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מדינתהלכהדמוקרטית


הסכמה




ב"היוםב'אלולתשס"ה

הנני בזה לדבר בשבחו של תלמיד חכם מופלג בתורה הרי הוא הרב
עדו רכניץ שליט"א ,אשר זה רבות בשנים עוסק בתורה בדיני חושן
משפט.ובאחרונהחיברספרבשם"מדינתהלכהדמוקרטית",שבואסף
ממחברים ראשונים ואחרונים עד חכמי זמנינו ,דינים והלכות לדעת
איךישלנהוגבנבחריציבורוהחיובלהגידדעתםלשםשמים.וכךהיה
נהוג בזמנים קדומים בקהילות ישראל שכל נבחר היה מקבל בחרם
ובהחזקת ספר תורה שאומר דעתו לשם שמים והכוונה שאומר מה
שבאמתחושבשזההדרךהנכונהולאאומרמסיבהאחרת.וישהרבה
דברים חשובים ונחוצים שאין עולה בדעת הנבחרים ועל ידי הספר
יתעוררולקיים.

הכותבלכבודהתורהולומדיה 
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הקדמה
בסיוםההקדמהל"התורהוהמדינהב",כתבהגר"שישראלי:
איןאנועתהאלאמסתתיאבנים,הבנאיםיבואואחרכךלהקיםאתבנין
ההלכההברורה.צורתהחייםשבימינוהיאכלכךרחוקהמאותהשהיתה
בזמןהתלמודים,שלאנוכללהוציאמהםהתנהגותבחייהמעשה,אלאאם
כןנבררתחלהאתיסודיההלכה,נרדלעומקכוונתה,רקאזנוכללקבלאת
התשובההנכונהואתההדרכההראויהלפתרוןשאלותחיינוכיום1.
תחושהזושלפערעצוםביןההלכהוביןעולםהמעשה,במיוחדבשאלותשלמשפט
ציבורי,כמעטולאכהתהמאזכתבהגר"שישראליאתדבריו.למרותשרביםוחשובים
עסקובשאלותאלו,הרישלעומתחלקיהתורההאחרים,נשארתחוםזהמוזנחבאופן
יחסי.
יתירהמזו,רובהדבריםשנכתבומאזהקמתמדינתישראלעסקובשאלתסמכותםשל
מוסדות המדינה ,ותוקפם של חוקיה .עיסוק זה במצוי ,בולט על רקע מיעוט העיסוק
ברצוי .במילים אחרות ,לצד העיסוק בשאלת מעמדה של הכנסת וחוקיה ,2הוזנח
העיסוקבשאלתהמשטרהראויעלפיהתורה.
קובץ המאמרים שלקמן עוסק בשאלות של משפט ציבורי ,החל מהיסודות העיוניים,
וכלה בשאלות מעשיות ,שהתשובות להן נובעות מתוך היסודות .חלקם הגדול של
המאמרים לא פורסם עד כה ,וחלקם פורסם בבמות שונות ,אולם ,לקראת הוצאת
הקובץהדבריםהתבררווהתבססוטוביותר.איןצורךלומר,היסודותהמוצעיםהינם
פיתוחשלאבניהיסודשסותתועלידיהקודמיםוהקדמונים.
אין צורך לציין שהקובץ אינו מקיף את כל ההיבטים של המשפט הציבורי ,ואין בו
התייחסות לחלק משאלות היסוד ,ובכלל זה לשאלת היסוד  -למי מוקנית הזכות
לבחורולהיבחר.3אולם,ישכאןניסיוןלהתקדםצעדנוסף,ולהעלותסוגיותאלהעל
שולחנם של תלמידי החכמים שבדור .כיון שהמאמרים דנים בהיבטים שונים של
תחוםזה,הרישלעתיםענייןמסויםחוזרעלעצמובכמהמקומות.

1פורסםמחדשבספרהרבנותוהמדינה,ירושליםתשס"א,עמ'.39
 2ראהלמשל,הרבישראלבןשחר,הרביאירהס,התוקףההלכתישלחוקיהמדינה,כתרא )קדומים
תשנ"ו(.
 3ראה בעניין זה ,הגריא"ה הרצוג )תחוקה לישראל על פי התורה ,ירושלים תשמ"ט ,כרך א ,עמ' 95
והלאה( שדן בפתרונות לסוגיה זו עם הקמת מדינת ישראל; הרב אלישע אבינר ,פרקי מבוא
בדמוקרטיהיהודית,ירושליםתשנ"ו,עמ'.37-41
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תודתיהעמוקהלראשימכוןמשפטיארץ,עפרה,בונוצרוהמאמריםוהתגבשהקובץ,
עליצירתהרוחהמיוחדתשלהמכוןהקוראתלחיבורהחייםלתורה.
אניתפילהלריבוןהעולםשקובץזהיקדםבמשהואתחזונושלהגר"שישראליבדבר
הלכהברורהבתחוםחשובזה.
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מבוא
לכאורה ,משטר התורה הוא אנטי-דמוקרטי במהותו ,שהרי פירוש המילה דמוקרטיה
הוא "שלטון העם" ,4לעומת זאת ,עולם ההלכה רואה בריבונו של עולם את הריבון.
אולם ,עיון נוסף ,מעמיק יותר ,מגלה שגם משטר התורה ,ביסודו ,מקבל את עקרון
ריבונותהעם.
בתורהנאמר:
ַע ֹקב
רל ֵביתי ֲ
אמ ְ
הת ַ
רּכ ֹ
אמ ֹ
רל ֹ
ןה ָה ֵ
אא ָליוה' ִמ ָ
ק ָר ֵ
א ֹל ִהיםו ִַּי ְ
לה ֱ
הא ָ
הע ָל ֶ
ׁש ָ
ּומ ֶ
ֹ
לּכ ְנ ֵפי
אא ְת ֶכם  ַע ַ
ּׂש ֶ
ָא ָ
יל ִמ ְצ ָר ִיםו ֶ
ית ְ
רע ִׂש ִ
ׁש ָ
םא ֶ
ית ֲ
םר ִא ֶ
ּת ְ
ֵיי ְׂש ָר ֵאלַ :א ֶ
ֵידל ְבנ ִ
ִ
ְו ַתּג
יתי
תּב ִר ִ
םא ְ
ּת ֶ
יּוׁש ַמ ְר ֶ
ְ
עּוּב ֹק ִל
ְ
ּת ְׁש ְמ
מו ַע ִ
םׁש ֹ
הא ָ
םא ָליְ :ו ַע ָּת ִ
א ְת ֶכ ֵ
ָא ִבא ֶ
ׁש ִרים ו ָ
ְנ ָ
ה ִנים
תּכ ֲ
ימ ְמ ֶל ֶכ ֹ
יּול ַ
םּת ְה ִ
ּת ִ
לה ָא ֶרץְ :ו ַא ֶ
יּכ ָ
יל ָ
יםּכ ִ
ִ
לה ַע ִּמ
המ ָּכ ָ
ֻּל ִ
יסג ָ
םל ְ
ית ִ
ִו ְה ִי ֶ
ל ִז ְק ֵני
ׁשה ו ִַּי ְק ָרא ְ
מ ֶ
ָבא ֹ
י ְׂש ָר ֵאלַ  :וּי ֹ
ּבנֵי ִ
אל ְ
ּת ַד ֵּבר ֶ
ׁשר ְ
א ֶ
ה ְּד ָב ִרים ֲ
א ֶּלה ַ
דוׁש ֵ
ק ֹ
גוי ָ
ְו ֹ
ַח ָּדו
לה ָעםי ְ
נּוכ ָ
ַע ָ
רצּוָהּוה'ַ :וּי ֲ
ׁש ִ
הא ֶ
יםה ֵא ֶּל ֲ
ָ
לה ְּד ָב ִר
תּכ ַ
ֵיהם ֵא ָ
םל ְפנ ֶ
ָׂש ִ
ָה ָעם ַוּי ֶ
םאלה'5:
יה ָע ֶ
תּד ְב ֵר ָ
הא ִ
ׁש ֶ
במ ֶ
ָׁש ֹ
ׂשה ַוּי ֶ
ַע ֶ
רּד ֶּברה'נ ֲ
ׁש ִ
לא ֶ
רּוּכ ֲ
ֹ
אמ
ו ַֹּי ְ
משמעותהדבריםהיאשה'הציעלבניישראללכרותעמוברית,ובניישראלהסכימו,
אף שלכאורה ,יכלו ישראל גם להשיב תשובה שלילית .במילים אחרות ,על פי פשט
הפסוקים ,הקב"ה לא כפה את הברית על בני ישראל ,אלאנתןלהםאתהאפשרות,
כריבון,לקבלעלעצמםאתהברית.
כךמשמעגםמהמדרשבגמרא:
ת"ש:וכןמצינוכשהשביעמשהאתישראל,אמרלהן:דעו,שלאעלדעתכם
אנימשביעאתכםאלאעלדעתהמקוםועלדעתי.
...עלדעתהמקוםלמהלי?אלאכיהיכידלאתהויהפרהלשבועתייהו6.
משמעותהמדרשהיאשכאשרישראלנשבעולקייםאתהתורה,משההשביעאותם
על דעת המקום כדי שהם לא יוכלו לחזור בהם .מחד ,עם ישראל היה הריבון על

 4הערך"דמוקרטיה",באנציקלופדיההעבריתנפתחכך":מונחזה)=דמוקרטיה(מעולמהשלהמציאות
החברתיתמדינית,שימש-ומוסיףלשמש-לציוןדבריםרבים,אףשוניםזהמזהואפילומנוגדיםזה
לזה") .כרך יב ,עמ' " (763אף על פי כן ,מקובל לראות בשלטון העם אבן יסוד בהגדרת דמוקרטיה,
בוודאיכניגודלגישותעלפיהןהעםנשלטעלידימיעוטזהאואחר")שם(.
5שמותיט,ג-ח.
6שבועותכט,א-ב.
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עצמו ,והוא קבל על עצמו את ריבונותו של הקב"ה ,ומאידך עשה זאת באופן
שהשבועהלאתוכללהבטלעולמית.כךכתבבמפורשהרשב"א:
ואפילו בנים אשר יולדו להם דור אחר דור ,חייבין לנהוג במה שהסכימו
והחרימוהאבות,אלאכלמהשקבלווהחרימועליהםועלזרעם,שכןהיתה
קבלתהתורה,וכןדבריקבלהכמגילהוחנוכה7.
דהיינו ,קבלת התורה ,וקבלת מצוות דרבנן היתה מתוך הסכמת עם ישראל ,וכשם
שהיאמחייבתאתהדורותהבאים,כךכלתקנהמחייבתאתהדורותהבאים.ייחודה
של קבלת התורה היה בכך שהיא התקבלה באופן בלתי הפיך .כך בדיוק כתב
הרשב"א:
דדוקא בשבועת קבלת התורה נאמר ,לפי שאין הקב"ה מסכים לבטל אות
אחת מן התורה לעולם .אבל בדבר הרשות ,כשהסכים לאסור מתחלה,
לצרכםהסכים,וכשהםעכשיוצריכים8.
מכאן ,שגם הקב"ה מקבל את אחד מעקרונותהדמוקרטיה,כלומר,אתריבונותהעם
עלעצמו,אולם,עםישראלבחרלוותרעלריבונותולטובתריבונושלהעולם.9ויתור
זה אינו מקיף את כל תחומי החיים ,אלא מתייחס לתחומים בהם עוסקת התורה,
אולם,הואמותירכרנרחבלשלטונושלהציבורעלעצמו.
לסיום חשוב להעיר כי יש להבחין בין השיטה הדמוקרטית ,כלומר ,ריבונות העם,
הכרעה על פי רוב דעות ,ועוד ,לבין הערכים של הדמוקרטיה המערבית .10קובץ זה

7שו"תהרשב"א,ג,תיא,וכןנפסקבשו"עיו"ד,ריד,ב.ישלהעירכדברמובןמאליו,שלמרותשהתורה
מחייבתאתכללישראלמכוחקבלתהאומה,איןבכךכדילטעוןכיניתןלחזורמקבלהזו.זאתועוד,
גם לגבי החיוב בחנוכה ומגילהמסתברשהעםישראלאינויכוללהתחרט,למרותשתקנותאחרות
ניתןלשנות.
 8שו"תהרשב"אהמיוחסותלרמב"ן,רפח,כךכתבגםהרמב"ן )שבועותכט,א,ד"הויש(.בניגודלכך,
רש"י)שבועותכט,ב,ד"האלא(סברשהנדרהרביםאינוברהפרהכיוןשהואעלדעתרבים.
 9ראהרמב"ן )בראשיתב,ט;דבריםל,ו(שכתבשהאכילהמעץהדעתיצרהאתהבחירההחופשית
בין טוב לרע ,ומשמע מדבריו שזו היתה נפילה ביחס למצב הקודם לאכילה .ראה גם שפת אמת
)וישב ,תרל"ו ,ד"ה מה; שמות ,תרמ"ה ,ד"ה במד'; יתרו ,תרל"ו ,ד"ה במדרש; בלק ,תרמ"ב ,ד"ה
במדרש;ראה,תרמ"ז,ד"הבמדרשמה;כיתצא,תרל"ח,ד"הבפסוק;ראשהשנה,תרמ"ז,ד"הובנ"י;
שבת שובה ,תר"מ; סוכות ,תרל"ה ,ד"ה לקוטי; סוכות ,תרל"ט ,ד"ה בזוה"ק; האזינו ,תרל"ז ,ד"ה
בספרי(הכותבשהמטרההיאלהשתחררמהבחירהולהיותלחלוטיןברשותויתברך.
 10ראה בעניין זה ,הרב דניאל גוטנמכר ,פסיקה הלכתית ציבורית ומושג הדמוקרטיה ,דרך ארץ דת
ומדינה,ירושליםתשס"ב,עמ';404-407הרבאלישעאבינר,שם,עמ'.54-57
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מנסה לבחון מה עמדת התורה ביחס לשיטה הדמוקרטית ,ולא ביחס לערכי
הדמוקרטיההמערבית,שחלקםבוודאימנוגדלערכיהתורה.
ניתןלחלקאתהמאמריםבקובץלארבעהתחומיםעיקריים:האחד,מעמדןשלתקנות
הקהל ,ודיניהם .השני ,מהות התקנה ופרשנותה ,השלישי ,המבנה החוקתי הראוי
במדינת התורה  -ללא מלך ,ועם מלך .הרביעי ,תוכן התקנה ,והקשר בינה לדין
התורה .כדוגמא לכך ,מובא בסוף הקובץ מאמר העוסק בהתוויית מדיניות רווחה
יהודיתעלרקעהיסודותהקיימיםבתורה.
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תקנותהקהלותקנותחז"ל*

פתיחה
שנינובתוספתא:
כופין בני העיר זה את זה לבנות להן בית הכנסת ולקנות להן ספר תורה
ונביאיםורשאיןבניהעירלהתנותעלהשעריםועלהמדותועלשכרפועלין
רשאיןלעשותקיצתן.
רשאין בני העיר לומר כל מי שיראה אצל פלוני יהא נותן כך וכך וכל מי
שיראהאצלמלכותיהאנותןכךוכךכלמישתרצהאומישתרעהפרתובין
הכרמים יהא נותן כך וכך וכל מי שתראה בהמת פלנית יהא נותן כך וכך
רשאיןלעשותקיצתן11
הסמכות המוקנית לציבור ,כפי שהיא משתקפת בהלכה זו ,היוותה בסיס לפעילות
חקיקהנרחבתעלידיהקהילות.הפוסקיםנדרשולשאלהמהמקורהסמכותוהיקפה.
הדיון עסק בשאלות העקרוניות ובמקרים פרטיים שונים .במאמר זה יבחן הקשר בין
תקנותהקהלוסמכותביתהדין,במישורהעקרוניובמימוש,כפישהואבאלידיביטוי
בפוסקים.

הדיוןהעקרוני
בספרעזראנאמר:
כּוׁשו
ֹ
ר
ּכל ְ
רם ָ
ָח ַ
ו ַה ְּז ֵק ִנים י ֳ
ּׂש ִרים ְ
ה ָ
ע ַצת ַ
ּכ ֲ
ָמים ַ
הּי ִ
ׁשת ַ
ל ְׁש ֹל ֶ
ָבוא ִ
לא י ֹ
ׁשר ֹ
א ֶ
ְו ֹכל ֲ
לה12
ּגו ָ
לה ֹ
למ ְּק ַה ַ
הּואי ָּב ֵד ִ
ִ
ְו

בהמשךמתוארתהחלטתהקהל,ממנהייתכןוניתןלהסיקמיהם"השריםוהזקנים":
אל ִע ִּתים
ָב ְ
ּיותי ֹ
ר ֹ
ָכ ִ
ינּוה ֹה ִׁשיב ָנ ִׁשיםנ ְ
ַ
רּב ָע ֵר
ׁש ֶ
לא ֶ
לו ֹכ ֲ
לה ָּק ָה ְ
ינּול ָכ ַ
ְ
ָאׂש ֵר
ַע ְמדּונ ָ
יַ
יה13...
ירו ֹׁש ְפ ֶט ָ
ָע ְ
ֵיעירו ִ
םז ְקנ ִ
יםו ִע ָּמ ֶה ִ
ְ
ֻּמ ִנ
ְמז ָ

* מהדורה ראשונה של מאמר זה פורסמה בקובץ משפטי ארץ  -דין דיין ודיון ,עפרה תשס"ב ,תחת
הכותרת:סמכותהקהללתקןתקנותכסמכותביתדין.
 11תוספתאבבאמציעא,יא,כג.
12עזראי,ח.
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נראה כי כוונת הביטוי "שרינו לכל-הקהל" ,היא להנהגה הפוליטית ,השולטת בקהל.
ופירוש הביטוי "זקני-עיר ועיר ושופטיה" עוסק באנשי המשפט .אם כן ,הטלת החרם
היתהבהסכמתאנשיהמשפטוהשלטוןכאחד.
בגמראביבמותלמדומחרםזהעקרוןכללי:
דאמר רבי יצחק מנין שהפקר בית דין הפקר? שנאמר :וכל אשר לא יבוא
לשלושתימיםכעצתהשריםוהזקניםיחרםכלרכושו14.
כלומר,היכולתשלביתהדיןלתקןתקנותהמעבירותממוןמאדםאחדלחברונלמדה
עלידירבייצחקמהתקנההמוזכרתבעזרא.לכאורה,רבחנניהגאוןפירשאתהפסוק
באופןאחר:
שכלמקרהשיקרהלבניהמדינהוכולםשוויםבוותקנההואלהםוצריכיםלו
 כופין זה את זה לאותו דבר והסכמת הזקנים נוהגת בם ,וכל בני המדינהנכנסים תחתיהם ,כענין שנאמר" :15וכל אשר לא יבוא לשלושת ימים כעצת
השריםוהזקניםיחרםכלרכושווהואיבדלמקהלהגולה"16.
רבחנניהגאוןכתבשישיכולתלציבורלתקןתקנות" -כופיןזהאתזה",כמוכן,יש
סמכותגםלמנהיגיהציבורלתקןתקנות"והסכמתהזקניםנוהגתבם".כיוןשרבחנניה
גאון לא דרש שהתקנה תעשה דווקא על ידי החכמים ,נראה כי לדעתו ,סמכות בית
הדיןלהפקיעממון,נובעתמסמכותהציבורהכללית.17לפיכך,איןסתירהביןפרשנותו
שלרבחנניהגאוןלמשמעותהחרם,לפרשנותושלרבייצחקבגמרא.

סמכותהחקיקהשלביתהדין
שתי פנים יש לסמכותם של חכמים .האחת ,לפרש את דברי התורה ,ובהתאם לכך
להורותלציבורכיצדלנהוג.להלן,נכנהסמכותזוכ"סמכותשיפוטית"משוםשאיןבה
חקיקהמחודשת,אלאפרשנותשלהחוקהקיים,בדומהלסמכותושלהשופט.

 13שם,י,יד.
14יבמותפט,ב.
15עזראי,ח
16תשובותהגאונים,שעריצדק,ד,ד,טז.
17טענהזותידוןבהרחבהלהלן,לידציוןהערה.22
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סמכות נוספת ,היא הסמכות לתקן תקנות חדשות או לגזור גזירות נוסף למצוות
התורה .סמכות זו תכונה "סמכות חקיקתית" משום שבמסגרתה פועלים חכמים
כמחדשים,מחוקקים,ולארקכמפרשיהחוקהקיים.
שתיהסמכויותבאותלידיביטויבדבריהרמב"םעלסמכותהסנהדרין:
אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם תורה שבעל פה ,ואחד דברים
שלמדוםמפידעתםבאחתמןהמדותשהתורהנדרשתבהןונראהבעיניהם
שדבר זה כך הוא ,ואחד דברים שעשאום סייג לתורה ולפי מה שהשעה
צריכהוהןהגזרותוהתקנות והמנהגות,כלאחדואחדמאלוהשלשהדברים
מצותעשהלשמועלהן,והעוברעלכלאחדמהןעוברבלאתעשה18...
כלומר,החובהלשמועלדבריחכמיםכוללתבתוכההןאתהדבריםשחכמיםלמדומן
התורה,מכוחסמכותםה"שיפוטית",והןאתהדבריםשחכמיםגזרואותיקנומדעתם,
מכוחסמכותםה"חקיקתית".
ברם ,קיים הבדל גדול בין שתי הסמכויות השונות ,המתבלט בעיקר בעת הדיון
בשאלת סמכות בית הדין לשנות את הוראות בית דין אחר .וכך פסק הרמב"ם ,לגבי
הוראותהנובעותמפרשנותשלביתהדיןלדבריהתורה:
בית דין גדול שדרשו באחת מן המידות כפי מהשנראהבעיניהםשהדיןכך
ודנודין,ועמדאחריהםביתדין אחר ,ונראהלוטעםאחרלסתוראותו ,הרי
זה סותר ,ודן כפי מה שנראה בעיניו .שנאמר :אל השופט אשר יהיה בימים
ההםאינךחייבללכתאלאאחרביתדיןשבדורך19.
כלומר ,הסמכות לפרש את דברי התורה מסורה בידיו של בית הדין הגדול שבדור
באשרהוא,וכלביתדיןמוסמךלחרוגמהפירוששנתנוקודמיו.
לעומתזאת,בתחוםה"סמכותהחקיקתית",המצבשונה:
בית דין שנראה להן לגזור גזירה ,או לתקן תקנה ,או להנהיג מנהג ,צריכין
להתיישב בדבר ,ולידע תחלה אם רוב הצבור יכולין לעמוד בהן או אם אין
יכולין לעמוד ,ולעולם אין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור
יכוליןלעמודבה.

18רמב"םממרים,א,ב.
19רמב"ם,שם,ב,א.
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הרישגזרוביתדיןגזירהודימושרובהקהליכוליןלעמודבה,ואחרשגזרוה
פקפקו העם בה ולא פשטה ברוב הקהל הרי זו בטלה ואינן רשאין לכוף את
העםללכתבה.
גזרוודימושפשטהבכלישראלועמדהדברכןשניםרבות,ולאחרזמןמרובה
עמד בית דין אחר ובדק בכל ישראל וראה שאין אותה הגזרה פושטת בכל
ישראל ,יש לו רשות לבטל ואפילו היה פחות מבית דין הראשון בחכמה
ובמנין20.
אתדבריהרמב"םניתןלפרשבשתידרכים.הדרךהאחת:סמכותחכמיםלתקןתקנות
מקורה בתורה ,אולם ,סמכותם מותנית בכך שהציבור יוכל לעמוד בתקנה .הדרך
השניה :מקורה של ה"סמכות החקיקתית" של בית הדין הוא בציבור ,ומשום כך,
כאשר אין הציבור מקבל את החקיקה" ,הרי זו בטלה" מעצמה .יתירה מכך ,גם אם
כבר התקבלה תקנה ,רשאי בית דין לבטלה אם הציבור הפסיק לנהוג על פיה ,זאת,
מכיון שהציבור הוא הריבון לקבל על עצמו גזרות ולבטלן לאחר זמן ,ולכן בית הדין
הרואהשהציבורחדלמלנהוגעלפיהתקנה,מוסמךלבטלאתהתקנה.21
רק על פי הדרך השניה ברור מדוע השוו הגאונים את סמכות החקיקה של הציבור
לסמכותביתהדין,כיוןשלדעתםגםסמכותהחקיקהשלביתהדיןנובעתמהציבור.22

20רמב"ם,שם,שם,ה-ז.
 21הערתהרבנפתליבראילן:מהמשמעותדבריךשהציבורהואהריבוןלקבלעלעצמותקנות?כלום
התורה מכירה בזכותו של הציבור להחליט להפסיק לשמור תקנות? האם לדעתך יש אפשרות
לעשותמשאלעםאםשומריהמצוותרוציםלשמורעלדינימוקצהבשבת?אםהציבורהואהריבון
לשםמהישצורךבהחלטהשלביתהדיןלבטלאתהתקנות?
לכןנראהשאיןמכאןראיהלריבונותהעם .גםבמקרהשהציבוראינוריבוןהרישעלביתדיןהגדול
להתחשב לעיתים ברצון הציבור ובתגובת הציבור ליזמה החקיקתית שלו )בדומה לדרך האחת
שהוצעהלמעלה(.
ע.ר:.הרמב"םכתבשסירובושלהציבורלנהוגעלפיהתקנהמבטלאתהתקנהגםללאהחלטהשל
ב"ד.לעומתזאת,לגביתקנהשכברהתקבלהישצורךבהחלטהשלב"ד.עלפיהדרךהשניהההסבר
לכךהואשרקלאחרשהציבורנהגעלפיהתקנההרישישלהתוקף,אולם,לאחרשהציבורקבלאת
התקנה,ונתןלהתוקף,ישצורךלבחוןהאםהציבורשינהאתדעתו.
22דבריםדומיםכתבהגר"שפישר)ביתישי,דרשותא,סימןט"ו,עמ'קטו(:
וגדולה מזו נראה ,דאף הכח שנתנה תורה לב"ד הגדול שבלשכת הגזית ,אף הוא מותנה
בקבלתכללישראלעליהםאתהדייניםשנתמנולכך.
הגר"שישראליאףכתבשהסנהדריןמייצגיםאתהציבור)עמודהימיניעמ'לד-לה(:
אין להבין תואר זה ,אם לא על פי הנ"ל שהם )=הסנהדרין( מייצגים דעת כל עדת ישראל
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היקףסמכותושלהציבור
בכל הנוגע להיקף סמכותו של הציבור ,ניתן למצוא בדברי הפוסקים שתי גישות.
האחת ,רואה בציבור מקור סמכות המוכר מבחינה הלכתית ,שיש לו כוח לחייב את
כלהיחידיםהשייכיםלציבורלנהוגלפיהוראותרובהציבוראונציגיו)להלן":הגישה
המרחיבה"(.האחרת,סבורהשאיןלרובהציבורסמכותלכפותאתרצונועלהמיעוט,
אבל אם הייתה בזמן מסויים הסכמה של כל הציבור על תקנה לטובת הציבור ,יש
בכוחההסכמהלחייבמכאןולהבאאתכלהציבור,אףאםיהיומהםשיבקשולחזור
בהםמןההסכמה.כמוכן,ישבכוחהסכמתכלהציבורלחייבגםאתהדורותהבאים
)להלן:הגישההמצמצמת(.

הגישההמרחיבה
בתשובותיו,כתברבינוגרשום:
ואםתאמרכיאמרינןהפקרביתדיןהפקר -ביתדיןחשובכגוןשמאיוהלל
אבלהאידנאלא?ליכאלמימרהכידתנורבנןוישלחה'אתירבעלואתבדן
ואת יפתח ואת שמואל וכו' שאפילו קל שבקלים ונתמנה פרנס על הציבור
הריהוכאבירשבאבירים23...
כלומר,הקביעהש"הפקרביתדיןהפקר"אינהמוגבלתדווקאל"ביתדיןחשוב",שהרי
יפתח לא היה דיין ולא תלמידחכם.מכאן,שכלהחלטהשלנציגיהציבור,שכרוכה
בהפקעת ממון ,ראויה להיקרא "הפקר בית דין" .אגב דבריו ,קבע רבינו גרשום כי
הסמכותלתקןתקנותלטובתהציבורנמסרתבידיהםשלראשיהקהל,שאינם זקוקים
לאישורהתקנהעלידיהציבורכולו.24

ונחשביםבאיכוחה.
וכךבעודמספרמקומות)למשל,חוותבנימין עמ'תיא(.ראהעלכך:הרבאלישעאבינר,עלמשנת
התורהוהמדינהשלהגר"שישראליזצ"ל,בספרגאוןבתורהובמידות,עמ'.177-195
יש לציין שישנו הבדל עמוק בין דברי הגר"ש ישראלי לאמור למעלה .הגר"ש ישראלי טוען כי
הסנהדריןמייצגיםאתהציבור.הטענההעיקריתבמאמרהיאשלדעתמספרראשוניםיכולהציבור
לבחוראתנציגיו,ואיןהכרחשיהיואלהרקחבריביתהדין.
23שו"תרבנוגרשוםמאורהגולה,סז.
24הכוונהשדיבהחלטתנבחריהציבורכדילחייבאתכללהציבור)דמוקרטיהייצוגית(.לגבימקרהשל
עימותביןהנבחריםלביןהציבורראהלידהערה.142



14




הרשב"אניסחזאתבאופןגורףיותר:
דעשכלציבורוציבורישלהםרשותעליחידיהם,שכלציבוררשאיןלגדור
ולתקןבעירםכמושביתהדיןהגדוליכוליםלגדורולתקןעלכלישראל25.
אולם ,הרשב"א עצמו סייג אתכוחושלהציבור,כאשרהתקנהנועדהלהתיראיסור
תורה:
היאך הסכימו הרבים להתיר האיסור ,כל מי שמסכים להיתר זה ,כמסכים
לעשות עבירה בכינופיא ,וכל הסכמה שהיו הנסכמים רבים תהיה אותה
ההסכמהרבתהמהומה26.
מן הביטוי "הפקר בית דין הפקר" משמע שסמכות הציבור נוגעת רק להפקעת ממון
לטובת מטרות ציבוריות .אולם ,כפי שניווכח להלן ,יש רבים שהרחיבו מאוד את
סמכות הציבור ,גם אל עבר המשפט הפלילי ,דיני העונשין ,והפיקוח על חיי מסחר
תקינים.
ענישה

רבינו יוסף טוב עלם כלל בסמכות הקהל גם תקנות בתחום הענישה ,בהתייחסו למי
שאינומשלםאתמיסיהקהל:
ותניא :רבי אליעזר בן יעקב אומר :שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן
התורה ,ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ...27וכאן לא
הכרנו שיהא שום עבריינות ,שאין אדם יכול לפטור עצמו מן המס וממתנת
הקהל28...
למעשה ,רבי יוסף טוב עלםהחילאתהכלל"ביתדין מכיןועונשיןשלאמןהתורה"
עלנציגיהציבור.כנראה,משוםשראהבנציגיהציבורמעין"ביתדין".
כך עולה גם מדבריו של ר"י מאיוורא ,שדן בסמכות טובי הקהל לקנוס את בני
הקהילה,כפישמביאהמרדכיבשמו:
ודיני קנסות שפירש שאין דנין בזמן הזה ,שמעתי בשם הר"י מאייורא שיש
לדונםעלפיטוביהקהלוכןהואמקובלמרבותיו29.

25שו"תהרשב"אהמיוחסותלרמב"ן,רפ.
26שו"תהרשב"א,ז,רמד.
27סנהדריןמו,א.שםאיתא":רביאליעזרבןיעקבאומר."...
28מובאבשו"תמהר"םמרוטנבורג,לבוב,סימןתכג.
29מרדכי,גיטין,שפד,וכךפסקסמ"ע,חו"מ,סימןא,ס"קכ.
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וזאת ,למרות שנפסק שבימינו ,אחר ביטול הסמיכה ,אין לדיינים סמכות לדון דיני
קנסות .נמצא שלמעשה ,גדול כוח נבחרי הקהל מהכוח השיפוטי של חכמי ישראל!
ההסבר לכך הוא ,שכאשר בית הדין דן על פי דין תורה ,הוא אינו מוסמך לדון דיני
קנסותבימינו,אבלטוביהקהלדניםמכוחהסמכותשקיבלומהציבור,ובסמכותםלדון
דיני קנסות .במילים אחרות ,גדולה סמכות החקיקה 30מהסמכות השיפוטית של בית
הדין.
תיקוןהקהל

בין הפוסקים הנוקטים גישה המרחיבה את סמכותם של נציגי הציבור ,יש רבים
שהוסיפו שלציבור או לנציגיו יש סמכות לתקן כל תקנה שיש בה משום "תיקון
הקהל".כךלמשלאומרהרשב"א:
דעתי הוא שהציבור יכולין להכריח את היחיד להיותו בהסכמתם בכל ענין
שיהיהתיקוןהקהל31.
פירושושלהמושג"תיקוןהקהל"אינוחדמשמעי,ובפוסקיםמצאנושימושבמושגזה
לצורךבחינתתוקפןשלתקנות:
א .מהר"םאלשיך32קבעשפיקוחעלמחיריםהואבגדר"תקנתהקהל".
ב.

הרב

קוק33

קבע שמניעת שיבוש משמעותי בתכנון העיר נכלל ב"תקנת

הקהל".
ג.

הב"ח,34טעןשהגנהעלפרנסתםשלהמיעוט,עלידימניעתתחרותחופשית
איננהבגדר"תקנתהקהל".


הגישההמצמצמת
כאמור ,יש מן הפוסקים שסברו שמקור הסמכות של הציבור מבוסס על ההתחייבות
ההדדית של כל בני הציבור .ראש וראשון לכל הסוברים כך ,הוא רבנו תם ,שדבריו
הובאובמרדכי:

30כמובןשכשםשיכוליםנציגיהציבורלתקןתקנות,כךיכולגםביתהדין.
31שו"תהרשב"א,ז,שמ.
32שו"תמהר"םאלשייך,נט.
33שו"תאורחמשפט,חושןמשפט,י.
34שו"תהב"ח,ישנות,סימןס.
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והרברבינו מרדכי)מאיר?(מצאבשםרבנותם' :רשאיןבניהעירלהסיעעל
קיצתן' האי 'רשאין' ,א'להסיע' קאי ,פירוש היכא דכבר היתנו ביניהם ,אבל
אם לא התנו מתחילה אין כח בבני העיר להכריח אחד מבני עירם למה
שירצו.ודקאמר'הפקרביתדיןהפקר',כגוןבידינאדרבאמיורבאסידאלימי
הוו לאפקועי ממונא ,כדאיתא בפרק השולח .35והא דאמרינן' :ובאת אל
הכהנים...וכיתעלהבדעתךוכו'' -היינושבכלזמןשבדורםאיןגדולכמותו,
אבלאםישבדורםגדולכמותו,איןבידינולהפקיעממון36.
כלומר ,הקביעה ש"הפקר בית דין הפקר" ,נכונה רקכאשרהמפקירהואביתדיןשל
גדוליהדור.דברירבנותםאינםברוריםלחלוטין,ונראהשניתןלהביןאתדבריובשתי
דרכים:
הדרךהאחת:לציבוראיןסמכותלחוקקחוקיםולתקןתקנותלטובתהציבור.סמכותזו
מסורהלתלמידיחכמים,ולאלתלמידיהחכמיםהמקומיים,אלארקלגדוליהדור.
הדרך השניה :לציבור יש סמכות לחוקק חוקים ולתקן תקנות לטובת הציבור ,אולם
הסמכות אינה מסורהלכלקהילהקטנהאלאלכללהציבור.ביתהדיןהגדולשבדור
יונקמסמכותהציבורכולו,ומשוםכךהואיכוללהפקיעממון.
מקורדבריושלר"תהואבגמראשדנהבפרוזבול:
דלמא כי תקין הלל לדרי עלמא  -כגון בי דינא דידיה ,וכרב אמי ורב אסי,
דאלימילאפקועיממונא,אבללכוליעלמאלא37.
וכךנהגר"תבענייןזה:
ר"תכתבפרוסבולכיהיהאומרדלאבעינןאלאב"דחשובשבדור38.
גםהרמב"םפסקכך:

35גיטיןלו,ב.
36מרדכי,בבאבתרא,תפ.
37גיטיןלו,ב.
 38תוספות גיטיןלו,ב)וכןספרהישר קלח(.כךסברגםהמהר"םמרוטנבורג)שו"תמהר"ם דפוספראג
תתקעב( ,לשיטתו .וכן עולה מתוספות )קידושין עג ,ב ,ד"ה שודא; כתובות צד ,א ,ד"ה אמיה( שם
נכתב,שכיוןששודאדדיינימבוססעלהפקרב"דהפקר,לאכלדייןיכוללעשותשודא,אלארקדיין
קבוע,וכןפסקהרא"ש)ב"בג,כג,בשםר"ח(והג"א)כתובותט,ט,בשםר"ת(.
בניגודלדעתהרא"ש)פסקיהרא"שגיטיןג,יג;אולם,בשו"תהרא"שעז,ופסקכדעתר"ת(והרשב"א
)שו"תהרשב"אח"גלג(,שפסקולשיטתם,שניתןלכתובפרוזבולבכלביתדין.
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אין כותבין פרוזבול אלא חכמים גדולים ביותר כבית דינו של רבי אמי ורבי
39

אסישהןראוייןלהפקיעממוןבניאדםאבלשארבתידיניןאיןכותבין .
כלומר ,כיון שפרוזבול מפקיע ממון ,רק בית דין של גדולי הדור יכול לכותבו .קשה
להסיק מדברי הרמב"ם האם הוא בא לומר שציבור אינו יכול לתקן תקנה שתפקיע
ממון,אושמארקשדייןזוטראינויכוללעשותזאת.40
כאמור,לפירבנותם,איןלקהילהסמכותלתקןתקנות,אלאאםתהיהעלכךהסכמה
של כל הציבור .אולם ,מדברי המרדכי ,שהביא את דעתו של רבנו תם ,עולה שקיים
תחוםבוניתןלקהילהלתקןתקנותשלאמדעתכלהציבור:
אבל לשנות שלא מדעת כולן ,במידי דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי לא
מיגדרמלתאהיא,41איןשומעיןלהןלעשותתקנהלעצמושלאכתורה42.
כלומר ,לא ניתן לתקן תקנות שלא בהסכמת כל הציבור ,שיש בהן רווח לחלק
מהציבורוהפסדלחלקו,אםלאלצורךמיגדרמילתא .43הגדרת"רווחאלהאיופסידא
להאי" אינה פשוטה כלל ועיקר ונחלקו בהגדרתה גדולי עולם .44גם הגדרת המושג
"מיגדרמלתא"אינהפשוטה,ונחלקובהגדוליהפוסקים.המהרי"קכתב:
ופשיטאדלאמקרימגדרמילתאאלאבמילידשמיא,שהדורפרוץלעבורעל
דבריתורהורוציםלגדורגדרולעשותסייג45.

39רמב"םשמיטהויובלט,יז.
 40בשו"תהרמב"ם )שכט(כתבשהרובאינויכוללכפותחרםעלהמיעוט,ועייןבשו"תהרא"ם שנחלקו
אחרוניםהאםהתשובהאמינהאםלאו.ראהעוד,דעתהרי"ף,רא"ש,ופסיקתהשו"ע":ודוקאגדול
הדור,אוטוביהעירשהמחוםב"דעליהם")שו"עחו"מב,א(.
 41יש גורסים "ולא למיגדר" ,עיין בסמ"ע ב ,יג .ההבדל בין הגרסאות הוא שעל פי הגרסה המופיעה
למעלה בכל מקרה של "רוחא להאי ופסידא האי" התקנה אינה תקפה ,לעומת זאת,עלפיהגרסה
המופיעה בהערה ,גם בתקנה כזו ,אם מדובר בעניין של מיגדר מלתא הרי שתקנה חלה .ראה עוד
בהערה.43
42מרדכי,שם,תפא.
43מקורהביטויביבמותצ,ב,שםנאמרשרקלצורךמיגדרמלתאניתןלביתדיןלהעניששלאמןהדין.
 44ההגדרותהשונותשניתנול"רווחאלהאיופסידאלהאי"סוכמובמאמרושליהושעליברמן,רווחא
להאיופסידאלהאי -עיוניםבכלכלתהרווחהשלהמשפטהעברי,דיניישראל,כרךי"ב,תלאביב,
תשד"ם-תשמ"ה.
45שו"תמהרי"ק,קפ.
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כלומר",מיגדרמילתא"הואשםכולללכלהתקנותשמגמתןהיאדתית,היינו,מניעת
הציבור מלעבור על דברי תורה .מהר"יבןלבהסיקמכאןשבוודאיכאשרמדוברעל
הצלתנפשותניתןלתקןתקנות:
משום דהני מילתא דסכנתא ועדיפא ממגדר מילתא ,וכדאמרינן :חמירא
סכנתאמאיסורא46.
מדבריו נוכל ללמוד שגם תקנות הנוגעות לביטחון הציבור ,ייכללו במושג "מגדר
מלתא",ולכן,ניתןיהיהלתקנן,אףלשיטתרבנותם,שלאמדעתכלהציבור.47
בענייןזה,פסקהרמ"א:
אף על פי שיש חולקין וסבירא להו דאין כוח ביד טובי העיר האלה רק
להכריחהציבורבמהשהיהמקדם,אושקיבלועליהםמדעתכולם,אבלאינן
רשאיןלשנותדברבמידידאיכארווחאלהאיופסידאלהאיאולהפקיעממון
שלא מדעת כולם ,מכל מקום ,הולכין אחר מנהג העירוכלשכן,אםקבלום
עליהםלכלדברכןנראהלי48.
כלומר ,לדעת הרמ"א אם הציבור הסכים לכך שטובי הקהל יוכלו לתקן תקנות שיש
בהן"רווחאלהאיופסידאלהאי",אזילאניתןלבטלתקנותאלו.ישלצייןכיפסיקהזו
לאהכריעהאתהויכוחביןהאחרונים49

דיניתקנותהקהלשנלמדומדיניביתהדין
בעלי הגישה המרחיבה בנוגע לסמכויות הציבור לתקן תקנות נימקו הלכות שונות
הקשורות בתקנות הקהל ,בהשוואה לדיני בית הדין ,הדבר בא לידי ביטוי במספר
תחומים.

תחולה
היקףהתחולהשלהתקנות,ודרךקבלתןנלמדהמהלכותמקבילותבביתהדין.

46שו"תמהר"יבןלב,א,קטו.
47בדעהזוהחזיקהרבקוק)משפטכהןקמג,קמד(,אולם,הרש"זפינסחלקעליו.ראהעלכךנ.רקובר,
מסירותנפש,נספחשני,עמ'.225
48רמ"אחו"מב,א.
 49למשל ,שו"ת חתם סופר ,חו"מ קיז ,פוסק כדעת ר"ת ,מהר"ם אלשיך ,נט ,פוסק כשיטה המרחיבה.
ראהעוד,אנצי'תלמודיתכרךיט,בערך"טוביהעיר",טורעחוהלאה.
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תקנותעלנכסיםשטרםבאולעולם

לפיההלכה,איןאדםיכוללהעבירבעלותעלנכסשלאבאלעולם.אףעלפיכן,ניתן
לעשות זאת מכוחתקנותהציבור.קביעהזונומקהעלידירבישמעוןבןצמחדוראן
באופןהבא:
אפילוהכיתקנותהציבורהםקיימותבכךכתנאיביתדין...והואהדיןוהוא
הטעםלתקנתהציבור50.
כלומר ,כשם שבית הדין רשאי להתנות שתקנתו תחול גם על דבר שלא בא לעולם,
כךרשאיםגםנציגיהציבורלתקןתקנהשתחולעלדברשלאבאלעולם.51
תקנותהמחייבותאתמישטרםבאלעולם

כשם שלא ניתן להעביר בעלות על נכס שטרם בא לעולם ,כך גם אי אפשר להטיל
חובהעלמישטרםבאלעולם.אףעלפיכן,קבעהרשב"א:
וכןמהשיגזרואויסכימורובושלקהלבצרכיקהלה,שכיוןשעשוכןהרוב,
אפילו בעל כרחם של יחידים ,מה שעשו ,עשוי .ודוקא שעשו הרוב ,ובדבר
שרוב הצבור יכולין לעמוד בו ,כדאיתא בפרק אין מעמידין .לפי שכל צבור
וצבור היחידים כנתונין תחת יד הרבים ,על פיהם הם צריכין להתנהג בכל
עניניהם,והםלאנשיעירםככלישראללביתדיןהגדולאולמלך,וביןשיהיו
במעמדם ובין שלא יהיו .ואפילו בנים אשר יולדו להם דור אחר דור ,חייבין
לנהוג במה שהסכימו והחרימו האבות ,אלא כל מה שקבלו והחרימו עליהם
ועלזרעם,שכןהיתהקבלתהתורה,וכןדבריקבלהכמגילהוחנוכה52.
הראיה של הרשב"א מעניינת .הרשב"א אינו מנמק את קביעתו שלציבור יש סמכות
לחייבאתהדורותהבאים,עליסודכוחושלביתהדיןלחייבאתהדורותהבאיםאלא
הואקובעשלציבורישסמכותלחייבאתהדורותהבאים,כפישהיהבקבלתהתורה.53
מכאןייתכןללמודשלדבריו,קבלתהרביםהיאהמקורגםל"סמכותהחקיקתית" של
ביתהדיןושלטוביהקהל,כפישנטעןלעיל.

50שו"תהתשב"ץ,ג,קנ.
 51נראהשהסיבהלכךהיא שהתקנהיוצרתמעיןדיןדרבנן,וכשםשדיןתורהחלגםעלדברשלאבא
לעולם,כיוןשבעתשבאלעולםחלעליוהדין,כךגםבתקנה.
 52שו"תהרשב"א ,ג,תיא,וכןנפסקבשו"עיו"ד ,ריד,ב.כאמורבמבוא,למרותשהתורהמחייבתאת
כללישראלמכוחקבלתהאומה,איןאפשרותלחזורמקבלהזו.
 53באותוהאופןכתבהרמב"ם)הקדמהלמשנהתורה(שקבלתהתלמודעלידיעםישראלמחייבתגם
אתהדורותהבאים,וראהעודביתישי,הדרשותא,סימןטו,עמ'קטו.
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יתירהמכך,הרשב"אמשווהביןתקנותהקהללמצוותשחידשוחכמים,כחגהחנוכה
וקריאתהמגילה.השוואהזומחזקתאתהטענהכימקורסמכותםשלהחכמים לתקן
תקנות הוא הציבור .לפיכך ,אין הבדל בין תקנות חכמים ,אפילו בתחום שבין אדם
למקום,לתקנותהקהל.
דבריםדומיםכותבהרשב"ש,הןלענייןהעברתבעלותעלדברשטרםבאלעולם,והן
לענייןחיובאוזיכוילמישלאבאלעולם:
אם כן ,ציבור אפילו בלא )=מעשה( קניין ובדבר שלא בא לעולם ולמי שלא
בא לעולם  -מכירתם מכירה ...דדבר שלא בא לעולם ולמי שלא בא לעולם
קניבתנאיביתדין,ודיןהציבורעלקהלםכדיןביתדיןלכלהעולם54.
הצורךבמעשהקניין

בדרך כלל ,מקובל שכל התחייבות צריכה להיות מלווה במעשה קניין של המתחייב.
למרות זאת ,כאשר מדובר בהתחייבות של הציבור במסגרת תקנות הקהל ,קניין כזה
אינו נדרש ,כך עולה מדברי הרשב"ש שהובאו לעיל .55ה"חזון איש" נימק זאת באופן
הבא:
ואמנםכיוןדטעםדרביםאיןצריכיםקניןהואמשוםשישלהםכחביתדין,
צריך ג' דוקא ,אבל יחיד אפילו הוא בא מכח רבים ,מכל מקום ,אינו יכול
לחייבאתהפועלבלאקניין56.
כלומר,החזו"אמשווהביןהחלטותהקהללהחלטותביתדין,כשםשהחלטותביתדין
תקפות גם ללא מעשה קניין ,כך גם החלטות הקהל .מכאן מסיק החזו"א שהחלטות
הקהל תקפות רק כאשר הן התקבלו בפורום של שלושה ,הנדרש לבית דין של
ממונות.

כשרותםשלנציגיציבור
ההשוואה בין בית הדין לנציגי הציבור מוצאת את ביטויה גם בדרישות האישיות
מנציגיהציבור,כפישניווכחלהלן.

54שו"תהרשב"ש,תקסו.
55וראהעודשו"תהרא"שו,יט,וכןרמ"אחו"מקסג,ו.
56חזוןאישבבאבתרא,ד,כב.



21

מדינתהלכהדמוקרטית

נציגציבורשנשבעלשקרמחמתחמדתהממון

רבי ישראל איסרלן דן במינוי אדםשנשבעלשקרמחמתחמדתממון,כנציגהציבור.
וזולשונו:
כןדעתינוטהשאיןאתםרשאיןלהושיבובקהל...דכיוןשנשבעלשקרבשביל
חימוד ממון גרע מגנב וגזלן ...וטובי הקהל כשיושבין לפקח על עסקי רבים
ויחידים,במקוםביתדיןקיימי57.
בעקבותדבריופסקהרמ"א:
טוביהקהלהממוניםלעסוקבצרכירביםאויחידיםהריהןכדיינים ואסורים
להושיבביניהםמישפסוללדוןמשוםרשעה58.
מישקיבלשוחד

ה'חתם סופר' דן בזכותו של חבר קהילה שקבל שוחד עבור הצבעתו ,להשתתף
בבחירותלרבהקהילה:
אותם המקבלים שוחד לא יבואו לתוך האסיפה כלל ,אפילו אחר שהחזירו
השוחד ויקבלו עליהם באלה ושבועה שלא יקבלו תו שום שוחד עבור זה.
מכל מקום ,לא יבואו אל המינוי הזה כלל ,ואפשר אפילו לעולם פסולים
להתמנות עד שישובו בתשובה ,אבל למינוי זה פסולים לעולם .דכיון שכבר
נתקרבדעתםאצלולאיחזרובהם.והויליהנוגעיםבדברלעולם.ועייןהיטב
ב]שו"ע,חו"מ[ סימןט'בכלפרטיו,מבואראפילולאקבלהדורון,מכלמקום,
אינוראוילהיותדייןמפנישנתקרבדעתו,ולאמהניבזהסלוקופשוטהוא59.
כלומר ,בוחר שקיבל שוחד פסול מלהשתתף בקבלת החלטות עד שישוב בתשובה.
בנוגעלהחלטותהנוגעותלדברשבגללוקיבלאתהשוחד,קובעה'חתםסופר'שמקבל
השוחד פסול לעולם מלהשתתף בהן .ביסוס לדבריו ,מוצא ה'חתם סופר' בהלכות
הדייןשקיבלשוחד.לקמןיורחבהדיוןבשאלתמעמדםשלבוחרים.
נוגעבדבר

בשו"ענפסק:

57תרומתהדשן,פסקיםוכתבים,ריד.
58רמ"אחו"מ,לז,כו.
59שו"תחתםסופר,ה)חו"מ(,קס,ד"האמנם.
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ולפיכךעסקיהמסאיןדניןבדייניאותההעיר,מפנישישלהםאולקרוביהם
חלק בו ,ואם עשו תקנה ,או שיש מנהג בעיר שדייני העיר ידונו אף על ענין
המסים,דינםדין60.
למרותשדייןשישלונגיעהאישיתפסוללדון,ישנומנהגהמאפשרלדייניהעירלדון
בענייני העיר ,אף שהם עצמם יושפעו מההחלטה .כך נפסק גם לגבי עדים על ענייני
העיר.61מנהגזהאינומכשירדייןאועדשישלהםנגיעהייחודית,כפישפסקבשו"ת
דרכינעם:
ולאמיקרינוגעיןבדברלפסולאותםמכחהמנהגשנתפשטבכלענין,וטעמא
דמילתא מלבד תקון העולם איכא נמי דלא דמי נוגע בעדות בדבר הנוגע לו
לעצמו או בדבר הנוגע לכל כללות העיר דאין אדם חוטא בשביל הנאה
מועטת62.
כלומר ,יש הבדל כמותי בין הנאה מועטת כחלק מכל תושבי העיר ,לבין הנאה
ממוקדת ומשמעותית .באותו האופן ,גם לגבי נבחרי ציבור אין מניעה שהם יקבלו
החלטות החלות גם עליהם ,אולם ,במקרה של נגיעה אישית וממוקדת הם פסולים.
הבחנהכזוקיימתגםלגביתקנותהקהלכפישעולהמהחלטתביתהדיןהרבנילפסול
החלטתמרכזהמפלגהשישלחלקמןהחבריםבותועלתאישית:
ויש להוסיף עוד ,כי גם אילולא האמור לעיל ,יש להטיל ספק בתוקפה של
החלטתהמרכזהנ"ל,שנתקבלהברובדעות,אחרישחלקגדולמהמצביעים,
ויתכן גם המכריעים את הכף ,כפי שנטען ,היו חברי הועד הפועל ,אשר
נחשבים כנוגעים בדבר זה ,להחליט שהם עצמם יהיו צירים לועידה ללא
בחירות.
ואם כן יש מקום לומר גם בנידון דידן ,שבהכרעה זו למנות את עצמם
לצירים,נקראיםהםנוגעיםבדברואיןתוקףלהחלטתם63.

דהיינו ,למרות שכל החלטה של מרכז המפלגה משפיעה על חברי המרכז עצמם ,יש
להחלטותאלהתוקף,אולם,החלטהזושונהכיוןשהיאמיטיבהבאופןישירוממוקד
עםחלקמהמצביעים.

60שו"עחו"מז,יב.
61שו"עחו"מלז,כב.
62שו"תדרכינועםחו"מ,כב.
 63תיק/ 2658תשכ"חפד"ר ,ז,עמ'שכד.טענהדומהיכולההיתהלהתקבלכנגדהנוהגעלפיוחברי
הכנסת קובעים את גובה שכרם ,אולם ,ייתכן כי שתיקת הציבור לאורך שנים תמנע תביעה כזו,
וראהעודלידהערה131והלאה.



23

מדינתהלכהדמוקרטית



דיניהראיותוסדרהדין
רביםמנהליהדיוןשלנציגיהציבורמועתקיםמןהנהליםהמקובליםבביתהדין.דבר
זהבאבעיקרלידיביטויבקבלתההחלטותעלפירובדעות,ובצורךלשמועאתדעת
המיעוטלפניקבלתההחלטה.
הכרעהעלפירובדעות

הרי"ףפסקשניתןלקבלהכרעותעלפירוב:
עיקרהמנהגשעושיןעלפיווהואשרובהקהליתייעצועםזקניהקהל,ויתקנו
תקנהכמהשיתקנוויקיימואותה-זהומנהג64.
הרא"שנימקדיןזה-
דע ,כי על עסק של רבים אמרה תורה :אחרי רבים להטות .ועל כל ענין
שהקהל מסכימים ,הולכים אחר הרוב ,והיחידים צריכים לקיים כל מה
שיסכימועליהםהרבים.דאםלאכן,לעולםלאיסכימוהקהלעלשוםדבר,
אם יהיה כח ביחידים לבטל הסכמתם; לכן אמרה תורה ,בכל דבר הסכמה
שלרבים:אחרירביםלהטות65.
כלומר,הכלל"אחרירביםלהטות"חל"בכלדברהסכמהשלרבים".66העיקרוןהקובע
שעל ההחלטות להתקבל על פי דעת הרוב ,נלמד מן הפסוק" :אחרי רבים להטות",
שאולמכלליהדיוןבביתהדין.67
קבלתהחלטותבמעמדכלנציגיהציבור

בנוגעלקבלתהחלטותשלאכלנציגיהציבורשותפובהןפסקהרשב"א:
ואפילו אמרו בפירוש שילך אחר הרוב ,אין הרוב יכול להסכים על דבר עד
שיהיוכולםבמעמדאחדומתוךמעמדםיסכיםהרוב,דומיאדביתדיןדאפילו
סנהדריגדולה,אםישבוע'מהםלעצמםוחייבואוזכו-איןדיניהןדין,אא"כ
יהיוע"אבמעמדאחדונושאיןונותניןבדבר,כישמאהאחדיראהראיהאו

64שו"תרי"ף,לייטר,יג.
65שו"תהרא"ש,ו,ה.
 66התייחסותמפורשתלהכרעתרובהציבורולארקלרובנבחריהציבורניתןלמצואבמקורותרבים,
למשל,שו"תהרשב"אז,קמז.
67רמב"םסנהדריןח,א,וראהעוד,משנהשקליםב,ג.שו"תהרא"ש,ו,ה.
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יטעון טענה חזקה שיקבלו חבריו וישובו לדעה אחרת ,אבל שהיו במעמד
ונשאוונתנובדברהלכהכדבריהרוב68.
כלומר ,לשם קבלת ההחלטה ,יש צורך לשמוע את דעות כל חברי הפורום המחליט,
כיוןשרקבאופןזהניתןלמצותאתהדיון.המקורלדרישהזוהואבנהליהדיוןבבית
הדין .69בפועל המנהג היה לוותר על דרישה זו ,בתנאי שקיומה של הישיבה פורסם
כראוי.70
כפיפותושלהמיעוטלהחלטתהרוב

יישום מפתיע לכך שמקור סמכות הקהל הוא כסמכות בית דין נמצא בתשובתו של
רבי אליהו מזרחי ,בעניין מיעוט שביקש לפרוש מרוב הציבור משום שדעתו לא
התקבלה:
וגם הפרוד שנפרדו מהם מעוט הקהל שלא כדין עשו מה שעשו שהרי היה
להםלהמשךאחררובדיעותהקהלכפימהשגזרהתורתינוהקדושהאחרי
רבים להטות ...וגדולה מזו אני אומר שאפילו הם אינם רשאין לקבוע כת
לעצמםמכיוןשמתחלהשלאכדיןנעשתאבלראוישילכולהתפללעםהכת
האחרת ולהשלים עמהם ויהיו כלם לאחדים כאשר היו בראשונה כדי
שתתקייםגזרתתורתינוהקדושהדאחרירביםלהטותבמקומהואחרכךאם
ירצו יחיד או רבים לצאת מחמת שאין הבית מכילה אותם או מחמת סבות
אחרותשאינןמחמתחלוקהדיעותשביניהםהנההרשותבידםאבלשיצאו
מאותו כנסת מחמת שהם רוצים לקיים דעותיהם ולבטל דעת הרבים הפך
גזרת התורה הוה ליה כמו הדיינים שנתוועדו ושמעו דברי הבעלי ריבים
וכשנחלקו בדיעותיהם באותו דין וראו המועטים שרבו דיעות החולקים
עליהםקמווהלכולהםולארצולקייםגזרתאחרירביםלהטותשהםעוברים
במצותעשהדאחרירביםלהטות71.
כלומר,המיעוטשדעתולאהתקבלהאינורשאילפרושמהקהילה,כשםשבעלידעת
המיעוטבביתהדיןאינםיכוליםלפרוש.

68שו"תהרשב"א,ה,קכו.
69רמב"םסנהדריןח,ב.
70טוביהעיר,ירושליםתש"ס,יא,טו,ובהערות.
71שו"תהרא"ם,נג.
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אשרורההחלטותעלידי"אדםחשוב"

בגמרא 72הוזכר הצורך בהסכמת "אדם חשוב" לתקנה ,בכדי שיהיה לה תוקף .73רבי
אליהומזרחינימקזאתכך:
מפנישטוביהעירבמקוםגדוליהדורהםעומדים...אבלאםחסראחדמאלו
כגון שנעשו התנאים שלא בעצת כלטוביהעירוכלשכןשלאבעצתהחכם
המנהיגדכולהובטלילגביהמפנישהואממונהעליהםכמושהביתדיןהגדול
הואממונהבדורהנהאףעלפישהסכימובאותןהתנאיםרובבניהעיראינם
יכוליםלהכריחלמישלאקבלתנאםלקונסובשוםקנסשבעולםמשוםדלא
שייך הכא הפקר כלל מכיון שנעשו התנאים שלא מדעת החכם המנהיג
העומדבמקוםביתדיןהגדולשבירושלם74...
כלומר ,הצורך באשרור התקנה על ידי אדם חשוב ,זהה לחובתו של בית דין מקומי
להישמע לפסיקת הסנהדרין .75גם נימוקזהמחזקאתהקביעהכיהכלליםהמחייבים
אתביתהדיןמחייביםגםאתהקהל,בבואולתקןתקנות.76
הכשרתראיותפסולות

הרשב"ש קבע שאם הציבור החליט להכשיר את עדותם של פסולי עדות ,החלטתו
מחייבת,אףללאמעשהקניין.נימוקוהוא:
וכיוןדהפקרביתדיןהפקריכוליןהציבורלהפקירממונושלזהלהוציאממנו
ממוןבעדותקרובים,כמו שביתדיןהגדולישלהםרשותעלכלישראל ,כך
כלציבורוציבורישלהםרשותהרובעלהמיעוט77.
נמצא שההשוואה בין סמכות הציבור לסמכות בית הדין ,היא היסוד לחידושו של
רשב"ש .כשםשביתהדיןיכוללהפקירממוןשלאכדיןתורה,כךיכולהציבורלתקן
תקנותבענייניםממוניים,שלאכדיןתורה.

72בבאבתראט,א.
73ראהעודבפרטידיןזהמעמ',77והלאה.
74שו"תהרא"ם,נז,ד"האםכן.
75הכוונהלכךשביתדיןלאיכוללתקןתקנהלציבור,במקוםבוישביתדיןגדולממנו.למשל,ביתדין
עירונילאיוכללתקןתקנהלכללישראלללאהסכמתהסנהדרין.הואהדיןלביתדיןשתיקןתקנה
לעירללאהסכמתגדולהעיר.
 76העובדהשהחלטותהכנסתאינןמאושרותעלידי"אדםחשוב",מהווהמכשולנוסףבדרךלראותן
כתקנותהקהל.
77שו"תרשב"ש,ריא.
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סיכום
מדברי הרמב"ם למדנו ששתי סמכויות יש לבית הדין הגדול" :סמכות שיפוטית",
במסגרתה הוא מורה הוראות שיסודן בפרשנות לדברי התורה ,ו"סמכות חקיקה",
במסגרתה מוסמך בית הדין לתקן תקנות נוספות לפי צורך השעה .תקנות אלו אינן
מחייבות ,אלא אם הן נתקבלו על ידי רוב הציבור לא קיבל אותה .וכן ,ניתן לבטלן,
אחרשהציבורהפסיקלקיימן.
פוסקים רבים השוו בין סמכות החקיקה של הציבור לסמכות בית הדין ,מדבריהם
למדנו שככל הנראה ,מקור סמכות החקיקה של בית הדין ושל נציגי הציבור זהה,
והוא :הציבור עצמו .לפי זה ,התלות שבין תקנות בית הדין ,לקיומן על ידי הציבור,
הוא מהותי .משום שכאשר הציבור אינו מקיים את התקנות ,הרי הוא מודיע לבית
הדיןשאיןהואמעונייןבהן,ובכך,נשללתמביתהדיןהסמכותלהורותעלקיומן.
למרותקבלתהעיקרוןעלפיו ,לציבורישסמכותלתקןתקנותולכפותעלבניהציבור
לקיימן ,חלוקות הדעות באשר לשאלה ,האם רשאי הרוב לכפות דעתו על המיעוט,
וכן,בשאלה,מהוהיקףסמכויותיושלהציבור.
רבנו גרשום ורבים מחכמי ספרד סברו שרשאי הרוב לכפות דעתו על המיעוט ,כל
אימת שהוא מבקש לתקן תקנהלטובתהציבור.לדבריהם,הציבוריכוללהסמיךאת
מי שירצה ,בתנאי שהוא כשר ,לתקן תקנות .ייתכן שהציבור ימנה את דייני העיר
וייתכןשהואימנהנציגיםאחרים.כלהתקנותשתוקנו,הןעלידיהדייניםוהןעלידי
נציגיהציבורמחייבותמאותהסיבה -קבלתהקהל.אולם,קבלהזואינהככלהסכם
בין חברי הציבור ,אלא היא שייכת לתחום המשפט הציבורי ,בו אין צורך  בהסכמת
כלהפרטים,אלאדיבהסכמתהרוב.
רבנו תם ,וחלק מחכמי אשכנז ביקשו לצמצם את סמכות הציבור ,בקבעם שאין
לציבורסמכותלתקןתקנותחדשות,אלאאםהןתהיינהמוסכמותעלהציבורכולו.
אבל,מרגעשהסכיםכלהציבורעלתקנה,הואיהיהרשאילכפותאתבניהציבורעל
קיומה,אףשהםיבקשולחזורבהםמהסכמתםעלהתקנה .תקנותאלומחייבותככל
הסכםממוניאחרוהןשייכותלמשפטהפרטי.
הסמכותלתקןתקנותחדשות,שאינןמוסכמותעלהכל,מסורהאךורקלידיושלבית
דין הגדול שבדור .תקנות אלו הן חלק מהמשפט הציבורי והן אינן כפופות לכללי
המשפטהפרטי.
מובןמאליושלמחלוקתזוישהשלכותרבותבנוגעלהיקףהסמכותשלהציבור.לדעת
הפוסקים המזדהים עם שיטתו של רבנו גרשום ,יש לציבור סמכות לתקן כל תקנה
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שתיראהלו,ובלבדשמגמתהתהיה"תקנתהציבור".בכללזה,תקנותשנועדולמנוע
שיבושהתכנוןהעירוני,פיקוחעלמחירים,וכדומה.
במרדכי מובא שגם לשיטת רבנו תם ,רשאי רוב הציבור לתקן תקנות ,כאשר מטרתן
היא "מגדרמילתא".היינו,תקנותלטובתחיזוקשמירתהמצוות.מהר"יבןלבחידש
שבכלל"מגדרמלתא"גםתקנותלשמירתבטחונושלהציבור.
בהמשך ,ביקשנו לסקור הלכות אחדות הנוגעות לתקנות הקהל וסמכותם של נציגי
ציבור,שמבוססותעלההשוואהביןנציגיהציבורלדייניביתהדין.78
מצאנושתקנותהקהלדומותלתקנותחז"ל במובניםרבים.תקנותהקהליכולותלחול
על נכסים שטרם באו לעולם ,ולחייב גם את אלו שטרם באו לעולם,בדומהלתקנות
חז"ל .וכן ,כהתחייבות בפני בית הדין ,אף ההתחייבות של בני קהילה ,אינה צריכה
להיותמלווהבמעשהקניין,כדישיהיהלהתוקף.
הדמיון ההלכתי שבין תקנות הקהל לתקנות בית הדין מוצא את ביטויו גם בתחום
הדרישות האישיות מנציגי הציבור .ככלל ,קבע רבי ישראל איסרלן שנציגי הציבור
צריכים להיות כאלה שאינם פסולים מלדון בבית דין .בעקבות דבריו ,נפסלו מקבלי
שוחדמלשמשכנציגיציבור,וכן,נפסלונציגיציבורמלהשתתףבהחלטותשישלהם
נגיעהאליהן.
הרשב"ש חידש שמטעם "הפקר בית דין הפקר" ,יש לקהל סמכות לתקן תקנות שיש
בהןכדילשנותאתדיניהראיות,כגון,לקבלאתעדותםשלפסוליעדות.
אף בנוגע לסדר הדין ,יש מן ההוראות הנוגעות לסדר הדין והדיון של נציגי הציבור,
שיסודן בהלכות דומות ,הנוגעות לסדר הדין והדיון בבית הדין .כשם שהחלטת
הדיינים מתקבלת על פי רוב דעות ,כך גם החלטת של נציגי הציבור ,וכשם שמיעוט
הדיינים,שדעתםלאהתקבלה,אינורשאילפרושמןההרכבמשוםשדעתםנדחתה,
כךגםאסורלמיעוטהקהללפרושמןהציבור,משוםשעמדתולאהתקבלה.

 78הרב יאיר פרנק :קשה לומר שההשוואה בין תקנות חז"ל ותקנות הקהל היא מלאה ,שהרי אם כך
יחולועלתקנותהקהלהלכותנוספות,כדוגמתהאיסורלדוןבלילה,החובהלהיות'גמיר',ועוד.על
כן,נראהשישהבדלביןב"דלטוביהעיר.
ע.ר :.יתכן שההלכות שהוזכרו בשאלה נדרשות לב"ד בתוקף תפקידו כמפרש ההלכה ,ולא כאשר
הוא יושב לתקן תקנות .ולכן ,אין מניעה לומר שיש השוואה מלאה בין סמכות החקיקה של ב"ד
לסמכותהחקיקהשלהציבור
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גםבנוגעלדרךקבלתההחלטות,כשםשבביתהדין,לאיוכרעהדיןאלאאחרשמיעת
דעותיהםשלכלהדיינים,כךגםהחלטותציבוריותלאתתקבלנהאלאאחרשמיעת
דעותיהםשלכלנציגיהציבור.
הצורך בהסכמת "אדם חשוב" נומק בכך שהוא כ"בית דין הגדול בירושלם" .כשם
שביתדיןמקומיאינויכוללתקןתקנהלכללישראלללאהסכמתהסנהדרין,כךבית
דיןמקומיאינויכוללתקןתקנהלכללהציבורללאהסכמתהחכםשבעיר.
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שוחדבחירות*
לאחרונה עלו לכותרות מספר מקרים של נתינת טובות הנאה לבוחרים ,כגון ,הזמנה
למסעדהובתימלון.הדיוןהציבוריבמקריםאלומעוררשאלותנוספות:
א .האם ישנו איסור הלכתיבנתינתשוחדלאדםהבוחרנציגיםפוליטיים,והאםיש
הבדלביןבחירותפנימיותלכלליות?
ב.

מהדינושלבוחרשקיבלשוחד,ומהדינושלהנותן?

ג.

מהתוקפןשלבחירותשבמהלכןניתןשוחדלבוחרים?

ד.

האםהמנהגלחלקמתנותקטנותלבוחרים,כגון,מסטיק,ותפילתהדרך,הואגם
בגדרשוחד?

ה .האם יש הבדל בין שוחד שהותנה בבחירה באדם מסוים ,למתנה שניתנה ללא
התניהמפורשת?
לצד בירור ההלכה ,יוצעו הצעות לתקנות ציבור ,שמטרתן ,יצירת הבחנה ברורה בין
האסור והמותר ,ומניעת מעשים שצוינו בהלכה כלא ראויים ,אף שאין בהלכה עונש
לנוהגיםכך.

סמכותםומעמדםשלנבחריציבור
כדי לבחון את שאלת נתינת שוחד בבחירות פוליטיות ,יש להגדיר את מעמדם
ההלכתישלנבחריציבור.כפישנאמרבמאמרהראשון,חלקמהראשוניםוהאחרונים
סברו שהסמכות ה"חקיקתית" מוקנית גם לנציגי הציבור ,כלומר ,הקביעה ש"הפקר
ביתדיןהפקר"אינהמוגבלתדווקאל"ביתדין"ובוודאישלארקל"ביתדיןחשוב".כל
החלטה של נציגי הציבור ,שכרוכה בהפקעת ממון ,ראויה להיקרא "הפקר בית דין".
ראשונים ואחרונים אחרים סברו שסמכות ה"חקיקתית" נתונה בידי בית הדין הגדול
שבדורבלבד.בענייןזה,פסקהרמ"א:
וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר בעירן כבית דין הגדול ,מכין ועונשין,
והפקרן הפקר כפי המנהג; אף על פישישחולקין,וסביראלהודאיןכחביד
טובי העיר באלה ,רק להכריח הצבור במה שהיה מנהג מקדם או שקבלו

* בעיתון הצפה ,ביום יט טבת תשס"ג ,פורסמה גרסה מצומצמת מאד של מאמר זה ,תחת הכותרת:
"הבחירותהפנימיותבליכודבראיההלכה",שעסקהבבחירותהפנימיותבליכוד.ובאותועניין:פרופ'
א.שוחטמן,מבואלשו"תהליכוד,עיתוןהצפה,יוםכטטבתתשס"ג.
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עליהםמדעתכולם,אבלאינןרשאיםלשנותדברבמידידאיכארווחאלהאי
ופסידאלהאי,אולהפקיעממוןשלאמדעתכולם.
מכלמקוםהולכיןאחרמנהגהעיר;וכלשכןאםקבלוםעליהםלכלדבר,כן
נ"ל.79
כלומר ,יש ללכת אחר המנהג בעניין זה ,ובודאי שאם הציבור מעניק לנציגיו סמכות
"חקיקתית"-הדברמועיל.נראהשהמנהגבימינוהואלקבלתקנותשלנציגיציבור.80
הרשב"א שסבר שבסמכות הציבור לתקן תקנות ,הגביל את יכולת ה"חקיקה" באופן
הבא:
דעתי הוא שהציבור יכולין להכריח את היחיד להיותו בהסכמתם בכל ענין
שיהיהתיקוןהקהל81.
כלומר,ניתןלתקןתקנותשהןלתיקוןהקהלבלבד,בהגדרתמושגזהעסקוהפוסקים,
אגב עיון בשאלת תוקפן של תקנות שונות .אחת ההשלכות המרכזיות של הצורך
בתקנותלטובתהקהל,היאשנציגיהציבורצריכיםלהחליט"לשםשמיים"בלבד,כפי
שפסקהרמ"א:
כל צרכי צבור שאינן יכולין להשוות עצמו ,יש להושיב כל בעלי בתים
הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים ,וילכו אחר
הרוב.ואםהמעוטימאנו,הרוביכוליןלכוףאותןאפילובדיניגוים,ולהוציא
ממוןעלזה,והםצריכיןלתתחלקם82.
כלומר ,נציגי הציבור צריכים לומר את דעתם לשם שמיים ,ולא לשם אינטרסים
אישיים83אומגזריים84וכדומה.

79שו"עחו"מב,א.
 80שהרי גם ברשויות מקומיות בהן האוכלוסייה כולה שומרת מצוות ,מתקיימות בחירות לרשות
המקומית,ואותהרשותכופההחלטותעלהמיעוט.
81שו"תהרשב"אז,שמ.
82רמ"אחו"מקסג,א.
 83שמעתי מהגרז"נ גולדברג שליט"א ,שאין הכוונה בהכרח לפסול כל שיקול פוליטי .לפיכך ,יתכן,
שמותרלהביעתמיכהבתקנהשהציעפלוני,תמורתתמיכתושלאותופלוניבתקנהאחרתהנראית
לנציג הציבור כ"תיקון הקהל" .אמנם לענ"ד נראה שאין היתר לתמוך בהחלטה הנראית מנוגדת
ל"תיקוןהקהל".
 84לכאורה,ישמקוםלבחוןאתשיטתהבחירותהיחסיותלאורקביעה זו,וראהבענייןזהעודבהערה
.281
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שוחדבבחירותפוליטיות
לקביעה זו ,על פיה לנציגי הציבור ישנה סמכות "חקיקתית" כשל דיינים השלכות
רבות כמובא במאמר הראשון ,חלקן בתחום הכשרות האישית ואיסור קבלת שוחד.
הפוסקים החילו הלכות אלה ,מלבד על נבחרי ציבור ,גם על כל אדם המשתתף
בהליך,שבסופויאלץהמיעוטלקבלאתהכרעתהרוב.

שוחדלנבחריהציבור85
לגבינבחריציבורפסקהרמ"א:
טוביהקהלהממוניםלעסוקבצרכירביםאויחידים,הריהןכדייניםואסורים
להושיבביניהםמישפסוללדוןמשוםרשעה86.
כלומר,כיוןשנציגיהציבורדינםכדייניםהמתקניםתקנות,אסורלמנותלתפקידזהמי
שפסוללדוןכיוןשהוארשע.
לאיסורקבלתהשוחדהתייחס"ערוךהשולחן",באופןמפורש:
ולאו דווקא דייןאסורבקבלתשוחד,אלאאפילוכלהממוניםוכלהעוסקים
בצרכיציבור,אףשאיןדיניהםדיןתורהואסוריםלהטותהעניןבשבילאהבה
אושנאה,וכלשכןעלידילקיחתשוחד87.
הניסוחהגורף"כלהממונים,וכלהעוסקים"כוללהןאתחבריהרשותהמחוקקת,והן
אתחבריהרשותהמבצעתהפועליםמכוחהתקנות.

שוחדלמצביעים
בשאלתשוחדבחירותעסקגםהחתםסופרבתשובהלשאלההבאה:

 85לגבינתינתשוחדלנבחריציבורשאינםיהודיםבחו"ל,ראהמאמרושלהרבאברהםצבישיינפלד,
נתינתשוחדלעובדציבור,תחומיןה,אלוןשבות,תשנ"ו,עמ'.332
86רמ"אחו"מלז,כב.
87ערוךהשולחן,חו"מט,א.
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אנשי ק"ק פלונית התאספו יחד בני הקהלה לקבל עליהם רב ומורה ...אחר
איזה ימים הי' קול המון סוער כי הרבה מאנשי הק"ק קבלו שוחד ממון
מקרוביהרבההואכדילמנותועליהם88...
כלומר ,בבחירות לרב קהילה התגלו חשדות לנתינת שוחד לבוחרים ,כדי שיצביעו
עבוראחדהמתמודדים.החתםסופרהשיבעלכך:
נראה בודאי אם המצא ימצאו ב' עדים כשרים שאינם מבני הק"ק ולא
מקרוביהםולאמקרוביהרבשיעידושמאנשיהק"קקבלושוחדעלהנ"לא"כ
פשוט כביעי בכותחא דהקבלה ההיא שע"י אותו המינוי בטלה מעיקרא,
שהרי היו צריכים לומר דיעותם לשם שמים כמ"ש רמ"א ...ואפילו הנוטל
שכר לדון דיניו בטלים משום קנס דרבנן ,מכל שכן ,מי שלקח שוחד שבטל
אפילו מן התורה .וז"ל רמ"א סוף סימן ל"ז' :טובי הקהל הממונים לעסוק
בצרכי רבים הרי הם כדיינים ואסור להושיב ביניהם מי שפסול לדין משום
רשעה'.
כלומר,החתםסופרפסלאתהבחירותלחלוטין,כיוןשהבוחריםהיוצריכיםלהצביע
"לשם שמים ,"89ולא לשם השוחד .מה עוד ,שדינם של הבוחרים ,הוא כשל דיינים,
כשם שאסור לדיינים לקחת שוחד ,כיון שהשוחד מטה אותם מן האמת ,כך אסור
לנבחריציבורלקחתשוחדכיוןשהואמונעמהםלקבלהחלטה"לשםשמיים".
החידוש בתשובת החת"ס הוא בהטלת הדרישות המוטלות נציגי הציבור ,גם על
הבוחרים את נציגי הציבור .נראה שמקור חידוש זה הוא בדברי הראשונים ,ובהם
הרשב"א,90שסברושדיןכלהציבורכדיינים.


 88שו"ת חתם סופר חלקה,חו"מ,סימןקס.בעיהזושלנתינתשוחדעלידימועמדלרבנותהעסיקה
את חכמי ישראל ,ובעקבותיה פורסמוחרמותכנגדהעושיםזאת.עייןבשו"תאבנינזר,יו"ד,תסה,
שם מובא חרם שהוטל בשנת שמ"ז ,על ידי גדולי רבני פולין ,כהקדמה לחרם נוסף עליו חתומים
רבנים רבים מקהילות אירופה .מדברי הפתיחה משמע שבאותה תקופה המנהג הקלוקל היה נפוץ
ביותר.
89ריב"ש)שו"תהריב"ש,סא(ורא"ם)שו"תהרא"ם,נז,ד"הועודמפני(פסלוהחלטותשלאנתקבלושם
שמיים,אלאמתוךשנאהורצוןלנקום.
90ראהסמוךלהערה.25
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כשרותחברימרכזמפלגה
עקרוןזה,המטילעלהבוחריםאתהדרישותהמוטלותעלהנבחרים,יושםעלידיבית
הדיןהרבניגםבמקרהשלגוףפניםמפלגתי,כפישהובאכברבמאמרהראשון:
ויש להוסיף עוד ,כי גם אילולא האמור לעיל ,יש להטיל ספק בתוקפה של
החלטתהמרכזהנ"ל,שנתקבלהברובדעות,אחרישחלקגדולמהמצביעים,
ויתכן גם המכריעים את הכף ,כפי שנטען ,היו חברי הועד הפועל ,אשר
נחשבים כנוגעים בדבר זה ,להחליט שהם עצמם יהיו צירים לועידה ללא
בחירות91.
כלומר ,הצבעת חברי מרכז מפלגה נפסלה כיון שהבוחרים היו נוגעים בדבר .מקור
הדין של פסילה עקב נגיעה אישית הוא בהלכות דיינים ,92מכאן ,שגם שההלכות
הנוגעותלכשרותדייניםתקפותגםלגביחבריגוףפוליטיפנימי.ממילאברורשלחברי
גוףבוחראסורלקבלשוחד.
כל האמור לעיל ,כפוף להלכה שאכן מאפשרת לציבור לקבל דיין פסול ,כפי שנפסק
בשו"ע,93שאלתקבלתהציבורומגבלותיהתידוןבפרקנפרד.

דינםשלנותניומקבליהשוחד
לנתינתשוחדבבחירותפוליטיותהשלכותחמורות,עלהנותן,עלהמקבלועלתוקפן
שלהבחירות.

דיןמקבלהשוחד
בהמשךהתשובהשראשיתההובאלעיל,כתבהחתםסופר:
אמנם אותם המקבלים שוחד לא יבואו לתוך האסיפה כלל ,אפילו אחר
שהחזירו השוחד ויקבלו עליהם באלה ושבועה שלא יקבלו תו שום שוחד
עבור זה ,מכל מקום ,לא יבואו אל המינוי הזה כלל .ואפשר אפילו לעולם
פסוליםלהתמניותעדשישובובתשובה.אבללמינויזהפסוליםלעולם,דכיון
שכברנתקרבדעתםאצלולאיחזרובהםוהוילהונוגעיםבדברלעולם...

91תיק/2658תשכ"חפד"ר,ז,עמ'שכד.
92שו"עחו"מז,יב.
93שו"עחו"מכב,א.
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כלומר ,החתם סופר כתב כדבר פשוט שמקבלי השוחד פסולים מלהשתתף בהצבעה
החוזרת,וזכותההצבעהנשארתבידיאותםשלאקבלושוחד.בשאלתפסילתמקבלי
השוחדמכאןולהבא,כתבהחתםסופר":ואפשראפילולעולםפסוליםלהתמניותעד
שישובו בתשובה ".ואכן נראה שזהו הדין .כיון שדינו של הגוף הבוחר כדיינים ,וכיון
שדייניםשקבלושוחדפסוליםמדאורייתא,ככלעובריעבירהמחמתממון.94

דיןנותןהשוחד
כפי שהוכח לעיל ,דינם שלבוחריםונבחריציבורכדיינים,וכשםשהחתםסופרפסל
בוחריםשקבלושוחד,בוודאישנותןהשוחדפסולמלהיבחר.
מהגם,שלגבידייןנפסקברמב"ם:
כלדייןשנתןממוןכדישיתמנהאסורלעמודמפניו,וצווחכמיםלהקלאותו
ולזלזל בו ,ואמרו חכמים שהטלית שמתעטף בה תהי בעיניך כמרדעת של
חמור95.
כךנפסקגםבשו"ע:
וכל דיין המתמנה בשביל כסף או זהב ,אסור לעמוד לפניו .ולא עוד אלא
שמצוהלהקלולזלזלבו96.
כלומר,אדםשקנהאתמינויולדייןבכסף -פסוללהיותדיין.97עלפיהעיקרוןהמחייב
נציגיציבורלעמודבדרישותהמוטלותעלדיין,הרישגםנבחרציבורשקנהאתמקומו
בשוחד-פסול.

הראיותהנדרשות
במקרהבועסקהחתםסופרהתגלהמכתבובודרישהשלהבוחריםלקבלאתהשוחד
שהובטחלהם.החתםסופרלאהסתפקבכךוקבעדרישותמחמירותבענייןזה:

94כדבריושלהחתםסופרשהובאולעיל,לידהערה.88
95רמב"םסנהדריןג,ט.
96שו"עחו"מח,א.
97במקרהשלדייןשנתןשוחדניתןלפוסלובגללשעברעבירה,כפישכתבהרמב"ם)סנהדריןכג,ב(:
וכשםשהלוקחעוברבלאתעשהכךהנותן,שנאמרולפניעורלאתתןמכשול.
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כלזהאיאיכאכאןעדיםכשריםעלזה,אבלזולתזהלאיפסידהרבמינוייו
עלשוםפנים.ואפילויודוהמקבליםוגםקרוביוהנותנים,מכלמקום,לאוכל
כמיניהו להפסידו בעדותן ...ואפילו האגרת הנ"ל שמצאו חתום וכתוב בו
בסתרשקבלושוחדלאוכלכמיניהלהפסידועבורזה...
כלומר ,החתם סופר קבע שלא ניתן להסתמך על המכתב כראייה לכך שניתן שוחד,
כמוכן,איןלהסתמךעלקרוביהרב,אועלמקבליהשוחד.
אגב כך יש להעיר ,כי הציבור יכול לתקן תקנות מחמירות יותר מאשר דין תורה גם
בעניין שוחד .כמו כן ,הציבור יכול לקבוע כי ניתן להסתמך על ראיות שאינן קבילות
בדיןתורה.98

מּודעּותלאיסור
החתםסופרעסקבמקרהבו ניתןשוחדכתמורהלהצבעהבאופןמסוים.במקרהכזה,
אין ספק שלכל הצדדים היה ברור שמדובר בשוחד .אולם ,ברבים מהמקרים מדובר
בטובותהנאהשלאהותנובמפורשבאופןההצבעה.כפישיוכחלקמן,ישנואיסורגם
בנתינהבאופןכזה,אףעלפיכן,יתכןשמקבליונותניטובותההנאהלאהיומודעים
לאיסורשבדבר,ובמקרהכזההםאינםפסוליםמכאןולהבא.
דבריםאלומבוססיםעלדבריגמרא:
אמרליהרבאחאמדיפתילרבינא:והאקאעברעללאוד'לאתחמד'! -לא
תחמדלאינשיבלאדמימשמעלהו99.
כלומר ,למרות שאיסור לא תחמוד חל גם כאשר הקונה משלם תמורת הנכס שחמד
)לרובהשיטות(,כיוןשהציבוראינומודעלכך,מישעשהזאתאינונפסללשבועה,כך
פסקהרמ"א.100
כדי למנוע הסתתרות של מעורבים בקבלת שוחד מאחרי טיעון זה ,יש לקבוע כללי
התנהגותברוריםוידועיםלכל.


98שו"תהרשב"א,המיוחסתלרמב"ן,רעט.
99ב"מה,ב.
100שו"עחו"מצב,ד
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הגדרתשוחד
עד כה נידונה נתינת שוחד בתמורה להצבעה באופן מסוים .במקרים רבים ,המצב
עמום,איןהתניהמפורשתשלנתינתהשוחדבהצבעהבאופןמסוים.לעתים,התמורה
למצביע מגיעה רק לאחר ההצבעה ,כך למשל ,במינוי חברי מרכז לתפקידים
ממלכתיים .לעתים,טובותההנאהניתנותזמןרבקודםלבחירות.מקריםאלהנידונו
בהרחבה בהלכות שוחד לדיינים ,במאמר זה יובאו רק ההלכות שיש להן יישום
בתחום הפוליטי .כמו כן ,הדיון יתמקד בנתינת טובות הנאה בעלות ערך כספי,101
המצויותיותר.

שוחדללאהתניהמפורשת
לגבי נתינת טובות הנאה ממוניות בזמן בחירות ,ללא התניה מפורשת של המתנה
באופןההצבעה,ניתןללמודמדבריהשו"ע:
אםקדםהתובעושלחמנחהלדייןקודםשיזמיןלנתבעלדין,איןהנתבעיכול
לפוסלו,אלאאםכןהדייןרוצהלחשוךעצמומאותודיןממדתחסידותו102.
כלומר ,שליחת מנחה לדיין קודם לתביעה  -אינה פוסלת את דיין ,אלא ממידת
חסידות.משמע,שאםהמנחהנשלחהלאחרהתביעה-הדייןפסולמעיקרהדין.
בשו"תמהרי"ק,הביאאתדבריר"י:
והשיב ר"י ...וההיא דריש פרק שני דייני

גזרות103

דמוכח דפסיל אפילו

באקראיבעלמאהיינוכשהואמוכיח שעשהלוטובהמפנישצריךלדוןלפניו
עכ"ל104...

 101נחלקוראשוניםהאם"שוחדדברים",כלומר,עזרהפיזיתשהנידוןהגישלדייןפוסלתאתהדייןמן
התורה )כפי שמשמע מהרמב"ם סנהדרין כג ,ג( ,או מדרבנן )כפי שמשמע מתוספות כתובותקה,ב,
ד"הלא(.במקרהדנן,המחלוקתאינהרלוונטית,כיוןשמדוברבטובותהנאהבעלותערךכספי.
כמו כן נחלקו אחרונים בשאלה איזו עזרה אסור להגיש לדיין ,התומים )לד ,יח( קבע שכל עזרה
שמותרלהגישלמודרהנאה,כהשבתאבידה,מותרלהגישלדיין,ואיןזהבגדרשוחד.בשו"תחלקת
יעקב)חו"מ,א(אסרכלעזרהבזמןהדיון,והגבילאתדבריהתומיםלעזרהלאחרהכרעתהדיןבלבד.
102שו"עחו"מט,ב.
103כתובותקה,ב.
104שו"תמהרי"ק,טז,ב.
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כלומר,כאשרנראהשטובתההנאהניתנהכדילהשפיעעלהחלטתהדיין,זהושוחד,
גםללאהתניהמפורשת.
הב"ח,כתבששוחדאסוראפילוכאשרהנותןמבקששהדיןיהיהדיןאמת:
דאפילו נוטל משניהם בשוה ,ומזכה את הזכאי ומחייב את החייב ,אי שקיל
ליה בתורת שוחדא ,דהיינו שאומר':לאתתחייבניאםזכאיאני',עלזהנמי
אמרהתורה':ושוחדלאתקח'.דכיוןדמזכירבדבריולהשתדללדונויפה,אין
דעתומתקרבלצדהחובה,ולכךנקראשוחדשנעשיםלבאחד105.
הב"ח נימק זאת בכך שיש שעצם הבקשהמשפיעהעלהדיין,ומטהאתדעתולכיוון
נותןהשוחד.והגעעצמך,האםכאשרבעלדיןמשלשללכיסושלדייןסכוםכסףואינו
אומרדבר,איןזהשוחד?

שוחדמאוחר
בגמראכתוב:
דברחמאקטלנפשא,אמרליהרישגלותאלרבאבאבריעקב:פוקעייןבה,
איודאיקטל -ליכהיוהולעיניה=)...לאחרשזיכהאותו(קםברחמאנשקיה
אכרעיה,וקבליהלכרגיהדכולישניה106.
כלומר ,ריש גלותא הורה לרב אבא בר יעקב לדון את בר חמא ,שנחשד כרוצח,
כשהעונש הצפוי לו אם יורשע היה שיעוורו אותו )מדין מכין ועונשין שלא מןהדין(.
לאחרהזיכויקבלברחמאעלעצמואתתשלומיהמסשלהדיין.
הרא"שכתבעלכך:
ובלאוהכיפטירירבנןמכרגאהלכךלאהויכשוחדמאוחר107.
כלומר,רבאבאבריעקבהיהפטורממסים,ולכןלאהיתהמשמעותלכךשברחמא
קבל על עצמו את תשלומי המס.אילוהיוחכמיםחייביםבמסהיההדבראסורכיון
שזהושוחדמאוחר.כיוןשכלהדיוןבעניינושלברחמאלאהיהעלפידיןתורה,אלא
בהוראת ריש גלותא ,המנהיג הפוליטי ,הרי שמדובר בדיון מכוח תקנה ,ובכל זאת,
נאסרלתתלדייןשוחדמאוחר.

105שו"תב"ח,ישנות,סימןנא.
106סנהדריןכז,א-ב.
107רא"שסנהדריןג,יז.
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עלנקודהזועמדבעל"פלפולאחריפתא"בפירושולרא"ש:
וראה דבר גדול שהשמיעו רבינו )=הרא"ש( דשוחד מאוחר אסור אף בדבר
שאינו דין תורה ,אלא דרך קנס בעלמא ...כתבתי זה ,להורות לנתמנים על
הציבור ,אף על פי שאין דיניהם דין תורה ,ולא נתקבלו על כך ,אפילו הכא
יזהרו108מלקבלמתנותעלדיניהם109.
לאיסור זה ,השלכות רבות על בחירות פוליטיות .לדוגמא ,הוא מונע מינוי של חברי
מפלגהלתפקידיםממלכתיים,כתמורהלהצבעה.

שוחדמוקדם
לעילהובאודבריהשו"ע:
אםקדםהתובעושלחמנחהלדייןקודםשיזמיןלנתבעלדין,איןהנתבעיכול
לפוסלו,אלאאםכןהדייןרוצהלחשוךעצמומאותודיןממדתחסידותו110.
הב"חכתבעלכך:
אםהדייןיודעשראובןיבאלדיןעםשמעוןלפניו,אףעלגבדשלחליהמנחה
מקמידאזמניהלדינא...אפילומקמיימיםטוביםפסולמדינא111.
כלומר ,שוחד מוקדם פוסל ממידת חסידות רק כאשר לא היה ברור שהנותן התכוון
לבואלדיןלמיהדייןששיחד,אולם,כאשרהדייןידעשהנותןמתכווןלבואלפניולדין,
ובכלזאתקבלאתהמתנה-הואנפסל.
בעניין שוחד מוקדם ,אין התייחסות מפורשת לנושא נבחרי הציבור ,אולם ,ניתן
להקישמהלכותדיינים:כאשרהמקבלעתידלקבלהחלטותלגביהנותן ,הרישנתינת
מתנותפוסלתאתהמקבל.לעומתזאת,כאשרלאברורשהמקבלעתידלקבלהחלטה
לגביהנותן,הפסילההיאממידתחסידות,ובודאישבמקרהכזהאיןלנבחריציבוראין
איסור מחייב .כיון שהיעדר איסור ברור בנתינת שוחד מוקדם מותיר פרצה רחבה,

 108הגרז"נגולדברגשליט"א)משפטערוך,קדומיםתשס"ב,סימןלד,סעיףיח,ס"קמח,עמ'(225ניסח
אתהדבריםבצורהברורהעודיותר:


נאמניםעלהציבורשדניםשלאמדיןתורה-אסורלהםלקבלמתנותעלדיניהם.

109פלפולאחריפתא,סנהדריןג,ש;עלהרא"ש)שם(.דבריוהובאובפת"שחו"מלד,כז.
 110שו"ע חו"מ ט ,ב .האחרונים )פת"ש ט ,ו( דנו בשאלה האם ראוי לדיינים להימנע מלקבל מתנות
מעשיריהקהילה,כיוןשיתכןשאותםעשיריםיבואולפניהםלדין.
111ב"חחו"מט,ו;דבריםאלההובאובפת"שחו"מט,ז.
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המאפשרת לשחד נבחרי ציבור ,ראוי ורצוי לתקן תקנות שינחו נבחרי ציבור כיצד
לנהוג בשאלות אלה .הדברים אמורים למשל בשאלת קבלת תרומות על ידי איש
פוליטי,וכדומה.

הסכמתהציבור
ישלדוןהאםהציבורקיבלעלעצמומנהגים,שהנםלמעשהשוחד:112
.1

חלוקת מתנות קטנות ,כמקובל בשנים האחרונות ,במערכות הבחירות הכלליות
והמוניציפאליות.הכוונהלחלוקתמזוןבכמויותקטנותמאד)מסטיק,קפה,פיצה,
וכדומה(,וחלוקתתפילתהדרךוכדומה.

.2

מהלכים כלכליים הנעשים ערב בחירות ,המכונים "כלכלת בחירות" ,מהווים
בעצםשוחדלכללציבורהבוחרים.

המעשים האמורים לא התקבלו על ידי הציבור ,בחקיקה ,אולם לא היתה מחאה
ציבורית כנגדם ,ולאור עובדה זו יש לדון בהם .הדיון יתמקד בשאלה האם הציבור
יכוללקבלעלעצמואדםאומנהגפסול.113כפישנעשהעדכה,נקודתהמוצאתהיה
קבלתדייניםפסולים.

קבלתפסולכדיין
ההלכהמאפשרתלבעליהדיןלקבלעלעצמםדייןפסול,כפישנפסקבשו"ע:
מישקבלעליוקרובאופסול,ביןלהיותודייןביןלהיותועדעליו,אפילוקבל
אחד מהפסולים בעבירה כשני עדים כשרים להעיד עליו ,או כג' בית דין
מומחיםלדוןלו,ביןשקבלעלעצמולאבדזכיותיוולמחולמהשהיהטועןעל
פיהם ,בין שקבל עליו שיתן כל מהשיטעוןעליוחבירובעדותזההפסולאו

 112כדי להקל על הבהרת השוחד שיש בכל אחד מהמקרים המובאים מיד ,יואיל הקורא לשער מה
היתהדעתואילוהדברהיהנעשהבב"ד-כחלוקתאוכללדיינים,אוכתרומהלאחדהדייניםעלידי
בעליהדין...
 113ישלהעירכיקבלתהציבוריכולהלהועילבדבריםבהםאדםיכוללמחולעלזכויותיו -כזכויותיו
הממוניות,וכשלילתהחופש.אבלבעניינינפשות,ברורשקבלתהציבורלאתועיל,במקרהשהתקנה
אינהתקפהעלפידיןתורה.כךכתבהתומיםז,א,בענייןקבלתדייניםפסולים.
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בדינו,אםקנומידועלזה,אינויכוללחזורבו.ואםלאקנומידו,יכוללחזור
בועדשיגמורהדין114.
לכאורה ,ניתן להסיק שניתן לקבל גם נציגי ציבור פסולים ,בתנאי שהציבור אינו
מתנגד לכך .כלומר ,גם אם הדברים האמורים הם בגדר שוחד ,בחירת הציבור
במועמד פסול ,יכולה להוות ראייה לכך שהציבור קיבל על עצמו מועמד זה למרות
מעשיו.
אין הכוונה שהסכמת הציבור לקבל פסול מתירה לו ממילא גם לקבל שוחד ,115אלא
שלכאורה,הציבוריכוללקבלעלעצמובמפורשאדםשלקחשוחד.

קבלתפסוללמינוישלקבע
הר"ימיגאשנשאלמהדינושלדייןשאינויראשמייםשהתקבללדון,וזותשובתו:
ואמנם מה שזכרת מהיותו בלתי ירא שמים אם הוא דיין קבוע ראוי לחקור
בזה לפי שאין ראוי לנו לעמוד דיין שאינו הגון לפי שהוא כנוטע אשרה
בישראל.ואםאינודייןקבועאלאשאיןדןלפניואלאמישקבלאותועלדרך
הברירהאיןלנולעכבבזה116.
כלומר,ניתןלקבלדייןשאינויראשמייםבאופןזמני,ורקבפנימישמוכןלידוןבפניו.
הגר"עבצריכתבדבריםדומיםבענייןמינויעובריעבירהלתפקידפוליטי:
נראה דלדין פרטי יכולים לומר כבענין זה אני מקבל את פלוני עלי לדון
ולהעיד,אבלבאופןכללי,שהאומהתסכיםלפסולים,ודאישאיןלזהתוקף117.
בניגודלכךכתבהמהרש"ם:
והנה

ברמ"א118

מבואר דטובי העיר הממונים לעסוק בצרכי הקהל הם

כדיינים,ואסוריםלהושיבביניהםאתמישהואפסוללדוןמחמתרשעה.ויש
לעיין,היכידכברנבררביניהםאדםכזה,מהניתקנתםשתקנו?ולכאורה,לפי
מהשכתבתילעיל)אותד(,דקבלתטוביהעירדמילקבלתדיין,ומבוארדאם

114שו"עחו"מכב,א.
115אמריבינה,דינידיינים,טז.
116שו"תהר"ימיגאש,קיד.
117הרבעזראבצרי,דיניממונות)ירושליםתש"ן(,חלקד,עמ'נח.
118שו"עחו"מלז,כב.
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קיבל עליו קרוב או פסול בקניין   -כשר לדון אותו ...ואם כן ,הכא נמי ,אף
בלאקנייןדמילהתם119...
כלומר ,כיון שדינם של נבחרי ציבור כדיינים ,כשם שניתן לקבל פסול ,אפילו משום
רשעה ,כך ניתן לקבל נבחר ציבור שהוא עובר עבירה .בהמשך ,הובאה תשובה ,על
פיהסיוםהבחירותדינוכגמרדין,ולאחריו,איןאפשרותלערערעלהבחירה.
לגבי קבלת נכרי כדיין יחיד באופן פרטי על ידי בעלי הדין ,נחלקו אחרונים ,הש"ך120
התיר את הדבר ,ובנתיבות המשפט 121אסר .על רקע זה יש לבחון את דברי הגר"ש
ישראלישעסקבשאלתמינוינכרילתפקידממלכתי:
יוצאאיפוא,שמוסדותהנבחריםעלידיהציבור,שנבחריםלזמןמסוייםקצוב,
וניתןגםלסלקםעלידיהבעתאי-אימוןאינםאלאבבחינתשליחיםשנבחרו
עלידיהאחריםכבאיכוחם,ואיןבמינוייםמשוםגדרשררה122.
כלומר ,כיון שמינויים פוליטיים 123מוגבלים בזמן וניתנים לביטול ,אינם בגדר שררה,
ולכן ניתן למנות לתפקידים אלה גם נכרים ,נראה שדבריו תואמים את שיטת הש"ך
שהובאהלעיל.יתכןשניתןלהסיקמדבריושכשםשניתןלמנותנכרי,כךניתןלמנות
פסולובכללזהמקבלשוחד.במיליםאחרות,אףשאסורלמנותמקבלשוחדמינוישל
קבע ,ניתן למנותו לתפקיד פוליטי מוגבל בזמן .כל זאת ,בתנאי שכל הציבור מסכים
למינוי,ואיןאפילואדםאחדהמתנגדלו.124
הרבעזראבצריחלקעלכך:
למדנו שאף דבר שאינו עובר בירושה עדיין שם שררה עליו וכל דיני שררה
עליו125...

 119משפטשלום )ירושליםתש"ן(,חו"מרלא,קונטרסתיקוןהעולם,אותכג,ד"הוהנה.בהמשך,כתב
)ד"האבל(:
במהשכתבראיהדאינופסולמדינאכיוןשרובהקהלותמקבליםפסולים.ובאמת,איןראיה
כלל,דודאיאםרוציםלקבלםהםכשרים...
120ש"ךחו"מכב,טו.
121נתיבותהמשפט,חידושים,שם,יד.
122הגר"שישראלי,בתוךתורהשבעלפה)ירושליםתשל"ד(,טז,עמ'עט.
123נראהברורשגםהגר"שישראליסברשלאניתןלמנותנכרילדייןאלארקלתפקידפוליטי.
 124ראה עוד בעניין זה בסמוך להערה  .132כאן רוב לא יועיל ,כיון שמבחינת הדין המינוי אינו תקף,
ולכןהכללשהולכיםאחרהרובאינושייךבמקרהשלחריגהמןהדין.
125הרבבצרי,שם,עמ'ס.
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כלומר,גםמינוילזמןהואבגדרשררה,ולכןאיןלמנותלתפקידכזהנכרים.
ניתן לסכם ,שישנה מחלוקת אחרונים בשאלה האם ניתן לקבל נבחרי ציבור עוברי
עבירה,מכאן,שגםשאלתמקבלישוחדשנויהבמחלוקת.
שני תחומים שהם לכאורה בגדר שוחד הוסדרו בחקיקת הכנסת .126האחד ,קבלת
תרומותעלידימועמדים,127שהואשוחדמוקדם.לעילהוכחשמעשהכזהאינואסור,
אלאבגדרהמלצה.
השני,הואנושאהמינוייםהפוליטיים,128שעלוליםלהיותשוחדמאוחר.כיוןשחומרתו
שלשוחדמאוחרפחותה129מזושלשוחדשניתןאוהובטחקודםלהחלטה,נראהשגם
לשיטה המחמירה ,יכול הציבור לקבל על עצמו החלטה שכזו .130אף על פי כן ,ראוי
לשקול תקנות מחמירות יותר ,הקובעות תקופת צינון בין פרישה מגוף בוחר ,כמרכז
מפלגה,למינוילתפקידציבורי.

קבלהלאמפורשת
עד כאן נידונה שאלת קבלה של נבחריםהידועיםכפסולים.לגבימקרהשבוהציבור
אינו מוחה על כהונתו אדם שעבר עבירה לאחר שנבחר ,או שפסולו לא היה ידוע,
הבחיןהמהרש"םביןקבלתהאדםלקבלתתקנותיו:
ואםלאקבלואותםבפירוש,רקהםעוסקיםבצרכיציבורותקנוכמהתקנות,
ושתקובניהעיר,דהויכקבלו,וצ"עלדינא...
ובעוונותינוהרביםשכיחיפרוציהדורבכלעירועיר,ומצטרפיםלטוביהעיר,
גם בלא הסכמת אנשי העיר ...אם תקנו תקנה ושתקו בני העיר בשעה
ששמעו דהוי כקבלו עליהם ,וכמו שכתבתי לעיל ,בודאי אין אחר מעשה
כלום131.

126לגביתוקפםשלחוקיהכנסתראההערה.2
127חוקמימוןהמפלגותתשל"ג,1973סע'.7-8
128חוקהחברותהממשלתיותתשל"ה,1975סע'18ג.
129שהריבזמןההחלטה,לאברורשתינתןכלתמורה.
 130כשםשלגביפסולנוגעבדבר,המנהגהיהשלאלפסולדייניםועדיםמאותההעיר,להשתתףבדיון
בענייניהעיר)שו"תרשב"אא,תרפ;שו"תהרא"שיג,כ;שו"עחו"מז,יב;שםלז,כב;
131משפטשלום)ירושליםתש"ן(,חו"מרלא,קונטרסתיקוןהעולם,אותכג,ד"הואם.
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כלומר ,שתיקת הציבור היא ראייה שהציבור מקבל על עצמו את התקנות שתקן
הפסול ,ואי אפשר לבטל תקנות אלה לאחר שתיקת הציבור .מדבריו עולה ,שאת
האדםניתןלהדיחגםלאחרשכיהןבתפקידזמןרב,אםלאהתקבלבמפורשעלידי
הציבור .אם לא כן ,אין צורך לומר שכל תקנה התקבלה בנפרד ,אלא ששתיקת
הציבורהכשירהאתהאדם.
בשו"ת"חוותיאיר"עסקבתקנותשהןכנגדהדין:
וכל מה שכתבנו בעיכוב היחיד או יחידים נגד הרוב ,הוא בתחלת התקנה,
כשרוצים לתקןאושצוחמידכשיצאולאור.מהשאיןכןבששתקאושתקו
מתחלה ,וכבר נהגו הצבור כך פעם ופעמים ושלש בלי פוצה פה ,ולבסוף
צווחו ,נראה דשתיקתם מתחלה הוי כהודאה ...בתנאי שנתקן על פי טובי
העיר שנתמנה על פי הרוב ...מה שאין כן כשאין כאן תיקון ,רק שנהגו כך
מעצמןזמןרב...מציבתרהכיליחידלערערולומרעדכהסבלנו132...
כלומר,תקנהשנתקנהכנגדהדיןניתנתלביטולכאשראפילויחידמוחהעלכך.אם
הציבור כולו לא מחה ,ונהג כך שלוש פעמים  -המיעוט אינו יכול לתבוע את ביטול
התקנה.לעומתזאת,מנהגהנוגדאתהדין,אךלאתוקןע"פטוביהעיר,ניתןלביטול
גםלאחרשתיקהממושכתשלהציבור.
לסיכום,המהרש"םכתבשתקנהשנתקנהעלידיפסולים,והציבורלאמחהכנגדה-
מחייבתאתהציבור.בספרחוותיאירכתבשתקנהנגדהדיןמחייבתלאחרשהציבור
לאמחה,ונהגעלפיהשלושפעמים.אבלמנהגנגדהדיןניתןלביטול,גםאםהציבור
לאמחהכנגדובמשךזמןרב.
שני נוהגים אותם קבל הציבור בשתיקה ,הם ,חלוקת מתנות קטנות לבוחרים,
ו"כלכלתבחירות".יישוםההלכה,במקריםאלואינופשוט.עלפניו,מדוברבעבירות
חמורות ,כשוחד ,ולפחות על פי הר"י מיגאש והרב בצרי ,הציבור אינו יכול לקבל
עובריעבירהלתפקידציבורי.
לגבי נתינת מתנות קטנות ,יש לציין שהציבור לא רואה בזה ניסיון לשחד את
הבוחרים ,ולכן ,אי אפשר לראות במעשה כזה עדות לכך שהנבחר אינו ירא שמיים.
ולכן,נראהשאיאפשרלפסולאתהאדםשנהגכך.אולם,נראהשמיעוטהציבוריכול
לדרוש את ביטול הנוהג ,כיון שהדבר לא הוסדר בחקיקה .גם ללא דרישה ציבורית
ראוילשקולמחדשנוהגזה,ולבחוןהאםכךראוילנהוגלכתחילה.

132שו"תחוותיאיר,פא.
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לעומת זאת" ,כלכלת בחירות" נתפסת לעתים כשוחד לכל דבר ,וראוי לבית דין
לאפשר לציבור לערער על מהלכים כלכלייםהנעשיםערבבחירות,ולבחוןהאםהם
נעשול"תיקוןהקהל",אוכדילשחדאתהציבור.

אחריתדבר
סיכום
בעקבות ההשוואה שבין דיינים לנציגי ציבור ,הוטלו על נציגי הציבור דרישות של
כשרות אישית ,כפי שנדרש מדיינים .בכלל דרישות אלה גם האיסור לקבל שוחד.
החתם סופר הטיל איסור זה גם על בוחרים של נציגי ציבור ,ובית הדין הרבני החיל
עקרוןזהגםעלחברימרכזמפלגה,בהקשרשלפסולנוגעבדבר.
החתםסופרפסלבחירותבהןניתןשוחד,כמוכן,פסלאתמקבליהשוחדמלהשתתף
בבחירות החוזרות ,והעיר שיתכן שהם איבדו את זכות ההצבעה עד שיעשו תשובה.
גםהמועמדשנתןשוחדנפסלמלהיבחר,כדייןשנתןשוחד.
החת"ס קבע שיש צורך בראיות כשרות על פי דין תורה ,כלומר ,שני עדים כשרים.
הוערכיהציבוריכוללקבלעלעצמוראיותהפסולותמדיןתורה,ולנהוגעלפיהן.
איסור נתינת שוחד אינו מחייב התניה מפורשת של השוחד בהצבעה באופן מסוים,
אלאבכךשטובתההנאהניתנה"בדרךשוחד".
נתינת שוחד לאחר ההצבעה אסורה גם על נבחרי ציבור .נתינת טובות הנאה לדיין,
בזמןשהנותןאינונידוןלפניו,ואיןקשרמוכחבינהלדיןמסוים,פוסלתאתהדייןרק
ממידת חסידות .בכל זאת ,נחלקו אחרונים האם ראוי לדיינים לקבל מתנות מעשירי
הקהילה,שמאבעתידאותםעשיריםיבואולפניהםלדין.יישוםדיןזהבנבחריציבור
מחייבהתקנתתקנות.
בשניםהאחרונותמקובלשמועמדיםמחלקיםמתנותקטנותלבוחרים,לעתים,נבחרי
ציבור מנהיגים גם "כלכלת בחירות" שמטרתה לשחד את הציבור .נקבע כי הדברים
הם בגדר שוחד ,אולם ,אותם דברים שנקבעו כמותרים בתקנות הקהל ,והציבור לא
ערער עליהם  -אינם ניתנים לביטול עקב ערעור של חלק מהציבור .במקרה שהמנהג
אינו מעוגן בתקנה ,יכול מיעוט המערער על המנהג למנוע את המשך קיומו של
המנהג.
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יישוםבימינו
כל האמור עד כה ,מבוסס על ההנחה שמדובר בנציגי ציבור שמעמדם כדיינים ,והם
עומדיםבכלהדרישותהמוטלותעלדיינים.בשאלתמעמדהשלהכנסתנחלקופוסקי
זמננו,133בוודאישלאותםהסובריםשישלכנסת,דיןשלנציגיציבורעלפידיןתורה,
הדברים שנכתבו לעיל נכונים ככתבם ולשונם .אולם ,גם לאותם הסוברים שאין
לכנסתסמכותהלכתיתשלנציגיציבורעלפידיןתורה,ישמקוםלשקולאתחילול
ה'הנגרםעקברמאותבבחירות,ואתקידושה'האפשריבהליכהבדרךהתורה.
זאת ועוד ,לגבי מעמדן של רשויות מקומיות ,בוודאי אלה שרוב תושביהן שומרי
מצוות ,הדברים פשוטים עוד יותר ,ויש מקום להחיל על מערכות הבחירות באותם
מקומותאתדיניהתורה,ובכללםאתאיסורנתינתוקבלתשוחד.

המלצות
אגבהדיוןעלומספרהקשריםאקטואליים,מהםניתןלגזורהמלצותמעשיות:
.1

ישלקבועבתקנותהקהלמהןהראיותהנדרשותכדילפסולמקבלונותןשוחד.

.2

יש לקבוע בתקנות הקהל כללי התנהגות לבחירות ,ובהן התייחסות לתרומות
למועמדים ,חלוקת מתנות על ידי מועמדים ,אופן עריכת כנסי בחירות ,תוך
התייחסותלמחירהמזוןשמוגשבהם.זאת,כדילמנועהתחמקותמפסילהבטענת
"לאידעתישהדבראסור".

.3

כדי להימנע משוחד מאוחר ,יש לקבוע תקופת צינון בין חברות במרכז מפלגה,
לקבלתמינוילתפקידממשלתי.

.4

יש להסדיר את נושא קבלת תרומות על ידי אישים ומפלגות ,תוך שקילת
האפשרותלאסוראתהדברלחלוטין.

בחתימתהמאמרישלהעיר,כיהפתרוןלבעייתשחיתותבשלטוןאינובחקיקה,שהרי
בכלחוקישנןפרצותשניתןלנצל.הפתרוןנמצאבשינויהלוךהרוחהציבורישיוקיע
כלאדםשדבקבונגעהשוחד,ויעודדאנשיםישריםלהתמסרלעבודהציבוריתלשם
שמיים.יצירתהלוךרוחשכזהמוטלתעלאנשיהרוחכולם,והיאהכרחיתבימינואנו.


133סיכוםהדעותבענייןזה-כתרא,עמ'.363-376
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האםנבחרציבורצריךלצייתלרצוןהציבור?*
במספרמקריםשינונבחריציבוראתטעמם,והובילומדיניותהשונהבאופןמהותימזו
שהצהירועליהבמערכתהבחירות.יתירהמזו,ישנםמקריםבהםמנהיגציבורמוביל
מדיניותשרובהציבור,ולפחותרובבוחריומתנגדלה.האםכאשרישנופערכזה,בין
רצוןהציבורלמדיניותהחדשהשלנבחרהציבורישלצייתלרצוןהציבור?

מעמדםשלנבחריציבור
מעמדם וסמכותם של נבחרי ציבור וממונים על הציבור הם כשל דיינים ,כפי שכתב
הרמ"א:
וטוביהקהלכשיושביןלפקחעלעסקירביםויחידים,במקוםביתדיןקיימי134.
מכאן ,שכשם שדיין אינו שליח של מי שמינה אותו ,אלא מחויב לדון דין אמת ,כך
נבחרציבוראיננושליחשלבוחריו,אלאממונהלהנהיגאתהציבורעלמצפונו.מכאן
מובנתההנחיהלנבחריהציבורלפעול"לשםשמים",כפישנפסקבשו"ע:
כל בית דין ,אפילו אינם סמוכים בא"י ,אם רואים שהעם פרוצים בעבירות
היודניןביןמיתהביןממון,ביןכלדיניעונש,ואפילואיןבדברעדותגמורה.
ואם הוא אלם ,חובטים אותו על ידי עובדי כוכבים .וכל מעשיהם יהיו לשם
שמים;ודוקאגדולהדור,אוטוביהעירשהמחוםב"דעליהם135.
אילו נבחרי ציבור היו שליחים הרי שחובתם היתה לפעול לטובת משלחם .החובה
לפעול"לשםשמים",מוכיחהשנבחריציבורממוניםעלמנתלפעולעלפימצפונם.
כךעולהגםמדבריהמשנה-
וכלהעמליםעםהצבוריהיועמליםעמהםלשםשמים136...
בשו"תציץאליעזרהביאאתפירושושלהמהר"ללמשנה,והרחיבעוד:

* מאמר זה נכתב בעקבות משאל מתפקדי הליכוד בשנת תשס"ד .בית הדין של הליכוד הגדיר את
המשאלכלא-מחייב,גםראשהממשלההגדיראתהמשאלכהתייעצותעםחבריתנועתו.מאמרזה
אינומחליףאתהביקורתהמוסריתעלהתנהלותראשהממשלה,וזאת,מבלילהתייחסכלללתוכן
השאלהשעמדהבמוקדמשאלהמתפקדים.
134תרומתהדשן,פסקיםוכתבים,ריד.
135שו"עחו"מב,א.
 136אבותב,ב.
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וכמה גדולים המה דברי ההסבר שכותב בזה בספר דרך החיים למהר"ל
מפראג על מסכת אבות שכותב לאמר' :כי כאשר כוונתו לשם שמים אז
בודאינאמרעליושהואמתעסקבדברשהואכלל'.
שאם אין כוונתו לשם שמים הרי יוצא דבר זה מעסק הציבור שהוא עסק
רבים ששכרו גדול ,כי כאשר כוונתו להתגדל ולהתפאר אינה עושה לשם
הציבורשהםהכלל,אפילואםהיהכוונתושיעשהלשםאלוהאנשיםשהם
הציבור ,אין זה כעושה אל הכלל ,מה שעושה בשביל אלו האנשים .רק אם
יעשהלשםשמיםרצהלומרבשבילשישלהטיבעםהציבורמפנישהםכלל
ודברזההואלשםשמיםכיהואהשםית'עםהציבור137.
כלומר,חובתושלנבחרציבורהיאלפעוללשםשמים,ובכךהואפועללמעןהציבור.
כאשר נבחר ציבור פועל למען עצמו ,או שהוא מבצע את מה שנראה לו שהציבור
רוצה-138הואמועלבתפקידו.

נבחריציבורבמערכתפוליטית
גדוליישראלדנובמעמדםשלנבחריציבורבזמןהזה,בבואםלקבועהאםניתןלמנות
נכריםלתפקידציבורי.הגר"שישראליזצ"לכתבעלכך:
יוצאאיפוא,שמוסדותהנבחריםעלידיהציבור,שנבחריםלזמןמסוייםקצוב,
וניתןגםלסלקםעלידיהבעתאי-אימוןאינםאלאבבחינתשליחים שנבחרו
עלידיהאחריםכבאיכוחם,ואיןבמינוייםמשוםגדרשררה139.
כלומר,כיוןשמינוייםפוליטייםמוגבליםבזמןוניתניםלביטול,אינםבגדרשררה,אלא
בגדרשליחות,ולכןניתןלמנותלתפקידיםאלהגםנכרים.
הרב בצרי חלק וסבר שגם מינוי לזמן הוא בגדר שררה,ולכןאיןלמנותלתפקידכזה
נכרים:
למדנו שאף דבר שאינו עובר בירושה עדיין שם שררה עליו וכל דיני שררה
עליו140...

 137שו"תציץאליעזריט,מט.
138עלדרךהפתגםהידוע:מנהיגצריךלומרלעםאתמהשהואצריךלשמוע,ולאאתמהשהוארוצה
לשמוע.
139הגר"שישראלי,בתוךתורהשבעלפה)ירושליםתשל"ד(,טז,עמ'עט.
140הרבבצרי,שם,עמ'ס.
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הגר"ש ישראלי הניח שאדם שהתמנה לזמן ,וניתן להדיחו אינו אלא שליח של
הציבור.לכאורה,עלפיתפיסהזוחייבנבחרציבורלצייתלרצוןבוחריו.לעומתזאת,
עלפיהרבבצרי,גםמינוישכזההואבגדרשררה,ומכאן,שאיןלראותבמינוישכזה
שליחות.
עלהקביעהשנבחריציבורבזמננוהםרקבגדרשליחיםחלקהגר"מאליהו.141מהגם,
שקביעה זו קשה ביותר ליישום ,שהרי הלכות רבות החלות על נבחרי ציבור,
והמאפשרות את פעילותם מבוססות על כךשהםנהניםממעמדשלדיינים.כךלגבי
עצם היכולת של הנבחרים לקיים דיון ,שלא בנוכחות הבוחרים .שהרי אם הסמכות
נשארת בידי הציבור אזי הציבור הוא שחייב לקבל את ההחלטה ,כשם שדיין אינו
יכוללשלוחשליחבמקומולביתהדין.

עימותביןהציבורלנבחריו
כשם שכל פרט בציבור חייב לפעול על פי תקנות הקהל ,כך הדבר גם לגבי נבחרי
ציבור .ומכאן ,שעל נבחרי הציבור לפעול על פי תקנות גם כאשר הם לא מזדהים
איתן .קהילה בהקשר זה אינהרקכללהציבור,אלאגםתנועהפוליטית,ולכןמנהיג
מפלגה פוליטית חייב לציית להחלטות ותקנות תנועתו ,גם אם באופן אישי מצפונו
מורהלולנהוגאחרת.
אולם,כאשרמדוברבהחלטותשאיןלגביהןחוקמחייב,נבחרהציבורחייבלפעולעל
פי מצפונו ולא על פי עמדת הציבור .במקרה כזה יכולים נבחרי הציבור לכפות על
הציבורמדיניותשהציבורמתנגדלה.
אם הציבור עומד בהתנגדותו למדיניות שנכפתה עליו ,זכותו שלא לציית לה ,ובכך
להפוךאותהלחסרתתוקף.הדברעולהמההלכההידועהלגביתקנותחכמים:
הרישגזרוביתדיןגזירהודימושרובהקהליכוליןלעמודבה,ואחרשגזרוה
פקפקו העם בה ולא פשטה ברוב הקהל הרי זו בטלה ואינן רשאין לכוף את
העםללכתבה142.

 141הגר"מ אליהו ,תחומין ג ,242 ,פסל את חברי הכנסת שאינם שומרי מצוות )בניגוד לשליח שאינו
חייבלהיותשומרמצוות(.עייןעודבכתרא,עמ',363-367לגביהדיוןבתקנותהקהלובהערותמהן
עולהשפוסקיםנוספיםסברושישלכנסתמעמדשלטוביהעיר,שלאייתכןלהתבססעלמעמדשל
שליחבלבד.
142רמב"ם,שם,שם,ה-ז.
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כלומר,כאשרהציבוראינומקבלאתתקנותחכמיםהםמתבטלותמעצמן,זאת,כיון
שכאמורלעיל,היכולתלתקןתקנותמסורהלציבור.הואהדיןוהואהטעםבהחלטות
שלנבחריציבור,כפישכתבבספרתרומתהדשן:
ואיןזהצריךראיהכלכךכיאיךיתכן להסיעקיצתכםשלאמדעתיכם,כ"ש
כאשרכתבתישאיןרובציבורכםיכוליםלעמודבאלוהתקנות143.
כלומר ,כאשר הציבור אינו מקבל את ההחלטות ומפר אותן ,הרי שהוא שומט את
הקרקע מתחת רגלי הנבחרים ,ומבטא את העובדה שלגבי עניין זה הנבחרים אינם
מבטאיםאתרצונו.

סיכום
נחלקואחרוניזמננובשאלההאםנבחריציבורהםשליחיםשלהציבוראוממוניםעל
הציבור להחליט על פי מצפונם .הגר"ש ישראלי זצ"ל כתבשנבחריציבור,שכהונתם
מוגבלת ,ויש אפשרות להדיח אותם  -הם בגדר שליחים .לעומתו ,הרב עזרא בצרי
שליט"אכתבשגםנבחריםלזמןאינםשליחיםשלהציבור.
עלפיעמדתהגר"ש ישראלי,נראהשנבחרציבורחייבלפעולעלפירצוןהציבור,גם
כאשר מצפונו מורה לו לנהוגאחרת,והואאינומחוייבלנהוגכךעלפיחוק.לעומת
זאת,עלפיעמדתהרבבצרי,ופוסקיםנוספים,גםנבחריציבורבימינוחייביםלפעול
"לשםשמים",כלומר,עלפימצפונם.
כאשר ישנה תקנה של הציבור היא מחייבת גם את נבחרי הציבור ,למרות שהיא
נראית להם מזיקה .אולם ,כאשר אין החלטה מחייבת ,חייב המנהיג לפעול על פי
מצפונו ,גם אם נראה שהציבור מעוניין במדיניות אחרת .למרות זאת ,אם הציבור
מסרבלצייתלהחלטותנבחריו,ההחלטותמאבדותאתתוקפן.144

143תרומתהדשן,פסקיםוכתבים,רנב.
144השלכהמעניינתלדיןזהישבבחינתמעמדםשלחוקיהכנסת.מלבדבעיותאחרותבתקפותחוקים
אלה,הרישאתחלקםהציבורכללאינומקיים,ולכןיתכןשאיןלהםתוקףגםמטעםזה.
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קוויםמנחיםלעבודתועדותמכרז
מבוא
חוקי מדינת ישראל 145מחייבים גופים ציבוריים לפרסם מכרז לעבודות ותפקידים.
לעתים מתעוררים סכסוכים משפטיים בעקבות פעולת ועדות מכרז ,להלן שתי
דוגמאות:
א .רשות מקומית פרסמה מכרז לטיהור מי השופכין במקום ומספר חברות הגישו
הצעות .רק אחת החברות כללהבהצעהגםהפיכהשלבוצתמיהשופכיןלדשן
חקלאי שימכר על הרשות המקומית ,וחברה זו זכתה במכרז .החברות האחרות
ערערועלההחלטה,בטענהשהמכרזלאכללהתייחסותלמחזורהבוצה,ולכןיש
לפרסםמכרזחדש.נושאזהנדוןבמשךשניםבבתימשפט,ובזמןזההמשיכומי
השופכיןלזרוםללאכלטיפול.
ב.

מזכירות ישוב מסוים פרסמה מכרז לחלוקת מגרשים לבניה ,אולם ,מכרז זה לא
צלח כיוון שלא היו מתיישבים המוכנים לקחת את המגרשים במחיר שנדרש.
מזכירות היישוב ,שהיתה שקועה בחובות והיתה זקוקה לכספים שסברה לגבות
עבור המגרשים ,חיפשה דרכים אחרות לשיווק המגרשים .כיון שכך עמד יו"ר
המזכירות וחילק את המגרשים במחיר נמוך יותר ,ובלא מכרז ,לכל הקודם .על
החלטה זו ערערה משפחה שסירבה לרכוש מגרש במחיר ההתחלתי ,בטענה
שהיהעלהמזכירותלפרסםמכרזחדשבמחירהנמוך.


פסילתהחלטותשלנבחריציבור
ניתןלבטלהחלטותשלגוףציבורינבחרותקף,בגללאחתמשלושסיבות:
הראשונה ,דיון פגום  -כיון שמעמדם של נבחרי ציבור הוא כשל דיינים ,כפי שהוכח
לעיל,הרישהםכפופיםלכלליהדיוןשלביתדין.ולכן,אםהדיוןנעשהבאופןפגום,
במידהכזושישבהלפסולדיוןמשפטי,הרישההחלטהבטלה.כךלמשל,כאשרהדיין
נוגעבדבראושהואקבלשוחד.
השניה ,החלטה שגויה .כאמור לעיל ,נבחרי ציבור מוסמכים לתקן תקנות "לתיקון
הקהל",לפיכך,כאשרברורלביתהדיןשהתקבלההחלטהשאינהכזו,ניתןלבטלה.146

145חוקחובתהמכרזיםהתשנ"ב.1992
146נראהשישבכךהקבלהלמונח"מתחםהסבירות".
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יתירה מזו ,בהחלט ניתן לומר שהחלטה שהתקבלה באופן לא תקין ,ללא שמיעת
הנוגעים בדבר ,או ללא התייעצות עם מומחים היא בגדר החלטה שאינה לתיקון
הקהל.
בפועל ,קשה למצוא תשובות בהן החליטו הפוסקים לפסול תקנת קהל בגלל שהיא
אינה לתיקון הקהל .להיפך ,ניתן למצוא פוסקים שתמכו בתקנות שהיה בהן תיקון
הקהל ,כך למשל ,אישר הרב קוק 147העתקת דרך ציבורית במושבה רחובות ,למרות
התנגדותהמיעוט.
חריגמענייןלכךהואפסיקתהב"ח,בנוגעלעימותביןשלושהחבריקהילהשהחזיקו
בזיכיון להפעלת פונדק ,והם מתנגדים להחלטת הקהילה להפקיע מידם את הזיכיון
לטובתכללהציבור.שלושתהזכייניםהסתמכועלתקנתהקהילהשהגנהעליהם.
בתשובתוקבעהב"חכילאיתכןלהגןעלשלושהמחבריהקהילהבמחירפגיעהבכלל
הציבור:
מיהו נראה דלא נהגו אלא במה שהוא לתקנת הקהל דווקא ...וא"כ האיך
יעלהעלהדעתשיסכימועלמהשהואתקלתהקהללקפחמחייתכלהקהל
ולתתמחי'לג'אנשיםבלבד148.
השלישית,דיוןשלאהתקייםעלפיתקנותהקהילה.כלקהילהיכולהלקבלעלעצמה
כללי דיון ציבוריים ,149וכאשר החלטה התקבלה שלא על פי כללי הדיון  -היא
בטלה .150בהקשר שלנו ,יכול הציבור לתקן תקנות ולחייב את נבחריו לפרסם מכרז
במקריםמסוימים.

תוספתלמכרז
המושג ההלכתי המקביל למכרז הוא ה"אכרזתא" ,151או ה"הכרזה" ,הכוונה לחובה
המוטלת על בית הדין להציע נכס מסוים למכירה במכרז .חובה זו חלה במקרה של
מכירתנכסייורשיםקטנים,לוויםבמכירתנכסיהקדש,ובמקריםנוספים.

147שו"תאורחמשפט,חושןמשפט,י.
148שו"תב"ח)ישנות(ס.
149ראהדוגמאותלכךבספרטוביהעיר,ירושליםתש"ס,עמ'רב-רו,ובהערות.
 150ראהלמשל,שו"תמהרש"ךב,פט,לגביטוביהעירשהחליטושלאניתןיהיהלקבלהחלטהללא
הסכמתכלהנבחרים,ואכן,להחלטהשהתקבלהעלידירובאיןתוקף.
151ראהבענייןזהאנציקלופדיהתלמודית,ערך"הכרזה",כרךט,טורקמג-קנה.
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מטרת האכרזתא היא להשיג את המחיר הגבוה ביותר לנכס הנמכר ,מטרה זו היא
אינטרס של החייב והנושה גם יחד .על כן במקרה שההכרזה גורמת נזק לנושה ניתן
לוותרעליה,כפישפסקהרמב"ם:
איזהוהעתשאינןצריכיןהכרזהבעתשימכרוקרקעלקבורהאולמזוןהאשה
והבנות או ליתן מנת המלך אין צריכין הכרזה לפי שהדבר נחוץ ...ואלו הן
הדברים שאין מכריזין עליהם העבדים והשטרות והמטלטלין ,העבדים שמא
ישמעוויברחו,והשטרותוהמטלטליןשמאיגנבו,לפיכךשמיןאותןבביתדין
ומוכריןאותןמיד,ואםהשוקקרובלמדינהמוליכיןאותןלשוק152.
רוצהלומר,לתקנתההכרזהישתכלית-להיטיבעםהנושה,ועלכן,לאתקנוחכמים
במקוםבוההכרזהפוגעתבו.
לכאורה,ניתןלראותבמכרזזכותשלמישמעונייןלגשתאליו.כלומר,זכותושלעובד
לדעתשמקוםעבודהמסויםהתפנה,כדילהציעאתעצמו.אולם,עלפיהאמורלעיל,
מכרז מתבקש כאשר יש חשש שהחלטות נבחרי הציבור לא יהיו "לשם שמיים"
ו"לתיקון הקהל" .כלומר ,כיון שיש חשש שלא עמדו בפני נבחרי ציבור כל הנתונים
והאפשרויות,וגרועמכך,הםאףעלוליםלהעדיףאתמקורביהםכאשרהםמחפשים
עובדים,נראהשסבירלדרושמהםלפרסםמכרז.
במיליםאחרות,המכרזמאפשרלכלאדםאוגוףלהציעאתעצמובאופןשווה,אולם,
לאמתוךדאגהלזכויותיושלהמציע,אלאלצורךהציבורעצמו,המבקששההחלטות
יעשומתוךדאגהלאינטרסהציבוריבלבד.לאורזאת,ישלבחוןאתהמקריםשהועלו
לעיל.
במקרההראשוןשהובאלעיל,זכהבמכרזמישכללבהצעתותוספתמעברלמפרטשל
המכרזלטיהורשופכין.כיוןשמכרזאמורלהגןעלהאינטרסהציבורי,הרישאיןבכך
פגם,והמכרזתקף.אמנם,נפגעהיכולתםשלהמתחריםלהציעהצעותכוללותיותר,
אולם,הציבורלאנפגעמכךשהואקיבלשירותטוביותרמאשרזהשפורטבמכרז.
מעברלכך,פרסוםמכרזנוסף,אוהעברתהחלטתועדתהמכרזלדיוןמשפטימעכבת
את ביצוע הפרויקט ,ומסבה נזק גדול לציבור .כך נמנע הראי"ה קוק מלהחליט על
דחיית ביצוע עבודות ציבוריות בנימוק הבא" :והדחיה תוכל לגרום עיוות שלא יהיה
אפשראח"כלתקנו".153

152רמב"םמלוהולוהיב,יא.
153שו"תאורחמשפט,חושןמשפט,י.
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אמנם ,מצב זה יכול להוות פתח לשחיתות ,למשל ,כאשר חבר בגוף הציבורי מייעץ
בחשאי לאחד הניגשים למכרז להוסיף מעבר למפרט של המכרז .ולכן ,ניתן לקבוע
בתקנה שאין לתת העדפה להצעה הכוללת פרטים שאינם מופיעים במפרט של
המכרז.

מכרזשנכשל
לגבי מכרז שנכשל יש להבחין בין שני מצבים :האחד ,כאשר אין תקנה המחייבת
לפרסם מכרז ,ובפועל פורסם מכרז שנכשל; השני ,כאשר יש תקנה כזו .כאשר אין
חובהלפרסםמכרז,בוודאישאיאפשרלפסולמכירהבגללשלאפורסםמכרז.
גםכאשרישנהתקנההמחייבתלפרסםמכרז,נראהשניתןלחרוגמהוראהזו,כאשר
פרסוםמכרזיגרוםנזקלציבור.ראיהלכךניתןלמצואבהלכותהכרזה.כאמורלעיל,
ישנהחובהלהכריזעלנכסייתומיםקודםמכירתם,עלרקעזהנשאלהרשב"א:
נשאל עוד באפטרופא שמכר קרקע של יתומים כדי לפרוע חובותיהם כי
נתפשר עם בעלי החובות ונתפייסו בפחות .וכשגדלו היתומים רוצים לבטל
המקח מטעם דאין נפרעין מנכסי יתומים אלא אם כן רבית אוכלת בהם.
והלה השיב דהועיל להם הרבה שהרי נתפשר בפחות ועכשו היו צריכין
לפרועהכל.
והשיב הדין עם הלוקח שהרי רשאים למכור האפטרופוסין בשטר שיש בו
רביתוכןלאשהבכתובתהמשוםדמפסדה.והאיטעמאמהנילכלריוחשיש
ליתומים.שהמוכריםאומריםמוטבשנמכורעכשוולאנחושלספיקאדצררי
ושובר ומניחים הספק ותופסין הודאי .והלכך אף בזו כן .ואם יראה בית דין
שאלולאמכרופרעהיהבכךהפסדליתומיםהדיןעמו154...
כלומר ,למרות שהאפוטרופוס מכר ללא הכרזה ,כיון שעשה זאת על מנת להגן על
היורשיםמהפסדוודאי,הרישמכרתותקפה.155כךהובאגםבספרכנסתהגדולהבשם
מהר"שיפה:

154שו"תהרשב"אא,אלףטו.
 155בשו"ת מהרשד"ם חו"מ שמא ,ציטט את דברי הרשב"א ,והוסיף" :אך אמנם אפטרופוס שמוכר
בשבילליתןריוחליתומיםראוילולהמלךבב"דולהראותהטובהמגיעליתומיםבמכירתהקרקע".
במקרה דנן אין צורך לקבל את הסכמת בית הדין ,כיון שדווקא לגבי יתומים בית הדין הוא בעל
הסמכות,לעומתזאת,לגביהרכושהציבורי,נבחריהציבורהםבעליהסמכות.
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והוא הדין דאף במקום שנהגו להכריז ,אם ב"ד או אפוטרופוס ראו שלא
להכריז,לפישהיויראיםשמאיחזורבוהראשון-הרשותבידם156.
מכאןנראהשכאשרהמכרזנכשלוהוכחשנבחריהציבורקבלוהחלטהללאמכרז,אך
מתוךדאגהלאינטרסהציבורי,החלטתםתקפה.

156כנסתהגדולהקט,הגב"ייג,וכןפסקבשו"תאבנישישא,צו.
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תקנהוחרם
מבוא
תקנותהמוסיפותעלדיןתורהמלוותאתעםישראלכמעטמראשיתקיומו,בכללזה
תקנותחז"לותקנותהקהל.חכמיםלמדועלסמכותםלתקןתקנותמהכתוב:
שהרי הוא אומר 'על פי התורה אשר יורוך' ,אלו גזירות ותקנות ומנהגות
שיורובהןלרביםכדילחזקהדתולתקןהעולם;'ועלהמשפטאשריאמרלך
תעשה' ,אלו דברים שילמדו אותן מן הדין באחת משלש עשרה מדות
שהתורהנדרשתבהן;'לאתסורמןהדבראשריגידולך',זוהקבלהשיקבלו
אישמפיאיש157.
וכן פסק גם הרמב"ם .158הרמב"ן 159הבין שלדעת הרמב"ם תוקף כל דין דרבנן ,הוא
מדאורייתא,והואהאריךלחלוקעליו.הראי"הקוקפירשאתהרמב"ןכך:
מכל מקום היסוד הברור הוא קבלת האומה ,כמפורסם משום דאיכא "הגוי
כולו"דוקא,היינושנתפשטהדברברובישראל.ושיטתהרמב"ןנודעתשאין
לאו דלא תסור שייך בעקרו לדברי סופרים ממש ,ובכל זאת הם חביבים על
ישראלומתקיימיםבאהבה160.
כלומר,הראי"הקוקהביןשלדעתהרמב"ןמקורהסמכותשלתקנותחז"לאינובתורה,
אלאברצוןהאומה,שקבלהעלעצמהאתהתקנות.
לאחרשהובהרשישתוקףלתקנותהשונות,ישלשאולמהימהותהתקנה?לשאלהזו
עשויותלהיותהשלכותרבותעלדיניהתקנות -כיצדמבטליםאותן?כיצדמפרשים
אותן?ועוד.
בגמראהובאושנימקורותלכלל"הפקרב"ד-הפקר":
דאמר רבי יצחק :מנין שהפקר ב"ד היה הפקר? שנאמר' :כל אשר לא יבא
לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל
הגולה' .רבי אלעזר אמר ,מהכא' :אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן
ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל' ,וכי מה ענין ראשים אצל

157מדרשתנאיםלדבריםיז,יא.
158רמב"םממריםא,ב.
159השגותהרמב"ןעלספרהמצוותלרמב"ם,שורשא.
160הרא"יהקוק,אדרהיקר,עמ'לט.
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אבות? אלא לומר לך :מה אבות מנחילין בניהם כל מה שירצו ,אף ראשים
מנחיליןאתהעםכלמהשירצו161.
המקור הראשון רומז לכך שיכולתו של ב"ד להפקיר ממון בתקנה קשור למושג
החרם ,162המופיע כבר בתורה .הראשונים זיהו את היכולת לתקן תקנות בכלל עם
החרם,כפישכתבהריטב"א:
...ותקנהוגזרהוחרםדיןאחדישלהםכדכתיב'במארהאתםנארים'163...
הדברבאלידיביטויבעשרותתשובות164בהןמוזכרבאופןזהאואחר":תקנהבחרם"
וכדומה ,בהקשר של תקנות הקהל .כך גם ישנן התייחסויות לתקנות חז"ל 165כאל
חרם ,כפי שעולה מהמקור ל"הפקר ב"ד הפקר" שנלמד מהחרם של עזרא ,שהובא
לעיל.מכאן,שעלמנתלהביןאתמהותהתקנהישלהביןמהוחרם.

מהוחרם?
בתנ"ך
בתנ"ך משמשת המלה חרם בשתי משמעויות עיקריות  -השמדה 166והקדשה לה'.167
בתורהנאמר:
ָתו
חּז ֹ
הא ֻ
הּומ ְּׂש ֵד ֲ
ִ
םּוב ֵה ָמ
ְ
מ ָא ָד
רלו ֵ
ֹ
ׁש
לא ֶ
םאיׁשלה' ִמ ָּכ ֲ
ַח ִר ִ
ׁשרי ֲ
םא ֶ
לח ֶר ֲ
ּכ ֵ
ַא ְך ָ
מן
ָח ַרם ִ
ׁשר י ֳ
א ֶ
ח ֶרם ֲ
ק ָד ִׁשים הּוא לה'ָּ  :כל ֵ
ק ֶדׁש ָ
ח ֶרם ֹ
ּכל ֵ
י ָּג ֵאל ָ
ו ֹלא ִ
כר ְ
י ָּמ ֵ
ֹלא ִ
תיּומת168
ָ
המו
ֹ
אי ָּפ ֶד
םל ִ
ָה ָא ָד ֹ

161יבמותפט,ב.
162עייןעודאנצי'תלמודית,כרךיז,בערך"חרם"טורשמגוהלאה.
163ריטב"אעבודהזרהלו,ב,ד"הכתוב.
164רשב"א קידושיןמג,ב,ד"הוכתב;שו"תהרשב"אב,שלה;ג,שצד;ה,רעט;ז,תלח;ראבי"הב,יומא
תקלא; כלבו ,קמז; שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם ,ד; שו"ת הרא"ש ז ,ד; ז ,ה; נה ,י; לח ,כא; נו ,ה;
שו"תהריטב"א,נ;קנו;שו"תזכרוןיהודה,ק;שו"תהריב"ש,רמט;שלט;שעז;שו"תתשב"ץ א,קנט;
שו"תיכיןובועזא,יז;תרומתהדשן,רפא;שו"תמהרי"ק,פד;קפא.
 165ראההרמב"ןבמשפטהחרם,שמשווהאתדיניהתקנה-חרםלתקנתמגילהוחנוכה;שו"תהרשב"א
א,תשפא,שו"תהר"ןמח,אגבהדיוןבחרםדרבנוגרשוםשלאלישאשתינשים.
166למשל,שמותכב,יט;דבריםג,ו;ז,ב;יג,טז;כ,יז,יהושעי,כח;י,לז;שמ"אטו,ט.
167ויקראכז,כח-כט,יהושעו,יז.
168ויקראכז,כח-כט.
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מפשט הפסוק עולה שניתן ליצור "חרם" שיחול על :אדם ,בהמה וקרקע .כיצד נוצר
אותו"חרם"ומהמשמעותו?בפסוקשהובאלעיל,החרםנוצרעלידי"איש",כלומר,
עלידיאדםפרטי.
לעומת זאת ,בשלושה מקומות בתנ"ך בהם מוזכרת הטלת חרם ,מדובר על חרם של
ציבור.פעםאחתלגביהכנענייושבערד:
א ָת ִרים ו ִַּי ָּל ֶחם
ה ֲ
ּד ֶר ְך ָ
י ְׂש ָר ֵאל ֶ
ּבא ִ
ּכי ָ
ה ֶּנגֶב ִ
ׁשב ַ
י ֵ
ע ָרד ֹ
מ ֶל ְך ֲ
ַע ִני ֶ
ה ְּכנ ֲ
ו ִַּי ְׁש ַמע ַ
תה ָעם
ןא ָ
ּת ֶ
ןּת ֵ
ָת ִ
ראםנ ֹ
אמ ִ
ֶדרלה'ו ַֹּי ַ
רי ְׂש ָר ֵאלנ ֶ
ּנּוׁש ִבי:ו ִַּי ַּד ִ
מ ֶּמ ֶ
ׁש ְּב ִ
ְּב ִי ְׂש ָר ֵאלו ִַּי ְ
ַע ִני
ה ְּכנ ֲ
את ַ
ּתן ֶ
י ְׂש ָר ֵאל ו ִַּי ֵ
קול ִ
יהם :ו ִַּי ְׁש ַמע ה'  ְּב ֹ
ע ֵר ֶ
ח ַר ְמ ִּתי  ֶאת ָ
ָדי  ְו ַה ֲ
ּבי ִ
ַהּזֶה ְ
םח ְר ָמה169:
קו ָ
םה ָּמ ֹ
אׁש ַ
יהםו ִַּי ְק ָר ֵ
תע ֵר ֶ
םו ֶא ָ
םא ְת ֶה ְ
ַח ֵר ֶ
ַוּי ֲ
ומפרשרש"י":170ויחרםאתהם-בהריגה,ואתעריהם-חרמיגבוה".
פעםשניהמוזכרחרםלגביהעיריריחו:
ה ִריעּו
ה ָעם ָ
אל ָ
ׁש ַע ֶ
הו ֻ
י ֹ
אמר ְ
רות ו ַֹּי ֶ
ּׁשו ָפ ֹ
ּב ֹ
ה ִנים ַ
ה ֹּכ ֲ
ּת ְקעּו ַ
יעית ָ
ה ְּׁש ִב ִ
ּב ַּפ ַעם ַ
ו ְַי ִהי ַ
ר ָחב
ּבּה לה'  ַרק ָ
ׁשר ָ
א ֶ
ו ָכל ֲ
ה ִעיר  ֵח ֶרם  ִהיא ְ
תה ָ
ה ִעירְ  :ו ָה ְי ָ
את ָ
ָתן ה'  ָל ֶכם ֶ
ִּכי נ ַ
ׁשר
א ֶ
ה ַּמ ְל ָא ִכים ֲ
את ַ
ה ְח ְּב ַא ָתה ֶ
ּכי ֶ
ּב ַּב ִית ִ
א ָּתּה ַ
ׁשר ִ
א ֶ
ו ָכל ֲ
היא ְ
ּת ְחיֶה ִ
ּזונָה ִ
ַה ֹ
םאת
ּת ֶ
ׂש ְמ ֶ
םו ַ
ןה ֵח ֶר ְ
םמ ַ
ּת ִ
ימּוּול ַק ְח ֶ
ְ
ח ִר
ןּת ֲ
םּפ ַ
ןה ֵח ֶר ֶ
רּומ ַ
ִ
םׁש ְמ
ִ
ּת
קא ֶ
ׁש ָל ְחנּוְ :ו ַר ַ
ָ
ֶלק ֶדׁשהּוא
תּוב ְרז ֹ
ַ
ׁש
ינ ֹח ֶ
בּוכ ֵל ְ
ְ
ָה
ףוז ָ
לּכ ֶס ְ
תוְ :ו ֹכ ֶ
םאו ֹ
ֹ
ּת
ַע ַכ ְר ֶ
לל ֵח ֶרםו ֲ
ֵהי ְׂש ָר ֵא ְ
חנ ִ
מֲ
ַ
ָבוא171:
או ַצרה'י ֹ
לה' ֹ
מצודת ציון 172פירש ,כפי שמשמע מפשט הפסוקים ,שחרם בהקשר זה משמש בשני
מובנים:קודשלה')כלימתכת(והשמדה)כלהשאר(.
הפעםהשלישית,בימיעזרא,היאבמשמעותשלהשמדה:
רלא
ׁש ֹ
לא ֶ
רּוׁש ָלִםְ :ו ֹכ ֲ
ץי ָ
ל ִה ָּק ֵב ְ
ּגו ָלה ְ
ה ֹ
ּבנֵי ַ
ל ֹכל ְ
ירּוׁש ַלִם ְ
ָ
ו
יהּודה ִ
ָ
ּב
קול ִ
ַע ִבירּו ֹ
ַוּי ֲ
הל
למ ְּק ַ
הּואי ָּב ֵד ִ
ִ
ו
כּוׁשו ְ
ֹ
לר
ָח ַרם ָּכ ְ
יםו ַה ְּז ֵק ִניםי ֳ
ְ
ּׂש ִר
תה ָ
ע ַצ ַ
יםּכ ֲ
ַ
ָמ
תהּי ִ
ׁש ַ
אל ְׁש ֹל ֶ
ָבו ִ
י ֹ
ּגו ָלה173:
ַה ֹ
כלומר,מישלאיצייתלהוראהלהתאסף,יושמדרכושו.174

169במדברכא,א-ג.
170רש"יבמדברכא,ג.
171יהושעו,טז-יט.
172מצודתציוןיהושעו,יז.
173עזראי,ז-ח.
 174מצודת ציון )שם(" :ענין חורבן ואבדון" .כאמור לעיל ,מכאן למדו חכמים ש"הפקר ב"ד  -הפקר",
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בשלושתההקשריםחרם מתייחסלמעמדוומצבושלרכושמסוים,מעמדזהנוצרעל
ידיהחלטהשלציבור.

חרםוהקדש
םאיׁשלה'",התבארובמשנה:
ַח ִר ִ
ׁשרי ֲ
םא ֶ
לח ֶר ֲ
הדיניםהעוליםמהפסוק" ָּכ ֵ
מחריםאדםמצאנוומבקרומעבדיוומשפחותיוהכנעניםומשדהאחוזתו175...
להלכהפסקהרמב"ם:
אחדהאומרהריזההקדשלבדקהביתאוחרםלבדקהביתאוחרםלשמים,
וכןבכלנכסיואםאמרכלנכסיוהקדשאוחרםלבדקהביתאוחרםלשמים
הריאלויפלולבדקהבית,אבלאםאמרחרםסתםהריאלולכהנים,שסתם
חרמיםלכהנים,שנאמרכלחרםבישראללךיהיה176.
כלומרכאשראדםאומרשדברמסויםיהיהחרםהואעוברלבעלותהכהנים,כאשר
הואאומרחרםלשמיםוכדומההואעוברלבדקהבית.מכאן,שחרםהואמעיןהקדש
שאדםיוצר.
יּומת" ,נדרש בכמה מקומות,
מות ָ
י ָּפ ֶדה  ֹ
לא ִ
ה ָא ָדם ֹ
מן ָ
ָח ַרם ִ
ׁשר י ֳ
א ֶ
ח ֶרם ֲ
הפסוקָּ " :כל ֵ
בשניאופניםעיקריים:
דתניא:מניןהיוצאליהרגואמרערכיעלישלאאמרכלום?ת"ל':כלחרםלא
יפדה' ,יכול אפילו קודם שנגמר דינו? תלמוד לומר' :מן האדם' ,ולא כל
האדם .ולרבי חנינא בן עקביא דאמר :נערך מפני שדמיו קצובין ,האי 'כל
חרם' מאי עביד ליה? לכדתניא ,רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה
אומר:לפישמצינולמומתיםבידישמיםשנותניןממוןומתכפרלהם,שנאמר:
'אם כופר יושת עליו' ,יכול אף בידי אדם כן? תלמוד לומר' :כל חרם' 'לא
יפדה'177.
עלפיהפירושהראשוןמתחדשבפסוקשיוצאלהיהרגהמתחייבבערךעצמו -הריהו
פטור .לפי הפירוש השני ,מי שהתחייב מיתת בית דין אינו יכול לפדות עצמו ממוות

"יחרם",פירושושהרכושיאבדממישיעבורעלההוראה.
175משנהערכיןח,ד.
176רמב"םערכיןוחרמיןו,א,כדעתחכמיםבמשנהערכיןח,ו.
177ערכיןו,ב.
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בכסף .שני הפירושים מניחים שחרם פירושו יוצא להיהרג .פירוש זה מובן לאור
האמורלעיל,כיוןשחרםפירושומיועדלהשמדה.
לעומתזאת,הרמב"ן,לאחרשהביאאתדבריחז"ל,הוסיף:
ועלדרךהפשט,יאמרהכתובכיכלהמחריםמשלוביןאדםביןבהמהושדה
אחוזתוהואקודשלשם,שהןחרמיםלכהניםואיןלהםפדיון,אבלהמחרים
מן האדם שאינו שלו כגון הנלחמים על אויביהם ונודרים נדר אם נתון תתן
את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם )במדבר כא ב( ,ימותו כל האדם
הנמצא בהם .והטעם ,שאין דעת הנודר כן לתתו לכהנים ,רק שיהיה הכל
אסורבהנאה,כינתכווןלהכריתהאויביםולכלותם178.
כלומר,כאשרמדוברעלחרםשלעלדברשאינושלהמחרים,הכוונהלנדרלהורגו,
כפישאכןמסופרבמקריםשהובאולעיל.

חרםונידוי
הקשרהלכתינוסףבונזכרהחרםהואהנידוי-
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב :מנדין לאלתר,
ושוניןלאחרשלשים,ומחרימיןלאחרששים179.
ובגמראבואר:
מוחרם  -לא שונה ולא שונין לו ,לא נשכר ולא נשכרין לו ,אבל שונה הוא
לעצמושלאיפסיקאתלמודו.ועושהלוחנותקטנהבשבילפרנסתו180.
לחרםבמשמעותשלנידויישמשמעותציבורית,כפישפסקהרמב"ם:
הרב שנידה לכבודו כל תלמידיו חייבין לנהוג נידוי במנודה ,אבל תלמיד
שנדה לכבוד עצמו איןהרבחייבלנהוגבונידוי,אבלכלהעםחייביןלנהוג
בונידוי,וכןמנודהלנשיאמנודהלכלישראל,מנודהלכלישראלאינומנודה
לנשיא ,מנודה לעירו מנודה לעיר אחרת ,מנודה לעיר אחרת אינו מנודה
לעירו181.

178רמב"ןויקראכז,כט.
179מועדקטןטז,א.
180מועדקטןטו,א.
181רמב"םתלמודתורהו,יג.
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רוצה לומר ,בניגוד לנדר פרטי שמאפשר לאדם לאסור את ממונו ,נידוי מאפשר
למנהיגי הציבור  -לנשיא  -להחיל איסורים על אחרים .בהקשר זה חרם הוא מעמד
של מעין כליון והשמדה זוטא .כאשר מוטל על אדם נידוי וחרם הרי שלמרות שלא
הורגיםאותו,מנתקיםממנומגעובכךפוגעיםבופגיעהחלקית.
ייחודושלהנידויהואבכךשישלוהקשרציבורי,שהרינידויוחרםמחייביםאתכלל
הציבור .כפי שהוכח לעיל ,ההקשר הציבורי של החרם עולה מהתיאורים של הטלת
חרםבתורה.כךמובנתההלכההבאה:
דתניא:נידוהוואינויודעמינידהו-ילךאצלנשיא,ויתירלונדויו182.
כלומר ,נשיא הוא הסמכות העליונה בעניין בנידוי ,ובכוחו להתיר נידוי של אחרים.
כמוכןפסקהרמ"א,עלפיספרתרומתהדשן:
רב שגזר חרם ונידוי באיזה דבר ,ואין תלמידיו יכולין לעמוד בגזירותיו ,אין
צריכיןלקיים183.
כלומר,ככלתקנותהקהל,גםבענייןנידוייכולהציבורלבטלאתדבריהחכםהמנדה.
משמעות הדבר היא שככל הנראה נידוי אינו נובע מכוחו של החכם המנדה ,אלא
מכוחושלהציבור.
נידוי מיוחד בכך שהוא ניתן להתרה ללא פתח ,כלומר ,בכוחו של המנדה לבטל את
הנידויללאשוםסיבה,כפישנפסקבשו"ע:
כיצד התרת נידוי ,אומרים לו :שרוי לך ,מחול לך ,ואם הוא שלא בפניו,
אומרים):פלוני(שרוילו184.
גםלגביאדםשנידהאוהחריםאתעצמופסקהרשב"א:
שאלה:מישמנדהעצמו,צריךשאלתחכם,ואםצריךפתחוחרטה?
תשובה :אין הנדוי צריך פתח וחרטה .אלא אומר לו :מותר אתה .שאין זה,
אלאכמתיריםאותומביתהאסורים185.
כלומר ,בניגוד לנדר שיוצר איסור חדש ,וממילא אין יכולת לבטלו ,נידוי-חרם אינו
איסור אלא עונש הנמצא בשליטת המנדה באופן מלא .בעקבות כך נפסק בשו"ע:

182מועדקטןיז,א.
183רמ"איו"דשלד,טו.
184יו"דשלד,כג.
185שו"תהרשב"אמיוחסות,רסא.
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"החרם ,אינו צריך לא פתח ולא חרטה" ,186כלומר ,כל חרם ,גם כזה שהוחל על ידי
אחראינוצריךפתחלהתרתו.
יש להעיר כי לגבי השאלה האם נידוי הוא מדאורייתא או מדרבנן נחלקו ראשונים.
הרי"ףסברשנידויהואמדרבנן,187לעומתו,סברהרשב"אשנידויהואמדאורייתא.188

כוחהשלתקנהודיניה
לאחר סקירת המושג חרם ופירושיו ,יש לעיין בקשר בין תקנות חז"ל ותקנות הקהל
לביןמושגהחרם.בהבנתמהותהתקנהנחלקוראשונים:יששסברושתקנההיאחרם,
השונהבאופןמהותימנדרושבועה,ודומהבדיניהלנידוי.וישאחריםשסברושתקנה
היאשבועהלכלדבר,אלאשמתקניהתקנההתנושהםעצמםיוכלולהתיראותה.
לגבי פרטי הדינים של התקנות אין מחלוקות רבות ,ולכן ראוי לסקור את ההלכות
הייחודיותלתקנותהקהל,כיוןשבכלשיטהישכדילהסבירהלכותאלה.

הדיניםהייחודייםלתקנה
תקנהחלהעלאדםגםללאהסכמתו

בניגודלשבועהשאדםצריךלקבלעלעצמו,הרישאתחרמיציבוריכולהרובלכפות
עלהמיעוטבעלכורחוכפישנפסקבשו"ע:
הנשבעשלאליכנסבתקנתהקהל,הוישבועתשואועלכרחוחלעליותקנת
הקהל,ואםאינונוהגכמותםנכשלבחרםתקנתם189.
מקורהדיןבפוסקיםשונים,ובהםהרי"ף190הרא"ש191והרשב"א.192

186שו"עיו"דרכח,ח.
187שו"תהרי"ףסימןרצא;רי"ףמועדקטןז,א":כלתיקודאמרינןבהאיעניינאלקולא".
188שו"תהרשב"אג,תלז,לגביחרמיציבור.
189שו"עיו"דרכח,לג.
190שו"תהרי"ףצב.
191שו"תהרא"שז,ה.
192שו"תהרשב"אז,קמז.
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הציבורמבטללעצמו

לדעת רוב הפוסקים 193הציבור יכול לבטל את החרם שקבל על עצמו ,וכך נפסק
בשו"ע:
נדרים וחרמים שמטילין הקהל ,לא מקרי על דעת רבים אעפ"י שאמרו על
דעת המקום ,ויש להם התרה בלא פתח וחרטה ,ואין צריך לא יחיד ולא ג'
הדיוטות ,שאינו אלא כעין גזירה ונידוי על כל מישיעבורעלגזירתם.הלכך
נודריןומתיריןהםבעצמם194.
לעומת זאת ,לדעת הרי"ף 195ורבי אברהם בן הרמב"ם ,חרם ונידוי זוקק התרה של
חכם,וכךהסביררביאברהםבןהרמב"םאתדיןהגמראשהובאלעיל,שנשיאמתיר
נידוי:
ולאמצינועלעניןהתרתחרםאותקנהאונדראושבועהנזכרנשיאכללכי
אם חכם .וכן אמרו חכמים חכם מתיר וכתיב אך לשון חכמים מרפא והאי
דאמרין'זיללגביר'יהודהנשיאהדלישארי',לאומכחביתדודהוהאךמכח
שהיה חכם ראש ישיבה שלארץ ישראל דהוא מצד הבנות בן בנו של רבינו
הקדושושמור'יהודההנשיא,וגלוילפניכלדכאירוחנמיכות,גדולהתורה
מןכהונהומלכות196.
הביטולהואמכאןולהבאולאלמפרע

בשו"ענפסק:
איןנדריצבורניתרים,אלאמכאןולהבא,אבללאעלמהשעבר197.
כלומר,בניגודלחכםשמתירנדרושבועהעלידיעקירתולמפרע,התרתחרמיציבור
היאמכאןולהבא.מקורהדיןבתשובתהרשב"א,198ועלכךחלקהרא"ש.199

193ראהלקמןבביאורשתיהשיטותבהבנתהתקנה.
194שו"עיו"דרכח,כה.
195שו"תהרי"ף,רפא.
196שו"תרביאברהםבןהרמב"ם,ד.
197שו"עיו"דרכח,כו.
198שו"תהרשב"אא,תרצה.
199שו"תהרא"שז,ד.
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חלעלהדורותהבאים

בניגוד לשבועה שאדם מקבל על עצמו ,ובוודאי שיורשיו אינם חייבים בכך ,חרם חל
גםעלהדורותהבאים:
איאפשרלהשביעהנולדיםאחרזמן,אבלנדויוחרםחלעלדורותהבאים200.
מקור הדברים ברמב"ן 201וברא"ש ,202זאת ,בניגוד לנדר שחל רק על הנודר ולא על
יורשיו.

תקנההיאחרם
בראש קבוצתהפוסקיםהמזהיםאתהתקנהעםהחרם,ומבחיניםבינהלביןשבועה,
ניצברבהאיגאוןשהבחיןביןתקנהלביןשבועהונדר:
ולענין נדר שהודר ברבים הכי הלכה ,נדר שהודר ברבים יש לו הפרה אבל
נדרשהודרעלדעתרביםאיןלוהפרה...אבלמהששאלתםעלרביםשקבלו
על עצמן לעשות תענית או שיתקנו תקונים ואחר כך נודע להם כי הטוב
והישר והיפה לשנות הדבר ההוא ,יש להם לשנות ופוחתין או מוסיפין לפי
דעתם203.
רב האי גאון כתב שישנה הבחנה בין נדר על דעת רבים ,שאין לו הפרה ,לבין
"תקונים"שהציבורמתקןשניתןלשנות.
הרמב"ןהרחיבאתהיריעה,ומנהמספרהבדליםביןחרםושבועה:
וישצדחמורבחרםזהשאיןבשבועות,שהמושבעמפיאחריםולאענהאמן
אינו כלום בשבועת ביטוי ,אבל בחרם אע"פ שלא קבל עליו ואפילו לא היה
שם בשעת הגזירה כיון שב"ד רשאין להחרים כדכתיב 'ואקללם ואשביעם
באלהים'הריהחרםחלעליוואסורהואלעבורעלאותהגזירהכמושבעמפי
עצמו.204

200שו"עיו"דרכח,לה.
201משפטהחרם.
202שו"תהרא"שה,ד.
203תשובותהגאוניםהחדשות)עמנואל,אופק(,פח.
 204ראהעוד,רמב"ן ויקראכז,כט,לגבישבועתעםישראלבמעשהפלגשבגבעה,בעקבותשבועהזו
הותרדמםשלאנשייבשגלעדשלאבאולמלחמה.
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וכן הדין באנשי אותה העיר אם הסכימו כולם או רובם במעמד טובי העיר
והחרימוכיוןשהםרשאיןלהסיעעלקיצתןולהחריםבדבר,החרםשלהםחל
על כל החייבים לילך בתקנתם ,ונמצא העובר על קיצתן מכל אנשי העיר
עוברעלהחרםוהואכעוברעלשבועה,והחרםנכנסלוברמ"חאיבריווכלתו
אתעציוואתאבניווהריהואכמנודהלבניעירו205.
כלומר ,ייחודו של החרם הוא שהציבור או חכמים יכולים להחיל אותו על הציבור
ללא צורך בהסכמתם .יש לשים לב לכך שהרמב"ן מזהה את החרם גם עם תקנות
הקהל,באומרו":להסיעעלקיצתן",המתייחסלתקנותבאופןכללי.206כמוכן,הרמב"ן
מזהה את החרם עם הנידוי ,שדיניו שונים באופן מהותי מדיני שבועה .הרמב"ן סבר
שזהוגםפשטהפסוק:
ואניאומרבשמאלאחרבקשתהמחילה,שזהופשטהכתובבתורה'כלחרם
אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת' ,כלומר מה שהסכימו עליו הכל
והוחרםלדעתםהעוברעליולאיפדהבממוןאלאחייבמיתה207.
כלומר ,הרמב"ן מזהה את תקנות הקהל ,עם החרם הכתוב בתורה .לדבריו ,בכוח
הציבורלתקןתקנהולחייבאתהעובריםעליהמיתה.
גםהרא"שזיההאתהתקנהוהחרםעםהנידוי,ובכךהסביראתההלכותהייחודיות
להם:
תחלהאכתובלךדיןהתרתחרם,שהקהלמתיריןבכליוםבלאפתחוחרטה
ובלא יחיד מומחה וג' הדיוטות ,אלא מתירין לעצמן .ודרשו רבותינו' :הוא
אינו מוחל ,אבל אחרים מוחלין לו' .208מאין פשט היתר זה? אלא ודאי אין
הקהל מתכוונין לחרם ולשבועה ,אלא מנדין ומחרימין כל מי שיעבור על
גזרתם,כחרמושלעכן וכההיאדעזרא':יחרםכלרכושו'.ואפילואםהזכירו
הציבור לשון שבועה ,אין דעתם אלא לנדות ולהחרים כל מי שיעבור על
גזרתם.וכןמצינובמעשהדפילגשבגבעה,דכתיב':כיהשבועהגדולההיתה
לאשר לא יעלה'; ותניא בילמדנו :וכי שבועה היתה? אלא ללמדך שהחרם
היא השבועה והשבועה היא החרם .וכן שבועת שאול לא היתה אלא גזרה
ונדוי עלכלמישיעבורעלגזרתו.וכןשבועהדיהושעביריחולאהיתהאלא
גזרה ,דאי אפשר להשביע הנולדים אחר זמן .אבל נדוי החרם חל על דורות

205משפטהחרם.
206ב"בח,ב.
207משפטהחרם.
208חגיגהי,א.
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הבאים .הילכך ,כל חרם שמטילין הקהל אינו אלא נדוי וגזירה .ובכל עת
שיסכימו רוב הקהל ,או טובי העיר שנבררו מדעת הקהל להיות כל צרכי
העירנחתכיןעלפיהם,להתירהחרם,ישלהםכחלהתירו209.

תקנההיאשבועהמותנית
בניגוד לגישת הראשונים שהובאה לעיל ,ישנם ראשונים שסברו שחרם הוא שבועה
לכלדבר,מקורלדבריהםניתןלמצואבדברירביעקיבא:
ר'עקיבאאומר:החרםהואשבועהוהשבועההואהחרם210.
כךעולהגםמתשובתהרי"ף:
וקהל שהחרימו עלדברונתחרטוילכואצלחכםויתירלהםאתהחרםכמו
שעושים בשבועה .ועיקר הנידוי הוא השמתא שמשמתין ב"ד מי שחייב
שמתא ואין לדבר קצבה אלא כפי מה שרואין הקהל וב"ד בין בשמתא בין
בזולתה211.
הרי"ףסברשאתחרמיהציבוריכולרקחכםלהתיר,כפישישצורךבהתרהשלחכם
בשבועה.בהקשרזה,ראוילהזכיראתשיטתרביאברהםבןהרמב"ם,שהובאהלעיל,
שכאשרנפסקשנשיאמבטלנידוי,הכוונהלנשיאתלמידחכם.
ראשונים אחרים יותר נדרשו לשאלה כיצד יכול ציבור להתיר לעצמו את תקנותיו
וחרמיו,ותשובתםהיתהשתקנהוחרםהםנדרמותנה,כךלמשלכתבוהתוספות:
ואםתאמרואותןחרמותשאנוגוזריןעלדעתהקב"הועלדעתהקהלהיאך
יש להן היתר דאפילו על דעת הקהל גרידא הוה על דעת רבים ועוד היכי
מישתריבלאחרטה?
וי"לדדעתהקהלכךהואשיתירוכשירצוואפילובלאחרטהומהשמסכימים
דעת הקב"ה תקנו הגאונים לחומרא בעלמא ולא דמי למה שהשביע משה
שהקב"ה צוה להשביע אבל חרמות שאנו גוזרים הכל תלוי בדעת הקהל
לחוד212.

209שו"תהרא"שכללהסימןד.
210פרקידרביאליעזרפרקלז.
211שו"תהרי"ף,רפא.
212תוספותשבועותכט,ב,ד"הכי.
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כלומר ,הציבור מקבל על עצמו חרמות ותקנות בתנאי שהוא עצמויוכללבטלאותן,
ללאצורךבחכם,זוגםדעתהרשב"א,213הריטב"א 214והריב"ש.215עלפישיטהזואין
שום הבדל עקרוני בין נדר ובין תקנה אלא רק שתקנה היא נדר על תנאי .תנאי זה
מאפשר לבטל תקנה מכאן ולהבא ,כפי שבעל מפר נדרי אשתו מכאן ולהבא כיון
שהתנתהאתנדרהבהסכמתו,כפישמופיעבגמרא:
כדרבפנחסמשמיהדרבא,דאמר:כלהנודרת-עלדעתבעלההיאנודרת216.
חלות הנדר על הדורות הבאים ,והחלתו על המיעוט בניגוד להסכמתו יתפרשו ככל
הנראהבכךשהציבורנתפסכיחידהאחת,וכאשרהציבורמחליטלקבלעלעצמונדר,
הרישהנדרחלעלכללהציבור,וכןשהתחלפותפרטיםבציבוראינהמשמעותית.217

תקנהבלאחרם
לצד"תקנהבחרם"ישנןגםתקנותללאחרם-218הפוסקיםמנומספרהבדליםביןשני
סוגיהתקנות:
חרםדאורייתא,תקנהדרבנן

בספר תרומת הדשן כתב שתקנה בחרם תקפה מדאורייתא ,לעומת,תקנהבלאחרם
שחלהרקמדרבנן:
ובנידון דידן דתיקנו בחרם ובאלה וקבלו עליהם בשבועה אם כן הוי
דאורייתא .והוראת אחד מהגדולים דלעיל יש לומר ,דתקנה בעלמא היתה
ולאבחרםולאבאלהאלאבקנסותבעלמא219.
נפקא מינה מרכזית לשאלת תוקף התקנה ,היא במקרה של ספק ,שהרי "ספק
דאורייתא-לחומרא",כךלמשלכתבמהר"יבןלב:

 213שו"תהרשב"א א,תתטו;ג,שג;ג,שו;ג,תמג;ג,תמה;ד,שי;ה,רלד;ה,רלה;המיוחסותלרמב"ן,
רמא;חידושיהרשב"אשבועותכט,א,ד"העלדעת.
214חידושיהריטב"אשבועותכט,א,ד"הוליטעמיך.
215שו"תהריב"שסב;קפה;רפב.
216נדריםעג,ב
217ברוחדבריהגמרא)תמורהטז,א(":איןציבורמתים",לגביקרבנותציבור.
 218יש מהפוסקים )ט"ז יו"ד ריח ,ד; שו"ת דעת כהן עניני יו"ד ,ב; שו"ת מנחת יצחק א ,צא( שכתבו
שתקנהלחיזוקהדת,דינהכתקנהבחרם,למרותשהדברלאפורש.
219תרומתהדשן,רפא.הואעצמוצייןשמהסמ"גמשמעשגםתקנהבלאחרםתקפהמדאורייתא.
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והיה להם הדבר בספק ,ולפי זה אם התקנה הזאת כשתקנוה החכמים
הראשוניםלאתקנוהבחרם,בודאידאיןספק,דשמאהלכהאשתראובןבלי
רשותו ,מוציא את שמעון שהוא מחזיק בה ,אבל אם תקנוה בחרם כפי מה
ששמעתיהויספקחרם,וספקחרםלהחמיר220.
כלומר ,תקנה בחרם חלה מדאורייתא ,ולכן יש להחמיר בספק המתעורר בעקבותיה,
לעומתזאת,תקנהבלאחרםחלהרקמדרבנן,ולכןישלהקלבספקותיה.
חומרה

הט"ז 221כתב שלא ניתן לתקן תקנה הסותרת דבר המפורש בתורה להיתר ,על דבריו
היה קשה מחרם דרבנו גרשום ,שאסר לשאת שתי נשים למרות שהדבר מפורש
בתורהלהיתר.החתםסופרתירץאתהקושיהכך:
מהשהקשהלט"זאיךהחריםרבנוגרשוםעלמהשמפורשבתורה?אדרבנו
גרשום לאקשיאמידי,דאע"גאיןחכמיםיכוליםלאסורבתקנהמהשמותר
בפירוש בתורה ,מכל מקום אדם האוסר על עצמו בשבועה או בחרם בודאי
אסור אפילו מה שהותר בפירוש בתורה ...ולא אמר ט"ז אלא דאי לא אסרו
בחרםרקבתקנהליכאלאודלאתסור222.
כלומר,תקנהבלאחרםאינהיכולהלאסורדברהמותרבתורהבפירוש,אולם,תקנה
בחרם ,כדוגמת חרם דרבנו גרשום ,223יכולה לאסור ,כשם ששבועה אוסרת דברים
המותרים.מדבריומשמע,שתקנתחכמיםרגילהאינהתקנהבחרם.224
נפקאמינהנוספתעולהבעקבותפסיקתהשו"ע:
אם הטילו הקהל חרם ,שלא ישחוט אלא טבח ידוע ,ושחט אחר ,י"א
ששחיטתואסורה225.

 220שו"תמהר"יבןלב א,מט.וראהעודשם,ב,ע;ש"ך יו"דריח,ג;שו"תנודעביהודה קמא,יו"ד,ע;
שו"ת שואל ומשיב א ,ג ,יב ,בעניין חרם דרבנו גרשום; שו"ת מנחת יצחק א ,צא ,שהביא מקורות
רביםבעניין;שםז,קיב;שו"תאפרקסתאדעניאא,קצב.
221ט"זאו"חתקפח;יו"דקיז;חו"מב.
222שו"תחתםסופרו-ליקוטים,נב.
223עייןבשו"תאבנינזראה"ע,ח,שכתבשחדר"גאינותקנהבחרם.
 224בשו"תמנחתיצחקא,צא,הביאאתספרבריתאברהםשכתבשכלתקנתחכמיםהיאבחרםולכן
תוקפהמדאורייתאמןהפסוק"לאתסור",אולם,חכמיםויתרועלהתוקףמדאורייתאוהשאירואת
תקנותיהםרקבתוקףמדרבנן.
225שו"עיו"דא,יא.
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האחרונים דנו בשאלה האם מדובר דווקא על תקנה

בחרם,226

ולכן העובר עליה

שחיטתופסולה,אושמאגםבתקנהבלאחרם.227
חרםחלעלהמיעוט

אחדההבדליםהמרכזייםביןתקנהבחרםלתקנהבלאחרםהואבשאלההאםהרוב
יכוללכפותאתדעתועלמיעוט,כפישכתבהרא"ש:
לאפירשתשאלתך,אםהרבעשהתקנתובחרם,אותקנהבעלמאבלאחרם.
ואםתקנהבעלמאהיתה,אותןשמיחושלאבפניו,אףאםהיובביתהכנסת
לאחלההתקנהעליהם...כלשכןאלו,שנמנעומלבאלביתהכנסתכדישלא
יהומקבליםעליהםהתקנה228.
לעומתזאת,המהריט"ץחלקעלכך:
אמנםאםישהסכמהשלאיעשו,כוליעלמאמודודאפילושתהיהבלאחרם
ובלא נידוי בודאי שאינם יכולים לעבור את פי המרובין שהסכימו שלא
לעשות חברה ...דהא בההיא ברייתא דרשאין בני העיר להתנות על המדות
ועלהשעריםוכו'ולהסיעעלקצתן וכו',שםלאהזכירוחרםולאנדוי,אלא
אמרו שיש להם רשות להסיע על קיצתן ,שרוצה לומר שיענישו את העובר
בממון .ובודאי שאפילו לא עשו בכח חרם הסכמתן קיימתואינםיכוליםבני
העירלעבורעלדבריהם,ואפילובלאחרםובלאקנסממון229.

סיכום
המושגחרםעברגלגוליםרבים.בתורהנאמרשאדםיכוללהחרים,ובהלכההתבאר
שמדוברבהקדש.כמוכן,מסופרבתנ"ךשישראלהחרימואתעריהכנעניואתיריחו,
וכן שעזרא והזקנים איימו בהחרמת רכושו של מי שלא יגיע למקום מסוים .במקרים
אלהחרםפירושומיועדלהשמדהאוקודשלה',והדברנוצרבהחלטהשלהציבור.

226שו"תנודעביהודהקמא,יו"ד,א;שו"תדעתכהןב.
 227ש"ך יו"דא,לח.בשו"תשאילתיעבץ ב,כד,הסבירשתקנהבחרםפוסלתמדאורייתאותקנהבלא
חרםפוסלתמטעםקנס.
228שו"תהרא"שנו,ה,וכןמשמעמשו"תאדמתקודשא,חו"מ,עד.
229שו"תמהריט"ץהחדשות,קצט.
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מכאן מובן מדוע השלב השני של הנידוי מכונה חרם ,כיון שיש בו פגיעה חלקית
במוחרם )מעין השמדה חלקית( ,וכן שהוא מחייב את כלל הציבור ,וניתן לביטול על
ידימייצגהציבור-הנשיא.
הפוסקיםזיהואתתקנותחז"לותקנותהקהלעםהחרם,המופיעכברבתורה.כמוכן,
הם סברו שלתקנה-חרם יש דינים ייחודיים ,השונים באופן מהותי מנדרים ,שבועות
והקדשות של אדם פרטי .בכלל הלכות אלה :היכולת להתיר את החרם ללא שאלת
חכם,חלותהחרםעלהדורותהבאיםועוד.עלחלקמהלכותאלההיומישחלקו.
למרותההסכמההרחבהבדברדיניהתקנה-חרם,נחלקוהפוסקיםבשאלהמהמהותו
של החרם .יש שסברו שחרם שונה באופן מהותי מנדר ,וזהה לנידוי .ויש אחרים
שסברו שחרם הוא נדר על דעת רבים ,אולם ,ניתן לבטלו ללא שאלת חכם ,כיון
שהציבורהתנהמראששכךיהיה.
לצד תקנה בחרם תתכן גם תקנה ללא חרם ,וישנם כמה הבדלים בין שני סוגי
התקנות,רובםנובעיםמכךשתקנהבחרםתקפהמדאורייתא,לעומתתקנהבלאחרם
שתקפה מדרבנן .להבדל זה נפקא מינה במקרה של ספק ,כיון שספק דאורייתא
לחומרא.כמוכן,חרםהואאיסורגמור,ומישעוברעליושחיטתופסולה.
הרא"שכתבשרקבתקנהבחרםהרובכופהאתהמיעוט,אולם,המהריט"ץחלקעליו.
ישלהעירכיהמנהגהואשהרובכופהאתהמיעוטגםבתקנהללאחרם.
לאורחומרתהחרםהמליץהב"חלהעדיףתקנותללאחרם:
ואינני אומר שלא לתקן תקנות על זה ,כי ודאי כל מה שתקנתם עד הנה
ותתקנו עוד הכל הוא צורך שעה .אלא שיש לכם לפרש בתקנה שלא
הסכמתםעלזהבחרםאלא שארעונשיםעלהעובר:שיענשבכךוכךממון,
וכךוכךבגופוולגרשומןהמלכות,אולמסרובידהשררותכפיראותעיניכם
מהטובלתקןהדורוהיהד'אלקיםעמכםבעצהזו230...


230שו"תב"חהחדשות,מג.
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כיצדישלפרשאתהחוק?*
הלכות רבות נאמרו לגבי דרכי פירוש תקנות הקהל ,231מה מקורן של הלכות אלה,
ומהםהעקרונותשלהפרשנות?כפישהוכחלעיל,הרישתוקפהשלתקנההואכשל
נידויאונדרציבורי,כיוןשכךמובןמדועהפוסקיםהשווביןדיניפרשנותנדרים,לדיני
פרשנותתקנות.
אף שממבט ראשון ההשוואה לנדר נראית מפתיעה ,הרי שעיון נוסף מבהיר את
ההשוואה .נדר יוצר איסור יש מאין ,וכך גם תקנה .אדם הנודר נדר הוא בעצם
המחוקק של עצמו ,כשם שמתקני תקנה מחילים חוק על הציבור .ולכן ,ההלכות
החלותעלנדרים,חלותגםעלתקנותהקהל,כלומרעלחוקים.להלןתהווההשוואה
זובסיסלעיוןבשאלתפרשנותהתקנות.

לשוןהחוקאוכוונתהמחוקק
פיוולבושווין
בהלכותנדריםהכללהוא":אינוחייבעדשיהיהפיוולבושוין",232כלומר,נדרמחייב
בתנאי שיש מאחוריו רצון וכן שהוא מתבטא במילים ברורות .לכן ,כאשר אדם כשל
בלשונווהתבטאבשונהמרצונו -דבריואינםמחייבים.כךגםבהתקנתתקנות,ישנה
עדיפותברורהלכוונתמתקניהתקנות,עלפנילשוןהתקנה.כךכתבופוסקיםרבים,233
ובהםהרשב"א":ובעניןנדריםוחרמותושבועותפיוולבושויןבעינן".234


* מהדורה מקוצרת של מאמר זה פורסמה בעיתון הצפה ,בעקבות הדיון הציבורי והמשפטי בשאלת
מועד הבחירות הבאות .מוקד השאלה היה :האם לקבל את החוק כלשונו ,ולקיים את הבחירות
בחשווןתשס"ז,אושמאלקבועכיכוונתהמחוקקהיתהשונה,ועלפיההבחירותצריכותלהתקיים
שנהמאוחריותר-בחשווןתשס"ח.בסופושלדבר,הוכרעכיהבחירותיתקיימובשנתתשס"ז.
231ראהלמשל,טוביהעיר,ירושליםתש"ס,פרקיג.
232רמב"םשבועותב,יב.
233ראה,שו"תהאלףלךשלמהיו"ד,טו;שו"תמהרי"קנ"ב,ג,שו"תהריב"שתנז;רסב;שו"תמהרשד"ם
יו"דקכה.
234שו"תהרשב"אה,רפב.
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איהבנתההשלכות
לאחר שנקבע שיש צורך בניסוח ברור ובכוונת הלב התעוררה השאלה ,מה הדין
במקרה שמתקני התקנה לא היו מודעים להשלכות השונות של תקנתם ,ובגלל
השלכותאלההםרוציםלבטלאתהתקנה.
שאלהזועמדהבמוקדתשובתושלהרשב"אוהעולהממנההוא,שכאשר"פיוולבו"
שלהמחוקקהיושווים,כלומר,שהניסוחשלהחוקאושרעלידיהמחוקק,הואאינו
יכוללטעוןשלאהביןאתמשמעותהדבריםולשנותאתהחוק.ואלודבריו:
ואםנפשךלומר:מכלמקום,כוונתהקהללאהיתהכך,ובעניןנדריםוחרמות
ושבועותפיוולבושויןבעינן.לאהיא!
...הכא ,פה איכא ולבא איכא .דהא לא טעו אלו בלשונם ,אלא בכוונתם.
שהרי נתכוונו להוציא בלשונם ,מה שנאמר ונכתב בספר .ודברים מפורשים
ותנאימבוארהוה...אלאשהםאומרים :שטעו,שלאהיתהכוונתםשיעלה
)=ניכוי(המסוההוצאותלסךגדולכזה.ואלודבריםשבלבהם,ודבריםשבלב
אינםדברים235.
הרשב"א השיב שאילו היו נציגי הציבור טועים בניסוח התקנה  -היתה עדיפות
לכוונתם על פני לשון התקנה .אולם ,כיון שהתקנה ביטאה את כוונת הציבור ,אין
משמעות לכך שהציבור טוען שהיו השלכות שהוא לא לקח אותן בחשבון ,כיון
ש"דבריםשבלב-אינםדברים".236

מימפרשאתהתקנות?
במשנהנאמר:
נדרבחרםואמרלאנדרתיאלאבחרמושלים,בקרבןואמרלאנדרתיאלא
בקרבנותשלמלכים,הריעצמיקרבןואמרלאנדרתיאלאבעצםשהנחתילי
להיותנודרבו,קונםאשתינהניתליואמרלאנדרתיאלאבאשתיהראשונה
שגירשתי,עלכולןאיןנשאליןלהם237...

235שו"תהרשב"אה,רפב.
 236קידושין מט,ב,ועוד.כלומר,כאשראדםמבצעהליךמשפטי)לדוגמא,מכר(ולאחרמכןהואטוען
שהואהתכווןשההליךמותנה-דבריואינםמתקבלים,כיוןשהואלאהוציאאתהדבריםמפיו.
 237משנה נדרים ב ,ה .נחלקו תנאים בהמשך המשנה האם יש מקום לגזור על עם הארץ שנהג כך
שהנדריחולכדישלאיזלזלבנדרים.
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בפירושו למשנה כתב הרמב"ם" :כלומר שאינו צריך להשאל לחכם שיתיר לו אותם
מפנישאינןחלין",וכןפסקלהלכה.238כלומר,כאשראדםנודרהואעצמויכוללפרש
אתדבריו.
הואהדיןלגביתקנות,כאשרישצורךבפירושהתקנה,הגוףהטבעיביותרהואהגוף
שתיקןאותן,וכךנפסקבשו"עוברמ"א:
לשון מסופק בהסכמה בחרם ,נידון כפי מה שיאמרו רוב הקהל שהיתה
כוונתם בשעת החרם .הגה :וכן בשאר דברים שהצבור מחולקים בו בענין
תקנתםוחרםשלהם239.
כלומר,ישללכתאחרכוונתמתקניהתקנה,והציבורהואהמוסמךלפרשאתהתקנה,
והסביראתכוונתו.במקרהזה,כמובכלהכרעהציבוריתאחרתישללכתאחרדעת
הרוב.240

פירושעלידיגוףנבחר
היו קהילות שהסמיכו גוף מסוים להכריע בספקות המתעוררים בביאור החוק,
והפוסקיםסברושרקאותוהגוףמוסמךלהכריעבכך,כפישכתבהרשב"א:
גם מה ששאלתם :אם לשונות הללו והספיקות נדונין על פי המוקדמין
)=נבחרי הציבור( או על פי חכם? באמת נראה שהן נדונין על פי המוקדמין,
משום אותו הפרק שכתוב בו :אם נסתפק בו ,יהיה ענינו וביאורו מסור
למוקדמי הזמן .ומה ששאלתם :אם נדונין על פי כונת המתקנין ,או על פי
חכם?כבראמרתי:שהכלתלויבבירורהמוקדמיןשהיובאותוהזמן,ולאעל
פיכונתמתקניהתקנה.ולאעלפיחכםאחר,זולתימוקדמיהזמן,שכןהתנו,
ועלדברזהנשבעוכלהעדה241.
כלומר,כיוןשהקהילהקבעהשכלספקשיתעוררלגביפירושהתקנותיתבררעלידי
נבחריהציבור,הרישהם,ורקהם,מוסמכיםלפרשאתהתקנות.במקרהזה,הנבחרים
אינםצריכיםלשערמההיתהכוונתמתקניהתקנה,אלאלפרשעלפישיקולדעתם.
במקוםאחר,התייחסהרשב"אלהיבטיםנוספיםשלשאלהזו:

238רמב"םנדריםב,יב.
239שו"עיו"דרכח,נ.
240ראהלמשל,שו"תהרא"שו,ח.
241שו"תהרשב"אג,תט.
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ומהששאלתםעלמהשכתובבלשוןהתקנה:וכללשוןמסופקוכו',יהיהעל
פי הברורים )=נבחרי הציבור( שבכל זמן וזמן ע"כ .אם נחלקו הברורים
בסברותבעניניםאלו,אםילכובהםאחרהרוב,ביןלהקלביןלהחמיר?ואם
הםמחצהעלמחצה,התיקחבהםהכרעתאחרים,אומהלעשותבהם?
דעו :שכל שקבלו הקהל עליהם דעות אנשים ד' או ה' או יותר ,אין הולכין
אחרהרוב.שאיןרוב,אלאבביתדין.ואםלאהושווכולםלדעתאחת,הרי
הנתבע פטור ,שמעמידין האדם וממונו בחזקתו ,עד שיודע שהוא חייב ,וזה
ברור .ולא עוד ,אלא אפי' אמרו הקהל :שילך הקהל אחר הרוב ,אם הם
שקוליםאלובאלו,הריזהפטור242.
כלומר ,כאשר הציבור הסמיך גוף מסוים להכריע בפירוש התקנות ,הרי שברירת
המחדלהיאשההכרעהתהיהשלאעלפירובדעות,אלאפהאחד,אלאאםכןנקבע
אחרתבמפורש.בכלמקרהשלספק,איןלהוציאממוןעלפיהתקנה.

פירושתקנותעלידיהפוסקים
במקרים רבים דנו פוסקי ההלכה 243בפירוש תקנות ,וניסו לשער מה היתה כוונת
מתקניהתקנה.כאמורלעיל,כאשרהיתהסתירהביןהלשוןלכוונההעדיפוהפוסקים
את הכוונה .למשל ,כאשר היצמדות ללשון התקנה אינה סבירה ,ראו הפוסקים244
מקום להניח מה היתה כוונת מתקני התקנה ולחרוג מהכתוב .כך למשל כתב
הרשב"א":וזהודאידבריהתולושגעון,ולאהיתהכוונתהקהלבתקנתםכן".245
הריב"ש הסיק מה כוונת מתקני התקנה מתוך ההקדמה לתקנה .תשובתו עסקה
בתקנה שאסרה תפילה בכל מקום פרט לבית הכנסת המרכזי ,ומסקנתו היתה
שהאיסורחלרקעלתפילהבמקוםשאינוביתכנסת:
ועוד ,שמלשון ההסכמה נראה ,שלא עלה על דעת הקהל אלא לאסור
להתפלל בבתיהם .לפי שכתב בנוסח ההסכמה ,וז"ל :שלפי שקצת היהודים
מן הקהל הנזכר ,לפעמים היו מתקבצים בבית אחד מהם להתפלל בעשרה,

 242שו"תהרשב"אה,רפט.
243שו"תהרשב"אא,ש;ג,תכב;שו"תהרא"שנה,א;ח.
244ראהלמשל,שו"תזכרוןיהודה,ע.
245שו"תהרשב"אג,שפד.
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ולסבת זה לפעמים לא היו נמצאין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שבעיר
עשרהלהתפלל246.
דהיינו,בניגודלפשטדבריהתקנה,פסקהריב"ששהתקנהאינהאוסרתתפילהבבית
כנסתפרטיאחר,שבינתייםנבנה,אלארקבבתיםפרטיים.

סיכום
כיון שתקנת הקהל דינה כחרם או כנדר ,הרי שהוא מתפרשת על פי דיני פרשנות
נדרים.כשםשבנדריםישצורךבפיוולבושווים,כלומר,בניסוחברורובכוונה,כךגם
בתקנות .כשם שאדם יכול לפרש את נדריו העמומים ,כך יכול הציבור לפרש תקנות
לאברורות.
כמו כן ,יכול הציבור להסמיך גוף מסוים לפרש את התקנות ,או להפנות את שאלת
הפרשנותלפוסקים.

246שו"תריב"ש,שלא.
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מבנהחוקתילמדינתהלכהדמוקרטית
בקרב הציבור רווחת התפיסה כי מדינה הפועלת על פי ההלכה היא בהכרח לא
דמוקרטית,אולם,עיוןבמבנההחוקתישלקהילותישראלבתפוצותמעלה,שנהגבהן
דוקאשלטוןבעלמאפייניםדמוקרטייםמסוימים,שניתןליישמוגםבמדינה.
לאחר העיסוק במבנה החוקתי של הקהילות ,תוצג הצעה למבנה חוקתי למדינת
הלכה דמוקרטית .הצעה זו באה לתת מענה למצב בו תהיה הסכמה לאומית על
הצורךבמדינתהלכה,בזמןשאיןאפשרותלייסדשלטוןמלוכני,כלומר,קודםשנודע
אדםמזרעביתדוד.

המבנההחוקתיבקהילות
כפי שיוצג לקמן ,בקהילות ישראל בספרד ,בתקופת "תור הזהב" ניתן למצוא מבנה
חוקתי ,בו מהווה הציבור ונציגיו רכיב משמעותי .הסמכות השיפוטית העליונה נתנה
בידיגדולהדור-לדוגמא,הרשב"א,וסמכותהחקיקהוהביצועהוענקהלנציגיהציבור.

נבחריהציבור-הרשותהמחוקקת
אין חולק על כך שבסמכות הסנהדרין או חכמי הדור לתקן תקנות ,כפי שכתב
הרמב"ם247אולם,נחלקוהפוסקיםהאםסמכותזונתונהגםבידיהציבורונציגיו.248
ישמהראשוניםשסברושהקביעהש"הפקרביתדיןהפקר"אינהמוגבלתדווקאל"בית
דין חשוב" .כל החלטה של נציגי הציבור ,שכרוכה בהפקעת ממון ,ראויה להיקרא
"הפקר בית דין" .כמו כן ,רבים מהפוסקים העניקו לנבחרי הציבור גם את הסמכות
להענישמישעוברעלתקנותיהם,אועלחוקיהתורה.
לעומת זאת ,יש פוסקים שסברו שמקור הסמכות של הציבור מבוסס על ההתחייבות
ההדדיתשלכלבניהציבור,וללאהתחייבותכזואיןלרוביכולתלכפותאתדעתועל
המיעוט .רק כאשר מדובר ב"מיגדר מילתא" יש לכל קהילה סמכות לכפות החלטות
עלהמיעוט.גםהגדרתמושגזהשנויהבמחלוקתאחרונים.

247רמב"םממריםא,א-ב.
248ראהמאמרראשוןבקובץזה.
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להלכה,פסקהרמ"א:
אף על פי שיש חולקין וסבירא להו דאין כוח ביד טובי העיר האלה רק
להכריחהציבורבמהשהיהמקדם,אושקיבלועליהםמדעתכולם,אבלאינן
רשאיןלשנותדברבמידידאיכארווחאלהאיופסידאלהאיאולהפקיעממון
שלא מדעת כולם ,מכל מקום ,הולכין אחר מנהגהעירוכלשכן,אםקבלום
עליהםלכלדברכןנראהלי249.
כלומר ,לדעת הרמ"א אם הציבור הסכים לכך שטובי הקהל יוכלו לתקן תקנות שיש
בהןרווחאלהאיופסידאלהאי",אזילאניתןלבטלתקנותאלו.
פסיקה זו לא הכריעה את הויכוח בין האחרונים ,אולם ,למעשה ,המנהג במדינת
ישראל ,ובעולם כולו ,הוא שחקיקה מתערבת גם בענייני היחיד וגם בענייני הציבור.
נראה שהציבור ככלל מעוניין בחקיקה שעוסקת בתחומים אלה ,גם אם יש מקום
לבחוןאתתוכןהחקיקה.כיוןשכך,תהיהגישהזובסיסלהמשךהדיון.

אדםחשוב
תנאינוסףלתוקפןשלתקנותעולהמדבריהגמראהבאים:
הנהוביתריטבחידעבדיעניינאבהדיהדדי,דכלמאןדעבידביומאדחבריה
נקרעוה למשכיה .אזל חד מנייהו עבד ביומא דחבריה ,קרעו למשכיה; אתו
לקמיה דרבא ,חייבינהו רבא לשלומי .איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא:
ולהסיעעלקיצתם!לאאהדרליהרבא.אמררבפפא:שפירעבדדלאאהדר
ליהמידי,ה"מהיכאדליכאאדםחשוב,אבלהיכאדאיכאאדםחשוב -לאו
כלכמינייהודמתנו250.
רב פפא הסביר את הכרעת הדין של רבא ,בכך שתקנה שלא קבלה את אישורו של
"אדםחשוב"אינהתקפה.
מיהואדםחשוב?

המושג"אדםחשוב"המופיעבגמרא,בוארעלידיהרמב"םכך:
במה דברים אמורים במדינה שאין בה חכם חשוב לתקן מעשה המדינה
ולהצליח דרכי יושביה ,אבל אם יש בה אדם חכם חשוב אין התנאי שלהן
מועילכלוםואיןיכוליןלענושולהפסידעלמישלאקיבלהתנאיאלאאםכן

249רמ"אחו"מב,א.
 250בבאבתראט,א.
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התנה עמהם ועשו מדעת החכם ,וכל מי שהפסיד לפי התנאי שאינו מדעת
החכםמשלם251.
כלומר" ,אדם חשוב" הוא תלמיד חכם העוסק בתיקון "מעשה המדינה" .הטענה כי
"אדם חשוב" הוא תלמיד חכם מוכחת מסוגיות נוספות ,252ומדברי רש"י .253אמנם,
ראוילצייןאתדבריהרשב"אבענייןזה:
ובלבד שיהיה בהסכמות אלו תלמיד חכם שבעיר ,אם ישנו בעיר ,או אדם
חשובשנתמנהפרנסעלהעיר254.
מדבריומשמעש"אדםחשוב"יכוללהיותגםפרנס,דהיינו,מנהיגציבורשאינותלמיד
חכם,אולם,יתכןשגםהרשב"אראהבכךעדיפותשניה.
מתיישצורךבאישורו?

נחלקוראשוניםמתינדרשאישורשלאדםחשוב.הריב"שכתב:
נראה :דהיינו דוקא בבני אומניות .דכל היכא דאיכא אדם חשוב ,ולא עשו
בהסכמתו ,לא הוו כבני העיר; ואינם יכולין להתנות ,אלא כיחידים ובקנין.
אבל בבני העיר ,לעולם יכולין להתנות ,ואינן צריכין להסכמת אדם חשוב
שבעיר.וכןנראהמדבריהרמב"םז"ל...וכןנראהמדבריהרמב"ןז"ל255...
כלומר ,לדעת הריב"ש דווקא בתקנה שמתקבלת על ידי סקטור מסוים ,יש צורך
באישורושלאדםחשוב.טעםהדברמובןמפירושהרמב"ןלסוגיא:
האדאמרינןבהנהוביתריטבחידהיכאדאיכאאדםחשובלאוכלכמינייהו
דמתנו,נראהמשוםדילמאאיכאפסידאללקוחותדמייקריזביני,הלכךלאו
תנאההואעדדשקלירשותמיניהואע"גדחזינןהשתאדליכאפסידאלאהוי
תנאייהותנאה256...
כלומר ,כאשר מדובר בסקטור המקבל תקנה לטובת עצמו ,הרי שיש חשש שכלל
הציבוריפגעמןהתקנה,ולכןנדרשאישורושלאדםחשוב.

 251רמב"םמכירהיד,יא.
 252שבתנא,א;קמב,ב;כתובותנב,ב;פו;א;בבאמציעאעג,א;עבודהזרהמח,ב.
 253רש"י)חוליןקלד,ב,ד"הואיבעית(":אדםחשוב-כגוןממונהראשישיבה".
254שו"תהרשב"אד,קפה.
 255שו"תהריב"ששצט.
 256רמב"ןב"בט,א,ד"ההא.
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בניגודלכך,ראוראשוניםאחריםצורךבאישור"אדםחשוב"בכלמקרה,כפישמשמע
מדבריהרשב"א:
תשובה שורת הדין נראה לי בברור שרשאין בני העיר לעשות כן ובלבד
שיסכימובכךאנשיהעיר.ואםיששםתלמידחכםולאהסכיםעמהםלא257.
למעשהנחלקוראשוניםואחרוניםכיצדלפסוקבמחלוקתזו,258ונראהשדעתרבים259
מהםכדעתהרשב"א.עלפישיטתהרשב"א,דרישהזומצמצמתבאופןמשמעותיאת
סמכותהציבור.כיוןשכלחקיקהמחייבתאישורשלפוסקיההלכה,מתוקףסמכותם
לתקןתקנות.
מדועישצורךבאישורו?

אתהצורךבאישוראדםחשובניתןלהסבירבשתידרכים:
הדרך האחת ,יש צורך בבדיקה הלכתית של התקנה .האדם החשוב בודק את
ההתאמהביןהתקנהלביןדיניהתורה,כךכתבפרופ'מנחםאלון.260
הדרך השניה ,ה"אדם חשוב" הוא נבחר הציבור והוא המוסמך לתקן תקנות ,כאשר
נבחרגוףמשנינוסף-טוביהעיר-לתקןתקנות,הרישישצורךבאישורושלהמחוקק
הראשי.261
ניתןלמצואמספרראיותלכך:
.1

העובדהשבגמראנאמרשרקכשישאדםחשובשכלעסקיהציבורמוטליםעליו,
ישצורךבאישורו,מוכיחהשלאמדוברבאישורהלכתי.שהריאישורהלכתיניתן
לקבלמכלתלמידחכם,וכןאיןמקוםלויתורעלאישורכזה.לעומתזאת,עלפי
הדרך השניה ,רק כשיש מנהיג ציבור ,שהוא המחוקק הראשי ,הרי שיש צורך
בהסכמתו.

.2

מדבריהרשב"אשקבעכיאדםחשוביכוללהיותפרנסברורשלאמדוברבתפקיד
שיפוטי-הלכתי.

.3

כךמשמעמהרא"ם:

 257שו"תהרשב"אא,אלףרו.
 258ראהלמשל,שו"תציץאליעזרב,כג.
259

רא"ש ב"ב א ,לג; טור חו"מ רלא ,רמ"א רלא ,כח; ש"ך חו"מ רלא ,ד; שו"ת אורח משפט חו"מ ,ב;

שו"תציץאליעזרב,כג,טו;שו"תמשפטיעוזיאלד,חו"ממב;אגרותמשהא,נט.
260מנחםאלון,המשפטהעברי,ירושליםתשנ"ח,עמ'.607
261ראהבפרקהעוסק)לידהערה(349במלוכהודמוקרטיה,שזהויתרונו,ואוליגםתפקידושלהמלך.
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אבל אםחסראחדמאלוכגוןשנעשוהתנאיםשלאבעצתכלטוביהעירוכל
שכן שלא בעצת החכם המנהיג דכולהו בטלי לגביה מפני שהוא ממונה
עליהם כמו שהבית דין הגדול הוא ממונה בדור הנה אף על פי שהסכימו
באותן התנאים רוב בני העיר אינם יכולים להכריח למי שלא קבל תנאם
לקונסו בשום קנס שבעולם משום דלא שייך הכא הפקר כלל מכיון שנעשו
התנאים שלא מדעת החכם המנהיג העומד במקום בית דין הגדול
שבירושלם262...
דהיינו,היחסביןטוביהעירלאדםהחשובהואכיחסשביןביתדיןמקומילבית
דין הגדול .על פי הדרך השניה יש הבדל מהותי בין תפקיד טובי העיר לתפקיד
האדם החשוב .טובי העיר הם המחוקק ,והאדם החשוב הוא המבקר של החוק.
אולם,מהרא"םמשמעשאיןהבדלביןאופיהתפקידיםאלאביןעוצמתהסמכות
האדםהחשובהואהמחוקקהראשי.אדםחשובבזמננו

מהגמרא שהובאה לעיל משמע שאישורו של "אדם חשוב" נדרש רק במקרה שיש
אדםחשוב,ומכאןהסיקהגר"מפיינשטיין-
והיכאדאיכאאדםחשובשלאמהניהואדוקאאדםחשובהממונהפרנסעל
הצבורלעייןבתקנותבניהעירובכלצרכיהם...וא"כבעריםשבמדינהזולא
ממונהשוםחכםעלכךולכןהואכליכאאדםחשוב,שתנאיהםותקנותיהם
קיימים,וכ"שבמדינתנושישלהםרשותמהממשלהעלזה263.
הגרב"צעוזיאלכתבשבמקריםמסוימיםצריךליצורגוףשימלאאתתפקידושל"אדם
חשוב":
ולמעשה אני אומר לעניות דעתי ,כי לפי מצב תנאי העבודה בזמן הזה אין
אדם חשוב יכול בעצמו לדון על תוקף חקיותיהם של הפועלים ,אלא צריך
לדעתי להקים בית דין חשוב של יודעי משפטי התורה ואנשי מדע שיודעים

 262שו"תהרא"ם,נז,ד"האםכן.
 263שו"תאגרותמשהחו"מא,נט.
הרב יאיר פרנק :יש מקום לשאול ,אם יש חשיבות לאישורו של אדם חשוב ,כיצד ניתן לקבל את
המצב בו החכם שבעיר אינו נשאל ובגלל זה אינו אדם חשוב .להפך ,יש לפעול לכך שחכם העיר
יהפוךלאדםחשוב.
ע.ר :.כפי שכתוב למעלה ,לענ"ד הצורך באישורו של אדם חשוב אינו מהותי ,אולם ,במקום שיש
אדםחשוב,הרישאסורלנבחריהציבורלחתורתחתסמכותו.
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פרקבתורתהאיקונומיאהכלכליתותנאיהשוקהחברותיוהםבצרופםיקבעו
חקת העבודה לפרטיה ולמנות אח"כ דיינים קבועים שידונו על יסוד חקה זו
בכל הסכסוכים שיפלו בין הפועלים עצמם בנוגע לחלוקת עבודה צודקת
ביניהם,וביןהפועליםובעליהביתבנוגעליחסיהםההדדיים264.

הרשותהשופטת
הענקתסמכויותנרחבותכלכךלנציגיהציבור,הפכהאתחכמיהתורהבעיקרלרשות
שופטת.במסגרתזועסקוהפוסקיםבשאלותשונותשעלובעקבותהתקנות.
הגבלתהרשותהמחוקקתוהמבצעת

הפוסקים עסקו בשאלת תוקפן של תקנות ,כלומר ,הפוסקים ראו עצמם כמעין בית
משפט לחוקה ,שתפקידו לקבוע האם חוק של הקהילה )=תקנה( תקף על פי החוקה
)=התורה( .כמו כן עסקו הפוסקים בשאלת תוקפן של החלטות הרשות המבצעת
בקהילה.
כך למשל ,הרשב"א סייג את כוחו של הציבור ,כאשר התקנה נועדה להתיר איסור
תורה:
היאך הסכימו הרבים להתיר האיסור ,כל מי שמסכים להיתר זה ,כמסכים
לעשות עבירה בכינופיא ,וכל הסכמה שהיו הנסכמים רבים תהיה אותה
ההסכמהרבתהמהומה265.
בין הפוסקים הנוקטים גישה המרחיבה את סמכותם של נציגי הציבור ,יש רבים
שהוסיפו שלציבור או לנציגיו יש סמכות לתקן רק תקנה שיש בה משום "תיקון
הקהל".כךלמשלאומרהרשב"א:
דעתי הוא שהציבור יכולין להכריח את היחיד להיותו בהסכמתם בכל ענין
שיהיהתיקוןהקהל266.
פירושו של המושג "תיקון הקהל" דורש ביאור .עובדה זו חייבה את הפוסקים לפרש
מושג זה כאשר התעוררו סכסוכים בנוגע לפעילות של הציבור .בפסקים אחדים
מוצאים אנו דוגמאות לתקנות הנכללות ב"תקנת הקהל" :מהר"ם אלשייך 267קבע

 264שו"תמשפטיעוזיאלד-חו"ממב.
265שו"תהרשב"א,ז,רמד.
266שו"תהרשב"א,ז,שמ.
267שו"תמהר"םאלשייך,נט.
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שפיקוח על מחירים הוא בגדר "תקנת הקהל" .הראי"ה קוק 268קבע שמניעת שיבוש
משמעותי בתכנון העיר נכלל ב"תקנת הקהל" .הב"ח ,269טען שהגנה על פרנסתם של
המיעוט,עלידימניעתתחרותחופשיתאיננהבגדר"תקנתהקהל".
שיפוטעלפיתקנותהקהל

הפוסקיםעסקוגםבהכרעתספקותשהתעוררובעקבותהתקנות,דהיינו,הפוסקיםראו
בתקנות חלק מן החוק המחייב ,ואת עצמם כמוסמכים לדון גם על פיו .כך עולה
מעשרות תשובות הלכתיות ,270ובהן גם התשובה הבאה ,שעסקה בויכוח בין חזן
הקהילה שהזקין לבין הציבור ,בשאלה מי מוסמך למנות יורש לחזן  -האם החזן או
הציבור:
ועוד כי מתוך לשון התקנה נראה שמתחלה התנו עמו בכך בפירוש .שכן
כתוב בלשון התקנה ואין לקהל למנות אחר לעזור לחזן הנזכר בשום דבר
מהדברים הנזכרים לבד מי שימנה החזן הנזכר .ושלא יוכל שום אדם
להתמנות עליו ולא לבא עליו בשום דבר מכל הדברים הנזכרים או השמוש
הנזכראלאבעצתווברצונו...
נראה מתוך לשון זה שאפילו יחלה שנה תוך שנה אינן רשאין למנות אחר
לעזרו.אלאאותושימנההחזןואותושימנההואשיתמנה271.
כלומר,כיוןשבתקנהנכתבשכלמחליףלחזןימונה"בעצתווברצונו",הרישהחזןהוא
המוסמךלמנותלעצמומחליף.
יתירה מזו ,על פי הגישה המרחיבה ,המאפשרת לציבור ולנציגיו לתקן תקנות ,הרי
שהםמוסמכיםגםלמנותגוףשידוןעלפיהתקנות,כפישפסקהרשב"א:
גם מה ששאלתם :אם לשונות הללו והספיקות נדונין על פי המוקדמין
)=נבחרי הציבור( או על פי חכם? באמת נראה שהן נדונין על פי המוקדמין,

268שו"תאורחמשפט,חושןמשפט,י.
269שו"תהב"ח,ישנות,סימןס.
270

להלןרשימהחלקית:שו"תהריטב"א נ;קיד,קכ;שו"תהרשב"א א,תקמט;ג,שפג;ג,שפו;ג,שפז;

ג,תו;ג,תכא;ג,תכב;ג,תכז;ג,תלא;ג,תלב;ד,רסח-רסט;ד,רע;ד,שח;ד,שט;ה,קכו;ה,רמז;ה,
רפא,ה,רפד;ה,רפז;ה,רצ;שו"תהרא"ש נה,א;נה,ח;נה,ט;שו"תזכרוןיהודה,נט;סח;ע;שו"ת
הריב"שרסב;של;שלא;שו"תמהר"יבירב,ט;שו"תרדב"זב,רסה;שו"תמהרלב"חקלו;אבקתרוכל
קח;שו"תבעליהתוספות,סד.
271שו"תהרשב"אא,ש.
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משום אותו הפרק שכתוב בו :אם נסתפק בו ,יהיה ענינו וביאורו מסור
למוקדמיהזמן272.
אמנם,כאשרגםכאשרסמכותהשיפוטעלפיתקנותנתנהלגוףשהציבורבחר,פוסק
ההלכהנשארבגדרערכאתהערעורהאחרונה,כפישעולהמתשובתהריטב"א:
עודטועניןהקהלואומריםשכתובבתקנהשכלספקשיולדבמשמעותהלשון
שיהאנדוןלפיראותעיניהמוקדמים,והםרואיןלדוןבמקוםזהבתבתושל
ראובןהנזכר כבתוממש,וראובןמשיבשלאנתנהלהםרשותלדוןלפיראות
עיניהםכיאםלשוןמסופק,ובתבתוידועומפורסםשאינובתוואיןבזהלשון
ספקכלללהיותנדוןלפיראותעיניהם.ע"כלשוןשאלתכם.
תשובהלפיעניותדעתיאתדבריראובןאנירואה273...
כאןמדוברבמקרהבופירשונבחריהציבוראתהתקנהבההיהכתוב"בתו"ככוללת
גם את נכדתו של התובע .הריטב"א דחה את פרשנותם וטען נכדה אינה בכלל בת
המוזכרתבתקנה.
תופעה זו ,של פירוש תקנות על ידי הפוסקים נפוצה בקרב פוסקי ספרד  -הרשב"א,
הריטב"א ,הרא"ש ,הריב"ש .וממשיכה מתקופה זו עד ימינו אלה ,לעיסוק בפרשנות
חוקיהכנסת.274

ביןהעםלנבחריו
כפי שכבר נכתב ,275על פי ההלכה ,סמכות החקיקה אינה ניתנת למחוקקים באופן
בלתיהדיר.כלומר,חבריביתהדיןהגדולאונבחריהציבורהתמנולמחוקקיםעלידי
הציבור,שיכוללהחליטכיהחלטהמסוימתאינהמקובלתעליו,וממילאלאיהיהלה
תוקף.
כךישלפרשאתההלכותהבאות:
בית דין שנראה להן לגזור גזירה או לתקן תקנה או להנהיג מנהג צריכין
להתיישב בדבר ולידע תחלה אם רוב הצבור יכולין לעמוד בהן או אם אין

 272שו"תהרשב"אג,תט;וכןה,רכא;ה,רפט;
 273שו"תהריטב"א,קלד
274

שו"ת ציץ אליעזר יז ,סח – -בפירוש חוק הגנת הדייר .לגבי מעמדם של חוקי הכנסת בכלל ראה

הערה.2
275לידהערה.142
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יכולין לעמוד ולעולם אין גוזרין גזירה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור
יכוליןלעמודבה.
הרישגזרוביתדיןגזירהודימושרובהקהליכוליןלעמודבה,ואחרשגזרוה
פקפקו העם בה ולא פשטה ברוב הקהל הרי זו בטלה ואינן רשאין לכוף את
העםללכתבה276.
כלומר ,באופן מהותי סמכות החקיקה נשארת תמיד בידי הציבור ,ובמקרה שהציבור
מתנגדלהחלטתביתהדין-ידהציבורעלהעליונה.
הואהדיןוהואהטעםבתקנותהקהל,כפישפסקהחתםסופר:
אמנםהרוביכוליםלמחותאע"גשהםעצמםמינואותםלכתחלהעלכלדבר
הקהל מ"מ יכולים עתה לחזורבהםוגםע"זשייךמהליקבלהמתחלהמה
ליחזרהבסוףשהםאמרולמנותםוהםאמרולחזורבהם277...

סיכום
מעיון בחלוקת הסמכויות בקהילות ישראל עולה שסמכות החקיקה עברה גם לידי
הציבור,בכפוףלאישורושל"אדםחשוב",כאשרישאישיותכזו.
פוסקיההלכהעסקובשיפוטביקורתיעלהתקנות,ובשיפוטעלפיהתקנות.בקהילות
מסוימות הוסמכו גופים אחרים ,ולא הפוסקים ,לדון על פי התקנות .אף על פי כן,
נשארוהפוסקיםבגדרערכאתערעוראחרונה.
נושא הרשות המבצעת לא נידון באריכות ,אולם ,על פניו נראה שנבחרי הציבורהיו
גםרשותמבצעת.

276רמב"םממריםב,ה-ו.
277שו"תחתםסופרב,יו"ד,ה.
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ניתן לסכם את העולה מפרק זה ,בדבר המבנה החוקתי בקהילות ,על פי הגישה
המרחיבה,כך:

תורה)החוק(

נציגיהציבור

גדוליהדור

 

 
רשותשופטת

רשות



הגבלתחקיקה,ערכאתערעוראחרונה

שיפוטעל

לתקנות

פיתקנות

מבצעת

רשות
מחוקקת

אכיפתחוקי התקנת
התורה

תקנות

ותקנות

הצעתמבנהחוקתילמדינתהלכהדמוקרטית
הנחתהיסודשלהצעהזוהיא,שישמקוםלהציעמבנהחוקתיהלכתישניתןליישום
לפני בוא המשיח .כמו כן ,הצעה זו מתייחסת למצב בו תהיה תמיכה רחבה בציבור
להנהגת"מדינתהלכה",והדבריהיהמעשי.
פוסקיההלכה 278קבעושמסיבותשונות,בימינואיןחובהלהנהיגכיוםמשטר מלוכני,
קביעהזומחייבתלהציעמבנהחוקתישאינוכוללמלךבשלבזה 279מעברלכך,יתכן
שלמבנה שאינו כולל מלך ,יהיה מקום מסוים כאשר נזכה לשובה של המלוכה
לישראל.280המקורההלכתילמודלכזההואמבנההקהילותשהוצגלעיל.

278הגריא"ההרצוג,תחוקהלישראלעלפיהתורה,ירושליםתשמ"ט,כרךא,עמ'.5
 279כך כתב גם הראי"ה קוק באגרת לרב חיים הירשנזון )הביא הרב אלישע אבינר ,פרקי מבוא
בדמוקרטיהיהודית,ירושליםתשנ"ו,עמ'.(27
280מבנההכוללהתייחסותלמלוכהיובאבמאמרהבא.
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עקרונות281
הפרדתרשויות

בקהילותלאהיתהכמעטהפרדתרשויות.היוקהילותשבהןשימשונבחריהציבורגם
כמחוקקים ,גם כרשות מבצעת וגם כשופטים .הגוף היחיד שהיה נפרד היה פוסקי
ההלכה ששימשו כרשות שופטת עליונה ,כפי שהוצג לעיל .כמו כן ,על פי הרמב"ם
ביתהדיןהגדולשימשגםכרשותשופטתוגםכרשותמחוקקת.
הואילואיןחובהלאחדאתהרשויותהשונות,נראהשכדאילאמץאתהמקובלכיום
בעולם המערבי ,ולהפריד בין הרשות השופטת לרשויות האחרות .282הפרדה זו
הוכיחה את עצמה כיעילה ,וכמבטיחה משטר חזק והגון יותר מאשר משטרים בהם
איןהפרדהכזו.
שיקוליתועלתלאומיתשימשוסיבהלרבייצחקאברבנאל283אפילולוויתורעלהצורך
במשטרמלוכני:
ומה לנו להביא על זה טענות שכליות ,והנה הנסיון גובר על ההיקש .הביטו
וראוהארצותשהנהגתןעלידימלכים,ותראואתשיקוציהםואתגלוליהם,
איש מהם כל הישר בעיניו יעשה כי מלאה הארץ חמס מפניהם .והיום הזה
ראינו כמה ארצות שהנהגותיהן על ידי השופטים ומושלים זמניים נבחרים
ביניהם,ומלךאלוקיםעמהם…

 281לגבי שאלת שיטת הבחירות ,על פי העולה מהפוסקים ,הבחירות בקהילות לא היו יחסיות ,נראה
שהבחירות היו אישיות .כלומר ,לא היו מפלגות שונות שזכוכלאחתשחלקיחסימהגוףהמחוקק,
אלאאישיות,ומישזכהבמירבהקולותנבחרלתפקיד.
השאלה האם לנהוג בדרך זו ,עלתה על שולחנו של הראיה קוק )הראי"ה קוק ,שו"ת אורח משפט,
חו"מ ב( ,והוא סיים את תשובתו במילים" :אין לנו דרך טובה וישרה מהבחירות היחסיות" .אחת
הסיבותלכךהיאשחובהלשמורעלזכויותהמיעוטגםכאשרהחלטותמתקבלותעלפירובקולות-
ללמודמזהעלכלאופןשישבציבורחלקיםשונים,שלאיעשהשוםעוללחלקאחדולומר
שהואמתבטללגמריבערךהרובהכללי...
אמנם ,גם לדבריו ניתן לפעול גם בשיטה אחרת ,למרות מגרעותיה ולכן לא נראה שיש לקבוע
מסמרות בשאלת שיטת הבחירות .ראה עוד ,הגר"ש גורן ,שיטת הבחירות לאור ההלכה ,תורת
המדינה,ירושליםתשנ"ו,עמ'.53-67
 282הפרדהמלאהביןהרשויותאינהאפשרית,כיוןשמורכבותהתפקידיםהמונחיםעלכתפיהשלטון
אינםמאפשריםזאת.עלכן,ניתנותסמכויותחקיקהושיפוטמסוימותלרשותהמבצעת.
283רבייצחקאברבנאל,פירושלתורה,פרשתשופטים.
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למרות שדבריו אינם מקובלים להלכה ,ניתן להסתמך על דבריו ולהעדיף הפרדת
רשויות,כיוןשאיןהכרחהלכתילאחדן.
אחדותהמערכתהמשפטית

הובאולעילראיותלכךשהקהילותמינוגופיםשיפוטייםשידונועלפיהתקנות,אולם,
אין להסיק מכן שמדובר בשתי מערכות נפרדות לחלוטין .כידוע ,הר"ן 284הבחין בין
משפט המלך למשפט התורה ,בעקבות כךהביןהרבראובןמרגליות 285כיישלהקים
שתירשויותשיפוט-מלוכניתותורנית.הגראי"ההרצוגדחההצעהזו:
נשארתי בדעתי שלא יתכן שבמסגרת של חוקי תורה נקבע מקום לשתי
סמכויותמקבילות286.
ברגע שנקבעות שתי מערכות הרי שצריך להחליט מי מוסמך לקבוע מה ידון בכל
מערכת.זאתועוד,גםהמלךכפוףלדיניתורה,287ואףשהוארשאילהענישבהוראת
שעהאיןזהמתירלולעשותככלהעולהעלרוחו.מכאןשביתהדיןיישארבכלמקרה
בעל הסמכות השיפוטית העליונה .כך גם במודל הקהילתי ,כפי שהובא לעיל ,גם
במקומותבהםהוסמכובתידיןעלידיהציבורלדוןעלפיהתקנות,נשארוהפוסקים
בגדרערכאתערעוראחרונה.
לפיכך ,נראה שניתן אמנם למנות בתי דין לשיפוט על פי תקנות )למשל ,בתחומים:
פלילי ,תעבורה ,מסים ועוד( ,אולם ,הם יהיו כפופים למערכת הראשית של משפט
התורה.
עימותביןהעםלנבחריו

איןמשטרבעולםשישבומנגנוןמסודרהמאפשרלעםלקחתבחזרהאתהמנדטשנתן
לנבחריו .גם בהלכה אין מנגנון כזה ,אך קיימת אפשרות להתנגד להחלטת הנבחרים
במעשהאומחדל)אי-ציות(.
אולם ,משטרים דמוקרטיים מאפשרים לציבור להביע את דעתו באמצעים שונים:
הפגנה ,שימוש באמצעי התקשורת וכדומה .בדרך כלל ,אמצעים אלה משפיעים על
נבחריהציבור,ומאלציםאותםלהישמעלרצוןהעם.לפיכך,נראהשישלתמוךבזכות

284דרשותהר"ן,יא.
 285מובא בספרו של הגריא"ה הרצוג ,תחוקה לישראל על פי התורה ,ב ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' ,75
ובהע'יא.ראהעוד,הרביהודהזולדן,מלכותיהודהוישראל,עמ',90-91המחזיקבעמדהזו.
286הגריא"ההרצוג,שם.
287רמב"םמלכיםג,ז.
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הבעת הדעה וההפגנה ,על מנת לאפשר לציבור לומר את דברו ,ובכך להשפיע על
הנבחרים.

חלוקתהסמכויות
הרשותהמחוקקת

כפי שהוכח לעיל ,הציבור מוסמך לבחור נציגים )בית נבחרים( ולהפקיד בידם את
הסמכותלתקןתקנות,כלומר,לחוקקחוקים.
לגבי אישורו של "אדם חשוב" ,כפי שהוזכר לעיל אישור כזה נדרש רק כשיש אדם
שממונהעלתיקוןתקנותלכללהציבור.למעשה,הציעהגריא"ה הרצוג288כיהרבנות
הראשיתהיאזושתאשראתהחקיקה.
אולם,נראהשבימינואיןצורךבאישורכזה,מהטעמיםהבאים:
א .כפי שהובא לעיל בשם הגרב"צ עוזיאל ,הרי שכדי לבחון חקיקה נדרשת יכולת
מקצועית,שאינהקיימתבידי"האדםהחשוב".יצירתגוףמעורבשלרבניםואנשי
מקצועשתבחןכלחקיקהמשמעותהיצירתגוףחילופילמחוקק.
ב.

קשה למצוא גוף תורני שניתן להגדיר אותו ככזה שכל ענייני הציבור נעשים על
פיו.

כמובן,שאםתובאעתירהבפניביתהדין,בדרישהלבטלתקנהזואואחרת,ייעזרבית
הדין ביעוץ מקצועי .רוצה לומר ,נראה שאין צורך באישור מלכתחילה לכל תקנה,
אלאדיבביקורתבדיעבד.289

288הגריא"ההרצוג,שם,עמ'.58
 289הרב יאיר פרנק :איני רואה כל בעיה שיהיה גוף ,שאכן יכלול בתוכו תלמידי חכמים מופלגים,
שיעזרוביועציםמקצועיים,שיעברועלכלחוקויאשרואותו.איןמדוברכאןעלגוףחליפי,שהריהם
אינם עובדים וכותבים את החוק מלכתחילה .עבודה זו היא אכן רבה ודורשת ידע וכו' ,אולם כאן
מדובר על ביקורת על דבר שכבר נכתב .ההצעה שלמעלה משמעה אפשרות לחוקק חוקים שאינם
ראויים ,מתוך תקווה שמאן דהו יפנה לבית הדין בתביעה לבטלם .מה גם שלעתים העוולה כבר
נעשתהואיןאפשרותלתקנה.
ע.ר:.כפישכתבתילעילבהערה ,263לענ"דאיןצורךמהותיבאישורושלאדםחשוב,אולם,כאשר
ישאדםחשובאסורלחתורתחתסמכויותיו.
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הרשותהשופטת

בתי הדין יהיו הסמכות השיפוטית העליונה .תחתיהם יפעלו בתי דין לשיפוט על
תקנות,שהחלטותיהםיהיוניתנותלערעורבפניביתהדין.
הרשותהמבצעת

הרשות המבצעת תתמנה על ידי נבחרי הציבור )בית הנבחרים( או ישירות על ידי
הציבור .תפקידה יהיה ניהול ענייני המדינה ,אכיפת חוקי התורה ותקנות הקהל,
וקביעתהוראותשעה,עלפיהיתריםשנקבעובתקנות.
כמוכן,תשלוטעלהצבא,בהתבססעלתשובתוהמפורסמתשלהראי"הקוק:
וחוץ מזה נראים הדברים ,שבזמן שאין מלך ,כיון שמשפטיהמלוכההםג"כ
מהשנוגעלמצבהכללישלהאומה,חוזריםאלההזכיותשלהמשפטיםליד
האומהבכללה290.

סיכום
אתהמבנההחוקתיהמוצעניתןלהציגבאופןהבא:
תורה)החוק(

בתיהדין

ביתנבחרים

הממשלה







רשותשופטת

רשותמחוקקת

רשותמבצעת







הגבלתחקיקה,

תיקוןתקנות,

אכיפתחוקיהתורה,

שיפוטעלפיחוקיהתורה

פיקוחציבוריעל

אכיפתתקנותהקהל,

ועלפיתקנות,

רשותמבצעת 

צבא 

פיקוחשיפוטיעל
רשותמבצעתומחוקקת 

290שו"תמשפטכהן)עניניא"י(סימןקמד.
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מלוכהודמוקרטיה
לכאורה ,אין סתירה עמוקה יותר מזו שבין מלוכה ודמוקרטיה .מלוכה  -שלטונו של
יחיד שאינו תלוי באחר ובעמו ,המוריש את מלכותו לצאצאיו .דמוקרטיה  -שלטון
העם ,כאשר נבחרי העם שולטים פרקי זמן קצובים וקצרים .כאשר כותב הרמב"ם
ששלטוןישראליהואשלטוןמלוכנימביתדוד,נראהשבכךפסלהרמב"םאתשיתוף
העםבהנהגה.
מאמרזהבאלהפריךטענהזו,ולהוכיחשקיומושלשלטוןמלוכניאינומבטלאתכוחו
שלהעם.ממילאנדרשתהגדרהשלחלוקתהסמכותביןהשנים-העםוהמלך.

המבנההחוקתיהמלוכני
עיון בפסקי הרמב"ם ,מגלה כי המבנה החוקתי כולל שני גופים עיקריים  -סנהדרין
ומלוכה .הסנהדרין הוא הגוף הכולל את סמכות השיפוט ,והמלוכה היא הרשות
המבצעת .סמכות החקיקה נמצאת בידי שני הגופים בעת ובעונה אחת ,ואולי בעצם
בידיגוףשלישי.

הסנהדרין-רשותמחוקקתושופטת
הרמב"םכתב:
בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה ,והם עמודי ההוראה
ומהםחקומשפטיוצאלכלישראל...
אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם תורה שבעל פה ,ואחד דברים
שלמדוםמפידעתםבאחתמןהמדותשהתורהנדרשתבהןונראהבעיניהם
שדבר זה כך הוא ,ואחד דברים שעשאום סייג לתורה ולפי מה שהשעה
צריכהוהןהגזרותוהתקנותוהמנהגות,כלאחדואחדמאלוהשלשהדברים
מצותעשהלשמועלהן,והעוברעלכלאחדמהןעוברבלאתעשה291...
בסמכות הסנהדרין לפרש את חוקי התורה ,וכן לחוקק בעצמם תקנות הנראות להם
הכרחיות.סמכותהסנהדריןלדוןחלהגםעלהמלך,כפישפסקהרמב"ם:

291רמב"םממריםא,א-ב.
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כברביארנושמלכיביתדודדניןאותןומעידיןעליהןאבלמלכיישראלגזרו
חכמים שלא ידון ולא דנין אותו ,ולא מעיד ולא מעידין עליו ,מפני שלבן גס
בהןויבאמןהדברתקלהוהפסדעלהדת292.
כלומר ,מעיקר הדין ,גם המלך כפוף לחוק ,293ולרשות השופטת ,אולם ,הסנהדרין
נמנעהמלדוןאתמלכיישראלכיוןשעימותחזיתימולמלכיםאלהגרםלהתקפהעל
הסנהדרין.
מכפיפותושלהמלךלחוקנגזרתגםהמסקנההבאה:
המבטלגזרתהמלךבשבילשנתעסקבמצות,אפילובמצוהקלההריזהפטור,
דבריהרבודבריהעבדדבריהרבקודמין.ואיןצריךלומראםגזרהמלךלבטל
מצוהשאיןשומעיןלו294.
כלומר,כאשרישנהסתירהביןהוראהשלהמלךלאחדמחוקיהתורה -חוקהתורה
גובר,כיוןשהואהחוקהעיקרי.

המלוכה-רשותמבצעת
שלוש סמכויות ביצוע עיקריות מוקנות למלך ,האחת ,הכנה למלחמה וניהולה,
השניה ,קביעת הוראות שעה ,השלישית ,אכיפת חוקי התורה .כך עולה מדברי
הרמב"ם:
...ובכליהיומעשיו)=שלהמלך(לשםשמים,ותהיהמגמתוומחשבתולהרים
דת האמת ,ולמלאות העולם צדק ,ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמות
ה',שאיןממליכיןמלךתחלהאלאלעשותמשפט ומלחמות,שנאמרושפטנו
מלכנוויצאלפנינוונלחםאתמלחמותינו295.
הרמב"םהגדירשתפקידהמלךהואלערוךמלחמות,ולהתכונןלהן.296עלמנתלהבין
אתתפקידיוהאחריםשלהמלךישלעייןבמקורותנוספים.
אתההוראה"להריםדתהאמת"ניתןלהביןעלפיהגדרתהרמב"םלמשיח:

292רמב"םמלכיםג,ז.
 293לגביהדחתמלךשחטא,ראה,הרביהודהזולדן,מלכותיהודהוישראל,מרכזשפיראתשס"ב,עמ'
245והלאה.
294רמב"םמלכיםג,ט.
295רמב"םמלכיםד,י.
296ראהעודרמב"םמלכיםג,ד;ד,א;ד,ו.
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ואםיעמודמלךמביתדודהוגהבתורהועוסקבמצותכדודאביו,כפיתורה
שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחםמלחמות
ה',הריזהבחזקתשהואמשיח,אםעשהוהצליחובנהמקדשבמקומווקבץ
נדחיישראלהריזהמשיחבודאי,ויתקןאתהעולםכולולעבודאתה'ביחד
שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו
שכםאחד297.
כלומר ,תפקידו של המלך כמחזק מעמדה של התורה מתממש בענישת העובריםעל
דבריתורה.לאורזאת,מובניםדבריהרמב"ם,בענייןהשוטרים:
מצותעשהשלתורהלמנותשופטיםושוטריםבכלמדינהומדינה...שוטרים
אלו בעלי מקל ורצועה והם עומדים לפני הדיינין המסבבין בשווקים
וברחובות ועל החנויות לתקן השערים והמדות ולהכות כל מעוות וכל
מעשיהם ע"פ הדיינים וכל שיראו בו עוות דבר מביאין אותו לבית דין ודנין
אותוכפירשעו298.
מהלכה זו ברור שהשוטרים מבצעים את הוראות הדיינים ,אולם ,לא ברור מי מממן
מערכתזוומפקחעליה.עלפידבריהרמב"םבענייןהמלך,נראהשזוהיתהסמכותו
ואחריותושלהמלך.
המלךרשאילהענישגםשלאעלפיהדין,כשהוארואהבכךצורך,וכךפסקהרמב"ם:
וכלאלוהרצחניםוכיוצאבהןשאינןמחוייביםמיתתביתדיןאםרצהמלך
ישראללהרגםבדיןהמלכותותקנתהעולםהרשותבידו,וכןאםראוביתדין
להרוגאותןבהוראתשעהאםהיתההשעהצריכהלכךהריישלהםרשות
כפימהשיראו299.
בכךמשליםהמלךאתמשפטהתורה,ושובר"זרועהרשעים",כפישהובאלעיל.

297רמב"םמלכיםיא,ד.
298רמב"םסנהדריןא,א.
299רמב"םרוצחב,ד.
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סמכותהחקיקהשלהמלך
האםלמלךישסמכותחקיקה?
בגמראנאמר:
אמררביהודהאמרשמואל:נכסיעובדכוכביםהריהןכמדבר,כלהמחזיק
בהןזכהבהן;מ"ט?עובדכוכביםמכימטוזוזילידיהאסתלקליה,ישראללא
קניעדדמטישטראלידיה,הלכךהריהןכמדבר,וכלהמחזיקבהןזכהבהן.
א"ל אביי לרב יוסף :מי אמר שמואל הכי? והאמר שמואל :דינא דמלכותא
דינא,ומלכאאמר:לאליקניארעאאלאבאיגרתא!300
כלומר,שמואלאמרשכאשריהודיקונהקרקעמנכריבכסף -הקרקעהופכתלהפקר,
כיוןשברגעשהנכרימקבלאתהכסףהואמפקיראתהקרקע,והעברתבעלותיכולה
להיעשותרקבשטר.עלכךהקשהאביי,והלאשמואלהואהסוברש"דינאדמלכותא-
דינא",ועלפיחוקהמלך,קרקענקניתרקבשטר.אםכן,מדועהקרקעהופכתלהפקר
בנתינתהכסף?בהמשך,תירצההגמראאתהקושיה.
הרמב"םפסקעלפישאלתושלאביי:
במהדבריםאמוריםבמקוםשאיןמשפטידועלמלך,אבלאםדיןאותוהמלך
ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא מי שכותב בשטר או הנותן דמים וכיוצא
בדבריםאלו,עושיןכפימשפטהמלךשכלדיניהמלךבממוןעלפיהןדנין301.
כלומר ,הרמב"ם לא הגביל הלכה זו דווקא למלכים נכרים ,אלא כתב באופן ממנו
משתמעשגםמלךישראלבכלל.302
מקורנוסףלכךשמלךיכוללתקןתקנות,ישנובגמראהבאה:
אמר רב :האי מאן דבעי למידן דינא ,ואי טעה מיבעי למיפטרא  -לישקול
רשותא מבי ריש גלותא .וכן אמר שמואל :לשקול רשותא מבי ריש גלותא.
פשיטא ,מהכא להכא ומהתם להתם ) -מהני( ,ומהכא להתם ) -נמי( מהני
דהכאשבטוהתםמחוקק.כדתניא':לאיסורשבטמיהודה'-אלוראשיגליות

300בבאבתראנד,ב.
301רמב"םזכיהא,טו.
302כךמשמעגםמשו"תבנימיןזאב,רצו,ד"הכלילהחכמה.
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שבבבל ,שרודין את ישראל בשבט' .ומחקק מבין רגליו'  -אלו בני בניו של
הלל,שמלמדיןתורהברבים303.
נחלקוראשוניםמהמקורכוחםשלראשיהגולה.הר"ןכתב:
ראשהגולההואעומדבמקוםמלךוהפקרוהפקר ותקנותוורשותומתפשטת
עלכלישראל,אבלרשותנשיאלאאליםכוליהאי304...
כלומר ,הר"ן סבר שדין נשיא כדין מלך ,וככזה הוא "הפקרו הפקר" ,כך משמע גם
מהרמב"םשכתב:
ראשיגליותשבבבלבמקוםמלךהןעומדים,וישלהןלרדותאתישראלבכל
מקום ולדון עליהן בין רצו בין לא רצו שנאמר לא יסור שבט מיהודה אלו
ראשיגליותשבבבל305.
עלרקעדבריוניתןלהביןכיצדפסקהרמב"םאתהגמראשהובאהלעיל:
טעהבשקולהדעתכגוןדברשהואמחלוקתתנאיםאואמוראיםולאנפסקה
הלכהכאחדמהןבפירושועשהכאחדמהןולאידעשכברפשטהמעשהבכל
העולם כדברי האחר ,אם היה זה דיין מומחה ונטל רשות מראש גלות ,או
שלאהיהנוטלרשותאבלקבלואותובעלידיניןעליהן,הואילוהואמומחה
חוזרהדין,ואםאיאפשרלהחזירפטורמלשלם306.
כלומר ,בגלל שלראש הגולה בבבל יש מעמד של מלך ,הרי שדיין שהתמנה על ידו
פטורמלשלםכאשרטעה.כךמשמעגםמרש"י307ותוספות308בסוגיאזו,וכןמתשובת
הרשב"א309ומשו"תהרא"ם.310
לעומת זאת ,הריב"ש הבין את הגמרא באופן אחר ,ותלה את כוחו של ראש הגולה
במלךפרס:

303סנהדריןה,א.
304חידושיהר"ןסנהדריןשם,דהכא.
305רמב"םסנהדריןד,יג.
306רמב"םסנהדריןו,ב.
307רש"יסנהדריןה,א,ד"השבט.
308תוספותשם,ד"הדהכא.
309שו"תהרשב"אא,תשפא.
310שו"תהרא"םנז.



94




וזהו:מפניהכחשישלראשגולה,ממלךפרס,שהיהמוליךבכלהארץההיא.
ולזה ,הוא שליט גם על הנשיא ...וכן הוא מלך צרפת היום במלכותו ,ושאר
המלכיםבמלכותם,כמומלךפרסבימיםההם,בארצותההם311.
כלומר,המלךהנכרישישראלחיותחתיוהואזהשיכוללהסמיךאתהדיין,דרךראש
הגולה,להיפטרכשטעהבשיקולהדעת.

היקףסמכותהחקיקהשלהמלך
לגביהיקףהסמכותשלמלכיאומותהעולםנחלקוהפוסקים,312יששצמצמומאדאת
הסמכות ותלו אותה בכך שהקרקע שייכת למלך ,313ויש שהרחיבו אותה לכל דבר
הקשור לקיומו של השלטון ,314ויש שהרחיבו עוד יותר וקבעו שבסמכותו של מלך
לתקןכלתקנהלטובתהציבור.315זאתמלבדמחלוקותאחרותבפרטידיןזה.
אולם,לגביסמכותושלמלךישראלנראהשמוסכםעלידירובהפוסקיםשבסמכותו
לתקן תקנות ,בדומה לבית הדין הגדול .הדבר עולה מפרשנות הראשונים למושג
החרם,316שהוטלגםעלידיהמלך,כפישכתבהרמב"ן:
ואם החרים אותו החרם מלך ישראל או סנהדרין במעמד רוב ישראל הרי
העובר עליו חייב מיתה ורשאין הם המלך או הסנהדרין להמית אותו באיזו
מיתה שירצו ,וזהו דינו של יהושע שדן עכן בדיני נפשות לפי שפשט ידו
בחרמישמים317...
כלומר ,דין המלךודיןהסנהדריןשווה,ולשניהםהסמכותלהטילחרם,כלומר,לתקן
תקנה .אמנם ,הרמב"ן כתב שניתן להטיל את החרם "במעמד רוב ישראל" ,ואכן
הגרב"צעוזיאלהביןזאתכתנאימחייב:

311שו"תהריב"שרעא.
312ראהמקורותרביםבענייןבכתרא,עמ'.351-360
313למשל,ר"ןנדריםכח,א,ד"הבמוכס.
314למשל,מגידמשנה,מלוהכז,א,בשםהגאונים.
315למשל,שו"תהרשב"אהמיוחסות,כב.
316ראהבפרקתקנהוחרם.
 317רמב"ן ,משפט החרם; וכן רמב"ן ויקרא כז ,כט .דברים אלה הובאו גם באורחות חיים ,שבועות
ונדרים,יט;ספרכלבו קמח;רבינוירוחם תולדותאדםוחוה,נתיביד,חלקב;שו"תהרשב"א ג,תיא,
ד ,רצו; ז ,קמב; מיוחסות ,רפח; שו"ת הר"ן סה; שו"ת הריב"ש קעא; שו"ת הרא"ם נז; שו"ת נודע
ביהודה,תנינא,יו"דקמו;שו"תאגרותמשהיו"דא,קכז;שו"תיביעאומרז,יו"ד,יד,א.
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שלאאמרהרמב"ןשכלמלךאוסנהדריןגדולהשהחרימוהעוברעלדבריהם
חייבמיתה,אלאכשהחרםנעשהבמעמדכלישראל,כגוןעובדאדיבשגלעד,
ועובדא דשאול ויהונתן ,אבל שלא במעמד כל או רוב גדול מישראל ,אין
חרמם של המלך או סנהדרין גדולה מחייב מיתה ,או נותן לבית דין שאינו
סמוךתוקףשלביתדיןמוסמך318...
הגרב"צ עוזיאל הבין שללא נוכחות עם ישראל אין תוקף לחרם של המלך או
הסנהדרין .העובדה שהוא השווה בין השניים מלמדת על כך שגם לדעתו דין תקנת
המלך אינו שונה מדין תקנות חז"ל .319אולם ,יש מקום לשאול האם אכן יש הכרח
לפרש את דברי הרמב"ן כך ,או שמא ,יש לומר שסמכות החרם נובעת מקבלת
הציבור ,ולכן רק לאחר שהציבור קיבל את תקנת המלך או הסנהדרין היא נכנסת
לתוקף.
קביעה זו ,שלמלך סמכות חקיקה בכל תחום ,כפי שיש לבית הדין הגדול התממשה
לאורך השנים במספראירועים:החרמתהעיריריחועלידייהושע,320הטלתהאיסור
לאכולבזמןהמלחמהבפלשתיםעלידישאול,321תקנתדודשגםהיושביםעלהכלים
שותפיםלחלוקתשללהמלחמה.322
מלבדזאת,מוזכרותבהלכהתקנותשליהושעבןנוןושלמההמלךבתחומיםשונים,
כפישפסקהרמב"ם:
עשרהתנאיםהתנהיהושעוביתדינובשעהשחלקאתהארץ...שלמהתקן
שיהיועוברידרכיםמותריןבימותהחמהלהלךבשביליןשבשדותשישלהן
בעלים עד שתרד רביעה שנייה .ותקנות אלו כולן נוהגות בכל מקום אפילו
בחוצהלארץ323.
אמנם,כמהמןהאחרונים 324כתבושסמכותהחקיקהשלהמלךמוגבלת,אולם,לאור
כלהמקורותשהובאודבריהםקשים.

318שו"תמשפטיעוזיאלד,חו"מ,ב.
 319לעיל הובא שהר"ן השתמש במילים "והפקרו הפקר" על מנת לתאר את סמכות המלך ,מינוח זה
מחזק את הרושם לזהות מלאה בין סמכות החקיקה של המלך לזו של הקהל וחז"ל ,עליהם נאמר
"הפקרב"ד-הפקר".
320יהושעו,יז.
321שמו"איד,כד.
322שמו"אל,כה.
323רמב"םנזקיממוןה,ג-ה.
 324בשו"ת חתם סופר )ג ,אה"ע א ,קח( כתב שסמכות המלך נוגעת דווקא לענישה ולא לממון; בדבר
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ביןמלךועמו

כל האמור עד כה מוכיח שלדעת רוב הראשונים סמכות החקיקה היתה נתונה לשני
גופים  -הסנהדרין והמלך .מה היה קורה במקרה של חקיקה של שני המוסדות שיש
בהסתירה -איןלדעת.אולם,נראהיתכןבהחלטשמקורהסמכותשלהסנהדריןושל
המלךנמצאבגורםשלישי.

סמכותהמלךלחוקק-מקורהבעם
אין חולק על כך שחכמי ישראל רשאים לתקן תקנות ,סמכות זו באה לידי ביטוי
בעשרותתקנותשהפכולחלקבלתינפרדמההלכה.כברהוכח 325שלדעתהראשונים
הסוברים שגם ציבור ונציגיו יכולים לתקן תקנות ,הדבר מבוסס על כך שגם סמכות
חכמי ישראל לתקן תקנות מקורה בציבור .נראה שטענה זו נכונה גם ביחס לסמכות
החקיקהשלהמלך.
אתהכלל"דינאדמלכותא-דינא",הסבירהרשב"םכך:
שכלבניהמלכותמקבליםעליהםמרצונםחוקיהמלךומשפטיו326.
כלומר,סמכותהמלךלחוקקחוקיםמבוססתעלהסכמתהעם.כךניתןגםלפרשאת
דבריהרמב"םהבאים:
במהדבריםאמוריםבמלךשמטבעויוצאבאותןהארצותשהריהסכימועליו
בני אותה הארץ וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים אבל אם אין
מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן בעל זרוע וכמו חבורת ליסטים המזויינין שאין
דיניהןדיןוכןמלךזהוכלעבדיוכגזלןלכלדבר327.
כךעולהגםמדבריהרשב"אשהובאולעיל:
שכלמהשיגזורהמלךעםסיעתישראל,עשויומקובלעלהכל328...
כךכתבגםבספרקרןאורה:

אברהם)א,בהערהשבסוףענףב(כתבשאיןלמלךסמכותחקיקהבשאלותשביןאדםלחבירו;בספר
אורשמח )עלהרמב"םמלכים,ד,י(כתבשאיןלמלךסמכותלתקןתקנותבתחוםשביןאדםלמקום,
השווהלתעניתכד,א",דבינשיאה."...
325במאמרהראשון.
326רשב"םב"בנד,ב.
327רמב"םגזלהה,יח.
328שו"תהרשב"אג,תיא,ראהעודבענייןזהלידהערה.317
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ונראה דהדבר תלוי בעם וכל שקבלו עליהם אותו למלך מחוייבים לסור אל
משמעתו...וכןמשמעפשטיהדקרא"מקרבאחיךתשיםעליךמלך"ששימת
המלךתלויהבעם329.
דבריםאלוהובאועלידיפוסקיםרביםנוספים.330
עלרקעזהניתןלהביןאתדבריוהידועיםשלהראי"הקוק:
וחוץ מזה נראים הדברים ,שבזמן שאין מלך ,כיון שמשפטיהמלוכההםג"כ
מהשנוגעלמצבהכללישלהאומה,חוזריםאלההזכיותשלהמשפטיםליד
האומהבכללה331.
כלומר ,כיון שמקור הסמכות של המלך הוא העם ,הרי שכאשר אין מלך ,מסתבר
שהסמכויותחוזרותלמקורן ,כלומר,אלהעם.כךסברוגםהגר"שישראלי,332הגר"ש
גורן ,333הגריא"ההרצוג 334הגר"אוולדנברג,335והגר"עיוסף 336שהביאפוסקיםנוספים
שסברוכך.

הדחתמלךעלידיהעם
עד כה הוכח שלפחות דעת חלק מן הפוסקים היא שמקור הסמכות של המלך היא
בעם,וכן,שבהיעדרמלךחוזרותהסמכויותאלהעם,ומתאפשרמשטרדמוקרטי.לגבי
שאלתהדחתמלךעלידיהעםנחלקוהפוסקים.
בירושלמימובא:
אמררבחונהכלאותןששהחדשיםשהיהדודבורחמפניאבשלוםשעירה
הוותמתכפרלוכהדיוט337.

329קרןאורההוריותיא,ב,ד"היכול.
330ראה,הרביהודהזולדן,מלכותיהודהוישראל,מרכזשפיראתשס"ב,עמ',245הערה.1
331שו"תמשפטכהן,קמד.
332הגר"שישראלי,עמודהימיני,ז,א.
333הגר"שגורן,תורתהמדינה,עמ'.26
334הגריא"ההרצוג,תחוקהלישראלעלפיהתורה,ירושליםתשמ"ט,א,עמ'.129
335שו"תציץאליעזרי,א.
336הגר"עיוסףשו"תיחוהדעתה,סד.
337ירושלמיהוריותג,ב;וכןמדרשרותרבה,ה,ו.
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כלומר,בזמןמרדאבשלום,אילוהיהדודחוטאהיהעליולהביאשעירהכדיןהדיוט
ולא שעיר כדין מלך .לכאורה ,משמע מכאן שהציבור יכול להדיח מלך מתפקידו,
אולם,נראהשנחלקובכךהפוסקים.הרמב"םפסק:
...וכן כל המבזה את המלך או המחרפו יש למלך רשות להרגו ,כשמעי בן
גרא338...
מדברי הרמב"ם נראה שלמרות שדוד הודח על ידי העם ,עדיין היה לשמעי דין של
מורדבמלכות,ומכאןשלדודהיהדיןשלמלך.לדבריוצריךלומרששינויהדיןמשעיר
לשעירה הוא היוצא מן הכלל ,ובשאר הפרטים נשאר המלך המודח מלך לכל דבר
ועניין,כךמובאבשו"תאבנינזר:
אם יש על גביו )=של המלך( עוד שררה שהמלך מתירא ממנו שוב מתכפר
בשעירה כהדיוט .ומכל מקום ,דין מלך יש בו עדיין לכל דבר והמורד בו אז
היהחשובמורדבמלכות.ועלכןמצינובקראשגםאזשהיהנרדףדודנקרא
מלך.ושמעישקללואזהיהלודיןמורדומחויבמיתה339.
לעומתזאת,כתבהתשב"ץ:
ולאמבעיאסמוךמפינשיאאלאאפילונשיאעצמושהואסומךאחריםויכול
לכוף ישראל לעמוד על גזירתו יכולין רבים לסלקו מנשיאותו ואע"פ שהוא
גדולבישראלומזרעדוד…340
התייחסותישירהלהדחתמלךניתןלמצואבספרקרןאורה:
וגם בהם )=הרבים( תלוי הדבר להורידו מגדולתו ,כדאיתא בירושלמי שדוד
כל הימים שהיה בורח מפני אבשלום היה מתכפר בשעירה כהדיוט אע"פ
שנמשחתחילהע"פהדיבור341.

 338רמב"ם מלכיםג,ח;כךעולהגםמשו"תהרשב"א ה,רלח.ראהעוד,רמב"ם)פיהמ"ש הוריותג,ב(:
"הנשיאאיןגדולהלואלאבקיוםמצותו,וכאשרבטלזההעניןהריהואכהדיוט".
339שו"תאבנינזר,יו"דשיב,כז,בהג"ה;וראהעודהרביהודהזולדן,שם,עמ',49-50ובהערה.19
בשו"תאבנינזרכתבעודשברגעשדודנמשחעלידישמואלהואהפךלמלך,וממילאביתשאולהיו
בגדרמורדיםבמלכות.
הרביהודהזולדן,שם,עמ',48-50הציעלחלקביןהחובהלכבדאתהמלךלחובהלצייתלו.לדבריו,
דיןמורדבמלכותחלגםעלמלךמודח,כיוןשזהוחלקמדיניכבודהמלכות,אולם,איןללמודמכאן
שישחובהלצייתלמלך.לענ"דהבחנהזוקשה,כיוןשלכאורהדיןמורדבמלכותהואתוצאהישירה
שלהחובהלצייתלמלך.
340שו"תתשב"ץא,קנט.
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מפוסקיםנוספיםעולהשהדחתושלדודעלידיהעםשללהממנולחלוטיןאתמעמדו
כמלך,ופטרהאתהעםמלצייתלו.342
הוסיףוכתבהגרב"צעוזיאל,שגםירושתהמלוכהמותניתבהסכמתהעם:
אבלבכלמקוםשהתמנותונעשיתבנגודלרצוןהעםאוחלקחשובממנומה
שזה יהיה גורם ודאי למחלוקת תמידית בישראל ,בכגון זה בטלה זכות
הנחלהונתנהזכותמנויהמלךאלהעםכולועלידימנהיגיוהרוחנייםשהם
מוריהעם343.

עימותביןהמלךלעםבשאלתחקיקה
מלבדשאלתהדחתמלך,ישלדוןבשאלהמההדיןבמקרהשלעימותביןהמלךלעם
לגבי חקיקה מסוימת .כלומר ,מה הדין במקרה שהמלך מעונין בחוק מסוים והעם
מתנגדאולהיפך.מקרהמובהקשכזההיהבמלחמתשאולבפלשתים,לאחרשיהונתן
הפראתהחרםשלשאול:
דו ָלה  ַה ֹּזאת
ה ְּג ֹ
ׁשּועה ַ
ה ְי ָ
ׂשה ַ
ע ָ
ׁשר ָ
א ֶ
ָתן יָמּות ֲ
יונ ָ
ה ֹ
ׁשאּול ֲ
אל ָ
ה ָעם ֶ
אמר ָ
ו ַֹּי ֶ
ּיום
הה ֹ
ׂש ַ
יםע ָ
ָ
םא ֹל ִה
יע ֱ
הּכ ִ
א ְר ָצ ִ
אׁשו ַ
ֹ
תר
ע ַר ֹ
ּׂש ֲ
למ ַ
םי ֹּפ ִ
ילה ַחיה' ִא ִ
לח ִל ָ
ְּב ִי ְׂש ָר ֵא ָ
אמת344:
ןו ֹל ֵ
ָת ְ
תיונ ָ
ֹ
םא
ּדּוה ָע ֶ
ָ
ַהּזֶהו ִַּי ְפ
הראשוניםהסבירוכיצדיכולהיההעםלבטלאתהחרםשלשאול.הרמב"ןהביאשני
הסברים:
וכן מלך ישראל או סנהדרין שהחרימו ,אע"פ שהעובר חייב מיתה ,אם רצו
כולן למחול מוחלין לו ומתירין ...וזהו שאמר הכתוב 'ויפדו העם את יהונתן
ולא מת' ,ולפי פשוטו כלפי מה שאמרה תורה 'לא יפדה' אמר הכתוב כאן
'ויפדוהעםאתיהונתן',אלאשזההפדיוןבהיתרהחרםהוא.
וישלפרשבזהפירושאחרשיהונתןשוגגהיהואעפ"כהיהעליועונשכשאר
שוגגים שבתורה ועוד יותר שהיה קרוב לפושע שהיה רואה את העם שאין
משיב ידו לפיו ולא שאל ,ואביו לא היה סבור ולא מאמין שהיה שוגג ורצה

341קרןאורההוריותיא,ב,ד"היכול.
 342שו"תעונגיו"ט,הקדמה,ו;שו"תאבנינזר יו"דשיב,טו;הראי"הקוק;מצותראיה,אה"ע,כו,וראה
הערתהאדר"תשמפקפקבכך.
343שו"תמשפטיעוזיאלב,יו"ד,מבד"האבלבכל.
344שמ"איד,מה.
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לחייבו מיתה ,ואמרו לו העם כיון שנעשה נס על ידו הדבר ידוע כי בשוגג
אירעלושאיןהקב"העושהנסע"ירשעיםהמועליםבחרם345.
התירוץ הראשון הוא שהעם יכול לבטל חרם של המלך ,התירוץ השני הוא שהעם
שכנעאתשאולשיהונתןלאעברעלהחרםבמזיד,אלאבשוגג.
כיון שתקנות הקהל והמלך כוחן הוא מדין החרם 346הרי שניתן להסיק מהתירוץ
הראשוןשהעםיכוללבטלתקנהשלהמלך.הגדיללכתובהגר"שישראלי:
ונמצאים אנו למדים מזה ,שסמכות המלכות שנבנית כל עיקר על הסכמת
העםיכולהלהמסרגםלכמהאנשיםיחד,ולאודוקאלמלךאושופט.וזהגם
מובן מסברא ,כיון שהכל מכח הסכמת העםמההבדלאםהסכימועליחיד
אועלרבים-אדרבאישלהעדיףאתשלטוןהרביםמיחיד347.
כלומר ,העם יכול להחליט להעביר את סמכות החקיקה מהמלך לגופים חליפיים,
מבלי לפגוע בסמכויות המלך כראש הרשות המבצעת .דברים אלו מובנים מאד על
רקע כל מה שהובא עד כה .כיון שמקור סמכות החקיקה של המלך הוא בעם ,הרי
שהעם יכול להחליט למי להעניק סמכות זו  -למלך ,לטובי העיר ,או לחלק את
הסמכותביניהם.

אחריתדבר-דמוקרטיהמלוכנית
ניתן לסכם ולומר שלמלך מוקנות סמכויות ביצוע ואכיפה ,לסנהדרין מוקנית סמכות
לשפוטעלפידיןתורהוכןלהתקיןתקנותכפיראותעיניהם.סמכותהחקיקהלהתקין
תקנות נוספות לטובת הציבור נתונה בידי הציבור עצמו ,וברצותו ייתן אותה למי
שיחפוץ-למלך,לסנהדרין,אולנציגיהציבור.

345משפטהחרם.מקורהתירוץהשניבפרקידרביאליעזר,לז.
בשו"תהרשב"א )ד,רצו;וכןז,קמב;מיוחסות,רפח(איחדאתשניהתירוצים:העםשכנעאתשאול
שיהונתןהיהשוגג,ובכלזאתהיוצריכיםלבטלאתהחרםכדילפוטרומעונששוגג.
346כפישהוכחבפרק:כוחהשלתקנה.
 347עמוד הימיני ט ,יב .יש להעיר ,שעל פי דברי הגר"ש ישראלי ניתן להעניק את סמכות הציבור
לנבחרי ציבור מדין המלך .לכאורה ,לדין המלך כמעט ואין כללים  -אין איסור קבלת שוחד ,לא
הכרעה על פי רוב וכו'  -ומכאן שגם לנבחרי ציבור מדין המלך אין כללי התנהגות .אולם ,דברים
אלהאינהמסתברים,שהריאםכךלאהיהצורךבכלהלכותתקנותהקהל,והיהאפשרלדוןאותם
מדיןהמלך.ולכןנראהשכאשרהציבורמחליטלבחורנציגיםשאינםמלך,חליםעליהםבהכרחדיני
תקנותהקהל.
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בבואנולשקוללמיכדאילהעניקאתסמכותהחקיקה,עומדתבפנינוהדילמההבאה:
מחד,יתרונותיושלמלךהםשאיןלוצורךלרצותאתהעםכדישזהיבחרבו,כמוכן,
העובדה שהוא מכהן כל ימיו מאפשרת לו להוביל מהלכים ארוכי טווח ,זאת בניגוד
לאורךהחייםהקצרשלנבחריציבור.מאידך,למשטרמלוכניחסרונותניכרים,ישבו
סיכוןלהשחתהוטעות,ולעתיםהואאינומביאלידיביטויאתרצוןהעם.יתרונםשל
משטריםדמוקרטייםברורכלכךבימינוכמולפנימאותשנים,עדשהאברבנאל348טען
שזוסיבהמספקתלויתורעלמשטרמלוכני.
בשורותהבאותאנסהלהתוותהצעהראשוניתלמבנהחוקתיהכוללהןמלךוהןגוף
המייצגאתהעם,מתוךכוונהשהםיאזנוזהאתזה.
לאורהאמורלעילנראהשישליצורשנימוקדיכוחשאינםתלוייםזהבזה-מלךובית
נבחרים.349ביתהנבחריםייצגאתהעם,ויהיהמופקדעלהחקיקה.למלךתהיהזכות
וטו על החלטות של בית הנבחרים ,כאשר הם התקבלו ברוב רגיל ,בכך ,יוכל המלך
למנועמביתהנבחריםלאבדאתהדרךבסבךהפוליטי,כפישקורהכיום,אולם,ברוב
מיוחסיוכלביתהנבחריםלגבורעלהמלך.350
ישמקוםלשקולהאםהמלךיוכלבכלללעסוקבחקיקה,האםיוכללהגישהצעותחוק
לבית הנבחרים ,אולם ,בכל מקרה ,המלה האחרונה בעניין זה תשאר של בית
הנבחרים .בית הדין יהווה בלם נוסףלחקיקהלאראויה,כפישהיהמקובלבקהילות

 348רבי יצחק אברבנאל בהע'  .283ראה עוד דברי הנצי"ב )העמק דבר ,דברים יז ,יד( שטען שאופי
הממשלעלוללהוותסיכוןלקיומושלעםישראל.
 349הגריא"ה הרצוג )תחוקה לישראל על פי התורה ,ירושלים תשמ"ט ,כרך א ,עמ'  (4ראה בסנהדרין
נציגות של העם" :ניכר שבית דין הגדול הוא הפרלמנט והסינט גם יחד" .כך סבר גם הגר"ש גורן
)תורת המדינה ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' " :(60התפקיד השלישי של הסנהדרין הגדולה הוא לייצג את
העם".
אין בדבריהם סתירה לכל האמור כאן ,כיון שאין חולק שבסמכות הסנהדרין לתקן תקנות ,וכפי
שהוכח ,סמכות זו היא מכוח העם .מכאן שגם חברי הסנהדרין מייצגים את העם ,אולם ,אין בכך
בכדילמנועמהציבורלבחורגםנציגיםאחרים.
הרב אריה שטרן )שיטת הממשל והבחירות ,בירורים בהלכות הראי"ה ,ירושלים תשנ"ב ,עמ' 188-
 (189הציע את המודל של שני מוקדי הכוח ,אולם ,אין שם התייחסות ליחס שבין שני המוקדים,
ולדרךההכרעהבמקרהשלעימותביניהם.
 350להשוואה,מודלדומהקייםבארה"ב,שםיכולהנשיאלהטילוטועלהצעותחוק,אולם,ברובשל
 2/3יכול הקונגרס לגבור על הנשיא )צ'ארלס הרמן פריצ'ט ,החוקה האמריקאית ,תל אביב תשמ"ב,
עמ'.(42
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ישראל.כלומר,ביתהדיןיכוללבחוןהאםהתקנותעומדותבכלליםהנדרשיםעלפי
התורה,כפישהורחבבפרקהקודם.
לשיטת הפוסקים הסוברים שהדבר אפשרי ,יוכל הציבור להדיח את המלך ,בתנאי
שיהיה לכך רוב גדול .המלך יהיה גם ראש הרשות המבצעת ,והמצביא העליון של
הכוחות המזוינים .אמנם ,ההלכה מחייבת את אישור הסנהדרין ביציאה למלחמת
רשות,כפישפסקהרמב"ם:
מלחמתמצוהאינוצריךליטולבהרשותביתדין,אלאיוצאמעצמובכלעת,
וכופההעםלצאת,אבלמלחמתהרשותאינומוציאהעםבהאלאעלפיבית
דיןשלשבעיםואחד351.
כיוןשנראהשביתהדיןאינואמורלבחוןאתשאלתהמלחמהעלפיכלליםהלכתיים
ברורים,כגון,איסורוהיתר,352הרישנראהשהדיוןהואמכוחסמכותהחקיקהשלבית
הדין .כיון שכך ,יתכן שבהקשר זה אישור הסנהדרין מהווה בעצם אישור של העם,
כפי שסמכות החקיקה של הסנהדרין היא מכוח העם .מכאן ,שיתכן וניתן לחייב את
המלך לקבל את אישור בית הנבחרים בצאתו למלחמת רשות .353זאת מבלי לעסוק
בשאלה איזו רמה של איום מגדירה מלחמה ב"עזרת ישראל מיד צר" ,וממילא
כמלחמתמצווהשאינהזוקקתאישור.
כראש הרשות המבצעת יבחר המלך ראש ממשלה ,שיגבש קבינט .הקבינט יחייב
אישור של המלך וגם אישור של בית הנבחרים .354המלך יוכל להחליט גם על פיזור
הקבינט ,או על הפסקת עבודתו של כל עובד של הרשות המבצעת  -פקיד ,שוטר או
חייל .355כך יוכל המלך ,מחד ,לשלוט ברשות המבצעת ,ומאידך ,להימנע משקיעה
בפרטיםהקטניםובוויכוחיםעלדרכיפעולה.

351רמב"םמלכיםה,ב.
352רש"י)ברכותג,ב,ד"הונמלכין(כתבשנמלכובסנהדרין"כדישיתפללועליהם",המהרש"א)חידושי
אגדותסנהדריןטז,א,ד"היועצין(כתבשתפקידהסנהדריןהיהלהורותכיצדלנהוגבמלחמה.עיין
בשו"תציץאליעזר)כ,מג(שהוכיחכיהסנהדריןהיהאמורהלאשראתעצםהיציאהלמלחמה.הוא
העמידאתדברירש"יוהמהרש"אאךורקלגבידודהמלך.
 353להשוואה ,בארה"ב הנשיא הוא המצביא העליון של הכוחות המזוינים ,אולם ,בשנת  1973חוקק
חוק המגביל את הנשיא בהפעלת כוחות אמריקאיים מחוץ לגבולות ארה"ב ללא אישור הקונגרס
במשך60יוםבלבד.מהלךזהבאבתגובהלהפעלתכוחבדרוםמזרחאסיה)כחלקממלחמתויטנאם(
שלאזכתהלגיבויציבורימספיק)פריצ'ט,שם,עמ'.(66
354להשוואה,בארה"בנדרשאישורשלהסנאטלמינוייםשלהנשיא)פריצ'ט,שם,עמ'.(60
355להשוואה,בארה"בנתנהלנשיאזכותכזו,אולם,במהלךהשניםהגבילביתהמשפטהעליוןסמכות
זו,לגבינושאימשרותמשפטיותלמחצה)פריצ'ט,שם,עמ'.(60-62
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דבריםאלהאינםמגובשים,והםבבחינתהלכתאלמשיחא,אףעלפיכן,ניתןלהציג
מודלאפשריבאופןהבא:

תורה)החוק(

בתיהדין

ביתנבחרים הדחה?

מלך





רשותשופטת

רשותמחוקקת

רשותמבצעת







הגבלתחקיקה,

תיקוןתקנות,

אכיפתחוקיהתורה,

שיפוטעלפיחוקיהתורה

פיקוחציבוריעל

אכיפתתקנותהקהל,

ועלפיתקנות,

רשותמבצעת 

צבא 

וטו

רוב

פיקוחשיפוטיעל
רשותמבצעתומחוקקת 
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ממשלה





ביןתקנהלעיקרהדין
סמכות חכמים והציבור לתקן תקנות ,מעוררת את השאלה :מהו היחס הראוי בין
תקנה לעיקר הדין? רוצה לומר ,האם ישנם "תכלית ראויה" לתקנות ,או שמא הדבר
נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית הדין והציבור? וכן האם צריכה להיות זיקה בין
עיקרהדיןלביןהתקנותהחדשות?
בעניין זה יש להבחין בין תקנות המתעמתות באופן חזיתי עם דין התורה ,כדוגמת,
פרוזבול ,לבין תקנות העוסקות בדבר הרשות ,כלומר ,במקרים בהם אין התייחסות
מפורשת של התורה .לגבי מקרים מהסוג הראשון ישנה התייחסות נרחבת בגמרא
ובפוסקים ,ובכלל זה למקור הסמכות ולהיקפה ,בכך לא יעסוק מאמר זה .356לגבי
תקנותהעוסקותבדברהרשותישנםמעטמקורות,והםיובאוכאן.
הטענההעיקריתהיא,שגםכאשרבאהציבוראוחכמיםלתקןתקנה,הרישתקנהזו
חייבת לשקף ולממש ערכים של התורה עצמה .יתירה מזו ,תקנה שמטרתה להביא
לידיביטויערכיםזריםלתורה,תפסלעלידיהפוסקים.

לעשותסייגלתורה
בגמראנאמר:
תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר :שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן
התורה ,ולא לעבור על דברי תורה ,אלא כדי לעשות סייג לתורה .ומעשה
באחדשרכבעלסוסבשבתבימייונים.והביאוהולביתדיןוסקלוהו.לאמפני
שראוילכך,אלאשהשעהצריכהלכך357.
ופירשרש"י:
ולא  -שיתכוונו לעבור על דברי תורה לבודמלבםחיובמיתהלשאינוחייב,
אלאמפניצורךהשעה358.

 356ראה עוד אנצי' תלמודית ,כרך כה ,בערך" :יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה" ,טור תרז,
והלאה.
 357סנהדרין מו ,א ,וראה גם ביבמות צ ,ב ,שם נאמר שניתן להעניש שלא מן הדין רק במקרה של
"מיגדרמלתא".
358רש"ישם,ד"הולא.
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כלומר,סמכותחכמיםלהעניששלאמןהדיןמוגבלתרקלמקריםבהםכוונתםלהגן
על עיקר הדין ,ואין בסמכותם לתקן תקנה כאשר כוונתם לחוקק חוק חדש ומנותק
מדיניתורה.
כךפסקגםהרמב"ם:
ישלביתדיןלהלקותמישאינומחוייבמלקותולהרוגמישאינומחוייבמיתה
ולא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה ,וכיון שרואים בית דין
שפרצו העם בדבר יש להן לגדור ולחזק הדבר כפי מה שיראה להם הכל
הוראתשעהלאשיקבעהלכהלדורות...
וכןישלדייןתמידלהפקירממוןשישלובעליםומאבדונותןכפימהשיראה
לגדורפרצותהדת ולחזקהבדקאולקנוסאלםזהוהריהואאומרבעזראוכל
אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקניםיחרםכלרכושומכאן
שהפקרביתדיןהפקר359.
הרמב"ם כלל תחת מגבלה זו גם את סמכות החקיקה בדיני ממונות  -הפקר בית דין
הפקר ,כמו כן ,מלבד הצורך להגן על שמירת דיני התורה )לגדור פרצות הדת( ,יש
מקוםלתקנותשמטרתן"לקנוסאלם".360

האינמידאורייתאהוא!
מדבריהגמראוהרמב"םשהובאולעיל,עולהשניתןלפגועבזכותוהקנייניתשלאדם
או בגופו ,כאשר הדבר נעשה לצורך שמירת התורה או לצורך הענשת "אלם".
מהמקורות הבאים ,העוסקים בעימות חזיתי בין תקנה לדין תורה ,ניתן ללמוד שניתן
לפגועבדיןתורה,רקלמעןערךאחרשישלובסיסבתורה.רוצהלומר,הקב"ההסמיך
אתחכמיםואתהציבורלתקןתקנותשישבהןפגיעהבדיןתורה,רקעלמנתלהגןעל
ערכים תורניים אחרים .כפי שנאמר בפתיחה ,תנאי זה הכרחי אך לא מספיק ,והוא
אינומאפשרלתקןכלתקנהשהיא.

כתובתבניןדכרין
הגמראעסקהבשאלהמדועתקנוחכמיםאתתקנת"כתובתבניןדכרין":

359רמב"םסנהדריןכד,ד-ו.
360ישלהעירכיאלובדיוקסמכויותהמלךהמוזכרותברמב"םלידהערה.295
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אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי :מפני מה התקינו כתובת בנין
דכרין? כדי שיקפוץ אדם ויכתוב לבתו כבנו .ומי איכא מידי ,דרחמנא אמר
ברא לירות ברתא לא תירות ,ואתו רבנן ומתקני דתירות ברתא? הא נמי
דאורייתא הוא ,דכתיב) :ירמיהו כט ,ו( 'קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו
לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים' .בשלמא בנים בידיה קיימי ,אלא
בנתיה מי קיימן בידיה? הא קא משמע לן ,דנלבשה וניכסה וניתיב לה מידי,
כיהיכידקפציעלהואתונסבילה361.
כלומר ,מטרת התקנה היתה לעודד את המוריש לתת לבתו נכסים ,מתוך ידיעה
שחכמים הבטיחו שאם תמות ,בעלה יהיה חייב לתת לבניה את כתובתה .על כך
שאלה הגמרא ,איך יתכן שחכמים יתקנו תקנה שמטרתה לעודד אדם לחרוג מעיקר
הדין,עלפיו,רקהבניםיורשים?תשובתהגמראהיתהשמצאנובכתובהוראהלאדם
להשיא את בתו ,ואחת הדרכים לעשות זאת היא על ידי כך שהאביתןלבתורכוש.
לפיכך,תקנוחכמיםתקנהשתעודדאדםלתתלבתורכוש,עלמנתלמלאאתהוראת
הכתוב.
ישלהעירכיהמקורלכךשאדםצריךלהשיאאתבתוהואמהנביאים,ובכלזאת,הוא
משקףערךתורניראוי,שלשמומותרלחרוגמהוראותהדיןהרגיל.

פרוזבול
במשנהנאמר:
פרוזבולאינומשמטזהאחדמןהדבריםשהתקיןהללהזקןכשראהשנמנעו
העםמלהלוותזהאתזהועובריןעלמהשכתובבתורה)דבריםטו,ט('השמר
לךפןיהיהדברעםלבבךבליעל'וגו',התקיןהלללפרוזבול362.
הלל הזקן תיקן תקנה שעקרה את דין התורה ,שחובות נשמטים בשמיטה ,הסיבה
לתקנה זו היתה ,כיון שהציבור נמנע מלהלוות מתוך חשש שהחוב יאבד בשמיטה.
במילים אחרות,מתוךרצוןלשמורעלדיןתורהא' -המצווהלהלוות,תקןהללהזקן
תקנה שפגעה בדין ב'  -שמיטת כספים .מלבד ההתייחסות למניע להתקנת התקנה,
עסקוהגמרא363והפוסקים364גםבשאלתהסמכות.

361כתובותנב,ב.
362משנהשביעיתי,ג.
363גיטיןלו,א-ב.
364ראהלדוגמא,רמב"םוראב"דשמיטהויובלט,טז,תומיםסז,כ,וכןכתבבשו"תעונגיו"ט,קנא;כתב
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ועשיתהישרוהטוב.
סיבה נוספת לחרוג מהדין הרגיל ,היא הנחיית התורה" :ועשית הישר והטוב" .365על
סמךהנחייהזותקנוחכמיםאת"דינאדברמצרא",כפישכתבהרמב"ם:
...המוכר קרקע שלו לאחר ,יש לחבירו שהוא בצד המצר שלו ליתן דמים
ללוקח ולסלק אותו ...ודבר זה משום שנאמר 'ועשית הישר והטוב' אמרו
חכמיםהואילוהמכראחדהואטובוישרהואשיקנהמקוםזהבןהמצריותר
מןהרחוק366...
מהו אותו "ישר וטוב" ,שעבורו יש לחרוג מן הדין? על כתב הרמב"ן את דבריו
הידועים:
וזה ענין גדול ,לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו
ורעיווכלמשאוומתנוותקוניהישובוהמדינותכלם.אבלאחרישהזכירמהם
הרבה ,כגון 'לא תלך רכיל' )ויקרא יט טז(' ,לא תקום ולא תטור' )שם פסוק
יח(',ולאתעמודעלדםרעך')שםפסוקטז(',לאתקללחרש')שםפסוקיד(,
'מפנישיבהתקום')שםפסוקלב(,וכיוצאבהן,חזרלומרבדרךכללשיעשה
הטובוהישרבכלדבר.עדשיכנסבזההפשרהולפניםמשורתהדין,וכגוןמה
שהזכירובדינאדברמצרא367...
כלומר,מדיניהתורה,העוסקיםבדרךההתנהגותשביןאדםלחברו,ניתןללמודמהו
"ישרוטוב",ולהוסיףתקנותברוחזו.

כהןמיטמאלקבורתאשתו
כהןיכוללהיטמאכדילקבוראתאשתו,כפישפסקהרמב"ם:
אשתו של כהן מתטמא לה על כרחו ואינו מטמא לה אלא מדברי סופרים,
עשאוה כמת מצוה ,כיון שאין לה יורש אלא הוא לא תמצא מי שיתעסק
בה368...

סופרגיטיןלו,בד"הותקינו;שו"תכתבסופרסי'ט,ד"האבל.
365דבריםו,יח.
366רמב"םשכניםיב,ה.
367רמב"ןדבריםו,יח.
368רמב"םאבלב,ז.
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זוהלכהמפתיעהמאד,כיוןשאיסורכהןלהיטמאהואמדאורייתא,ובכלזאתחכמים
התירואתהאיסור.בתוספותהובאהסברלדבר:
ונראה לר"י דמשום דירית לה לא הויא מת מצוה אלא משום דיש כח ביד
חכמיםלעקורדברשהואמןהתורהבדברהדומהכדפירשתילעילדכיוןדלא
ירתילהדומהלמתמצוהומיהואינהמתמצוהגמור369...
ר"יהסבירשאמנםאשהשנפטרהאינהבגדרמתמצווה,אולם,כיוןשהיאדומהלמת
מצווה חכמים התירו את איסורו של כהן להיטמא .במילים אחרות ,חכמים הרחיבו
אתדין"מתמצווה"המצויבתורהלמקריםדומים,והתירועלסמךהרחבהזואיסור
דאורייתא.ומכאןשבוודאיניתןלעשותזאתבמקריםקליםיותרבהםאיןאיסור.

מקורההשראהשלהתקנות
גם בדיון לגבי תוקפן של תקנות ,שאינן תקנות חכמים ,ישנה התייחסות מפורשת
לרקעהערכישלהן.אפילולגביתקנותמיסוי,בהןישללכתאחרהמנהג,כתבבספר
תרומתהדשן-
אכן נראה אע"ג דאייתינן לעיל דבענייני מסים המנהג מבטל ההלכה ,מ"מ
ראויונכוןלדקדקהטיבאםנוכללהשוותכלהמנהגיםלדיןתורה,אףאםלא
לגמרי מ"מ עדיף טפי שנמצאו סעד וסמך מדברי חכמים ולאוקמינהו בטעם
וסברא370.
דהיינו,ישנהחשיבותלהתאמתחוקיהמסלדיניהתורהאולפחותלערכיה.

ירושתהבעל
לפני הרשב"א בא מקרה של אדם שהשיא את בתו ונתן לה נדוניה ,ולאחר שמתה
דרש מבעלה להחזיר את הנדוניה ,זאת ,למרות שדין התורה קבוע שהבעל יורש את
אשתו .התובע הסתמך על כך שכל בני מקומו נותנים נדוניה כשהם מסתמכים על
הדין הנוכרי הנוהג במקום ,על פיו הבעל אינו יורש את אשתו במקרה כזה .על כך
השיבהרשב"אאתתשובתוהידועה:
ומ"מלנהוגכןמפנישהואמשפטגוייםבאמתנ"לשאסורלפישהואמחקה
את הגויים וזהו שהזהירה תורה לפניהם ולא לפני גויים ואע"פ ששניהם

369תוספותיבמותפט,ב,ד"הכיון.
370תרומתהדשןשמב.
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רוציםבכךוהואדברשבממון.שלאהניחהתורהאתהעםשהואלנחלהלו
עלרצונםשייקרואתחקותהגוייםודיניהם371...
כלומר,למרותשעלפידבריהתובעלאמדוברבתקנהאלאבמתנהמותניתעלפידיני
הנכרים,קבעהרשב"אשאסורלנהוגכך,כיוןשישבכךקבלהשלמערכתמשפטזרה.

רכושמספינהשטבעהבים
רבנוגרשוםעסקבאדםשקנהרכושמספינהשטבעהבים,וזותשובתו-
כימהשטועןשאבידתנהרמותרתאינהטענהשהרילאהצילמןהנהראלא
העובדכוכביםהצילהומושליהעירכברצוולהחזירודינאדמלכותאדינא...
וגם מפני תקנת הקהלות צריך שמעון להחזיר האבידה לראובן אפילו אם
נתייאשראובןדהפקרביתדיןהפקר372...
כךפסקהרמ"א:
הגה:מ"מטובוישרלהחזיר,כמושנתבארסעיףה'.ואע"גדמדינאאיןחייבין
להחזיר באבידות אלו ,אם גזר המלך או ב"ד חייב להחזיר מכח דינא
דמלכותא או הפקר ב"ד הפקר .ולכן פסקו ז"ל בספינה שטבעה בים ,שגזר
המושלגםהקהלותשכלמישקונהמןהעובדיכוכביםשהוציאומןהאבידה
ההיאשיחזירלבעליו,שצריכיןלהשיב,ואיןלומןהבעליםאלאמהשנתן373.
קצותהחושןהתייחסלתוכןהתקנה:
אמנם נראה דזה לאו מנהג גרוע אלא מנהג טוב וישר הוא ,דכיון דאמרו
בגמרא )ב"מ כד ,ב( דאבידה לאחר יאוש מחזירין לפנים משורת הדין ,והוא
משום ועשית הישר והטוב )דברים ו ,יח( דמהכא נפקא לן לפנים משורת
הדין ,וכן ביאוש ושינוי רשות אמרו בפרק הגוזל בתרא )ב"ק קיד ,א( בירא
שמים מחזיר לבעלים הראשונים ,ומשום הכי כשראו חכמי הדור לתקן
שיחזירלאחריאושאיןזהמנהגגרועח"ו374.
דהיינו ,תקנה זו אינה זרה לערכי התורה ,כיון שמצאנו שראוי לנהוג לפנים משורת
הדיןבמקריםדומים,ולכןראוילתקןתקנהכזו.

371שו"תהרשב"או,רנד.
372מרדכיבבאמציעא,רנז.
373שו"עחו"מרנט,ז.
374קצותהחושןרנט,ג.
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ירושתנשים
עם הקמת מדינת ישראל דן הרב הרצוג באפשרות לתקן תקנות המשוות את זכות
הבנים והבנות ,זאת ,בניגוד לדין תורה על פיו כשיש הבנים רק הם יורשים .הרב
הרצוגהקדיםוהתייחסלמניעלחריגהמןהדין:
הרי שאם הדרישות מכוונות לעשות שויון גמור בין איש לאשה בענייני
ירושות מפני שזהו הדין במשפטי הגוים הדמוקרטיים המערב אירופא וכו'
ומעמידיהדרישותכוונתםלהבליטעי"כאתהדמוקרטיותשלמדינתישראל
שהולכתבדרכיהגויםהללו,לאנאבהולאנשמעאליהם,ולאנדחהח"ודיני
תורתנואפילובממוןמפנידיניהאומותהדמוקרטיות375.
דהיינו,אםהמניעהואקבלתמערכתערכיםזרהלרוחהתורה,איןמקוםלתקנהכזו.

חוקהגנתהדייר
חוק הגנת הדייר 376שמנע מבעל הבית לסלק את הדייר ,עורר דיון דומה .הפוסקים
בשאלההאםהחוק,שתוקפונובעעלפיהפוסקים,מהעיקרון":דינאדמלכותאדינא",
הוא בגדר "תקנה" או "קלקלה" .בולטים במיוחד הדברים המצוטטים משו"ת חבצלת
השרוןשכתבכיהחוקהוא-
עוול גדול נגד בעלי הבתים שמתקיים בהם שורך טבוח וגו' וזרים שולטים
ברכושם ואין להם מושיע ,וגם לשוכרים אין זו תקנה רק לשוכרים הישנים,
אבל הרי בכל יום מתרבים אנשים חדשים שצריכים לשכור דירות ולהם
התקנה  -קלקלה ,שעל ידי זה מתיקרים הדירות ביותר ואין למצוא דירה,
ובפרטשידועשעיקרהתקנתהחוקהזהבאע"יאיזה נבחריםחופשייםשיש
בהם דיעות ושיטות הקומניסטן וסוציאליסטן ללחוץ את העשירים ולקחת
ממונם,שכלאלוהשיטותהןנגדדעתתורה377...
כלומר ,אין תוקף לחוק כיון שהוא מגן על השוכרים בו בזמן שהוא פוגע במשכירים
ובאלה שמעונינים לשכור ,ולכן אין לו תוקף .מה גם שהחוק מבוסס על תפיסות

375הגריא"ההרצוג,תחוקהלישראלע"פהתורה,ב,ירושליםתשמ"ט,עמ'.2
376ראהמקורותבשו"תמנחתיצחקב,פו.
377פסקידין-ירושליםדיניממונותובירורייהדותה,עמ'צז.
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כלכליותהזרותלרוחהיהדות.ישלצייןשהיומןהפוסקיםשראובחיובאתהחוק,כך
שבמקריםרביםישנומקוםלדיוןומחלוקתלגביהמטעןהערכישלתקנה.

סיכום
אמנם ההלכה נותנת בידי חכמים ובידי הציבור סמכות נרחבת לתקן תקנות ,אולם,
תקנותאלוצריכותלהיותברוחהתורהובוודאישלאבניגודלה.הדבריםאמוריםלא
רקבתקנותהסותרותדיןמסוים,המותנותבכךשהןמגנותעלערךתורניאחר;אלא
גםבתקנותהעוסקותבדברהרשות.
לסיום,ראוילהביאאתדבריספרקוליהודה,הנותניםלדבריםעומקנוסף:
כי מענין הנבואה או רוח הקודש או בת קול נתפרסם כי ה' אתם )=עם
החכמים( לדון דין אמת לאמתו על פי התורה גם במה שלא קבלו ,ובמצות
של דבריהם גם כן כחנוכה ומגילה יש לנו להאמין שהסכימה דעתנו לדעת
עליון...
הרישאפילולכויןלדעתהחכמיםמתקניהתקנותיהיונעזריםעזרעליון378...





378קוליהודה,פירושלכוזרי,ג,לט.
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*


מבוא
בשנים האחרונות חל צמצום משמעותי בהיקףתשלומיההעברההמיועדיםלמטרות
רווחה .צמצום זה נעשה כחלק מתוכניות כלכליות ,על רקע המשבר הכלכלי החמור
בו היתה שרויה המדינה .מהלכים דומים לצמצום המעורבות של המדינה בענייני
רווחהנעשובכלהמדינותהמפותחות.379
ההכרח לקצץ נעשה על רקע של אכזבה מסוימת ממדיניות הרווחה שהיתה נהוגה
בישראל ,ובמערב אירופה .בזמן שמדיניות הרווחה המסורתית התבססה על העברת
כספים מסיבית לאוכלוסיות בעלות הכנסות נמוכות ,החלה להישמע הטענהשמהלך
זה לא הקטין את היקף העוני ,ואולי אף תרם להגדלתו .380יתכן שהסיבה לכך היא
שדווקא העברת הכספים היוותה תמריץ להישאר במצב המאפשר את קבלת
ההטבות ,ומכאן שדווקא צמצום תקציבי הרווחה יאלץ את העניים לחלץ עצמם
ממצבםהקשה.
תהיות אלה בדבר דרכה של מדינת הרווחה מחייבות בחינת סוגיה זו מהזווית
התורנית.

קוהעוני
בהעדר מדיניות רווחה מגובשת של ממשלת ישראל ,מהווים נתוני הלמ"ס תחליף
למדיניות .כאשר לכאורה ,נתוני למ"ס בדבר מספר העניים מהווים מדדלמצבהעוני
בישראל ,ומדיניות רווחה אמורה לתת את אותותיה על מדד זה .אולם ,עיון מעמיק
יותרבמדדזהמעלהאתהשאלהמהמודדקוהעוני?

*נכתבבמסגרתעבודתיבמרכזלערכיםבעסקים,ירושלים,ופורסםב" ֹצהר"יט.
תודתילרבד"ראשרמאיר)המרכזלערכיםבעסקים,ירושלים(שהנחהאתעבודתהמחקרשקדמה
לכתיבתהמאמר,ורעיונותרביםמשלומשוקעיםבו.
  379ד"ר יצחק אדה ,גלובליזציה ,צדק ורווחה ,בתוך :צדק חברתי ומדיניות כלכלית במדינה יהודית,
,2004עמ',84תרשים.3
 380לדוגמא,עלפינתונימשרדהרווחה,כאשרחוקקחוקהבטחתהכנסה,בראשיתשנותה 80 -היו
זכאיותלקצבהכ 10,000 -משפחות,בזמןשבראשיתשנותה 2000 -היוזכאיותלקצבהמעל150,000
משפחות!
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במדינתישראלנקבעקוהעוניעל 50%מההכנסההחציוניתלאדםבודד,ומישנמצא
מתחת לקו העוני מוגדר עני .מדד זה משקף בעצם את הפערים בחברה ,דהיינו את
חוסרהשיוויוןולאאתהמחסורשלהפרט.רוצהלומר,מדדזהאינומודדמחסוראו
מצוקה,אלאאתגודלהפערביןהענייםלמעמדהבינוני.
ד"רדניאלגוטליב381מבנקישראל,הדגיםאתההבדלשביןקוהעוניהנוכחילמדדעוני
מוחלט באופן הבא :בשנת  1997כ 16% -מהאוכלוסיה היו מתחת לקו העוני .אילו קו
העוני של שנת  1997היה נקבע כקו עוני קבוע ,והיה מעודכן רק בהתאם למדד ,הרי
שעד שנת  2001היה מספר העניים יורד ל .13%וזאת בזמן שעל פי שיטת המדידה
הנוכחיתמספרהענייםעלהבתקופהזול.19%
הסיבה לכך היא ,שבשנים אלו עלתה רמת ההכנסות של כל אזרחי המדינה ,אולם,
הפער ברמת ההכנסות ,בין העניים לשאר האוכלוסיה  -גדל .במילים אחרות ,בשנים
 1997עד  2001עלתה רמת החיים של כל אזרחי המדינה ,עניים ושאינם עניים ,אולם,
רמת החיים של מי שאינו עני עלתה יותר מזו של העניים ,ולכן מדד העוני ,המודד
חוסרשיוויון,הראהגידולבמספרהעניים.
קוהעוניאמורלמדודאתהיקףהעוני,אואתהמצוקההכלכלית,אולם,טמועהבוגם
השקפתעולם,החורגתמטיפולבבעייתהעוני.
מדדחוסרהשיוויוןמניחשחוסרשיוויוןהואבעיה -אךמדוע?וודאישעלפיתפיסות
קומוניסטיות וסוציאליסטיות חוסר השיוויון הוא בעיה ,גם אם לשכבות החלשות לא
חסר דבר ,אולם ,על פי הגישה היהודית הרי שמטרת מדיניות הרווחה שונה
בתכלית.382

מטרתמדיניותהרווחההיהודית
בהלכה היהודית החובה לתמוך בעניים מוגדרת כ"די מחסורו" של העני .מחסור זה
איננואובייקטיבי,אלאתלויבצרכיוהאישייםשלהעני.כפישכתבהרמב"ם:
לפימהשחסרהעניאתהמצווהליתןלו,אםאיןלוכסותמכסיםאותו,אם
איןלוכליביתקוניןלו...אפילוהיהדרכושלזההענילרכוב עלהסוסועבד

  381ד"ר דניאל גוטליב ,עקרונות למדיניות למאבק בעוני ,אתר האינטרנט של בנק ישראל ,2003 ,עמ'
,23ציור.2
 382אמנם ,הראי"ה קוק) ,הקדמה לספר שבת הארץ( הגדיר וראה בעולם ללא בעלות ,כדוגמת שנת
שמיטה-אידיאל,אולם,גםלדבריולאמדוברב"חלוקהצודקת"שלהרכוש,אלאבהיעדרבעלות.
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רץלפניווהעניוירדמנכסיוקוניןלוסוסלרכובעליוועבדלרוץלפניושנאמר
'דימחסורואשריחסרלו'383...
ההלכה אינה מציבה כיעד את סגירת הפערים הכלכליים באוכלוסיה ,אלא את
הפתרוןלמצוקההסובייקטיבית.כאשריתכןשאדםאמידשירדמנכסיויהיהבמצוקה
גדולהיותרמזושלאדםששומרעלרמתחייםנמוכהבאופןקבוע.
מסתבר שחוסר שיוויון גורם לתחושת מצוקה חריפה יותר כאשר מדובר בפער בתוך
תתהקבוצה,אךלאכשמדוברבפערביןקבוצותבאוכלוסיה.ישאלהקוראאתעצמו
מההיהמפריעלויותר,שבסביוןישנןברכותשחיהפרטיותבזמןשלו איןבריכה,או
שהואהיחידבשכונהשלאיכוללרכושמזגן?
אלא שנחלקו הראשונים מי זכאי לתמיכה בהיקף כזה .הרמב"ם לא הזכיר תנאי סף
תמיכה בהיקף כזה ,ומשמע מדבריו שחובה לתת לכל אדם הנמצא במצוקה די
מחסורו.
בניגודלכך,כתבהטור:
ישלומאתיםזוזאפי'אינונושאונותןבהןאושישלוחמשיםשנושאונותן
בהןלאיטולמהצדקהכלל384...
כלומר ,לדעת הטור רק אדם שאין לו מאתים זוז זכאי לתמיכה די מחסורו ,אבל מי
שישלויותר,גםאםעדייןחסרלו-אינוזכאילתמיכה.
הטורהוסיףוכתב:
ויש אומרים

385

שכל אלו השיעורים לא נאמרו אלא בימיהם ...אבל האידנא

שאיןכלזה,יכולליטולעדשיהיהלוקרןכדילהתפרנסמןהריוח386.
כךהובאגםבשו"ע,387שהוסיף":ודבריםשלטעםהם".
על פי שתי השיטות ,מטרת המדיניות איננה לצמצם את הפערים הכלכליים
באוכלוסיה ,אלא לפתור את בעיית המצוקה .רוצה לומר ,ההלכה אינה שמה לה
למטרה לצמצם את מספר העשירים ,אלא את מספר העניים .כאשר עוני נמדד לכל
השיטותגםבכליםסובייקטיביים-דימחסורוהאישישלהעני.

383רמב"םמתנותענייםז,ג.
384טוריו"דרנג.
385סמ"קרמח;מרדכיב"ב,תק;אורזרועב"בא,יד.
386טוריו"דרנג.
387שו"עיו"דרנג,ב.
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מתוך הגדרת מטרה זו ,יש לגזור את הצעדים להשגתה .ברור שלא ניתן לגזור
מהנחיית ההלכה ,מדיניות רווחה לאומית באופן פשטני ,כיון שמדינה אינה יכולה
לקבוע קריטריונים אובייקטיביים למצוקה סובייקטיבית .אבל בהחלט ניתן לגבש
מדיניותרווחהברוחזו.

מתןיכולתלהתקייםבכבוד
הרמב"םהגדירמהיהצדקההנעלהביותר:
שמנהמעלותישבצדקהזולמעלהמזו,מעלהגדולהשאיןלמעלהממנהזה
המחזיקבידישראלשמךונותןלומתנהאוהלואהאועושהעמושותפותאו
ממציאלומלאכהכדילחזקאתידועדשלאיצטרךלבריותלשאול,ועלזה
נאמרוהחזקתבוגרותושבוחיעמךכלומרהחזקבועדשלאיפולויצטרך388.
כלומר ,הטוב ביותר הוא לתת לעני כלים שיאפשרולולהתפרנסבכוחותעצמו,ולא
ליצורתלותבקבלתמתנותחינם.
מחקרים

389

הוכיחו כי יכולת ההשתכרות תלויה ברמת ההשכלה .דווקא מדינה,

המחזיקהבידהכליםשלטונייםרביעוצמה,חייבתלפעולבאופןזה,ולהעניקלילדים
באזורימצוקההשכלהשתאפשרלהםלהתפרנסבכבודבבגרותם.
כמו כן ,ניתן לפתח תוכניות קיימות של הכשרה מקצועית למבוגרים ,הכשרה שתתן
להןיכולתלהשתלבבשוקהעבודהשהדרישותבומשתנותלעיתיםתכופות.
סוגיה נוספות ,המשפיעה עמוקות על היכולת להתקיים בכבוד היא סוגיית העובדים
הזרים .מחקרים

390

מראים קשר מובהק בין מספרם של העובדים הזרים למספר

המובטלים .מספרם של העובדים הזרים במדינת ישראל גבוה ביחס למקובל במערב,
ועומד על מעל  .10%עובדים אלה הדורשים שכר נמוך מאד ,מגדילים את היצע
העובדים חסרי ההשכלה ,ומורידים את השכר .התוצאה המיידית היא שעובד ללא

388רמב"םמתנותענייםי,ז.
 389ד"ר דניאל גוטליב ,אסנת פלד ,ניצה קסיר ,מדיניות לעידוד תעסוקה ,אתר האינטרנט של בנק
ישראל ,2002 ,עמ'  ,3לוח  .9פרופ' מומי דהן )עליית אי-השיוויון הכלכלי ,בתוך :ממעורבות
ממשלתית לכלכלת שוק ,תל אביב ,2001 ,עמ'  610ואילך( הראה שבשנות ה 90 -גדל הפער בשכר
הנובעמהבדליםברמתההשכלה.
390ד"רדניאלגוטליב,שם,עמ',7דיאגרמה.2
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השכלהאינויכוללהתפרנסבכבודמעבודתכפיים,כיוןשהשכרשיקבלמאפשרקיום
בסיןולאקיוםבכבודבישראל.
העובדים הזרים שמובאים כדי לעבוד בתחומים מוגדרים  -סיעוד ,חקלאות ,בניין -
עובריםבהדרגהלתחומיםנוספים -ניקיון,תחזוקה,סיוד,ועוד,ודוחקיםבהדרגהאת
רגליהם של אזרחי המדינה מתחומים אלה .כך שיתכן שיש לשקול הפסקה מוחלטת
שלהבאתעובדיםזרים,וזאתכיוןשלאניתןלמנועמהעובדיםהזריםלנטושאתמקום
העבודהשלשמוהובאו,לעבורלתחומיםאחרים,ולחייבהבאתעובדיםזריםנוספים
וחוזרחלילה.
העדפתישראליםבעבודה,עלפניעובדיםזרים,מעוגנתבהלכהכפישפסקהרמב"ם:
צווחכמיםשיהיובניביתושלאדםענייםויתומים במקוםהעבדים,מוטבלו
להשתמשבאלוויהנובניאברהםיצחקויעקבמנכסיו391...
ברור ששליטה בתחום זה נתונה כולה בידי המדינה ,ולכן תחום זה חייב להישאר
באחריותה.

דימחסורו
במקריםשבהםאיןאפשרותלהעמידאתהעניעלרגליוהוא,ישנהמצווהלתמוךבו.
כאמור לעיל ,ההלכה מחייבת לתת לעני "די מחסורו" הסובייקטיבי .כך מובא גם
בגמרא,392וכךפסקהרמב"ם393והשו"ע.394
הרבשלמהאבינר 395כתבשרקצורךנפשיחזקביותר,עלרקעירידהברמתחייםהוא
בגדר"דימחסורו",זאתבניגודלמצוקהעלרקעשלפעריםכלכליים,שאינהמזכהאת
העני בתמיכה .אולם ,בהחלט ניתן לראות את הדברים גם אחרת ,ולקבוע שמצוקה
באשרהיאמזכהבתמיכה,גםאםהיאעלרקעקנאהבעשירים.ואכן,גםההצעות396
לקבוע קו עוני מוחלט ולא יחסי ,כוללות בסל המוצרים הנדרש מוצרים הנפוצים
בציבורבהיקףנרחב)למשל,(75%,זאת,מתוךהנחהשמחסורבמוצרנפוץכלכךיוצר
תחושתמצוקה.

391רמב"םמתנותעניים,י,יז.
392כתובותסז,ב.
393רמב"םמתנותענייםז,ג
394שו"עיו"דרנ,א.
395הרבשלמהאבינר,קוהעוני,ישעימינו,תשס"א,עמ'.33
396ד"רדניאלגוטליב,עקרונותלמדיניותלמאבקבעוני,אתרהאינטרנטשלבנקישראל,2003,עמ'.3



117

מדינתהלכהדמוקרטית


הרמ"אכתבשהחובהלתתלעני"דימחסורו"חלהעלהציבורולאעלכליחיד:
הגה :ונראה דכל זה בגבאי צדקה ,או רבים ביחד ,אבל אין היחיד מחוייב
ליתן לעני די מחסורו ,אלא מודיע צערו לרבים ,ואם אין רבים אצלו יתן
היחיד,אםידומשגת397.
כךפסקוגםהט"זוהש"ך.398לעומתזאת,הב"ח399וערוךהשלחן400חלקועלכך,וסברו
שזוחובההמוטלתעלכליחיד.
יישוםהלכותאלו,שנאמרולגבימערכתרווחהקהילתית,במערכתרווחהמדינתית,
יוצרקושיגדול.מערכותמדינתיותמבוססותעלקריטריוניםאחידים,וזאת,כדילמנוע
מהפקידיםהממוניםלחלקאתכספיהציבורשלאלצורך,אוחמורמכך-למקורביהם.
אומנם ,חלק גדול מהביקורת על מדיניות הרווחה בישראל מתמקד בכך שהכספים
ניתנים גם למי שכלל אינו זקוק להם ,למרות שהוא נכלל בקריטריונים .כאשר ברור
שקיומם של קריטריונים גורם לכך שהציבור מתאים את עצמו אליהם כדי לזכות
להטבות.
זאת ועוד ,נתינת "די מחסורו" של עני מחייבת היכרותעמוקהעמו,שהריישלהכיר
אתצרכיוהאמיתיים,בלתיאפשרילהטילחובהכזועלמדינתישראלבמצבהחברתי
הנוכחי.החברההישראליתהיאחברהמגוונתהכוללתתתיחברותשונותכלכך,עם
צרכיםייחודייםהשוניםבאופןמהותי.זאתועוד,הפעריםהכלכלייםבחברהמקשים
עלקביעתקריטריוניםאחידיםשיספקואתמחסורםשלכלהנצרכים.
רקכאשרמדוברבצורךאובייקטיביהניתןלהוכחה-נכות,מחלה,זקנהוכדומה-ניתן
לתת מענה הקרוב ל"די מחסורו" .אמנם ,גם במקרים כאלה ,ישנם צרכים
סובייקטיביים,כמולמשל,יכולתנפשיתלעבוד,מקצועשאינודורשעבודהפיזית,לכן
ישלשקולאתהיקףוסוגהתמיכההניתנת.
נראה,שהאחריותלכךשהענייקבלדימחסורוחייבתלהישארבידיקהילתהרווחה,
במקום בו היא קיימת .ובמקביל ,חובה על המדינה לעודד הקמת קהילות נוספות
כאלה,שיוכלולשאתעלכתפיהןאתעולהאחריותהחברתיתשהמדינהאינהיכולה
לשאת.אתאחריותהמדינהישלהגדירבאופןאחר-דיקיומושלהנזקק.


397רמ"איו"דרנ,א.
398ש"ךיו"דרנ,א
399ב"חשם.
400ערוךהשלחןיו"דרנ,ד.
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דיקיומו
בהלכהמוזכרתגםרמתתמיכהנמוכהיותרמ"דימחסורו",כךבמשנה:
איןפוחתיןלעניהעוברממקוםלמקוםמככרבפונדיוןמארבעסאיןבסלעלן
נותניןלופרנסתלינהשבתנותניןלומזוןשלשסעודות401.
כאןמדוברעלצרכיהקיוםהמינימאלייםבלבד.הרמב"םיישבאתהסתירה:
אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר אחד הנמכר בפונדיון כשהיו
החטיםארבעסאיןבסלעוכברבארנוכלהמדות,ואםלןנותניןלומצעלישן
עליווכסתליתןתחתמראשותיו,ושמןוקטנית,ואםשבתנותניןלומזוןשלש
סעודותושמןוקטניתודגוירק,ואםהיומכיריןאותונותניןלולפיכבודו402.
כלומר,כיוןשהחובהלתתדימחסורוהסובייקטיבישלהענימחייבתהיכרותמעמיקה
עמו.לכן,עניהעוברממקוםלמקום,שאיןאפשרותלבררהאםהואבאמתעניומהו
"דימחסורו",זכאילתמיכהאחידההמאפשרתקיוםמינימלי.
מה נכלל ביכולת קיום? ראשית לכל ,מזון .המזון המפורט בשו"ע אינו המינימום
לקיום ,אלא המינימום לקיום בריא ,ולכן הוא כולל גם דג וירק .גם המהרי"ק שדן
בשאלת הפניית כסף לבית הכנסת או לעניים ,העדיף את האפשרות השניה בנימוק
הבא:
דגבי עניים אף על גב שיש להם ספק )=מספיק( לגלגל בחיי צער קצת או
אפילויהיהלהםדיהספקבדרךממוצע,מכלמקוםברבותהטובהלהםתחת
ליטראירקלפעםיוכלולקנותליטראדגיםאוליטראבשרלהבריאגופם403.
דהיינו,למרותשהענייםאינםעומדיםלמותברעב,תוספתתקציבתאפשרלהםקיום
בבריאות,ולכןעדיףלתתלענייםתקציבנוסףלרכישתמזוןטוביותר.
צורך נוסף המוזכר בשו"עהואמחסה -מקוםלישון.איןהכוונהלכךשכלענימקבל
דירה,אלארקמחסהללילה.404
לגבימלבוש,נפסקברמב"ם405ובשו"ע:

401פאהח,ז.
402רמב"םמתנותענייםז,ח,כךנפסקגםבשו"עיו"דרנ,ד.
403שו"תמהרי"קקכח.
404ישלהודותכימציאתפתרוןמעשילבעייתמחוסריהדיורהיאקשהביותר,כיוןשמדוברבהוצאות
ענק ,כך שלא ניתן להעניק אותן לכלל האוכלוסיה ,והענקת דיור לעניים בלבד מהווה תמריץ
להישארעני.
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ענישאין מכיריןאותוואמררעבאניהאכילוניאיןבודקיןאחריושמארמאי
הואאלאמפרנסיןאותומיד,היהערוםואמרכסוניבודקיןאחריושמארמאי
הוא,ואםהיומכיריןאותומכסיןאותולפיכבודומידואיןבודקיןאחריו406.
כלומר ,בזמן שנתינת אוכל אינה מותנית בבדיקת זכאות ,נתינת מלבוש מחייבת
בדיקהכזו.
מודלזהשלתמיכהאחידהמתאיםלמערכתרווחהמדינתית,שיכולהלתמוךבצרכים
אחידיםואובייקטיביים.407
כפי שמופיע במשנה ,כדאי לקיים תמיכה זו על ידי אספקת מוצרים .לחילופין ,ניתן
לקיים תמיכה כזו על ידי הוזלת מוצרים בסיסיים ביותר לכלל הציבור )מזון  -לחם,
גבינה ,חלב ,ביצים ,ירקות מסוימים ,דיור -חשמל ומים בכמות מינימאלית( ,על ידי
הסרת המיסוי המוטל עליהם )מע"מ( ,או פיקוח על מחירם או סבסוד שירותים אלו.
נתינת מוצרים מצמצמת את אפשרויות הניצול ,שהרי אדם לא מרוויח דבר מעוניו,
כיוןשמחירהמוצריםשווהלכל.כמוכן,קשהלנצלתמיכהזולרעה,כיוןשלאמדובר
בכסף,אלאבמוצריםשהצורךהאנושיבהםמוגבל.

סיכום
היחלשותהשלמדינתהרווחהבארץובעולםמחייבתדיוןתורניבשאלתיעדימדינת
הרווחהוהדרכיםלמימושם.
בניגוד לתפיסה הרואה בפערים הכלכליים את שורש הרע ,ובצמצומם את המדד
להצלחתמדיניותרווחה,ההלכהמציבהמטרהשונהלחלוטין.עלפיההלכה,מטרת
המדיניותהיאלהשליםאתהחסרלעני.כאשרנחלקוראשוניםהאםזכאותלתמיכה
כזומותניתברמתעוניאובייקטיבית.להלכהנפסקבשו"עשענישאיןלודינכסיםכדי
להתפרנס-זכאילצדקה.
הטוב ביותר הוא לתת לעני את התמיכה שתאפשר לו להשתקם ,ולצאת ממעגל
העוני.הכוונהלסיועברכישתמקצוע,בהלוואהבתנאיםנוחיםוכדומה.לאורהעובדה
שהשכלה מקצועית הפכה לגורם בעל השפעה גדולה על יכולת ההשתכרות ,הרי

405רמב"םמתנותענייםז,ו.
406שו"עיו"דרנא,י.
407ישלצייןשהבחנהדומהמופיעהבמאמרושלהרבאבינר,שם,עמ'.29
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שהחובה לספק השכלה מקצועית איכותית לעניים מוטלת בעיקר על כתפי המדינה.
שהרירקלמדינהישיכולתכלכליתלממןתוכניותחינוכיותארוכותטווח.
במקביל ,מוטלת חובה על הציבור לסייע לעני במצוקתו ,ולתת לו די מחסורו .נראה
שחובה זו לא יכולה להיות מוטלת על כתפי המדינה ,החייבת לפעול באופן אחיד,
אלא דווקא על כתפי הקהילה .מכאן ,ברורה החשיבות שבטיפוח קהילות מגובשות
שיקחו על עצמם אחריות חברתית .כמו כן ,יש לשקול סיוע ממשלתי לפעילות
הקהילות ,ובמיוחד לאלו החלשות ,תוך הקפדה על כך שהסיוע מפתח את הקהילה
ולאאתעסקניה.
למדינה נשארת האחריות לספק צרכים בסיסיים ביותר ,כלומר צרכים שאינם תלויי
תרבות.
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