כי ונלמד, נזכיר ממנו ...;

זה  ופירוד לה, מחוצה אשר  העם  לבין  בארץ אשר  העם  בין  מוחלט  פירוד לבא

על  זכותנו  שכל העובדא, על נצביע המדינה. של בקיומה קשות להתנקם  עלול

זכותנו  כהחלשת כמוה לתורה הזיקה החלשת וכל התורה, ע "י היא הזאת הארץ

הנס  את ולהרגיש, לראות מלשנן , נרף  אל הכל ועל זו . בארץ האחזות על

לא  כי  אויבינו  הכרזת אף ועל השואה, אימת לאחר  דוקא המדינה שבתקומת

עוד! ישראל שם  יזכר

ישוב  לכל ומקום, מקום  לכל לחדור  בכדי  אמצעים לחפש דרכים , לטכס צורך יש

חיים  לראות ולהביאם ראשם  בציצית לאחזם  נחתים , יהודים  בו  אשר ©וישוב 
שיושפעו. ספק  ואין  היא, מה קודש שבת שיראו הם, מה מלאים  יהודיים
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תחיקה  של בכיוון  בכנסת הדתיים הנציגים ע"י  המתנהלת שהפעולה כולנו  נדע

כשהיא  גם לבדה,נאותה, שעלינו  כשם  הזאת, השאלה את לפתור מסוגלת אינה

אשר והמבצעת, המחוקקת הממשלתית בזרוע שישנו הכוח את נכונה להעריך

ישראל. מדינת תקומת ידי על לה הרבים זכינו רשות  למען בכנסת  להאבק עלינו

צביון  של המחייב הכללי האופי את לעם להסביר  ועלינו  וטהרה, קדושה של

הרבים, לרשות ישראל נאות של היסוד ערכי את עליו ולהוקיר העם על להאהיב 

דגל  ולנושאי ולמצוותיה לתורה וחיבה כבוד של רגש  לו  ולהקנות ותורתו,

ומנה  דין כל וכלפי חז "ל כלפי ארץ דרך להחדיר  תורה.התורה, ! ישראל ג

נזכה  ואז  ההסברתית, והפעולה התחיקתית הפעולה ! הזרועות שתי  תתאחדנה

והגאולה  הגואל לביאת הדור  והכשרת ההדורים , ובישור  לבבות בקירוב  לראות

אמן. בימינו  במהרה השלימה

הכוללת התפישה 

בו  ישראל מדינת של דמותה על המאבק בדרכי ישראלי  הרב  של ההלכתי  עיונו

ואת  בישראל המדינה משמעות את הכוללת מתפישתו חלק אך היה כה, עד עסקנו

(הרבנות  וצביונה דמותה על המאבק אופן ואל אליה המצוות שומרי  של הראוי היחס

:(335 עמ' והמדינה

היא  המגמה ! היחיד זכויות שמירת לשם התאגדות איננו בישראל המדינה ענין 

המוחלט . הצדק ישלוט בו מסוים , משטר של לפועל הוצאה של התאגדות

קוק  הראי "ה מרן של המפורסמים לדבריו הד כמובן יש ישראלי הרב  של אלו בדבריו

הרבנות  (ראה פעם לא  ציטט הוא  אותם ב'), בישראל האידאות למהלך (אורות, זצ"ל

:(271 עמ' והמדינה

אשר גדול אנושי ציבור  להקים  השאיפה נתגלתה הזה... העם של מטעו בראשית

ההכרה  מכח שבאה השאיפה זוהי ומשפט". צדקה לעשות ד' דרך  את "ישמור

האנושיות  את להוציא  והרמה הכוללת המוסרית והתביעה והעזה הברורה

הוד  מלאי חופש  לחיי  ולהביאנה וחמריות, רוחניות צרות של נורא סבל מתחת

של  למילואה כולו . האדם  כל את בזה ולהצליח האלוקית, האידיאה באור ועדן 

וכסא  וסוציאלית פוליטית מדינה בעל זה ציבור  שיהא  דוקא צריך  זו  שאיפה

והאידיאה  גדול", וגוי ונבון  חכם  "עם האנושית, התרבות ברום לאומית ממלכה

חייה. במאור  הארץ ואת העם את ומחיה שמה מושלת המוחלטת האלוקית

והמדינה  (הרבנות המדינה של הדתית דמותה על למאבק התשתית היא זו קביעה

:(335 עמ'

שיכול  מה וכל מטרה, את לקדם שיכול מה כל מעודדים אנו הרי זו , הנחה מתוך 

ולרסנו... למנעו משתדלים אנחנו להפריע
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שהרב  כפי  דתי, בסיס על מפלגתית להתארגנות העיקרית הסיבה גם היא  זו מטרה

תשכ"ג : בשנת המפד"ל, של השניה הועידה בפני  בנאום הסביר ישראלי

והבעיה  העיקרי הנושא דבר של לאמיתו הוא  במדינה"] הדת "בעיות [של הנושא 

עוסקת  המעשה בדרך אמנם ואם תנועה. בתור  התארגנותנו של המרכזית

בשאלות  מדינה, בבעיות כלכלה, בבעיות אלא  דת, בבעיות דוקא לאו  התנועה

אחת  מגמה אחד, מרכזי  ציר להם יש האלה הדברים כל אבל גרמן, שהזמן  שונות

הציבור על שיוקל כדי  זה הרי  כלכליים, מפעלים  הקמנו  אם הכל: את שמדריכה

דת  החדרת של המטרה הגשמת למען  היומיומי המשא  את לשאת אתנו ההולך

אין  במיוחד עניין  הרי המדיני , במשא  נושאים  אנחנו אם ישראל. בארץ ותורה

בשטח  להגיד מה ויש יש  מסוימים  במקרים כמובן, כי, אם הזה. הדבר כלפי לנו 

היחידה  הנקודה בדרך . שותפים  לנו למצוא יכולים  היינו  זו, מבחינה גם  אבל זה.

היא  הרי  הבעיות, מכלול עול את עצמה על התנועה קבלה שלמענה והמרכזית

ואילך ). 200 עמ' והמדינה (הרבנות במדינה הדת בעיות

התנועה: של למאבקה היסוד הנחות את פרט גם הוא  מעמד באותו

בארץ  עצמאי  כעם  ישראל עם  של שקיומו  משוכנעים, אנחנו ראשונה: נקודה

התורה  עם הנצחי  בקשרו  יעבור  ולא בתנאי  מותנה .4ישראל

שם): והמדינה (הרבנות ישראלי  הרב  מונה למאבק השניה היסוד הנחת

שעלה  ויעקב, יצחק אברהם, מזרע  יהודי שכל שלמה, באמונה מאמינים אנחנו

רואה  הוא אין  ביודעים  אם גם  זאת, ולארץ זאת למדינה ברורה בידיעה והתקשר 

את  שלו , בתת!ההכרה יודעים , בלא  בתוכו נושא  הוא  לתורה, קשור  עצמו  את

של  הטהור  הפנימי הרצון את השם , וקידוש  הגבורה מורשת את האבות, מורשת

מכיר הוא אין אם  גם  תהיו". "קדושים של התורה כצו  וקדושים, טהורים חיים 

הניצוץ  בו יש לזה, מתכחש אפילו לעתים  הוא  אם  גם  וביודעים, במתכוון  בכך

היהודי .

(שם): היתה ישראלי  הרב  הצביע  עליה השלישית היסוד הנחת

לפי להכרעה מקום אין  לדעתנו  האומה, של לקיומה היסוד לשאלות שנוגע במה

את  כמיצגים  רק לא עצמנו את רואים  אנחנו  דעות. רוב  של מקרית קונסטלציה

למקומות הציב  ישראל כנסת כל את אם כי הזאת, במדינה במקרה הנמצא ור

את  הזה, הדור את רואים  איננו  שאנחנו אלא  בלבד, זו  ולא השונות... תפוצותיה

וכאלה  האומה, של דמותה את לקבוע וכזכאים כמכריעים  הנוכחי , הרגע

האומה  פני לעצב  כיצד הדורות ממהלך סטיה להרשות להם  ניתנת שהאפשרות

אפילו  זה יהיה מישהו, ימצא ואם ישראל. של ההיסטורי המהלך מהו ולקבוע

לעיל.4. 124 עמ' ההלכתי , מאמרו בשולי כתב ישראלי שהרב  למה  בדומה 
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לו  תנתן  לא ! ישראל תורת נגד וחלילה, חס ויתלכד, שיתאחד שלם , דור 

אנחנו  יונקים  כי לעצמו, אחד דור איננו שאנחנו מחמת הזאת. האפשרות

המשך  שיהיה גדול, עתיד לקראת נשואות ועינינו  ורחוק , גדול עבר  של משרשרת

ולא  שריר  לא  ישראל תורת נגד שהוא  צירוף כל לפיכך , מכובד. עבר  אותו  של

מהותנו  את לעקור  הבאים זה, בשטח דמוקרטיה חוקי בשום  מכירים  איננו  קיים.

ומעולם. מאז מחצבתנו לצור ולהתכחש

(שם): היא הראשונה הדרך המאבק. דרכי את גוזרות גם אלו יסוד הנחות

באמת  רוצה שהוא  מי שכל האמונים , שומר הציבור של וליכודו לגיבושו הדאגה

ילדיו  את לחנך  בתמים באמת שרוצה מי וכל ומצוות, תורה על לשמור ובתמים 

קדושה, של שבת תהיה שלו  שהשבת ובתמים  באמת שרוצה מי וכל לתורה,

שומר דתי  ציבור של רגל דריסת למען מאבק  הזאת... האפשרות את לו ימצא

החיים. מקצועות ובכל  הענפים בכל ומצוה תורה

הוא  שיודע  הציבור את סביבנו ללכד התורה, שומר  הציבור את סביבנו ...ללכד

את  לאחרים , נאה כדוגמא לשמש  שיוכל הציבור את חייו, תוכן את עצמו

וקדש". ראה "כזה לומר: יוכלו שעליו הציבור

עקרונית  ומבחינה רחב  שלה האופק אמנם, בכנסת. החקיקה דרך היא השניה והדרך

(שם):

הרבה  להיקף  שואפים אנחנו  חיצוניים, חוקים בחקיקת מסתפקים איננו  אנחנו

כי הרבים , ברשות רק לא הליכותיו. בכל קדוש  לעם  שואפים אנחנו מזה, יותר

היחיד. ברשות גם  אם 

מכיון  זו, תפישה לקבל הציבור של מוכנותו את לבחון חייבים מעשית מבחינה אולם

לעת  להסתפק יש הגדול החזון אף  על כן, ועל מכני. ענין איננו ומצוות תורה שקיום

הנצוץ  של בעתיד מחודשת להתלקחות האפשרות על שישמרו קטנים בפכים עתה

.(151!146 ועמ' ,203 עמ' (שם ואחד אחד בכל החבוי היהודי 

*

האמת  כי סבלנים, איננו  אנו  בדרישותינו, קיצוניים אנו קנאית. הנה תורתנו 

ובין  ההכרה בין גדרים  גודרים הם  בסבלנותם  המתגדרים סבלנית. איננה

הכרה  מכירים  אינם הם  אומרת, הכרתם אשר  את חיים  אינם הם  ההרגשה.

מלאה.

סימן  פעולה, דרך  על חושב ואיננו  שבת חילול למראה בחדרו עצמו  את הסוגר 

הוא  אמיתו, את המכיר  באמיתו , הבטוח האדם לקתה. אצלו שההרגשה הוא

קנאי . להיות מוכרח
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אלא  ההכרה, אבדן פירושה אין קנאות זו . קנאות  של ביטויה הוא אחר  ענין 

דרושות  תמיד לא כן, על ואשר וההכרה. הרגש  של שלמה אחדות מתוך  פעולה

את  הוריד זמני  עיקוף שרק תקופה, לך ויש  מקום  לך  יש לבטויה. הפעולות אותן 

ותחזירם  אותם  תנער והיא  אפקטיבית בפעולה צורך  ויש  מהפסים  האדם  בני 

התרגל  האדם  אם  החינוך, לאשיות הגיע  הקלקול אם כן  לא הקודם . למצבם

הנמרצת  הפעולה כטבע. לו נעשה שההרגל עד מסוימת בסביבה הזמן כל ונמצא

דרוש  כאן  יותר. עוד לרחק  רק  לא אם פעולה שום כאן  תפעל לא והקנאית

בפעולות  ולעסוק תכניות לתכנן מחשבות, ולחשוב  בפנים  הכאב  את לכבוש 

שכנוע ודרכי  השפעה דרכי  ולבחון לבחור אחרים. וחינוך  עצמי חינוך חינוך .

תמו ). עמ ' התורה, על שאול (שיח

על  בפשרות. בצורך טבעה מעצם כרוכה חקיקה, גם זה ובכלל פוליטית, עשיה כל

במאמר  ישראלי הרב  הרחיב  בחקיקה הפשרה במלאכת הלכתית והמותר האסור

הבא. בפרק המובא  קואליציה" "בהלכות
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קואליציה" "בהלכות  למאמר

ורוב  תורה, של דרכה לפי  אינה ישראל מדינת של החוקתית התשתית בה במציאות

שותף  להיות הציוני !דתי הציבור של רצונו מצותיה, כלל את מקיים אינו אוכלוסיתה

מעורר  צביונן, על להשפיע גם כך יד ועל הכללית, הציבורית ובעשיה הלאומית בהנהגה

בפעילות  ולתמוך לקיים שמחייבים תפקידים במילוי האין נוקבות. הלכתיות שאלות

בדרכה  התפקיד מילוי  אפשרות שמא או עבירה, לדבר סיוע  משום ההלכה את הנוגדת

איסור על גוברת תורה לחקיקה של בתביעה להתפשר נכון תנאים ובאיזה האם זה?

מצוות  שומר אדם לכל כמעט אלא  הכנסת, לחברי  רק לא  הנוגעות אלו, שאלות דתית?

הראשון  בעשור נוקב והלכתי  ציבורי  לדיון עלו ציבורית, למשרה להתמנות המבקש

השבת". "חוק סביב  במיוחד ישראל מדינת של לקיומה והשני

השבת  על להכרזה פעלו בארץ הישוב  וכלל כולה הציונית התנועה המנדט, בתקופת

המאבק  מן נפרד בלתי  חלק היה בשבת המנוחה על המאבק מחייב . מנוחה כיום

החלטה  (1932) תרצ"ב בשנת עוד קבלה ישראל כנסת של הנבחרים אספת הלאומי .

ודורשת  בשבתות המסחר ואת המלאכה את להשבית המקומיות למועצות הקוראת

בשנת  עוד קבע הציוני  הפועל הועד זו. להשבתה חוקי תוקף לתת המנדט מממשלת

חלה  שמירתו שחובת לאומי ערך היא  וממסחר ממלאכה שהשביתה ,(1933) תרצ"ג 

המנעות  על (1935) תרצ"ה בשנת עוד החליט הציוני  והקונגרס בישוב , יהודי  כל על

נאבקו  אף  והמקומיים הלאומיים המוסדות הלאומיים. במוסדות שבת מחילול

הועיל  ללא  אך בארץ , מחייב  מנוחה כיום תוכר שהשבת בתביעה המנדט .1בשלטונות

הרוב  המדינה קום שעם המצוות, שומרי  בקרב  במיוחד האכזבה, היתה רבה כן, על

חוק  לחקיקת הדתיות המפלגות של ליוזמות והתנגד עורו את הפך ובממשלה בכנסת

דומה.

בו  הפרוץ היה רב  אולם ומנוחה, עבודה שעות חוק נחקק תשי"א בשנת כבר אמנם,

הדתיות  המפלגות תשכ"א ), (אלול החמישית לכנסת הבחירות לאחר העומד. על

שנחתמו  הקואליציוניים בהסכמים תבעו אכזבות, שבעי היו שכבר המפד"ל, ובראשן

בהצעת  ישראל. ומועדי השבת מנוחת חוק של חקיקתו את הממשלה הרכבת לקראת

בתחבורה  תעשיה. ומפעלי הצגות) (כולל עסק בתי  על גם יחול שהחוק נקבע  החוק

זה  אחרון סעיף  בחוק. יעוגן והוא  אז, עד נהוג שהיה קוו" ה"סטטוס ימשך הציבורית

השבת .1. חוק  ! י"ג פרק  שלישי, חלק ומדינה , דת  לישראל חוקה ורהפטיג, זרח
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הקדמתו  בדברי מתאר ישראלי  שהרב  כפי הדתית, היהדות בקרב  ער ציבורי  דיון עורר

השם  תחת תשכ"ב בשנת והמדינה" "התורה של י"א!י"ג בגליון שפרסם למאמר

קואליציה": "בהלכות

øôúùî åðéà úéìàøùéä íéáøä úåùøá äåöîäå äøåúä úøéîù ìù áöîä
.øúåé òåøâ äùòð áöîä íéçèù äîëá ,êôéäì .úåðåøçàä íéðùá åðøòöì
áåø íòôá íòô éãî úåð÷î íééìôéöéðåîä úåãñåîì ïëå úñðëì úåøéçáä
úñðë éøáç ìù èòåîä øôñîäå ,úåéðåìéçä úåâìôîä éâéöðì òéøëîå èìçåî
úèìùäì ä÷åçúä çèùá äëôäî ììåçì íçåëá ïéà éúãä øåáéöä éâéöð
ïäå ,äìùîîáå úñðëá ïä âéùäì ïúéðù èòîä .äðéãîá äøåúä é÷åç
úåâìôî éâéöð íò äéöéìàå÷á úåôúúùä é"ò àåä ,íééìôéöéðåîä úåãñåîá
úåùéøã ìò íéåñî øåúéå çøëäá ììåëù ,íäîò äìåòô óåúéù é"òù ,úåøçà
äî úãîá ïåñéø íåùî íäá àäéù íé÷åç úøáòäì åîéëñé ,ïàåìéîá äøåúä
åäî ,ãçàë úéúô÷ùääå úéúåëìää äìàùä úøøåòúî ïàëå .úåø÷ôää ìù
ìò øåúéåá ì"ðä úåãñåîá íééúãä íéâéöðä òéâäì íéàùø åéìàù ìåáâä
íéàùø íàä .äæ éãé ìò âéùäì ïúéðù èòîä úà âéùäì éãëá äøåúä úåùéøã
é"ò õåøô øéàùîù ÷åç åà äð÷ú úøáòäá êåîúì íä íéáéåçî óà åà
åøéúä ¯ íùåø ìá÷úé àìù ,ììëá äæ ÷åçä ìá÷úé àìù áèåî àîù ?ãîåòä

?øáãä úà íéùåøô

*

.äðéãîì úáùä ú÷åç úìá÷ úìàù ïåøçàä ïîæá äø÷ãæð úèìåá äîâåãë
úùåøçáå äøåáçúá õøàá úáùä éìåìéç úöøô .ãàî òåøô éçëåðä áöîä
éúáá äãåáòä çèùá .íéìéäáî íéãîéî úìá÷îå úáçøúîå úëìåä äùòîä
,ìåçä úåîéáë úáùá íéãáåòä úùåøçä éúá åáøù ãáìá åæ àì ,úùåøçä
äæá ùé íà äðçáä àìì íéøùä úãòå é"ò íäì å÷ìåçù "äãåáò éøúéä" é"ò
íò íéðúî äìà úùåøç éúáî íéáø íâù àìà ,àì åà ùôð çå÷ô ÷ôñ íåùî
íäéðôá íéìòðð úøçà ,úáùä ììçì íéðëåî åäéù ,íúìá÷ ïîæá íéìòåôä

.úùåøçä éúá éøòù

úìòôåî ,úåéðåîä úåøéùå úåéèøôä úåéðåëîä ìò óñåð ,äøåáçúä çèùá
÷åç úåøîì .íéñåáåèåà ìù úéøåáéöä äøåáçúä íâ õøàá úåîå÷î äáøäá
íéàöåéå íéñðëð ,úåéîå÷îä úåöòåîäå úåéøéòä áåøá ìá÷úðù úáùä
àåôà ïéà .äúàéöé éðôì ïëå ,úáùä úñéðë øçàì äáøä úåîå÷îì íéñåáåèåà
ïåöøá ïéà ¯ äæî øúåéå ,íééìôéöéðåîä úåãñåîä ìù úåéîå÷îä úåð÷úä çëá

.äöøôä úà íåìáìå áöîä ìò èìúùäì ,ïòåöéá ìò ãå÷ùì íéðåîîä
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íéìòåô íù ,äéúåðáå äôéç àéä äæ çèùá äôøçäå äôøåúä úåãå÷ðî úçà
,èãðîä éîéî "äùåøé"î äàöåúë ,ìåçáë úáùá øéãñ ïôåàá íéñåáåèåà éå÷
.íéáøòì íéëééùä íéñåáåèåà éå÷ äá åìòôå úáøåòî øéò äôéç äúéä æàù

ìò óéòñ ìåìë äìùîîì ì"ãôîä úñéðë íò íúçðù éðåéöéìàå÷ä íëñäá
ãîá úáùä ÷åç úìá÷äãîá èìúùäì ïúéð àäé éàãå äæ ÷åç çëá .äðé

àéöåî àåä óà òöåîä ÷åçäù ,à÷ò àã .äðéãîá úáùä ìåìéç ìò äáåøî
äìàùä ïàëå .ïå÷éú àìì éçëåðä áöîä øàùé äá äôéç øéòä úà ììëä ïî
áåøì ñçéá äáøä íðîà ï÷úéù äæ ÷åç úòöäá êåîúì éåàø íàä ,úãîòð
øéòá áöîì ,äæî øúåé éìåà åà ,äîìùää ïî åá àäé ìáà ,õøàä é÷ìç

.äôéç

ú÷òæ äìòä äôéç ìù äáø [ì"öæ] (à"èéìù) ìàéð÷ òùåäé 'ø ïåàâä áøä
,áéáà ìúá äî ïîæ éðôì íéé÷úäù úáùä ñðë éðôá åæ øéòáù úéúãä úåãäéä
äðùîä úà åéøáãá øéëæä àåä .äúåôéøç àåìîá äìàùä úà ãéîòäå
'åëå äðàîèðå úçà åðì åðú í"åëò íäì åøîàù íéùð ìò (áé ,'ç) úåîåøúá
ïëúéù ,ïòè ,êë ìò óñåð .ìàøùéî úçà ùôð íäì åøñîé ìàå ïìåë åàîèé
íéø÷îä íù åáøéå ,äîöò äôéçá øúåé ãåò äöøôä áçøúú äæ éãé ìòù

.úáùä úà ììçì íéãáåòä ìò åôåëé íäáù

ììëá äôéç úà íéììåë åéä åìéà íâ úîéé÷ äúéä åæ äìàù ,øîåì éöîú íà
úåøéù ïëå úéèøôä äøåáçúá äáåøî äöøô àåä øéàùî ïééãò éøäù ,÷åçä
éåáéø úðéçáî) èòåî àåä äæì äæ ïéá ìãáää ïéãä úøåù ãöîå .úåéðåîä

.(àéñäøôáä

äìåòô óåúéù ìëá (äúåà íéìàåù ïéà éë íà) íöòá úîéé÷ åæ äìàù
èøôá ,ä÷ìçî úåùàø ìá÷î éúã âéöðùë ,á"åéëå äéøéòá éðåéöéìàå÷
ìù íäéëøö éåìéîáå ãåñéá êåîúì åéìò åúìåòô úøâñîáå ,êåðéçä ú÷ìçî
åæ úåùàøù ,ïáåîë .úååöî àììå äøåú àìì íéëðçîä íééðåìéç øôñ éúá
øåáöä ìù åéëøö éåìî ìò úàù øúéá ãå÷ùì úåøùôà åì äð÷î éðù ãöî
.äøéáòá äëåøë åæ äåöî ïä íìåà .íå÷îá íééúãä øôñä éúá ìùå éúãä

?äæä ÷ñòä ìëî íéãéä úà êåùîì øúåé éåàø àîù

*

ïåéãä ùã÷åî åììä úåìàùä úò÷ô ìë ìù íééúåëìää úåãåñéä øåøéáì
úøéîùì âåàãì ìàøùéî ãçàå ãçà ìë ìò úìèåîä úåéøçàä úãî äî :àáä
úåòéáúä çèùá íéøåúéåì ñðëäì øúåî äãî äæéàáå ,íéøçà éãé ìò äøåúä
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÷ìç øé÷ôäì äéäé ïåëð íàä ?øçà çèùá úãä úåòéáú éåìî íùì úåéúãä
?äøåúä íåé÷á íéîéåñî íéøåôéùá øçà ÷ìç úåëæì éãëá øåáéöä ïî ãçà
äáåçä éøãâá" øîàîá áúåëä éãé ìò øåøéáì åìòåä íéðåãðä íéðéðòäî úö÷
ïîéñ éðéîéä ãåîò] 'é¯'è äðéãîäå äøåúä õáå÷á "ìàøùéá äøåúä úèìùäì
úåùãç úåãå÷ð úàìòäá ä"òá æëøúð äæá íìåà ,[íãå÷ä ÷øôá àáåäù ,'é

.÷øôä ìò úåãîåòä úåìàùäå úåàéöîä øåàì

òãåé íâ éðà òãåéå ,úéèøô úòã úååç àìà ïàë ïéàù ,øîåì êéøö ïéàù øáã
.õòåé áåøá úåéäì äëéøö äùòîì äëìä äòøëäå ,úåøçà úåòã úåîéé÷ù
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המשך � הלכתי רקע
אחר: בנושא  מתמקד אחד וכל ישראלי, הרב  של במאמרו פרקים ארבעה

הדיון א. את ממשיך ישראלי הרב  ! החטא " מן להציל "המצוה ! הראשון בפרק

התורה  להשלטת ("החובה דתית בחקיקה שיש ההלכתי  בחיוב  לעיל שהובא 

מאיסור  להפרשה גם זה חיוב  של ההלכתית בהגדרתו ודן ומוסיף בישראל"),

בזמננו  הציבור של רובו את המהווים ומצוות , תורה שומרי שאינם אלה של

בארץ.

את ב . ישראלי הרב  מברר ! החטא " מן חבירו הצלת לשם "חטא ! השני  בפרק

למען  לחטוא לאדם מותר תנאים ובאיזה האם והאחרונים, הראשונים דעות

יש  הארץ ברחבי  השבת חוק בהחלת אם אף שהרי החטא , מן זולתו הצלת

סיוע  משום לכאורה יש חיפה שבהחרגת הרי החטא , מן הצלה של מצוה משום

עבירה. לדבר

מתמודד ג. ישראלי  הרב  ! היחיד" הפקרת ע "י הרבים "הצלת ! השלישי בפרק

החלת  למען חיפה את להפקיר שאין קניאל, הרב  ע "י גם שהועלתה הטענה עם

הארץ. בשאר החוק

הרב ד. בוחן ! במיעוטו" הרע  בחירת המוצע , השבת "חוק ! הרביעי בפרק 

כה. עד ההלכתי  הדיון לאור המוצע החוק את ישראלי 

ועל ה. שונות סוגיות על מבוסס הראשונים הפרקים משלושת אחד בכל הדיון

המקורות  את בקצרה להלן נסקור הקודמים בפרקים כדרכנו שונים. מקורות

בדיונו. מסתמך ישראלי הרב  עליהם העיקריים

רוחנית אבדה השבת 

מפו  אבדה השבת א!ג ):מצות כ"ב , (דברים בתורה רשת

ּתׁשיבם  הׁשב מהם והתעּלמ ּת נּדחים ׂשיֹו את א ֹו אחיך  ׁשֹור  את תראה ¥¦§¥¨¤¥¨§©©§¦§¦¨¦¥¤¨¦¨¤¤§¦Ÿלא 
ע ּמך  והיה ּביתך  ּתֹוך  אל ואספּתֹו ידע ּתֹו ולא אליך  אחיך קרֹוב  לא ואם  ¨§¦¨¨§¨¤¥§¤§©£©§©§Ÿ¨¨¦¨¥¤¨§Ÿ¦§¨¦¨§לאחיך .
וכן  לׂשמלתֹו ּתעׂשה וכן לחמרֹו ּתעׂשה וכן לֹו. והׁשבתֹו אתֹו אחיך ּדר ׁש ¥§¨§¦§¤£©¥§Ÿ¨¦¨Ÿ©£¥Ÿ§¥©£¤©£Ÿ§©עד

להתעּלם. תּוכל לא  ּומצאתּה מּמּנּו ּתאבד א ׁשר אחיך  אבדת לכל ¥©§¦§©Ÿ©¦¤§¨¨Ÿ¤£¨¦¨©¥£¨§¤£©ּתע ׂשה

גם  כוללת שהיא למדו חז"ל המצומצם, במובנה לאבידה רק מכוונת אינה זו מצוה

ע "ג (סנהדרין לו להגרם שעלול מנזק או מהפסד, חברו את להציל אדם של חיובו את

א ):
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לו". "והשבותו  לומר: תלמוד ! מנין? גופו  אבדת

חיוב  גם שיש וחומר שקל פשוט, כדבר הוסיף  ד) רל"ט (מצוה חינוך המנחת בעל

יש  חברו את מוכיח שאדם בתוכחה גם כן, על החטא . מן האדם של נפשו את להציל

אמנם, רעך"). דם על תעמוד "לא משום גם, (כמו אבדתו השבת מצות של קיום משום

בגדר  אינם שהרי  מומר, ואבדת עכו"ם אבדת מלהשיב  פטור שאדם שכשם הוסיף , הוא 

תוכחה. ידי על נפשם את להשיב  מצוה אין כן זו, במצוה המפורש "אחיך" של

מחטא  הזולת  הצלת  למען  חטא

המדרש: בבית שנשאלה שאלה מצטטת א) (ד' שבת במסכת הגמרא 

לידי שיבא  קודם  לרדותה לו התירו  בתנור, פת הדביק  אביי: בר ביבי רב  בעי

התירו? לא  או חטאת חיוב 

מתחייבים  ברם בשבת, האסורה האפיה מלאכת של תחילתה היא  בתנור פת הדבקת

ההיתר  מדרבנן. רק אסורה התנור מן הפת רדית האפיה. גמר עם רק זו מלאכה  על

ודאי  שהרי ברור, אפוא  הוא  הפת רדית ידי על עצמו את להציל בתנור פת למדביק

מעלה  הגמרא  כן, על תורה. מאיסור להנצל בכדי  דרבנן מצוה על לעבור שעדיף

את  והדביק עבר שלא  הצד, מן לצופה מותר האם היתה ביבי רב  ששאלת אפשרות,

מאיסור  חבירו את להציל במטרה הפת רדית של דרבנן איסור על לעבור בשבת, הפת

ולחטוא לקום לאדם אומרים האם אחרות, במלים תושלם. שזו לפני  אפיה של תורה

(אפיה). תורה של חמור מאיסור חברו את להציל כדי מדרבנן) שהיא  (רדיה קל באיסור

בפשטות: זו אפשרות דוחה הגמרא 

חבירך?! שיזכה כדי  חטא  לאדם  לו אומרים  וכי 

עבירה  נעשתה בהם מקרים ב) מ"ז (ברכות בגמרא  מצאנו אחר במקום אמנם,

מצוה: לקיים במטרה

עבדו  ושחרר עשרה, מצא  ולא  הכנסת לבית שנכנס  אליעזר ברבי  מעשה

עובר עבדו  המשחרר  כל יהודה: רב  והאמר הכי? עביד והיכי לעשרה... והשלימו 

שאני . מצוה לדבר  ! תעבדו"?! בהם "לעלם שנאמר: Ÿבעשה,

שאני . דרבים  מצוה ! היא?! בעבירה הבאה מצוה

מצות  על לעבור מותר הגמרא , מלמדת במנין), (תפילה רבים של מצוה קיום לשם

תעבודו". בהם "לעולם

ה): ד' (גיטין במשנה מצאנו מחטא  הזולת הצלת למען חטא  של נוסף  מקרה

אחד, יום  עצמו  ואת אחד יום  רבו  את עובד ! חורין בן  וחציו עבד שחציו  מי 

תקנתם! לא  עצמו ואת רבו את תקנתם  אומרים : שמאי בית הלל; בית דברי
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שכבר ! אפשר אי  חורין בת חורין, בן חציו שכבר ! אפשר אי  שפחה לישא 

תוהו  "לא שנאמר : ורביה, לפריה אלא העולם  נברא לא והלא יבטל? עבד, חציו 

בן  אותו  ועושה רבו את כופין  העולם , תיקון  מפני אלא  יצרה"! לשבת בראה

(גיטין  שמאי בית כדברי להורות הלל בית וחזרו  דמיו. חצי  על שטר  וכותב חורין,

א !ב ). מ"א

שבת  במסכת הגמרא  פשטות על זו ממשנה מקשים וכי ) ד "ה שם (שבת התוספות

ומתרצים  החטא, מן חברו את להציל כדי לחטוא  לאדם אומרים שאין לעיל, שצוטטה

תירוצים: שני 

בציבור),א. (תפילה רבים של מצוה כמו שדינה רבה, מצוה היא  ורבו" "פרו

עשה. מצות על לעבור כאמור התירו שעבורה

אפילו ב . לחטוא אין בתנור, הפת מדביק של במקרה כמו שפשע , מי  עבור אמנם,

הדבר פשע  שלא מי  עבור אולם, קל. מותר.באיסור

(ל"ח  גיטין במסכת מובא המשנה על (שם) התוספות מקשים ממנו שלישי מקרה

א!ב):

בת  ועשאה רבה את וכפו חורין , בת וחציה שפחה שחציה אחת באשה מעשה

בה! נהגו  הפקר מנהג יצחק : בר  נחמן רב  ואמר חורין ,

בפריה  מחוייבת איננה שאישה כיון כאן, תקף לא התוספות של הראשון תירוצם

מתרצים: התוספות כן על בשחרורה. רבה מצוה אין כן ועל ורביה,

כמצוה  נמי והוי לאנוסין, ודומיא  לזנות, עצמה וממציאה מחזרת שהיתה משום

דרבים.

באופן  הסוגיות בין לכאורה הסתירות את תרצו הרשב "א , ובראשם אחרים, ראשונים

לעבור  לאדם היתר כל אין ולדבריהם להלן, ישראלי  הרב  דברי בגוף  שיתבאר כפי אחר,

חמור. מאיסור חברו את להציל בכדי  קל איסור על אפילו

הרבים  הצלת  לשם היחיד הפקרת 

מלמדת: יב ) (ח' תרומות במסכת המשנה

אנו  הרי  לאו  ואם ונטמא מכם  אחת תנו כוכבים: עובדי להם שאמרו נשים וכן

מישראל. אחת נפש להם ימסרו  ואל כולן  את יטמאו  ! כולכן את מטמאים

(שם) משנה והכסף  ה), ה' התורה יסודי (הלכות להלכה זו משנה העתיק הרמב "ם

ולא כולן יטמאו הרי  מחוללת כבר היתה מהן אחת אם  שגם הרשב"א, דברי  את מצטט

להם. אותה ימסרו
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שונה: מעט מסקנה שלה דומה, הלכה מצאנו כ) ז' (שם בתוספתא

הרי לאו  ואם ונהרגהו מכם אחד לנו  תנו גוים: להם  שאמרו  אדם בני של סיעה

אבל  מישראל. אחת נפש להן ימסרו  ואל כולן יהרגו  ! כולכם  את הורגין אנו

כולן  יהרגו ואל להן  יתנו בכרי , בן  לשבע  שייחדו  כגון להם, ייחדוהו .1אם

בזמן  אבל מבחוץ והן  מבפנים שהוא  בזמן  אמורים ? דברים במי יהודה: ר' אמר

נה  והן נהרג והוא  הואיל מבפנים , והן מבפנים יהרגו שהוא  ואל להן  יתנוהו רגין

כב), כ' (שמו"ב  בחכמתה..." העם  כל אל האשה "ותבא אומר: הוא וכן כולן.

כולכם. תהרגו ואל להם תנוהו  נהרגין ואתם נהרג והוא הואיל להן : אמרה

מיתה. חייב  דוד בית במלכות המורד כל להם : אמרה כך אומר: שמעון ר '

יוחנן  ר' בכרי , בן לשבע  הדמיון בתוכן האמוראים חלקו ד) ח' (תרומות בירושלמי 

סבר  לקיש ריש אולם ("יחדוהו"), יוסגר כי והדרישה עליו ההצבעה לעצם שהכונה סבר

להסגירו. מותר חייב  היה בכרי  בן ששבע כפי  מיתה חייב  הוא אם שרק

דברי  את והן המשנה, את הן להלכה העתיק ה) ה' התורה יסודי (הלכות הרמב "ם

מחוייב  שהיה מי על הצביעו הגויים שאם לקיש, ריש וכדעת בתוספתא קמא  תנא

האחרים. הצלת למען להריגה למוסרו ניתן בכרי בן כשבע  מיתה

שלהלן. בדברים ישראלי הרב  ידון בהן העיקריות הסוגיות אלו

צר1. יואב מעכה. בית  באבל והסתגר  בדוד שמרד בכרי, בן שבע  על מסופר  כ') (פרק  ב ' שמואל בספר

העיר . את  להציל כדי המורד את  להסגיר  לו הציעה העיר  מבנות חכמה  ואישה  לכובשה, העיר על

נצלה . והעיר  עצתה את  קבל יואב 
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äéöéìàå÷ úåëìäá
á"åéëå éöøà úáù ÷åç ú÷é÷ç úìàùì

החטא  מן להציל המצוה א.

החטא  מן חבירו הצלת לשם חטא ב.

היחיד הפקרת ע"י  הרבים הצלת  ג.

במיעוטו הרע בחירת  ! המוצע השבת  חוק ד .

àèçä ïî ìéöäì äåöîä .à*

התוספות דעת

:(à â"ò) ïéøãäðñá àúéà .à

äøòðä øçàå ...åâøåäì åøéáç øçà óãåøä] ïùôðá ïúåà ïéìéöîù åìàå
.[äñøåàîä

:(åìéöäì ä"ã) úåôñåúä åáúëå

äøéáòä ïî íãàä úà íéìéöîù ùøôì äàøð êëéôì...åîöò ìù åùôðá.

äçéëåî íäéøáã úåèùô ,àéùå÷á åøàùðå äæ ùåøéô ìò íù åù÷äù éô ìò óàå
,äðùîäã àôéñî äæ ùåøéô åçéëåäù äçëåääîå ,íùåøéô ø÷éòî íäá åøæç àìù

éôìë àåä äìöää ïéãùàèåçääìöääù àìà .åùôðáòù äæá úéðúåîìöéð äæ éãé ì
ìéöäì äðùîä åùøéô äðåé åðéáø úåôñåúá ïëå "äîø ãé"á ïëà .íâôä ïî åøéáç íâ

äøòðäé"ùø ïåùì ïëå .òéøëä àìå íéùåøéôä éðù àéáä ï"øä éùåãéçáå .äøéáòä ïî
.(äøòð äî ä"ã íù àøîâáå äðùîá é"ùø ïééò) òøëåî åðéà

àèåçä ìéöäì äáåç úîéé÷ù ïàëî íéãîì åðà úåôñåúä ùåøéô éôì ,íéðô ìë ìò
ìù äæ ÷åñôá øáåãîä äæá éøäù ,äàøúä úìá÷áå ãéæîá àèåçá åìéôàå äøéáòä ïî
óãåøá àìà åðéà íùôðá íéìéöî ïéãù ,ïðéè÷ð äëìäìù éô ìò óàå .äñøåàîä äøòð
,øçà ìù íâô íäá ïéàù úåøçà úåøéáòå äøæ äãåáòå úáùá àìå äåøòä øçà

äìöää éòöîàì òâåðá ÷ø äæ éøä ,àøîâá íù øàåáîëøåîçäíìéöäì åðééäã
ïë ïéàù äî .íâô íäá ùéù éðäá àìà åðéàù áåúëá èòîúð äæ ïéðòìù ,íùôðá

העורך* העורך .הערת ידי על ניתנו הכותרות תת כבמקור, הם הפרקים שמות  :
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áåúëî ãåîìì øùôà ïä ,ãéæîá åìéôàå ,äøéáòä ïî äìöä âùåî êééùù ïéãä íöòì
.äìåë äøåúä ìëì äæ

ïéã çëî [àáä] äìöä áåéçù éô ìò óàå .áúáùääãéáàéììëäúáùä ììåëù ,
åôåâúçðîá úåèéùôá áúëù åîë ,åúîùð úãéáà øîåçå ì÷å ,àøîâá íù øàåáîë

úáù ìåìéçå äøæ äãåáòáå ñéòëäì úåìéáð ìëåàá êééù åðéà ,('ã ,è"ìø äåöî) êåðéç
ìáé÷å åá åøúäáå ,êåðéç úçðîá íù ÷éñîù åîë ,"êéçà" ììëá åðéàù ,àéñäøôá
àëä íå÷î ìëî ,(à à"î) ïéìåç àøîâá øàåáîë ,äæî ìåãâ øîåî êì ïéà äàøúä

úìöäìù áåúëä äìéâåùôð.íéìéöî àðåâ éàäëá íâ

[. . .]

ïéãä ïéà íùù àìà ,úåøéáòä ìë éáâì íâ äðùé äìöä úáåç íàù ,úåù÷äì ïéàå
íù) "áééç úåîé ìàå éàëæ úåîé" ãöî íùôðá íâ íìéöð àì éàîàå ,íùôðá íìéöäì
,úåøåîç úåøéáòî åìéôàå åìòðð àì äáåùú éëøã éøäù ?(äøåîå øøåñ ïá ïéðòì á à"ò
úîàá àéä åùôðá äìöää ïë ìòå .[áåùéù] ïåçèá ùé íééçä ìà øáåçé øùà ìëå

øãâî ,àøîåçùðåò.ïéãä ïî ïéùðåò ïéà :(íù à â"ò) àøîâá äæá øàáúðù åîëå ,
íâå äáåùúá øåæçì ìåëé íééúðéá éøäã ,àãç ¯ ïéã úéá é"ò âøäé êë ïéáù ãöî íàå
åì ùôçì íéãîåòå íéååöî ïéã úéá éøäù ãåòå ,(á â"î íù) íéãåúî íéúîåîä ìë
øøåñ ïá ïéðòå .(à 'æ úåëî) 'åëå úéðìáåç úàø÷ð òåáùá úçà úâøåää ïéøãäðñå ,úåëæ
óà âøäð [àåä] êë íåùîù ,åôåñ ìò äçéëåî åúéùàøù ,ììëä ïî àöåé àåä äøåîå

ì"îëàå ,àøîâá íù øàåáîë ,úåøåîç úåøéáò ììëì òéâä àì ïééãòù éô ìò*.

התוספות לדברי והסתירה  הש"ך דעת 

ïîéñ ìéòì åéøáã åàáåäå ,å ÷"ñ à"ð÷ ã"åé) ê"ùá úåèéùôá è÷åð êë àì ïëà .â
øîåî ìàøùéå í"åëòáù ,(é"÷ñ ä ,[íãå÷ä ÷øôá] 'éáééç åðéàåùéøôäìïî]

:íù à"ùøäî ïåéìâá åéìò äîú øáë êà .åòééñì øåñéà íâ ïéà êë íåùîå ,[øåñéàä

øîàã ,à è"ñ [á"á] äáåøî ÷øôî éàå .ê"ùäì åì àèéùô ïéàî òãåé éðéàå
øáåò êë ïéáå êë ïéáù íúä éðàùã øîåì ùé ,'åëå òùøì åäåèéòìä â"áùø
àìù íéååöî åðà ïéà íéðô ìë ìò ,úåòùø äùòù øáã åúåàáå ,ìæâ øåñéà ìò
ä"ô úåéðùîä ùåøéôá í"áîøá òîùî äæ íâå .ãåò øçà øåñéàá åðùòé
.åðùéøôðù éòáø íøë øåñéàî øåîç ìæâ øåñéàã úîçî à÷åãã [éðù] øùòîã

העורך* המביאהערת הזכות  חיפוש שעומק  המלמדת, ארוכה הערה  הוסיף  ישראלי הרב  במקור :

זכות לחפש הסנהדרין מצווים זכאי הדור כאשר  ! הדור  במצב תלוי סנהדרין ידי על עדות לביטול

להענישו. ויש זכות לו לחפש אין פרוץ הדור  כאשר  אולם  העדה ", "והצילו מדין לחוטא
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ê"ùäã øîåì ùéã ,åð÷ñä [äæ øòùá íãå÷ä ÷øôá àáåäù] ìéòì øëæðä åðøîàîáå
åúåàáù ìéòì øëæðä ÷åìéçì äéì àøéáñ àìå ,äáåøî ÷øôã àäî úîàá úàæ ãîì
çøëåî åðéàù ,øçà øåñéàî åùéøôäì íéååöî ïéà êë ïéáå êë ïéá úåòùø äùåòù øáã
øåñéàù óàå .øåñéàä èòîì éãëá åðòðîð åðéãéáù äîá íå÷î ìëîù ,àøáñá ììë
íà äðéî à÷ôð éàîå .åîöò éðôá øåñéà àéä äøéáò ìë íéðô ìë ìò ,øåîç àåäù ìæâ

?úåòùøä äùåò øáã åúåàáù ïéáì ,øåñéà éøáãì øîåî äùòð ïëì íãå÷ øáë

éøéàîä ïåùìë àåä(ù) ,"úåîéå òùøì åäèéòìä" åìà â"áùø éøáã [ïëåú] ,ïë íàå
äðùîá åàéìéøéñ ù"øä áúë ïëå ,"øåñéà øáã åìëàéå àèçá åùøúùéù áèåî" :íù
íâ êë ÷ñåô äëìäìå .äøäî úåîéù éãë ,øúåé óéãò íéøåñéà øúåé ùéù äî ìëù ,åæ
åùéøôäì äåöî ïéàù ,ìéìòá äøåî äæ ìë éøä .(æ"ä éðù øùòîî è"ô) í"áîøä

åèéùôëå ,øîåî àåäù ïåéë äøéáòîàøîâäî åð÷ééãù äîì äøéúñ äæå .ê"ùä ìù åú
ïéãá íäù äìàá åìéôàå ,äøéáòä ïî äìöä úåöî ùéù úåôñåúä úèéù éô ìò åðìù

.äúéîì åîöò øéúäå äàøúä ìáé÷ã éàäë ,øîåî

הש"ך  את  המהרש"א גליון  שבהבנת  הקושי

à÷åã úîàá àåä [úåôñåúä úèéùì] åùôðá åìéöäì ïéãã ,øîåì êéøö äøåàëìå .ã
àöåéå äìë íâ àìéîîù ,åúåà íéâøåäù é"ò àéä äøéáòä ïî äìöääù àðåâ éàäëá
åðàù ,øîåîá ïéà úîàá äæ ,íééçá øàùéù àãéøâ äìöä ïë ïéàù äî .íìåòä ïî
.ìéòì íéøëæðä éøéàîäå åàéìéøéñ ù"øä áúëù åîëå ,äøäî úåîéù úîàá íéðéðåòî

äúåà ïéìéöî ïéà òéùåî äì ùé :(à â"ò) íù åøîà éøäù ,àøîâá ïë äàøð àì êà
äî íâù ,äàøð äæîå .øçà ïôåàá äøéáòä ïî åùéøôäì øùôàùë åðééäå ,åùôðá
òéùåî ïéàùë ÷ø àåä ,åùôðá åìéöäì ïúéðù äøæ äãåáò ïéðòì àøîâá é"áùø ãîìù
ïëúé äæáå .ìéöäì íéãîåòå íéååöî éîð ,øçà ïôåàá ìéöäì ïúéð íàå ,øçà ïôåàá
áééç ììëá àäé äîì ,úî åðéàù àðåâ éàäëá ,ïë íàå .é"áùø ìò éâéìô àì ïðáø íâù

?"úåîéå òùøì åäèéòìä" øîàð àìå ìéöäì

הש"ך  של ומקורו וימות" לרשע "הלעיטהו אומרים מתי

äîù ."úåîéå òùøì åäèéòìä" ìù ììëä íöò úà ïéáäì åðà íéëéøöù àìà .ä
øàáì ÷éôñî åðéà øîåî ïéðòì äæî ãîì ê"ùäù ,ì"ðä à"ùøäîä ïåéìâá áúëù
ãò íäééç ìë äæá íé÷ñåòå äæì íéãòåî íä äæ ìæâá íéìùëðäù åðì ïéðîå ,àøîâä
,äæá åìùëð éàø÷àá ÷øù ,ïëúé éøäù ?íéòåøä ïåâëå ,äæì íéøîåî ïéã íäì ùéù

?åììä ãâðë äð÷ú åùòé àì äîìå ,ìùëäì íéàáù àåä äãéçéå úçà íòô éìåàå
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ïåãéðá ïåëð åðéà ,íéøáåò êë ïéáå êë ïéáù ïåéë :øáãä øáñäá à"ùøä áúëù äî íâ
òâåðá úåçôä ìëì ,ïãéãäìøòìíøëä åðîñéù é"òù ,(äìøò ìò íâ éà÷ â"áùø éøäù)

íåùî ììë äìøòá ïéà ,êë ìò óñåð .øåñéà íåùá åìùëé àìå åðîî åùøôé äìøòë
.(íù ï"øáå à ç"ô íéøãð ïééò) .äàðäá äøåñà éëä åàìáã ïåéë ,ìæâ øåñéà

à"ùøä ïåéìâáå .øåîç ìæâ øåñéàù ãöî àåäù ,í"áîøä ùåøéô ïéáäì äù÷ ïë
øåñéàî øåîç ìæâ øåñéàù ãöî àåäù åùøôì øîåàå äîéòðá òéìáä ì"ðäíøë.éòáø

àéäù ,äðîî øåîç ìæâ øåñéàù øáúñî àì äìøòáù ãöî äàøðë ,äìøò ìò çñô
àìà ÷åìçì àá àì â"áùøù ùøôì úîàá äöåøù ,äæî äàøð .äàðäá åìéôà äøåñà

:íù úåéðùîä ùåøéôá øáãä ùøåôî ïë àì íìåà .éòáø íøë ìò

å éòáø íøë íåùøìå ïééöì íãà éðáì êøöð àìù ,â"áùø øîåàåäìøò ìù
.'åëå äèéîùä úðùá àìà ,íãà éðá íäî åìëàé àìù

.äìøòäå éòáøä ïééöì áééç äèéîùá ÷øù ,(ì"ðä) úåëìäá ÷ñô ïëå

èøôá ,äìøò øåñéàî ìæâ øåñéà øåîç äîá ,íîìåäì íéù÷ í"áîøä éøáãå
äîìå ,øåñéà íåùá øåáòé àìå ,ç÷é àìå òðîé äìøò äæù ïééöðù é"ò ìéòì áúëðëù

?øåñéàî åðùéøôð àì

úåéøáì òø àåäù ìæâä úøîåç ãöî ùøôî í"áîøäù ,øáãä øåàéá äàøð ïë ìò
àåäåãåñéåøîàù àåä äæá ÷ø ,íîéé÷ì ïéãá äéä åáúëðù éìåìéà íâù íéèôùîä ìë

äøëää ìù íééòáèä úåãåñéä ìù äúçùä ìò äìâî äæ éë ,"úåîéå òùøì åäèéòìä"
àåäù ,øîåì ùé ïë ìò øúé .à"ë ÷"ñ ä"ëú 'éñ î"åç ò"îñá ãåò ïééòå .úéùåðàä

øãâáäãîãâðëäãîïîæá åúìöäá ÷åñòì áééçì êééù àìù ,åîöò àåäùøáåò
.åãéñôäìå åìæåâì àá àåä éøä åøéáçì øåæòì íå÷îáå ,åîöò äæ ïéðòá ùôð èàùá
íãà ïéáù äøéáòá àì ìáà ,ìæâá àìà øîàð àì 'åëå "åäèéòìä" ìù äæ ïéãù ïôåàá
åð÷ééãù åîëå ,úåôñåúä úèéùã àáéìà íéðô ìë ìò ,íéé÷ äæá äìöä ïéãù ,íå÷îì

.íùôðá íúåà íéìéöîá ïìéã àøîâäî

äåöî ïéà øîåîáù äæ ïéã ãîì "òùøì åäèéòìä"ã àäî àìù ,äàøð ïë íâ ê"ùäå
äãéáà úáùä úåöî çëî àéä åæ äåöî ìëù úåèéùôá è÷åðù àìà ,àèçä ïî åìéöäì

êåðéç úçðîäëå ,åúãéáà áéùäì ïéã ïéàã øîåîá åðéà äæå ,åôåâã1.

[ . . .]

.1íéé÷ àåä 'åëå "åäèéòìä" ìù ììëù åéøáãî äàøðù ,æ"ðù óìà ã"ç æ"áãøä áúëù äîá ïééòì ùéå
.úåøéáò øàùá íâ
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מומר שאינו מי של החטא מן  הצלה חיוב

íà ,øîåî ïéã åéìò ùéù àðåâ éàäëá àåä åðìù ïåéãä ìëù ,óéñåäì ùé ãåò .ç
ïéã åéìò ïéàùë íìåà .äúéîì äàøúä úìá÷ ãöî íàå àéñäøôá úáù ììçî ãöî
åîëå ,äãéáà úáùä ïéãî àèçä ïî åìéöäì äáåç äðùéù úåèéùôá øáúñî ,øîåî
íâ äçëåúä úåöî ìò óñåð äá ùéù ,äçëåú úåöî ïéðòì ì"ðä êåðéç úçðîä áúëù

.åôåâã äãéáà úáùä øãâî

íåùî äæá ïéàù ,úòãì åîöò ãáàî ïéðòì [íù] áúë åîöò àåäù éô ìò óàå
åéùòî ïëåú äî òãåéù íúä éðàùã øîåì ùé ,úòãî äãéáà àéäã äãéáà úáùä

ïéðòì ïë ïéàù äî .äøëäáå äòãá úàæ äùåòå,øåñéàäåäåãéîòä àìù ãåò ìëù
ñåôúì á"åéëå åëåðéç ìùá ìâåñî àåä ïéà íà ,åäåçéëåäá åìéôàå) øåñéàä øîåç ìò
åúìöä ìù áåéçä åéìò øàùð ïë ìò ,"úòãî" úøåú åéìò ïéàù àöîð (øåñéàä øîåç
áúëðëå ,äçëåúä úåöî ïéðòì êåðéç úçðîä úðåë éäåæå .äãéáà úáùä øãâî àèçä ïî

.ìéòì

[. . .]

åéìò ìç àìå äùòî äùòù íøè ,àéñäøôá úáù ììçì àáù éî åìéôà äæ éôìå
àîìò éìåëì äìöä úåöî úîéé÷ ,(äæä ïîæá êééù àìã ,åá åøúä àìùå) øîåî ïéã
àåä àìà ,äñøåàîä äøòð øçà óãåøã àäî ãåîéì äæì êéøö àìå .äãéáà úáùä ïéãî

.ïëù ìë àì åúîùð ¯ åôåâ úáùäã éììëä äãéáà úáùä ïéãá

[ . . .]

åàáåé ïìäìù ,éëå ä"ã à 'ã) úáù úåôñåúä åáúëù äî éô ìò ïåãì äàøð ãåò .é
äáø úà åôëå] àøåñéà éùðéà äá åãáòã àúîà àéää ïéðòì (äëåøàá íäéøáã
íåùî" ñðåàë àìà äòéùôë íìöà áùçð äæ ïéàù ,[øáãáù øåñéàä óà ìò äøøçùì
íéñåðàì íëôåä äæ ïéàù øåøáù éô ìò óàù ."úåðæì äîöò äàéöîîå úøæçî äúéäù
íéáùçð äàøúä éìá ïëå ,ïéã úéáá úå÷ìî íéáééç éàãå íäá åøúä íàù ,ùîî
éãëá àèç íãàì íéøîåà ïéàù øãâä ïéðòìù øîåì íúðåë àìà ,ãéæîá íéøáåòë
íä õåçáî äôéçã ìë àìì áåèä íðåöøî íéòùåô ÷ø éë ,íéñåðàë ååä êøáç äëæéù
íøåâ àåäù äæéà ïàë ùé íà ïë ïéàù äî .íúáåèì ÷÷æäìî àðåâ éàäëá íéøèôðù
ãöî àìà åðéà åøéáç äëæéù éãëá àèç íãàì íéøîåà íà ïåéãä ìë éøäå .éðåöéç
ìò åðòîù éøä ïë íà ,êøåàá ïìäì øàåáéù éôëå ,åøéáç ìù åúîùðã äãéáà úáùä
äòéãéá úàæ íéùåòùë åìéôàå ,àèçä ïî åøéáç úìöä úáåç éàãå úîéé÷ù íéðô ìë

.ââåùá àìå
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השבת לחוק השלכות

øåáéöäî úáù ìåìéç òðîúù äð÷ú ìë :åðìù ïåãéðì òåîùì ùé ìéòì áúëðä ìëî
:íåùî äìá÷ì äåöî ùé ìàøùé õøàá

(à)úòãì úîéé÷ ïë íâ ,úáù ììçì íéøîåî ïéã íäéìò ùéù äìà éôìë åìéôàù
;àèçá èòîðùë àéä äìöä åæå ,äìöä úåöî úåôñåúä

(á),íéøîåî ïéã ììëì ãåò åàá àìù äáøä íâ äæ éãé ìò íéìåöéð åéäé éàãåù
;åúîùð ïëù ìëå åôåâã äãéáà úáùä ïéãî äìöä úåöî úîéé÷ù éàãå äæáå

(â)éáâì íéñåðàë úåôñåúä åøéãâäã àäî éòéøâ àì õøàá íéøøåùä íéàðúäù
éðù ìò íéçñåôäå íéìùçðä ìë ìò íéøæçîä íä äìà íéàðú éë ,äæ ïéðò
ùé àîìò éìåë úòãì äæáå ,úáù ìåìç ìù äøéáòä øáãì íìãùì íéôéòñä
åðàù ïåéëîå .úáùä ìåìéçì òéâäìî íãéá òðîðùë ,äãéáà úáùä íåùî äæá
áåùéç ùé íà ÷ø êøèöð äæî òðîäì éøä ,ïéãä ãöî äæá íéãîåòå íéáéåçî

.íéøçà íéáåùéç ãöî àì ìáà ,äæ ãâð äëìä éô ìò

àèçä ïî åøéáç úìöä íùì àèç .á

התוספות ודעת הרמב "ן דעת 

äáø àøåñéàî åøéáç ìéöäì éãëá àèåæ àøåñéà àèç íãàì íéøîåà íà ïéðòá .à
.íéðåùàøä ú÷åìçî åðéöî

:åøîà (à 'ã) úáù àøîâá

!?êøáç äëæéù éãëá àèç íãàì íéøîåà éëå

.øåîç øåñéàî åøéáç ìéöäì éãëá àèçéù íãàì íéøîåà ïéà ì÷ øåñéà åìéôàù
øåîà äæ ììëù è÷åð (øé÷ôîä ä"ã ç"ì ïéèéâ à"áùøá åéøáã åàáåä) ï"áîøäåàìì

äðçáä.ïìäì øàåáéù éôë ,à"áùøä åéøáãì äèåðå .åðîî ìéöäì àáù øåñéàä øîåçá

:íéðôåà éðùá íù íé÷ìçî (øàáúð íùå éëå ä"ã íù úáù) úåôñåú ïëà

(à)åøéáç íà ÷ø àåä 'åëå àèç íãàì íéøîåà ïéà øîàðù äîòùô;

(á)äåöîáäáø.åøéáç äëæéù éãë àèç íãàì íéøîåà
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וכו' אחת" שבת  עליו "חלל של הכלל מן ראיה  אין מדוע

,äáø äåöîì äåöî íúñ ïéá åà ,ñåðàì òùåô ïéá ÷åìéçä äøåàëìù ,÷ã÷ãì ùéå
,(á ä"ô) àîåéá øîàðù äîì ìéòì úøëæðä úáù àøîâä úàåùäî àöåé ùøåôî
éøä .äáøä úåúáù øåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç ¯ "åøîùå"ã àø÷î ïðéôìéã
éøä .úåúáù äáøä úøéîùá åøéáç úåëæì éãë úáùä úà ììçå àèç íãàì íéøîåàù
,("äáøä úåúáù") äáø äåöî ìò øáåãîäùë ïëå ,òùô àìù àðåâ éàäëáù ùåøéôá

?íéðåùàøä äæá å÷ìçéù ïëúé êéàå ,àèç íãàì íéøîåà

åðãîì àì áåúëäîù ,äéàø ïàëî ïéàù íéøáåñ íéðåùàøäù ,äàøðäåáåéçàìà ,
ïéàå ,øúåé úáùä øîùú äæ éãé ìòù ïåéë ,úáùä ììçì àðåâ éàäëá øåñéà ïéàù
íâ ïàëî ãåîìì ïéà ïëà .úáùä øåîùé ìàøùé éðáî éîå éî ä"á÷ä éôìë ìãáä
î"á) áéùäìî øåèô òìñä ïî ìèá äéäùë åøîà äãéáà úáùä ïéðòìù êøãëå ,äáåç
äøéáò øåáòì áåéç åéìò äìéèî äøåúä ïéà ïë ,(íù) "íãå÷ åìù" éë (à â"ì ,á 'ì
ùôð çå÷ô ïéðòìù äîå .øúåé äìåãâ åøéáç úãéáàù éô ìò óàå ,åøéáç ìéöäì éãëá

úìöä ãöî åðééä ,ìéöäì äåöî ïëóåâìåìéç ãöîù ïåéëîù ,åôåâ úáùä ïéãî åøéáç
úøéîù é"ò [äååúùî] ïééåòî äæ éøäù ,áåëéò ïéà äìöää íùì àáä åìù úáùä

.äøéáò éìá [àåä] øùàë ,åøéáç óåâ úìöä úåöî úøæåç áåù ,åøéáç ìù úåúáù

÷ìçì áúëù ,(ì"çéð ä"ã á á"ì ïéáåøéò) à"áèéøä éøáã øáñäá éì äàøð äæå
ïéà" àìà åøîà àìùíéøîåà,"åîöòî äùåò àåä ïë íà àìà" "àèç íãàì

åîöòî äùåò íàù ,ãàî øáñåî åîòè ì"ðä éôì ìáà .íéðáåî àìå íéîåúñ íéøáãäå
,ïåëð áåùéç àåä äáøä úåúáù øåîùéù éãëá úçà úáù åéìò ììç éë ,øúåî éàãå

øåèôù äãéáà úáùä ìëáã àéîåãå ,äæá áåéç åéìò ïéàù àìà.àðåâ éàäëá áéùäìî

[ . . .]

הרשב"א  דעת 

àèç íãàì íéøîåà äáø äåöîáù úåôñåúä ùåãéçì øáåñ àì àåä óà à"áùøä .á
ïá åúåà äùåòå åáø úà íéôåëù ,ïéøåç ïá éöçå ãáò éöçî íúéùå÷ õåøéúáå .'åëå
úåöîá ãáòä äëæéù éãëá "åãåáòú íäá íìåòì"ã äùò úåöîá áøä øáåòå ,ïéøåç

:åðåùì äæå ,áúë ,åáøå åøô

íäá íìåòì" íåùî äéá úéì ïéøåç ïá åéöçã ïåéë íúä éðàùã ,äàøð éìå
íåùî ,àøåñéà äá åãáò ååäã àúîà àéääå .åáù úåøéç ãö íåùî "åãåáòú
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íéáøäùáåø÷å ,'ã úáù à"áùø) åäåôëå äøøçùì åì åøéúä íéìùëð åéä
.([åù÷äå ä"ã á ç"ì] ïéèéâá äæì

äåöî ïéá ÷ìçì ãøåéù ,åúòãì ïðéæçíéáøãäåöîì.äáøàä ïåâë ,íéáøã äåöîáå
øåáéã åúåàá íù àéáäù ,(á æ"î úåëøá) ïéðîì íéìùäì åãáò øøçùù àãåäé áøã

ãöî åäåôëå äøøçùì øúåäù àúîà àéääá ïëå ,äãåî [àåä]íéáøù.äá íéìùëð
íéàåøå .äáø äåöî àéäù úåôñåúä õåøéúá äéì àçéð àì ãáò åéöçù éîá ïë ïéàù äî
àåä íéáøã äåöîù ,íéáøã äåöîî äáø äåöî ãåîìì ïéàù ,à"áùøä úòãá ìéìòá

.åúðåëá øåàéá êéøöå ,øçà øãâ

[ . . .]

הרבים  מצות  של  יחודה 

íéáøäù éðôî à"áùøä øéáñä äáø úà åôëù àúîàä ïéðòìù ,÷ã÷ãì ùé ãåò .â
,íéñåðàë ååä íúìãùî àéäù ïåéëù úåôñåúä åáúëù äî ùéâãä àìå ,íéìùëð

íáéùçð åìéôàù ,äæ ÷åìéçì êéøö ïéà åúòãìù äæî äàøðùíéòùåôëïë íâ ùîî
ïúéð àúîà àéääù ,ïë íâ äàøð íîöò úåôñåúá ÷ã÷ãð íàå .äøøçùì íéôåë åéä
åáúë ïëù ,íéáøã äåöî ãöîå ,íéñåðàë ååäã ãöî :íéðåù íéîòè éðùî ùøôì

:íðåùìá

.íéáøã äåöîë éîð éåäå ,íéñåðàì íéîåãå

:øåàéá øúéá åáúë (ïéôåë ä"ã á à"î) ïéèéâáå

ãåòå.éðàù íéáøã äåöîã

íéáøã äåöî íòèìù ,ùåøéôá äæî äàøðùêéøö ïéà.íéñåðàë ååäã àøáñ àäì

øáåñ (íéáøã äåöî ãöî å÷ìéçù éðùä íöåøéúá úåôñåúä ïëå) à"áùøäù äàøðå
äåöîá åìéôà åøéáç äëæéù éãëá àèç íãàì íéøîåà ïéàù ,ï"áîøë íéøáãä ãåñéá
äåöîå .ìéòì øëæðëå ,åøéáç úãéáà úáùäî øåèôù òìñä ïî ìèá äéäá åîëå ,äáø
'äì úåùòì úò" :(à ã"ð úåëøá) øîàðù äî ãöî ,åðééäå .øçà øãâî àéä íéáøã

,"êúøåú åøôäíéìèáîùä"ã à â"ñ úåëøá) é"ùøù .'äì úåùòì éãë äøåú éøáã
åäéìà ïåâë ,äòù úàøåä øåúá äøåú éøáã ìò øåáòì øúéää äæá øéáñî (äéôéñî
êøåöì äøéáò øåáòì åøéúäù äîá à"áùøì íòèä åäæå .(á 'ö úåîáé) ìîøëä øäá

úð÷ú äæá ùéù ïåéë éë ,íéáøã äåöîíéáøäïéàù äî .'åëå "úåùòì úò" ïàë êééù ,
éôìë ïëãéçéäøãâî àìà åéìò àáì ïéàå 'åëå "úåùòì úò" øãâî ïåãì êééù àì
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åøéáç ìéöäì øåáòé àì àèåæ àøåñéà åìéôàå ,íãå÷ åìù úîàá äæáå ,äãéáà úáùä
.äáø äøéáòî íâ

[ . . .]

ø÷éòù ïåéëî éë ,íéñåðàë íäù ÷åîéðä øéëæä àì à"áùøä äîì ãàî ïáåî äúòîå
íéáøä ìù ïåìùëäù ìë ,àáøãàå .äæá ïéçáäì ïéà 'åëå "úåùòì úò" ãöî øúéää
äåöî àéäù ïåéëù ,áúëå íúñ ïë ìò ."úåùòì úò" íåùî åá ùé øúåé ,øúåé ìåãâ
,ìéòì áúëðëå 'åëå úåùòì úò ãöîå ,íéáøä åëæéù éãëá àèç íãàì íéøîåà íéáøã

.äçãð ãéçéä ¯ íéáøä úáåèì òâåðù äî ìëá éë

åøéáç äëæéù éãëá åìéôà àèç íãàì íéøîåà ïéà ,ãéçé ãâð ãéçéá ïë ïéàù äî
áúëðëå ,à"áùøäå ï"áîøä úèéù éäåæ .ï"áîøä úèéùá ìéòì áúëðëå ,äáø äåöîá

.à"áèéøá íâ ïéëåîñ äì ùé ìéòì

התוספות של  מקורם

äåöîî äáø äåöî åãîì ìéòì íéøëæðä (á à"î ïéèéâ ,à 'ã úáù) úåôñåúä .ä
äåöîá åøéáç äëæéù éãëá àèåæ àøåñéàá àèç íãàì íéøîåà äáø äåöî[á]ù ,íéáøã

åöî ãöî àåä äæá áåéçä øãâ íúòãìù äàøðå .äáøúúáùääãéáàíùë ïë ìòå ,
äåöîùíéáøãäåöî ïë ,äòéøëîäáøúàæ íéãîì äæ éôìù äàøðå .äòéøëî ãéçéã

úåúáù äáøäù ,'åëå "úçà úáù åéìò ììç" ìéòì øëæðä àîåéã àäî úîàã àáéìà
êééù äæù øîåì ùé ,íãå÷ åìù äãéáà úáùä ìëáù éô ìò óàå .úçà úáù úåòéøëî
çéåøé åøéáçù éãëá úçà äèåøô åìéôà ãéñôé àåäù úðúåð àøáñä ïéàù ,àðåîîá ÷ø
.éåöéô àìì ãéñôî àåä àöîðå ,åøéáç ìù åéçåøá íåìë åì ïéà àåäù ,áø ïåä åìéôàå
áåù ,'åëå úçà úáù ììçéù áèåîù òøëåî ïéãä ãöîù øçàî ,äøéáòá ïë ïéàù äî
åøéáç ìéöäì áåéçä øæåç áåù àìéîîå ,äùåò úåùøáù ïåéë ,ììë äøéáò äæá ïéà

.äøéáòä ïî

àåäù ïåéë .òùô àìì òùôù ïéá ,åæ íúèéùì úåôñåúä ÷åìéç íâ ïáåé äæ éôìå
ïë ìòù øîåì ùé ,'åëå úçà úáù åéìò ììç áåúëä ãåîéì ãöîå äãéáà úáùä øãâî
åîöò àåäùë ïë ïéàù äî .åúòéùô é"ò øáãä àá àìù ïôåàá àìà äæ ïéã åðãîì àì
äæá ,åøéáç ìù úáù ìåìéç é"ò àìù íâ äáøä úåúáù øåîùì ìåëé äéäå ,äæì íøâ

.åðãîì àì

äôé äæá åðáåéåéðùãöî åøîà ãçà õåøéúã .àúîà àéää éáâì úåôñåúä éöåøéú
[àìà] ãéçéã äåöîì íéáøã äåöî ïéá ìãáä ïéàù èå÷ðð íà åðééä ,íéáùçð íéñåðàëù
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éàðú ìéèäì ùé æà éë ,(áùçú äáø äåöîì íéáøã äåöîå) àèåæì äáø äåöî ïéá ÷ø
àåä ø÷éòäù ,éðùä õåøéúì ïë ïéàù äî .äòéùô é"ò àäé àìù íéáøã äåöîá íâ
úøæçä ìò øáåãîäùë êééù äæù ,'åëå "'äì úåùòì úò" ãöî åðééä ,íéáøã äåöî ãöî
ïîéñ øåãä øàô í"áîøä úáåùúá í"áîøä ïåùìë) íéáùä úð÷úå áèåîì íéáø
ãöî ,íìéöäì éãëá àåèçì øúåä íå÷î ìëî íéòùåôì íáéùçð íà íâ æà ,(á"ì÷

."êúøåú åøôä 'äì úåùòì úò"

על  לעבור לאדם אומרים  תנאים  באיזה חלוקים הראשונים ביניים : סיכום 

חמור : מאיסור חבירו את להציל כדי  קל איסור

ב.לתוספות פשע . לא שחבירו או  המכשיל מחמת בא החטא כאשר א. :

של  נפשו  אבידת השבת מצות משום  כנראה הוא  טעמם רבה. במצוה

לשבתות  שיזכה בכדי  אחת שבת עליו "חלל של הכלל ומתוקף החוטא 

דרבים.הרבה". במצוה ג .

מסוימים לרשב"א  שבתנאים  משום כנראה וטעמו רבים , של במצוה רק  :

לה'...". לעשות "עת משום תורה דברי לבטל מותר הרבים עבור

ערוך  השולחן  פסיקת 

íéàøð äøåàëìù ,úåîå÷î éðùá äëìä ÷ñôì åæ äëìä äàáåä êåøò ïçìåùá .å
.íéðåù íéðôåàá øáãä åøàéá íéðåøçàäå ,äæ úà äæ íéøúåñ

:åðåùì äæå ,øáçîä ïøî áúë ç"åàî (ã"é óéòñ) å"ù ïîéñá

íåùì äåöî ìàøùé ììëî äàéöåäì úáùá åúá åàéöåäù åì åçìùù éî
éòá àì éàå ,úåàñøô 'âì õåç åìéôà àöéå ,äúìöäá ìãúùäì åéîòô êøãì

.äéì ïðéôééë ¯

:äæá ïîéñ à"îøáå

.é"ñ ç"ëù 'éñ ïìäì ïééòå

:à"îøä éøáãá øàåáî íùå

úáùä úà åéìò ïéììçî ïéà äìåãâ äøéáò øåáòéù åñðàì íéöåøù éî
.(à"áùøä íùá é"á) å"ù 'éñ ìéòì 'éò ,åìéöäì

,äæ úà äæ íéøúåñ äìà íé÷ñô éðù äøåàëìù ,øáãá åãîò à"âîäå æ"èä ,ç"áä
.äøéúñ ïàë ïéàù äàøð ,íùì ïàëî ïééöù à"îøä ïåîéñî åìéàå
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והגר "א  אברהם המגן  דעת

úòãë ïðéè÷ðù ,÷åìéçä øéáñä à"âîäúåôñåúäàèç íãàì íéøîåà äáø äåöîáù
:áúëå 'åëå

àøåñéà äæ éåä úáù ìåìéç äéîé ìë ãéáòúå øîú àìù éáâìùàèåæáèåîã ,
íéöåø íà ïë íàå ,(é"á) äáøä úåúáù øåîùúù éãë úçà úáù ììçì

í"åëò ãåáòì åìéôà úøçà äøéáòì äñðàìíòôúçàäéìò íéììçî ïéà
à"îøä ù"î åäæå 'åëå í"åëò ãáåòë úáù ììçîã àúééøåàã äëàìîá úáù

á ïééòì.ç"ëù 'éñ

óñåé úéáá íðéà "äáøä úåúáù øåîùúù éãë úçà úáù ììçì áèåîã" íéìîä
éôë åðééäå .ìéòì úøëæðä àîåé àøîâä ïåùì éô ìò äìåãâä åúòãî à"âîä íôéñåäå
àáø àøåñéà ìåî àèåæ àøåñéà øåáòì øúéääù úåôñåúä úèéùù ,ìéòì øàáúðù
éãë úçà úáù ììçì åì øúåä êë íåùîù ,ìéòì úøëæðä àîåé àøîâä ìò êîúñî
øúåä äæáå .äáø àøåñéà úîåòì àèåæ àøåñéà åäæã ,äáøä úåúáù éìåìéçî äìéöäì
ïîéñá à"îøä éøáãå .ãáò éöçã àäî åãîìù åîëå ,äìéöäì àëéà äáåç åìéôàå
àìù úéîòô ãç äøéáòá øáåãî íùù ïåéë ,åæ äèéù éôì åìéôà åðëúé ïë íâ ç"ëù
àèåæ äøéáò åðéà úáù ìåìéç éøäù ,úáù ìåìéç äðîî åúìöä øåáò øéúäì êééù
äî äæ éôìå .åéøáãá øàéáù éôëå ,äøæ äãåáò ãâð åìéôàå ,àéäù äøéáò ìë ãâðë
ïðéè÷ð ìéòì áúëðë éë ,÷éåãî àì àåä ,"à"áùøä íùá é"á" :íù à"îøá ïéåöù

úåôñåúäëàìåäìöäã àðåâá íâ âéìô óñåé úéáá àáåäù à"áùøä åìéàã .à"áùøë
ïéà äáø äåöî ììâá íâã ,ìéæà äéúèéùìù íåùî åðééäå .äáø äåöî éåäã äøîäî
úåúáù ìåìéç äæá ùéù ,äøîä úðëñ ïéá ÷åìéçä ø÷éò ìëå .'åëå àèç íãàì íéøîåà
øåáò úáù ìåìéç øúåé àì úåôñåúì íâ äæáù ,úéîòô ãç äøéáòî äìöäì ,äáøä

.äæ

,åúáåùúá à"áùøäå úåôñåúä úèéù àéáäù ,à"øâä øåàéáá íù øàéá äæì áåø÷å
.ìéæà äéúèéùì à"áùøäã ìéòì áúëðë øéáñäåäëìä ÷ñôåéðùá úåôñåúë

,íéöåøéúäïåùì è÷ð àì äøîä ïéðòáù àìà .äáø äåöî àéäå òùô àìù ïðéòáã
òéøëî úåúáùä éåáéø íöòù äàøðù ,äáøä úåúáù úøéîù äá ùéù ãöî à"âîä

:åðåùìá áúëå ,úçà úáù ìåî

àðåâ éàäë ïë ïéàù äîìàøùé ììëì äàéáäì.

úàöåéå ìàøùé ììëî ú÷úéð àéä äøîäáù ãöî àåä äæá ùéù äáø äåöîäù ,è÷åðù äàøð
àøîâä éåèéá íâ ïë ùøôé éìåàå) äáøä úåúáù úøéîù ãöî ÷ø àìå ,ïìåë úååöîä ìëî

.(åãé ìò øîùúù ,äìåë äøåúä ãöî àìà ,äáøä úåúáù ãöî à÷åã åàì àåäù ,àîåéá
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והט"ז הב"ח  דעת

:åðåùì äæå ,øçà ïôåàá äøéúñä õøúî ç"áá .æ

äåãéçôéù íéùùåçùëã ,áùééì ã"ðòôìàéäå øîäìàìäòùôììçì øúåî ,
äìéöäì éãë úáùääøæ äãåáò ïåòî,éðàù äáø äåöîãåðà äæáãíéàåø

úåôñåúä úòãëàìãåíéöåøùë ìáà .à"áùøäëåñðàì,äøéáò øåáòéù
äéøèô àðîçøã ,äøéáò äæ ïéàù ïåéë ,äøæ äãåáò ãåáòéù åñðåàì åìéôà

"øáã äùòú àì äøòðìå"î*ùéøá øàåáî éëäå .úáùä úà ììçì ïéà ,
,úåôñåúä ùåøéô éôì "éøù ñðåàã åäì ùåøãì"å êéøôã ,(á 'â) úåáåúë
úðëñ àëéìã àëéä ìë ñðåàî ìöðäì éãë øåáòì ïéà íéîëç úð÷ú åìéôàã

,úåùôðøéîçäì à"áùøä éøáã íéàåø åðà åæáã.

:åðåùì äæå ,æ"èä áúë äæ ïéòëå

íìåòì úøîåî øàùúå äøéîäì íéöåøù (å"ù 'éñá) àëä éðàùã ,øîåì êéøöå
,ë"çàúåôñåúäë òéøëä äæá,úáù ìåìçá äìéöäì ùéãçå÷ôî óéãò äæã

ùôð,äøèô àðîçø ñðåàã ïåéë ,ñðåàá úçà íòô äùòéù ïî÷ì ïë ïéàù äî .
.ïåëð éì äàøð ïë ,åæ äìöä ìéáùá úáù ììçé àì ,ùùç ïéà ë"çàå

àåäù åéøáã óåñî äàøð "íìåòì úøîåî øàùú" ïàëù åéøáã ùàøá øéëæäù äî
àìà .äéøèô àðîçø ñðåàã ãöî ïî÷ìã àäã ÷åîéðä óåñá ùéâãä éøäù à÷åã åàì
àéäù ¯ éëä åàì éàã ,ñðåàá äåàéöåä åùëòù éøééî ïàë íâ éøäã ,äøåøá åúðåë

íéùùåçù àìà .äøåáò íéììçî ïéà àîìò éìåëì äæá ¯ úòùåôåôåñáùøáã ìù
äùòú æàù øîåìë ,"íìåòì úøîåî øàùúù" åúðåë éäåæå ,ïåöøì êôäéå äæì íéëñú

.ç"áä éøáãë ÷åéãá äæ éøä ïë íà .èåùô äæå ,ïåöøá úàæ

íéðã åðàù äæî äàøð ."ùôð çå÷ôî óéãò äæù" :æ"èä úøáñäì áì íéùì ùéå
éøãâ ãöî äæáùôð çå÷ôãåòá óåâä úìöä åðééä àîìòã ùôð çå÷ô éë ,äðéî óéãòå

áúëù äî éøäù ,åæ äùâãäì ïéåëúî ç"áä íâù äàøðå .äîùðä úìöä àåä ïàëù
ïåãéðä éøä ,äøåàëì äù÷ ,äéøèô àðîçø ñðåàã ,äøéáò åæ ïéà ñðåàáùäøæ äãåáòá,

äøåøá àìà .äøéáò åæ ïéàù áúëù äæ äî ïë íà ,øåáòé ìàå âøäé äá ïì àîéé÷ã
äøéáò åæ ïéàù ,åúðåëäøæ äãåáò ïéãîäãåáò ãáåòá íâ äéøèô àðîçø ñðåà éë ,

"éúùã÷ðå"î øçà ïéã åá ùéù ÷ø [àìà] ,ñðåàá äøæ*àåä äøæ äãåáò ïåò ÷ø íìåà ,

העורך* האיׁשהערת ּבּה והחזיק המארׂשה  ה ּנער  את  האיׁש ימצא ּבּׂשדה "ואם  כה !כו: כ"ב, דברים :§¦©¨¤¦§¨¨¦¤©©£¨©§Ÿ¨¨§¤¡¦¨¨¦
ּכאׁשר ּכי מות חטא לּנער אין דבר תעׂשה  לא ולּנער לב ּדו. עּמּה ׁשכב א ׁשר האיׁש ּומת  ע ּמּה ¤£©¦¤¨§¥¨£©©¥¨¨¤£©Ÿ¨£©©§©§¨¦©¨¤£¦¨¥¨¦©¨§וׁשכב 

ה ּזה ". ה ּדבר  ּכן נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש ¤©¨¨©¥¤¤¨§¥¥©¦̈יקּום 
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äùò úåöî ìò åæ äøéáò ïë ïéàù äî ,úáù ìåìéç åøåáò øúåäù ùôð çå÷ôì áùçðù
."éúùã÷ðå"ã

åòéøëä à"îøäå óñåé úéáäù íéùøôî ,æ"èä ïåùì úéàøð ïëå ,ç"áä äðäå .ç
à"áùøäë ÷ìçáå úåôñåúäë ÷ìçáøåáòì ãîåòù àðåâ éàäëá íâ úåôñåúäìã .

äî éôì ïåéò êéøö äæ äøåàëìå .åìéöäì éãëá åøåáò úáù ììçì ïéãä ïî äéä ñðåàá
áùçé úåôñåúì íâã äéì àðî ïë íà .äéøèô àðîçøã ,äøéáò åæ ïéà ñðåàáù åáúëù
äøæ äãåáòá íâù ,áèéä øáñåé ìéòì áúëðä éôì ïëà .úáù ìåìéçî øúåé äáø äåöî
úòãìå ,àéä äáø äåöî éàãå íùä ùåãé÷å ùôð úåøéñî ïéã ïàë ùéù ïåéë ñðåàá
ãîåòä øåáò íâ úáù ììçì ïéãä ïî äéä äåöîä øîåç éôì ããîð äæù úåôñåúä

åòéøëä äæáù àìà .ñðåàá øåáòìàìùåîë ,àøîåçìå à"áùøäë àìà úåôñåúäë
ì÷ùî äæì ùéù ïåöøá àéäùë äøåîçä äøæ äãåáò ìù íå÷îá ÷øå ,ç"áä áúëù

ìùùôð çå÷ô.úåôñåúäë åòéøëäù àåä äæá ,æ"èäî ìéòì øàáúðëå ,äéðéî óéãòå
úòãì éøäù ,"à"áùøä íùá é"á" ä"ëù 'éñá ïåéöä øéôù éúà íäéøáã éôìå

.åìéöäì éãëá úáù ììçì ùé íúä íâ úåôñåúä

úåùòì à"îøäå óñåé úéáä éøùôàì åàöî êîñ äæéà ìò ãåò ïééòì ùéåäøùôåæ
øñåà à"áùøäã ,øáãá å÷ìéç àì íîöò íéðåùàøäù ãåòá ,à"áùøì úåôñåúä ïéá
åìéâ àì íéðåùàøäù éøä .åøéúä ñðåàá íâ úåôñåúäå ,äøîäì åúá àéöåäã ïåãéðá íâ
äæù àøáñ ùåãéçá íé÷áãä ïéá ÷ìçì àåáð êéàå ,ñðåàì ïåöø ïéá ÷ìçì íå÷î ììë

,"ùôð çå÷ôî óéãò".íéðåùàøä éøáãá åðéöî àìù äî

ïéàù ,úåôñåúä ìò à"áùøä ìù åú÷åìçîù ùøôî ç"áäù ,éúòã úåéðòì äàøðå
ú÷åìçîî úòáåð ,äáø àøåñéàî åøéáç ìéöäì éãë àèåæ àøåñéà àèç íãàì íéøîåà
åäì àøéáñ úåôñåúäã .äãéáà úáùä ìù âùåîä äøéáòî äìöä éáâì êééù ììëá íà
,ìéòìã ÷øôá äøàáúðù ,úåôñåúä úòãì éøä ,äàøúä ìáé÷å åá åøúäá åìéôàå ,êééùã
úãéáà úáùä ïéãá éàãå àåä ,äæ ììëì òéâä àìù éîá ïëù ìëî ,äìöä ïéã äáøúð

.äçëåú úåöî ïéðòì êåðéç úçðîäî ìéòì åðàáäù åîëå ,åúîùð ïëù ìëå ,åôåâ

,äøéáò íâôî äøòðä úìöä ãöî ïéøãäðñã äðùîä ùøôé à"áùøä ïë ïéàù äî
ïåãì êééù àì ììëáù ,äéì àøéáñ ïëå .íù ìéòì íäéøáã åàáåäù íéðåùàø êãéàë

העורך :* קדׁשי הערת ׁשם את  תחּללּו "ולא לב ): כ"ב , (ויקרא שנאמר ממה השם  קידוש מצות ¦§¨¥¤§©§Ÿ§היא 
מקּדׁשכם ". ה' אני יׂשראל ּבני ּבתֹוך  ¤§¦©§¦£¥¨§¦¥§§§¦§©§¦§ונק ּדׁשּתי
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,íãàì äðúéðù úéùôçä äøéçáä ïëåú äæ éë ,äãéáà úáùä ãöî äøéáòî äìöäá
ãò åúåà ïéëîå ,úåáøò ïéã åðéöîù äîå .ùðòéå ìîâé äæ ìòå òéøëé åîöò çëáù
äáåçä ãöî àåä ,äøéáòä ïî øåñìå úååöî íéé÷ì äéôëì ,á"åéë ìëå åùôð àöúù

úìèåîäåðéìòïéãî àìååúìöäíãàì íéøîåà ïéà äáø àøåñéàá íâ ïë ìò .àåä
ìéòì áúëðë àåä 'åëå àèç íãàì íéøîåàã úåôñåúì ïëà .åøéáç äëæéù éãëá àèç
øîåì ùé úåôñåúä úòãì ïë ìò .äãáà úáùä êééù ïë íâ äæáã åäì àøéáñã ãöî

äøæ äãåáò àèçáùøåîçäøãâ íâ äæ éøä åùôð úãéáà ìò øáåãîäù ïåéë ,çå÷ô
ùôðíâ ïéà ,äãéáà úáùä âùåî ïéàù íùë ,à"áùøì ïë ïéàù äî .äéðéî óéãòå

.íãàä ìë äæå ,åîöò íãàä ìù åúòøëäå åìå÷éùì øñîð äæ ìë éë ,ùôð çå÷ô âùåî

à"áùøäë åòéøëä àîìòá íéøåñéà ìëá éë ,äëìäì äòøëää íâ äôé ïéáð äúòîå
.øéîçäì åì íéòîåù ,àèåæ àøåñéàá øåáòì åì øåñà åúòãìù ïåéë ,àøîåçì àåäù
,ùôð çå÷ôì áùçð äæ éøä úåôñåúä úòãìù ,øåîçä äøæ äãåáò àèçá ïë ïéàù äî

äæ éøäùôð çå÷ô ÷ôñ.(øàáúð íùå à â"ô àîåé) ì÷äì úåùôð ÷ôñ ìëå ,

הב "ח  וביאור  אברהם המגן  השגת

:åðåùì äæå ,ç"áä ìù å÷åìéç ìò âéùî (å"ù íù) à"âîä .è

àèç íãàì íéøîåà åúåà íéñðåàùë àáøãàã ,[áúëù åîë] ù"îë äàøð àìå
àäì [éîã àìå] ã"ìå 'ñåúä íùá [ìéòì åðáúëù åîë] ì"ëùîë åìéáùá

.[åðáúëù åîë] ë"ùîë øåøá øáãäå ,[íù ïééò] ù"ò úåáåúëá ïðéøîàã

àøáñ íéàåø úåôñåúäîù ,åúâùä úðåëäëåôäíãàì íéøîåàù ïéãä ø÷éò ìëù ,
íéøîåà ïéà ñðåàá ç"áä éôìù ãåòá .äòéùôá àìå ñðåàá àìà øîàð àì 'åëå àèç

.äòéùôá ÷ø 'åëå àèç íãàì

ïéá ÷ìçîù ,äøåøá éúòã úåéðòì ç"áä úðåë íøáäùìùñðåà :íéâåñøåîâ,
äòéùôäøåîâäòéùô ,úôòúñîäúòãì äøåîâ äòéùôá .(ïãéã ïåãéðã àäë) ñðåàî

úéì äæáå ,úåôñåúä åáúëù åîëå [êøáç] äëæéù éãëá àèç íãàì íéøîåà ïéà ìëä
íéè÷åð äëìäì íìåà ,'åëå àèç åì íéøîåàù úåôñåúä úòã ,øåîâ ñðåàá .âéìôã ïàî
äîì äîåã ïãéã ïåãéðã àä ïåâë ñðåàî úôòúñîä äòéùôå .à"áùøä úòãë àøîåçì
ïåéë íéáùçð ñðåàëù ,àøåñéà éùðéà äá åãáòã àúîà àéää ïéðòì úåôñåúä åáúëù
íéøúî åéä åìéàå ,ùîî ñðåà éøãâ ïàë ïéà éàãåù éô ìò óàù éøä .íúìãùî àéäù
äãéáà ìëë àìà ùîî äòéùôë åððåãð àì äìöäã ïåãéðì ïë éô ìò óà ,íé÷åì åéä íäá
ïåéëå .äæ ïåãéð ïéãä àåäå ,äáùä ïéã äá ùé íå÷î ìëîå ,äòéùôì äáåø÷ àéäù
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çå÷ô ÷ôñ ãöîå úåôñåúäë äëìäì äæá åòéøëä ,äìöä ïéã äæá ùé úåôñåúä úòãìù
.ìéòì áúëðëå ,äá úéàã ùôð

íúåà àøå÷ àúîà ïéðòìù ,íîöò úåôñåúä éøáãá äåîúì ùé äøåàëìù àìà
÷éáãîã ïéâåñá åìéàå .íúìãùî àéäù úîçî ,ïåöøî íéùåòù éô ìò óà ,íéñåðàë
àäî ñðåàì áåø÷ øúåé àåä úôã àä éøäå .äòéùô äæì àøå÷ ,øåîâ ââåù àåäù ,úô

.àúîàã

áåéçî àìà äðéà äìöää ø÷éò ìë ââåùá äøéáòá éë .ãàî èåùô øáãäù äàøð êà
àåä éøä åæ äòéáúì ñçéáå ,ú÷ôñîä úåøéäæä¯øñåç ìù àèç ìò àá äæù ,ïáø÷ä
ìò ùðåòäù ,øåîç øåñéàá íéìùëð íäù ,àúîàã àéääá ïë ïéàù äî .òùåô úîàá
íéðô ìë ìòù ïåéë ,íéèìçåî íéòùåô ñðéàù ïåéëîå ,ãéæîá íéøáåò øåúá àåä äæ

çä ïåòäî äìöä ïéã äæá êééù ,íúìãùî àéäïåçúô íéðô ìë ìò íäì ùéù ïåéë øåî
.÷åãå .äøéáòáù ïåìùëä øîåç éáâì äô

:íúä àúéà éëä ,íù úåôñåúäå úåáåúë ùéø àøîâä ìò ç"áä êîúñäù äîå

äðëñ àëéìã ïåéëå :(ùåøãìå ä"ã) úåôñåúä åùøéôå .éøù ñðåàã åäì ùåøãìå
.íéîëç íãéá åçéî àì éàîà

ìò óàå ,äðåùàøä íéîëç úð÷úë éòéáøä íåéá àùðäì úåëéøö åéäù ,äæî àöåé
ïàëîå .äæ ììâá íéîëç úð÷ú ìò øåáòì ïäì ïúéð àì ,í"åëòä íåñðàé äæ éãé ìòù éô
ïìéöäì éãëá ,àèåæ øåñéà àåäù øåñà íéîëç úð÷úà øåáòì åìéôàù ,ç"áä çéëåî

äøéáòìù íéòîåù åðà ïàëîå .úåéøò ñðåàã äáø àøåñéàîñðåàáùôçì åðì ïéà
.ä÷æç äéàø úîàá àéä äéàøäå .äæ ììâá àåèçì ïúéð àì àèåæ àøåñéà åìéôàå ,äð÷ú
íéëéøö "úåáåúëá ïðéøîàã àäì ã"ìå" ,åëøãë íéøîà øöå÷á åøîàðù à"âîä éøáãå

.ã"ðòì ,áø ïåéò

åøîà êëù ,ñðåàë øáãä øãâåäù ,ïðéæç àøîâá äðäã .êë àéä åúðåëù äàøðå
úåùøä äúéäå ,åæ äøéæâî íãå÷î åòãé éøäù éô ìò óàå ,"éøù ñðåàã åäì ùåøãéìå"
äòùáã ,åðîæå åîå÷î àìà äæá êì ïéàù àìà .ñðåà ììëì àáì àìå àùðéì àìù íãéá
,øáãä òåðîì øùôà äéä ïëì íãå÷ù éô ìò óà ,ñðåà øáë äæ éøä øñôèä òéâîù
äðéôñá äâìôä ïéðòì (ã"ñ ç"îø 'ñ ç''åà) ò"åùá åøîàã àäì éîãå .àåä ñðåà ììëá

.íù ä"æøä úòãëå ,úáùä íãå÷

ñðåàä ïééãò äð÷úä úøé÷ò ìù åæ äòùáù ,äð÷úä úøé÷ò ïéðòì øîåì ùé ïë åîëå
éãë àèåæ àøåñéàá íâ øåáòì øúåä àì ,åðéðôì åððéàìéöäìàáéù ,äáø àøåñéàî

.åúòùå åîå÷î àìà äæá êì ïéà éë ,êë øçà ÷ø
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סיכום 

:íéøáãä íåëéñá

(à)åìéöäì éãëá ì÷ øåñéàá åìéôà øåáòð àì [ãéçé ìù] úèìçåî äòéùôá
.àîìò éìåëì øåîç øåñéàî

(á),'åëå "úåùòì úò" øãâî íéáùä úð÷ú [ïéã] êééù äøéáòä ïî íéáø úìöäá
àøåñéàî íìéöäì éãë àèåæ àøåñéàá øåáòì øúåî úèìçåî äòéùôá íâ ïë ìò

.äáø

(â)åéìò íéöçåìù íéàðú á÷ò äøéáòä øáåòù àèåçä ìò úåëæ ãåîéì ùé íà
úøîäã àä ïåâëå ,íúìãùî àéäù àúîàã àä ïåâë) äøéáòì åúåà íéìãùîå
àéñäøôá úåúáù ììçì øîåîá íâ ,(ïåöøá äôåñå ñðåàá åúìçúù úãä
íéãîåòå íéååöîù ,à"øâäå à"âîä úòãì äëìäì ïðéè÷ð ,ùîî äøæ äãåáòå
ìåìéç íâ ,äøîäã ïåãéðáå .àèåæ äøéáò øåáòì äæ íùì êéøöùë åìéôà åìéöäì
úåúáù ìåöéðä øåîùé äæ éãé ìòù ïåéë ,àèåæ äøéáò áùçé àúééøåàã úáù
.(à"øâä) äìåë äøåúä ìë úøéîùá ìàøùé ììëî ÷úðé àìå ,(à"âîä) äáøä

(ã),äæá àöåéë ìë ïéãä àåäù äàøðå) úã úøîä úðëñá ÷ø æ"èäå ç"áä úòãì
óéãòå ùôð çå÷ô øãâá äæ éøäù (úååöî úøéîùî úèìçåî úå÷úðä åðééäã
øúåî ,(â) úåàá ìéòì áúëðë ,àèåç ìò úåëæ ãåîéì ùéù íå÷îá ïë ìòå ,äðéî
ïðéè÷ð íéøåñéà øàùî ìéöäì éãëá íìåà .ì"ðë åìéöäì àèåæ àøåñéàá øåáòì

.åøéáç äëæéù éãëá àèç íãàì íéøîåà ïéàù ,äëìäì

ãéçéä úø÷ôä é"ò íéáøä úìöä .â

בהבנתה  והקשיים בתרומות המשנה 

:åðéðù (áé ,ç"ô) úåîåøú äðùîá .à

åðà éøä àì íàå ,äðàîèðå íëî úçà åðì åðú í"åëò íäì åøîàù íéùð
.ìàøùéî úçà ùôð íäì åøñîé ìàå ïìåë úà åàîèé ¯ ïëìåë úà íéàîèî

íå÷î ìëî ,íðåöøë ïäá úåùòì í"åëòä ìù íãéá øáãäù éô ìò óàù ,ïàëî àöåé
.øåñà ¯ ãéçéä úøéñî é"ò íéáøä ìéöäì íéãéá úåùòì
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øåñéà àìà äøåàëì äá ïéà ,íãéá àìéîî øáãäù àðåâ éàäëá ,úçàä úøéñî äðäå
ù"àøáå (àáá ä"ã ,à 'â) úáù úåôñåúá øàåáîë äøéáò éøáåò éãé òééñî ãöî ïðáøã

íù*ùøãðùë øáåãîä ïéàù äàøð éøäù ,äãöî,äéìò äåøòä àéáäìå äùòî úåùòì
úåøçàäî àìà ,äùòî íåù ùøãð àì äãöîù ,úçà åðì åðú :äðùîä ïåùìë

øñîéùåìéôàå ,äæá ïåãì ùé òééñî ãöî ÷øå ïàë ïéà úåéøò øãâî ,ïë íàå .íäì äå
,ìéòìã ÷øôá åéøáã åàáåä ,à"âîä áúëù äî éô ìò ,äåîú äøåàëìå .øåñà éëä
úåúáù ìåìéçî øçàä úìöä íùì øúåäå àèåæ øåñéà áùçð úçà úáù ìåìéçù

øåñîì ïàë øúåä àì äîì ïë íà ,äáøäúçàä.úåáåøîä úåøçàä ìë úìöä íùì
àìà ïàë ïéàå ,ìöðú àì úàæä íâå ïìåë úà åàîèé éëä åàìáù ,íúäî àôéãò ïàëå

.äøéáò éøáåò éãé òééñî ìù ïðáøã øåñéàã àúì íåùî

øáãì òééñî øåñéà ïéàù ,('â ,à"ô ìéòì åéøáã åàáåä) ê"ùä úèéùì ïééòì ùé åú
äåöîù éðäá àìà ,éøäðã éøáò éøúá éà÷ àìå åãéá øáãäù àðåâ éàäëá äøéáò
íäù ïàë ïë íà .äæ øåñéà ïéà ,øîåî ìàøùéå í"åëòá ïë ìòå .øåñéàî åùéøôäì
ïéàù åøîà íòè äîå ,ììë øåñéà ïéà åéøáã éôì éøä ,íãéá àìéîî øáãäå ,í"åëò
ì"ðä ù"àøäå úåôñåúä éøáãá 'é 'éñ ìéòì åðøòä øáë íðîà .äúåà íäì íéøñåî
ìò ïåéãä ïáåî åðéàù ,([íãå÷ä ÷øôá] ,àò÷ 'îò é¯è î"äåúä) ê"ùä úðáä é"ôò
úåéðùîá éøäù ,éëä åàìá åãéá øáãäù àðåâ éàäëá íéé÷ àåä íà òééñî øåñéà
.ââåùá øáåòá ÷ø àåä ïåéãäù ,åðùøéôå .òééñî øåñéà ùøåôî äàøð ïéèéâå úéòéáù
íâ øåñàå åùéøôäì áåéçî òáåð åðéà òééñî øåñéà ãéæîáù ,øîåì ïëúé éøä ïë íà
ìëî .í"åëò éáâì íâ íéé÷ù øåéò éðôì øåñéàî úåôòúñäë ,í"åëòå øîåî ìàøùéá

.ïåéò êéøöå ,äù÷ åðìù äðùî ê"ùä úèéùì íå÷î

עליו  והקשיים קוק הרב  ביאור 

ïéãù äìòäù äî éôì ,ì"öæ áøä ïøîì (êìéàå å"ù 'îò) "ïäë èôùî"á éúéàøå .á
úåéøåäá úøàåáîä úåâøãîä ú÷åìç øúá ïðéìæà àìå ,ùôð éðôî ùôð íéçåã ïéàù äæ
úåùôð éðéãáù íåùî àåä ,åúåéçäì ïéðòì øîàðù 'åëå "äùàì íãå÷ ùéàä" à â"é
øúá ìéæéð àì äîì ,úåéøò ïéðòì åðúðùîî äæ éô ìò äù÷äå .àðãîåà øúá ïðéìæà àì
åàáåäù à"áùøä ÷éñîù äî éôì èøôá ,äãéçéä úîåòì úåáøä óéãòðå .àðãîåà
øáë ïäî úçàùë åìéôà âäåð äæ ïéãù ,(ä"ä ä"ô äøåúä úåãåñé) äðùî óñëá åéøáã

.úåøùëä óéãòäì àðãîåà øúá êìð àì äîì ,úììåçî

העורך* 147.הערת בעמ ' הלכתי  רקע ראה  :
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:íéðôåà éðùá äæá õøúì áúëå

(à)åîë ,àðãîåà øúá äæá íâ ïðéìæà àì áåù ,äçéöøì úåéøò áåúëä ùé÷äù ïåéë
.íù ïééò ,äáøä äæá ìôìôå .äöçîì ù÷éä ïéàã ,úåùôð éðéãá

(á),àðãîåà øúá ïðéìæà íéùðá íìåòìã

àðîçøã ïåéë ,ñðåàá äùòéù äî ìëù ,øçà àåä íòèäù àìà
.àèåç äæ éøä ïåöøá äùòé íàå ,ììë äøéáò áùçð äæ ïéà äéøèô
äùòð àì ,äæá òâú àì ìàøùé éãéå ñðåàá ïìåë åàîèé íà ïë ìò
.ìòåôá àèç íéùåò åðà éøä ,úçà íäì øåñîð íàå ,ììë àèç ïàë

ãöî ïåùàøä õåøéúá áúëù äî .ãåîìú íéëéøö íéøáãä ïééãò éúòã úåéðòìå
ù÷éä ïéàã àä äæá êééù íà ìôìôì íù êéøàäù äî ìò óñåð ,äçéöøì ù÷éää

í"áîøä ïåùìá ïééòîä ,äöçîìíéã÷äùêéùîäå ,ìéòì úøëæðä íéùð ìù äëìää
" :áúëåïëåïéãù äæî äàøð ,'åëå "åðâøäðå íëî ãçà åðì åðú í"åëò íäì åøîà íà

ììë àáåä àì åðúðùîáå .øãñä êåôäì åì äéä ïë íàù ,äçéöøî ãîìð åðéà íéùðä
.éîìùåøéå àúôñåúî àåäå ,äçéöøã ïéã

íéìåò íéøáãä ,ììë äøéáò ïàë ïéà ñðåàá äùòéù äî ìëù ,éðùä õåøéúä ïë
ïéàù äî .('á ÷øô) ìéòì åàáåäù æ"èäå ç"áä ìù íúèéùå íîòè íò ãçà äð÷á
øáåòá àåä 'åëå úçà úáù åéìò ììç ìù ïéãä ø÷éò ìëù ,à"âîä ÷éñîù äî éôì ïë
,ç"áä éôì íâ úåôñåúä úèéù éøä àéä ïëå .äìöä ïéã äæá êééù íå÷î ìëîå ,ñðåàá
úèéùì äù÷ ïééãò ïë íà .ìéòì áúëðëå ,äæá äéúååë äëìäì ïðéè÷ð àìù àìà

.úåôñåúä

יחדו  ללא יחדו בין  � הר"ש ביאור 

äæå ,äæá áúë ù"øä éøäù ,éãéî àéù÷ àì éúòã úåéðòì àéùå÷ä ø÷éò ïëà .â
:åðåùì

íàã çëåî éîìùåøéáåãçé¯ úçà íäìíéøñåî.

,åãçé àì íàî éúëà éù÷éúã íàå .åãçé íà ïë ïéãä úîàá éøäù ,àöåé ïë íà
ëä áúëù äî éô ìò íéøàáúî íéøáãä äæá ,úçà ïä äðãçééú àì éàîàäðùî óñ

åãçé àìáù ,äçéöø ïéðòì íù

øåñîì åöøéù íäî ãçà ìëá ,åðâøäðå íëî ãçà åðì åðú àìà åøîà àìå
åìéöúå íëî øçà åøñîú ,äæ úà åøñîúù úéæç éàî :åäì øîéîì àëéà ,åúåà

.'åëå åúéæç éàîã ,äæ úà
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ìë ãâð ãéçéä àìà ,íéáøä ãâð ãçàä ïàë ãîåò àì åãçé àìáù ,íéøáãä øåàéá
úçà åç÷é êéàù ,íéùðä éáâì íâ úîéé÷ éøä åæ àøáñå .íéáøä ïéáî øçà ãéçéå ãéçé

.úàæ åìéöúå úøçà åøñîú ,úàæ úà åøñîúù åúéæç éàî àîéð ,äåøñîéå

ãöî ÷ø ïåéãä äéä åìéà ,à"áùøä ìù åúòãë úììåçî øáë àéäù úàæá óàå
íâôäéøä íìåà .äììçúðå äîâôð øáëù úàæ ìò úåøçàä óéãòäì íå÷î íðîà äéä ,

ãöî ïàë ïéðòäù øàéá øáë à"áùøä ìù åéøáãáäøéáòäïëù ,úååù ïìåë äæáå ,

äðéá ïéà úàæä íòôáå .òùô äúàèç ìò óéñåú ,äîöò àîèúå øåáòúù ìë
àìù íäì äøñîì äåñðàé äîìå ,íåìë àìå ïäáù äøéùëäå äøåäèä ïéáì

.äúòãî

úçà ïäî øåçáì êééù àì åãçé àìù ãåò ìëù ,åðìù äøòää íâ úöøåúî ïë íà
ìë ãâð úçàä ìù ïåéã ïàë ïéà éë ,ïìåë äðàîèú øùàî úçà àîèúù áèåî ãöî
äæá êééùå ,úåøçàä ïéáî úøçà úçà ìë ãâðë úçà åðéðôì úãîåò àìà ,úåøçàä
úáù ìåìéç ïéá äøéøáä úãîåòù ,êåøò ïçìåùäã ïåãéðì äîåã åðéàå .'åëå úéæç éàî
áèåî åøîàù àåä ÷ø äæáå ,äáøä úåúáù ììçì ãîåòù øçàä úìöä ïéáì ,úçà íòô

.'åëå

æà ,åøçáù íä í"åëòä éë ,'åëå úéæç éàîä ÷ìúñîù ,úçàä í"åëòä åãçééùáå
éøä äøéáò øáãì òééñî øåñéàù éô ìò óàå .úçàä úøéñî é"ò úåáøä íéìéöî úîàá
,øàùä ìéöäì éãë äæ àèåæ àøåñéà øåáòì øúåä íå÷î ìëî ,àðåâ éàäëá íâ êééù

.äîöò úà ìéöäì éãë äæ àèåæ øåñéàá úåøáåòù äæ ïåãéðá èøôá

øåñéà ùéù çëåî ïàëîù ,ê"ùä ìò åðéù÷äù äî íâ õøåúé ìéòì áúëðä éô ìòå
àìà ,åøñà òééñî ãöî àì ,åãçé àìá øåñàã àä øîåì ùé éë ,í"åëò éôìë íâ òééñî

éãé ìò ïîöò úåãôì úåìåëé úåøçàä ïéàù ,'åëå úéæç éàî ïàë íéé÷ù ãöîåøñîéù äæ
.ïîå÷îá úçà

הרמב"ם  לדברי הר"ש מביאור  הקושי

øùôàù "çëåî éîìùåøéá" ù"øä áúëù äî éë .áùåéî åðéà ïéðòä ïééãò ïëà .ã
åðçøë ìòáå .íåìë äæî íù øëæð àìù äàøé éîìùåøéá ïééòîä ,äåãçéá úçàä øåñîì
ïðçåé éáø ìù éîìùåøéá ú÷åìçîä øåáéã åúåàá íù àéáäù äîî úàæ ãåîìì åúðåë

ïéðòì ùé÷ì ùéøåäçéöøïë àìå ,íäì åúåà íéøñåî ãçàä åãçé íà ïðçåé 'ø úòãù .
úðååë äøåàëìå .éøëá ïá òáùë äúéî áééçù éàðúá ÷ø àåäù øáåñù ùé÷ì ùéø úòã
,àëä ïéãä àåäå íéøñåî ïðçåé 'ø úòãìã ,äçéöøã àäî ïãéã ïåãéð ãåîìì ù"øä
ùéøå ïðçåé 'ø ú÷åìçîá åðéãéá èå÷ðä ììëä éô ìò ïðçåé 'øë äëìäã äéì àøéáñå



בישראל המדינה ושל החברה של דמותן  על המאבק ! ב  שער 

168

éôìå .äçéöøá åîëå ,ïë ïéãä ïéà ùé÷ì ùéøì ïë ïéàù äî .ïðçåé 'øë äëìäù ,ùé÷ì
:íù áúëù åîë ùé÷ì ùéøë ïàë ÷ñåôù í"áîøä úòãì ,äæ

,íäì åúåà åðúé éøëá ïá òáùë äúéî áéåçî äéä íà 'åëå íäì åäåãçé íàå
íäì åøñîé ìàå íìåë åâøäé ,äúéî áééç åðéà íàå .äìçúëì íäì íéøåî ïéàå

.ìàøùéî úçà ùôð

äîì øàáì êéøàäù íù ïééò ,äðùî óñëá íù áúë ïëå ,ùé÷ì ùéø úòãë ùøåôî éøä
.àéùå÷ àøãä ïë íà .åøñîé àì úçà åãçééá óà íéùðá íâ åæ äòãìå .ùé÷ì ùéøë ÷ñô

ùé÷ì ùéø úòã ìò äù÷ä íù äðùî óñëá éøäù ,íéøáãä íéé÷ì ùé ïééãò íøá
,øîåì êéøöã õøéúå .'åëå úéæç éàî ìù ÷åîéðä ïàë ïéàù ïåéë øåñîð àì äîì ,åãçéá

ïéðòìãçöåø.åðì ïéà úåéøò ïéðòì ,äæ éôìå .äçéöøã øîåç úîçî ,äì éøéîâ àøîâ
ùé÷ì ùéø éë ,ùé÷ì ùéøã àáéìà íâ åðëúé éîìùåøéäî ãîìù ù"øä éøáã àìéîîå
åçî øáë äðùî óñëä éøáã íöò íìåà .ìéòì áúëðëå ,äçéöø ïéðòì àìà âéìô àì
,[åéøáã ìò åù÷ä ,åùàø ìòù äòåöøá úåëî äàî åúåà åëä] àìëåòá éìëåò äàî äì
ïéðòá éøéîâ àøîâì àæéîø æîø íå÷î íåùá åðéöî àì àøîâáù ,íù äðùî íçì ïééò
ïåéò íéëéøö äðùî óñëä éøáãå ,'åëå úéæç éàîã àøáñ ãöî àìà åøîà àìå ,äæ

.(øçà íå÷îá äæá åðëøàäå)

לטומאה  רציחה בין וההבדל  ביחדוהו ההיתר  טעם

ðòì äàøðå .äåìá÷úðù ,ùé÷ì ùéø éøáãá øéòð úéùàøå .ïéðòä ìë áùééì éúòã úåé
.éøëá ïá òáùë äúéîá áéåçîã àðåâá àìà øåñîì ïéàù ,ìéòì áúëðëå í"áîø éôì äëìäì
ìò ,àðéã àúåëìîã àðéã ãöî äúéî áéåçîù äðåëä íàä ?åäî äúéî áéåçîù äæ áåéç
ìù äæ ãåñéå ,([å"ä] ïéøãäðñî ç"éô óåñå [ã"ä] çöåøî á"ô) í"áîøä øàéáù ãåñéä éô
àì÷ùä ìë ïáåî åðéà éøä ,êë íà ìáà .íìåòä ïå÷éúì í"åëò éëìîá íâ íéé÷ íéëìîä éðéã
éìá íâ ,åäåøñîé àì äîìå ,äøåúä úô÷ùä éôì àåä ãîåòå áéåçî éøä ,øáãáù àéøèå
äøåúä ïéã éô ìò ìáà ,äúéîì åäåðã íðîà íééåâäù øáåãîä åðçøë ìòáå .äúéîä ñðåà
:øîàð (úåîåøúî æ"ô óåñ) àúôñåúá éøäù ,åîå÷îî øáãä çëåî ïëå .ììë äúéî áééç åðéà

êë :øîåà ïåòîù 'ø ...íäì åäåðúé éøëá ïá òáù ïåâë íäì åäåãçé íà ìáà
.äúéî áééç ãåã úéá úåëìîá ãøåîä ìë :íäì äøîà

àìà ,àúééøááù íéàðúä ú÷åìçîá å÷ìçð àì ùé÷ì ùéøå ïðçåé 'øù ,øáãä øåøáå
éøáãáàî÷ àðúïá òáù ïåâë åäåãçé àî÷ àðú è÷ðù äî ïðçåé 'ø úòãìù ,å÷ìçð

éôìù äæ ïåâë ,à÷åãá àéä àîâåãä ùé÷ì ùéøì åìéàå .åäåãçééì àîâåã ÷ø àåä ,éøëá
.øåøáå èåùô äæå .äúéî áééç àåä íå÷îä ìò åøöù äìà
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í"åëòä úòã éôìù ïéá ÷ìçîù äæá åúòãå ùé÷ì ùéø úøáñ ïéáäì êéøö äúòîå
øúéäì åðì óéñåé äîå ïúé äî ,äúéî áééç åðéàù ïéáì åäåãçééù äæ äúéî áééç

éôìù äîá ,âøåäì åúøéñîíúòãïéãä ãöî íéðô ìë ìò ,äúéî áééç àåä úéòèåîä
åúøéñî øúåú äîì åúøéñî øéúî åðéà ãåçé ùé÷ì ùéø úòãì íàå ,òùôî óç àåä

.äúéî áééç àåä íéôìåñîä íäéðéãå íúåòè éôìù äîá

éøãâî ïàë ïåéãäù ìéìòá äàøðåùåãé÷íùäïì àîéé÷ äøéæâ úòùá[ù] åîëå ,
ùøéôå ,(à ã"ò ïéøãäðñ) [íééìòð êåøù éåðéù] éðàñîã àú÷øòà óàå øåáòé ìàå âøäé
øáãäù ,åðééä ."êëì úåááìä êéøîäì í"åëòä åìéâøé àìù éãë" àåäù íù é"ùø
êøåî åñéðëéù ,äæî úëì úå÷éçøîä úåàöåúá àìà ,åîöòìùë àåäù äî éôì àì ããîð
íåùî ïåãðá ùéù ùé÷ì ùéøì äéì àøéáñ ïë .íéøçà íéøáãì àéáé äæîå ,úåááìá
íäì åøñîéù ,ìàøùéá äàð÷äå äàðùä ïèù ñéðëäì í"åëòä ïåöø éë ,íùä ùåã÷

íäéãé åîáìöðäì äöøé ãçà ìëù úåááìä åëéøîé êë éãé ìòå ,äâéøäì íäéçà úà
øøåôúúå íîöò ïéáì íäéðéá äèè÷å áéø éãéì åàéáé êë êåúîå ,éðùä ïåáùç ìò
.ãçà ãçà íúåìëìå íäéúåîéæî àìîì íäéìò ì÷åé êë éãé ìòå ,úéãåäéä úåãçàä
íà éë .åãçééá íâ íéé÷ äæ ÷åîéðå .åãçé àìá äâéøäì ãçàä øåñîì øåñéàä ÷åîð åäæ
åãåçé ïéðò ìëù àöîð ,úôìåñîä íúáùçîå íäéðéã éôì íâ äúéî áééç åðéà äæ ùéà
ïôåàáù úåéäá ,íðèù úáùçî òåöéá íäéìò ì÷äì íãéöî äîéæî úìåáçú àìà åðéà
íéøçà éôìë íâ åæ äèéùá åëéùîé ë"çàå .úåì÷ øúéá ãçàä åøñîé øàùä äæ
äîåçë ãåîòì íìåë ìòù ,ùé÷ì ùéøì äéì àøéáñ ïë ìò .úåøçàå úàæ äìåáçúá

.íé÷áãä ïéá ãåøéô ñéðëäì ïèùì úúì éìáî íìøåâá ÷ìçúäìå

,äúéî áééç íäéðéã éôì íà ïë ïéàù äî .íäéðéã éôì íâ áééç åðéàùá ÷ø åäæ ïëà
úîçî àìà ,ìéòì áúëðëå ãåøéô úñðëä ìù òùø úðåë ãöî åðéà åäåãçééù äæù àöîð
àì 'åëå úéæç éàîù ïåéë ,åäåøñîé úîàá äæá ,äúéî íäì àåä áééç íúòã éôìù
úáùåéîå .ùé÷ì ùéø úðååë øåàéá äàøð äæ .íìåë åâøäé àìéîîù ,äæ ïåãéðá íéé÷
éàî àëéì àäå ,åøñîé àì éàîà ùé÷ì ùéø úòãá [ìéòì 'ã úåà] äðùî óñëä úéùå÷
úëøîä úðëñå íùä ùåã÷ éøãâî ,øçà ãöî äæ ìò àá àåä ìéòì áúëðë éë ,'åëå úéæç

.íîîæ ìë úà òöáì íäî øöáé àì æàîù úåááìä

íéðô ìë ìò úîéé÷ åæ àøáñ ïðçåé 'øì íâù ,øîåì ùé äæ éô ìòå .åàìáéåäãç
ïéáì íðéá äøöá íéðåúðä ìàøùé ïéá äèè÷å áéø éãéì àéáäì ãòåéî øáãä éàãå æà éë
íäéðéá øáâé êë êåúîå ,åì úåáåø÷ä úåùôðå åîöò ìéöäì äöøé ãçà ìëù ,íîöò
.íéãéá ìàøùéî ùôð åøñîé àìù ,íùä ùåã÷ øãâ íåùî äæá ùéå äàðùäå ñòëä
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àáì êééù àì àðåâ éàäëáù øáåñù ,åäåãçéù ïåãéðá àìà ùé÷ì ùéø ìò ÷ìçð àìå
úåùòì íäéìò äîå ,ãçàä åãçééù íä íééåâäù ïåéë ,ñòëå áéø éãéì2ïéãä àåäå .

ñéðëäì íäìù äðåëä ïàë íâù ,äðàîèðå úçà åðì åðú íéùðì åøîàá íòèä àåäå
å äàð÷ä ìòø.úçàä úø÷ôä ïåáùç ìò äðìöðú úåøçàäù ,ïäéðéá äàðùä

úòãá åðéù÷äù äî ,ìéòì åðáúëù äî ìò óñåð ,øçà ãöî íâ äæ éôì áùåéîå
,úçàä åøñà äîìå äøéáò øáãì òééñî øåñéà íåùî í"åëò éôìë ïéàù ,ê"ùä

.äìò ïðéúà íùä ùåã÷ éøãâî àìà ,òééñî ãöî åðéà ïàë øåñéàäù

åøñîé äæ ïéðòìù éîìùåøéî çéëåäù ,ù"øä éøáã øéôù åáùééúé éëäì ïðéúàãîå
äåãçééá úçàäíâùé÷ì ùéøã àáéìà÷ñôì íâ àìéîîå ,äëìä.í"áîøäã àáéìà

éëäùàáäá àìîì íäéðéòá ïç äàöî åæ äùàù ,äøåøá íúðåë éøä ,íäì äåãçééù
ìàøùé ãåáë úìôùä ìù úôñåð äîéæî ìù äðåë äæá úåàøì ïéà ïë íà .íúåàú
ïéà àîìò éìåëì äæá ïë ìò .íúàðäì äðåë àìà ,íäéðéá äàðùå ãåøéô úñðëäá
,äæî ÷ìåñî 'åëå úéæç éàîäù ïåéë éë ,äàîåèì ïìåë äðøñîúù é"ò íäì ãâðúäì
äàøðå .ïìåë äðàîèúùî úçàä àîèúù áèåî ,íùä ùåã÷ éøãâ íåùî äæá ïéà ïëå
íéøñåîá ÷ø êééù äæ éë ,äøñåîì àìù úåãéñç úãî íåùî íâ ïéà àðåâ éàäëáù
,íå÷îì íãà ïéá øåñéà éøãâî àåäù ,ïàë ïë ïéàù äî .åøéáçì íãà ïéá ãöî äâéøäì
áèåî úáù ïéðòì åðáúëù äî ïéðòì äîåãáå ,íìåë äðøåáòúùî úçàä øåáòúù áèåî

äáøä úåúáù äðøîùúù éãë úçà úáù ììçéù3.

.2íãéá äðúéð øùà äøåæô äùì åðéîéá ìàøùé éøøåö åììåò øùà úà åòîù åðéðæàå åàø åðéðéò ïëàå
óåñáìù ãò åùôð ïåéãôë øçàä øåñîì åäòøá ìàøùé ùéà úåñùìå ïåà úåìåáçú ìáçì ,åðéúåðååòá

.åðéðéòì ã"éä ,íìåë úà åìéë
עצמם 3. המוסרים מעלת

ïéàù íå÷îáù úåèéùä äìàì (æ"ù 'îò) ì"ðä ïäë èôùîá éøèå ì÷ùã äî áùééì íå÷î ùé äæáå .æ
äæ éøä ùôð úåøéñî ïéãøåñàïéà ãåì éâåøä ïéðòì øîàðù äîî ,äæá åùôðá áééçúîå åùôð øåñîì

íù ïäë èôùîáå .øàùä åìéöäå äúéîì íîöò åøñîù ,(á 'é á"á) ïúöéçîá ãåîòì äìåëé äéøá ìë
íåùî íøñåîì íäì øåñà äéä íéøçàù éô ìò óà àðåâ éàäëáù ,äøéæâä ììëá åéä íä íâù ,øéáñä

åøñîù íä 'åëå úéæç éàîíîöòíéøéäæîå íéøéàî íéøáãäå .äøéúéå äìåãâ úåãéñç úãî äæ éøä
.íøîàù éîì íééåàøå

ùé÷ì ùéøì íéé÷ àåäù ,íøñåîì íéøçàä øåñéà éë ,øúåéá øáãä øáñåé ìéòì áúëðä éôì íìåà
íéòééñî äæ éãé ìòù íåùî ÷ø àåä ,ì"ðëå åäåãçééùë ïëå úéæç éàî úðòè ïéàù àðåâá åìéôà

íà ÷ø êééù äæ ìë .äàð÷å äàðù íäéðéá òåøæìå ìàøùé úåãçà ìöôì íééåâä úîéæîìíéøçàíéøñåî
ïë ïéàù äî ,íîöò ìéöäì íúåàíä íäùëíøåâ äæá ïéàù ãáìá åæ àì æà éë ,íîöò åøñîù

ùà å÷éìãä äæáå .ìàøùé ïòîì íùôð åøñîù äæá íéîù íù åùãé÷ íä àáøãà àìà ,íùä ìåìéçì
äéøá íåù ïéàå ,åùò äìåãâ äåöî ïë ìò .ìàøùé æåòîá ó÷åú øúéá ÷æçúäì íéøàùðä áìá ùãå÷

.íúöéçîá ãåîòì äìåëé
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עבירה  לדבר שבסיוע  החומר 

åøåñéà ïéà äøåàëìù .äøéáò øáãì òééñî éøãâ úðáäá çúô åðì çúôé äæáå .ç
àøîâäî íìåà .øåéò éðôì íåùî åá ïéàå åîöòá úç÷ì ìåëéù ïåéë ,ïðáøãî àìà
á"ë íéøãðá àúéàã äî àåäå .ãàîì ãò øåîç øåñéà àåäù äøåàëì äàøð úåôñåúå

:à

ãç í÷ .äéãäá éàæåç éðá ïéøú äéì ååìúéà ìàøùéã àòøàì äé÷ñéîá àìåò
åì òøôå ,ïéà :äéì øîà ?úéãáò úåàé :àìåòì äéì øîà .äéøáçì äéèçù
éãé é÷éæçà å"ç àîìéã :äéì øîà ïðçåé 'øã äéî÷ì àúà éë .äèéçùä úéá

.úìöä êùôð :äéì øîà ?äøéáò éøáåò

èçùå ãçà ãîò .éàæåç éðá éðù åéìà ååìúä ,ìàøùé õøàì äìò àìåò øùàë]
íå÷î úà áçøä ,ïë :åì øîà ?áåè éúéùò íàä :àìåòì øîà .åøáç úà
éãé éú÷æçä äìéìçå ñç àîù :åì øîà ,ïðçåé 'ø éðôì àá àåä øùàë .êúçä

[.êùôð úà úìöä :åì øîà ?äøéáò éøáåò

åúáåùúî ïëå ,àìåò ìù å÷ôñîå .åâøåä äéä ïë àìîìàù ,íù ï"øäå é"ùø åùøôå
,ìë ä"ã á à"î) äèåñ úåôñåúáå .øúåä ùôð çå÷ô úîçî ÷øù äàøð ,ïðçåé 'ø ìù
ìëîù ,òùøì óéðçäì øåñà íù åøîàù äî ïéðòì ïàëî åãîì (à"òøâä ïàë åðééöå
øúåäù íéøãðã àäî äì åçéëåäå ,øáãá å÷ôúñðù äàøð .øúåî äðëñ íå÷îá íå÷î

.äðëñ íå÷îá

äéä àì äùòù äî ìë àø÷éòî éøä ,àìåòì åì ÷ôúñð äî éëå ,ïáåî åðéà äæ ìëå
åùëò ãò éëå ,÷ôñä íå÷î äéä äî ïë íà ,íù é"ùø ùøéôãë äðëñä úîçî àìà
.ïðáøã øåñéà àìà åðéàù äæ èøôá ,ùôð çå÷ô éðôá ãîåòä øáã êì ïéàã àä äðù àì
.åøúåä äøåú éøåñéà ìëù äðëñã àðåâá àìåòã àäî ãåîìì åëøöåä äî ,úåôñåúä ïë

[ . . .]

ãöî àåä ,äèåñá úåôñåúä ìù ïëå ,àìåò ìù å÷éôñù øåøá äàøðåíùä ìåìéç
íéøãâäî õåç ïëù .øáãáùíéòåá÷äìë íäá íéáééåçîù íùä ùåã÷å ìåìéç ìù

íùä ìåìéç åðùé ,(à 'ò) ïéøãäðñá øàåáîë ìàøùéíãà àåäù äî éôìøàåáîë ,
:(à å"ô) àîåé éäìùá

àìå àçáèî àøùéá àðìé÷ù éà àðà ïåâë :áø øîà ?íùä ìåìéç éîã éëéä
,øúìàì éîã àðáéäé

åì íìùà àìå èçåùäî øùá äð÷à íà ,éðåîë :áø øîà ?íùä ìåìç åäî]
[ãééî



בישראל המדינה ושל החברה של דמותן  על המאבק ! ב  שער 

172

íéøçàì úîøåâù úåøéäæ¯éà ìë ìåãâ íãà éôìëù éøä .íù é"ùø ùåøéô ïééòå
íùä ìåìéç éøãâá ïë íâ àåä ,øúåéå øúåé ì÷äì åðîî ãåîìì4.

,øúåä àì äðëñ ãöî íâ àðåâ éàäëáù ùùç ,íùä ìåìéç ãöî äæá ÷ôúñðù ïåéëå
äî éáâì úåôñåúä ìù í÷éôñ íâ äéä äæå .ùôð úåøéñî íâ áééçî "éúùã÷ðå"ã

òùøì óéðçäì øåñàù øîàðù5.

éàäëáù ,äðëúù ,ìéòì áúëðä éôì øîåì êéøö "úìöä êùôð" :ïðçåé 'ø úáåùúå
ììë íùä ìåìéç øãâ íåùî ïàë ïéà àðåâåúðåëá ïéàù äàåø ìëì òåãéå éåìâ éøäù ,

úåôñåúä íùî åãîìù äî íâ åäæå .ïë äùåò äàøé úîçî àìà ,åîò íéëñäìå å÷æçì
.òùøì óéðçäì øåñéàä ïéðòì

úðëñî ìöðäì éãëá äùåòù øëéðù àðåâ éàäëá ÷ø íà ïåéò êéøöåäúéîàåä
úîçîù øëéðù ïôåà ìëá åà ,íùä ìåìéç íåùî äæá ïéàù ïðçåé 'ø øîàùõçì

,íùä ìåìéç íåùî äæá ïéà ïë íâ ,ïééøáòì ãåãéò éøáã øîåàå äîëñä äìâî íéåñî
.áìá äîëñä ïàë ïéàù ïéáé äàåø ìëù ïåéë

וישובו  הש"ך על הקושי

íéòùøá äøéáò éøáåò éãé ÷æçì øåñéà ùéù íéàåø äìà úåéâåñî íâ äðäå .è
ïë íâ àåä äôðçää øåñéàù ì"ðä äèåñã àä ïåâëå ,åøéáç çöøã àä ïåâë íéøåîâ
äî éôì ,ê"ùä ìò äù÷ ïàëî íâ äøåàëìå .ì"ðëå àåä äøéáò éøáåò éãé ÷æçî ãöî
íåùî ïéà ãéæîá äøéáò øáåò ìëáù ,à"ùøä ïåéìâå äááøî ìåâãá åéøáã åðéáäù

.äøéáò øáãì òééñî

åá ïåãì ùé äøéáò éøáåò éãé òééñî øåñéàù ,ãàî ïáåî ìéòì øåîàä éôì ïëà
:úåðéçá éúùî

(à)ìéùëîù äî ãöîäøéáòä ìòáì;äøéáòä åéìò ì÷éîù äæá

.4íâù ,(ã"ä äøåúä úåãåñéî ä"ô) äðùî óñëá åéøáã åàáåä ,óñåé é÷åîðä øáñä íâ åäæù äàøðå
êåúîù ïëúé éë ,äøéæâ úòùá àìù íâ úåøéáò øàù ìò åùôð øåñîì éàùø ãéñç í"áîøä úòãì
àìà ,ì"ðä éôì àëéà áåéç íâ éìåàå ,åîöò øåñîì éàùø ïë ìò ,øúåéá ì÷äì åðîî åãîìé åúåãéñç
.úåùø äæ éøä àðåâ éàäëá ïë ìòå .àì åà åðîî åãîìéù ùùç ùé íà ìå÷ù êéøö àôåâ äæù íåùî

.äæá ïåéò êéøöå
.5íä äøéáò éøáåò éãé ÷åæéçå òùøì äôðçäåúåàìéòì íéøëæðä úåôñåúá åðà íéàåøù éôë ,øåñéà âåñ

.äæ ìò äæî åãîìù [ìë ä"ã á à"î äèåñ]ìãáääå÷æçîùë êééù ä÷æçäù ,äæá àåä íäéðéáù
ìë àìà äøéáòä úòùá ÷ø àì àéä äôðçä åìéàå .àìåòã àäì äîåãá äøéáòä úééùò íöòá åéãé

.éììë ïôåàá òùøä éùòîì åúåà ÷æçî äæ éøä ,åì óéðçîå òùø àåäù
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(á)ãöîíùä ìåìéç.äøéáòä øáãì ãåãéòå òåéñ é"ò åîöò óúùîù ,øáãáù

äìàùì òâåð ê"ùä ìù å÷åìéç,åúìùëä ãöîøåñéàä äæáàåäïðáøãîøãâî ,
éøáò éøúá éà÷á ÷ø àåä äøåúä ïîù ãåòá ,øåéòä ìéùëäì àìù ïðáøã "øååò éðôì"
,ïðáøãî åìéôà äæ ìò åðéåèöð àì í"åëòå øîåî ìàøùéáù ,áúë øéôù ïë ìòå .àøäðã
ìåìéç ãöî 'áä ÷åîéðì òâåðù äîá ïë ïéàù äî .åùéøôäì áåéç åðéìò ïéàù íùë
ìë ,øúåé òùø àåäù äî ,àáøãàã ,ììë ê"ùä ÷åìéç êééù àì äæ ìò ,øáãáù íùä

øåñéà àåä äæ øåñéàå .øáãá ùé íùä ìåìéç øúåé ,åããåòîù äîäøåúíéøåîçäî
äèåñå íéøãð àøîâáù åæ äðéçá ãöî äéãéã ïåãéðá ê"ùä ïã àìã àäå .ì"ðëå ,øúåéá
ìéòì íéøëæðä äèåñå íéøãðã ïåãéðá ÷øå .òåéñä áéèá éåìú äæù äàøð ,ì"ðä
äæá àöåéë ìë ïëå ,ãáò úåàé äéì øîàù ,åéùòîì åúîëñä äìâîå íéøáãá åããåòîù
ïéàù äî .äøéáò éøáåò éãé ú÷æçä ìù äæ øãâ íåùî êééù ,äèåñã àäë åì óéðçîù
øáåòù äæî åì çåðù åúòã äìâî åðéàå øéæðì ïéé ñåëä åì èéùåîù ,ê"ùäã ïåãéðá ïë
ïåãì åðì ïéàå .äøéáò éøáåò éãé ú÷æçä ìù àúééøåàãä øãâ íåùî ïéà äæá ,äøéáòä
éôì íéé÷ åðéàù ,åùéøôäì áåéçäî úåôòúñä úîàá éäåæå ,ïðáøã øåñéàä ãöî àìà

.í"åëò éáâì íéé÷ åðéàù íùë ,øîåî ìàøùéá íâ ê"ùä

סיכום 

:ìéòì øåîàä ìë íåëéñá .é

(à)åìöðé äæ éãé ìòù äúéîì ãçàä øåøáì øåñà úååî úðëñá íéãîåò íìåëùë
.'åëå úéæç éàî íåùî ,íéøçàä

(á)í"åëòäùëíéùøåãúàæéàðúë,úàæ øåñàì óñåð ÷åîéð ùé ,íééçá íøéàùäì
.êëì úåááìä êéøîäì åìéâøé àìù ,íùä ùåã÷ ãöî àåäå

(â)äðéà åæ óàå ,åäåøñîé ¯ íäéðéãá äúéî áééç íà ,íäî ãçà í"åëòä åãçééùë
.íùä ùåã÷ ãöî ,åøñåîì øåñà äúéî áééç åðéà íà íìåà .úåãéñç úãî

(ã)úáâùð åúâøãå åì øîàé ùåã÷ ,ìéòìã éðååâ ìëá åøéáç ìéöäì åîöò øñåîä
.ãàî ãò

(ä),ïëìåë úà àîèð àì íàå ,äðàîèðå úçà åðì åðú í"åëò íäì åøîàù íéùð
ùåã÷ íåùî äæá êééù àì ,åãçé íàå .úçà øåñîì ïäì øåñà åãçé àì íà
ïåéë ,äøñåîì àìù úåãéñç úãî íåùî íâ äæá ïéàå .úçàä åøñîéå ,íùä

.ïìåë øùàî úçà àîèúù áèåî ¯ ïìåë äðàîèú äæ éãé ìòù
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(å)åãéá øáãäùë ,äøéáòä úìåòôá (øîåî ìàøùéá íâ ê"ùä éôì) í"åëòì òééñì
øåñéàá äøåúä ïî øåñà ,øåáéãá åìéôà ,åúåà ããåòì íìåà .øåñéà ïéà àìéîî

.íùä ìåìéç ãöî øåîç

(æ)ìåìéç ïéà àðåâ éàäëá éë ,á"åéëå ãåãéòá åéãé ÷æçì íâ øúåî äðëñ íå÷îá
íà ÷ôúñäì ùéå .äàøé úîçî ÷ø åîò íéëñî åðéàù íéðéáî ìëäù ,íùä
íéëñîù úîçî àìù ïéáäì ïúéð äæ éãé ìòù ìëì äéåìâ úøçà äáéñ úîéé÷

.øúåî íà ,÷åæéçä éøáã åì øîåà åîò

åèåòéîá òøä úøéçá ¯ òöåîä úáùä ÷åç .ã

החוק  לבחינת התבחינים

ìù äáåø áåøá íéâçå úåúáùá úéøåáöä äøåáçúä úáùåú åéôì òöåîä ÷åçä
ïéòî øàùú úàæ úîåòì ,úùåøçä éúáá íéâçå úåúáùá äãåáòä ïñåøú ïëå ,äðéãîä
äòöää ïéà ïë .äøåáçúä úåìáâä åìåçé àì äéìò øùà øéòä äôéç ìù úòìáåî
åáù äìéìùäå áåéçä úà øøáð .úåéðåîä úåøéùå úéèøôä äøåáçúá äìáâä úììåë
äî éô ìò äëìää øåàì åéìà åðúãîò òá÷ðå ,äæ úîåòì äæ åãñôäå åøëù ìå÷ùðå

.íéîãå÷ä íé÷øôá ä"òá åðì øøáúðù

:ïäá ïåãì ùéù äàøð øùà úåãå÷ðä äìàå

(à)äðéçáî ÷åçä úìòåúúéùòî.úáùä éìåìéç úèòîäì

(á)úåàø úãå÷ðî ÷åçä úìòåúäëìää.àéñäøôáù úáùä éìåìéç íåöîöá

(â)úçðæäèåòéîàåäù ,øçàä å÷ìç úð÷ú ïòîì áåùéä ìùáåøä.

(ã).åá äëéîúå úñðëá äæ ÷åç úùâä é"ò äøéáò éøáåò éãé ú÷æçä

(ä).äæ ÷åçá äëéîúáù íùä ìåìéç

úéùòî äðéçáî ÷åçä úìòåú .à

úåòéñðä úèòîäì øáãä íåøâé ,ìáâåé àì úåéðåîä úåøéùù úåøîìù ÷ôñ ïéà
éøä ,åìà äøåáçú éâåñ ïéáù íéøéçîä éùøôä ìò óñåð .íéâçå úåúáùá úåéðåîää
úáù ìù çåø úàøùäì úîøåâ ,úìòåô äøéãñ úéøåáö äøåáçú ïéàù àãáåòä íöò
÷ø ñéòëäìá íéøáåò íðéàù åììä ìò äáøä òéôùäì åçåëá äæ øáãå .øåáöä ìò

.áåçøá úøøåùä úåø÷ôää úøéåàá íéôçñð
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úéøåáöä äøåáçúäù úåîå÷îä íúåà ìëì òéâî úåéðåîä úåøéù ïéà ,êë ìò óñåð
úáù éìåìéç íéøùôàîä íéðåîä èåì÷ì ìåëé äæ úåøéù ïéà ïëå ,íäá úìòåô

.äøéúé úåéáîåôá

èáî êåúî íéøáãä úà ïåçáì êøåö ùéù íéðòåè ùéù àìàãéúòìäæáù .
äæá ùé éøä ,õåçáî äôéç úà íéøéàùîå äðéãîá úáù ÷åç íé÷÷åçîùúçöðäáöîä

úåå÷ì ùé ,äæë ÷åç ïéà íàù ãåòá .úëùåîî äôå÷úì åæ øéòá øøåùä òåøôä
äáøé äîöò äôéçáù ,ãåò íéùùåç ïë .äôéç íâ ììåëä úáù ÷åçì åòéâé íéöîàîáù

.äòåöøä äøúåä äéôìë åìéàëù äçðä êåúî ,úáùä ìåìéç

éãéî àéöåî ÷ôñ ïéà :äëìäì åðéãéá èå÷ðä ììëä éô ìò úåðòì ùé äìà úåðòèì
÷ôñ åìéôàå ,éàãåéåöîäììë ïðéà åøëæåäù úåãå÷ðä äìà éúù íìåà .(à à"î æ"ò)

úåøôúùäì åðéëæ àì äðéãîä íå÷ æàî íéðùä êùîáù àéä àãáåò :éåöîä ÷ôñ øãâá
äúåðâøàúä úà øúåé ÷æçì áåùéáù úéúãä äáëùä úåøøåòúäì àì óà ,áöîä
úô÷ùäî íééåöø øúåé íé÷åç øéáòäì éãëá úñðëá äúåâéöð áëøä úà øéáâäìå
úéúãä úåãäéä ìù äéãîî úøáâäì äëæð áåø÷áù ,äéìùà çåôéè àìà äæ ïéà .äøåúä
ïéà øåîàëù èøôá .åððåöøë ÷åç ÷÷åçì ÷éôñî õçì úî÷ä ìù úåøùôà éãë ãò
çèùá ÷åç ìëå ,ìëå ìëî äøåáçúä ìò øåñàéù ÷åç úøáòä úåøùôà ÷ôåàá úéàøð

.òéáøå ùéìùì äöçîì ïå÷éú çøëäá àìà åððéà äøåáçúä ïåñéø

.äôéçá úáùä ìåìéç øáâé äæ éãé ìòù ùùçä éåöîä ÷ôñ úðéçáá íâ úåàøì ïéà
á ,äôéçá äöøôä úáçøä úåøùôà úà åîöò ÷åçá çéèáäì øùôàù äîåãäúãîòä

òéôùé ,õøàä é÷ìç øàùá áöîä ïå÷éúù ,äëåôä àøáñ ùé ïëå .íéé÷ä áöîä ìò
ãçà ÷ìçî ïéìîåâ úòôùä ùé óåñ óåñ éë .äîöò äôéç ìò íâ éôåñ ïåáùçá äáåèì

äòéôùä äôéç úîâåã ãöéë åðéàø åðøòöìù êøãëå .åäðùî ìò áåùéä ìùäòøìùé ,
øùôà äéäé ïë .äáåèì äôéç ìò íâ òéôùú õøàä ìëá íéåñî øãñä úñðëäù úåå÷ì
àöåé øãâá øàùúù ,åæ øéò éôìë æåò øúéá íééîå÷îäå íééììëä íéöîàîä úà æëøì

.õøàä ìëî ïôåã

ìò ÷åçä úòôùäì ñçéá ùùçä éáâì åðéìå÷éù åéäé àìù êéà ,ïôåà ìëá
éãéî àéöåî ÷ôñ ïéà :øåîàä ììëä éôì äæá âåäðì åðéìò ,ãéúòá íéøáãä úåçúôúä
íò áùçúäì åðéìò ,úåùùç àìà ïðéà úåùùçäå ,øåøá àåä ïå÷éúäù ïåéëîå .éàãå

.åéôì ìåòôìå ,éàãåä
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äëìää úåàø úãå÷ðî ÷åçä úìòåú .á

éôìë íâ äøéáòä äùòîî äìöä úåöî úîéé÷ úåôñåúä úòãìù ,åðéàø 'à ÷øôá
úáùä ìåìéçì ñôúðä øåáöä ìù åáåø áåø úîàã àáéìà íìåà .íéøîåîë íðéãù äìà
,áåçøä úøéåà é"ò äæì íéøøâð àìà ,úáùåçî úéðåãæ äðåë êåúî úàæ äùåò åðéà
íäù ,øéãñ ïôåàá íéìòåôä äøåáçú éå÷ ìù íúåàöîäå ,åéðôì äàåø àåäù àîâåãä
äëàìî éúáá äãåáòá úáùä íéììçîù äîëå äîë ïë .áðâì äàøå÷ä äöøô úðéçá

êåúî úàæ íéùåò íéðåùãçôêåúîå ,íúãåáò íå÷î ãñôäìõçì,äìà ìë .íäéìò
äøéáò øáãì åñôúðù åììäë íðåãì ùé íå÷î ìëî ,íëøã úà ÷éãöî äæ ïéà íðîà íà
.äøéáòì ïúìãùî àéäù ïåéë ,äæ ïéðòì íéñåðà øãâá úåôñåúä íåðëù ,àúîà àéääë
íéáøù ïåéë ,êë ìò óñåðå .äøéáòì íúåà íéìãùîù íä íä íéøøåùä íéàðúä ïàë óà
äáåøî äãîá úàæ ÷éñôéù ÷åçä úð÷úäå .íéáøã äåöî éäåæ éøä ,äæá íéìùëðä íä

øãâá àåôéà àåäíéáøã äåöîå äáø äåöîà"áùøä ïéá ú÷åìçî ïéà äæáù .ãçàë
ùéù åðééäå ,íéáøä åëæéù éãëá àèç íãàì äæá íéøîåà àîìò éìåëìå ,úåôñåúì
ìåìéçî íìéöéå íéáø äëæéù ÷åç úð÷úä ïë íà .ìåùëîî íìéöäì øáãá äáø äåöî
øàáúðëå ,àèåæ øåñéà äøåáò øåáòì øúåä åìéôàù ,äìåãâ äåöî àéä àéñäøôá úáù

.ìéòì

øøåùä áöîä úîåòì íùä ìåìéç úèòîä íåùî äæ ÷åçá ùé éøä ,êë ìò óñåð
íåéëêìùåîå ììåçî àúëìî úáù ìù äøæð ,êìî ìù ïéøèìô ,ùãå÷ä õøàáù ,õøàá

øôñî é"ò äùòð äæù ïéá ùøôä ùé éàãå íùä ìåìéç ïéðòáå .úåöåç ìë ùàøá õøàì
ïðéòîùà éàã" :(à 'ä) äøæ äãåáòá àøîâä ïåùìëå .áø íò é"ò äùòð ïéáì èòåî
:é"ùø ùøéôå ,'åëå "åäéàèç íñøôîã øåáö ìáà ,äéàèç íñøôî àìã íåùî ¯ ãéçé
íâ äæå) .äæá êåøëä íùä ìåìéç ìãâ äøéáòä øáåòä øåáöä áåø éôìù .ìåìéç àëéàå
ììçîì äòðöá ììçî ïéá ,úáù ììçîù ãéçé ïéðòì ÷åìéç åðéöîù äî ïëåú íöò

.(øúåé íùä ìåìéç ùé àéñäøôáù ãöî ,àéñäøôá

áåøä ïòîì èåòéîä úçðæä .â

ãçà í"åëòä íäì åãçééá ìéòì øøáúðù éôëìãáä ùéåðéàøå .äàîåèì äçéöø ïéá
úåììòúä ïåöø íééåâä úåùéøãá úåàøì ùé äâéøäáù ,äæá àåä ìãáää ãåñéù
,äàîåè ïéðòì ïë ïéàù äî .äæì äæ ïéá ìàøùéá äàðùå ãåøéô úñðëäå úåñì÷úäå

ïðã äø÷îù ,äàøð ì"ðä øåàì .íéùøåã íä ïîöò úàðäìù øáúñîùùéåúåîãì
äçéöøì àìå äàîåèìíå÷î à÷åã íéãçééîù äîì íéåñî ÷åîéð ùé ïàë íâ éøäù ,

éãëá ,äîåãî ÷åîéð äæéàá æçàäì íéìåëéù ,íîöò úàðäì àìà äæ ïéàå ,íéøçàî äæ
ìåìéç ïñøéù ÷åçä ú÷é÷ç íöò ìë ïä ,ïôåà ìëá .åúåø÷ôäá äæ íå÷î øéàùäì
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àì ,õøàä é÷ìç øàùá úáùäíúîæéî,àá àåä úáùä ìåìéçá íéðéðåòîä åììä ìù
íéîéëñî íä øàùì ñçéáù ãåòá ,äæ íå÷îá øöáúäì åìéàë íéöåø íä àáøãà àìà
,íå÷î óàá ÷åç ïéàù éçëåðä áöîá øúåé íäì çåð éàãå íä íúðéçáîå ,äøéøá úéìãá
íéùîúùîù í"åëòã àäì äîåã äæ ïéà ,ïë íà .ìéòé åðéà éîå÷î ÷åç ùéù äãîáå
íúîâî ìëå ,äâéøäì ãçàä íäì åøñîéù õçì øåúá íìåë úâéøä ìù íåéàá

íéãåäéäùíîöò.äâéøäì íëåúî íäì åøñîé

,äàøð ïë ìò øúé .áåø ãâð èåòéîì ,íéáø ãâð ãéçé ïéá ùøôä ïéàù ,øáãä èåùôå
÷ø íà åìéôà åãçééù ìë ,ïìåë åàîèé éëä åàìáù àðåâ éàäëáùèåòéîä,ìåöéð àäé

.ìéöäì êéøö éøä ìéöäì ùéù äî ìë éë .ïìåë äðàîèú ìàå åìà äðøñîúù äéäé ïéãä
.äâéøä ïéðòì åðéöîù åîë ,úåãéñç úãî íâ úëééù àì äæ ïåãðáù ,ìéòì øøáúð ïëå

äøéáò éøáåò éãé ú÷æçä .ã

éøáç é"ò úñðëä éðôì ìéòìã çñåðá ÷åçä úòöä úàáäá åìéôàù ,íéøáãä úåèùô
ììë äîåã åðéàù .äøéáò éøáåò éãé òééñî íåùî ïéà äøåáò äòáöäå íééúãä úñðëä
äîá øáã íåùá íäì íéøæåò ïéà ïàë éë .ãáì åúç÷ì ìåëéùë øéæðì ïéé ñåë èéùåîì
ïéàå .íäéùòî êéùîäì íäì íéòéøôî ïéà ÷ø àìà ,äôéçáù úáùä ìåìéçì òâåðù
äçëåúä úáåç ãöî åá ïåãì ùéù ,åá øòåâ äúà ïéàå ,åãéá ïééä ñåëù øéæðë àìà äæ
ïéà òééñî íåùî íå÷î ìëî ìáà ,íäìù íéøãâä éô ìò øåñéàî äùøôää úáåçå
äîìùä éà ìù éåèéá ìéëéù íéàúî øáñäá äååìî àäú ÷åçä úàáä íà èøôá ,ïàë
ììë ïàë ïéàù äàøð ,åèåòéîá òøä úñéôú úðéçá àìà äæ ïéàùå ,äôéçá áöîä íò

.òééñî éøãâî

úåùàø úìá÷ ïåâë äìà ïéòî íéø÷î éøä íðùéå ,òééñî íåùî äæá äéä íà íâ êà
,ìéòì øåîàä éôì ,íå÷î ìëî ,ãçàë éúãäå éðåìéçä êåðéç éðéðòá úìôèîä ä÷ìçî
ììçéù áèåîå ,êøáç äëæéù éãëá àèç íãàì àðåâ éàäëá íéøîåàù ììëä ïàë ùé
úàù øúéá âùâùé éðåìéçä êåðéçäù ïåéëîå .äáøä úåúáù øåîùéù éãë úçà úáù
ìò øîåù àåä éøä äæá ìôèî äøåú øîåùù é"òå ,éðåìéç íãà ìù ä÷ìçîä úåùàøá
àåä 'åëå òééñî øåñéà éøä å÷åæéçå åñåñéáì øæåòå éúãä êåðéçä çåôé÷î íéðô ìë

.øåîàëå ,íéáøã äåöîäå äáø äåöîä ïòîì øúåäù àèåæ àøåñéà

íùä ìåìéç ãöî .ä

ïéáì ,äøéáòä òåöéáá äøéáòä äùåòì òééñîù ïéá ìãáä íéé÷ ìéòì øøáúðù éôë
åìàë äàøð íäîù äîëñäå ãåãéò øáãá åòééñîùúåäãæä,äøéáòä äùåò íò
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ãöî äæá êééù àìå ,ïðáøã øåñéà àìà äá ïéà ãåãéò äîò ïéàù àãéøâ òåéñ úìåòôù
åøåáò äòáöäå úñðëì ÷åçä úàáä ìéòì øåîàëù ,åðìù ïåãéðá ïë íà .íùä ìåìéç
àáøãà àìà ,äøéáòä éøáåòì ãåãéòá íééúãä úñðëä éøáç é"ò äååìî àäú àì éàãå
,åðááì íò øùàë ï÷åúî ÷åç àéáäì åðéãéá øáãä ïéàù ìò áàë úòáäáå úåâééúñäá

.åðéàøù éôë ,òééñî ïéã íò íéúòì íéëåøëä íùä ìåìéç éøãâ íåùî äæá ïéà

íùä ìåìéç äîë ïåáùçá àéáð ,úàæ úîåòìèòîúéìåìéç äîëå ,äæ ÷åç é"ò
ìëåú àì øúåéá äáåèä äòöää íâù øåëæð ïë .äæ ÷åç é"ò òðîé äéñäøôá úáù

èìúùäììéìëàìà åðéà ïåéãä ìëå .øåîàë úåéðåî é"òå íééèøô é"ò íùä ìåìéç ìò
ïåñéø ìòé÷ìç.äî úãîá äð÷ú íå÷î ìëî åá ùé ,óé÷î éúìá åúåéä ìë íò øùà

úåáùçî ìë àììå úåçöðúä ïåöø àìì ,ùàø ãáåëáå úåðéúîá úàæ ìë ìå÷ùð íà
úìá÷ éë úåð÷ñîì òéâð æà éë ,"äîùì"ä ìò øáåâ "äîùì àìù"ä ïäáù ,úåéããö
ìëåéå ,õøàá úéúãä úåãäéì ìåãâ âùéä äàøð àäé úòèå÷îä åúøåöá íâ úáùä ÷åç
.ìàøùé úðéãîáù íééøåáöä íééçá äøåúä úèìùäì äðéô ïáà íùä úåöøá ùîùì
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דבר  1אחרית

קוו  הסטטוס את כנו על שהשאירה ישראל, ובמועדי בשבתות המנוחה חוק הצעת

התקופה. של הרבנית ההנהגה בקרב  סוער ויכוח עוררה בחיפה, הציבורית בתחבורה

שהתנגדו  והיו שתמכו דברי 2היו את ציטט פרידמן צבי  נתן הרב  כך, שהתלבטו. גם היו ,

דומה: בענין מד) סימן חיו"ד דבר (משיב  הנצי "ב

הגוף  רפואת וכמו הרבה, מתון להיות צריך  איסור  בשביל איסור דלהתיר הכלל

כדי אותה לחתוך מחליט  פעם הרבה, כואב  אדם  של דידו הרופא  רואה שאם 

לסבול  דמוטב  מחליט ופעם ויסתכן, הגוף בחלל הלאה הכאב  יתמשך שלא

רופאים  איזה דעת בישוב  אם  כי נעשה אינו זה ודבר  היד, להפסיד ולא  הכאב

ישוב  צריך האופן  בזה המקולקל הנפש רפואת כך מסוכנים . הצדדים  דשני יחד,

לידי ליתי  שלא  ישפוט  אלהים ובקרבם תורה גדולי  ב "א דעות איזה עם הרבה

אורה  קרן  על יעמידני  וה' ח"ו 3חורבה

ובשאר המתנגדים בחיפה השבת שמירת על החוק של שלילית מהשפעה  חששו

שחוברה  ההלכה", לאור קטועה שבת "חוקת בשם חוברת בראש ברכה במכתב הארץ.

במקביל  לאור ויצאה חיפה, של הרבנות מועצת חבר פלבניק, אריה יעקב  הרב  ידי  על

שאמר  הדברים על בקצרה קניאל הרב  חזר תשכ"ג ), (תחילת ישראלי הרב  של למאמרו

כתב: וכך ישראלי , הרב  של דבריו בראש שהוזכר הרבנים בכינוס

התחבורה  את שיוציא  המדינה של המחוקקים  בית ע"י  השבת חוק  וקביעת

התחבורה  של שבת לחלול היתר  של גושפנקא נתינת היא ממסגרתו, שבחיפה

כללי, שבת לחלול יהפך  ! הם רבים  כי אם  ! יחידים של זה שבת וחלול בחיפה,

פעם , אי לתקונו  תקוה של זיק כל על הגולל את יסתום הוא כולה. המדינה של

להפעיל  נרתעים שעדיין  ובשכונות בקריות השבת חלול יתרחב כך על ונוסף

ופרופ'1. ארונובסקי דוד הרב  של המאמר  מפנה אליהם  במקורות  גם נעזרנו דבר  האחרית בכתיבת

למחברים תודתנו התפרסם. שטרם ומשמעויותיו", השבת חוק  הצעת  סביב  "הפולמוס ספיר גדעון

זו. בטיוטה  להשתמש הרשות על

ולימים2. אביב  תל של הראשי רבה אז שהיה אונטרמן, הרב  היו: התפרסמה שדעתם התומכים  בין

הרבנים חבר ראש טכורש, הרב  אביב ; תל של הרבנות במועצת נוספים  ורבנים לישראל הראשי הרב 

בתל  דין בית אב ארנברג, מנחם  יהושע  הרב  עכו; של רבה  ישר, ברוך הרב  המזרחי; הפועל יד שעל

ועוד. אביב ;

בית חבר  לימים  ז'ולטי, בצלאל הרב  חיפה; של הראשי רבה  קניאל, יהושע  הרב  היו: המתנגדים בין

ישיבת ראש סולוביצ'יק, דב  יוסף הרב  כפשוטה"; "תוספתא בעל אברמסקי יחזקאל הרב  הגדול; הדין

ועוד. צפת ; של רבה  קפלן, הכהן שמחה הרב  בחיפה ; דין בית אב רוזנטל, יעקב הרב  אלחנן; יצחק 

תשכ"ב).3. ב' (אדר  א ' גליון שבילין לחוק", מסביב  "בירורים  פרידמן, צבי נתן הרב 
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נפגעו  לא שעוד ושכירים נהגים על גם שיתפשט  בשבת, התחבורה את בהן

בפרוטרוט שהסברתי כמו  מאד, חמורות תהיינה והתוצאות שבת. בחלול

אביב  בתל אשתקד שהתקיימה השבת, למען הארצית .4בועידה

על  לטובה ישפיע  החוק כי העריכו אחרים רבנים עם יחד ישראלי  הרב  כאמור,

הוסיף  החוששים כנגד אולם, בחיפה. אף  ואולי  הארץ ברחבי בפרהסיא  השבת שמירת

יקרה  מה ! הספק של בכוחו שאין הפשוט, ההלכתי  הכלל את וטען ישראלי הרב 

על  השבת חילול של מיידי  ריסון ! הודאי  את לדחות כדי כולה, ובארץ בחיפה בעתיד

בחיפה. סעיפיו ורוב  הארץ בכל סעיפיו רוב על החוק החלת ידי

כוחה  את יתר הערכת העריכו שהם גם, עולה המתנגדים מן חלק של מדבריהם

אחרים  בחיפה. הציבורית התחבורה את גם שיכלול חוק לחוקק המפד"ל של הפוליטי 

ורהפטיג שד"ר אף החוק, על במאבקם המפלגה שרי  של בנחישותם מלא אמון נתנו לא 

החוק. חקיקת את שיזם זה היה

כל  ישראלי, הרב  של מאלו שונות הלכתיות מסקנות הסיקו גם לחוק המתנגדים

בתמצית  אולם בהן, ולדון השונות מסקנותיהם את מלפרט היריעה תקצר בדרכו. אחד

עיקריות: שלוש על להצביע  ניתן

המצוות • שומרת היהדות ידי על גושפנקא  נתינת משום יש החוק בחקיקת

ואם  עבירה לדבר סיוע  משום אם ! אסור הדבר כן ועל ציבורי , שבת לחילול

בכך. הכרוך השם חילול משום

אין  שהרי  עבירה לדבר סיוע כל זו בחקיקה שאין טען, ישראלי  הרב  כאמור,

על  החוק. ללא  ממילא  כבר הקיים השבת לחילול תוספת משום החוק בהחלת

יין  כוס הושטת ! עבירה לדבר סיוע של הבסיסית לדוגמא דומה הדבר אין כן

נציגי  שהרי כאן, אין השם חילול גם יין. ששותה בנזיר לאי !גערה אלא  לנזיר,

לכל  ברור אשר את לכנסת החוק הבאת בעת יבהירו בכנסת הדתיות המפלגות

סעיף  החלת על לוותר שנאלצה על המצוות שומרת היהדות של כאבה את !

בחיפה. הציבורית התחבורה

על • בארץ) האוכלוסיה (רוב המאוימים רוב את אפילו להציל אין איום, בהנתן

בתרומות. המשנה מן ללמוד שניתן כפי (חיפה), אחרים הפקרת ידי

על  איום איננו החוק לראיה. כלל דומה הנדון שאין טען ישראלי הרב  כאמור,

שומר  הציבור של ביוזמתו לכנסת מובא  הוא הנכון, הוא  ההיפך הדתי. הציבור

ישראל 4. לרבני גלוי במכתב ארנברג מנחם  יהושע  הרב  הגיב  הקטועה..." השבת "חוקת  החוברת  על

שבת "חוקת בחוברת  לו וענה חזר פלבניק  הרב  פלבניק. הרב  דברי את דחה  הוא בו תשכ"ד), (אדר 

תשכ"ד). אב (מנחם ב'" חלק  ההלכה לאור  קטועה 
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החילוני  הציבור מגעת. שידו כמה עד השבת בחלול להמעיט במטרה המצוות

יחקק. לא כלל השבת שחוק מעדיף  היה בארץ

אין • כן ועל הטוב , מרצונם זאת עושים בארץ השבת שמחללי  שטענו, גם היו 

אלא ישראלי, הרב  כדברי  מחטאיהם, להצילם מצוה שיש כ"אנוסים" לראותם

מעשיהם. על להוכיחם

ורבו  מורו בעקבות ישראלי  הרב  צעד השבת, מחללי  את זאת בהגדרתו ברם ,

במאמרו, מזכירו אינו שהוא אף  קע!קעא ) עמ' ח"א  הראי"ה (אגרות קוק הרב 

ו). א ' (יו"ד איש החזון גם סבר וכן

הרבנות  של השלילית שעמדתה מספר, ורהפטיג ד"ר התקבל. לא השבת חוק

על  להתעקש המפד"ל נציגי  את הביאה השוללים, דעת את שקבלה דאז, הראשית

חקיקתו  את הכשילה זו והתעקשות בחיפה, גם הציבורית התחבורה סעיף החלת

החמצה  היתה זה שבכשלון נראה, לאחור במבט יג ). פרק ג ' חלק לישראל (חוקה

אף  תקופה, באותה בארץ בשבת הרבים רשות פני עיצוב  אפשרות של היסטורית

החוק. בישום כרסום חל היה השנים שעם שמסתבר

הסטטו  בסיס על שלא  להסדרים להגיע  נוספים נסיונות היו השנים קוו,במהלך ס

חוק  שסערת לאחר שנה ארבעים כמעט שבהם, מהבולטים הזמן. עם ונשחק שהלך

לחופשיים  מצוות שומרי  בין חדשה חברתית ל"אמנה היוזמה היתה שככה, השבת

מחבריה. שם על מדן" והרב  גביזון פרופ' "אמנת מוכר: היותר בשמה או בישראל",

שומרי  של המשותף הקיום של להסדרה להגיע הרצון היה האמנה לגיבוש המניע

אלא פוליטיים, כח מאבקי של בסיס על שלא  בארץ כאלה שאינם אלו ושל המצוות

תהווה  זו והסכמה הסכמה, מתוך דמוקרטית יהודית חברה בארץ לקיים הרצון מתוך

שמירת  עמדו שבמרכזם נושאים, של רחב  במגוון עסקה האמנה לחקיקה. גם בסיס

סעיפים  כללה שגובשה שההבנה עקא, דא  וגרושין). (נשואין האישי  והמעמד השבת

ציבורית, תחבורה להפעלת היתר ! השבת (בנושא  ההלכה את במפורש שנגדו

דברי  את זאת, עם אזרחיים). וגרושין נשואין ! האישי  במעמד בילוי, ובתי  מסעדות

שהובאו  ישראלי הרב  מדברי  בצטוט מדן הרב  חתם לאמנה שלו האישית ההקדמה

של  דינה גם שזה ומכאן עבירה, לדבר סיוע משום השבת חוק בהבאת שאין לעיל,

מה"רוח" שונה האמנה ש"רוח" מדן הרב  הודה שוליים בהערת אמנם, המוצעת. האמנה

היה  ישראלי הרב  גם השנים עם שנוצרו בתנאים לדעתו אולם ישראלי, הרב  שבדברי

באמנה. לכתוב  מסכים

הרב  מדברי זו אמנה רחוקה כמה עד להווכח מאד קל לעיל, עיוננו לאור ברם,

בחיפה  הציבורית התחבורה שבהחרגת בעוד במהותה. אם כי ב "רוחה", רק לא ישראלי

בנזיר  גערה אי  ! אז עד קיים שהיה המצב  המשך משום רק היה ההסטורי  השבת בחוק
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! ההלכה מן מפליגות חריגות כללה לאמנה ההצעה הרי  ההלכתי , בדימוי  יין השותה

קבע  ישראלי הרב  אמנם, ההלכתי . בדימוי  לנזיר יין כוס של פעילה הושטה בחינת

ציבוריים, בענינים רבה" מ"איסורא להציל בכדי  זוטא" "איסורא  על לעבור שמותר

אחד  רבה" מ"איסורא  יותר להתיר כונה היתה האמנה בהצעת מזאת,5אולם יתרה .

רק  להפוך צפוי  ויתור כל ! דתית בחקיקה ועוד עוד נוגסת המשפט מערכת בו בעידן

מחייבת  אינה שמטבעה אמנה בין קיים תהומי  הבדל בנוסף, נוספות. לנגיסות למבוא

האמנה  הצעת את לסמוך מקום כל היה שלא כך, מחייב . שמטבעו חוק לבין ועיקר כלל

ישראלי . הרב  דברי  על

השבת  לחוק ממוקד באופן התיחס ישראלי הרב  דבריו בסוף לעיל, שראינו כפי 

לו  שקדם ההלכתי  הדיון מן גדול חלק ללא שגם עולה, ומהתיחסותו בזמנו, שהוצע

מיותר. לכאורה נראה הוא כן ועל החוק, קבלת נגד הטענות את לדחות היה אפשר

ולימים  והמדינה, בתורה אחרים ובמאמרים זה במאמר ישראלי  הרב  של מטרתו ברם,

במציאות  הציבור להלכות ורחבה איתנה הלכתית תשתית להניח היתה הימיני, בעמוד

מעיד  שהוא כפי  היתה, כוונתו קואליציה" "הלכות במאמר המתהווה. הארצישראלית

מצוות  שומרי של בהשתתפותם הלכתית והאסור המותר שאלת את ללבן דבריו, בראש

כאלה. שאין ומאלה מצוות משומרי  המורכב  הציבור, כלל של בהנהגה

עולות  הציבור כלל עם שיתוף בהלכות לכת ומרחיקות עקרוניות מסקנות שלוש

ישראלי: הרב  של ממאמרו!תשובתו

גם א. יהודים, ידי  על הנעשים האיסורים להמעטת לפעול הלכתית חובה קיימת

קיימת  זו חובה התוספות לדעת מצוות. שומר שאינו מי  ידי  על שנעשים אלו

מי  על רק חלה היא רגילים בתנאים אחרות לדעות לעבירה, המומרים כלפי  גם

הרגילים  רוב על גם חלה זו מצוה בארץ השוררת הכללית באוירה חטא . שטרם

שלכל  כך, לדבר. כאנוסים זו מצוה לצורך אותם להגדיר נכון שכן בעבירות,

חילול  כגון בארץ, באיסורים שימעיט חוק כל לחוקק רבה מצוה זו הדעות

השבת.

בהצלת ב . ממנו. הרבים להצלת החטא מן היחיד הצלת בין משמעותי  הבדל קיים

השבים, תקנת מכח תורתך" הפרו לה' לעשות "עת של מיוחד גדר יש הרבים

להציל  במטרה קלה, היא אם עבירה, על לעבור גם מותר הדעות לכל כן ועל

חמורה. מעבירה הרבים את

.5.371!335 עמ' ג' שער  והמדינה , ברבנות גם וראה
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יש ג. רובו את להציל בכדי  הציבור מן מיעוט הפקרת של שאלה עולה כאשר

הרבים  בין פירוד לזרוע היא מטרתם אם המיעוט. מבקשי של המניע  את לבחון

את  להפקיר שאין הרי אידאולוגיות), מסיבות כלל (בדרך השם לחילול ולגרום

למשל, נהנתני  אחר, הוא  שלהם המניע  אם ברם, הרבים. הצלת למען המיעוט

הרוב . הצלת למען המיעוט את להפקיר מותר אזי

שומרי  של החיוב , את ואף  האפשרות, את פותחות הראשונות המסקנות שתי 

יהיו  הם אם גם ציבוריות, משרות ולמלא בארץ הציבורית בהנהגה להשתלב  המצוות

דרכה  את נוגדת שפעולתם במוסדות בתמיכה עבירה לדבר לסייע במסגרתן מחוייבים

תפקידים  במלוי שיש בתנאי זאת, כל תורה. של לדרכה שמנוגדת ובפעילות תורה של

לגופו. להשקל צריך מקרה כל כן, על מעוון. רבים הצלת של רבה מצוה משום אלו

נוספת  לקריאה 

י"ג  פרק שלישי חלק במיוחד תשמ"ח. מסילות  ומדינה, דת ! לישראל  חוקה ורהפטיג, זרח ד "ר
השבת. חוק !

תשס"ח. כמוך, רעך וסרמן, אברהם הרב 

! לישראל חוקה בתוך השבת?" בנושא בהלכה ל 'ויתורים' מקום "היש אריאל , יעקב  הרב 
תשס"ו . חמדה, ארץ נוספת?, מכה או הזדמנות 

בכתובת  תשנ"ו, 13 גליון מחניים חילונית", בחברה דתית  "חקיקה שוחטמן , אליאב פרופ '
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/mahanaim/hakika.htm
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מבוא
נידונו  לא שחלקן חדשות, הלכתיות שאלות העלתה ישראל מדינת של הקמתה

הארץ  אל השיבה הארוכה. הגלות שנות במשך לפחות נידונו לא וחלקן מעולם

של  העיסוק תחומי  את הרחיבו יהודית, לאומית ריבונות של החדשה והמציאות

להתייחס. נדרשה ההלכה אליהם החדשים הנושאים גם רבו וממילא היהודי , העולם

של  באופיין שחל המהותי  השינוי  מן נבע  ההלכה פוסקי בפני שעמד המרכזי  האתגר

או  הפרט לחיי הנוגעות משאלות שהפכו אליהם, שהופנו ההלכתיות השאלות

מדינה. ולהלכות הציבוריים לחיים הקשורות לשאלות הקהילה,

קודמים, הלכה פסקי של העדרם היתה ההלכה פוסקי  בפני שעמדה המרכזית הבעיה

מודרנית  עצמאית מדינית במסגרת היהודי  לקיום יהודי שרלוונטיים שלטון העדר .

נשתמרו  ציבור להלכות הנוגעות מעטות הלכות שרק לכך הביא הגלות, שנות במשך

בהלכות  לעסוק שביקשו ההלכה פוסקי את חייבה זו מציאות הפוסקים. ובדברי  בגמרא 

למדנית. חדשנות של ועוצמה רבה בקיאות לגלות מדינה

השאלות  חומרת את במאד העצימה התקופה של העצומה הטכנולוגית ההתקדמות

המודרנית  המדינה של חייה אורחות כל שהרי  הציבה, המדינה שהקמת ההלכתיות

תורה. באיסור בשבת אסורות שחלקן בפעולות תלויים קמה עתה שזה

קיים  שהיה ההלכתי  המענה לבין הציבה ישראל מדינת שהקמת האתגר שבין הפער

ברקע  גם עמד זה פער מודרנית. יהודית מדינה תתכן לא  שכלל למסקנה רבים הביא  לו

ובראשם  הדתית הציונות מן רבנים לבין ליבוביץ' ישעיהו פרופ' בין המפורסם הפולמוס

שאין  טען, ליבוביץ' פרופ' המדינה. להקמת הראשונות בשנים זצ"ל נריה צבי  משה הרב 

השבת, לשאלת ובמיוחד מציבה המודרנית שהמדינה לאתגר מענה כל הקיימת להלכה

לחוקק  יש כן ועל ההלכה, פי  על הנוהגת יהודית מדינה תפול או תקום לדעתו שעליה

המקדש  בעבודת ההלכה כדוגמת למענה, מחודשת אחרים 1הלכה ורבנים נריה הרב  .

פתוחים  עם יחד בישראל דור מדור המקובלת ההלכה שמתוך וטענו, דבריו את דחו

המודרנית  הריבונית המדינה לאתגר מענה לתת ניתן מתאימים .2טכנולוגיים

נרתמו  ההלכה עולם של בחדריו הרבים, ברשות מתנהל הציבורי הפולמוס בעוד

וביניהם  העלתה, המדינה שהקמת ההלכתיות השאלות כלל של לבירורן הרבנים טובי 

על  לישראל "תחוקה (בספרו זצ"ל הרצוג הלוי אייזיק יצחק הרב  לישראל, הראשי  הרב 

תשל"ט.1. שוקן, ישראל", ומדינת יהודי עם  "יהדות , בספר  קובצו מאמריו

תשנ"ב .2. רואי, חי מלוכה", "צניף בספרו קובצו נריה  הרב  דברי
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ברם, ועוד. מדינה"), "הלכות (בספרו זצ"ל וולדינברג יהודה אליעזר הרב  התורה"), פי

והמדינה", "התורה העת כתב היתה אלו הלכות של לבירורן המרכזית הבמה ספק, ללא 

לספר. במבוא  כך על שעמדנו כפי בכללה, ישראלי הרב  עורכו של ומאמריו

שהרי  השבת, בפולמוס שעלה הראשון הנושא  אולי היתה בשבת המשטרה פעילות

מחייב  ואופין בשבת האסורות רבות פעולות גם בהכרח כוללות המשטרה משימות

הפעילות  מן מרכזי  שחלק העובדה בשבת. כולל השבוע, ימות בכל רצופה פעילות

הלכתיות  שאלות העלתה נפשות, בהצלת ישיר באופן קשור איננו המשטרתית

ביצוע  לאחר חשודים מעצר בשבת, ברכב  שוטפים סיורים ביצוע כגון: מורכבות,

פ  ורישום חקירות ביצוע  אמנם עבירה, חיוניים אלה כל ועוד. פלילי  זיהוי  רוטוקולים,

בשבת? להתירם ניתן האם אולם הפנים, ובטחון הציבורי  הסדר לשמירת

לדיון, ומצע להערות טיוטה מעין כנראה שהיתה ובהצעה, לנושא, נדרש הרצוג  הרב 

המשטרה  בפעילות המרכזיות השאלות את העלה הוא  רבנים מספר בקרב  הפיץ שהוא 

הרב  של באישורו להן. הציע  שהוא ההלכתי  המענה ואת בפניו, הובאו שהן כפי בשבת

של  ובסופו והמדינה", "התורה של ה'!ו' בכרך דבריו את פרסם ישראלי  הרב  הרצוג ,

שהוא כפי  הרצוג , הרב  לדברי שלו הערותיו את "הערות", הכותרת תחת הוסיף , הכרך

כסימן  הודפסו קלים, בשינויים אלו, הערות לימים, ישירות. אליו אותן ושלח הקדים

במדינה  הפנימי "הבטחון הכותרת תחת הימיני " "עמוד ישראלי הרב  של בספרו י"ז

בהמשך. יובא שהוא כפי  המשטרה)", (פעולות בשבת
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הלכתי  רקע

למקומן" חוזרין להציל  היוצאין "כל

במחלוקת, שנוי  אינו שבת חילול תוך נפשות להצלת בטחון אנשי  של היציאה היתר

במסכת  בגמרא נאמר לפיכך השבת. את דוחה נפש שפיקוח הכל על מוסכם שכן

א ): (מ"ה עירובין

עסקי על באו  [אם] ישראל..., עיירות על שצרו נכרים רב : אמר  יהודה רב  אמר

השבת. את עליהם  ומחללין  זיינן  בכלי  עליהן יוצאין נפשות

סימן  חיים אורח ערוך שולחן כג ; ב' שבת הלכות (רמב"ם להלכה נפסקו והדברים

ו). סעיף שכ"ט

המבצעית, הפעילות בתום לביתם המצילים של חזרתם היתר שאלת זאת, עם

בהרחבה. נידונה

של  ביסודה עומדות בשבת תחומין והלכות טלטול מהלכות מרכזיות הלכות שלוש

התלמודית: הסוגיה

הוצאה א. אחר,מלאכת משא  כל או חפץ, בשבת להוציא  אסור תורה , מדין !

שמ"ז  או"ח שו"ע  ו; ל"ו כט, ט"ז (שמות להיפך או הרבים לרשות היחיד מרשות

א).

טלטול ב . הרבים איסור אחר,ברשות  משא  כל או חפץ בשבת להעביר אסור !

מטר  כשני  שהן אמות מארבע גדול המרחק אם הרבים, ברשות למקום ממקום

א!ה). שמ"ט או"ח (שו"ע

שבתג. א).תחום שצ"ז או"ח (שו"ע  המושב לתחום מחוץ בשבת לצאת אסור !

נחלקו  גבולותיו ועל שבת, בערב  האדם שביתת למקום בהתאם נקבע זה תחום

העיר  מתחום לצאת אסור חכמים שמדברי כולם, על מוסכם להלכה, תנאים.

12 ל שמעבר שסברו פוסקים ויש (כקילומטר), אמה אלפיים על העולה מרחק

מחוץ  בשבת יצא  ואדם במידה התורה. מן הוא האיסור ק"מ) (כ!12 מיל

אמות  ארבע  רק לו ויש ממקומו לזוז עליו נאסר חכמים, ברשות שלא  זה לתחום

א). ת"ה או"ח (שו"ע רוח לכל
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ב): (ה' השנה ראש במסכת במשנה נאמר האויב  מן להציל ליוצאים ביחס

והבא  לילד, הבאה החכמה אף  אלא האויב], מן להציל [היוצאין  בלבד אלו  ולא

העיר , כאנשי  אלו הרי המפולת, ומן  הנהר ומן  הגיס ומן הדליקה מן  וישלהציל

רוח  לכל אמה אלפים .להם

נאמר: ג') משנה ד' (פרק עירובין במסכת במשנה זאת, לעומת

אמה  אלפים  לו  יש ! מעשה נעשה כבר  לו: ואמרו  ברשות [ממקומו ] שיצא מי 

רוח; יצא ,לכל לא  כאילו  התחום, בתוך היה חוזרין אם להציל היוצאים שכל

למקומן.

עירובין, במסכת המשנה של הסיפא בין הסתירה על עמדו א) מ"ה (עירובין בגמרא

להציל ליוצאים למקומם המתירה והמשנה לחזור  משנה אותה של הרישא לבין ,

להציל ליוצאים המתירות השנה, ראש בלבד שבמסכת אמה  אלפיים ממקום ללכת

המקורות: בין הסתירה ליישוב  אפשרויות שתי  העלו בגמרא האמוראים חנייתם.

למקומן. זיין  בכלי שחוזרין רב : אמר יהודה רב  אמר

שהיה: ממעשה לדבריו סיוע  הביאו בגמרא 

הכירו בראש :כדתניא  אחת פעם לחומה. הסמוך בבית זיינן כלי מניחין  היו ונה

דחקו  אחריהן . אויבים ונכנסו זיינן כלי ליטול ונכנסו אחריהם ורדפו אויבים בהן

שעה באותה אויבים . שהרגו  ממה יותר  זה את זה והרגו  זה את שיהו זה התקינו

זיינן  בכלי למקומן  .חוזרין

בגמרא : מובאת נוספת אפשרות

שנצחו  כאן  העולם אומות את ישראל שנצחו כאן  אמר : יצחק  בר  נחמן  רב 

ישראל]. [את עצמן  את העולם  אומות

באר: (שם) חננאל רבנו

שיד  ובזמן לא. ותו אמה אלפים  העולם, אומות על תקיפה ישראל שיד בזמן

טובא. אפילו ישראל  על תקיפה נוכרים

רש"י  משלימים לדעת דבריהם אלא  האמוראים, בין מחלוקת אין נוספים וראשונים

מצבים: שלושה קיימים לפיכך זה. את זה

משימתם א. הסתיימה בו המקום מן ללכת היתר יש ברשות שיצאו לאנשים ככלל,

כמקום  נחשב  החדש שביתתם מקום כלומר, בלבד. רוח לכל אמה אלפים

חפציהם. את לטלטל להם אסור אולם שבת. בערב  שביתתם

להם ב . התירו אך בלבד, רוח לכל אמה אלפים לשוב  התירו להציל ליוצאים

זה, תחום בתוך נמצא שביתם ובתנאי  עמם, שלהם הנשק כלי  את לטלטל



הלכתי  רקע

191

לפיכך  שהיה". "מעשה אותו על מתבסס ההיתר רב . אמר יהודה רב  כדעת

הבא: באופן עירובין במסכת המשנה של הסיפא  להציל "מתפרשת היוצאין כל

אמה. אלפיים בתוך שהוא למקומן", חוזרין

סכנה ג. נשקפת ועדיין והפסידו, במידה אך בקרב , ניצחו וישראל במידה זאת כל

מרחק לחייהם  אם אף  נשקם כלי  עם לביתם לחזור להם מותר המצילים, של

יצחק. בר נחמן רב  כדעת אמה, אלפיים על עולה ההליכה

לבוא" לעתיד מכשילן  "נמצאת 

כג ):הרמב"ם  ב' שבת (הלכות הסבר לה הוסיף אולם להלכה, זו גמרא העתיק

מלחמה  שערכו  או נפשות עסקי  על באו  אם  [...] ישראל עיירות על שצרו  גוים

כל  על ומצוה השבת. את עליהן ומחללין  זיין  בכלי עליהן  יוצאין סתם שצרו או

הגוים  מיד ולהצילם שבמצור  לאחיהם ולעזור לצאת לבוא שיכולין  ישראל

שבת, למוצאי להתמהמה להן ואסור להן בשבת, מותר אחיהן את וכשיצילו

בשבת  למקומם  שלהן  זיין  בכלי לבוא.לחזור  לעתיד להכשילן שלא כדי

למקומם, לשוב  ללוחמים להתיר מנת על הרמב"ם הסתמך עליו שלאהנימוק "כדי 

הסוגיה  מן הושאל אלא  זה, בהקשר הגמרא  בסוגית נזכר לא  לבוא ", לעתיד להכשילן

לקיים  בכדי הלבנה מולד על ולהעיד לצאת מנת על שבת לחלל בהיתר העוסקת

במועדם": אותם תקראו אשר ה' מועדי "אלה לז): כ"ג  (ויקרא 

גמליאל: רבן לו שלח בלוד. עקיבא רבי ועיכבן זוג, מארבעים יותר שעברו מעשה

ו). א' השנה ראש (משנה לבא לעתיד מכשילן נמצאת הרבים, את אתה מעכב אם

מיותר  שבת חילול למנוע  ביקש עקיבא  רבי לדרך, שיצאו עדים מספיק שהיו מכיוון

סבר, גמליאל רבן לירושלים. בדרכם להמשיך צורך עוד בהם היה שלא מעדים מנע ולכן

כן  לא  שאם בדרכם, להמשיך להם להתיר יש זו, בשבת צורך עוד בהם שאין שלמרות

אף  הליכתם את התיר גמליאל רבן הבאות. בפעמים ולהעיד לצאת להמנע  עלולים הם

תורה. באיסורי שבת בחילול כרוך היה שהדבר

המשא במרכז עומד מפתיע , הלכאורה נימוקו ובמיוחד הרמב "ם, של ההלכה פסק

בהמשך. כמובא הרצוג  הרב  לבין ישראלי  הרב  שבין ההלכתי  ומתן

תחילתן" משום סופן  "התירו

עתידיים: משיקולים מסוימות מלאכות התירו שחכמים מצאנו ב ) (י ' ביצה במסכת

לפני עור  הן: ואלו  תחילתן, משום  סופן  התירו  דברים  שלושה עולא : ואמר 

במקדש. רטיה וחזרת חנויות, ותריסי הדורסן,
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המועד, לשמחת צורך בו ואין מדבריהם שאסור דבר לעשות התירו שחכמים היינו,

מנת  על טוב  ביום שהופשט עור להניח התירו הם למועד. צורך בו שיש דבר משום

זאת  מתירים היו לא  שאם מפני עיבוד, מעין בזה שיש אף  על יפסד, ולא  עליו שידרכו

כן, כמו היום. שמחת נמנעת והיתה טוב  ביום בהמה מלשחוט נמנעים היו אנשים

ימנעו  שלא מנת על בונה) מלאכת של (תולדה החנויות של התריסין את לנעול התירו

במקדש  העובד לכהן התירו וכן החג . לשמחת אוכל ולספק החנויות את מלפתוח

מנת  על במקדש העבודה לאחר ממחק) חשש בכך שיש (אף מכתו על רטיה להחזיר

מעבודה). אותו ופוסלת חציצה מהווה הרטיה (שהרי  מלעבוד הכהנים ימנעו שלא 

של  ההיתר את גם עולא מנה לא  מדוע  שאלו, עירובין במסכת בסוגייתנו התוספות

ביצה. במסכת שנשנו ההיתרים עם למקומם לשוב  להציל היוצאין

נפש  פיקוח בספק שבת  חילול היתר 

נסתפק  והאחרונים. הראשונים בדברי בהרחבה ונידונה ורחבה ארוכה זו סוגיה

זו. תשובה במסגרת ההלכתי  הדיון להבנת מספיק בסיס שיהוו קצרות, הערות במספר

רק  קיים כאשר גם שבת לחלל שמותר היא, מפורסמת בסכנת ספק הלכה שהמדובר

א ): ב' (שבת הרמב"ם כתב וכך נפשות,

סכנה  בו  שיש חולה לפיכך המצות, כל כשאר  נפשות סכנת אצל שבת היא  דחויה

צריך  שהוא ספק מקום . אותו  של אומן  רופא  פי  על בשבת צרכיו  כל לו עושין 

את  עליו  לחלל רופא  אמר אם וכן  צריך, שאינו  ספק השבת את עליו לחלל

השבת, את עליו  מחללין ! צריך  אינו  אומר אחר ורופא נפשותהשבת שספק

השבת את  .דוחה

ממשי . הוא  שהסיכון בכך מותנית זו הלכה הפוסקים, רוב  לדעת זאת, עם יחד

הספק, עולה אליהם שביחס המחלה, הפחות לכל או שהחולים, נפסק, לכך בהתאם

אינו  והחולה במידה לפנינו. עתה להיות חייבים חיים, סכנת של למצב  יגיעו האם

אסור  בקרוב , שיזדמנו מאוד יתכן אם אף  כעת, לפנינו אינה שהמחלה או כעת, לפנינו

זאת  מדרבנן. רק האסורה בפעולה מדובר אם גם שבת, בחילול הכרוכה פעולה לבצע 

הספק  מפני  לחול שבת כל תעשה כן לא שאם לחששות, וגבול גדר לתת מנת על כמובן

עתידי . נפש פיקוח של אפשרות של

מתכת של גחלת 

במסכת  מתכת. של גחלת כיבוי והיא נוספת, לסוגיה נזקק ישראלי  הרב  דבריו, בסוף

נאמר: א) (מ"ב  שבת

ברשות  ברזל] של לוהטת [פסולת מתכת של גחלת מכבין שמואל: והאמר 

רבים. בה יזוקו  שלא  בשביל הרבים
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בלבד. חכמים מדברי איסור הוא  מתכת של גחלת שכבוי פרשו, הראשונים מן הרבה

על  שחייבים יהודה כרבי  שסובר לשמואל, שדוקא פרשו, חננאל ורבנו הגאונים אולם

הקרה), במתכת צורך למכבה שאין אף הגחלת (כבוי לגופה צריכה שאינה מלאכה

איסור  להתיר ניתן כיצד תמהו ורשב "א ) (רמב "ן הראשונים תורה. באיסור הוא  המדובר

יסוד. עיקרון מתשובתם מסיק ישראלי  הרב  שלהלן, בדברים נזק. של חשש בשל תורה

הדיון מהלך

(פעולות  השבת במדינה הפנימי "הבטחון על ישראלי  הרב  של דבריו כאמור,

להלן, יובאו שהם וכפי  הימיני  עמוד ספרו של י "ז בסימן מופיעים שהם כפי המשטרה)",

כ"הערות" כאמור אלא סדור, כמאמר או ערוכה כתשובה במקורם נכתבו לא 

קבלת  לשם כטיוטה רבנים מספר בקרב  והפיץ כתב הרצוג  שהרב  ל"קונטרסים"

את  בקצרה לסקור נכון ישראלי  הרב  דברי  מהלך הבנת לשם כן, על הערותיהם.

עיקריות, שאלות בשתי  דן הרצוג הרב  מסקנותיו. ואת דן הרצוג  הרב  בהן השאלות

הערותיו: את העיר ישראלי הרב  ועליהן

על א. הוודע שעם ברור, כן על נפשות. באיבוד להסתיים עלולים וריב  שוד מקרי 

משטרה  בניידת האירוע למקום לצאת לשוטרים מותר קטטה על או שוד

האם  אולם, הרוחות. את ולהרגיע  השוד את למנוע  מנת על השבת את ולחלל

לבסיסם? רכבם עם לחזור לשוטרים מותר

צוטטו  שהם כפי בעקבותיה, הרמב "ם ופסק עירובין במסכת הסוגיא מתוך

מכשילן  "נמצאת של ההיתר מכח להם  מותר שהדבר לכאורה עולה לעיל,

בימינו  המצב לבין חז"ל בזמן המצב בין הבחין הרצוג  הרב  אולם לבוא ". לעתיד

סיבות: משתי 

יצאו • שלא  החשש כן ועל מתנדבים היו להציל היוצאים חז"ל בזמן

את  מקבלים בימינו שהשוטרים בעוד מוחשי , היה בעתיד להציל

אלו. למשימות משכורתם

לשוטרים • כן שאין מה במקומם, להשאר למצילים מסוכן היה חז"ל בזמן

בעתיד. דומות למשימות יצאו שלא חשש אין כן, על ימינו. של

משימתן, בתום לבסיסן לשוב  לניידות להתיר שאין מסיק, הרצוג  הרב  כן, על

עד  שוד או קטטה בגלל נקראו הם אליו במקום להשאר השוטרים על אלא 

השבת. לצאת

בעלי ב . או שודדים להרתיע  במטרה יזומים סיורים עורכות המשטרה ניידות

לניידת  מותר האם כן, כמו בשבת? מותרת זו פעולה האם מועד. מבעוד מריבה

נתפס? שכבר גנב ולאסור לצאת
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סיבות: משתי  תורה באיסורי כרוכות הן כאשר אלו פעולות אסר הרצוג הרב 

רחוק.• הוא  נפש לפקוח הספק אלו במקרים

לא• בשבת אלו לסיורים מלצאת מצוות שומרי  שוטרים של המנעותם

אינם  השוטרים רוב  שהרי  הכוללת, האלימות רמת על לרעה תשפיע 

בשבת. לסייר וימשיכו הרבנות להנחיות כלל שומעים

שהוא תוך הרצוג, הרב  של מסקנותיו על חולק ישראלי הרב  להלן, שיובאו בדברים

ואת  הרמב"ם של ההלכה פסק את מברר ישראלי הרב  תחילה כסדרם. לדבריו מתיחס

בתחולתו  דן הוא  מכן ולאחר לבוא", לעתיד מכשילן "נמצאת של לנימוק הזדקקותו

היוצאים  "כל א ' בפרק להלן כללנו בדבריו הללו הסעיפים את בדורנו. זה היתר של

למקומם". חוזרים להציל

שפוסקי  נכון כיצד להלן, ב' כפרק שהגדרנו במה ומברר, ישראלי הרב  ממשיך מכאן

שומרים  אינם השוטרים, רוב  גם כמו בארץ, האוכלוסיה שרוב  בעובדה יתחשבו ההלכה

ומצוות. תורה

מכשילן  "נמצאת של ההיתר ביסוד לדון ישראלי  הרב  עובר ג ', בפרק מכן, לאחר

היחיד, של נפש מפקוח רבים של נפש פקוח שונה במה השאלה, היא  לבוא". לעתיד

כוחו. ומאין כרגע , לפנינו שאיננה מציאות על מבוסס זה היתר שהרי 

על  הרצוג, הרב  בדברי  מופיע  שלא  נוסף, בכיוון בדיון דבריו את מסיים ישראלי  הרב 

של  שיטתית במניעה הדבר שאופיני  כפי  רבים, של רכושם הצלת של המיוחד גדרה

המשטרה. עבודת של מחודשת להגדרה פתח שממנו כיון שוד, מעשי 
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úáùá äðéãîá éîéðôä ïåçèáä
(äøèùîä úåìåòô)

למקומם  חוזרים להציל היוצאים כל א.

שבת? שומרי שאינם באלו  להתחשב צריכה ההלכה פסיקת  האם ב .

רבים  של  נפש פקוח ג.

הציבור  רכוש הצלת  ד.

למקומם חוזרים להציל היוצאים  כל *א.

להציל  ליוצאים ביחס הרמב "ם שיטת  את  הרצוג הרב  הבנת

ä"ë 'îò å¯ä õáå÷ äðéãîäå äøåúä) ì"öæ âåöøä ÷éæéà ÷çöé éáø ïåàâä ïøî .à
øãñä úøæçä ìù äìåòô øçàì äñéñáì äøèùîä úøæç øúéä úìàùá ïã (êìéàå

.úáù ìåìéçá äëåøë úéðåëîá åæ äøæçå .åîå÷îì

íéàöåéä ïéãá á"ò ã"î [óãá] ïéáåøéò [úëñîá] àéâåñì áéáñî [àåä åìù] ïåéãä
ïðééæ éìëá ïéøæåçù" :áø õøúîå .äæá úðúåðå úàùåð àøîâäå ,ïîå÷îì ïéøæåç ìéöäì
àåä ùåãéçäù àìà ,äîà íééôìà êåú à÷åã íéøæåçù åðééä é"ùø éôìå ,"ïîå÷îì

.íðééæ éìë íò íâ øåæçì íäì øúåî äæ íåçú êåúáù

øçà íòè í"áîøä ùãçî ïëå ,ïë äàøð àì í"áîøäîù ,äæá [âåöøä áøä] øéòîå
:[âåöøä áøä ìù] åðåùì äæå ,àøîâá øëæð åðéàù øúéäì

úà åìéöéùëìå" :øîåà àåä éøäù ,ùøôî êë àì ì"æ ìåãâä åðáøù àìà
ãéúòì ïìéùëäì àìù éãë úáùá ïîå÷îì ïééæ éìëá øåæçì íäì øúåî íäéçà

.(â"ëä á"ô úáù úåëìä í"áîø) "àáì

íéøæåç ïðééæ éìëáù àåä áø ìù åöåøéúù ,ùøôî ì"æ àåäù êçøåë ìò åðééäå
íééåâä úà ìàøùé åçöð ïéá ÷åìçä úà ììë ìá÷ àìå .àáåè åìéôàå íîå÷îì
íéøæåç íä ïôåà ìëáù àìà ,[ìàøùé úà íééåâä åçöéðù] ïîöò úà åçöðì

øðëå .íîå÷îì íðééæ éìëáäîì íééåâä úà ìàøùé åçöðá åì äù÷ äéäù äà

העורך* הבינייםהערת סכומי גם כמו העורך , ידי על ניתנו הכותרות ותת שמותיהם לפרקים, החלוקה  :

.[] ! מרובעות בסוגריים  והתוספות המוזחים ,
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,åîöòî íòè ïúðù ãò äæ øáã åì çðåä àìå .íîå÷îì íðééæ éìëá íéøæåç
íãéî í÷ùð çéðäì åçøëåé íàù åðééäå .àáì ãéúòì ïìéùëî äúà ïë íàù
íåâéùéå åñåðéå äìéìçå ñç åçöåðé àîù ,äàáä íòôá åãçôé ,áåø÷ä íå÷îá

.íãéá ÷ùð àìì íéáéåàä

ממקום  אמה אלפים  לחזור להציל ליוצאים התיר רב  רש"י, לדעת

הבין , הרצוג הרב  זאת, לעומת לו. ותו נשקם כלי  עם  ההצלה

כן  ועל כמותו , רק הלכה ופסק כפשוטם  רב  דברי  את פירש שהרמב "ם

מרחק את שהגביל ללא  הנשק  כלי  עם  לביתם לשוב  למצילים התיר

הנרחב  ההיתר הרצוג , הרב  לדעת בקרב . כשניצחו אפילו ההליכה

לעתיד  להכשילן  שלא "כדי הטעם את לחדש  הרמב "ם את הביא

ולא  המצילים של ההליכה מרחק את נגביל אם כי זו, בהלכה לבוא"

לקרב  לצאת שלא  עלולים הם  שלהם  הנשק  כלי את לשאת להם  נתיר

כשיפסידו. גם  כך לנהוג  ידרשו  שמא בעתיד,

ãò øéúäì í"áîøä àéöåä ïéàî ïðåáúäì åðì ùé ,[âåöøä áøä êéùîî] íøá
àéäù äò÷áá à÷åã àåä äæ øúéäù í"áîøä äðúä àì éøäù ,êë éãë
íâ ì"æ åðáø äðúä àìå .íéáøä úåùøá åìéôà øéúîù àöîðå ,úéìîøë
òîùîå ,ãé øçàìë ïåâë äøåú øåñéà äá ïéàù ïôåàá àäú ÷ùðä úàéùðù

.øúåä ïôåà ìëáù åèåùôë

:(á"ò à"ë óã ä"ø) äðùîá øåîàä ìò êîñù ,øîåì ùé äøåàëì äðäå

úà åéìò ïéììçî ,ìéìòá äàøð àìù ïéá ,ìéìòá [çøéä] äàøðù ïéá
.úáùä úà åéìò ïéììçî ïéà ìéìòá äàøð íà :øîåà äãåäé éáø .úáù
ïáø åì çìù .ãåìá àáé÷ò éáø ïáëòå âåæ íéòáøàî øúåé åøáòù äùòî

.àáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð íéáøä úà äúà áëòî íà :ìàéìîâ

.êë ìéöäì íéàöåéá óàå ,ãéúòä íåùî ìéìòá äàøðá åøúåäù àöîð

ïôåà ìëá íðééæ éìëá ùîî íîå÷îì øåæçì íäì øéúäì øáãä íöòá äðäå
,í"áîøä ìò àìô ïéà ,íëøãë íéùåáì íäùë óàå ,íéáøä úåùøá óà ,àåäù
.íù ïéåòé (ä 'â ïéáåøéò) àúôñåúå (â 'ã ïéáåøéò) éîìùåøéá òîùî êëù
,íéãåîìúá àöîð àìù íòè ïúåð í"áîøäù ,àåä ãàî àéìôîä øáãä êà

ì ïìéùëî àäú àìù" àåäå."àåáì ãéúò

èåùôä íòèá ÷ôúñî í"áîøä ïéà äîì ,ïéáäì øáã ìë úéùàø åðì ùé êà
íäéìò åìôðúé àîù åðééä ,åðéãéá äúò íééåöîä ì"æç éøáãá àöîðä
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,íøá .äéäù äùòî íåùî ,å÷ùð ãçà ìë úç÷ì åôôåèöéå áåù íéáéåàä
úà åìà åçöð àì íà ÷ø íå÷î ùé äæìù øáã ìù åèåùôë ïëúé äæ õøúì
åçöð íà ìáà ,íééåâä íäá åøæçéù øùôàù ,åìàî åìà åëìäù àìà åìà
øúåî ïôåà ìëáù òîùîù ãò åîúñ äîìå ,äæë ùùç ïéà éæà ìàøùé
,íòèì åðáø êøöåä ïë ìòå .åúéáì ãçà ìë íðéæá øåæçì ìéöäì íéàöåéì
ùàø ìù äðùîäî åðáø úàæ ãîìå .àáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð ïë íàù
àìà ,ì"æç úàæ åøîà àì äîì åðì äù÷é ïë íà êà .ìéòì úøëæðä äðùä

.äéäù äùòî íåùî

çå÷ôá úáù äøúåä åà äéåçãá éåìú øáãäù ,øîåì êéøöù äàøð äøåàëìå
ùôð*øéúî äúàù ïåéëî úáù äøúåä ùãåçä úåãò ïéðòìù øåøá äæù .

í"áîøäå .àåáì ãéúòì äìùëä ùùç íåùî ,ìéìòá äàøðá óà úáù ììçì
.ïàë íâ äæ íòèá ùîúùä ïë ìòå .êë úáùá ùôð çå÷ôá íâù øáåñ
ïë ìòå ,ùôð çå÷ô ìöà úáù äéåçãù úøáåñ (ä"î óã) ïéáåøéòã àéâåñäå

.äæ íòèá äùîúùä àì

.ì"öæ [âåöøä áøä] ïøî éøáã ïàë ãò

כלי על לחזור מותר  להציל שליוצאים פסק, הרמב"ם  הרצוג , הרב  לדעת

בטעם  הוא נימוקו בקרב . נצחו אם גם  הגבלה, כל ללא  למקומם נשקם

לדברי בעתיד. להציל יציאתם  את למנוע  שלא השנה, ראש במסכת המופיע

סוברת  השנה ראש במסכת שהסוגיא  משום כך פסק  הרמב "ם הרצוג, הרב 

הסוגיה  תורה. איסורי  על לעבור מותר ולכן נפש , פקוח מפני  "הותרה" ששבת

סבורה  הפסד, של במקרה רק  נשק  כלי  עם  לחזור שמתירה עירובין , במסכת

נפש. פקוח לצורך  "דחויה" רק ששבת

הרצוג  הרב  של  דעתו דחיית 

äøæçä øéúîù áø éøáã íéùøôúî í"áîø éôìù ,áúë [âåöøä áøä]ù äî .á
íúñ êë íåùîù ,äîà íééôìà ÷ø àìå àáåè åìéôà åðééä ,÷ùð éìëá íîå÷îì
áø íàù .ïáåî åðéà éúòã úåéðòì ,äîà íééôìà êåúá ÷ø àåäù ùøéô àìå í"áîøä
äîå÷îá äðùä ùàøã ïéúéðúîî åù÷äù àéùå÷ä éøä ïë íà ,"àáåè åìéôà" ùøôî

העורך* לגמרי.הערת מותרים  או נפש, פיקוח מפני נדחים  רק שבת  איסורי האם הראשונים, נחלקו :

ח"א שו"ת הרשב "א שניתן. ככל באיסורים  למעט חובה  המצילים  על מוטלת  האם  היא , מינה  הנפקא

סי' פ"ח יומא בפסקיו, הרא "ש לעומתם : דחויה. ששבת  סוברים סו, סי' ח"ד שו"ת  ורדב "ז  תרפט, סי'

הותרה . ששבת סובר מרוטנבורג , מהר "ם בשם ס"ו כלל ובשו"ת  יד,
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ìéòåé äîå .øéòä éùðàëå äîà íéôìà àìà øúéä ïéàù ùøåôî éøä íù éë ,úãîåò
óéñåîù äîáúà äæ íéøúåñ íéøåòéùä íéðô ìë ìò ,íðéæ éìëá íâ íîå÷îì íéøæåçù

øîàðù éãé ìò àìà ,áø ìù åëøã éô ìò úåéðùîä õøúì úøçà êøã íåù ïéàå .äæ
àìà åðéà ùåãéçä ø÷éò ìëå ,íéøúåî íäù íå÷îì äðåëä "íîå÷îì" äè÷ð äðùîäù
éàãåå .ïéæä éìë íò íâ àéä åá íéøúåî íäù íå÷îì åæ äøæçù ,åðòéîùäì äàáù äæá

.äæî øåñé àì í"áîøä íâù

øá ïîçð áø ìù ÷åìéçä íâ äëìäì àéáäù ,í"áîøá íéùøåôî íéøáãä úîàáå
÷øôá í"áîøá íòô ãåò úøæåç åæ äëìä éøäù .àì åà ìàøùé åçöð íà àåäù ,÷çöé

:æ"é äëìä [úáù úåëìäî] æ"ë

éøä åá åìéöäù íîå÷îá úåáùì íéãçôî åéäå äôé÷ú í"åëòä ãé äúéä íàå
.íîå÷îì úáùá íéøæåç åìà

.äîà íéôìà àìà íäì ïéà äôé÷ú ìàøùé ãé íàù ,äëìää áúë íù ïë éðôì åìéàå
äëìäì è÷åð í"áîøäù ,øåøá øáãä ïë íàåéðùëàåä 'á ÷øôáå .ãçé íâ íéöåøéúä

ìòå ,íéîåçúä úìàùì ñðëð àìå ,ùôð çå÷éôì úáù ìåìéç ìù øúéää ø÷éò ìò ïã
éðéã éèøôì ñðëð àìå ïéæä éìë íò øåæçì øúéää ãöî ø÷éòá ïéãä úà øéëæä ïë
ãé ïéá ÷ìéç àìå äîåúñ äøåöá åæ äëìä áúë ïë ìòå .åîå÷î íù àì éë ,íéîåçúä
ìãáä ïéà ,÷ùðä úøæçä øúéä íöòì ïëå ,äøæçä ïéã íöòì éë .àì åà äôé÷ú ìàøùé
÷åéãá àåä í"áîøä ìù åðåùìå ,äðùîä úà áø ìù åöåøéú éô ìò àåäå .çöðù éî ïéá
íäù íå÷îì ùøôúú "íîå÷îì" äìîäå .øúåé èøôì ïàë êøöåä àìå ,áø ìù åðåùìë
áø ìù åðåùìëå äðùîä éøáã íéùøôúîù íùëå ,íîå÷î àåä íù éë ,úëìì íéøúåî
íé÷åìéç úîçî åæ äëìä äðùå øæç íéîåçú éðéãî øáéãùë ,æ"ë ÷øôá ïëà .åîöò
ïë ìò .ãçàë áøå ÷çöé øá ïîçð áø ìù åöåøú éô ìò àåäå ,ñéðëäì êéøö äéäù
øúéä ïéà æàå ,áø ìù åðéã çëî àìà øúéä åðì ïéà æà äôé÷ú ìàøùé ãé íàù ,÷ìéç
æà ,[ìàøùé úà åçöðùë] ïîöò ìò äôé÷ú íééåâä ãéùë íìåà .íåçúä êåúá àìà

.ùîî íîå÷îì øåæçì øúåîå ÷çöé øá ïîçð áø ìù åéøáã íéîéé÷

íéðîéñ éðùá íù óà ,êåøò ïçìåùáå øåèá úàáåî í"áîøä ìù åçåñðá åæ äëìäå
æ"ú ïîéñáå ,÷ùðä éìë íò äøæçä ïéã ïéðòì è"ëù ïîéñá ,äæî äæ íé÷åçøå íéãøôð

éðéã ïéðòì÷øôá í"áîøä áúëù äîù ,åðáúëù åîë øàáî íù óñåé úéááå .íéîåçúä
íðéæ éìëá íéøæåçù øîåì àìà éøééî äëéìä øåòéùá åàì" :"íîå÷îì íéøæåç" 'á
éøú êðäá àúëìäã øéàî åðáø íùá ù"àøä áúëå" :ãåò íù áúë ïëå ."íîå÷îì

,éúîé÷åàí"áîøä úòã ïëå,íéøåøá íéøáãä ïë íà ."úáù úåëìäî æ"ë ÷øôá
.åùøéô íéøçàä íéðåùàøäù äîî ùãåçî ïéã íåù ïàë ùãçî åðéà í"áîøäù
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הוא  אלא הרצוג, הרב  כדברי גורף אינו  מהצלה לחזרה הרמב "ם  של היתרו

להלכה. ערוך השולחן  העתיק  וכן עירובין , שבמסכת הלשונות כשתי  פסק

לבוא" לעתיד להכשילן  "שלא ונימוקו הרמב "ם שיטת  ביאור 

àåäå íéãåîìúá àöîð àìù íòè ïúåð í"áîøäù ,[âåöøä áøä] äîúù äîáå .â
åà äéåçã úáù íà äìàùá úàæ øéáñäì äöøå ,"àåáì ãéúòì íìéùëî àäú àì"ù
÷ñåô í"áîøä åìéàå ùôð çå÷ô ìöà úáù äéåçãù úøáåñ ïéáåøéòã àéâåñäù ,äøúåä
äìùëä ùùç íåùî úáù ììçì íéøéúî ùãåçä ùåã÷ ïéðòìù íùë ,ïë ìòå .äøúåäù

.ùôð çå÷ô ïéðòì äëìäì ïðéè÷ð ïë àåáì ãéúòì

úáùù ,àåä úáù úåëìäî á ÷øô ùéø í"áîøä ïåùì äðääéåçãçå÷ô ìöà àéä
íéðåùàøä úèéùë àéä í"áîøä úòãù ,íéè÷åð íéùøôîä ìë ïëå äðùî óñëäå .ùôð
äù÷ éøä ,åðåùìá ÷ã÷ã àì í"áîøäù ÷åçãì øùôà äéä íà óàå .äéåçã íéøáåñä
äøãâäá éåìú äø÷éò ìëù ,äéðù äëìä àéáî àåä åîöò ÷øô åúåàá íà ,ïë øîåì ãàî
.äîéìù àéâåñ äçåã àåä äæ êîñ ìò ÷øùå ,äéåçã åà äøúåä íà äæ ïéã ìù ú÷éåãîä

úåëééù íåù äæì ïéàå ,éúòã úåéðòì úìá÷úî äðéà àøáñä ø÷éò ,äæî øúåé íìåà
êøåö åá ïéàù äî øéúð àì äøúåä íéøáåñ íà íâ éøäå ,äøúåä åà äéåçã úìàùì
íéé÷ä øáã ìéáùá àìà øéúäì ïéàù èå÷ðð íàå ,ùôð çå÷ô ïéðòì åà ùãåçä ùåãé÷ì
àéäù åæéà ùé íà ,êãéàî .äøúåä íà óà øéúäì íå÷î ïàë ïéà ,åæ úáùá øáë êøöðå
éèøôáå .øéúäì íå÷î ùé äéåçã øîàã ïàîì íâ ,àáì ãéúòìä íò áùçúäì àøáñ

.'ä äöøé íà ïìäì êéøàð ãåò åæ äãå÷ð

éøáãá íãåñéá íéàöîð íäå ,ãàî íéèåùô éúòã úåéðòì å÷åîðá í"áîøä éøáãå
äðùîä ïéã ø÷éòá (íà ä"ã ,ó"éøä éôãî à"ò á"é óã ïéáåøéò) ó"éøä ìò ïúðåé åðáø

åøúåäù:åðåùì äæå íåçúä êåúá øåæçì

àìà äæ íéîëç åì åð÷ú àì ,íéîëç åì åð÷úù éô ìò óàïìéùëî àäé àìù
àáì ãéúòì.ïìéùëî äéä úåîà òáøà àìà íäì äéä àì íàù .

úåùøá íâ àåäù àøîâä éô ìò íù áúë ïééæä íò øåæçì øúéää íòèá ,ïë íðîà
.÷ùðä úà íù øéàùäì úåùôð úðëñä ãöî ,íéáøä úåùøì ãéçéä úåùøîå íéáøä
ìàøùé ãéù øáåãîä éøäù ,ììë ÷éôñî åðéà åîöòìùë äæ íòèù ,øåøá éøä êà
íâ íîå÷îá ãåîòì íúåà íéáééçî åðééä ïìéùëî úàöîð ìù íòèä éìåìéàå ,äôé÷ú
éìë íò øåæçì øáãá ùé ùôð çå÷ô äî ,ïáåî åðéà ïééãò ïë íà .íéîåçúä ïéã ãöî
éë ,äðëñ íåù íäì ïéà æàå ãçé í÷ùð éìë íò íîå÷îá øàùäì íéìåëé éøä ,í÷ùð
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íù ïéàùë åñôåúì íéáéåàä åìëåéå í÷ùð úà åøé÷ôéù éãé ìò ÷ø àéä äðëñä ìë
øåøá àìà .íù ïééò ìéòì íéøëæðä ïúðåé åðáø éøáãá øàáúðù åîëå ,ìàøùéî ùéà
úà øéàùäì ïëúé àì ùôð çå÷ô ãöîù ,äæ úà äæ íé÷æçîå íéòééñî íéîòèä éðùù
íéîåçúä ïéã ÷åîð ìò óñåð øîåì åðì äéä ïéãä úøåùî ïë íàå ,úëììå ïàë í÷ùð
åúç÷ì íâ íéìåëé íðéàå åøéàùäì íéìåëé íðéàù ÷ùðä ììâá íâ íùî åëìé àìù
àìà ,ìéòì øëæðëå ïúðåé åðáø ùéâãîù éôë àúééøåàã åìéôà àåäù ,úáù ìåìéç ãöî
íúåà çéøëð íàù ,àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð ìù íòèä óøèöî ïàëù êçøë ìò
íâ íäì øéúäì ïåëðì íéîëç åàöî ïë ìò .ìåùëî éãéì àéáé øáãä ,íå÷îá øàùäì

úáù ìåìéçäàúééøåàãùôð çå÷ôä åðéà øúéää ø÷éò ,äæëù ïôåàá .äæ ùùç ãöî
ïéà ùôð çå÷ô éë ,"àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð"ä ÷ø úîàá àåä øúéää ø÷éò àìà
äéäå ,íéîéëñî íðéà äæìù à÷ò àã àìà ,íå÷îá øàùäì íéîéëñî åéä åìéà ïàë

.ìéòì áúëðëå ,àåáì ãéúòì ìåùëîä ùùç ãöî ÷ø íäì øéúäì çøëåî

èéîùäù í"áîøä äùò äôéå .í"áîøë ÷åéãá íä ïúðåé åðáø éøáãù ,äæî àöåéä
àåä øéúîä ø÷éò àìà ,ïàë øéúîä åäæ àì äùòîì éë ,ùôð çå÷ô ìù àøáñä úà

ìéòì áúëðëå ,"...ïìéùëî úàöîð"ä1.

בהקשר בגמרא  מופיע  אינו לבוא" לעתיד מכשילן  "נמצאת הנימוק אמנם,

מצילים  לחזרת ההיתר  בבסיס  עומד בהכרח הוא אולם  להציל, ליוצאים 

והרמב "ם. יהונתן  רבינו מדברי  במפורש שעולה כפי  נשקם, כלי עם למקומם

במקום  נשקם כלי את שיפקירו מהמצילים לדרוש ניתן שלא ידעו , חכמים

זו  דרישה השבת. מוצאי עד הנשק כלי עם שישארו או לעיר, ויכנסו ההצלה

של  הנימוק  מכח כן , על בעתיד. אחרים  לעזרת יציאה לאי  להביא עלולה

תורה. איסורי  גם  להם  התירו לבוא" לעתיד מכשילן "נמצאת

.1çå÷ô ãöî àøîâá øôåñîä äéäù äùòî åúåà úà ùøôî åðéà íâ í"áîøäù ,øîåì íå÷î ùé úö÷å
êéøö äéä äæ éôì éøäå ,äæ ÷ùð éìáî íâ øãúñäì éìåà åìëé éë ,ì"ðëå ïúðåé åðéáø ùøéôù åîëå ùôð
àìà .áéåàä éãéì ìåôéùë úòøëî úåáéùç ìòá àåä äæ ÷ùð íà ìãáä äëìäì íâ èøåôî úåéäì
íéðééðòá ïë íâ åúåà åðéöîù ììëä éô ìò àåäå ,í÷ùð øé÷ôäì íîöò åãéîòä àìù ãöî àåä ïéðòä
úøôñîù åäæå .[à á"ò ïéøãäðñ] "åðåîî ìò åîöò ãéîòî íãà ïéà" àåäå ,ùôð çå÷ô ìù äìà
éðôî äæ ìëå ,áø âøä íîöòá åâøäå éðùä úà ãçà å÷çãå ãçé íìåë åôôåèöäù äùòîä àøîâä
í÷ùð íò øåæçì íäéìò åøñàé íàù ,íéîëç åðã äæîå .í"åëòä éãéá ìåôé àìù í÷ùð ìò åñçù
ïéàù ,ïôåàá .àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîðå ,íäéçà úìöäì åàöé àì ììëáù äì÷ú éãéì øáãä àéáé
ìë ìò .ììë äæî í"áîøä øéëæä àì ïë ìò .òééñî íøåâ øåúá åìéôà ,ùôð çå÷ô ìù íøåâ ììë ïàë
ïìéùëî úàöîð ãöî àåä øúéääù åìù ãåñéä íöò ,í"áîøä éøáã úðååëá øîàð àìù êéà íéðô

.íéðåùàø øàù ùåøéô íâ àåä àìà ,í"áîøä éøáãî ùåãéç åðéà
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לבוא" לעתיד להכשילן  "שלא לבין תחילתן" משום סופן "התירו בין  מה

íâ ùøåôî ,ïúðåé åðáøå í"áîøä ìù äìà íéøáãë ùîî àì íà ,äæì áåø÷å .ã
íòèäù ,(íéàöåéä ìë ä"ã á"ò ã"î óã ïéáåøéò) åáúë ïëù ,íù úåôñåúä éøáãá

íúìéçú íåùî íôåñ åøéúä íåùî àåä*çñåðä éôì íéñçéúî íäù ,íäéøáãå .
íäéøáãá åðéðôìùóåñìàì íä íâù ,íéçéëåî ,ïéæä éìë íò äøæçä ïéðòì äðùîä

ìù øúéää úîçî àìà ùôð çå÷ôå äðëñ úîçî ïéæä éìë íò äøæç ìù ïéãä åùøô
.åàöé àì íä óà íäì øéúð àì íàù åðééäã ,íúìéçú íåùî íôåñ

àì íéñçéúî íäéøáãù øîåì ùéå ,íéñéôãîä úåòèá úåìúì úö÷ íå÷î äéä ïëà
ïåéëî íìåà .äîà íéôìàä ìù ïéãä íöò ìò àùéøì àìà ÷ùðá äøæçä ìù àôéñä ìà
,ø÷éòä úà óøöðù àìåìéà ,÷éôñî åðéà úîàá ùôð çå÷ô íòè éøä ,åðáúëù éôëù
íìåòìå ,úåòèá øáãä úåìúì êøåö ïéà ,ïë íà ,äìöäì åàöé àì ,ïë àì íàù íåùî

íé÷ã÷åãî íéøáãä2.

äð÷á ùîî íéìåò í"áîøäå ïúðåé åðáø éøáãå íøáñäá úåôñåúä éøáã íàä ,ïëà
ãöî íòèä è÷ðù ïúðåé åðáø íâ éë ,íéååù íéøáãä éøä äøåàëì .ïåéò êéøö ,ãçà
äæ íùå ,ùãåçä ùåãé÷á øåâùä ïåùì àìà è÷ð àìå ,à÷åã åàì àåä "àáì ãéúòì"
íéîòôä ììâá àìà äæ ïéàå ììë íúåãòì êéøö äéä àì åéùëò éøä éë ,÷ã÷åãî úîàá
äìöäì úàöì íéëéøöù åéùëò ïîãæîù ïéðò åúåàá éøä ,åððééðòá ïë ïéàù äî .úåàáä
øúåé ïë íàå .úåàáä íéîòôì à÷åã åàìå ,úàöì åöøé àì àîù ùùçä ïë íâ êééù
úåôñåúäù åîë ùîî åðééäã ,"åàöé àìù ïìéùëî úàöîð" ïåùìä ïàë êééù äéä

."íúìéçú íåùî íôåñ" íðåùìá åè÷ð

éøáãá ïåéã åðì ùéùë èøôá ,íéîòèä ïéá ÷ìçì íå÷î ùé øáãá ïééòðùëì íìåà
àøîâá íéàöîð äìà íéîòè éøäù .äøòùä èåçë íé÷ã÷åãî íäéøáãù íéðåùàøä

.2ìù äæ ãåñé éøä ,àôéñä ãò íäéøáãá åëéç äîì íîöò úåôñåúä ìò ìåàùì ùé äøåàëìù àìà
íìåà .ì"ðëå ,ïúðåé åðáøäî åðàáäù åîëå ,òåîùì øùôà àùéøäî íâ íúìéçú íåùî íôåñ åøéúä
úøéæâ úà äåöî øáãá åøæâ àìù :øçà íòè øîåì øùôà éë ,úàæ äçéëåî äðéà äîöò àùéøäù äàøð
íìåà .[øéúäù äæ àåä øñàù éî] åøîà íäå åøîà íäå ,úáù áøòá ÷ø òá÷äì íéçøëåîù ,íéîåçúä
ìò åøæâ äåöî êøåöì íâå ¯ ììë äåöî äùåò åðéà äòù äúåàáù ,÷ùðä íò øåæçì åøéúäù äîî
àìà øúéää ùøôì äéä øùôà éà êçøåë ìò ¯ äæá àöåéëå øôåùá ïåâë ïðáøã ìåèìèá óà ìåèìèä
àìà àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð ãöî àåäù åéøáã ùøéô àì ïúðåé åðáøä íâ úîàáå .ïúìçú íåùî
àìà ï÷úé àì äæå ,íéôìà úòáøà åì ùé æàå ,íéòìáåî íéîåçú åéäùë ãéîòîä õåøéúä éôì àøîâá

.úãçåéî íéîëç úð÷ú úîçî àåä íòèäù øîàð ïë íà

העורך* לעיל.הערת ההלכתי  ברקע ראה :
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óåìéçáïåùìóåìéçá íâåïéãäøåîà ïìéùëî úàöîðù íòèä éë .úåàöåúä ìù
úáù ìåìéçì íâ òâåðå ùãåçä úåãòìàúééøåàãíåùî íôåñ ìù íòèä ïë ïéàù äî .

.ïðáøã øåñéà øúéä ïéðòì àìà àøîâá øëæð àì íúìéçú

ïéà ,íúìéçú íåùî íôåñ ìù äæ íòè àáåäù [úåîå÷îä] äìà ìëá úîàáå
çøëåî åðéà éøäù ,áåè íåé úçîù éåáéøî äòéðî ìò àìà ùîî ìåùëî ìò øáåãîä
ùã÷îá äãåáòä éøä ,ùã÷îá äéèøä ïéðòì ïëå .äæ éãé ìò à÷åã âçä úçîù íéé÷ì
ïåãéðá ïëå ùãåçä úåãò ïéðòì ïë ïéàù äî .÷ìç äá ç÷é àì äæ íà íâ áëòúú àì
éãéì øáãä àåáéù åà åãòåîá ùãåçä ùã÷úé àìù ùîî ìåùëî äæ àäé éøä ,ïãéã

.úåùôð ãåáéà

øéúäì íå÷î ùéù ,íùî óéãò ïàëå ,éîð éëä ïéàã úåôñåúä úðååë ùøôð íàå
ùùç íåùî íôåñáìåùëîõøúì àôåâ äæá íéìåëé åéä äøåàëì éøä ,íúìéçúá ùîî

úåëìää íò ãçé åîå÷îì ÷ùðä úøæçä ìù äæ ïéã úåðùì íå÷î äéä àìù íúéùå÷
,äæ íòèî éøäù .ìåùëî éãéì àéáäì ìåìò äæù ãöî øçà âùåî åäæ ïàë éë ,ïää

.àúééøåàã øåîç øåñéà íâ øéúäì íéàá åðà

íôåñ ìù ÷åîéðá ùîúùäì ììëá ïéà ,äøåú øåñéà øéúäì éãëáù ,éì äîãð ,êãéàî
ãöî àìà ,ãåçì äæ äø÷îì àì ,éø÷éòä ùùçä ãöî àì íà ,ãåçì íúìéçú íåùî
,äøåú øåñéàì òâåð äæ øúéäù ïåéëù .àáì ãéúòìä úà íâ ïåáùçá íéàéáî åðàù
åúåà åàøù íåùî åøéúä íéîëçù øîåì çøëåî éøä ,øúéäì äøåúá ùøåôî åððéàå

ìåìë,ïéøåòéùì íäéøáã úúì íéëéøö åéä ,äæ éôì ìáà .ùôð çå÷ô ìù øúéää ììëá
àìåìéà ìéöäì íéàöåé åéä àì úîàá íéðåãðä íéùðàä íà ,íéøåîà íéøáã äîáù
øàùðå àöåé äéä äæ àìåìéà íâù åùôðá øòùîä íãà ìáà ,í÷ùð íò øåæçì äæ øúéä
øåñéà øàùð äæ åìöà ,ùôð çå÷ôä ììëá ìåìë äæ ïéà àìéîî åìöàù ,úåáùì íù

ìåìéç ìù äøåú.àöîð àì äæ ÷åìéçå .ùîî úáù

äìàùð äìàùä ìë íàù ,øîåì íå÷î äéä ïë åîëéøçàäùòî äùòð øáëù
ìåàùì àáù éîì àìà ïúðé àì øúéää ìëå ,øéúð àì äìöääéðôì÷øù ìéöäì àöåéù

ìåìéçì òâåð øáãäù íå÷îá êééù àì éøä âåìô àì øîåìå .úåùùçì íå÷î ùé æà
.àúééøåàã úáù

,ïðáøã íéøåñéàá àìà "íúìéçú íåùî íôåñ" ïåùìá íéîëç åùîúùä àì ïë ìòå
éìá íâ âçä úçîùî íéòðîð åéä àìù íùôðá íéòãåéù äìà óà ,íéøúåî íìåë íùù
ììâá åòðîéù øáãä éåöîù ïååéëî ììë ì"æç åøæâ àì àðååâ éàäëáù íåùî ,øúéää
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ììëð àåäù íåùî àìà åøéúäì ïéàå äøåú øåñéàì íéòâåð íéøáãäùë ïë ïéàù äî .äæ
.ììåë øúéä äæ ïéàù ,øáãá ÷ìçì çøëåî äéä ,ùôð çå÷ô êøåöá

åðàù ,"àáì ãéúòì [ïìéùëî]"ä ãöî àìà øúéää ìòôé àì ïàëù ,øåøá ïë ìòå
íöîåöî ïéðòì ÷ø àì òâåð øáãä úà íéàåøäæíò íâ áùçúäì íéëéøö åðà àìà ,

åéä åéùëò íäá íéðã åðàù äìà íéùðà íà äðéî à÷ôð ïéà ïë ìòå .ãéúòì úåàöåúä
éë .åéøçà åà äùòîä éðôì íéãîåò íà åà ,àì åà ,äæ øúéä éìåìéà úàöìî íéòðîð

íðîà íàäìàøáë àåä äæ ïåãðå ,íéòðîð åéä àìéøçààéáäì êéøö íìåà ,äùòîä
íéø÷îä úà ïåáùçáíéàáäúàåìëäìàì íâ íéøéúî ïë ìòå .íééåöîä íéùðà éâåñ

åè÷ð ïúðåé åðáøå í"áîøäù ïôåàá ,ììë äæ øúéäá éàðú íåù ìéèäì éìáî ,åðéðôìù
.÷åã÷ãá íäéøáã

טוב  יום  לשמחת שנוגע  תחילתם ", משום  סופם  "התירו הטעם  בין הבדל קיים 

הטעם  לבין מדרבנן , איסורים  רק להתיר  ובכוחו עצמו  שהותר  בדבר ביום  בו 

של  אפשריות עתידיות לפעולות שנוגע  לבוא ", לעתיד מכשילן  "נמצאת

להתיר ובכוחו  ההלכה, את לברר כעת בא  שלא  מי ידי על גם נפשות הצלת

נפש. פקוח של ההיתר מן  חלק  שהוא  משום  דאורייתא, איסורים  גם

התוספות שיטת

âåñî øúéä åäæ éë ,ììë àéùå÷ íúéùå÷ äúéä àì ,äæì åðååë ïë íâ úåôñåúä íàå
íò åúåðîì íå÷î ïéàå ,ìéòì øëæðëå éøîâì øçàìò .íúìéçú íåùî íôåñ ìù äìà

úéìîøëá àìà äøæçä øúéäì íéùøôî íðéà úåôñåúäù ,íéøáãä øúåé íéèåð ïë
øåñéà àìà íù ïéàù ,äæá àöåéëåïðáøã.

ïéçáäì øéëæä àìå ,"(åúéáì) åúéáá ìèåð ãçà ìë àäéù" :éîìùåøéä ïåùì ïëà
åà äôé÷ú ìàøùé ãé ïéá ÷åìéçäù àøîâä úåòîùî ïëå ,íéáøä úåùø êøã øáåò íà
êåúá ÷ùðä úøæçä úøåöì òâåð åðéà ìáà øúåé åà äîà íéôìàä ïéðòì àìà åðéà àì
åîëå ,åùåøéôá ïúðåé åðáø áúëù åîë äàøð ,íéáøä úåùø êøã åìéôà ,äîà íéôìàä
äæùë íâ úøúåî äøæçäù ,êåøò ïçìåùäå í"áîøä ìù åðåùì úîéúñî øåøá äàøðù
úåëàìî íâù ,ùãåçä ùåã÷ ïéðòì åîë ùîî äæ éøäå ,àúééøåàã øåñéàá òâåð

.åøúåä àúééøåàã

àìà ,äæá íé÷ìåç íðéà íä íâù ,úåôñåúä éøáãá åðîöò ÷åçãì éåàø øúåé ïë ìòå
íåùî íôåñ" ìù âùåîá ìåìëì íå÷î ùéù íéøáåñù éôì íúéùå÷ åù÷ä íå÷î ìëîù
ìëîù ,äøåú øåñéàì íâ òâåðå øúåé óé÷î àåäù éô ìò óà ïðã äø÷î íâ "íúìéçú
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äî ìù ÷åîéðäù ãçà àåä ïåéòøä íå÷îäéäéù.íéøåñéà éøúéä åéùëò ìòåô êë øçà
.ììë ÷åô÷ô àìì øåøá øáãä äëìäì íå÷î ìëîå .äæá ïåéò êéøö ïééãòå

מצילים  לחזרת ההיתר להלכה אולם צרכה. כל ברורה איננה התוספות שיטת

תורה. באיסורי  אף ברור  נשקם כלי  עם  למקומם

נוספות בהלכות  לבוא" לעתיד להכשילן "שלא

çå÷ô ïéðòì úããåá äëìä åðéà "àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð" ìù äæ øúéäå .ä
:åðéðù êë éøäù ,ùôð

éãé ìò àì åììä íéøáã íéùåò ïéàåíéøëðã"ô àîåé) íéðè÷ éãé ìò àìå
.(á"ò 'ã óã íù ,ó"éø úñøéâ éôì ,á"ò

:äæá øàéá íù ï"øáå

íéðè÷å í"åëò åàöîé àìùë øáãä àáé àîù ,'åëå àîìòá éàø÷àá åìéôàå
.úáùä úà ììçì åöøé àì

ï"øä úèéùåúáùù äöéáã éðù ÷øôá éøä àéääéåçãúàæ äòùáå ,äøúåä àìå
íéãéô÷î íå÷î ìëîå ,éøëðä éãé ìò øùôà éøäù ,úáùä úà ììçì ììë êøåö ïéà éøä
àìùë úøçà íòôáù "øáãä àáé àîù" íåùî ,éøëðä éãé ìò úåùòì àìù à÷åã

.ùôð çå÷ôì øáãä íåøâé ,éøëåðä åàöîé

àäú àìù" :ìù íòè àìà øéëæä àì åðåùìá (â ,'á úáù úåëìä) í"áîøä íðîà
íéùðì àìà äæä íòèä ïéà"ù ,íù äðùî ãéâîä áúë êë êà ."íäéðéòá äì÷ úáù
,ï"øä áúëù åîë êçøåë ìò àåä íù íòèä ïë íàå .ïè÷å éøëåðì àì ìáà ,"íéãáòå

.äæ òâøá íééåöî íéøëð åéäé àìùë ,ãéúòì ïìéùëî úàöîð íåùî

ïééöù äî ìòå .äëìäì äæ ïéã ÷éúòä ('áé óéòñ ç"ëù ïîéñ ,ç"åà) êåøò ïçìåùáå
êéøàî ,éøëåðä é"ò äùòé éåçéã éìá úåùòì øùôà íàù ,"íéøîåà ùé"ä úòã à"îøä
äúà àîù ùùç ùé" éøäù íåùî ,ïë øáãä ïéàù çéëåäì äáøîå ('ä úåà íù) æ"èä
,÷éñîù ,êë éãë ãò .ìéòì íéøëæðä ï"øä éøáã úà ïë íâ ïééöå ."àáì ãéúòì ïìéùëî
ïéãä úîçî àìù íéáøì åúòã äìâéù ,ïîåæîä éøëåð ãé ìò úåùòì åäùéî äöøé íàù

.ïë âäåð

.íéàåøä úòãì íéùùåç íðéàù éðôî àìà äæ ïéà ,íéøéîçîå íé÷ìåçä íâù äàøðå
úåùòì êéøö ïéàå ìàøùéá äòåãéå úçååø àéä ,ùôð çå÷ô íùì øúéä ìù åæ äëìä éë
äçðää ø÷éòá åãåé íä íâ ìáà ,àåáì ãéúòì ìåùëî íåùî ïàë ïéàå úåçëåä äæ íùì
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íéìåãâ é"ò à÷åã úåùòäì êéøöå øúåî äéä ,äæ ùùç íåùî ïàë äéä åìéàù3øàáäå .
åøéòä àìå æ"èä éøáã å÷éúòä (â"ì úåà) äøåøá äðùîä ïëå ('ä úåà íù) áèéä

.åðéãéá äèå÷ð äëìä êëå .íåìë íäéìò

íéøæåçá ïëå ,ùôð çå÷ô ïéðòì íéðåùàøáå àøîâá øëæð àì íâ äæ íòèîù äàøðå
åîò íéëñäå) à"îøä áúëù åîë ,øåçéà àìá øùôà íà éåðéùá åùòéù ,íðéæ éìë íò
íà éë ,äåàùòù íéðù ãé ìò äéùò ìù úåøùôàä úøëæð àì ïëå ,(äøåøá äðùîá
ïìéùëî äúà éøä ,øåçéàå äøéúé äçøè éìá åìéôà íéåñî äø÷îá éøùôà äæ íðîà
éøäå .åæ äøåö éãé ìò àìà àì íà úåçãéì úáù äðúéð àìù åáùçéù àåáì ãéúòì
íù) äøåøá äðùîä ìù åúòãå .åðéðôì ïîåæîä éøëð ïéðòì æ"èä ïòåèù åîë ùîî äæ

.ïåéò äëéøö ,íéøáãá ÷ìçîù äàøðù ,(ä"ì úåà

"àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð" ìù äæ ÷åîðù ,íéãîì åðà íéøåîàä íéøáãä ìëî
åä çøëåî ãåñé àìà ,í"áîøä éãé ìò ùãçúäù ÷åîð åðéàìöà ìáå÷îå àøîâä éôì à

íå÷î åðì äéäé íà ïë ìòå .ùôð çå÷ô éðéã ìëá èåîú àìù ãúé àåäå íéðåùàøä øàù
åæ ïéà éë ,øéîçäì êåëçì íå÷î ïéàå ,åì ÷÷æäì éåàø éàãå äæ íòèî øéúäì ïåãì

.íééãé éúùá íàçãå à"îøä éøáã ìò æ"èä ùéòøäù åîëå ,àìå÷ àìà àøîåç

בדורנו  למקומם" "לשוב ההיתר מן הרצוג הרב  הסתיגויות 

í"áîøã ïåãéð ïéá ÷ìçì [âåöøä áøä] áúë ,(íéîòèä íäå ä"ã) øåáéã åúåàá .å
íäì ïéàù (á .øëùá ïàë íéùåò [íéøèåùä] íäù (à :íéîòè éðù íåùî ïãéã ïåãéðì

.÷ùð éìá øåæçì ãçôì äîî [íéøèåùì]

íéìá÷îù ïëúé åðúðùîá åðîðù íúåà íâ éøäù :ìåàùì ùé ïåùàøä íòèì äðä
éãé ìòå äòìáäá úáù øëù íâ íéìá÷îå äøéîùá íé÷åñò åéäù ïåâëå ,øëù
àøîâá øáë åðéöî ãìééì äàáä [úãìåé] äéçáå ,íúëàìîî åìèáúä ïàë íé÷ñòúîù
àìù äàøð êà ,(à"ò å"ë äøæ äãåáò ,äéøëðä úà úãìéî éáâì) øëùá úåãìéî åéäù
ïî àöåé àìì èòîë ìéâø àåä äæ øáã ,íéðô ìë ìò .íéøåîà íéøáãä íéøëð éáâì ÷ø
äæ éôìù ,øéòéù íéðåøçàäî ãçà óà èéîúùéà àì ïë éô ìò óàå ,åðéúåøåãá ììëä
øåáò íéìá÷î íäù äæ øëù éàãå àìà .äéç éáâì åðìöà íéé÷ åðéà äðùîä ìù äæ ïéã
íå÷î äæéàá äìèáì úåò÷úääå úåîîòúùää íò äëåøëä äçøèì êééù åðéà ìåôéè

.3àìà ,íéãáòå íéùð ïéðòì àôéñì äîåãá àì åà éøëðä ïîåæîù ïéá ÷ìéç àì àúééøáä íúñ éøä éë
äî .àåáì ãéúòì ìåùëî ùùç ùéå åæ äëìäá íéàé÷áå íéòãåé ïéàù íå÷îá àúééøáä ïéã åùøôéù

.éúòã úåéðòì äàøð ïë ,íîå÷îáå íðîæá ïë ïéàù
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íéùðàä ìëë åá úåéäì íéöåø åéäù úáùä íåé úøéåàîå íúçôùîî ÷åçø çãéð
÷ø äæ úà íéàåø íä éøä ,ìåç íúáù úåùòì íúåà çéøëî í÷ñò éë íàå .íéøçàä
íéëééù íðéàù íéøáãì àì ìáà ,äìöää íöòì ùîî çøëä àåäù äãî äúåàá
íâ íéàéáî åéä åìéàù ,íúøåëùî úà íéìá÷î íä äæ ãòá àì ,íéðô ìë ìò .äìöäì
íé÷÷æð äáøä åéä íà úòãì ïéà ,æà íâå ,äîëå äîë éô äìåò äúéä ïåáùçá äæ úà
éà úîçî ìàøùéá äæ òåö÷î éøçà äìåãâ äøéäð ïéà éëä åàìá íâ òåãéë éøäå .êëì

.äæá êåøëä íééçä øãñ øñåçå äðëñä ,úåîéòðä

ùùçäù ,øàåáî ïúðåé åðáø éøáãá äðä ,ãçôì äî íäì ïéàù éðùä ÷åîéðì òâåðáå
äñéðëä ãéì í÷ùð íéøéàùî åéä åìéà ÷ìúñî äæ éøä éë ,úëìì ãçôä àì àåä äéäù
ùùçå ,ùôð çå÷ôì íåøâé äæå íéøëðä éãéì ìåôé äæä ÷ùðäù ãöî àìà ,øéòä úîåçì
éãéì ìåôéì ìëåéù ïôåàá ÷ùðä øé÷ôäì úåøùôà ïéàù ,ïãéã ïåãéðá íâ íéé÷ äæ
÷ø åøéàùéù ÷ôúñäì øùôà äéä éìåà ïãéã ïåãéðá íðîà .íéðâåäî íðéàù íéùðà
äìàì äð÷ú åðàöî àì ïééãò éøä êà ,ø÷ôä äéä àì øáë æàå íéèòåî íéøîåù
.úîéé÷ ïìéùëî úàöîð ìù äðòèä óåñ óåñå ,íù øàùäì íäì çøëäáù íéèòåîä

בדורנו  ההיתר  גבולות

íéîåçúùë åà ,íåçúä êåúá äøæçì àìà åðéöî àì äæä øúéää ìë ,ïë íðîà
íéòìáåî*ìëã ,úéðåëîá àì ìáà ìâøá øåæçì àìà øúéä ïéà ,ïë åîë .äæî øúåé àìå

äæáù àøîâä êåúî äàøð éë ,úåëàìî øåñéàá äëåøë [úéðåëîá äòéñðä ìù] äø÷éò
.ïìéùëî àäú àìù ÷éôñî øáë

ïìéùëî úàöîð ìù äæ ïéðòù äàøð éë .øúåé øéúäì ïåãì úö÷ íå÷î ùé åðøåãá ïëà
åðà íéàåø äðä éë .øåãä áöî éô ìò éåðùì ïúéð àåä àìà òåá÷ øáã åðéà àåáì ãéúòì
ïëå ,íåé åúåà ìë íùî åææ àì íãå÷ù ùãåçä úåãò ïéðòì ïéãá íééåðéù åìçù äðùîá
äàá äîì äåîú äøåàëìå .äîà íéôìà íäì ùéù åð÷úù ãò ,ìéöäì íéàöåéä ïéðòì

?åæ äð÷úá êøåö åùéâøä àìå åòãé àì æà ãò úåøåãä ìëå øçåàî êë ìë äð÷úä

íáåøù úååöîá ÷ã÷ãîä øåãá éë ,òåá÷ åðéà äæ øáã úîàáù íåùî àåäù ,äàøðå
íâ ìéöäìî íéòðîð åéä àì éàãå ,ùôð çå÷ô ìù ìåãâä êøòä úà íéøéëî íìåëë
íìéùëäì ãéúò äúà ìù ùùç ììë íéé÷ äéä àì æàå ,øåæçì úåøùôàä àìåìéà

העורך* ואמרו הערת בדרך, הולך  והוא  ברשות  יוצא "היה  ב ': סעיף ת"ז  סימן או"ח ערוך שולחן ראה  :

נע כבר התחוםלו: מקצת היה ואם רוח; לכל אמה  אלפים ממקומו לו יש לעשות , שיצאת המצוה שית

יצא ". לא  וכאילו למקומו חוזר  זה הרי ממקומו, לו שיש אמה  אלפים בתוך מובלע ברשות ממנו שיצא 
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øúåé úåøåãá ÷øå ,åìà ïéòî úåð÷ú ïé÷úäì êéøö äéä àì íâ ïë ìòå àáì ãéúòì
åð÷ú ïë ìòå ìåùëî ùîùì ìåëé äæù íéîëç åàøå ,úååöîä íåé÷ ùìçð íéøçåàî

.øéúäì

íéëìåä äøåú éøîåù åðøòöìù ,íåúé øåã åðøåãá ïåãì ìåãâ íå÷î ùé äæ éô ìòå
øúåé úö÷ ïåéñéðá ãåîòì íäì äù÷ù íäá íéáåøî ,íéøîåùä äìà óàå ,íéèòîúîå
íå÷î åúåàá íãáì øàùäì åëøèöéù àåäù éôë ïéãä úà íäéìò ìéèð íàù ,ìåãâ
ìâøá øåæçì íäéìò ìéèðù åà ,íåçúì õåçî äæùë ,ùôð çå÷ô íùì íùì åòéâäù
íìöà ùéìçé äæ íéðô ìë ìò éøä ,åðì åòîùé íâ íà ,úåôééòî íéëøãáå ìåãâ íåçá
íå÷î ùé ,éúòã úåéðòì ïë ìò .ïìéùëî úàöîðå ,äæ ïéòî ãé÷ôúá ùîùì ïåöøä úà
ì"æç åá åùîúùäù äîî øúåé àåáì ãéúòì ïìéùëî äúà ìù äæ øúéäá ùîúùäì
äèìçä úìá÷ ìù äìåãâ úåéøçà ïáåîë ùøåã äæ íìåà .íøåã áöîå êøåö éôì ,íøåãá

åãâ ïéã úéá ìù.ïåéòì íå÷î ìëîå ,óéðñë àìà äæ øáã øéëæî éðéàå ,øåãáù ì

משם  זזין היו לא "בראשונה ה): (ב ' השנה ראש  במסכת במשנה האמור מן 

את  הרחיב  גמליאל רבן הזמן  שעם עולה, גמליאל..." רבן התקין  היום. כל

ישראלי, הרב  מחדש מכאן  ולהציל. להעיד היוצאים של התנועה מרחב

הדור . למצב בהתאם ההיתר  גבולות את להרחיב  חכמים  של שבסמכותם 

מצוות  משומרי למנוע  עלולה בשבת שוטרים  של חזרתם הגבלת בדורנו ,

ועל  לבוא", לעתיד אותם מכשילים ו "נמצאנו  הצלה בתפקידי  לשרת להתגייס 

ההיתר . את להרחיב  לשקול מקום יש  כן 

שבת ? שומרי שאינם באלו  להתחשב צריכה ההלכה  פסיקת  האם  ב.

,áðâ øåñàì íéàöåéä íéøèåù ìò ïåéãá øåáéã åúåàá [âåöøä áøä] íù áúë ãåò .æ
äø÷îá ìåôéè àäé àì íàù ùùç íéé÷ù àìà ,ùôð çå÷ô øéùé ïôåàá ïàë ïéàù
,ãçàë åéùëò íéàá äçéöøå äáéðâå ùãå÷ úáùá íéáðâ åáøúé äøèùîä íòèî äæë
áúëå .øéúî àåáì ãéúòì úåùôð ùùç íâù ,ìéòì åøëæåäù ,í"áîøä éøáã éô ìòå

éøîâì íéååù íéðééðòä ïéà íå÷î ìëîù ,äæá*ïàë àåä øúéää ìëå ìéàåä ,úéðùå .
àì åðøòöì íä [íéøèåùä ìù] ìåãâä áåøä äðä ,úåáéðâ äðéáøú øéúð àì íàù éðôî
ùîùé àì ïë íàå ,åòðîé àì àìéîî éøä íäå úåðáøä ìù úåàøåää íò íéáùçúî

.úåáéðâ äðéáøúù äæ ùùç íåùî øéúäì àáð êéàå úåáéðâ éåáéøì øåñéàä

העורך* נפשות .הערת לאובדן גניבה בין הכרחי סיבתי  וקשר  מספקת  ודאות שאין מפני :
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úåðúùäì êéøö åððîæá äéä ïë íàù ,äëìäá íå÷î åì ïéà äæ ïåáùç éúòã úåéðòì
ïìéùëî úàöîð" íåùî ïë íâ àåäù ,÷ùðä íò øåæçì øúéää ìù ïéãä ø÷éò íâ
íéãéô÷î íðéà ÷ùð ìöà íééåöîä áåøä íâ éìåàå øåáöäî äáøäù ïåéë ,"àåáì ãéúòì
ïëå .íãé ìò äëàìîä äùòú àìéîîå ìéùëð àì íúåà ïë ìòå ,åðéôî íééç íðéàå
÷ø ïë íâ àåäù ,éøëåð éãé ìò øùôà íà ïéðòì æ"èäî ìéòì åðøëæäù ïéãä äðúùé
áåøù íå÷îá íéé÷ äæ ùùç ïéà äæ éôìå ,"àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð" ìù íòèî

.äøåú øîåù åðéà øåáöä

:íéîòè äîëî åðéà äæ ïåáùç éàãå àìà

(à)ïéãäå íäéìò ïåãì íâ íéååöî åðàå ìàøùé ììëî íéàöåé íðéà ìåò é÷øåô íâ
äæ ïéàù ïëúé äðä ,øéæç øùá ìåëàì íéðëåîù éô ìò óàå .òá÷ð íäéìò íâ
äùòéù çøëåî äæ øáã íà ,åìåë íòä ìò àåä ïåéãä ïë ìòå .äìè øùá àìà

;àì åà åäùéî éãé ìò

(á)áùééì úåøùôà ïéàù íäì äàøð äéäù äæ êåúî ÷ø ìåò ú÷éøôì åòéâä äáøä
éãåäé íò úåùîúùä ìù úåøùôàì úåãåä ÷øå ,äðéãîä éëøö íò äøåúä úà
òá÷úù éãé ìòù ,àöîð .ãîòî ÷éæçäì úéúãä úåãäéä äìåëé "éåâ¯úáù"
íåøâé ,ïéãä éô ìò äðéãîá íéôåçãä íéëøöä éåìéî úà úøùôàîä äëìää
íúåà íéìéöî åðà éøäå ,äéåìúå úôôåø íúåãäéù äìà ìù íúå÷æçúäì øáãä

;íäééç ìëì íéìåãâ íéìåùëîî

(â)úà úåùòì ìåëé åðéà ãçà óàå ìéöäì íéàöåéä íéùðàä ìù úåîëä òá÷ð àì
éë ?úåàî øåáö êåúá øáãä øëåé íàä ,àöà àì éðà íà êëá äî :ïåáùçä
íãéá äúìò àì äáøäù äî çéìöî ãçàäù íéîòôì ùéå øùëåé éî òãåé ïéà
éøä ïãéã ïåãéðáå .(ãçà óà àöåé àäé àì ïë äùòé ãçà ìë íàù äîî õåç)
éùðà ïéá äáåøî äøåú éøîåù øôñî àäé àì äìàë úåãáëä çëåðìù øåøá
.éãîì åðéðéòì úàæ äçéëåî úåàéöîäå ,úàæä äøöìå íäì äî éë ,äøèùîä

ùé ,äøèùîä éãé ìò äàáù ùôð çå÷ô ìù åæ äìàù ïééðòì à÷ååãù äîãð éøäå
íéòãåé íä ÷ø éë ,íù äøåú éøîåù øúåéå øúåé úåáøì êøåö äîöò úàæä äëìää ãöî
íéæéøæ ãéîú åéäé àìà ,úåéçåð ìù úåàìúîàá åìöòúé àì íäå íãàä êøò éåàøë
éåâá ùîúùäì àì ïéðòì ÷åîðä íéðåøçàá åðàöîù åîë ùîîå .äåöî øáãì íéðåùàøå
åðééäå .åúëàìîá ìùøúî àåäù øáãä éåöîù éðôî ,ùôð çå÷ô ïéðòì éåöî àåäùë íâ
,ïë åîë .íéøçà ìù íäééçî øúåé åéìò äáåùç àåä åúçåðîå ,åúåéçåðì åéðéòù íåùî
äøåú øîåù éãåäé ïéá ,úåàéöîá úåáåø÷ íéúòì äæ úà íéàåø åððäå ,ìåãâ ìãáä ùé
ïéàù ìåò ÷øåô ìù åéãéì ïåúð øáãä íà ïéáì ùôð çå÷ô íò ìáåâä øáãá ÷ñòúîù
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éåìéîù ÷ôñ íåù ïéàå .ñç åðéà íéúò ¯ àåä åééç ìò óàå ,äúùå ìåëà àìà åééçá åì
åáøé íà úåìéòé øúéá äùòé ,ùôð çå÷ô íåùî äáøä íäá ùéù äøèùîä éãé÷ôú

ðô øúñì÷ íâù ,äîî õåç .äøåú éøîåù äéúåøåùáúòéðîì ììëá äðéãîä ìù äé
ìåôèäå éîì'â éùòî åøëæé) äîöò äøèùîä éùðà ãöî íâ ,ìååò éùòîå úåúéçù

úáùä úøéîù ìò úåðâôäá éúøèùîä*.íéøèåùä íä éîå éî éåìú äáøä ,(

íäéðù ìòå ,íéøèåùä éåðéî ìò åðéååèöð ïë ,íéèôåùä éåðéî ìò åðéååèöðù íùëå
éøîåù ÷åçéø ìù ,äæî ìåãâ ìåùëî êì ùéä ."÷ãö èôùî íòä úà åèôùå" :øîàð
,úåùôð ãñôä éãéì íéø÷î äæéàá åéúåá÷òá àéáî äæ éàãååù ,äøèùîä úåøåùî äøåú
åá ,íéøçà éãé ìò åùòé íé÷ôåñîä íéùòîäù øîàðù ,äæá ÷ôúñäì àì éåàø àäéù
åùòé äìà íéøáã äæ àìáù ïåáùçä êåúî ÷øå íìåëì íøéúäì äéä ïéãä ãöîù ïîæá

.äøåú íéøîåùä äìà ìò äæ úà øåñàð ,[éðåìéçä øèåùä éãé ìò]

úà ïåáùçá àéáäì êéøö åðéà åæ äãå÷ðá ïåéãäù ,øåøá øáãë éì äàøð ,øáã óåñ
àì ,áåøì íù åëôäéù øåúçì íâ åðéìò) äæä íåéë äøèùîá äøåúä éøîåù øôñî
ïåãì íéáéåçî åðà àìà ,(íéøçà úåîå÷îá áåøì òéâäì óåàùì åðéìòù äîî úåçô
íìåëì àéäù éôë äëìää úà íäì òéîùäìå äøåúä ìå÷á òåîùì íéðëåî íìåë åìéàë
ãòå .äæî òðîäì éåàø ïéàå íìåëì øúåî äæ éøä ,øúåî äæù äîë ãòå .äååù ïôåàá
éùðà ìë úà áééçîå âäåðä éììë ÷åç äæ àäéù øåúçì åðéìò ,øåñà äæù äîë
òîùé òîåùä .íéáøá åøîàìî ññäð àì ,äæ ÷åç ìá÷úéù ãò íâå .ãçàë äøèùîä

.åúåéøçàå åúðåìú åðéìò àìå ,ìãçé ìãçäå

רבים של  נפש פקוח ג.

לבוא" לעתיד מכשילן  "נמצאת של  להיתר והמקור  נפש בפקוח  הספק גבולות 

,ùôð çå÷ô úîçî [úáù ììçì] øúéää éøãâ ìò [âåöøä áøä] ìù åðåéã êùîäá .ç
,øáãá øãâ äæéà êéøö íå÷î ìëîù ,áúë ,áåøä øçà äæá íéëìåä àìù ïì àîéé÷ã
íàù ,÷ìçî óåñáìå .óåñ øáãì ïéà ïë íàù ,úå÷åçø úåùùç äìòðù ïëúé àì éøäù
,úåùôð úðëñ íåùî äá ïéà íéø÷î áåøáù éô ìò óà ,[ìòåôá] äðùé øáë äèè÷ä

העורך* קישון)הערת (היום ג'למי המעצר  שבתחנת ברבים, התפרסם התשובה  נכתבה  בה  בתקופה :

המשטרה ע"י פוזרו תקופה  באותה השבת  הפגנות גם  כיפה . חובשי בעצירים התעללו שוטרים

יתרה . באלימות 
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úðëñ éãéì àéáäì ìåìòä äø÷îä äø÷ øáë éøäù" ,ùôð çå÷ô ÷ôñ øãâá äæ éøä
àîù ùùç úîçî äìåòôä äúùòð øáëù éøçà ñéñáì äøæç ïéðòì ,íìåà ."úåùôð
êëåç ,äìà ïéòî íéø÷î åø÷é àìù øåîùìå úåàøì úåãééðä øåéñ ïëå ,ùãç øáã ïîãæð
íðéà (úåèè÷ ìù) äìàë íéø÷î ìù úåçéëùä íöòå ìéàåä" øéîçäì [âåöøä áøä]

."èåòéî øãâá àìà áåø øãâá

øå÷ñì ùé àìà ,ãåçì äø÷îå äø÷î ìë úðéçáî àì ïàë ïåãì ùé ,éúòã úåéðòì
äø÷îá íâ äëìää úà òåá÷ì äæ éôì ÷øå ùçøúäì íéìåìòä íéø÷îä éðéî ìë úà

.íéåñî

ììçì åéùëò íéøéúîù ,ìéòì åá åðøáã øáëù ììëä ãåñé úåàøì àð äøåñð úéùàøå
ììë åðãîì ïëéäî ,äåîú äøåàëì éë .àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð íåùî úáùä úà
êøåö íåùî ïéà åîöò åáù äùòî úåùòìå åðéðôì åðéàù øáã ìò ììçì øúåäù ,äæ
.äéåçã åà äøúåä úáù íà äìàùì ììë êééù åðéàù ,ìéòì øøáúä øáëå .ììëä úìöä

.ùãåçä ùåã÷ ïéðòì íâ úîéé÷ åæ äìàù

çëîå íéîëç úð÷úî íâ äæ ïéàù äàøðåúøé÷òàøîâì äéä ïë íàù ,äøåúäî øáã
úåîáé) äùòå íå÷á äøåúä ïî øáã øå÷òì íéîëç ãéá çë ùé íà ïåéãá äàéáäì
úà äúà áëòî íà :ìàéìîâ ïáø åì çìù" :äðùä ùàøá äðùîä çñåðî ïëå .(è"ô
àöî ìàéìîâ ïáøù äð÷ú éäåæù äàøð åðéà ,"àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð íéáøä

.ïéãä íöòî àåä àìà ,äð÷úì ïåëðì

('åëå ìéìòá äàøðù ïéá äðùîá ä"ã á"ò à"ë äðùä ùàø) òùåäé éðôá éúéàøå
àîù ,íéùùåç åðàù éðôî àåä íòèäù ,áúëù .ïáåî åðéà åöåøéú ìáà ,äæá ãîòù
ìáà .äàøð àì ïéãä úéá íå÷îáù ïëúéå íå÷î ìëá ìéìòá äàøð àåäù íäì äîãð ÷ø
.àåáì ãéúòì ìåùëî íåùî ÷ø íòèä åøîà ùåøéôá éøäù ,ììë íéðáåî íðéà åéøáã
,(ìáà ä"ã à ã"ñ úåçðî) é"ùø ïééòå .ùùç íåù äéä àì äæ äø÷îìù øåøá éøä

" àåäù "àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð"ä ùåøéôá áúëùïéðîéæãìéìòá äàøé àì
íéãòä åøîàéåéàãå äæ ùùç òâøëù éøä ."ïéã úéá åäåàø ïë ,åðà åäåðéàøù åîë

.åäåàø ïéã úéá íâù ÷ôñ àìì øåøá äéä àáé÷ò éáøì éë ,åðéà

" øãâî àåä øúéääù ,øîåì äàøðåïéøéùëîùôð çå÷ô ììëá åøúåä íä íâù ,"
àöåéëå [ìéöäì] äëéìäá úáù ìåìéç ìë éøäù .ùãåçä ùåã÷ ìù "åãòåîá" ïéãå
àáé÷ò éáø íâ éøäù ,ãçåéî éåáéøì êéøö ïéàå .ïéøéùëî øãâî àìà äæ ïéà ,äæá
àì ,(á¯à ì"÷ úáù) [úåðáø÷á] äãåáòå äìéî éøéùëî ïéðòì øæòéìà éáø íò ÷ìåçä
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íéøéùëîá àìà ÷ìçðøùôàùéøäù äéä øùôà éà éøä ïàëå ,íåé ãåòáî ïúåùòì
êë øçà äéäéù äî åòãé àì4.

úà åéùëò øéúð àì íà éë ,"àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð" åæ äòùá ùåøéôä åäæå
ãåáéàì ïîæ øçàì åà øçî øáãä àéáé ,åéùëò úáù ìåìéç íåùî åá ùéù äæä äùòîä

.ùôðúàöì ìëåúù éãëá úéçøëä àéä ,åéùëò úáù ìåìéç ìù åæ äìåòôù ,àöîð
úëøöðä äìöää ,ïîæ øçàì ìòåôìäæù øåøá ,äìåòôä åéùëò äùòéú àì íàå .

øãâá äæ éøä ïë ìò .ùôð ãåáéàì íòô íåøâéùôð çå÷ô éøéùëîøúåä àåä íâù ,
.ùãåçä ùåã÷á íòèäå ïéãä àåäå

äæ òâø éáâì àì åðéðôì ãîåò åðéà ïééãòù ùôð çå÷ô íâù ,ììë íéãîì åðàöîð
åúåà íéàåø åðà ,íéðîæä ïî ïîæá äæì øáãä òéâéù åðì øåøá ìáà ,êë øçàì àìå
àì åðéðôì úãîåòå úîéé÷ àéä "íäá éçå" ìù åæ äáåç éë ,åðéðôì øáë àåä åìéàë
íééç úìöäì âåàãì íâ äæá íéãîåòå íéååöî åðà àìà ,äæ òâø ìù íééçä éáâì ÷ø
"åãòåîá" úåöî ïëå .êéàå éúî íéòãåé åðà ïéàù éô ìò óà ,úåéäì íòô åëøèöéù
åðàù äî ìë ïë ìòå .ãéúòá àáéù äî ìò íâ ,äæ òâøá åðéìò àéä úãîåòå äòåá÷
éøä ,ãéúòá íâ äìà úååöîá åðéìò ìèåîä úà ìòåôì àéöåäì éãëá úåùòì íéìåëé
íâ íúåùòì øúåî ,úáù áøòá ïúåùòì [úåøùôà] ïéà íàù ,íéøéùëî ììëá íä

.äîöò äååöîä íöòì äîåãá ,úáùá

äæù íéòãåé åðàù ,àáì ãéúòìù úåùôð úìöä íâù ,äìåãâ äëìä ïàëî åðãîìå
ìëä úåùòì åðéìòå åéùëò åðéðôì äàöîð øáë àéä åìéàë áùçð äæ éøä ,íòô éà àáé

.åðéðôì ùôð çå÷ôä åìéàë

שחז "ל  מלמד, נפש  פקוח של עתידית אפשרות על שבת לחלל ההיתר

בעתיד. נפש  להצלת ההכרחיות הפעולות מן כחלק  זה עכשוי  חילול החשיבו 

לחלל  שהותר שבת, מערב  להכינם  ניתן  שלא מילה" "מכשירי מעין זה והרי 

דומה  באופן  ו ). סעיף של"א  סימן  או"ח (שו"ע הברית קיום  לשם  עבורם שבת

"מכשירי של גדר  לבוא " לעתיד מכשילן "נמצאת של בנימוק לראות נכון 

ודאית. זו  כאשר עתידית להצלה נפש" פיקוח

.4äìåçä ïéà éë ,åéùëò øúåî àäé øáãá åìùøúäå ïë éðôì ïëåñî äéä íà íâù ,äàøð ùôð çå÷ôáå
úä åîöò àåä íà íâå .øçà ìù åúåìùøúäá íùàãáàì éàùø àåä ïéà éë ,øéîçäì êééù àì ìùø

.äæ ïåãðá øçàë àåä éøäå [úòãì] åîöò
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רבים  של  נפש בפקוח הספק גבולות

úãéîá ÷ìçì íå÷î íâ ïéàù ,äàøð äúòîåúåçéëùä.àáì ãéúòì øáãä ìù
úçà ùôð ìù úçà äìöä äéã ,óìàî ãçà àìà úåø÷ì ìåìò äæ ïéà íà åìéôàù
øãâá ïäù ,úáù ìåìéç ìù äìà úåìåòô úåùòì áééçìå øéúäì éãëá íéðîæä ïî ïîæá
ïååéëî éë ,ìòåôì àöú àì äìöää óà ,ïúåà äùòð àì íàù ,åæ äìöäì íéøéùëî
úåìåòôä øôñîá äìáâä íåù åðì ïéà ,ùôð çå÷ô éøéùëîë åæ äìåòô åðøãâäù

.ìàøùéî ãçà ìù ùôð çå÷ôì åàéáé íôåñáù úåùòì ùéù íéìåìéçäå

øáã åúåà íöòá àåäù äî åà ,é÷ðòå ìåãâ ïéðá ìù úìåôî äìôð íà ,êîöò òâäå
úçúù åà úìåôîäî ãö äæéàáù íéòãåé åðçðàå íéúá äàî åìôé íà ¯ úéðéã äðéçáî

ìâãçàäìàùá úàæ úà íâ äìúð íàä ,ìàøùéî íãà øåøéáá àöîð ,åììä íéúáäî
íéëìåäù ÷ñåôù íéùøôî äáøäù ,í"áîøä éøäå ?áåøä øçà úåùôðá íéëìåä íà
íéðôî ¯ ãçà éãåäéå íéøëð äàî ìò úìåôîä äìôð íà íå÷î ìëîå ,áåøä øçà ïàë íâ

ìëä*.

ìòù øîàð ìâå ìâ ìë ìòå ,"áåøä øçà êìð" :íéøîåà ïéà úîàá äîì ,äøåàëìå
àìà ?äæ äø÷îá äìöää úìåòô ìë úà øåñàð äæ éãé ìòå ,éãåäé íù ïéà áåøä éô
ìò ÷øå ,äìöää äùòî úà äùòð àì éøä ,êë øîàð íàù ïååéëî éë ,åðéà äæ éàãå
ìë éøä ,ìàøùéî íãàä úà ìéöäìå àåöîì ìëåð íéìâä ìëá åà ìâä ìëá èèçðù ãé
íåùá òéâäì íéìåëé åðà ïéà úøçàù ïåéë ,åæ äìöäì "ïéøéùëî" øãâá [ïä] úåãåáòä
àìå ùôð çå÷ô ìù øúéää øãâá ïä íéùåò åðàù úåìåòôä ìë ,ïë ìòå .äìöäì íéðô
éàãå àåäù íå÷îá äøéôçä åðééäã ,äìöäì äîöò ãöî äçøëåî àéäù äìåòôä ÷ø

úåìåòô ìë àìà ,øåá÷ïéôé÷òäøøáì ø÷éòá ïãé÷ôúùïëéä,äæ ììëá ïä àöîð àåä
.ì"ðëå "íéøéùëî" ãöîå5

ìáà ,äìöää úìåòôì úåëééù íöòá ïðéà ïîöò ïäù úåìåòô íâù øøáúðù ïåéëîå
äøæçä åà íìåë íéìâä ìë çå÷ô ïåâë ,äìöäì òéâäì ïäéãòìá øùôà éà íå÷î ìëî

.5ìò àåáì ãéúòì ìåùëîì ùåùçì ùé íà ,ìéòì àáåäù à"îøä íò æ"èä ÷ìçðù äøåàëì äàøð äæáå
øçàúé àîù ùùçì äîåã åðéàù øáåñ à"îøä éë .øåçéà éìá åðéðôì ïîåæîä éøëð ãé ìò åùòéù éãé
éåöî éøëåð äéäé àìùë øéîçäì ïàëî åãîìé àîù ùùçä ïë ïéàù äî ,àáåè éåöî àåäù úåùòìî
øøáúäù ïååéëî ,ìéòì áúëðë íòèäå .äæá ÷ìéç àì ,íéøáãä äååùäù ,æ"èä íìåà .÷åçø ùùç àåä
ùéù äø÷îáå ,åéùëò åðéðôì øáë ùôð çå÷ôä äéä åìéà åîë áåùç àåä àåáì ãéúòì ãöî ùùçäù

.äæ íùì ïúåùòì ùéù úåëàìîä øôñî ïéá íéøéùëîá ÷ìçì êééù àì ùôð çå÷ô åðéðôì

העורך* ב.הערת סעיף שכ"ט סימן או"ח ערוך שולחן כ!כא, ב' שבת הלכות רמב"ם ב, פ"ד יומא ראה :
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éøéùëî ììëá äæ óà íå÷î ìëî ,äùòð øáë åðéðôìù äùòîäù åéùëò ÷ùðä éìëá
åòô åîë ùîî úáù íéçåãù ùôð çå÷ôìéáùá ùôð çå÷ô øéùé ïôåàá äá ùéù äì

úåàéöî àéä "àåáì ãéúòì ïìéùëî äúà"ä íà íâ äúòî .åðéðôìù ùôð úìöä
úåìåòô ìë éøä ,íéðîæä ïî ïîæá àáé äæù øåøá àåäù ãåò ìë íå÷î ìëî ,ä÷åçø
úåùòì íéáéåçî íâå øúåîå àéää äìöää úìåòôì íéøéùëî ììëá ïä íéùåò åðàù

.åéùëò

ùôð çå÷ô ÷ôñ ìù øãâäå ìåáâä úåòéá÷ ìù ïåéãì ììë êééù äæ ïéà äúòîå
êééù äæ ìë éë .÷ôñ øãâá ììë åðéà àåäù óìàî ãçà ìù ÷åçø ÷ôñ ïéáì øúåäù
åà ììë äø÷é àìù çéðî éðà ÷åçø ÷ôñ àåäù ïåéëîù ,éîòô ãçå ããåá äø÷î ïééðòì
éë ,äø÷ øáëù äî ïéáì äéä àì ãåòù øáã ïéá ÷åìéç ììë ïéàå) ììë äø÷ àìù
ïåãð ïë ïéàù äî .(åðéðôì åìéàë àåä éøä ãéúòì úåø÷ì ìåëéù äî íâ ,ìéòì áúëðë
,äëë ïåãú äø÷î ìëá éøä ,ä÷éãáä úìåòôì àöú àìå èåòéî àåäù øîàú íà ,åðìù
úåìåòôì íòô óà àöú àì äæ éãé ìòå ,úøçà úáùî úáù éàäã äéîìåà éàî éë
åòéâé åæ äàéöé éà ãé ìò íòôù äøåîâ úåàãååá òãåé äúà éøä æà ìáà .úáùá ä÷éãá
àéáúù äøâú ïîãæú úåúáùäî ãçàá óåñ óåñ éøä éë .úåùôð ãåáéà éãéì íéøáãä
¯ êôéäìå .úåùôð ãåáéà íåùî äá ùé ,åæ äàéöé éàù àöîðå .úåùôð ãåáéà éãéì

.ïîãæúù ïîæ äæéàá äöøôä úà òðîú éàãå úáùå úáù ìëá äàéöéåðì ùé ïë ìòå
úáù äúåà ìù ùôð çå÷ô øéùëîë úåúáùä ìëá äøéîùì äàéöéä úà úåàøì

úìòåú àéáú äøéîùä äáùúåúáùä ìëá äøéîùä úáéåçî óà úøúåî ïë ìòå .
øúéä ììëá ïìåë ïë ìòå ,ùôð çå÷ôä éãéì àéáúù éäåæéà òãåé äúà ïéà éë ,ïìåë
àöîðä ìàøùéî ãçà úìöä ìéáùá úåìåôîä ìù íéìâä úàî çå÷ôë ùîî ,áåéçå

.äãéçéå úçà úìåôî úçú

ìë úðéçáî àìà úããåáä åðúðéçáî äø÷îä úà ïåãì åðì ïéàù ,íéøáãä ììë
éôìë úåòéá÷ä ãé ìò úåâäðúää êøã úà íéòáå÷ åðà íäì íâù åì íéîåãä íéø÷îä
,àì åà éåöî àåä äæ ããåá äø÷î íà ììë øáë áåùç ïéà åæ äðéçá ãé ìòå .äæ äø÷î
,ùçøúäì íéìåëéäå äæì äæ íéîåãä åììä íéø÷îä ìëá éìù íéùòîä ãé ìò íà àìà
äìåòôî éìù úåòðîää ãé ìò íà ïëå .äìöä íåùî íòô íäá àäé ,øçî íàå íåéä íà
äæéàá øåøá úåùôð ãåáéà íåùî àäé ,åì íéîåãä íéø÷îá íâ àìéîîå ,äæ äø÷îá
úåùòì áéåçîå øúåî àåäù ùôð çå÷ô ììëá äæ éøä ,ïë øáãä íàå .íéø÷îä ïî äø÷î
øãâî àìà åðéðôìù åæ úáùìå äæ äø÷îì ùùç ãöî àì ,åéùëò ïìåë úåëàìîä ìë

.ïîæ øçàì íàå íåéä íà íéîòôä ïî íòô àáéù ùôð çå÷ôì øéùëî
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לבחון  אין  לרבים הנוגעות נפש  פקוח משום  שבת חילול היתר  של שאלות

של  במקרה זמן . לאורך  שלהן  להשלכות התיחסות מתוך אלא נקודתי , באופן 

רוב  של ובשאלות נפשו איבוד של הספק  בסבירות לדון יש פרטי  אדם 

להתיר יש נפשות להציל שנועדה שוטפת ציבורית בפעילות אולם  ומיעוט.

נפש  להצלת ולו להביא בעתיד רק צפויה זו  פעילות אם גם שבת חילול

מסוים  יזום בסיור נפש  פקוח למניעת ההסתברות שאלת כן, על בודדת.

בודאות  יביא  בשבת הסיורים כלל שביטול לנו  שברור  משום  רלוונטית, איננה

הוא  בשבת המשטרה ברכב סיורים  ביצוע לפיכך, נפש. לאיבוד הימים מן ביום 

הלכתית. וחובה הכרח בגדר 

ïë íà àìà ,[úåãééðä éøåéñ] úåããåðä úåøééñ úåìåòô ìë øéúäì ùé äæ éô ìòå
÷øñ ìåéè íùì ÷ø àìà àåäù ìë ùùçå úéðéöø äáùçîá úåùòð ïðéàù øåøá
äáéøîä äøîâðù éøçà íâ úéðåëîá äøæç øéúäì ìåãâ íå÷î ùé ïë åîë .àîìòá
òâøë úéðåëîä úëøöð àîù ùùçì ,÷åçø åìéôà àäé åìå ,íå÷î ùé íà ,äæ íå÷îá
øúéá íå÷îì úùâì åìëåé íñéñáì åøæçéù éãé ìòå éúøèùîä æåçîä ìù éðù ãöá

úòë íéàöîð íäù íå÷îäî øùàî úåøéäî.

áéçøäì ùé åðéúåøåãáù øîåì ïëúéù ,ìéòì åðøëæäù äî óéñåäì ùé äæì óéðñëå
äøæçå íåçúì õåçî äøæçä ïéðòì íâ "àåáì ãéúòì ïìéùëî úàöîð" ìù øãâä úà
úéúøèùî äãåáòì ñééâúäìî äøåú éøîåù íäù äìà ìë åòðîé ïë àì íàù ,úéðåëîá

.ìéòì áúëðëå ,ììëá

הציבור  רכוש הצלת ד.

מתכת של גחלת  לכבות  ההיתר 

.[âåöøä áøä ìù] ìéòì íéøëæðä íéñøèðå÷á åðéåöù íéåå÷ä éô ìò åðã äæ ìëá .è
ãåñé àì íà ,óéðñ ùîùì éåàøä ,éúëìä ÷åîéð ãåò ïàë ñéðëäì ùéù éì äàøð íìåà
ïéðòì ìàððç åðáøäå úåëìä ìòá áøäå ïåàâ éàä áø úèéù àåäå .åîöòìùë áåùç
øéúîù ,ìàåîùã àáéìà åùøéôù ,(à"ò á"î úáù) íéáøä úåùøá úáùá úìçâ

äëàìî àéäù éô ìò óà úëúî ìùá [úáùá úåáëì]éáøë ÷ñôù äî éôì ,àúééøåàã
.íéáøã à÷æð ìù ùùç íåùî ,[áééçù] äôåâì äëéøö äðéàù äëàìîá äãåäé
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,(úëúî ìù úìçâ ä"ã íù) à"áùøäå (úìçâ ïéáëî ä"ã íù) ï"áîøä äæá åäîúå
,"éìåàå" ïåùìá ï"áîøä) íäéðù åáúëå ?÷æð ùùç úîçî àúééøåàã äëàìî øéúð êéà
:(éäî àåä åúòã äìéâ àì íâå "øîåì ùéå" çñåðá à"áùøäå ,ïë øáåñ åðéà åîöò àåäå

,ìàåîù äéì áéùç úåùôð úðëñë ,åá íé÷åæð íéáøå åá ÷éæäì åëøãã ïåéë
åðîî øäæäì íéáøì øùôà éàã6.

ã"î äèåñ) äçååøäì àéäù ,úåùø úîçìîî åãîìì ùéù éì äàøð øáãä øå÷îå
äñðøôì åà ,('ä ÷øô íéëìî úåëìä ,í"áîø) ìàøùé êìî úåëìî òîù úåáøäì åà ,(á
.íéãéçé ìù úåùôð ÷ôñ ìù äðëñá åîöò ãéîòäì øúåä äæ ãé ìòå ,(á 'â úåëøá)
ììâá éøäù ,úáù ìåìéç [íéøéúî åéìòù ÷ôñä] ïéãî øúåé øåîç àåä éøä äæ ÷ôñå
,äìòäù ,ä"ëú äåöî ,êåðéç úçðî ïééò) úáùä úà ììçì éåàø äæ âåñî ÷ôñ
éë úåùôð ãåáéà ÷ôñ ìò äéåðá äîçìî ø÷éò ìë éë ,"íäá éçå" ïéã ïéà äîçìîáù

.(ñðä ìò íéëîåñ ïéà

íéîé äùåìù äâìôä øúéä íéùøôîä ìò úáùã àî÷ ÷øôá ÷ìåçä ó"éøä úòãìå
øåñà íéîé äùìù éðôì íâ ïë íàù ,íéîåçú ïéã ãöî úáù éðôì*äøåàëì äàøð ,

äîì ïáåî åðéà ïë àì íàù ,úáùä (äúçãð åà) äøúåä úåùø úîçìîáù øáåñù
íéðô ìë ìò øåøá éøä ,úáùá ïåùàøá çåúôì åìéôàå úåùø úîçìî íçìäì øúåî
.øúåä äæ øáã éàãå àìà .øåöîä êùîäá úáùä úà ììçì êøèöéù éàãååì áåø÷
ïéà ãçåéî ïéã àéä äîçìîù ,øîåì ìëä éôá øåâùù äîå .äîì ïáåî åðéà äøåàëìå

.íùî ãîìð àì äîì éë ,ãåñé åì

,äìéî øçàìù äéîéîç êåôúùéàã à÷åðé ïéðòì øñåàä [à â"ð úáù] ä"æøä úòãìå

.6ìåëé úëúîä úåáëì íå÷îá éøäù ,ïúìçú íåùî íôåñ [íåùî] çøëäá [àåä] øúéää ïàë íâ ,áâà
ãåîòé àìù åúòã íéîëç åøòéùù éðôî àìà ,åéìàî äîåç âåôéù ãò íéáøä øéäæäìå íå÷îá ãåîòì

.äæá
.ãçà õåøéúì åæ äèéùì í"áîøä úòã íâ äèäù ,ãëå æé äëìä úáù úåëìäî 'é ÷øô äðùî ãéâî ïééòå
.äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî ìëá ïë øîàð ïë íàù ,ïáåî åðéà ,÷ñòúî íåùî àåäù ,ïåùàøä åöåøéúå
åðéà ø÷éò ìëù ,ãåöð åðéîá ïéàù äîá àìà åáúë àì íä éøä ,úåôñåúäå à"áùøä ìò êîúñîù äîå

.ùçð ïéðòì ïë ïéàù äî ,ììë äãéö íù äæ ìò ïéàù åãéî ãéî å÷øåæ íâå ,ïðáøã äëàìî àìà

העורך* משלשההערת פחות  בספינה מפליגין אין רבנן: "תנו מלמדת : א  י"ט שבת  במסכת  הגמרא :

על  צרין אין דמי... שפיר  ! מצוה לדבר  אבל הרשות , לדבר ! אמורים דברים  במה  לשבת. קודם  ימים

מפסיקין". אין ! התחילו ואם  לשבת , קודם  ימים  משלשה  פחות  נכרים  של עיירות 

בימיה שבת עונג  ביטול מטעם שהוא סבר , בדפיו) א  (ז' הרי"ף  האיסור . סיבת על הראשונים נחלקו

תביא ללחימה הכניסה  שעצם  חשש כל בדבריו שאין הרי הלחימה , של או ההפלגה  של הראשונים

מדוע . להבין ויש שבת, חילול לידי בהכרח
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ùôð çå÷ô ïéãì ñðëéäì øåñàù ,ìåîì*íéîé äùåìù äâìôä øúéä ïéã ìë äøåàëì ,
çøëäá àåä éøä ,(úáù ììçì êøèöéù øåøá øáãäùë íâ íéáø úòãìå) úáù éðôì

ì ïéðî ïë àì íàù ,úåùø úîçìî ïéãî äæ øúéä ãîìù íåùî ÷øñéðëäì äæ øúéä åð
ãé ìò àåäù íåùî éðàù äîçìî ïéãù ,øîåì íéìéâøù äîå .ùôð çå÷ôá åîöò

?äøåú éøåñéà øéúäì íçåëá ïéøãäðñ éëå ,[ïë] åðéà ,ïéøãäðñ

÷æð ÷åìéñ åà øåáöä íåìùì òâåðù äî ìëù ,àåä íéøáãä ãåñéù ,äàøð ïë ìò
ïéðò ïéôé÷òá åá ùé øåáöä íåìùá êåøëù äî ìë éë ,ùôð çå÷ôë áùçð ìëä ,åðîî
àäé øåáöä íà ìáà ,ùôð çå÷ô íåùî äá ïéà àîâåãì ãéçéä úñðøô .ùôð çå÷ô íò
àäé íéáøä ïéáî ãçàáù èìîé àì éøä ,íçìì òâåð äæ ïéà íà åìéôà ,äñðøô øñåçî
ïëå .ùôð çå÷ô úåéäì ìåëé äæ åìöàù ïôåàá ,çáåùî øúåé ìëåàì êéøö àåäù äæë
íéìåçá øúåé ìôèì úåøùôà úðúéð äæ éãé ìòå äçååøä äàéáî àéäù äîçìî ìë
àéäù äîçìî ïëå .íéãåøé íä íééìëìëä íéàðúäù ïîæá íéé÷ åðéàù äî ,íéùåùúå
äìà åáøéå àåáìî íéáéåàä åãçôé äæ éãé ìòù çéðäì ùé ,êìîä ìù åòîù úåáøäì
äæ éãé ìòå áåè øúåé éìëìë áöîì àéáî ïë íâù äî ,úéøáá åúà àáì íéðééðåòîä

.øåáöá úåàéøáä äáøúî

,ïëåñî åðéà åîöò ãöî äæ íðîà .úìçâä ïéðòá øåáöá ÷æðä ÷åìéñ ìù ïéðò ïëå
ãéâäì ìëåé àìå ããåá àåäù íâ ïëúéå ,äãåáòì úàöì ìëåé àì ÷åæéðäù ïëúé éøä ìáà
.ùôð çå÷ô éãéì àéáäì äæä ïè÷ä øáãä ìåëé êë éãé ìòå ,åì øåæòì åàåáéù åäùéîì
ïéàù ÷åçø äæ éøä ãéçéä éáâì äæ ìò íéáùåç åðà íàù ,íéøåéö éðéî äæá àöåéëå
íâ ùôð çå÷ô éáâìå óåñ óåñ äøå÷ äæ éøä éøåáéö ïôåàá íå÷î ìëîå ,äæî ùåùçì

.ïåáùçá àáåî äæ

íäéøáã åðéáäù äî éô ìò íéðåàâä úèéù øáñäá éúòã úåéðòì äàøðù äî åäæ
.à"áùøäå ï"áîøä

שמטרת  אף  על רשות, במלחמת גם  לוחמים חיי לסכן התירה התורה

הישגים  השגת או כלכלית רווחה יצירת אלא  נפשות הצלת איננה המלחמה

השלכה  יש  המדינה של הכלכלי  שלמצבה העובדה, היא הדבר  סיבת מדיניים.

להתייחס  יש  דומה באופן  שלו . החיים  תוחלת ועל הציבור בריאות על ישירה

מנקודת  הסוגיה את נבחן  אם לגרום . עלולה בוערת שגחלת נזק למניעת

העורך* ואי!רחיצתו הערת חמים , במים  הנימול תינוק לרחוץ שחיוני מקובל, היה  הגמרא בזמן :

לדעתו  שכן למול, אסר  הרז "ה המילה, לפני נשפכו כך  לשם שהוכנו שהמים  במקרה אותו. מסכנת 

השבת . חילול שתחייב  נפשות  לסכנת  ביודעין להכנס  אין
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מפגיעת  כתוצאה ימות שהוא שהחשש  הרי לפנינו , העומד פרט של המבט 

בסוגיה  להתבונן  מבקשים שאנו  משעה אולם ביותר. רחוק  הוא  הגחלת

רגיש  או  חולה זקן , כלשהו , שאדם בהחלט  יתכן ציבורית, מבט מנקודת

הגחלת. מנזק למות דבר של בסופו  עלול במיוחד,

הרמב "ן  דעת 

øå÷îù øîåì åðéöøù äî éôë íìåà .åæ íéðåàâ úèéù ìò ÷ìåç ï"áîøä øåîàë äðäå
ãåñé ìò ÷ìç àì ï"áîøä íâù øîåì ïúéð éøä ,úåùø úîçìî ïéãá àåä íéøáãä
úìçâ ìù äæ ïéðòù øáåñ [àåä]ù àìà ,ùôð çå÷ôë áùçð øåáöä ÷æð úðëñù íéøáãä
éî ìù] åãéá äøéøá éøäù ,ãåòå .åìùëéù éåöî ïéàù ,øåáöä ÷æð êë ìë áùçð åðéà
äæá ïéà ïë íàå ,øø÷úú úëúîäù ãò äæ øö÷ ïîæ êùîá íù ãåîòì [úìçâá ì÷úðù
ãåîòé àìù åùùçù íåùî åøéúäù íéðåàâä úøáñå .íéáøì ÷æð úðëñ íåùî ììë
íé÷éæîä úãéö ïëå .êë ìë äáåøî äçøè íåùî äæá ïéà éë ,äéì àøéáñ àì ,äæá
äîåã åðéàå ,àöîð àåäù äôéà èòåî íå÷îì àìà øåáöì òâåð åðéà íéúéîî íðéàù
éìåëù øîåì úòãäî ììë ÷åçø äæ ïéàù ïôåàá .ìàøùé ìë íåìùá úòâåðù äîçìîì
øúåä ïë ìòå .ãéçéä ùôð çå÷ôë ìå÷ù àåä íéáøä ÷æðù ãåñéä ø÷éòá íéãåî àîìò
àéáäì ìåëé øáãä ìéòì áúëðë éë ,åìåë øåáöä íåìù ìéáùá äîçìîá íéãéçé ïëñì

àðåùä áøçá âøääì íéìåìòù äîî øúåé úåùôð äáøä úìöäì7.

סיכום 

íéáðâä ñåôúì åà øåáöá úåáéøîå úåèè÷ òåðîì éãëá øåéñ ìù ïãéã ïåãð äúòîå
úìöä éøä ä÷åçø úö÷ éìåà àéä úåùôð ãåáéà éø÷îî äìöä íðîà íà ,äæá àöåéëå
÷æðä ïàë éë äðîî óéãòå úìçâî òåøâ åðéàå ,ãàî äéåöî àéä íééðôåâ íé÷æðå ïåîî
íåùî äæá ùéù éàãåå ,åìåë øåáöá òâåô àåä àìà ,ãçà íå÷î ìò íöîåöî åðéà
åðáúëù éôëå ,ùôð çå÷ôë ìå÷ù àåä éøä íéðåàâä úòãìù ,÷æðî øåáöä úìöä
äù÷ íðîà íàå .ïéãä ø÷éòá íäì íéãåî íéðåùàø øàù íâù úòãä ìò ìá÷úî
ìëì àåä éøä éúòã úåéðòì íå÷î ìëî ,ì÷äì íòèä ø÷éò åúåùòìå äæ ìò êåîñì
äæ íéîòô äæéàù äæ ãöî øéúäì åðìòäù éø÷éòä ãåñéì óéðñë óøèöäì éåàø úåçôä
.ìéòì áúëðë åéðéã ìëì ùôð çå÷ô ïéã äæì úúì åçåëá ùé äæå ,ùôð çå÷ô éãéì àéáé

.7íéðéçáî ïéàå øåñà äæ éøä ,"íëìåë âåøäð àì íàå ìàøùéî ùôð åðì åðú" :åøîà íàù éô ìò óàå
àìà äæ ïéà ,íéãéçéì íéáø úìöä ïéáíéãçééîùëåúåà øåñîì êéøöå ,ãçàä úàíééãéáïéàùë ìáà ,

íåìù úà úîàá óéãòäì ùé äæá ,äçâùäì ïåúð øáãä éøäå ùàøî òåãé ãçàä ïéàå íééãéá íéøñåî
.[íãå÷ä øòùá ãåò äàøå] íéøáãä úøãâä äøåàëì úéàøð ïë .ãéçéä ìò íéáøä
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ישראלי הרב  של  מסקנותיו עיקרי 

פעילות  על ישראלי הרב  של מתשובתו עולים ציבור בהלכות יסוד עקרונות שלושה

ארגונים  עבור הלכה לפסוק נכון בה הכללית  לדרך מתיחס האחד בשבת. המשטרה

המתיחסים  נוספים ושניים שומרן, שאינו מי לצד מצוות שומרי  משרתים בהם

לגלוש  עלול שהעדרו הציבורי, הסדר באכיפת העוסקים לה דומים ולגופים למשטרה

נפשות: לאבדן

משרתי א. שבקרב  המצוות שומרי כלפי  רק מכוונת להיות הרבנות לפסיקת לה אל

בנדון  כן על בו. המשרתים כל על עצמו הציבורי  לגוף  לפסוק עליה הציבור.

לעיל): ז' (אות דידן

להם  ולהשמיע התורה בקול לשמוע מוכנים כולם  כאילו לדון מחויבים  אנו

זה  הרי מותר, שזה כמה ועד שווה. באופן  לכולם שהיא  כפי  ההלכה את

לחתור עלינו  אסור , שזה כמה ועד מזה. להימנע ראוי ואין לכולם  מותר

כאחד. המשטרה אנשי כל את ומחייב  הנוהג כללי חוק  זה שיהא

מחוייבים  שאנחנו מכיון שבת" של "גוי של פתרונות על לסמוך גם אין

אלא אינה ביסודה זו שמחויבות נעיר, הוא. באשר יהודי  ולכל יהודית למשטרה

דתית, לחקיקה הרצון ביסוד העומדת מאיסורא" ל"אפרושי  החובה של נוסף פן

הקודם. בשער שהתבאר כפי

לבחון  יש כן על מצוות. שומרי  ידי  על המשטרה לאיוש לפעול נכון מזאת, יתרה

אין  אם למשטרה, מלהתגייס מצוות שומרי למנוע העלולה הלכתית מגבלה כל

באי !גיוסם. לבוא" לעתיד מכשילן "נמצאת משום בה

הפקיעו ב . שחכמים איננה לבוא" לעתיד מכשילן "נמצאת הנמוק של משמעותו

בשבת  שההיתר אלא בעתיד, נפשות מסכנת הצלה לשם זו בשבת תורה איסור

ההצלה  שבה עתידית שבת באותה שבת לחלל ההיתר של מקדים חלק הוא זו

הוא כן ועל העתידית ההצלה את המאפשר הוא זו בשבת ההיתר תדרש.

שאכן  לנו ברי אם רק זה מעין "מכשיר" להתיר מקום יש אמנם, לה. "מכשיר"

וש"מכשיר" מישראל נפש הצלת לשם שבת חילול שיחייב  מצב יווצר בעתיד

כמו  ציבוריות, במערכות רק קיימת זו מעין ודאות הנפש. להצלת ישמש אכן זה

עצמם. על החוזרים רבים במקרים זמן לאורך העוסקות המשטרה,

לדון  אין בשבת, ציבורית מערכת של לפעולה בהיתר לדון שבבואנו מכאן,

ב  לפנינו העומד במקרה שיש הסיכון אלאברמת ודומיהם), קטטה (שוד, זה רגע 
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סכנת  תווצר אכן בעתיד הדומים המקרים מן באחד שאכן הודאות ברמת

(במושגים  מניעתה את יאפשר הנוכחית השבת שחילול ברורה, נפשות

בעתיד), ודאי לנזק בתוחלת אלא  כיום, הסבירות ברמת לדון אין ! מתמטיים

לעיל): ח' (אות ישראלי הרב  ובלשון

פקוח  ספק של והגדר  הגבול קביעות של לדיון כלל שייך  זה אין ומעתה

ספק . בגדר  כלל אינו שהוא  מאלף אחד של רחוק  ספק  לבין שהותר נפש 

אני רחוק  ספק שהוא  שמכיון פעמי , וחד בודד מקרה לעניין  שייך  זה כל כי

אם  שלנו, נדון  כן שאין מה כלל... קרה שלא  או כלל יקרה שלא  מניח

תדון  מקרה בכל הרי  הבדיקה, לפעולת תצא  ולא מיעוט  שהוא תאמר

הרי אז  אבל בשבת. בדיקה לפעולות פעם  אף  תצא לא  זה ידי  ועל ככה...

לידי הדברים  יגיעו  זו  יציאה אי  יד על שפעם  גמורה בוודאות יודע  אתה

לידי שתביא תגרה תזדמן  מהשבתות באחד סוף סוף  הרי כי נפשות. איבוד 

ולהיפך  נפשות. איבוד משום בה יש זו , יציאה שאי  ונמצא נפשות, איבוד

ועל  שתזדמן. זמן  באיזה הפרצה את תמנע ודאי ושבת שבת בכל יציאה !

נפש  פקוח כמכשיר השבתות בכל לשמירה היציאה את לראות לנו  יש כן 

מחויבת  ואף  מותרת כן  ועל תועלת. תביא  השמירה שבה שבת אותה של

הפקוח  לידי  שתביא איזוהי  יודע אתה אין  כי כולן , השבתות בכל השמירה

של  הגלים  מאת כפקוח ממש וחיוב, היתר בכלל כולן כן ועל נפש ,

ויחידה. אחת מפולת תחת הנמצא מישראל אחד הצלת בשביל המפולות

מן ג. שעולה כפי נפשות, סכנת לידי להגיע עלולים הרחב הציבור של רכוש נזקי

לעיל): ט' (אות חננאל ורבנו הגאונים לשיטת מתכת של גחלת לכבות ההיתר

כפקוח  נחשב הכל ממנו , נזק  סילוק  או הצבור  לשלום שנוגע מה כל ...

נפש. פקוח עם ענין  בעקיפין בו  יש  הצבור  בשלום שכרוך  מה כל כי נפש ,

יהא  הצבור אם אבל נפש, פקוח משום בה אין לדוגמא  היחיד פרנסת

מבין  שבאחד ימלט  לא  הרי ללחם, נוגע  זה אין  אם  אפילו  פרנסה מחוסר 

יכול  זה שאצלו באופן  משובח, יותר לאוכל צריך  שהוא  כזה יהא הרבים

נפש... פקוח להיות

רשות, למלחמת לצאת ההיתר מעצם נלמדת זו שהלכה מחדש, ישראלי הרב 

לכלכלת  בה. הכרוך הנפשות אובדן אף על גרידא, כלכליים הם שמניעיה

אף  לעבור ניתן מסוימות בנסיבות כן ועל נפש, פקוח של משמעות יש הציבור

הרחב . לציבור נזק למניעת תורה איסורי  על

תמיד נכון כן ועל אותם, דוחה רק אלא השבת, איסורי את מתיר אינו נפש פקוח

פוגע הדבר אין אם נפשות, הצלת בעת גם באיסורים האפשר במדת להמעיט

כל על לדון יש ליחיד הסיכון שבהערכת בעוד הט"ז). (כדברי ובעתיד עתה ביעילותה,

ביצוע אי אם לבחון יש הציבור שלום שמירת לשם שבפעולות הרי לגופו, מקרה

בעתיד. אחד אדם של אפילו ממשי לסיכון להביא עלול זמן, לאורך גם המניעה, פעולות
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ישראלי הרב  של  תשובתו השפעת 

מעשית  השפעה ישראלי, הרב  זה ובכלל הרבנים, של לדבריהם היו לא  רבות שנים

משטרת  של הארצי המטה פנה (1978) תשל"ח בשנת אולם המשטרה. פעולות על

האפשרויות  לבדיקת מקיף  הלכתי  מחקר שיבצע  מנת על צומת" ל"מכון ישראל

דתי  אדם כוח לשלב  הרצון היה למחקר המניע  שבת. חילול בהן שיש פעולות לצמצום

במשטרה. לשרותם מעשיות אפשרויות יצירת ידי  על ישראל במשטרת איכותי

הרב  של פסיקתו על בעיקר צומת" "מכון אנשי התבססו ובהמלצותיהם, במחקרם

לוינזון,1ישראלי  א. והרב  קליין י . הרב  משטרה, רבני  שני ערכו יותר מאוחר כעשור .

הרב  עם התיעצות על שהתבססה בשבת", המשטרה עבודת "הלכות בשם חוברת

שונים  בתפקידים דתיים משטרה  אנשי  נהגו השנים, לאורך נויבירט. הרב  ועם ישראלי

לאור  בשבת. עבודתם לדרך ביחס ומורכבות סבוכות בשאלות ישראלי  הרב  אל לפנות

הזיהוי  מחלקת לאנשי הרב  התיר נפש"), פיקוח ("מכשירי שחידש ההלכתי  הכלל

גבס  עקבות אצבע, טביעות ליטול זה ובכלל הזירה, מן ממצאים בשבת לאסוף הפלילי 

למוצאי  הפעילות את לדחות היה ניתן עקרוני באופן אם גם זאת התיר הרב  וכד'.

הפשע  בזירת משמעותיים שינויים חלים שלעיתים המקצועי , הטיעון את בקבלו שבת,

הזמן  חלוף  .2עם

הדתית  בציונות גורמים עם יחד במשטרה הבכיר הפיקוד יזם האחרונות, בשנים

ש  לגיוס בעמדות תוכנית לשלבם במטרה המשטרה לשורות הדתית הציונות בני ל

גם  המשטרה איוש על ישראלי  הרב  של חזונו של התגשמותו  תחילת (במעין מפתח

הכשרה  הכוללת במשטרה" "מאמינים בשם תוכנית הוקמה מצוות). שומרי ידי  על

רב  ברכיהו רמי  הרב  בראשות הלכתיות לתשובות למענה ומוקד מדרש בבית מקדימה

ביחס  ההלכתית לפסיקה היסוד אבן הינה ישראלי  הרב  של תשובתו טלמון. הישוב 

כולה. ולתוכנית בשבת, לפעילותם

הרכוש  על שמירה לצורך שבת לחלל ההיתר את ישראלי  הרב  הרחיב  השנים, במהלך

הביטחון  לקצין התיר הוא למשל, כך אזרחיות. שמירה חברות על גם והחילו הציבורי,

מסניפי  באחד אזעקה ותופעל במידה אזרחי התערבות צוות להפעיל המזרחי בנק של

אזעקות  הן האזעקות רוב  כי  מלמדים הסטטיסטיים שהמבחנים אף  על בשבת, הבנק

.3שווא

זו  מתשובה הושפעה הציבור שלום של נוספים בתחומים פסיקה .4גם

.1.66 עמ ' ב , תחומין במשטרה", "השבת רוזן, ישראל והרב  דסברג אורי הרב 

.2.237 עמ ' ובמידות , בתורה גאון רוזן, ישראל הרב 

שם .3.

.4.403 עמ ' כ"ט תחומין בשבת , לאוכלוסיה מים  אספקת  ראה
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*

במלכות קדושה

בסימן  ונדפסו חזרו שהן כפי הרצוג , הרב  של להצעתו ישראלי הרב  של "הערותיו"

השער  את חותמות בשבת", במדינה הפנימי "הבטחון ! הימיני" "עמוד בספרו י"ז

במגמה  פרק עוד הוא זה סימן גם שהרי ומלכות", קדושה "שער הוא  ספרו, של הראשון

הממשל  ושל בישראל החברה כלל של פניה את לעצב  למלכות, קדושה להוסיף 

תורה. של דרכה לאור במדינתו

מדינת  של והגאולי האמוני  בערכה ההכרה עם יחד ישראל, לכלל האחריות תחושת

מוכרות, ולמדניות הלכתיות סוגיות ולבחון לחזור ישראלי  הרב  את הביאו ישראל,

הרבונית  המדינה של אתגריה לנוכח לישום יסוד עקרונות מתוכן ולדלות בהן לזהות

דרך  פתחה וזו הלמדנות, את המריצו השעה אתגרי  ישראל. בארץ שקמה המודרנית

:(44 עמ' והמדינה, (הרבנות האתגר עם להתמודדות

לקראת  ולחתור  דמהימנותא  לאורחא המדינה את לכוון החובה את רואים  אנו

תורת  שהתורה מאמינים, אנו אף  רחוקה. נראית המטרה אם  גם  הרף, בלי  זה

הה  ואין  היא , וביכולתה חיים בכוחה אדרבה, המדינה. של צעדיה מצרה לכה

ותקנה  ערכה את שתעלה יהודית צורה לה לצור המדינה חיי  אורח את לכוון 

העמים. בחבר  ביותר מכובד מקום  לה

של  חדש תפקיד "מקבלת... הרבנות התקומה. בדור הרבנות של תפקידה לדעתו זה

ההלכה  פוסק על כן ועל מעמידים", ענפיהם לכל המדיניים שהחיים השאלות פתרון

מבחינת הן מוכן... ההלכתיות"להיות מבחינתהידיעות  הן לצורך ... הנפשית הנכונות 

הרצאה השעה  מתוך דברים רשימות ! והמדינה" "הדת .149 עמ' והמדינה, (הרבנות "

תשי"ב ). באמריקה, הרבנים הסתדרות בפני 

אלא עתה לעת אנו "אין :(39 עמ' והמדינה, (הרבנות ישראלי הרב  כתב תש"י בשנת

הברורה". ההלכה בנין את להקים אח"כ יבואו הבנאים הלכות], [מבררי  אבנים, מסתתי

ההלכתית  התשתית של המרכזיים ממניחיה היה גם שהוא התברר, השנים עם

מוצקים. הלכתיים יסודות על אורחותיה את לבסס ישראל למדינת המאפשרת
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מבוא

קיביה פעולת 

של  לגבולותיה שקט הביאה לא העצמאות מלחמת בתום שהוכרזה האש הפסקת

סיני  מבצע לבין העצמאות מלחמת שבין בשנים קמה. עתה שזה המדינה

של  טרור בפעולות ישראלים אזרחים כאלף  נרצחו (1956!1948 (תש"ח!תשי"ז

מענה  כל היה לא  לצה"ל עזה. ורצועת ושומרון יהודה מתחומי בעיקר שיצאו מסתננים,

הצליח  לא זו למטרה תשי"ג בשנת שהוקם הגבול משמר וגם אלו, להסתננויות הגנתי 

מדויק  מידע ובהעדר והחבלה, הרצח למעשי בתגובה המרצחים. הסתננויות את למנוע 

כוונו  תחילה תגמול. פעולות של מדיניות אמצה ישראל ממשלת המסתננים, מקום על

כוונה  מתום המרצחים באו שממנה האזרחית האוכלוסיה את להעניש אלו פעולות

למנוע  ומצרים ירדן לממשלות ולגרום והחבלה הרצח מעשי מהשנות להרתיע 

במיוחד  שהוקמה ,101 יחידה בידי  הופקד התגמול פעולות ביצוע  נוספות. הסתננויות

הצנחנים. יחידות שאר עם יחד זו, למשימה

של לבית בלילה יד רימון מסתננים השליכו (1953 באוקטובר 13) תשי"ד בחשון ה'

עקבות  ילדיה. ושני  אם ורצחו לוד) התעופה לשדה צפונית (השוכן יהוד בישוב  משפחה

היום, של עילית למודיעין (צפונית וקיביה רנתיס הכפרים לאיזור הובילו המסתננים

הצנחנים  של 890 וגדוד 101 יחידה של כח פשט הרצח לאחר לילות שני בירדן). אז

תושבי  אם ברור לא  נהרסו. בתים מ!40 ולמעלה נהרגו אזרחים כ!70 קיביה. הכפר על

נשארו  הפעולה של המדויקות הנסיבות בתיהם. ופצוץ תקיפתם לפני הוזהרו הבתים

קולות  נשמעו בארץ וגם קשות היו בעולם התגובות לאחריה. רבות שנים מעורפלות

בפעולה, צה"ל ממעורבות תחילה התנער גוריון בן דוד הממשלה ראש בקורת. של

המשיכו  המרצחים הסתננויות עצמית. ביוזמה הפעולה את בצעו הספר שתושבי  וטען

קיביה  פעולת מאז אולם התגמול, בפעולות המשיך וצה"ל בקיביה הפעולה לאחר גם

אזרחיו. כנגד ולא האויב  של ומשטרה צבא כוחות כנגד ברובן כוונו הן

הרב  של למאמרו הרקע  היא  קיביה פעולת של תוצאותיה סביב  שהתעוררה המבוכה

והמדינה" "התורה של ה'!ו' בגליון אור שראה ההלכה", לאור קיביה "תקרית ישראלי

פעולות  כדי תוך באזרחים פגיעה על הלכתי  דיון בכל יסוד למאמר והפך (תשי"ד),

להגנת  צבאיות "פעולות בשם הימיני" "עמוד בספר ונדפס חזר המאמר צבאיות.

ההלכה". לאור תגמול "פעולות השם תחת והמדינה" התורה "צומת ובספר המדינה",

לכתיבתו  הסיבה ואת למאמר הרקע  את ישראלי הרב  סיכם למאמר הקדמה בדברי

הבאות: במלים
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הנשק, שביתת ע"י  בישראל ערב  מדינות של ה"רשמית" המלחמה נסתיימה  מאז

מזוין. ושוד גנבות מעשי  לשם  ערביות כנופיות של הסתננות מקרי פסקו  לא 

ויותר יותר אלה מסתננים  פעולות ונעשות הולכות האחרונה בשנה אולם 

הפושעות  הכנופיות ביצעו תשי"ד בחשון לשמו. רצח תאות ורוויות מחוצפות

הדבר, היה נראה יהוד. בכפר שלימה משפחה של ברוטלי  רצח מעשה

הערבית  האוכלוסיא של ובתמיכה בעידוד מאורגנת בצורה פועלות שהכנופיות

עידוד  קיבלו אדרבא אלא ענשם , על באו שלא  ומכיון  לגבול. הסמוכים  במקומות

על  זועותיהם מעשי אימת את להטיל אומר גמרו או"ם , של הפיקוח מנגנון ע"י 

הספר . ישובי 

ח"ו  שיבואו עד ידים בחיבוק  הלאה לשבת אסור  כי החליט  שנפגע הישוב 

הערבי היישוב  את תקיפה בצורה התקיף  הלילות ובאחד נוספים . קרבנות

תמיכת  את וקיבלו משם באו הרצחניות שהכנופיות מוכיחות שידים קיביה,

הנהרגים  בין ובנפש. ברכוש  אבידות סבל בקיביה הערבי  הישוב  שם . האוכלוסיא

מעשי נוכח אדיש  עמד כה עד אשר  "הגדול", העולם ונשים. ילדים גם  היו  שם

קיביה, למעשה היסוד עד "זועזע" מישראל, אנשים של פוסקים  הבלתי  הרצח

הספר ישובי  זעם הצטברות מתוך  שנבעה תגמול, פעולת רק היתה שלמעשה

גונתה  ישראל שמדינת בזה זממם  הפיקו ישראל ושונאי  בכלל. בארץ והישוב 

האו "ם. של הבטחון מועצת במת מעל

המדינות  של מדיניותן  קו את המציינת ה"יושר" מדת את יפה יודעים  אנו

מוטלת  חובה אולם וצדק. יושר נלמוד מהן  ולא חיים , אנו מפיהן  לא המגנות.

וכל  נועם דרכי  דרכיה אשר התורה לפי  הנאותה תגובתנו דרך  את לברר  עלינו 

שלום. נתיבותיה

בזה. הניתן המאמר  מוקדש  הנידון  על התורה השקפת לבירור

וחלקיו  המאמר 

אף  והוא עמודים, מ!40 למעלה פני על משתרע ישראלי  הרב  של המקורי מאמרו

הסיבות  (על הימיני" "עמוד בספרו מופיעה שהיא  כפי  השניה במהדורתו הורחב 

רבים  לנושאים מסתעף  בהם והדיון במאמר פרקים חמישה בהמשך). נעמוד להרחבה

את  היריעה, רוחב  מפאת רבות. לסוגיות עמוקים למדניים ביאורים תוך  ומגוונים,

במלואו. נעיין והאחרון ובחמישי  בקצרה נסקור רק הראשונים הפרקים ארבעת

ואת  המרצחים כנופיות מעשי  את מנתח ישראלי הרב  הראשונים, הפרקים בארבעת

שיחס  לשער, ניתן צבאיות. שאינן פעולות הן שאלו הנחה מתוך נגדן התגמול פעולות

רוב  האש, הפסקת הסכם לאחר נערכו הן ההסתננות: פעולות של מאופין נבע  זה

מעין  ! בעיקרן אזרחיות מטרות תקפו והם שוטרים או חיילים היו לא  המסתננים

כמו  הסתיימה. לכאורה עתה שזה למלחמה ולא המדינה קום שלפני  לפרעות המשך
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בן  כדברי קיביה, פעולת את בצעו הספר תושבי שאזרחים האפשרות היתה קיימת כן,

הנחה  בסיס על כך, או כך בעתיד. אלו מעין פעולות לבצע ישקלו שאזרחים או גוריון,

ישראלי  הרב  מלחמתיות, פעולות אינן עליהם התגמול ופעולת המסתננים שמעשי  זו,

הענשה  של לאפשרות הנוגעים שניים התגמול, פעולות של שונים היבטים בארבעה דן

הסת  של למניעה הנוגעים ושניים בעבר שבוצעו רצח מעשי  בעתיד:על ננויות

עבירה.א. לדבר כנופיות שליחות  יוצאות שמהם הכפרים שתושבי  ההנחה תחת

ישראלי  הרב  לביצועם, אותם מעודדים אף  ואולי  למעשיהן מסכימים המרצחים

התושבים  אל להתיחס ניתן האם השאלה את מאמרו של הראשון בפרק בוחן

מבצע  ! עבירה" לדבר שליח "אין בישראל אמנם, לרצח. מלאים כשותפים

בדיני  רק חייב  אותה לבצע אותו ששלח ומי למעשיו האחראי  הוא  עבירה 

על  להלכה שהובא יג), ל"ד (ב "ר מדרש מצאנו אולם אדם. מדיני ופטור שמים

דין. בבית מתחייב  המשלח גם נח שבבן פוסקים, מספר ידי

המדרש, כדברי  פסק לא שהרמב"ם מוכיח, ישראלי  הרב  מאמרו, של זה בפרק

עושים  הם אם אף  המרצחים במעשי ככלל האוכלוסיה את לחייב אין כן ועל

בשליחותה. מעשיהם את

איסור  שבין ההבדל את וביניהן הלכות, מספר מברר ישראלי הרב  זה, דיון אגב 

מדיונו  בחלק בסיס שישמש הבדל נח, בבן זה איסור לבין בישראל לדעת איבוד

בהמשך.

עין.ב . !העלמת  הדינים היא  בהן מחוייבים נח שבני  המצוות משבע אחת

שבכללן  האחרות, המצוות שש על העוברים של ושפיטה משפט בתי  העמדת

שופט  שלא  שציבור יד), ט' מלכים (הלכות סובר הרמב "ם דמים. ושפיכות גזל

אנשי  את יעקב בני הריגת על דבריו את ומבסס מיתה מתחייב עברייניו את

ולא וידעו ראו והם גזל שכם שהרי הריגה, שכם בעלי  נתחייבו זה "ומפני  שכם:

שלא האוכלוסיה את ולהעניש לתקוף  גם ניתן זה, פי  על לכאורה (שם). דנוהו"

בראשית  על (בפירושו הרמב "ן אולם בקרבה. שחיות הטרור חוליות את שופטת

הותרה  שכם אנשי  הריגת שאמנם וסובר הרמב "ם, של דבריו על חולק יג) ל"ד

זה  היה לא  אולם תועבות, ובשאר עריות בגלוי  זרה, בעבודה שחטאו משום

להרגם. יעקב  בני  של מתפקידם

מחלוקתם  שורש את באריכות מברר ישראלי  הרב  המאמר של השני  בפרק

ידי  על המרצחים של לדין ההעמדה אי  שאם מרתק, דיון לאחר ומסיק

וכל  לרמב"ם, מיתה (חשש אלו כנופיות מפני מחשש היתה הכפרים אוכלוסית

מספיק  יסוד "...אין  כן: על מעונש. פטורה זו אוכלוסיה אזי  לרמב"ן), אחר חשש

כל  המרצחים את מתוכו ולבער חובתו למלא  שנמנע ציבור נגד פעולה להתיר

בזה". וכיוצא לחץ או פחד של אמתלא להם שיש שיתכן עוד
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לרודף ג. ניתן סיוע לא  ההלכה פי שעל עלה, הקודמים הפרקים בשני  הבירור מן .

המחסה  עצם אולם בעבר. המרצחים כנופיות יצאו שממנה אוכלוסיה להעניש

בעתיד. שלהן פעולות לקראת בידן מסייע  אלו לכנופיות נותנת זו שאוכלוסיה

במאמרו: השלישי הפרק את ישראלי  הרב  מקדיש לה השאלה, אפוא  נשאלת

המסייעים  נגד פעולה ידי  על עתידיים רצח מעשי  למניעת לפעול מותר האם

כרודף  דינו להורגו חברו אחר לרודף המסייע האם אחרות: במילים לרוצחים.

הנרדף . את להציל מנת על להרוג  מותר אותו עצמו

שאכן, מסיק ישראלי הרב  רודף , להרוג ההיתר של בשרשיו מעמיק דיון לאחר

שלהן  הרצח למעשי לצאת המרצחים כנופיות את שמעודדת בוגרת אוכלוסיה

לגבי  נכון הדבר אין אולם עליה. רודף ותורת עצמן ככנופיות דינה בידן ומסייעת

תחילה". ובכונה בידיעה בהם לפגוע  ש"אסור זו, שבאוכלוסיה הילדים

אגביתד. בפרק פגיעה  לדון עובר ישראלי הרב  הקודם, הפרק של המסקנה לאור .

כנופיות  כנגד המכוונת פעולה לבצע מותר האם בשאלה: המאמר של הרביעי

כאשר  גם שלהן, עתידיות התנפלויות למנוע  במטרה להן והמסייעים המסתננים

הנקיים  את להזהיר או השונים, האוכלוסיה חלקי  בין במהלכה להבחין ניתן לא

ילדים. כמו נקיים קרבנות גם שיפגעו ובהכרח המקום, מן שיסתלקו מפשע

משא הזורק אדם של לדינו השאלה את לדמות מבקש ישראלי הרב  תחילה,

חובל  הלכות (סוף  הרמב"ם פוטר אותו משאה, מכובד להשבר העומדת מספינה

הראב"ד  אמנם, להורגם". אחרים רודף שבה "שהמשא מטעם מתשלום ומזיק)

מדובר  שכאשר יודה, הרמב "ם שגם מסיק, הוא לבסוף אולם עליו. חולק (שם)

מסוגית  היא  ראייתו רדיפה. נחשב זה סיוע  אין באונס שנעשה לרדיפה בסיוע 

לא הוא עוד (כל דוד לאנשי היה שאסור המלמדת ב ), ס' קמא (בבא הגמרא 

פגיעה  מחשש שעורים בשדה שהתחבאו בפלישתים לפגוע  למלך) נחשב

הפלישתים. אם כי הרודפים היו השעורים לא כי  בשעורים,

נכרי בסופו  של דמים שפיכות יד על "שלהתרפא  מסיק: ישראלי הרב  הדיון של

פעולה, לבצע  אסור ! בעניננו גם כן ועל נפש". פקוח של במקום ואפילו אסור

מעורבים. שאינם אלו בה יפגעו אם ברור, איום מפני  להצלה מכוונת שהיא  אף

בפעולות  החמישי  בפרק לדון ישראלי  הרב  עובר אלו פרקים ארבעה לאחר רק

ישראלי  הרב  נזקק הדיון במהלך להלן. הדברים שיובאו כפי  צבאיות, כפעולות התגמול

השלכה  בעל נושא בגופו, לחבול רשות אחר לאדם לתת לאדם מותר אם לשאלה

זוין  יוסף  שלמה הרב  בזמנו עסק זו בשאלה איברים. לתרום ההיתר לשאלת גם ישירה

שיובא כפי ישראלי , הרב  ההלכה". "לאור בספרו שיילוק" "משפט על במאמר זצ"ל

השניה  במהדורתו ישראלי הרב  של השגותיו על ענה זוין הרב  מסקנותיו. על חלק להלן,

להם  השיב  ישראלי  והרב  שיילוק") למשפט דברים ("תוספת ההלכה" "לאור הספר של
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הוא יותר מאוחר להערות"). ותשובות ("הערות והמדינה" "התורה של ז'!ח' בגליון

לו  ט"ז סימן ! הימיני " "עמוד בספרו מאמרו של חדשה במהדורה תשובותיו את שילב 

לסוגיות  והסתעפותם הדברים אריכות מפאת המדינה". להגנת צבאיות "פעולות קרא 

מאמרו  של המקורי הנוסח את להלן הבאנו המאמר, של המרכזי לנושא  קשורות שאינן

המאמר  של המורחבת במהדורה לעיין מוזמן להעמיק והמעונין ישראלי, הרב  של

גם  ישראלי, הרב  של המקורי במאמרו גם הדברים אריכות מפאת הימיני ". ב"עמוד

שהם  אף  המאמר, של המרכזי למהלך נוגעים שאינם צדדיים דיונים השמטנו זה בפרק

.[ . . .] ב סומנה ההשמטה הקודמים, כבשערים הסוגיות. של ממצה לברור הכרחיים
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הלכתי  רקע

ומלחמה דמים שפיכות 

אלהים  בצלם כי ישפך דמו באדם האדם דם "ׂשפך נח: לבני נאסרה האדם דם שפיכת

"לא הדברות: בעשרת ישראל לבני ונאסרה וחזרה ו), ט' (בראשית האדם" את עשה

דין  בית בידי  מיתה דינו ובעדים במזיד ישראל הורג להלכה, יב ). כ' (שמות תרצח"

פי  על יא ב ' שם משנה (כסף  שמים בידי דינו גוי והורג  א ), א' רוצח הלכות (רמב"ם

.1המכילתא )

ובמקרים  שבה, הדמים שפיכות אף על המלחמה את התירה התורה זאת, עם

במקורותינו: מצאנו מלחמה סוגי שני  עליה. צותה אף  מסוימים

המלחמה א. את א ) ה' מלכים (הלכות הרמב"ם מונה בכללה מצוה, מלחמת

בעמלק  המלחמה את יהושע, בזמן הארץ כיבוש בעת שהיו העממים בשבעת

של  זכרם אבד שהרי נוהגת, האחרונה זו רק בימינו צר. מיד ישראל עזרת ואת

לזהות. בידינו אין עמלק את וגם ב) (שם העממים שבעת

גבולות ב . את להרחיב  מלחמה א) (שם הרמב "ם מונה בכללה רשות, מלחמת

רשות  למלחמת היציאה (שם). ישראל מלכות של בגדולתה ולהרבות ישראל

ודינה  היום אסורה  היא  שלכאורה כך ב ), (שם הסנהדרין באישור מחוייבת

הרב  בהמשך שיובאו בדברים אמנם, קמ"ה). כהן (משפט בעלמא " כ"רציחה

כך. כל פשוטה זו הלכה שאין מוכיח ישראלי 

לגבי  ז) ח' (סוטה במשנה מופיעה רשות מלחמת לבין מצוה מלחמת בין ההבחנה

המלחמה: מעורכי  החוזרים

במלחמת  אבל הרשות במלחמת המערכה]? מן [שחוזרים  אמורים דברים  במה

במה  יהודה: רבי  אמר  מחופתה. וכלה מחדרו חתן אפילו יוצאין הכל מצוה

חתן  אפילו יוצאין  הכל חובה במלחמת אבל מצוה במלחמת אמורים? דברים

מחופתה. וכלה מחדרו 

ב): מ"ד (סוטה שם ובגמרא

דרבי חובה היא  זו דרבנן מצוה יהודה, דרבי  מצוה היא  זו  דרבנן  רשות יוחנן: א "ר 

יהודה.

במכילתא).1. שם  ד"ה יד כ"א  (שמות משפטים  חכמה משך למשל ראה  ההבדל בטעם 
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לרווחה  דוד בית מלחמות חובה, הכל דברי ! לכבש יהושע מלחמות רבא: אמר

קרי מר עלייהו, ליתי  דלא כוכבים עובדי  למעוטי  ! פליגי כי  רשות, הכל דברי !

המצוה. מן  שפטור במצוה לעוסק  מינה? נפקא  רשות; קרי  ומר  מצוה, לה

ו): ח' (סוטה בירושלמי  מבואר עלייהו" ליתי  דלא כוכבים עובדי "למעוטי המושג

כגון  חובה מלחמת עליהון, דאזלין אנן  כגון  רשות מלחמת קורא היה יהודה ר'

עלינן. אינון  דאתיין

("דא מגן שמלחמת לכאורה, היא הירושלמי  מלחמת משמעות היא  עלינן") אינון תיין

גם  בימינו. אסורה כן ועל רשות, היא עליהון") דאזלין ("אנן מנע  מלחמת אולם חובה,

בהמשך. המובאים בדברים ישראלי  הרב  דן זו נקודה על

טז), כ' (דברים נשמה" כל תחיה "לא  מצוה: התורה העממים שבעת מלחמת על

הרמב"ם  העתיק וכן יט), כ"ה (שם עמלק" זכר את "תמחה נצטונו: עמלק ועל

כל  בידינו אין צר מיד ישראל עזרת מלחמת על אולם ד!ה). ה' (מלכים בהלכותיו

מפורשות  לא  הלכותיה הרמב"ם בדברי וגם היכן 2הנחיה, ברור לא כלל מזאת, יתרה .

בהמשך. תשובה ישראלי  הרב  נותן זו לשאלה בתורה. מקורה

בפעולות  בדבריו, שמתבארות מסיבות תחילה, דן ישראלי הרב  להלן, בדברים

על  בעלות לאדם יש אם לשאלה, נזקק הוא  זה, דיון במהלך רשות. כמלחמת התגמול

בפעולות  ודן חוזר הוא  דבריו בסוף רק בו. לחבול לאחר רשות מתן של ואפשרות גופו

מצוה. כמלחמת התגמול

בו  לחבול  לחברו להתיר  או בעצמו לחבול האדם רשות 

א ): ה' ומזיק חובל (הלכות הרמב"ם כתב

בין  מישראל כשר  אדם המכה כל בחבירו ... בין  בעצמו בין לחבול לאדם אסור 

תעשה, בלא  עובר  זה הרי ומצה] [ריב  נציון דרך  אשה בין איש בין גדול בין  קטן 

להכותו"... יוסיף "לא ג): כ "ה (דברים שנאמר

להכות, מותר וכדומה לחינוך או דין, בית בשליחות לרפואה, נציון". "דרך הוא  האיסור

(טור  מקרה בכל בעצמו לחבול לאדם שמותר כתבו אחרים ראשונים אמנם, מצוה. ואף 

ת"כ). משפט חושן

זו.2. בנקודה  ישירות דן לא ישראלי הרב  בהמשך, שיובאו בדברים
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למוכה  מחויב  הוא  אם אולם מלקות, הוא  חברו את המכה או החובל של עונשו

ד' שם (רמב"ם לוקה ואינו משלם הוא  הרי  פרוטה), משוה (יותר הכאתו על בתשלום

ט).

קמא (בבא פטור!" ! התשלומים] [מן לפטור מנת על פצעני, "הכני, לחברו: האומר

(שם).צ"ג איבריו בראשי  פגיעה על מוחל אדם אין ככלל אמנם, א ).

דינא  דמלכותא דינא

בימינו". המלוכה משפטי  "תוקף  לפרק ההלכתי  במבוא  א ', בשער לעיל ראה
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äðéãîä úðâäì úåéàáö úåìåòô
(äëìää øåàì äéáé÷ úéø÷ú)

[ . . .]

íééúîçìî íéòöáî øåúá ìåîâúå äðâä úåìåòô .ä ÷øô

רשות ? מלחמת או מצוה מלחמת מוגדרת תגמול  פעולת *האם

úøâñîá äìåòô úðéçáî ïéðòä ìò [äæ ïîéñ ìù íéîãå÷ä åé÷øôá] äë ãò åðã .à
äìåòôë úàæ úåàøì àéäå ,ïåãéðì äùéâ ãåò úîéé÷ ïëà .íåé íåéä ééçúéúîçìî.

äòéâô ìù äæ øåñéà ãøåé çøëäá æàå íéøëðä íò äîçìî äøéúî äëìää éøäù
éô ìò óàå .íãì íã ïéá ìéãáäìå ÷ã÷ãì äáåç íâ äîçìîá åðéöî àìå .úåùôðá
í"áîøä áúëù åîë ,íéùðäå óèä úà âåøäì øåñà àðåù ìù øéò åùáëù øçàìù

:(ã"ä íéëìîî å"ô)

íéøáã) "[êì æáú ...] óèäå íéùðäå" :øîàðù ,ïè÷ àìå äùà íéâøåä ïéàåÙ
.(ãé 'ë

÷ø øåîà äæ ïéãù ,øåøá íå÷î ìëîøçàììáà ,åðéãé úçú íéàöîðå íåùáëù
úåøùôà íâ ïéàå äáåç íåù ïéà ,äæá àöåéëå øéòä ìò íéøöùë ,äîçìîä êìäîá

.úéúîçìî äìåòôë áùçäì äìåëé åæ ïéòî äìåòô íà øøáì ùéå .øáãá ÷ã÷ãì

íéìãáää ïéáå ,äåöî úîçìîå úåùø úîçìî :äîçìî éâåñ éðù íðùé äðä .á
ïë ïéàù äî ,ïéã úéá úåùøì êøåö ïéà äåöî úîçìî[ì]ù íâ äðîð íäéðéáù
úåëìäî ä"ô í"áîø) à"ò ìù ïéøãäðñ é"ò àìà àéöåî êìîä ïéà úåùø úîçìî[ì]

.(á"ä íéëìî

úîçìî àéä "íäéìò àáù øö ãéî ìàøùé úøæò"ù ,(à"ä íù) í"áîøä áúëå
ïðáø íâù ,(é"ä ç"ô) äèåñ éîìùåøéá ùøåôîë äãåäé éáøã ïðáø úòãë àåäå .äåöî
àìà äãåäé éáø ìò å÷ìçð àìå .äåöî úîçìî äæ éøä íéøëðä åàá øáë íàù íéãåî

העורך* העורך .הערת ידי על ניתנו הכותרות תת כל :
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äùåòù" åðééäã íù ïáø÷ä éøééù ùøéôå ,"åäééìò éúéì àìã í"åëò éèåòîì"á
åéðëù íò äîçìîùåçì ùéùáåøáùíéîéä."äîçìî íäîò åùòé

äðëñäù ïéá ìãáä ùéù äàøð ïáø÷ä éøééù ìù äæ ïåùìîäáåø÷äðëñäùì
,ä÷åçø" ùåçì ùéùë ÷øåáåøáùíéîéäúòãì àø÷ðù àåä "äîçìî íäîò åùòé

íéúðéá ãìåäì úåìåëé úåáéñ äáøäå ãáìá ä÷åçø àùùç àéä éë ,úåùø äîçìî ïðáø
ïîæá äîçìîì àáì íéððåëúîù ,äáåø÷ äðëñä íà ïë ïéàù äî .äîçìîä äðáëòúù
åððéðò éøä ,äæ éôìå .íäéðô úà íã÷ì ïðáø úòãì íâ äåöî úîçìî äæ éøä ,áåø÷

.äåöî úîçìî äæ éøä íåé íåé éùòî íä çöøä éø÷îå äáåø÷ äðëñäù

àä ùåøéôá áúëù ,íù äèåñá éøéàîä éøáã úåòîùîî äàøð ïë àì íìåà .â
åà ,íäéìò åàáéù íéàøéù úîçî íéáéåà íò íéîçìðù" :í"åëò éèåòîìãòãåðù

êëì íîöò íéðéëîù íäì,øö÷ ïîæì êåøà ïîæ ïéá ÷ìçî åðéàù ,åðåùì úåòîùî ."
" áåø÷á ìôðúäì íéãîåò íà åìéôàåíéðéëîùíîöò"êëìàìù ãåò ìë úàæ ìëá ,

úéúìöä äìåòô àéä äìåòôä[ù] ïôåàá ùîî åàáäøéùé"í"åëò éèåòîì" ììëá åäæ ,
ïéãù íåùî ,äøåàëì åîòèå .åäééúåë ïì àîéé÷ã ,ïðáøì úåùø úîçìî ÷ø àåäù
àìî"å "åì åúåáùäå"î äìöää úåöî ãöî àåä íééåâä íäéìò åàáùë äåöî úîçìî
äîåãáå .åæ äåöî ïééãò ïéà åàá àìù ãåò ìëå ,ïìäì øéëæðù éôë ,"êòø íã ìò ãîòú
éî ùé íùá ç"ëù ïîéñ ç"åà óñåé úéáá åéøáã åàáåä ,íçåøé åðéáø áúëù äîì
ïéà ,äðëñ éãéì àáì ìåëéù éô ìò óà äúò [åðîî] äðëñ ïéàù øáã ìëù ,áúëù
ïéã ïéàù ,ìéòì øëæðä íòèî ïë íâ àåäå .àúééøåàã øåñéàá úáùä úà åéìò íéììçî

øáë ùéùë ÷ø ùôð çå÷ôåùëòäá àöîðù åæ äðëñî åìéöäì àéä äìåòôäå äðëñä
íäéùòî ãöî ïåãì àáð íà ,åðìù ïåãéðá ïë íàå .åùëòøáòáêééù àì øáë éøä ,

ïåãì åðçøë ìòáå ,ìéöäì åðéãéá øáë ïéàå ,éåä éåäã éàî éë ùôð çå÷ô ãöî ïåãì
äìöää ãöîàáäìãíîöò íéðéëîù òãåðù âåñî äìöä øãâ äæ éøä äæ éôì ìáà .

,éøéàîä úøãâä éôì ,äæáå .ïàë íðéà äæ òâøá éë ,øéùé ïôåàá äìöää ïéàù ïåéë ,êëì
,åðìù ïåãéðá èøôáå .åäééúåë ïðéè÷ðã ïðáø úòãì úåùø úîçìî àìà äæ ïéà
äîâî êåúî íéøçàá àìà ïîöò úåéôåðëá òâôì äúåäîá úðååëî äðéà äìåòôäù
éøáã ììëáå "í"åëò éèåòîì" øãâá ÷ø ãéîú äæ éøä ïë íà ,íãéçôäìå íìéäáäì
éãëá äðåëä íù äðùî íçìä áúëù éôë àéäù ,"åòîùå åúìåãâá úåáøäì" í"áîøä
áúëù äî éôì ,äåöî úîçìî àìå úåùø úîçìî éøä åäæå .åàáé àìå åðîî åàøééù

.éøéàîä
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המאירי מלשון רשות. כמלחמת מוגדרת אויב  כנגד מנע  פעולת חכמים  לדעת

זאת, לאור מיידית. איננה האויב  מידי הסכנה עוד כל תקפה זו שהגדרה עולה,

בימינו. אפשרית רשות מלחמת האם לבחון פונה ישראלי הרב 

רשות כמלחמת תגמול פעולות

הסנהדרין  תפקיד

äì íéàéöåî ïéà úåùø úîçìîù ïåéë ,äæä ïîæì äæá ïåãì äáøä ùé äæ éôìå .ã
áåúë ïëå .ììë úåùø úîçìî øéåöú àì ïéøãäðñ ïéàù äæä ïîæá ,ïéøãäðñ éô ìò àìà

:(ä"î÷ 'éñ) ì"öæ ÷å÷ ä"éàøâä ïøîì "ïäë èôùî"á

ïéãä àåäå ,êìî ïéàùë åðééä) íé÷éôñî íéàðúä ïéàù ïîæ ìëã ,øîåì ùéã
úîçìîá íçìäì øåñàå àîìòá äçéöøë àåä éøä ,çéøëäì (ïéøãäðñ ïéàùë

.úåùø

ãöî íàù ,íéâøäðä íéøëðä ãöî ïååëî àåäù äàøð "äçéöø" øéëæäù äæ ïåùì
àìà ,äçéöø ïåùì øéëæäì åì äéä àì ,äðëñ íå÷îì íéàöåéä ìàøùéä ìù ïåëéñä

."íëéúåùôðì íúøîùðå" áåéç

"äëìää øåàì" åøôñá [ì"öæ] (à"èéìù) ïéåæ é"ùøâä íâ úåèéùôá è÷åð ïëå
:('é 'îò ,å"ùú)

éô ìò íéãçåéî íéàðúá àìà äøúåä àì ìàøùéá óà 'åëå äô÷úä úîçìî
.à÷åã à"ò ìù ïéøãäðñ éô ìòå êìî

éøãäðñä úèìçäù øîåì ïëúé àì ,éúòã úåéðòì ïëà .ääçéöø íù ú÷ìñîä àéä ï
ïéøãäðñä çë óéãò äîá ,øéúîä çë äá ïéà äîöò ãöî äîçìî íàù ,äîçìîäî
çë íãéáù åðéöî ïëà !?äøåú øåñéà òé÷ôäì íçåëá ïéøãäðñ åèà ,íéøåñéà ÷ìñì
,äæ ìò åðãùë ,àøîâá íìåà .(á 'ö úåîáé) äòù úàøåä øåúá äøåúä ïî øáã øå÷òì
øáã úøé÷ò íåù ïàë ïéàù äðéî òîù ,úåùø úîçìî ìù äæ ïéãî úàæ åçéëåä àì
ïéøãäðñäå ,äçéöø øåñéà äòé÷ôîä àéä äîöò ãöî äîçìîäù çøëäáå .äøåúä ïî
,øîåì íå÷î ùé ïééãò äøåàëìù àìà .éããö éàðú àìà íðéà [äøåùéàì] íéëøöðä
äæì ïéà ïéøãäðñä úæøëä éìáù ,"äîçìî" íù äæì úúì éãëá íéëøöð ïéøãäðñäù
ïéøãäðñá íéëìîðù äæ ùøéôù ,(íéëìîð ä"ã à 'â úåëøá) é"ùø ïééò íìåà .åæ äøãâä
ïéàù "íéëìîð" àøîâä ïåùì ìò äàøðë êîúñîå ,"íäéìò åììôúéù éãë" àåä

.äìåòôä ìë áëòì éãëá äæá ùéù åúåòîùî
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ïéøãäðñ ùéøá éøäù ,íéðåøçàä äæá åãîò øáëå ,íéù÷åî åììä é"ùø éøáã ïëà .å
úåùø úîçìîì íéàéöåî ïéàù øàåáîàìàéàðú àåäù äàøð äæîå ,ïéøãäðñ éô ìò

àøîâäù ,õøúì äöø "èôùîì íéðéò" øôñáå .íäéìò åììôúéù éãëá ÷ø àìå ,áåëéòì
íéùðàä àéöåäì øáã ìò äðã ïéøãäðñíçøë ìòáíéöåøùë ïã úåëøáá é"ùø åìéàå ,

'á ÷øô 'ã øòù á"ç) "äðéãî úåëìä" øôñá åéìò áéùä äôé ìáà .íîöòî úàöì
àìì úåùø úîçìîì ïéàéöåî ïéàù] äæ ïéã ø÷éò åãîì ïéøãäðñ [úëñî]á éøäù ,(å"ñ
íù ïééò .íùî ãåîìì øùôà êéà åéøáã éôìå ,ïéøãäðñá íéëìîðã àäî [ïéøãäðñ
ãåîò øôñá] ìéòì äæá åðáúëù äî ïééòå .øååçî øáã äìòä àì àåä íâå êéøàäù

.ã"é ïîéñ [éðéîéä

'à øòù] ,'è ïîéñ [éðéîéä ãåîò]) ìéòì åðáúëù äî éô ìò ,éì äàøð åéùëò íìåà
,äàøð äæ éô ìòå .äîåàä úîëñäá éåìú äëåìîä èôùî ïéãù ,([ìéòì 'ã ÷øô

úîçìîá êìîä úåéåëæá äëåìîä èôùîùúåùøéîéá ÷ø òá÷ðãåãéðôì éë ,êìîä
éôìëå .úåùø úîçìîá ãåò å÷ñò àìå ìàøùéì çðåä àì ãåò ïë÷åç úøéöé ìù ïîæ

úåùø úîçìîá äëåìîä èôùîèôùî òá÷ð æàå .úåëøá ùéøã àúééøáä úðååëî
ïéøãäðñá êìîäì êøåöä úà æà åòá÷ù ÷åîéðäå .äæ íùì ïéøãäðñá êìîðù ,êìîä
äæ øáã òá÷ðù øçàìù àìà .é"ùø ùøéôãëå ,íäéìò åììôúéù éãë úîàá äéä
÷åçäî äðéùù êìîå ,÷åçì øáãä êôä áåù ,ïéøãäðñá íéëìîðù äëåìîä èôùîá
íéëìîð" éãé ìò àìà äéôëä úåëæ úà ìá÷ àì éë ,àáåëéòì úîàá äæ éøä äæä
àìà àéöåäì úåëæ êìîì ïéàù ,í"áîøä ïëå ,ïéøãäðñ àøîâä úáùåéîå ."ïéøãäðñá
."íäéìò åììôúéù éãë" ìù äáéñ úîçî òá÷ð ïéãä ø÷éòù éô ìò óà ,ïéøãäðñ éô ìò
íéöåø íà ïéðòì äëåìîä èôùîá ÷åçä úòéá÷ øçàì íâ äæî äðéî à÷ôð íå÷î ìëîå

úåéåëæá àìà àø÷éòî òâð àìù ,ììë ÷åçä äéä àì äæ éôìëù ,íîöòá úàöì,êìîä
éáâìùêìîäíà ìáà ,àáåëéòì úîàá äæ éøäíéöåøíãéá úåùøä íîöòá úàöì

.(ã"é ïîéñ [éðéîéä ãåîò] ìéòì éúáúëù äî ãåò ïééòå)

äîá áúëù ,(éøù éà ä"ãå íäå ä"ã à ä"î) ïéáåøéò é"ùø éøáãî äàøð ïëå .æ
ìù åðéã úéá éøäù] ?øåñà éà éøù éà àîéìéà ?äéì éòáéî÷ éàî" :àøîâá åìàùù

"äúéä úáùå" ¯ "[íéé÷ éúîøä ìàåîù*äìàùì íå÷î ùéù ,åðà íéàåø ïë íàå .

העורך* בסהערת בקעילה: נלחמים  פלשתים  הנה לאמר  לדוד "ויגדו מסופר: כ"ג  פרק א' שמואל ¦פר
במסכת הגמרא  האלה". בפלשתים  והכיתי האלך לאמר  בה ' דוד וישאל הגרנות. את  ׂשסים  והמה 

שהשאלה מוסיף, רש"י קיים. שמואל של דינו בית  הרי בה ', דוד שאל מדוע  שואלת : (שם) עירובין

בשבת . הפלשתים  לקראת  לצאת  מותר  האם היתה:
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äéä íà ,ïáåî åðéà äøåàëìå .ìéöäì åùôð øñîù éô ìò óà úáù ïéðòì úãçåéî
êéøö úåùø úîçìîì éøäù ,ììë äîçìî åæ ïéà éøä äåöî úîçìî åæ íà ÷ôåñî
êéøöå .(éà ä"ã íù úåôñåú ïééòå) ìéöäì åùôð øñî êéà ïë íàå ,à"ò ìù ïéøãäðñ
äñðøô êøåöì íâ éøäù ,úåùø úîçìî ïéãî øúåî äæù ãåãì èåùô äéä äæù ,øîåì
úåùø úîçìîì íéàöåé ïéàù úáù ïéðòì àìà ÷ôúñð àìå ,ìéöäì ïëù ìëå íéàöåé
äæ ìëå ."äúéä úáùå" é"ùø áúëù åäæå ,äîöò úáùá ïëù ìëå úáùì íéîé 'â êåú
äæì êéøö íà ïë ïéàù äî ,åîöòî íâ úàöì ìåëé úåùø úîçìîìù øîàð íà àçéð
øáñù äðéî òîù ïë íà úàöì ìåëéù çåèá äéä íà ,êùôð äîî äù÷ ïéøãäðñ úåùø

úîçìî åæùäåöî?øáãá ÷ôúñð äîå .úáùá íâ äì íéàöåé éøä ïë íàå ,àéä

ïëå .ïéøãäðñ úîëñäì íéëéøö ïéà íîöòî íéàöåéùëù ,ìéòì áúëðë éàãå àìà
ãöøáåãîäù äàøðù ,"íéàéöåî ïéà" àøîâä ÷åã÷ãî ìéòì øëæðä "ïäë èôùî"á ã

ìù äøãâää úòéá÷ éáâì ïéøãäðñì êéøö ïéàù ,àöåé äæ éôìå .äéôëá äàöåä ìò
úåáãðúä é"ò úåùòðä úåìåòô ,ïãéã ïåãéðá íâ àìéîîå .äìåòôä ìò "äîçìî"

ãöî ÷ø äìàùä äéäú äéôë é"ò íâå ,äæä ïîæá íâ úåéøùôàíéìàøùéäíéôåëù
äá íéé÷ ïéàù äîçìî äæ éøä íäéôìëù íéøëðä ãöî àì ìáà ,íçøë ìòá íäéìò

.íéîã úåëéôù øåñéà

רק נדרש  רשות למלחמת ליציאה הסנהדרין  שאישור מסיק, ישראלי  הרב 

יציאה  אולם נתיניה. על למלחמה היציאה את לכפות למלכות לאפשר בכדי

מלחמת  כן, על הסנהדרין. אישור את צריכה אינה בהתנדבות רשות למלחמת

כיום. גם  אפשרית להלחם מתנדבים  שחייליה רשות

רשות ? במלחמת דמים לשפיכות  ההיתר  מאין 

ïééãò ,àøîâä úåéâåñ ãöî úòãä ìò íéìá÷úî åðøîàù íéøáãä éë íà ,ïëà .ç
úà øéãâî äúàù é"ò íéîã úåëéôù ìù äùòî øúéäì êôåä êéàå äîì íåìäì äù÷
úîçìîá èøôá ?íéøåñéà øéúäì äîçìîáù çëä äîå ,úéúîçìî äìåòôë äìåòôä
àéä äðòè äî ,(ìéòì úøëæðä á 'â úåëøá) "äñðøô íéëéøö ìàøùé êîò" ìù úåùø
øåñà àåäù àðéãì ïì àîéé÷ í"åëò ìæâ íâ éøäå .íìöá íéàåøá ìù íîã øéúäì åæ
,äòéðë íäî íéòáåú ?úåùø úîçìîá íéùåò åðà äîå ,(á"ä äìæâî à"ô í"áîø)

!ïåéò ùøåãå äåîú äæ øáã äîë .íâøäì íäéìò íéãîåò äæì åãâðúé íàå

åðåöø íéùåò ìàøùéù ïîæáù ,(á è"ì úåëøá) é"áùø ìù åúèéù èå÷ðð åìéôà íàå
ùåøéôá í"áîøä áúëù äî éô ìò ïëå ,íéøçà é"ò úéùòð íúëàìî íå÷î ìù
íéùîùî íúåéä úéìëúì åàøáð íìåòá íéùðàä ìëù ,(íéòøæ øãñì äîã÷ä) úåéðùîä
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êøãá úåèìúùäì äðåëä ïéàù éàãå ,íå÷î ìëî .íìùä íãàìäéôëìù êøãá àìà ,
åùòéù äîçìî êøãá íéøçà ñåðàì ìáà .åîå÷îå åãé÷ôúá ãçà ìë ,äìåòô óåúéù
äéäéù í"áîøá àìå àøîâá àì åðéöî àì äæî õåç .åðéöî àì éàãå äæ ,åðúëàìî

áéù úåùø úîçìîì äàéöé ïéðòì íäéìå÷éù ïîæá ïéøãäðñì êøåöúà ïåáùçá åàé
.íéøçà é"ò úéùòð íúëàìî àäúù åæ äòéáúì íúåëæå ìàøùé ìù éðçåøä íãîòî
,á"ô [æ"è ïîéñ éðéîéä ãåîò] ìéòì) [çìùéå 'ô äøåúä ìò] ï"áîøä éôì àîìùáå
ùé ,úååöî 'æ ìò íéøáåòù ãöî íéîë [íîã] (íðéã) äøæ äãåáò éãáåòù áúëù ,('à
äæä ïîæáù àöé äæ éôìå .íéîã íäì ïéàù ïåéë äîçìîä úøúåî êë íåùîù øîåì
çð éðá úååöî øàùá óàå äøæ äãåáò éãáåò íðéà úåáøúä éðá íìåòä úåîåà áåøù
ìéòì åúèéù äøàáúðù ,í"áîøä éôì íìåà .úåùø úîçìî ïéã ïéà ,íéøäæðù ïëúé
ä"ã á ã"ñ) äøæ äãåáòá úåôñåúä ïëå ,[ïàë àáåä àìù ,øîàîä ìù 'á ÷øôá]
.úåùø úîçìî é"ò øáãá øúéä äî äù÷ íâøäì øåñà ïéã øîâ éðôìù åáúëù ,(åäæéà
.íäéôìë äúéî ïéã ÷ñôë äîçìîä úæøëä úà úåôñåúä éôì äàøðù ,øîåì ÷çåãå

äøúåäù äîçìî ÷ø àì àéä úåùø úîçìîù ,çéëåäì äàøðù äî éôì èøôá
úøúåî äîçìî íâ àéä àìà ,ìàøùéìïéáíéîòäïéà éàãå íùå .íîöò ïéáì íðéá

úøèî ïéàå äøæ äãåáò éãáåò íìåë éøäù ,úååöîä 'æ íåé÷ ãöî øúéää úåàøì
íöò úà äàøðù íâ øùôà éà àìéîîå ,úååöîä 'æ íåé÷ éãéì àéáäì íúîçìî
ìò íéáùåç íéîçìðä ïéàù ,øáòá íäéùòî øåáò íäìù äúéîä ïéã ÷ñôë äîçìîä

.áì ìò íéìòî àìå äæ

דמלכותא  דינא מכח חוקית המלחמה

åðéöîù äîî çéëåäì ùé íîöò ïéáì íéîò ïéá íâ úîéé÷ úåùø úîçìîùå .èïéð÷
åøå÷î äæ ïéð÷å ,íééåâä ïéá äîçìî ùåáéë ìùàðéãîäîëá øàåáîë ,àðéã àúåëìîã

:äæá áúë åàð÷ù ìàøùé äáùù éøëð ïéðòì (æ"ñø 'éñ î"åç øåè) ä"îøä :úåîå÷î

éð÷ã àëéä ìë ïéãä àåäå ,àåä àúåëìîã àðéãã ,äîçìîá äáùðù à÷åãå
...àðéøçà àîòèî àúåëìîã àðéãá äéì

í"áîøä áúë ïëå .àúåëìîã àðéã ãöî àåä äîçìî ùåáéë ìù ïéð÷äù ,ùåøéôá éøä
:(ã"ä íéãáò úåëìäî è"ô)

éî ìëì äùøä íà ïëå ,äøëîå äéáù àéáäå äîçìî äùòù í"åëò êìî
,åîöòì øëîéå àéáéù äîçìî åîò äùåò àéäù äîåàî áåðâéå êìéù äöøéù
àì åà êëå êë äùòù éî åà ,øëîé ñîä ïúé àìù éî ìëù åéðéã åéä íà ïëå

,øëîé äùòééøäåéðéãïéã...
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äøéëî íò ãçé ,íéøçà é"ò åà åîöò êìîä é"ò äéáù ìù äæ ïéã í"áîøä ììë
:íééñ íìåëáå åúåëìî íéðôáù êìîä é÷åç øàùå ñîä øåáòåéðéãùïéãåðì éøä ,

â"ç) æ"áãøä áúë ïëå .äðùî óñëá íù ùøåôî àåä ïëå .àúåëìîã àðéã çëî àåäù
:øåîâ ïéð÷ àåä äîçìî ùåáéë ïéð÷ù ,(â"ì÷ú

çëá äðéãîä íéãëåìùë àåä äëåìîä ÷åçã ,àðéã àúåëìîã àðéã ïì àîéé÷ã
íéëìîä êøã ïë éë 'åëå åìù íä íéîøëäå úåãùäå íéúáä ìë äîçìîä

.'åëå äæî äæ úåðéãîä ùåáëì

úåëìîä êåúá òâåðù äîá ÷ø àì àåä àúåëìîã àðéã ìù ãåñéù ,íäéøáã ïëåú
ïéá òâåðù äîá íâ àìà äîöòúåëìîúåëìîìåîë ,äæá ìáå÷îä âäåðä êîñ ìò ,

" :åðàáäù æ"áãøä áúëùéëïëêøã"íéëìîäàúåëìîã àðéã ãåñéù íùë ,øîåìë .
êééù åîöò äæ øáã ïë ,íéëìîä ÷åçá ìáå÷îù äî éô ìò àåä äëåìîä íéðôáù

.éðéãî¯ïéá ïáåîá

ïì àîéé÷ éøäù ,úé÷åç éúìá äððéà äîçìîä íöòù ,øîåì øáãä çøëåî äæ éôìå
àðéãìáà ,àðéã àúåëìîãàúåðñîçãéâîå â"ä äìæâ úåëìäî ä"ô í"áîø) àðéã åàì

ïëúé êéà ,äøåñà äîçìîä íöò äúéä åìéàå .(íéðåùàø øàùá àåä ïëå ,íù äðùî
.àðéã àìå àúåðñîç äæ äéä æà éøä ,àúåëìîã àðéã çëî äðå÷ ùåáéë àäéù

øàåáî éøä ,àúåðñîç é"ò àäé àìù ùøåã äîçìî ùåáéë ìù ïéð÷ä ãåñéùå .é
íà ïéðòì éàðú ìéèä í"áîøäù ,åðàáäù ä"îøäå í"áîøä éøáãá íâ áèéä øàá
."äîçìî åîò äùåò àéäù" äîåàî äæùë ÷ø åîöòì øåëîéå áåðâìå êìéù éîì äùøä

æ ïéãù áúë ä"îøä ïëååìéàù åðééäå ,íåìù ïîæá àì ìáà äîçìî ïîæá ÷ø àåä ä
àì äæáå úåðñîç àìà ïéã äæ äéä àì ,äîçìî úòùá àìù áåðâì äùøî êìîä äéä

.ïéã åðéã äéä

כיון  זאת חוקית. היא  עצמה המלחמה שגם עולה, המלחמה קנין  מחוקיות

מדינות. בין  גם תקף  דינא  דמלכותא דינא  של שהכלל

[ . . .]

התניא  בעל דעת 

úâùäå ø÷ôä úåëìä ,èôùî ïùåç) åìù ò"åùá àéðúä ìòá áøì éúéàøù àìà .àé
ùéù øîåìå ÷ìçì äöåøù åðîî äàøðù ,(ìåáâéðù,àúåëìîã àðéãì íéðåù úåãåñé

:ò"åùä íéðôá íù áúëù .äì äöåçîùå úåëìîä íéðôáù
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åäæù éôì 'åëå äúåà äðå÷ äîçìîá äðéãî åæéà ùáëù éøëð åìéôà êìî
úåùøá àéä íéøòéäå úåøäðä íò äìåë õøàä ìëù úåëìîä ÷åçå éèôùîî

.äîçìîá ùáåëù äðéãî ïéá åúðéãî ïéá êìîä

íìåà .ùåáéëä úåðéãîá àúåëìîã àðéã íâ ùéù ,íéðåùàøäî ìéòì åðáúëù éôë åäæå
:åðåùì äæå ,íù áúë ïåøçà ñøèðå÷á

éøäù äìéæâ úåëìäî ä"ô í"áîøä áúëù åîë íòèä ïéà (ùåáéëá) àëäã
,íéãáò åì íäå íäéðåãà àåäù ïúòã äëîñå õøà äúåà éðá åéìò åîéëñä
íéëìîä ìë éèôùî àåä ïëù àìà ,úøçà äîåàá àåä ïéð÷ä ø÷éò àäã

.íäéúåîçìîá

äîëñä çëî àåä úåëìîä íéðôá àúåëìîã àðéãù ,øîåì äöåøù åéøáãî äàøð
(á ã"ð àøúá àáá) í"áùøä ìù å÷åîéðë àåäå ,úåëìîä é÷åç ìù ïåöøá äìá÷å
íìåà .'åëå "åîéëñä éøäù" :áúëù åîë ,í"áîøä úòã íâ àéä ïëù ,àúåëìîã àðéãì
àìà ,íéùáëðä ìù íçøë ìòá àá ùåáéë éøäù ,äîëñä ãöî øîåì ïëúé àì ùåáéëá

.øçà íòèî åðçøë ìò àåäå ,àðéã àúåëìîã àðéã äæá íâ íå÷î ìëîù

ïåéë ,àúåëìîã àðéãì äæ ùãç ãåñé åðì ïéðî ,ïë íàù ,ïåéò äëéøö åúðåë äøåàëìå
äîî ãîìð äæù øáåñù ,äàøðäå .äîëñä ãöî àåä àúåëìîã àðéã ø÷éò ìë ãéîúù
,äîçìî ùåáéë é"ò ïéð÷ ùéù ,(à ç"ì ïéèéâ) "ïåçéñá åøäéè áàåîå ïåîò" :åøîàù
úìá÷ ãöî úåëìîä íéðôá ïéã äðéãå úåëìî àéäù ìëù ,äøåúä åðúãîéì ïàëå

äðéã ,äðéãîä éðá úîëñäíâ ïéãõåç éôìë.íéëìîä ìë éèôùî é"ôò úâäåðù ìë

[. . .]

àëìîã àúåðñîçù åðéöî àì ïàë ãòù ,øîåì íå÷î úö÷ äéä äìà íéøáã éôìå
àîúñå äðéãîä éðá úîëñä ãöî àåäù ,úåëìîä íéðôá àìà äæ ïéà àðéã åàì
àúåëìîã àðéãä ìáà .úåðñîçá àìå èôùîá âåäðéù àìà íúîëñä ïéàù àúìéîã
àì äæá ,äîëñä ãöî àìå äøåúä ìù ùåãéçå ïéã çëî àåäù ,äðéãîì õåç éôìë

.ïéã äðéã ÷åçì úàæ ä÷÷ç åæ úåëìîù ìëå ,àúåðñîçì àðéã ïéá ìãáää íéé÷

ùåáéë ïéá å÷ìéçù ,ìéòì åðàáäù ä"îøäå í"áîøä éøáãî åðòîù ïë àì íìåà
äæáù äøãâääî ïëå ,íåìù ïîæá ç÷åìù äîì äîçìîïéã åéðéãíììëù äîî ïëå

ïéáì òâåðù äîá íâù øåøá äàøð ,á"åéëå íéñî ìù úåëìîä éðéã øàù íò í"áîøä
ïéá âåäðå ìáå÷îù äî åðééäå ,àðéã ÷ø àìà àðéã àúåðñîç ïéà äðéãîì äðéãî
ïéàå ùåáéë äæ ïéà ìáå÷îä éôì àìù âåäðì úçà úåëìî áì ìò äìòé íàå ,úåëìîîä

.ïéð÷ äæ
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àéä ,íéîòä ïéá âåäðä éô ìò úéùòð àéäù ìë ,äîçìîäù ,äæî åðà íéòîåù
.àúåëìîã àðéã ììëá àéäå äøåúä ïî úøúåî

[. . .]

דמים? שפיכות  מתיר העמים בין  הנהוג כיצד

ìàøùéî ïä íéîã úåëéôù ìù øåñéàä ò÷ôð êéà øáñä ïåòè ïééãò ,ïë íàå ... .ãé
àéäå äîçìîë úàæ íéøéãâîù é"ò íîöò ïéáì íðéá íéøëðä ïéá ïäå ,íéøëðä éôìë
ååèöð çð ïá íâù ,äøåîç äåöî øå÷òì âäðî äæá ìéòåé äîå .íéëìîä ïéá âåäðä éôì

!?íéîã úåëéôù øåñéà àéäå ,äéìò

åæ äøäæàù ,áúë "åéçà ùéà ãéîå" ÷åñôä ìò ('è úéùàøá) øáã ÷îòäá á"éöðä
íéâäåðù äòùá ÷ø àéä äçéöø ìùíéçàëúòùá ïë ïéàù äî" ,íåìù úòùá åðééäã

ïëå .'åëå "íìåòä ãñåð êë éë ììë äæ ìò ùðåò ïéàå âåøäì úò æà àðùì úòå äîçìî
,(â"ì÷ú â"ç) åðîî ìéòì åðàáäù äáåùúá øåáéã åúåàá æ"áãøä ïåùì úö÷ äøåî

:íù åðåùì äæå ,ùåáéë é"ò äðå÷ êìîäù

êìî íåù àöîú àì (ùåáéë é"ò øåîâ ïéð÷ äðå÷ êìîäù) éëä äîéú àì éàã
åúåëìîá ä÷æç åì ùéùéøäùíéùáåëå íéøçàî íéç÷åì íúåëìî ìë

úåîçìî é"ò íúåà.

äáùçúä äøåúäù úåëìîä éäåæå ,íìåòä ãñåð êëù øîåì äøåàëì ïë íâ åúðåëå
äàøú äøåúäù ãàî äåîú äæ íâ íìåà .àðéã àúåëìîã àðéã ìù ïéã äòá÷å äúà

òåá÷ íìåò øãñ äæáåúà íéìùúåíéì÷ìå÷î íìåò éøãñ ãâð úîçìð äøåúä éøäå .
ïëå ,íåìùì äàéø÷ä úáåç ïåâë ,äîöò äîçìîá åìéôà íéîçøä úãî åðúåà äãîéìå
íöò úà äøéàùä äîìå òåãî ïë íàå .äæá àöåéëå úåçåø 'ãî øåöîä úà øåâñì àìù

íâå ,úååöî 'æáù äçéöøä øåñéà ãâð àåäù ,íéîòä ïéá úøúåîë äîçìîäìàøùéá
?úåùø úîçìî äøéúä

הסכמה  של כוחה

ìòá] ò"åù áøä éøáãá ìéòì åðøòä øáë äðäù ,äæá éúòã úåéðòì äàøðäå .åè
ñéñá ìò àåä äðéãîì äðéãî ïéá àúåëìîã àðéã ãåñéù åðîî äàøðù ,[àéðúäøçà

íéëéøö äîçìîå ùåáéë íâù úàæ ìëá íéàåø åðàù äî ,äðéãîä íéðôá øùàî
éôì äðáä äæì ïéà ,äøåàëìå .íéëìîä åâäðù âäðî éôì íéåñî ÷åç éô ìò ìäðúäì
âäðîä äîáå ,àì åà åâäð íà åðì äî ,íãàä éðá úîëñä íòèî åðéà äæù åøáñä

.úååöî 'æ ìù øåñéàä òé÷ôäì ìåëé
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àúåëìîã àðéã ìù ãåñéù ,éì äàøð ïë ìòãçàïéá íâå ,àåäíòì íò÷ø àåä
ãöîäîëñäåùåøéô ïéà äðéãîä éðá úîëñä åðøîàá íâ éøä éë ,ãçàå ãçà ìëù

úîëñä éøçà íéëìåäù àìà ,äæì íéëñäáåøäïë åîëå .íúòã äìèá èåòéîäå ,
ìù úéììë äîëñäë áùçð úåðåùä úåéåëìîäå íéëìîä åá åâäðù äîù ,øîåì øùôà
éàãå åæ éøäå .åúòã äìèá äæì íéëñî åðéàù íò äæéà ùé íà óà ,ïë ìòå .íìåò éàá

äîëñäúéììëíò ïéáù íéëåñëñ ïåøúôì íéëøãä úçà àéä äîçìîù ,íìåòá àéä
øùëéà àì ïééãòå ,úé÷åç éúìáë øëåú äîçìîäù äæ ìò íéìîò åðéúåøåãá ÷øå .íòì

çúäá ñðëäì íéðëåî íðéàå ,àøãùé ïë ìòå .åæ ïéòî úéããä úåáééúîëñä úåàøì
íéòöîàä ãçà àéä äîçìîù íéîòäíéîçìðä íéîòäù ãåò ìë ,íéé÷åçä

äîçìîì ñçéá íéîòá ìáå÷îä âäåðä ìò íéøîåù1íéðôá àúåëìîã àðéãù íùëå .
àúåëìîã àðéã éúëìîî¯ïéá ïáåîá íâù øîåì ùé ïë åîë ,äîëñä íòèî àåä äðéãîä
ùãçì ìéòì øëæðä ò"åù áøä åá ñðëðù ÷çåãä ìëì êéøö ïéàå .åæ äîëñä íòèî àåä

.ììë àøîâá äæî øëæð àìù ,àúåëìîã àðéã éâåñ éðù ùéù

,ìàåùä ìàøùé ïàëù àìàäîìéòåúíãàäù úåðåîî éðééðòá çðéúä .äîëñä äæá
äîå ,íéîã úåëéôù øúéä ìò [àåä] åðìù øáåãîä ïä ìáà ,åðåîî ìò íéìòáä àåä

.äîëñä äæ ìò êééù

àåä íâù ,äðéãîä íéðôáù àúåëìîã àðéã ìò íâ ìåàùì ùé ïä åæ äìàù íìåà
êìîä ãéá úåùøù ,(ã"ä çöåø úåëìäî á"ô) í"áîøä áúëù åîë ,úåùôð éðéã óé÷î
íòèä éàãå äðéãîä íéðôá éøäå .ïéã úéá úúéî íéáééåçî íðéàù íéðçöøä âåøäì
ìéòåú äî äìàùä ãåîòú íù íâ ,ïë íàå .äðéãîä éðá úîëñä ãöî í"áîøì
éðéãì òâåðù äîá íâ äìéòåî äîëñä íéîéåñî íéàðúáù ,øîåì êéøö àìà .äîëñää
øàáðå ,ïåëð àåäù äàøð íå÷î ìëî ,ùãåçîë äàøð äæ øáãù éô ìò óàå .úåùôð

.íéøáãä

בו? לחבול להתיר מועילה אדם של הסכמתו האם

íãàä úîëñä äìéòåî íà ïãù ,[ì"öæ] (à"èéìù) ïéåæ é"ùøâä åæ äìàùá ìôéè .æè
èôùî ,"äëìää øåàì" øôñ) åâøåäì äàùøä ìéòåú íà åà åôåâá äìáç úåùøäì
çëù" äâéøäì ïëù ìëîå ,äìáçì åìéôà äìéòåî äðéà äîëñäù ÷éñî àåäå (÷åìééù
,åúö÷î ïä åìåë ïä ,åôåâ úøéëî åìéôà ,ïë ìòå ."åìù åððéà íãàä óåâ ìù íééçä

.1íòô éãî íéîúçð ïë åîë .äîçìî ìò æéøëäì ùé úåìåòôá åìéçúé íøèù éàðúä ,ìùîì åðéúåøåãá
.á"åéë ãåòå ,íéåñî ÷ùðá ùåîéùá äìáâä ìò íéîëñä
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ïäå ìàøùéá ïä åúòãì àåä äæ ïéãå .åìù åðéàù øáã äð÷î åìéàë ììë äìç äðéà
÷åîéðá áúëù ,åìù ò"åùá àéðúä ìòá áøä éøáã íéùîùî åéøáãì ãåñé .çð ïáá
áøä]å ."åúåëäì ììë åôåâ ìò úåùø íãàì ïéà éë" :åîöòá ìåáçì íãàì øåñéàä

éîùäì äöøù ,äæî ãîì [ïéåæ:ìéòì øëæðä ùåãéçä äæá ò

:äàìôð äãå÷ð áâà êøã ,äîéòðá áøä òéìáä!ììë åôåâ ìò úåùø íãàì ïéà

åîöò ì"æ áøäù ,äðéãîä íéðôá àúåëìîã àðéã çëî éøä ,åðéàøù éôë íìåà
äîëñäù øáãä çøëåî ,äðéãîä éðá úîëñä çëî í"áîøäã àáéìà úåèéùôá åùøôî

.ä"òá ãåò øàåáé ïìäìå .úåùôð éðéãì íâ äìéòåî

.úøçà äàøð àôåâ íùî çéëåäì [ïéåæ áøä] æ"éùøä àáù íå÷îî íâ ,øúåéá êà
åøáçá ìáåçä øçàù àéä ò"åùá áøä úðåëù ,àöåé åéøáã éôì äðäíâøçàì

åäùøäù:('à óéòñ) íù áåúë ïëù .íù äàøð ïë àì íìåà ,"óéñåé àì"á øáåò

åäëä íàå åøáç úà úåëäì øåñàäùòú àìá øáåò,'åëå

:('ã óéòñ) áúë áåùå

øåñàíãàì ïéà éë åúåëäì úåùø åì ïúåð àåä íà åìéôà åøáç úà úåëäì
.'åëå ììë åôåâ ìò úåùø

?äæî ìéòì áúëù åîë "äùòú àìá øáåò åäëä íàå" øéëæä àìå èéîùä äîìå
øîåì äéì äåä åøáç åì ìçîù ïåéëî íéîåìùú ïéàù äæ ïåãéðá ,ïë ìò øúé,ä÷åìù

êéà ïë íàå ,(ïìäì ãåò øàåáéù åîëå) äèåøô äåùî úåçô åøáçá ìáåçì äîåãáå
åäùøä íà øúåé øåîçå ,ä÷åì àðåâ éàäëáù åðòéîùäì äæ áåùç ïéã áøä èéîùä

?ïéîåìùúá øèôð æàù åäùøä àì íà øùàî

÷ôúñîù ,(à ç"ë äìéâî) "ïáà éøåè"ä éøáã íù àéáä ìéòì øëæðä æ"éùøä .æé
øçà ìöà íìåà ,úåùø [úðéúð ä]ìéòåî ïéà åîàå åéáà ìöàù çéëåîå äæáäìéòåî,

"(à â"ö óã) àî÷ àááã 'ç ÷øô óåñ çëåîãë" äæì äéàø àéáîå*:åéìò äîú àåäå .

øåèô ìò àéä ïåãéðä àî÷ àááá íù ?äæì äæ ïéðò äîïéîåìùúìò àìå
ìòá ïåîî àìà íðéàù ïéîåìùúä ìò íàå ,äùòîä øåñéàìåëéù åðòîù àî

,äøåúáù åàì àåäù øåñéàä ìò íâù äæî ÷éñäì ùé êë ìéáùá éëå ,ìåçîì
?ìåçîì øùôà ,ïéåàìä ìëë åàì

העורך* !הערת התשלומים] [מן לפטור מנת על פצעני, "הכני, לחברו:] [האומר שם : נאמר  וכך :

פטור!".
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åúðåë àìà ,åàìä ïéðòì ïåîîî çéëåäì äðéà ïáà éøåèä úðåë íâ ,éúòã úåéðòìå
øåèôì úðî ìò éðòöô éðëä åøáçì øîåàä" :íù åøîà éøäù øîåìøåèôøîàð íàå ."

åéìò äéä äæ äø÷îá éøä ,"øåèô" íúñá åøîà êéà ,äìéòåî äðéà åúåùøùúå÷ìì,
åøáç úà äëîä êøãëúåçôøîàðù åîëå ,ïéîåìùú ïàë ïéàù ïåéë ,äèåøô äåùî

'éñ î"åç ãåò ïééòå) ä÷åì æàå äìçîù ïéîåìùú ïéà äúåôîáù ,(à á"ì) úåáåúëá
äéàø éàãå åæ äéàøå .(à"÷ñ ã"ëú 'éñ ïùåçä úåö÷å ,å"÷ñ íù à"øâä øåàéáå ë"ú
.ä÷åì äéä ïë íàù ,ïéà "óéñåé ìá" øåñéàù àìà äéàø äðéà åæù àìà .àéä àúîéìà

éàãå øúéäå .øúåî äæù äéàø äæî ïéà íìåàïëúé àìåìéàî øçà óéãò àì éøäù ,
.åîöòá ìåáçì éàùø åðéà ïë íâù åîöò àåä

[ . . .]

úà úåùòì êøåö éøîâì ïéà çøëåîå çëåî ïáà éøåèä ìù åéøáã ãåñéù ïåéëîå .èé
,ä÷åìå øåñàù åðåùìá ììë øéëæä àì ìéòì áúëðë éøäù ,åéìò ÷ìåçë ò"åùá áøä
,åîöòá ìáåçä íãàî àåä óéãò àì éøäù ,ùé éàãå øåñéàå àãéøâ øåñéà àåäù àìà

íãàì ïéà éë" åðåùìá áúëù äîå .ãîåò øåñéàá ïë íâùúåùøàìà äðéà "åôåâ ìò
íãà ïéà" àøîâä ïåùìî èòåî çñåð éåðéùéàùøíåù äæì ïéàå ,"åîöòá ìåáçì

äæá àöåéë ïåùì éåðéù ïééòå) .åéøáãá ñéðëäì é"ùøâä äöåøù éôë úãçåéî úåòîùî
.('ä ,ã"ô àúôñåúå äðùîá à à"ð úåáåúë

åîöòá ìåáçì éàùø íãà ïéàù äæ éøäù ,äæ ùåãéçì íå÷î ïéàù çéëåäì ãåò ùéå
àøáñî åðéààåä øñåàä íòèå .(á à"ö àî÷ àáá) àøîâá íéàðú äæá å÷ìçð éøäù ,

éðôî àèåç àåäù ,"ùôðä ìò àèç øùàî åéìò øôëå" :øéæðá øîàðù äîî ãîìù
ø÷îî ,ïë íàå .åîöò øòéöùìò úåìòá åì ïéàù ìáà ,øåñà àåäù àìà åðì ïéà äæ ä

íéé÷ù "úéçùú ìá" øåñéà éøäù ,òãú .ììë åðòîù àì åôåâåìùáíéøçà ìùá åîë
ìëîå ,"óéñåé ìá" øåñéàá åðéàù åîöò ìáåçáë àìùå ,(ìáåçä ä"ãåú íù) ùîî
ìáà ,õôçä àåä åìù íðîàù ,íòèäå .åéöôç ìò íãàä úåìòáá òâåô äæ ïéà íå÷î

ïéðòì êééù äæ ïéàåúéçùäì øúéäøòöì äøåú äøñà íðîà ,åôåâ øåòéöá ïéãä àåäå .
åðçøë ìòá .åìù àåä íãà ìù åôåâ íìåòìù ,"åìù"ä ïéðòì êééù äæ ïéà ìáà ,åîöò
øåñéàä øàùð ïééãòù àìà ,"óéñåé àì" øåñéà úà ãéøåäì úåùøä ïúî ìéòåî
åðîî óéãò àì øçà éøäù ,'åëå "àèç øùàî åéìò øôëå" :øîàðù äîî íéãîìù

.ìéòì áúëðëå ,åîöò
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ועל  גופו, על בעלות לאדם שאין  התניא, בעל מדברי  להוכיח רצה זוין  הרב 

דבריו  את דחה ישראלי  הרב  בו . לחבול לאחר להתיר באפשרותו  אין  כן

אף  כן , על אבן. הטורי ובעל עצמו  התניא  בעל דברי  על היתר בין  בהסתמך 

איסור את החובל מעל מורידה בו לחבול אדם  של הרשאתו אסור, שהדבר 

בחבלה. שיש הלאו 

[ . . .]

נפשו? לאיבוד להסכים מישראל  אדם יכול האם

ïåùì äæá ùôð ãåáéàì òâåðù äîá ìáà ,äìáçì ñçéá øåîà äæ ìë ïëà .ë
øåàì" øôñá àéáäù ,(å"ä ç"éô ïéøãäðñ) æ"áãøä éøáãå (ã"ä çöåøî à"ô) í"áîøä

:í"áîøä áúë ïëù ,íéçøëåî äøåàëì íéàøð ,ìéòì øëæðä "äëìää

ä"á÷ä ïéð÷ àìà íãä ìàåâ ïéð÷ âøäðä ìù åùôð ïéàù*.

:æ"áãøä ïëå

.ä"á÷ä ïéð÷ àìà åðéð÷ íãàä ìù åùôð ïéàù

åæ äðáä éôìù ,øéòð úéùàøå .úîéåñî äìáâäá ÷ø ïåëð äæ íâù ,äàøð íìåà
àî÷ àáá) úåôñåúä äðäã .äæ ìò íé÷ìåç úåôñåúäù øîåì êøèöð æ"áãøå í"áîøá
äéì í÷ øåèô äæá ùé íà äæì ïéîåìùúå äæì äúéî ìò åðã (ãçã éãâá ä"ã á á"ë

äéðéî äáøãá**÷éìãîî øåèôù äéàø ú"ø àéáäå .íéîùì äúéî àåäù ,úáùá ùéãâä
."ãçì ïéîåìùúå äúéî áåùç äæã" äéàø äðéà åæù ,úåôñåúä åçãå .åøáçì ïéîåìùúå
,íéîùì àìà åìù ùôðä ïéàù ,åøáçì äúéî áéåçî äæ ïéà åøáç âøåä ìëù øîàð íàå
÷éìãäë äæ éøä ãéîúù ,äæì ïéîåìùúå äæì äúéî øéåöé àì íìåòìù àöîð éøä ïë íà

.ãçàì ïéîåìùúå äúéîë àø÷ð äæù ,úáùá ùéãâä

(ã"ä è"ô) íéëìî úåëìäá áúëù ,åúðùî øúåñ æ"áãøäù ,äù÷ äæî øúåé êà
:åéìò íéâøäð ïéà åäåâøäå åéøáàî ãçàá åìéöäì íéìåëéù óãåø ïéðòì

העורך* מישראל הערת אדם נפש הורג  "כל א!ד): א' הנפש ושמירת  רוצח (הלכות  הרמב"ם  כתב :

גואל  ביד מצוה בסייף . מיתתו עדים בפני בזדון רצח ואם תרצח', 'לא  שנאמר : תעשה בלא עובר 

את ממיתין דין בית  ! דם גואל לו שאין או להמיתו, יכול היה שלא או הדם, גואל רצה  לא הדם...

ואפילו  שבעולם  ממון כל נתן ואפילו הרוצח מן כופר ליקח שלא דין בית ומוזהרין בסייף . הרוצח

הקב"ה ...". קנין אלא  הדם  גואל קנין הנהרג זה של נפשו שאין לפטרו, הדם גואל רצה

העורך** התשלומיםהערת מן אותו פוטר  החמור המיתה  עונש ותשלומין, מיתה מתחייב  אדם  כאשר  :

האדם ולאחד שניים, הם  הנזוקים כאשר  הדין מה  בשאלה , דנו התוספות מיניה"). בדרבה  ליה  ("קם 

התשלומים? מן המזיק יפטר כאן גם  האם  תשלומים, ולשני מיתה  מתחייב
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.åùôð ìò ãîòé óãøðäù àåä òãåé éøäù ,äúéîì åîöò øé÷ôä óãåø àåäù ïåéëã

åúø÷ôäå åðéð÷ ùôðä ïéà éøä ,äúéîì åîöò øéúäù êëá äî ,ìéòì áúëðä éôìå
íðîà ïä .åâøäù äæ ïéã úéá úúéî áééçúé àì äîìå ,íåìë àìå äìéòåî äðéà [äúåà]

:÷éñîù ,øåàéá íéëéøö ïë íâ íëùîäá íù æ"áãøä éøáã

ïë äùò àìå óãåø ìù åéøáàî ãçàá åìéöäì ìåëé äéäù ïåéë ,íå÷î ìëîå
.ùôðä úà âøä åìéàë íéîùì àåä áééç

íå÷î ìëîå ,äúéîì åîöò øéúäù ïåéë áééç åðéà íãà éðéãáù ,÷ìçîù äæ ÷åìéçå
.øåàéá êéøö äøåàëì ,áééç ïë àåä íéîùì

:íéôúåù éðù ùé íãàä ùôðáù ,åúðåëá äàøðäåä"á÷äìë" :øîàð äæ ìòù ,
,[ã ç"é ìà÷æçé] "äðä éì úåùôðäíãàäåíâ àèç åâøäù åøáçå ,äðúéð åì øùà

éãéáù äúéî áåéçå .åæ äîùð äçôåð åáù íãàä ãâðëïéã úéáäòéáúä úîçî àåä
ïéáùåøáçì íãàéôìë íâ ïëà ,íéîùáåéç åäæå áéåçîíéîù éãéáàîìòáù àìà .

ïéà ïì àîéé÷ã íåùî ïéã úéá éãéáù áåéç ÷ìñì åôåâ ìò íãà úàùøä äìéòåî ïéà
,ïãéã ïåãéðá íìåà .åôåâ ìë ìò ïëù ìëî ,(à â"ö ÷"á) íéøáà éùàø ìò ìçåî íãà

éîì åîöò øéúäù íéàåø åðàùò÷ôð äæá ,óãøðä éôìë åîöò úà øé÷ôäù é"ò äú
éãéá[ù] áåéçäïéã úéáàåäù ïåéë [óãøðä éãéá äúéîì] åúøúä [éãé] ìò [åùðåòì]

äæì ,"äðä éì úåùôðä" ãöî àåäù ,íéîù éðéã ìù ÷ìçä ïë ïéàù äî .øåøéáá ìçî
åâøåää áééç ïë ìò ,åúìéçî äìéòåî àìíéîù éðéãáæ"áãøä áúëù äîù ,àöîð .

ïúéð àì äæå äåáâ ÷ìç ïàë ùéù åðééä ,åìù ùôðä ïéàù éðôî åúàãåä äìéòåî àìù
.åúàãåäá ïåãéð úåéäì

ìåëé êìîäù áúëù ,àúåëìîã àðéãá í"áîøä úèéù íâ ïéáð äæáù äàøðå .àë
úúéî íéáééç íðéàù íéðçöøä âøåäì àéöåäì,ïéã úéáäøåøá åúðåë .ìéòì áúëðëå
äìà ÷ø àúåëìîã àðéã çëî âåøäì ìåëéùíéîù éãéá äúéî íéáééçùïéà ìáà ,

.äðáä êéøö äæ äøåàëìå .ìëå ìëî áåéç åéìò ïéàù éî áééçì àúåëìîã àðéã çëá
,äúéî áééç åâøåääå ïéã úéá úúéî áéåçîä úà åìéôà âåøäì øåñà ïéã ÷ñô éðôì éøä
àúåëìîã àðéã ìéòåî äæì íàå .íéîù éãéá äúéî áéåçîä úà âøåä íà ïëù ìëîå

.ììëá äúéî áééç åðéàù éî ìò íâ àúåëìîã àðéã àäé àì äîì ,åâøäì

àðéã øáåñ í"áîøäù øàáúð øáë äðä éë ,øîåì ùé ìéòì áúëðä éô ìò íìåà
.ãçàå ãçà ìë úîëñäë áùçð äæù åðééäå ,äðéãîä éðá úîëñä íòèî àúåëìîã
éùàø ìò ìçåî íãà ïéà" :øîàðù äî êééù àì úéììë äîëñä àéäù ïåéë äæáå
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úåìòáá àåäù ÷ìç åúåàì ìéòåî äæ ïë ìòå .úéììë äîëñä àéäù ïåéë ,"íéøáà
åðéàù éî äúéî áééçì äîëñää ìéòåú àì ïëà .ïéã úéá áåéç éáâì åðééäå ,íãàä
.äìéòåî äðéà åúîëñäå ,äîëñä ïàë ïéà íéîù ÷ìçì éë ,íéîù éãéá äúéî áééç
,äúéî áéåçî íéîù ïéã ãöîù àöîð éøä ,íéîù éãéá äúéî áééçúð ùéàä íà íìåà
íàå .åìù áåéçä ìò ìåçîì (åúîëñäë äðéãîä éðá úîëñäå) åúîëñä äìéòåî äæá
úéá éãéá àìå íéîù éãéá äúéî íéáééçù äìàáù ,í"áîøä éøáã äôé íéáùåéî ïë
ïë ïéàù äî .ìéòì áúëðëå ,äðéãîä éðá úîëñä ãöî åðééäå íâøäì êìîä ìåëé ,ïéã
çëî íâ åâøäì úåùø êìîì ïéà äæá ,íéîù éãéá åìéôàå ììë äúéî áééç åðéàù éî

.àúåëìîã àðéã

אדם  של הסכמתו על מבוסס  נפשות בדיני דמלכותא  דינא שתוקף  להבנה

הרמב "ם  בדברי  סתירה לכאורה יש מסוימים , בתנאים גופו על לוותר 

ששניו  ומלמד, זו סתירה מישב ישראלי הרב  ה'. קנין  הוא  שהאדם הרדב"ז,

כן , על נשמתו . את נתן  הוא  לו והאדם הקב "ה, מישראל: לאדם לו  שותפים 

כפילות  אסור . הדבר  רגיל שבאופן  אף גופו , על לוותר האדם של זכותו  תקפה

את  וכן אחר , באופן לעוצרו  היה שיכול רודף  ההורג  דיני  את מבארת גם  זו 

שמים. בדיני  שחייב  מי  רק  להמית המלך  סמכות של ההגבלה

[ . . .]

נח  בבני דמלכותא לדינא הסכמה

ùôðì ñçéá äæ ìë ïëà .âëìàøùé.äæä ãåñéä ìë åðì ïéàù äàøð çð ïáá ìáà ,
íãà íé÷ìî ïéàå íéâøåä ïéàù ïéãä ìò íéáñåî æ"áãøä éøáã éøäù ,úàáù íå÷îîå
äåöî) êåðéçä áúë çð ïáá éøäå .åðéð÷ íãàä ùôð ïéàù íåùî øéáñäù ,åîöò éô ìò

íäéô úàãåäá åáééçúðù ,(å"ë*.úîéé÷ åæ àøáñ ïéà çð ïááù åðì éøä .

íâ øîàð àì äîì äìàùì ÷ø íéëééù æ"áãøä éøáãù ,øîåì äéä øùôà íðîà ïä
úàãåä úåùôð éðéãáïéã ìòáéøãâá íìåà .íéãò äàîëúåãòàì àø÷éòî äìéâø

äæ ìëå .áåø÷ úøåúî ìåñô ïéã ìòáù ,äù÷ìàøùéáíâù çð ïáá ìáà ,áåø÷ãòå
éøãâî åîöò úàãåä éô ìò âøäðù øîåì ùé ,øùë ãçàúåãòåæ êøãá êøã øáëå .

העורך* המצוותהערת בענין האומות  לשאר  ישראל שבין החילוקין "...ומן כו: מצוה  החינוך , ספר  :

צריכין  אין האומות ושאר  והתראה, עדים  בלא לעולם  יתחייב  לא שישראל הוא , הכל על המוטלות 

בישראל  כן שאין מה  פיהם . בהודאת כן גם  יתחייבו וכן למזיד. שוגג  בין בהן חילוק  שאין לפי התראה ,

עדים ". שצריך
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ïë íàù ,åúøòäá íù ÷ãö íìåà .íù ïééò ,êåðéç úçðîä ìòá êåðéçä úøáñäìúá¯çð
,äàøð ïë ìò .çð ïá éðéãá íâ úåãòì úåìåñô íéùðù ïåéë ,äîöò ìò ãéòäì ìëåú àì

úøåúî àåä åúåðîàðù úîàá ùøôúî êåðéçäùúàãåäïéà ìàøùéá ÷øå ,ïéã ìòá
éë ,äàãåä íâ äæá úëééù àì ïë ìò ,úòãì åîöò ãáàì øåñàù ïåéë ïéã ìòá úàãåä
ïáá ïë ïéàù äî .äæ ìò íéìòáå äæ ìò éàùø åîöò àåäùë àìà úëééù àì äàãåä

úçðîäî ('é úåà à"ô [æ"è ïîéñ éðéîéä ãåîò]) ìéòì åðàáäù äî éôì ,çðêåðéç
àåä ïë ìò .åîöò ãåáéà ìò øäæåî åðéà çð ïáù ,(åîòèî àì éë íà) åéøáã åðîéé÷å
úåðåîî éðéðòá åîëå ïéã ìòá úàãåä øãâ íâ åá êééù ïë ìòå ,åùôð ìò íéìòá úîàá
,êåðéç úçðîä úøòäëå çð¯úáì çð¯ïá ïéá äæ ïéðòá êåðéçä ÷ìéç àì ïë ìòå .ìàøùéá
,ìéòì áúëðëå àåä úåãò øãâî àìå ,ïéã ìòá úàãåä ìù äæ âùåî êééù çð¯úáá íâ éë

åðáúëù åîëå äìåñô äùà äæáù

[. . .]

,çð ïáî íãàä ùôð ïéáì ìàøùéî íãà ìù ùôðä ïéá äæá ìãáää ìò äîúú ìàå
,á"ô "àéðú"ä øôñá ïééò ,äæá íéé÷ä éãåñéä ìãáää ìò ãåñä éìòá åðåãéîòä øáëù
àåä äæ ìãáäå ."ïåéìò éùåã÷ íéøôñå íéøôåñ éôî" ùãå÷á äìòîì íøå÷î åéøáãå

íâ ó÷úùîäúåëìäáúøåúáäìâðäíà .çð ïáì ìàøùé ïéáù íéìãáää éèøô ìëá ,
ïøå÷î íìåòä úåîåà úåùôðù ,äæ ìãáä ùé åððéðòá íâ íà ììë àîéúäî äæ ïéà ïë
ùôðä ïë ïéàù äî ."íãà éðáì ïúð õøàä" éë íãà éðáì ïéð÷ êééù åáå éîùâä íìåòá
øîåì êééù äáå ,íéøçà íéøãâ ùé äáâì ,ùîî ìòîî ÷åìà ÷ìç àéäù ,úéìàøùéä

."ä"á÷ä ïéð÷" àéäù í"áîøä éåèéá

בעצמו , לחבול הסכמתו כן , על פיו. בהודאת מלקות להתחייב יכול נח בן 

יותר . פשוטות דמלכותא , לדינא מחויבותו  ומכאן 

באומות המלחמה

.íéîã úåëéôù ìù øåñéàä ÷ìñì åúîëñä äìéòåî çð ïááù ,äæ ìëî àöåéå .ãë
ìò ïëù ìëå íéøáà éùàø ìò ìçåî íãà ïéà éøäù ,êééù àì äæ éèøô ïôåàá éë íàå
ìëî .çð ïáì ìàøùé ïéá ìãáä ïéà àøáñî ãîìð àåäù äæáå ,ìéòì áúëðëå åôåâ
ìçåî íãà ïéà øîåì êééù àì éàãå ,íìåò ìù åøãñ àåä êëå ìáå÷î âäåð äæùë íå÷î

.äìéòåî äîëñä äæá ,äèùî àåäå 'åëå

,øîàð äúòîåúîëñä íòèî ïë íâ àåä äðéãîì äðéãî ïéáù àúåëìîã àðéãù
ãåñéä åäæå .äìéòåî íúîëñä úåùôð éðéãì òâåð äæù éô ìò óàå ,úåðéãîä éðá
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äîçìîä úåé÷åç ìùøåñàì äîëñä éãéì íìåë íéîòä åàáé íà ,éîð éëä ïéàå .
äîçìîä àäú àì áåù ,íéîòá âåäðä ÷åç úåéäìî ÷åñôé äæù ïôåàá ,äîçìîä
íìåà .íéîã êôåùå çöåø ïéãá ïåãéð àäé äîçìîì àöéù íòäå ,ùåáéëä àìå úé÷åç

ìîä ïéà ,íéîòá ìáå÷î àåä äîçìî ìù âäåðäù ãåò ìë,ïéãä éôì íâ äøåñà äîç
.úåùø úîçìî ìàøùéì íâ úøúåî äæ íòèîå

úîçìî øåúá ìàøùé é"ò úéúîçìî äìåòô ïëúú äæä ïîæá íâù ,àöåé äæ éôìå
äîçìî ìù äáéè åäæ éë ,òùøì ÷éãö ïéá ïéçáäìå ÷ã÷ãì êéøö ïéà äîçìîáå .úåùø
äæ âäåðù ãåò ìë ,äîçìîä äøúåä åæ êøãá íâå ,÷åã÷ã úåøùôà úðúåð äðéàù
äáåâú íà ,(äæá àöåéëå äéáé÷ ìù) ïåãéðá íâ ÷åãáì ùé ïë ìòå .íéîòä ìò ìáå÷î
ìë íòèî äîëñäë úàæ úåàøì ùé æà éë ,íéîòä ïéá úìáå÷îå äèå÷ð àéä äæ âåñî

.íéîã úåëéôù íåùî äæá ïéàå ,øáãá íéòâåðä

מצוה  כמלחמת תגמול פעולות

המאירי  ודעת  הפסוקה  ההלכה 

úîçìî àìà äåöî úîçìî øãâá åðéà ïðã äø÷îù åðè÷ðù äî éôì àåä äæ ìëå .äë
ùîî äåöî úîçìî úøåú åì ùé ïãéã ïåãéðù ,éúòã úåéðòì äàøð úîàä íìåà .úåùø

:øàåáéù åîëå .íéîòè äîëî

äæ éøä íîöò íéðéëîå àáì íéãîåòùë íâù [àéä] éøéàîä úòã íðîà íà ,úéùàø
ïéðòì (å"ñ è"ëù 'éñ ç"åà) à"îøä ÷éúòä ïëù .äéúåë ïðéè÷ð àì ,úåùø úîçìî ÷ø
íéììçî àáì íéöåø àìà ïééãò åàá àì íà åìéôàù ,ìàøùé úåøééò ìò åøöù íéøëð
øåàä ïåùì ÷éúòä íù äøåøá äðùîáå .òåøæ øåàäî åøå÷îå ,íúìöäì úáùä úà

øáåãîäù ,òåøæàáì íéöåøù àöåé ìå÷äùëòãåðù éøéàîä ìù åøåéöë ÷åéãá åðééäå .
,íçåøé åðéáø àéáäù áúëù éî ùé åúåà úèéùá êìåä éøéàîäå .êëì íîöò íéðéëîù
.åðéðôì åùëò øáë àéä äðëñä ïë íà àìà ùôð çå÷ô ïéã ïéàù ,ìéòì åðééö øáëù éôë
íäøáà ïâî ïééòå) ò"åùá úàæ ÷éúòä àì óñåé úéáä ïëù ,åæ äòãë ïì àîéé÷ àì ìáà
éôì àåä "í"åëò éèåòîì" éîìùåøéä ùåøéôå .(íù ì÷ùä úéöçîáå ä"÷ñ ç"ëù 'éñ

ïîæì àåä ùùçäù ïáø÷ä éøééù éôë äæäáåøî,àöîðå .ä÷åçø àùùç ÷ø àéäå ,
.äåöî úîçìî éåä äæáå ,åàá øáëù øãâá äæ éøä åðìù ïåãéðë áåø÷ àåä ÷ôñäù ìëù

ïôåàá àìà åéøáã åðéöî àìù ,äãåî éøéàîä íâ ïãéã ïåãéðáù ,äàøð ãåòå
ìáà .àáäì éôìë úòðåî äìåòô ÷ø éäåæå ,ììë åùëò ãò åàá àì ãåò íéçöøîäù



צבאיות  פעולות במהלך אזרחית  באוכלוסיה פגיעה ! ד  שער

250

êùçîá úåùòì íëøã àéä êëå ,áåùå êåìäá íúëàìî íéùåò íäù ïãéã ïåãéðá
åðçðà àìà ,àáäì éôìë úòðåî äìåòô øãâ äæ ïéà ,áåù øçî àáìå çøáìå íäéùòî
úùìçäå úå÷ñôä ìù íéðîæ äì ùé äîçìî ìëå .úåìåòôä ìù ïëåú êåúá íéàöîð
ïéà äæ òâøáù ïåéëîù øîåì úòãä ìò äìòé íàä ,äæá àöåéëå äìéìá ïåâë úåìåòôä
íä ,ïãéã ïåãéð íâå ?åäééìò éúéì àìã í"åëò éèåòîì øãâá ÷ø äæ éøä íçìð áéåàä
úå÷ñôäá äìåòôä êøã íäì åøçáù àìà ,ïîæä ìë åðéìò äô÷úää êéìäúá íöòá
äåöî úîçìî åæù ,ïìò åäðéà åúà øãâ äæ éøä ïë ìòå .íäéùòî úåìéòéìå íúåéçåðì

.÷ôñ ìë àìì

כנגד  מנע  פעולת שגם כך להלכה, נפסקה לא המאירי  שדעת לבאר , ניתן 

להתיחס  אין מזאת, יתרה מצוה. מלחמת נחשבת מיידית שאיננה אויב  סכנת

כמהלכים  לראות נכון  המסתננים  פעולות את עצמה. בפני הסתננות לכל

נגדה  היציאה כן , על הפסקות. גם יש שבה גדולה, אחת מערכה של חלקיים 

המאירי . לדעת גם  מצוה מלחמת תחשב 

מנע  במלחמת  יהודה  ורבי חכמים מחלוקת 

äî ïéáì åéøáã ïéá äøéúñ ììëá ïéàù ïôåàá éøéàîä éøáã øàáì éì äàøð ãåò .åë
äåöî úîçìî úøåú ïãéã ïåãéðù ïë íâ øàåáé äæ éô ìòå ,òåøæ øåàäî à"îøä àéáäù

.àîìò éìåëì åéìò

ïðáøå äãåäé éáø ìù íú÷åìçî [úà] ,(á ã"î) äèåñ àøîâä øàáì íéã÷ðå
:í"åëò éèåòîìá

ïî øåèô äåöîá ÷ñåòì äðéî à÷ôð .úåùø äì éø÷ øîå äåöî äì éø÷ øî
.äåöîä

äîë éøäå ,éøîâì øçà ïéðòî ÷çøîî äðéî à÷ôðä àéáäì çøëåäù ,àìôé äøåàëìå
ìë ìò äåöî éøä àéä äåöî úîçìî íàù ,åîöò äæ ïéðòì øáãá úåìåãâ úåðéî à÷ôð
íúòã ìå÷éùì ïåúð øáãä éøä àéä úåùø ÷ø íàå ,åæ äîçìîá ñðëäìå æøãæäì ìàøùé
íòä àéöåäì êìîä éãéá úåùøä äåöî úîçìî åæ íàù ,äðéî à÷ôð ãåòå .íðåöøìå
à÷ôð ãåòå .åãéá øáãä ïéà úåùø úîçìîá åìéàå ,ïéøãäðñäî úåùø úìá÷ éìáî
úåëìäî ä"ô ùàø) í"áîøä áúëù äî éôì äìçúá åæ äîçìîì àöåé êìîä íà ,äðéî
äìàä úåðéî à÷ôðä ìëîå .äåöî úîçìîì àìà äìçúá àöåé êìîä ïéàù ,(íéëìî
øáåãîä ïéîî àìù ÷åçøå øæ ïéðòî äðéî à÷ôð àéöîäì åîöò ÷çã ÷ø ,ììë øéëæä àì

àë.(ã"é ïîéñ [éðéîéä ãåîò] ìéòì äæá åðãîò øáëå) ï
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éìåë úòãìù äîù ,úåèéùôá íéè÷åð éîìùåøéä éùøôîù äî åðøëæä øáë äðäå
äùò úåöîä çëî äìöää úåöî ãöî äæ éøä ,äåöî àéä í"åëò åàá øáë íà àîìò
ãîò øáëå ,äåîú øáãä ìáà ."êòø íã ìò ãîòú àì"ã äùòú àìäå "åúåáùäå"ã
éãëá åîöò ïëñì íãàì ïéàù ïðéè÷ð éøäù ,(äîçìîä "äëìää øåàì") æ"éùøä äæ ìò

.åøáç ìéöäì

åéìò ïéà äùòú àìäå äùò úåöîä ãöî ïë íðîàù ,äæá åùëò éì äàøðäå .æë
áåéçäæá åùôð øåñîì åáééçì ïéàù íùëù .øáãá ïéà øåñéà íâ íìåà ,ïë úåùòì

åùôð øåñîì åéìò øåñàì íâ ïéà åîöò äæ ÷åîéðî ïë åîë 'åëå úéæç éàî íòèî
èøôá ,äìöä íùì úàæ äùåò éøäù ,úòãì ãåáéà äùòî ïàë ïéàå .åøáç úìöäì
,(ïéà ä"ã à ã"ð) úåîáé úåôñåúä ïåùì ÷åéã äàøð ïëå .éàãå åøáçå ÷ôñ àåäùë

ïéàå" :åáúëùäåöîàúåáø åè÷ð àìå ,"íéîãå÷ åééç àáøãàã åôåâá åøáç ìéöäì
øúåéøåñàùåðéàù ÷ø ,úàæ øåñàì ïéàù íéøáåñù ,äàøð äæî .åôåâá åøáç ìéöäì íâ

åäééìò éúééì àìã í"åëò éèåòîìá ú÷åìçî ïéà äæáù ,ïáåî äúòîå .êë ìò äååöî
ïåéë ,íçìäì íéãîåòå íéååöîù äåöî úåîçìî ìëë ùîî äåöî úîçìî àéäù
áéåàä àá øáëùë íâ åøáç úìöä íùì íîöò ïëñì ììë íéååöî ïéà ìéòì áúëðëù

.àá àì ãåòùë ïëù ìëîå

äåöîá ÷ñåò éøãâá åðééäå ,øçà øáãá ÷ìçðù àìà ,äæá äãåî äãåäé éáø íâå
æ"è úåëøá) "êøãá êúëìá" :øîàðù äîî øåèô àåäù åðãîìù ,äåöîä ïî øåèô

(à*íùì äùåò íå÷î ìëîù àìà ,øáãá äååöî åðéàù éî íâù ,äãåäé éáø øáåñå .
àåø÷ì ïéà éë .úøçà äåöîî øåèô àåäù äæ ïéðòì åéìò äåöîá ÷ñåò ïéã ,åøáç úìöä
éèøôä åðéðòá àìå åúáåèì àì íéðô ìë ìò úàæ äùåò éøäù ,"êãéã úëìá" äæ ìò

ïéðòäù ,äìöäá àìà ÷åñò àåäåîöòìùëàìà äåöî àåäàåäùïëñîù) åéàðú éôì
.úøçà äåöîî åøèåôì èåòéîä àá äæá íâ ïë ìòå äæá äååöî åðéà (äæ éãé ìò åîöò

äæ éë ,äåöîá ÷ñåò ïéðòì äðéî à÷ôðä äè÷ð ÷åã÷ãá àøîâäù ,áùåéî ïë ìòå
íâ ïë ìòå ,íçìäì úàöì íéãîåòå íéååöî ìàøùé ìëù ïéðòì äåöî äæá ïéàù éàãå
äðéî à÷ôðä ìëå .ïéøãäðñ é"ò àìà äæá àéöåî àåä ïéàå ,äìçúá äì àöåé åðéà êìî

העורך* לעוסקהערת פרט ! בביתך בשבתך רבנן: תנו שמע. מקריאת פטור  "חתן א : ט"ז ברכות  :

בלכת מינה : שמע  ! "בלכתך" מאי בלכת, קרא  לימא כן, אם  לחתן... פרט ! בדרך ובלכתך במצוה ,

פטירת ". ! דמצוה  הא  דמחייבת , הוא דידך
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àéä÷øäåöîá ÷ñåòë áùçð äãåäé éáø úòãìù ,ìéòì áúëðëå äåöîá ÷ñåò ïéðòì
.äåöîä ïî àåä øåèôù äæ ïéðòì

øúåî àåäù åøáç úìöäì åîöò ïëñì ïëåîù äæ äø÷îáù ,øîåì äàøðå .çë
êëì êøèöé íà úáùä úà ììçì íâ øúåî àäé àîìò éìåë úòãì äæá ,ìéòì áúëðëå
úãîåò áåù ,ìéòì áúëðëå øúååì åãéá ùé àåä åééç ãöîù ïåéëî éë .åøáç úìöä íùì
"íäá éçå" àùøãä úîéé÷ éåä äæáå ,úáù ìåìéç é"ò åøáç ééç úìöä ìù àéòáä ïàë

.ùôð çå÷ô éðôá ãîåòä øáã êì ïéàù

éèåòîìá íðîàù ,òåøæ øåàä ìù å÷ñôì éøéàîä éøáã ïéá äøéúñ íåù ïéà äæ éôìå
.ìéòì áúëðëå åøáç ìéöäì åîöò ïëñì äåöî ììë ïéà éë äåöî úîçìî åæ ïéà í"åëò
åäæå ,úáùá íâ úàæ úåùòì íäì øúåî ,íîöò ïåëéñ úðéçáî êëì íéðëåî íà ïëà

.äáåç àìå úåùø àìà äæ ïéà íìåòìå .òåøæ øåàä ìù åðéã

הגמרא  כמצוה או  כרשות מנע  מלחמת הגדרת בין  האפשריים ההבדלים מכל

ורבי חכמים שמחלוקת משמע, המצוה. מן פטור במצוה העוסק  את רק  מונה

הדבר שניהם ולדברי מנע , למלחמת לצאת המצוה עצם  על איננה יהודה

אחרת. ממצוה בה העוסק  את פוטרת זו רשות האם  היא , מחלוקתם רשות.

צר מיד  ישראל עזרת

åàáùëù ,éîìùåøéá åøîàù äî øåàéá êéøö ìéòì áúëðä éô ìòù àìà .èë
åîöò ïëñì äåöî ììë ïéà åðáúëù äî éô ìò éøäå .äåöî åæ ìëä úòãì í"åëòä

åøáç ìéöäì2.

äåöîä åæ ïéà ,äåöî àîìò éìåëì í"åëòä åàá øáë íàù øîàðù äîù ,äàøðäå .ì
ïéãî àéä äåöîù àìà .åîöò ïëñì áééç åðéà úîàá äæá éë ,"åúåáùäå" ãöîäî÷ð.

ãîìð äæåäúåéöù äîîäî÷ðä ìò äøåúïéãî úîçìîá(à"ì øáãîá)*åäæå .

.2äæ éøä ,"äåöî" äæá øîàðù äîù ,óéñåäì êéøöåóéãòáúëðë éë ,äåöî äãåäé éáø àøå÷ù äîî
÷ñåò éáâì ÷øå ,úåùø àìà äåöî úîçìî éðéã éáâì íöòá äðéà äãåäé éáøã äåöî úîçìî ìéòì
ìëá äæ éøä í"åëòä øáë åàáùë ïë ïéàù äî .ìéòì áúëðëå ,äåöî úîçìî äì íéøå÷ù àåä äåöîá

.äðùîá ùøåôîë äåöî úîçìî éøãâ

העורך* עמיך "הערת אל תאסף  אחר המדינים מאת  ישראל בני נקמת נקם לאמר. משה  אל ה' "וידבר  :Ÿ
א !ב). ל"א , (במדבר
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ãéî ìàøùé úøæò" í"áîøä ìù éåèéáäøöúà øåøö" :áåúëä ì÷ùî ìò åðééäã ,"
éë íúåà íúéëäå íéðéãîäíéøøåö(çé ä"ë øáãîá) "íëì íä*.

øîàù ,éøôñä àéáäù 'åëå "äùî óö÷éå" :÷åñôä ìò íù äøåúä ìò ï"áîø ïééòå
äîçìî ïéãë åæù áùç ñçðôù ,ï"áîøä ùøéôå .åðéùò êë åðúã÷ôù íùë ñçðéô åì

úîçìî åæù äùî åì ùøéôå .íéùðäå óèä úåéçäì ïéã äá ùéù äìéâøäî÷ðàéä
éô ìò óà ,'åëå "äùî óö÷éå" ìù äæ çñåðîå .äî÷ð íåùî óèä íâ âåøäì ùé äáå
êéøö àìå àøáñî øáã àåäù äàøð ,âäðúäì íäéìò êéà àø÷éòî íåìë íäì øîà àìù

.äæì ãçåéî éååéö åìéôà

,ïàëî åðòîù ïë íàäî÷ð úîçìî ìù ãçåéî âùåî ùéùãâðë äîçìî éäåæå
íâ äåöî äæá ùé éàãå íéðô ìë ìòå .íéãçåéî íéðéã ùé íäáå ,ìàøùé úà íéøøåöä
øå÷î åäæù ,äàøð äæ éô ìòå .áà ïéðáá ïéãîî ãîìð éë ,ïéãîá äúéäù íùë úåøåãì
øãâá äåöî åðééäå ,äåöî àîìò éìåëì í"åëòä åàá øáë íàù ,éîìùåøéáù äëìää

úîçìîïéà ïðáøì éøäù) íéàöåé ìëäù äåöîäùìù÷ø ,äîçìî éâåñíéðùåðééäå ,(
.ìàøùé éøøåö ãâð äî÷ðä úåöî ãöî

åæ ïéà àáì íéððëúîù àìà åàá àì ãåòù ìëù ,øîàðù äîù ,äàøð äæ éôìå .àì
åâåñðù àìà ,íãå÷ åàá øáë íà ìáà .ììëá ãåò åàá àìùë åðééä ,äåöî úîçìî

øãâá íä éøä ,àáìå øåæçì íúøèîåéøøåöìàøùéàéäù ,äî÷ð úîçìî ïéã íäá ùéå
úééùòá ÷ã÷ãì äáåç íåù ïéàå äîçìî éðéã ìë äá íéâäåðå .àîìò éìåëì äåöî
äá äôñðù äîçìî ìù äëøã åæ éë ,åôúúùäù äìà àìà äá åòâôé àìù äìåòôä

.òùø íò ÷éãö

.íéðè÷ä íéãìéä íâ âøåäì äá åàéöåäù ,ïéãî úîçìîá åðà íéàöåî äéðéî àôéãòå
ïåòá íéúî íéðè÷äù ,ì"æç éøáã åðéöî øáë íìåà ?íä åàèç äî ,äåîú äøåàëì äæå

íúåáàíéîù éãéá(éúëåã äîëá àøîâá àåä ïëå ,æè ã"ë íéøáã é"ùø ïééò)
:áúë (à"ä äáåùú úåëìäî ã"ô) í"áîøäå

åðåîîá åà åôåâá äæä íìåòá åàèç ìò åðîî íéòøôðù ïúåð ïéãäù àèç ùé
åàíéðè÷ä åéðááììëì åòéâä àìå úòã íäá ïéàù íéðè÷ä íãà ìù åéðáù ,

.ùéà äùòéù ãò ¯ "úîåé åàèçá ùéà" :áéúëå ,ïä åðéð÷ë úååöî

העורך* דברהערת העמק  רס"ג , (ראה  לאיים  ! לצרור ממשיכים  שהם היא, זה  לפי הפסוק  משמעות  :

[מכאן] מיכן לכם'. הם  צוררים 'כי למה? המדינים '. את  "'צרור  המדרש: מן עולה  וכן הפסוק ), על ועוד

ד'). פינחס ותנחומא ד, כ"א  (במד"ר להרגו" השכם  להרגך  בא  חכמים: אמרו
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÷ø øáåãîäù ììë åðåùìá øéëæä àìåíéîù éðéãáúåáà åúîåé àì" äæ ÷åñô éøäå ,
ã"ô) úçãðä øéòá í"áîøä úèéù úîàáå .ïéã úéá éðéã ìò êìåä 'åëå "íéðá ìò
÷ø úàæ ìéáâä íéëåáð äøåîáù àìà .óèä íâ íéâøåäù ,(å"ä äøæ äãåáò úåëìäî

ïéðòìäøæ äãåáòäæ íðîà íéðá ìò úåáà ïåò ã÷åô åøîà éë òãå" :(ã"ðô à"ç)
ãáìá äøæ äãåáò ìù àèçáñôúäì íéìåëé íéðáäù åðà íéòîåù ,íéðô ìë ìò ."

ïåéë ,ïéãîá äî÷ðä íâ äúéä äæ âåñîù ,øîåì êéøöå .íúåáà ïååòá íéîéåñî íéàðúá
éøäå .(ã à"ë äáø øáãîá) åâøåää ïî äù÷ íãàì àéèçîäå ìàøùé úà åàéèçäù

íâ äàèçää íãé ìò äúéääøæ äãåáòáìùøåòô,àøîâáå íéáåúëä éøáãá ùøåôîë
àì ,êçøë ìòå .åùðòð íéðè÷ä íâù úçãðä øéòá åðéöîù ïéãä ïë íâ äæá äéä ïë ìò

éðéãá àì óàå ,í"áîøá íå÷î íåùá åðéöîúåëìîçð ïááå.íéðè÷ä íâ åùéðòéù ,
óèä úâéøä ìù äæ ïéã ïéãîî ãîìì ïéà äæ éôìåïéåëúîáúîéé÷ù ïéãä ãåñé íìåà .

äî÷ð úîçìîïë ìòå .ïéãîáù øîåçä åúåàá àì äæù àìà ,ãåîìì íéìåëé øéôù
íéðéã åøëæåä àìù øéôù éúà.äåöî úîçìîá úàæ åììë àìà ,í÷ð úîçìîá íéãçåéî

úåùòðä úåéúîçìîä úåìåòôä ìë ïë ìòå ,äåöî úîçìî úøåú äæá ùé íå÷î ìëîå
äàøðå .øåñéà ììëá íðéà ,íéãìé íäá åòâôéù ïëúéù éô ìò óà ,äîçìîá ìéâøë

ùðåò ììëá äæ éøä ,íéãìéä ãâð úðååëî äìåòô íéùåò ïéàù äæ ïôåàáùíéîù éãéá,
.íúåáà ïåòá íéùðòð íéðè÷ä éàãå äæáù

äìåòôå ìàøùé éøøåö ãâð í÷ðå ìåîâú úåìåòôì íå÷î ùéù ,äæ ìëî àöåéäå .áì
úîçìî øãâá àéä úàæëäåöîíúéøá éìòáìå íéòøåôì äøå÷ù òâôå ïåñà ìëå .

úåìåòôî òðîäì äáåç íåù ïéàå .åàùé íðåò íäå ,äæì íéáøòù íä íä ,íäéãìéìå
íîöò íä íà éë ,íéîøåâä åðà àì éë òùôî íéôç äæá åòâôéù ùùç úîçî ìåîâú

.íéé÷ð åðçðàå

ïë ìò .äøæ äãåáò àèçá àìà åðéöî àì äæë ,íéãìéá äðåëá äìçúëì òåâôì ïëà
åéøøåö úà øøöå åîò éðòá äàøé áåèä 'äå .íäá òâðìî íîöò øåîùì éåàøä ïî
ïåùì ìëå çìöé àì øöåé éìë ìë" :øîàðù àø÷î íéå÷é åðáå .íééç õøàî íùøùå

."'ä íàð éúàî íú÷ãöå 'ä éãáò úìçð úàæ ,éòéùøú èôùîì êúà íå÷ú

אינו  מצוה כמלחמת צר" מיד ישראל "עזרת להגדרת הרמב"ם  של מקורו

ישראל  בני נצטוו שם  מדין. במלחמת זה מקור  מזהה ישראלי  הרב  מפורש .

(וגרמו  זרה בעבודה אותם החטיאו שהמדיינים  לאחר יזומה למלחמה לצאת

ישראל  בני נצטוו  שם  אמנם , אותם. לצרור והמשיכו במגפה), לפול לרבים 
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לדורות, אולם  זרה. בעבודה ההחטאה חומרת מפאת וטף  נשים  גם להרוג

לכל  היא בישראל פגעו  שכבר אויבים על מנע שמכת זו ממלחמה נלמד

הם  אלה ושאויבים צר , מיד ישראל עזרת של מצוה מלחמת הדעות

מסתתרים. הם  בה מהאוכלוסיה מעורבים בבלתי  פגיעה לכל האחראים 
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דבר  אחרית

סיכום 

את  היבטים של רחב  במגוון לבחון ישראלי  הרב  את הביאה בקיביה התגמול פעולת

לא !לוחמים.שאל  גם נפגעו שבמהלכן אלו פעולות של ההלכתי  היתרן או איסורן ת

לעיל, המבוא  בדברי  הבאנו תמציתם את שרק מאמרו, של הראשונים חלקיו בארבעת

ישראלי  והרב  מלחמתיים, שאינם בסכסוכים שהמדובר בהנחה נבחנו התגמול פעולות

דן  ישראלי  הרב  המאמר של והאחרון החמישי  בחלקו אותן. אוסרת שההלכה מסיק

מלחמתיות. כפעולות התגמול בפעולות

ולאור  סוטה במסכת המשנה דברי לאור כן ועל יזומות, פעולות היו התגמול פעולת

מלחמת  ! אותן להגדיר כיצד השאלה: מתעוררת לעיל, שהובאו עליה הירושלמי  דברי 

מצוה. מלחמת או רשות

לא שמעולם אויב  של יזומה תקיפה הדעות שלכל שראינו, כפי מסיק, ישראלי  הרב 

אויב  של יזומה, היא  אם גם ותקיפה, רשות, כמלחמת להגדיר יש ישראל את תקף

צר". מיד ישראל "עזרת של מצוה כמלחמת להגדיר יש בעבר ישראל את שתקף

למלחמת בימינו לצאת האפשרות לעצם אישור רשותבאשר את לכאורה המצריכה ,

מרכזיים: הלכתיים יסודות שני ומבסס חושף  ישראלי  הרב  הסנהדרין,

של א. כפיה לאפשר בכדי  רק הוא  רשות למלחמת הסנהדרין באישור הצורך

סנהדרין, אין כאשר כיום גם כן, על למלחמה. יציאה על אזרחיה את הממשלה

בהתנדבות. רשות למלחמת לצאת ניתן

לישוב ב . לגיטימית כדרך האומות ידי  על בפועל מוכרת המלחמה עוד כל

הן  תקף  דינא דמלכותא דינא לישראל. מותרת הרשות מלחמת גם סכסוכים,

הדדית  הסכמה על מבוסס שהוא  כיון מדינות, בין והן פנימה ומדינה מדינה בכל

כאשר  גם הלכתי  תוקף יש העמים בין ולמוסכם פנימה בעם למוסכם רובן. של

נוהגות  התגמול פעולות מסוג פעולות אם כן, על נפשות. לדיני נוגע הדבר

תהינה  הן לא  ואם לישראל, גם מותרות תהינה הן עמים שבין בסכסוכים

אסורות.

להגדיר  יש ישראל את תקף שבעבר אויב  של יזומה תקיפה שגם ההלכה, את

שעליה מצוה כמלחמת מדין, ממלחמת ישראלי  הרב  למד צר", מיד ישראל "עזרת של
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אמנם, המצוה. ממלחמות כאחת זו מלחמה במנותו הרמב "ם של כמקורו מצביע הוא 

וביניהן  לדורות, הלכות ממנה נלמדות אולם לשעתה, מלחמה היתה זו מלחמה

אותו לצרור וממשיך לישראל שהצר מי  של יזומה שהאחריות שתקיפה וכן מצוה, היא

צוררים  אותם על היא  הצוררים מסתתרים שבקרבם מעורבים בבלתי פגיעה .1על

בשם  צר" מיד ישראל "עזרת של זו למלחמה קורא  ישראלי שהרב  להעיר, נכון

על  לומדים כאמור שממנה מדין, מלחמת על הכתובים לשון פי על נקם" "מלחמת

מלחמה  להבדיל היא  מטרתו כל נוסף . מלחמה בסוג המדובר אין אולם זו, מעין מלחמה

מן  במצוה העוסק של הפטור על בדיון הגמרא  משתמשת בו ה"מצוה" ממושג זו

הרשות. מלחמת של המצוה

אחת  כל המסתננים תקיפות את לבחון שאין מציין, ישראלי  הרב  לימינו, בחזרה

בה  שיש כוללת, מערכה של חלקיים כמהלכים אותן לראות יש אלא  עצמה, בפני

מנע  כפעולות לראות אין אלו הסתננויות על התגמול פעולות את כן, על הפוגות.

כוללת  מערכה של חלקיים כמהלכים אלא רשות, מלחמת היא שהגדרתן מקדימות,

מצוה. מלחמת היא כן ועל ההסתננויות, כנגד

לפעולת  ממוקדת בהתיחסות מאמרו את מסכם לא  ישראלי  שהרב  להעיר, נכון עוד

בהגדרה  אלא  בהמשך), שיתבאר כפי אחרים, כבמבצעים (שלא לחסד או לשבט קיביה

הנעשות  המלחמתיות הפעולות "כל מותרות בהן תגמול" לפעולות מקום "שיש כללית

פעולת  של המדויקות נסיבותיה במבוא , שכאמור משום הן כנראה, במלחמה". כרגיל

חרגו  הן אם לבחון היה שנדרש משום והן מעורפלות, עדיין) הן (ואולי בזמנו היו קיביה

במלחמה. המקובל מן

דבריהם  את לסקור המקום כאן ואין ישראלי , הרב  של זה במאמרו עסקו רבים

מפנים). הם אליהם ובמקורות השער בסוף נוספת לקריאה המצויינים במקורות (וראה

במלחמה השם קידוש

הניח  ישראלי הרב  התגמול, פעולות על המאמר של הראשון פרסומו לאחר שנים

חטפו  תשל"ו בסיון בכ"ט צר. מיד ישראל עזרת מלחמת של בהגדרה נוסף  נדבך

לאנטבה  הוטס והוא  ישראלים ממאה למעלה ובו פרנס אייר חברת של מטוס מחבלים

כבני  בישראלים והחזיקו ישראלים הלא  הנוסעים את שחררו החוטפים שבאוגנדה.

משפחות  בישראל. בעיקר כלואים שהיו מחבלים כארבעים לשחרר דרישה תוך ערובה

בשאלה  יוסף עובדיה הרב  אל פנו רבין, יצחק דאז הממשלה ראש גם וכנראה החטופים,

אף1. זו, ממלחמה  נלמדה ז), ו' מלכים הלכות  (רמב "ם במצור לעיר בריחה  אפשרות  להניח החובה גם

ועוד. שעה , הוראת  שהיתה 
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הרב  החטופים. שחרור תמורת המחבלים את לשחרר הלכתית מבחינה נכון האם

בצלאל  אוירבך, ז. ש. אלישיב , ש. י. הרבנים: בהשתתפות התיעצות בביתו כינס עובדיה

הועברה  החלטתם זצ"ל. שאול אבא צ. וב . ישראלי  שאול גולדשמיט, אליעזר ז'ולטי,

בנושא שדנה הממשלה גם 2לישיבת עלתה החטופים לחילוץ המזהיר המבצע לאחר .

היתה  כאשר במיוחד המחלצים, הכוחות את לסכן תורה מדין היה מותר האם השאלה:

המחבלים. שחרור ידי  על החטופים שחרור של אפשרות קיימת

והן  מחבלים לשחרר ההיתר בשאלת הן העוסק תשובה מאמר פרסם ישראלי  הרב 

י "ז). סימן בנימין (חוות החטופים את לחלץ שנשלחו הלוחמים את לסכן בהיתר

מלמד: הוא זו בתשובה

שכל  שבזה השם ", "קידוש  מדין  הוא צר  מיד ישראל בעזרת מצוה מלחמת גדר 

הרוצחים  נגד אחד כאיש כולם חוצץ יוצאים לעשות שיכול ישראל איש 

מתקדש. שמים  שם  מישראל, באנשים לפגוע  שמגמתם 

המקור  כאמור שהיא  מדין, מלחמת על מהאמור עולה שכך מציין, אף ישראלי  הרב 

(שם): מצוה כמלחמת צר" מיד ישראל "עזרת להגדרת

אמר : מרע"ה ואילו  המדינים ". מאת ישראל בני נקמת "נקם  למשה: אמר  הקב"ה

נגד  עומד כאילו ישראל נגד "שהעומד שם: וברש "י  במדין ". ה' נקמת "לתת

שמים. שם קידוש משום  בה יש  ישראל כבוד על שמלחמה הרי הקב"ה".

(שם): מסכם והוא 

ולא  המחבלים שחרור  ידי  על לפדותם  אפשרות קיימת היתה אם גם כן, על

מצוה  מלחמת של הדין עליהם  שהיה מאחר מקום, מכל כלל, זו בשעה להסתכן

נפקא  ללא  למלחמה, עליהם  לצאת והמצוה החובה צר , מיד ישראל עזרת מגדר

יש  לדרישותיהם  כניעה כל כי  כניעה. דרך אחרת, הצלה דרך  קיימת אם מינה

ויש  שמים , שם חילול גם בזה יש  וממילא ישראל, כבוד השפלת משום  בה

על  לבטוח יש ובזה עמה. אשר  הסיכונים על הצבאית הפעולה את להעדיף 

האפשר . ככל קטן  הנעדרים  מספר ויהיה ישרה, בדרך  שידריכם  ישראל שומר

כבר נראה כשהדבר  צבאית פעולה בנקטה כדין ישראל ממשלת אפוא  עשתה

בצוע .

מלח  של זו שלהגדרה השם כמובן, קידוש של כמעשה צר" מיד ישראל "עזרת מת

המלחמה. של והיבטיה אופניה כל על אלא ערובה, בני חילוץ על רק לא  השלכות יש

ו'.2. סימן חו"מ  ח"י אומר יביע  שו"ת  י"ט, פה שבעל תורה בכנס  יוסף  ע . הרב  של הרצאתו ראה 
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השלכות

האויב), וחיילי  פדאיון (כפריים, המרצחים את להעניש היתה התגמול פעולות מטרת

מעשי  מפני אותם להרתיע  כדי  הצעירה ישראל מדינת של אזרחיה בקרב  מוות שזרעו

של  היציאה בסיסי  כנגד כוונו התגמול פעולות מדויק, מודיעין בהעדר נוספים. רצח

שגם  ברור בערים, שכונות או כפרים, היו אלו יציאה בסיסי  כאשר הטרוריסטים.

פעולת  לאחר אמנם, אלו. בפעולות נפגעו הטרור בפעולות מעורבים היו שלא אזרחים

ששת  מלחמת מאז ומשטרה. צבא  מטרות כנגד כוונו התגמול פעולות כל כמעט קיביה

כמה  עד מדויק באופן מכוונות פעולותיו תגמול, פעולות מבצע לא צה"ל הימים

באוכלוסיה  להטמע  ממשיכים אלה אכן, לרצוח. המתכוננים או מרצחים, כלפי שאפשר

אגב  הטרור במעשי  מעורבים שאינם לוחמים בלא פגיעה של השאלה כן ועל אזרחית,

ומתעוררת. חוזרת המרצחים תקיפת

של  תקיפתם אגב  לוחמים בלא בפגיעה העוסקים הבינלאומיים המלחמה דיני 

היא באזרחים אגבית בפגיעה הנדרשת (ה"מדתיות" למדי עמומים הם לוחמים

אלו  דינים של חלותם עצם גם פירושים). של רחב למנעד וניתנת רבה במדה שרירותית

היא טרור ארגוני כנגד האחרונים בעשורים מנהלת ישראל שמדינת הלחימה על

השמים  טרוריסטים עומדים המלחמה חוקי  על המקפיד צבא מול שהרי  מפוקפקת,

ושיטתי  מכוון באופן ללעג  אלו המלחמה,3חוקים לחוקי הבסיס שהיא ההדדיות, .

ארגונים  של בלחץ הן פנימיות, מסיבות הן זאת, למרות משמעות. כל מאבדת

במוסדות  ישראל מדינת נגד האוטומטי הרוב מפאת והן מדינתיים לא  בינלאומיים

המקובל  הבינלאומי הדין את ככלל אמצה בישראל המשפט מערכת הבינלאומיים,

היא רבה, במדה טרור. ארגוני מול לחימה על גם אותו והחילה צבאות בין למלחמה

מן  בהרבה גבוה רף  של וקביעה הבינלאומי  הדין של מחמירה פרשנות הובילה אף 

ה"מדתיות" למבחן בעמים .4המקובל

מחד, מצוה מלחמת הן התגמול שפעולות ישראלי , הרב  של מסקנותיו לאור

מבחינה  נכון האם השאלה: נשאלת מאידך, הלכתי  תוקף יש בינלאומיים ושלהסכמים

"עזרת  של מצוה במלחמת העוסקים ידי את יכבלו בינלאומיים שהסכמים הלכתית

דיונו  זו, בשאלה ישירות עסק לא ישראלי הרב  הטרור. ארגוני כנגד צר" מיד ישראל

עצם על הפוכה, בשאלה מרצחים ההיתרהיה כנגד המכוונות פעולות לבצוע  ההלכתי 

העמים, הסכמת מצד הן ! חוקיות שהן היתה מסקנתו מעורבים. בלתי  בהרג וכרוכות

מוגדרותתקיפות3. אזרחית, אוכלוסיה  בתוך לוחמים של הסתתרות  גם כמו אזרחים, של מכוונות 

של  תקיפה  אגב  מעורבים  בבלתי פגיעה  על האחריות  הבינלאומי, החוק פי על מלחמה . כפשעי

לוחמים . אותם של היא  ביניהם  המסתתרים לוחמים 

לבג "צ 4. המדינה" פרקליטות  מטעם משלימה  "הודעה  של ו' פרק למשל ראה  בעמים המקובל על

בכתובת נצפה .9594/03http://www.law.idf.il/206-he/Patzar.aspx?PageNum=9.
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מגבלות  על כלל דן לא  הוא מצוה. מלחמת הן כאשר והן רשות, מלחמת הן כאשר

מלחמת  שהן אף  אלו פעולות של ביצוען אופן על העמים הסכמת מצד אפשריות

מצוה.

בין  עליו ההסכמה מן יונק הבינלאומי  החוק של ההלכתי  שתוקפו לומר, היה ניתן

היא המצוה שהרי מצוה, במלחמת מתנגשת היא  כאשר תקפה איננה וזו האומות,

החוק  שביסוד דמלכותא דינא שאם נראה, אולם זו. בהסכמה תלויה ואינה אלקית

וחומר  קל הרי  רשות) (במלחמת רצח של תורה איסור להתיר יכול הנוהג  הבינלאומי

בסיום  ישראלי  הרב  מכוון אולי לזה מצוה). (במלחמת המותר את לאסור שבכוחו

המלחמתיות הפעולות כל כן "ועל לא): (אות במלחמה דבריו כרגיל על הנעשות  אף  ,

איסור" בכלל אינם ילדים, בהם שיפגעו שיתכן במבוא5פי שראינו שכפי במיוחד, .

נהולה  אופן של הגדרה צר" מיד ישראל "עזרת מצות על הרמב "ם בדברי  אין הלכתי ,

כבמלחמות  זכר כל הריגת או נשמה כל הריגת של ענין כל בה אין שהרי זו, מלחמה של

"עזרת  מלחמת של מטרתה זרה. עבודה עובדי  כנגד שכוונו התורה , מצוה עליהם

מציב  שהאויב  האיום הסרת היא  צר" מיד המשפט 6ישראל של מסולף  פירוש רק .

מעוותים, מוסר שיקולי  או בטרור, בלחימה בעמים") ("המקובל הבינלאומי המנהגי

הלאומית  העצמית ההגנה בכושר לפגיעה להביא ששיקולים 7יכולים נכון אמנם, .

את  ינחו הצבא, משימות להשלמת עד מדיני פעולה חופש שמירת כמו מערכתיים,

אולם  הלוחמים, של הפעולה חופש את זמנית להגביל עשויים ואלה ההחלטות מקבלי 

במקומם. שאינם מוסרניים שיקולים לא 

שיקול  מוסיף  השם", "קידוש משום יש מצוה שבמלחמת ישראלי , הרב  של חידושו

דרכ  לבחינת קידוש נוסף  משום יש ישראל מדינת ושל צה"ל של נצחון בכל ! הלחימה י

כפי  נוסף , היבט יש השם קידוש בהלכות ברם, הפכו. משום יש כשלון ובכל השם,

יא ): ה' התורה יסודי  (הלכות הרמב "ם שכתב 

בתורה  גדול אדם  אותם שיעשה והוא  השם, חילול בכלל שהן אחרים  דברים ויש 

שאינן  ואע "פ בשבילם, אחריו  מרננים שהבריות דברים  בחסידות ומפורסם

לאלתר ... המקח דמי  נותן  ואינו  שלקח כגון , השם . את חילל זה הרי  עבירות

שגויה5. פרשנות  פרסום  לאחר באדר) (כ"ג תשנ"ד בשנת פרסם  ישראלי שהרב  מהבהרה  גם  עולה כך 

"אכן  זו: הבהרה  בשולי כתב  וכך לעיל. בעיוננו שהושמט רודף, דין על המאמר  של הראשון חלקו של

שזוהי  כיון מותרת  מהממשלה , לכך  המוסמכים ע "י הנעשית  מלחמתית, כפעולה המוגדרת פעולה 

אשמים . שאינם  כאלה גם ויפגעו שיתכן ואעפ"י בינלאומי, חוק  במסגרת  ומקובלת הגנתית פעולה 

אלה דברים  הסכנה ... ממקום  להסתלק מראש להזהירם  ניתן היה  שלא בתנאי, כן גם זה  אבל

קיביה ]". תקרית  [על הנ"ל במאמרי מתבארים

.6.426 עמ ' כ"ה  בתחומין יהודית " צבאית  "אתיקה מאמרי ראה

בשולי 7. אויב : באזרחי פגיעה  מניעת לשם צה"ל חיילי "סיכון שוחטמן, אליאב פרופ ' של מאמרו ראה 

תשס"ג . ,2!3 ,16 נתיב  מגן'", 'חומת מבצע 
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בעיני  ישראל מדינת של הלחימה פעולות מתקבלות בו לאופן גם חשיבות יש

להסביר  מצוה יש לנצחון לחתירה במקביל כן, על נפגעת. אינה יעילותן עוד כל העמים,

להגביל  גם מסוימות ובנסיבות בפעולותיה, ישראל מדינת של דרכה צדקת את לעולם

.8אותן 

דמלכותא דינא תוקף על ישראלי הרב  של שלחידושו להדגיש, נכון הדברים בשולי

רבים  בתחומים הבינלאומי  המשפט של ההלכתית תקפותו על השלכה יש עמים בין גם

בינלאומיים  הסכמים של תקפותם על גם כמו למלחמה, כלל קשורים שאינם נוספים

אלו. נושאים על להרחיב  מקום כאן ואין חותמת, ישראל מדינת שעליהם

*

מחניך והיה  רע ... דבר מכל ונשמרת אויבך  על מחנה  תצא "כי

י!טו). כ"ג (דברים  קדוש"

באיזו הפקרות חשבונה על שתצדיק פעולה שום ביהדות  אין

חשובה יותר , אחראית שהפעולה כל אדרבא, אחרת. זוית שהיא

לפוגמה. ושלא ללכלכה  שלא הזהירות  יותר לה נדרשת כך  יותר ,

מדה כל של הפקר  של מקום הם  האומות בכל הצבא מחנות  אם 

"חייל" קדוש. למחנה היא הדרישה אצלנו הרי אנושית ,

הנוכחית. במציאות הזה הזיווג מצלצל משונה מה ו"קדוש",

התורה. ממושגי הננו רחוקים כמה עד רק לנו מגלה זה  אולם

מאשר הוא שונה אצלנו המלחמה שעצם משום דבר , של תוכנו

רציחה הנה  המלחמה האומות  שאצל בשעה בה  אצלם.

החיה של חופשית  התפרצות הנה  ודיין, דין בלי סיטונית 

שאדרבא  ביותר , השפלים  האינסטינקטים כל של שבאדם,

ביתרמע תפעל שהחיה  בכדי עוד אותם ומחזקים אותם  ודדים 

רציחה. מתירה אינה  היהדות מחשבה, ובפחות אכזריות

צלם  את איבדו שכבר  אנשים של השמדה פעולת הנה המלחמה

צריך שקיומה מצוה, זו הרע . ביעור  בהשמדתם שיש האדם,

אחרת. מצוה כל מאשר וטהרה קדושה פחות  בלא להיות

תקכא ) עמ' התורה , על שאול (שיח 

רחב8. הוא צה "ל של פעולותיו הגבלת לבין ישראל אויבי על בנצחון השם קידוש בין המתח על הדיון

גליון  צהר , מצוה ", במלחמת  השם  "קידוש במאמרי ראשוני דיון ראה  זו. במסגרת  למצוי ניתן ולא 

תשס "ח. טבת ל"א,



צבאיות  פעולות במהלך אזרחית  באוכלוסיה פגיעה ! ד  שער

262

נוספת  לקריאה 

.42!18 עמ' כ"ג, תחומין אזרחית , אוכלוסיה רווי בשטח לחימה גוטל, נריה פרופ' הרב 
http://www.dintora.org/article/102.

.438!426 עמ' כ"ה, תחומין ההלכה, פי על  צבאית אתיקה שריר , ישראל אברהם

ספר  ישראל, במלחמות תרבויות  התנגשות מלחמה?" לערוך תצאו "למה שריר , ישראל  אברהם
.244!215 עמ' תש"ע, ישראל אורות מכללת  והכומתה, הכיפה א' עמדו"ת 

http://www.dintora.org/article/39.

אחרונות, וידיעות  ארץ משפטי  מכון יהודית , צבאית  אתיקה גולדשטיין, ואלעזר  רכניץ עידו הרב 
.2013
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הבנין  והמשך  יסודות אבנים,

חתימה 

ובעקבותיו  ישראל, מדינת הקמת של הנס התרחש מאז עברו עשורים לשבעה קרוב 

כולם. העמים בתולדות יחידאים רבה במדה שהם עמנו, בתולדות העצום המהפך

ואת  אופיה את רבה במדה עצבו ומצוות, תורה שמרו לא  שרובם המהפך, מובילי

התורה  חזון את תואם שאינו באופן דרכם, לפי חיים אנו בה המדינה של אורחותיה

אתגר  להציב  ממשיך זה פער הגלות. שנות באלפיים הדורות שאיפת ואת והנביאים

הרקע  גם והוא בחזון, הדבקים המצוות שומרי כל בפני  מורכב והלכתי  השקפתי 

השלטון  מוסדות ושל החברה של אופיים על לעת מעת ומתפרצים החוזרים למאבקים

בארץ. והמשפט

מעוררת  המודרני  בעידן המתחדשת היהודית שהריבונות ההלכתיים הנושאים מגוון

גם  ומתרחבת הולכת אתו יחד השנים. עם ומתרחב  הולך אף  והוא  ביותר, רחב הוא 

מן  ברובה יונקת זו ענפה ספרות הזמן. אתגרי עם המתמודדת ענפה תורנית ספרות

הרבה  החשיבות ומכאן המדינה, קום שלאחר הראשונות בשנים שנטעו השורשים

במקצת  עיינו זה בספר שנפתחו השערים בארבעת מקרוב . אלו שורשים להכרת

תוך משו  בהם, מרכזי מקום לה ישראלי , הרב  של ההלכתית משנתו דרך אלו רשים

יסוד  המשמשים נושאים בארבעה אחרים, רבנים של לדעותיהם תמציתית השואה

לבקרים: המתחדשות נוספות רבות לסוגיות

נגזר א. שממנו בסיס בישראל, כיום הנוהגת השלטון צורת של ההלכתית סמכותה

השלטון  מוסדות כל ולפעולות ולחוקיה, לכנסת המצוות שומרי של יחסם

בארץ.

חיוב ב . של וגבולותיו התורה, בדרך בישראל הפרהסיה את לעצב ההלכתי  החיוב 

כמו  בישראל, החברה של אופיה על מאבק לכל ההלכתית התשתית שהם זה,

בישראל. הקיימים הממשל במנגנוני  מצוות שומרי של להשתלבותם להיתר גם

מקרה ג. שהיא ומועד, שבת בימי  הפנים  בטחון כוחות של ההפעלה אפשרויות

ההלכה. פי על מודרנית מדינה של לקיומה הבוחן

לאתיקה ד. הבסיס שהן צבאיות , פעולות בעת מעורבים בבלתי הפגיעה מגבלות

בכלל. בינלאומיים הסכמים של ההלכתי  ולתוקפם יהודית צבאית
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הנושאים  משלל יסודי, אם אף  מצומצם, מבחר רק הם אלו נושאים כאמור,

לנושאים  בכתביו התיחס ישראלי הרב  וגם מציב , היהודית הריבונות שאתגר המורכבים

וביניהם: אחרים, רבים

ומתי א. ל"ערכאות" הם נחשבים מתי  בארץ. המשפט בתי  של ההלכתי  מעמדם

ח'). סימן הימיני עמוד דמלכותא", דינא של הסמכויות ("גבולות לא?

הלכה ב . שהרי עיריה, של מועצה לחבר או כנסת לחבר נוכרי למנות ניתן האם

במדינה  הנוכרי ("מעמד ישראל? על לשררה נוכרי  ממנים שאין היא מפורשת

סימן  בנימין חוות עיריה", וחבר כנסת חבר ו"נכרי  י"ב , סימן שם ישראלית",

י"ב ).

ההלכותית ג. סמכותה ("לבירור בישראל? הראשית לרבנות מיוחד מעמד יש האם

ו'). סימן הימיני עמוד לישראל", הראשית הרבנות של

ישראל?ד. את למנות התורה איסור לאור אוכלוסין מפקד לקיים ניתן §¦האם
י"ג). סימן שם אוכלוסין", מפקד ("בדבר

לאור ה. (אנטבה) 'יונתן' ("מבצע שבויים ? לשחרר בכדי  חיילים  לסכן מותר האם

י "ז). סימן בנימין חוות ההלכה",

עת. ובכתבי בספרים אחרים, רבנים ידי ועל ידו על לובנו רבים נוספים נושאים

המעשה. בחיי  לישומם ובעיקר לליבונם, ומחכים עומדים עדיין רבים נושאים

ישראלי  הרב  כתב  כך" אחר יבואו הבנאים אבנים, מסתתי אלא עתה לעת אנו "אין

והמדינה  (הרבנות והמדינה" "התורה קבצי את ערך עת חבריו ומלאכת מלאכתו על

תורת  ארמון בנין מלאכת ברם ליסודות, אלו אבנים הפכו השנים ברבות .(39 עמ'

והיא מושלמת, מלהיות רחוקה בפועל, זו תורה של ישומה ובמיוחד היהודית, המדינה

לפתחנו. מונחת

והמדינה  התורה בהלכות וההעמקה הלימוד המשך את יעודד זה שספר רצון, יהי

ולמעשה. להלכה היהודית המדינה תורת ארמון של בנינו את גם ובעקבותיהם


