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השופט מנחם אלון,
עם פרישתו מ ב י ת ־ ה מ ש פ ט העליון
שמואל שילה*

חוברת זו של משפט וממשל מוקדשת לשופט פרופסור מנחם אלון ,המשנה לנשיא
בית-המשפט העליון ,עם פרישתו מכס המשפט .השופט אלון מהווה דוגמה ייחודית
לשילובו של איש אקדמיה במערכת המשפטית הגבוהה ביותר במדינת ישראל .זהו אדם
שעסק רוב חייו בהוראה ובמחקר המשפט העברי ,ולא לכלך ידיו ״בדם ובשפיר ובשליא״.
אף שהיה שקוע ראשו ורובו בתחום משפטי שאיננו מעשי במיוחד ,השתלב פרופסור אלון
מהר בעבודה היום־יומית של בית-המשפט העליון .במשך כ־ 16שנות כהונתו כשופט,
הוא תרם תרומה נכבדה ביותר לפיתוח המשפט הישראלי במגוון תחומים.
כאמור ,השופט אלון מוכר לכולנו ,בראש ובראשונה ,כאיש המשפט העברי .מחקריו
בתחום הזה התוו דרך לתלמידים רבים והשפיעו השפעה מכרעת על עיצוב המחקר.
בזכותו הפך המשפט עברי לתחום הוראה ומחקר מקובל וחשוב בעולם המשפט .עד היום,
ואף בימי שבתו על כס בית-המשפט העליון ,לא זנח פרופסור אלון את המחקר ונשאר
הדמות הבולטת ביותר בתחום המשפט העברי.
כל מי שלמד אצלו  -ומדובר באלפי תלמידים  -וכל מי שהופיע בפניו כפרקליט
המגולל את טענותיו לפני בית-המשפט ,התרשם מאישיותו ,ממזגו הנוח והסבלני ומהבנתו
העמוקה .קסמו האישי ומשענו האינקלקטואלי משרים בלב הנמצאים במחיצתו הרגשה
מיוחדת במינה .פרופסור אלון קשוב לזולת ומכבד כל אדם ללא הבדל מעמד .תכונות
אישיות אלו והידע המופלג שלו ,הן במקורות המשפט העברי והן בעולם המשפט המודרני,
יוצרים שילוב מרשים.
הרוצה להכיר את המשפט העברי בכללו לתקופותיו השונות ,או להתעמק ביסוד זה או
אחר של השיטה המשפטית של עם ישראל ,אחת דרכו  -לפנות אל ספרו המונומנטלי של
פרופסור אלון ,המשפט העברי :תולדותיו ,מקורותיו ועקרונותיו .זהו ספר יסוד שאין לו
אח ורע בספרות המשפטית הישראלית ובספרות של מדעי היהדות .היקפו המרשים ,לשונו
הבהירה והדיונים והניתוחים המצוינים שבו ,מבטיחים את מקומו כספר בסיסי ויסודי,
שליחו לא ינום שנים רבות .בעוד כמה עשרות שנים ,כאשר משפטנים יחדלו לקרוא את
פסקי־הדין הנכתבים בימינו ,עדיין יימצא המשפט העברי במקום של כבוד על מדפי
הספרים ,ואבק לא יערם על כרכיו.
*

פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
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משפם וממשל ב תשב׳׳ד
במחקריו הרבים מתרכז אלון בשאלת הקהילה היהודית והיחס שבינה לבין הפרס .הוא
מדגיש פעמים רבות את זכויות הפרט כלפי השלטונות ,ומראה כיצד הקהילות היהודיות
השונות ,המפוזרות בגולה ,התייחסו לפרסים בקהילותיהם .דור אחד דור עמדז חכמי
ההלכה על המשמר והשגיחו שהרוב לא ירמוס את זכויות הפרט .חכמי ההלכה ניסו תמיד
לאזן בין האינטרסים של הציבור לבין האינטרסים של היחיד .פרופסור אלון הוכיח כי
במשפט העברי זכות הפרם כלפי הקהל או כלפי בעלי כוח ועמדה ,כגון גושים של חייבים
מחוסי אמצעים ,הינה בעלת משקל יתר.
שאלת היחסים בין הפרם לשלטונות ,שעוררה את התעניינותו של אלון החוקר ,עולה
גם מדיוניו ומהחלםותיו בשבתו על כס המשפט .גישתו הליברלית ביותר כלפי נידחי
החברה כגון חייבים עניים ,עבריינים לכאורה שטרם נשפטו ,ועבריינים הנמצאים מאחורי
סורג ובריח ,היתה למופת .בפסקי-הדין שלו ניכרת רגישות רבה לכבוד האדם ולחירותו.
פםקיו מהווים ראיה חותכת לכך שאפשר לדלות מהמקורות של המשפט העברי יסודות
אנושיים מוצקים ,וליישמם בימינו אנו ־ בבחינת יין ישן בקנקן חדש.
לאחרונה התייחס השופט אלון לחוק-יםוד :כבוד האדם וחירותו ,התשנ״ב,1992-
ולמטרת החוק ,כפי שנקבע בסעיף  :1״להגן על כבוד האדם וחירותו ,כדי לעגן בחוק-
יסוד זה את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקםית״ .חבל שדווקא עתה,
בתחילת דרכו של חוק-יסוד עקרוני זה ,הקובע לראשונה שיש לעגן בחקיקה הישראלית
את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ,שומה על השופט אלון לפרוש מכס המשפט.
פרשנותו המוסמכת של השופט אלון לחוק־יסוד זה ודאי תחסר לנו בשנים הבאות .עם
זאת ,בטוחני שעוד נתבשם מחוכמתו ומבינתו ,אם לא בתקדימים מחייבים של יושב על
מדין ,אז בכתבים משכנעים של אחד מהוגי הדעות של העם היהודי לדורותיו.
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