
ל יהודים ל ערכים ש ע ל גויים ו ל ערכאות ש  ע

 חיים ה׳ כהן*

 א

 מעלת כבוד תורתו, הרב עובדיה יוסף, ראשון לציון, ומי שהיה הרב הראשי לישראל, לא

י תלמידיו ואנשי שלומו הורה  הכחיש את אשר פורסם בשמו ברבים, שבשיעוריו לפנ

 שאסור להיזקק לבתי־המשפט הממלכתיים (האזרחיים) בישראל, באשר גרועים הם
 מערכאותיהם של גויים, וכאילו מאכילים את המתדיינים לפניהם בנבלות וטריפות.1

 כשהדברים באים מפי גאון הדור, מנהיגה של תנועת ש״ס התאחדות הספרדים שומרי

ל פיו יישק שם כל דבר ושאף לא ספרדים ולא דתיים משכימים לפתחו ונוטלים ע  תורה, ש

 עצה והדרכה מפיו - יש להניח שהם משקפים ״דעת תורה״, וקול התורה בוקע ועולה

 מהם.

י בתי־דין  מכלל לאו אתה שומע הן: מצווה היא להביא כל מריבה וכל סכסוך לפנ

 רבניים בלבד. אילו היתה זאת אך קריאה לשלומי אמוני ישראל למסור גם דיני ממונות

 לבוררות בתי־הדין הרבניים, ניחא. דרישה זו חוזרת ונשמעת, זה שבעים שנה, מפי רבנים

 ודיינים. הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, ראש רבני ארץ ישראל, כתב מיד לאחר קום

 המדינה, שצריכה להיות ״הזכות לכל יהודי הנתבע לדין בענייני ממונות, להשיב: לבית־

ל כל פנים קרן זוית למשפט התורה בארץ  דין של תורה אני יורד״, שרק כך ״תישאר ע

 התורה״.2 היו גם שהרחיקו לכת ופסלו מערכת שיפוט כפולה או מקבילה של בתי־דין

 רבניים ובתי־משפט חילוניים: לצדם, כל השיפוט כולו(מסתמא פרט לשיפוט בפלילים)

 צריך להיות מרוכז בידי בתי־דין של תורה בלבד, כי אחרת תהא ״התורה מונחת בקרן

 זוית״.3 לא ראינו שקריאות אלה וכיוצא באלה עשו רושם על ציבור שומרי המצוות: גם

 המהדרים שביניהם מדירים רגליהם מבתי־דין רבניים ונזקקים בענייניהם הממוניים

 והמינהליים לבתי־המשפט, ומסירת עניין אזרחי לבוררות בית־דין רבני נדירה היא למדי.

 * ממלא־מקום קבוע לנשיא בית־המשפט העליון(בדימוס).

 1. הכוונה, כנראה, לפסיקת בית־המשפט העליון שאיסור מינהלי של ייבוא בשר לא כשר נוגד

 את חוק־היסוד: חופש העיסוק, בג״צ 3872/93 מיטראל בע״מ נ׳ ראש הממשלה ושר

 הדתות ואח׳, פ״ד מז >5< 485.

 2. הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, ״משפט התורה בישראל״, בתוך יעקב בזק (עורך), המשפט

 העברי במדינת ישראל (מוסד הרב קוק, תשכ״ט) 15, עמ׳ 19.

 3. הרב מאיר בר־אילן, ״חוק ומשפט במדינה״, יבנה - קובץ אקדימאי דתי ג >תש״ט< 29;

 בזק, שם, 20.
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 חיים ה׳ כהן משפט וממשל ד תשנ״ז

 אין זאת כי אם איסור הזיקה לבתי־המשפט, ומצוות הזיקה לבתי־דין רבניים, לא נחשבה

 אי־פעם להלכה מחייבת: אחרת קשה להבין שגם חסידיו של הרב עובדיה יוסף, וגם חרדים

 המחמירים יותר מהם, רצים כאריות אל בתי־המשפט החילוניים ועושים בהם שימוש נרחב

 ונלהב; כשם שקשה להבין שאישים המקפידים על קיום המצוות קלות כחמורות, נאותו

 להתמנות שופטים וכאילו לעשות עצמם שותפים פעילים לדבר עבירה.

 כל עוד היתד, הדרישה להינזר מבתי־המשפט ולהיזקק לבתי־דין רבניים בגדר עצה

 טובה בלבד, שתכליתה להרים קרנם של בתי ־הדין ולהביא במרוצת הזמן להרחבת סמכותם

ל תיפקודם ־ יכולת  השיפוטית גם מעבר לענייני נישואין וגירושין, מרוב התלהבות ע

 לקבל את העצה או שלא לקבלה; וכאמור, רובם ככולם לא ראו לקבלה. עתה, ככל הנראה

ל ההליכה לבתי־המשפט שלנו האיסור ללכת לערכאות של גויים:4 איסור  והנשמע, חל ע

 זה הריהו מקדמת דנא הלכה מחייבת; ומאחר שבתי־המשפט גרועים עוד מן הערכאות של

 גויים, מסתמא גם האיסור להיזקק להם חמור מן האיסור המקורי ההוא. והדברים הרעים

ידי פוסקי הלכה על הערכאות של גויים ועל ההולכים אליהן, אמורים מקל  שנאמרו על־

 וחומר על ההולכים לבתי־המשפט בישראל.

 אין לחשוש פן תהא לאיסור זה שנתחדש בבית־מדרשו של הרב עובדיה יוסף משמעות

דין אחד  מעשית. בתי־המשפט יכולים להיות ולהישאר סמוכים ובטוחים שאף לא בעל־

 יחדל מלהיזקק להם. אדרבה: אם אמנם יימצאו מחסידיו של הרב עובדיה יוסף כאלה

ל המעמסה הרובצת  שינהגו כך הלכה למעשה, יברכו אותם בתי־המשפט על אשר הקלו ע

 עליהם, כשם שמברכים הם כל בעל־דין ההולך לבוררות. עיקר קלונו של איסור זה הוא

 בעיתויו: הוא סימפטומטי לזילות ולזלזול שבהם מתייחסים לאחרונה חוגים דתיים

5 או - אם מותר להתבטא כך -  ומנהיגיהם הרוחניים והפוליטיים למערכת בתי־המשפט,

 זאת צורה הלכתית, כביכול, של ביזוי ועלבון לשופטי ישראל. עיתויו מעיד עליו שקיים

 קשר - אפילו לא מוסווה - עם קיתונות החירופים והגידופים שנשפכו על השופטים

 ״החילוניים״ בכל העיתונות החרדית למיניה ולסוגיה: למעשה אין הוא אלא מהדודה

 מתוקנת ומרוככת, אך סמכותית ביותר, של הדיבה הרעה ושל לשון הרע שמוציאים על

 השופטים בריש גלי.

 כדי לרדת לעומקה של השוואת בתי־המשפט שלנו לערכאות של גויים, הבה נבדוק

ל שום מה נפסלו מלכתחילה.  ע

 4. במקום אחר כתב הרב הרצוג וזו לשונו: ״ולדעתי אלף פעמים גרוע מכל יחיד או יחידים או

 קהל מישראל ההולכים לערכאות של גויים, כשעם ישראל בארצו בתור שכזה דן על־פי

 חוקים זרים״. מנחם אלון סבור שדברים אלה אינם באים לפסוק שעל בתי־משפט יהודיים

 במדינת ישראל חל דין ערכאות של גויים: המשפט העברי - תולדותיו. מקורותיו,

 עקרונותיו(מהדורה אישית, מאגנס, תשמ״ג), 1607, בהערה 38.

 5. לאחרונה הצטרף אליהם, בריאיון שנתן לאחד מעיתוניהם, גם ראש לשכת עורכי־הדין:

 מיקום התקפותיו בעיתון חרדי דווקא שלל מהן כל ערך ביקורתי־ענייני.
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 משפט וממשל ד תשנ״ז ערכאות של גויים וערכים של יהודים

 מקור איסור ערכאות של גויים הוא מימרה של רבי טרפוף לאמור: ״כל מקום שאתה

י שדיניהם כדיני פ ־ ל ע ־ ף  מוצא אגוריאות [או, לפי נוסחה אחרת, ערכאות] של גויים, א

- 7  ישראל, אי אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

י גויים, לפניהם ולא לפני הדיוטות״.8 מימרה זו מובאת בגמרא בהקשר  לפניהם ולא לפנ

 מעשה שהיה (זמן רב לאחר מכן), שאחד האמוראים, רב יוסף, כפה על איש לתת גט

 לאשתו, ושאל אותו תלמידו, אביי, מנין לו סמכות לפסוק כך, שהרי אין סמיכה ואין
1 9 ועל כן כולנו ״הדיוטות״, ולמדנו ״לפניהם - ולא לפני הדיוטות״.0 , ל ב ב  סמוכים ב

 לשון אחר: המילה ״לפניהם״ משמעה לפני סמוכים בלבד. זאת היתה הגבלה שחכמי בבל

 לא יכלו לעמוד בה: הם פתרו את הבעיה בדרך יצירת שליחות פיקטיבית, לאמור, אנו

 ההדיוטות עושים שליחותם של הסמוכים. וכאן קם ההבדל הגדול בין ההדיוטות לבין

 הגויים, שאלה מסוגלים ורשאים לעשות שליחות שכזו, ואלה אינם מסוגלים ואינם

 רשאים. ואולם החלת אותו הכתוב עצמו גם על הדיוטות וגם על גויים, מראה שכאלה כן

1 והא ראיה ל שום פגם הדבק בהם, אלא אך באשר אינם בעלי סמכות.1  אלה לא נפסלו ע

י דיני ישראל: הם פסולים משום שאינם, ואינם פ ־ ל  שהגויים פסולים גם כשהם דנים ע

ל פיו דנים. ע  יכולים להיות, מוסמכים לדון, יהא אשר יהא הדין ש

 משל למה הדבר דומה, לשלילת סמכות שיפוט מאת בית־משפט נכרי: חוסר־סמכות

י חוקינו שלנו, או אם חוקיו זהים פ ־ ל  שכזה אינו נרפא אף אם בית־המשפט הנכרי דן ע

 לחוקינו. בשלילת סמכותו של בית־משפט נכרי אין משום זלזול או הבעת אי־אמון: מותר

שכן בשיטה כל־  למחוקק לקבוע למערכת השפיטה שלו סמכות שיפוט ייחודית. לא־

 תיאוקרטית, אשר בה יש בעצם מעשה השפיטה משום עבודת אלהים וקיום מצוותיו ־

 וגויים בני דתות אחרות עשויים לעבוד בשפיטתם שלהם את אלהיהם הם.

 אכן, מה שמבחינה משפטית לא היה אלא חוסר־סמכות, קיבל מן הבחינה הדתית

 משמעות נוספת. בלשון המדרש: ״כל מי שמניח דיני ישראל והולך לפני עכו״ם, כפר

 6. יש המייחסים מימרה זו לרבי מאיר: שאילות בראשית ב; ויש המייחסים אותה לרבי שמעון:

 תנחומא משפטים ו.

 7. שמות כא א.

 8. גיטין פח ע״ב.

 9. סנהדרין יד ע״א.

 10. וכבר שאלו בעלי התוספות >גיטין פח ע״ב, ד״ה ולא לפני הדיוטות) כיצד זה מתיישבת

 הוצאת ההדיוטות מכלל ״לפניהם״ עם הדרש ״ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם - השווה

 הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה״ (קידושין לה ע״א< - שאם גם האישה במשמע

 ״לפניהם״, הדיוטות לא כל שכן?

 11. כך משתמע גם מפירוש הרמב״ן על שמות כא א: ״מי שאינו שופט על פי התורה והוא הדיוט,

 לזה אסור לבוא לפניו כשם שאסור לבוא לפני עכו״ם... ואף על פי שהזכירו חכמים שתי

 הכתות האלה באחת, יש הפרש ביניהם, שאם רצו שני בעלי הדין לבוא לפני ההדיוט

 שבישראל, מותר הוא, ובקבלהו עליהן דינו דין; אבל לפני העכו״ם אסורים הם לבוא לפניו

 שידון להם ביניהם לעולם״.
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1 הדים של מדרש זה מצויים באמרות  בהקדוש־ברוך־הוא תחילה, ואחר כך כפר בתורה״.2

 רבות של פוסקים, ראשונים ואחרונים; והגדיל לעשות הרמב״ם, שפסק כי המתדיין

י דיניהם, ״הרי זה רשע, וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת פ ־ ל  בערכאות של גויים או ע

־ ל ע 1 האספקט הדתי של בגידה בתורת משה מתחזק עוד נוכח פגי העובדה ש 3  משה רבנו״.

 ידי הליכה לערכאותיהם אתה מוסיף להם כבוד ויקר. בלשונו של רש״י: ״המביא דיני

 ישראל לפני ארמיים, מחלל את השם ומייקר שם האלילים להשכיחם, שנאמר, כי לא

1 ובמקום 1 - כשאויבינו פלילים, זהו עדות לעילוי יראתם״.5 4  כצורנו צורם ואויבינו פלילים

1 או בלשון הרא״ש: 6  אחר כתב רש״י: ״כבוד ותפארת היא להם״ שיהודים מתדיינים לפניהם.

1 או בלשון  ״ההולך לפני ערכאות של גויים, מחלל שם שמיים ומוקיר עבודה זרה״.7

1 השיקול 8  הרשב״א: ״ההולך לערכאות של גויים מפיל חומות התורה ועוקר שורש וענף״.

1 תפס מקום בראש טעמי האיסור.  כי ״אין בעמידה לפניהם זולתי עילוי דתם״9

 בזמננו ובמקומנו שלנו אולי ניתן להבין אם הרבנים יראו בהליכה לבתי־דין כנסייתיים

 או שרעיים משום הליכה לערכאות של גויים: יהודים ההולכים להתדיין בבתי־דין של

 דתות אחרות ומעדיפים אותם על בתי־דין רבניים לקיום בוררות ביניהם, עשויים להוסיף

 יוקרה לאלה ולגרוע מיוקרתם של אלה. מבחינת החוק אין כל מניעה להעדיף כבוררים

 דיינים נוצרים או מוסלמים על פני הרבנים: מבחינת הלכה יהא בכך מסתמא הפרת

 האיסור ללכת לערכאות של גויים. מה שאין כך בהליכה לבתי־משפט ממלכתיים בישראל:

־ 2 בקיומם ובפעולתם של בתי  אינך הולך לערכאות של גויים אלא לערכאות של יהודים:0

 משפט אלה אין שמץ חשש של פגיעה ביוקרת בתי ־דין רבניים או בערכים דתיים כלשהם.

 אולי יש בהקמתם ובהפעלתם משום גילוי דעת המחוקק שבתי־דין רבניים אינם מסוגלים

 למלא כל תפקידי השפיטה במדינה מודרנית.

 טעם אחר שנתנו פוסקי ההלכה לאיסור ההליכה לערכאות של גויים, הוא החשד
2 1  ששופטיהם מושחתים. יש אומרים שכל שופטי הגויים כולם חשודים על קבלת שוחד;

 12. תנחומא משפטים ג. במקום אחר תומך המדרש יתדותיו במה שכתוב, ״מגיד דבריו ליעקב,

 חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום״ (תהלים קמז יט־כ):

 תנחומא שופטים א (מהדורת בובר, עמ׳ 28).

 13. הלכות סנהדרין כו ז. העתיקו זאת בעל הטורים, חושן משפט כו א, וכן מחבר השלחן ערוך, שם.

 14. דברים לב לא.

 15. בפירושו על שמות כא א.

 16. עבודה זרה יז ע״א, ד״ה ומעלה.

 17. שו״ת הרא״ש סח יב.

 18. מובא בבית יוסף על טור חושן משפט כו א.

 19. כלשון ר׳ שמעון בן צמח, שו״ת תשב״ץ ב רצ. וכן בשו״ת הריטב״א ה עג: ההולך

 לערכאותיהם ״מייקר אמונתם״. ועוד.

 20. ראו בהרחבה אלון(לעיל, הערה 4), עמ׳ 120 ואילך.

 21. גיטין כח ע״ב, מפי אביי; וראו שו״ת עדות ליעקב לר׳ חיים בנבנישתי עא: סתם שופט

 בספרד חזקה עליו שלוקח שוחד.

302 



 משפט וממשל ד תשנ״ז ערכאות של גויים וערכים של יהודים

2 אך היו גם 2 ; ך  ויש אומרים שעד שלא הובאו ראיות לסתור, כל שופטי הגויים חשודים כ

2 הדברים שונים, כמובן, לפי המקום ולפי 3  שפסקו ששופטי הגויים אינם מקבלים שוחד;

 הזמן. אין צריך לומר שקשה הוא - אם לא בלתי אפשרי - להוכיח שאדם אינו מקבל

2 אך בין נותני השוחד לשופטי הערכאות ההן היו גם היהודים 4  שוחד ולא ניתן לשחדו;

 שהתדיינו לפניהם, ושמבלי לשחדם לא היה להם סיכוי לזכות בדינם, במיוחד נגד יריב

2 פשיטא שמניסיונם כמשחדים ידעו היהודים מי משופטי הגויים מקבלים שוחד; אלא 5 . י ו  ג

2 - מסתמא לא העידו 6 ן די  מאחר שנזקקו לערכאותיהם - אם בחטא, ואם ברשות בית־

 נגדם, או אם העידו עשויה היתד, עדותם להכשיר מקבלי השוחד ולא לפוסלם.

 (הסוגיה של חשש שוחד בערכאות של גויים התעוררה לראשונה בהקשר ״השטרות

2 שלגביהם מילאו ״הערכאות״ תפקיד נוטריוני ולא 7  העולים בערכאות של גויים״,

ל שופטים לא כל שכן).  שיפוטי. ואם מקפידים על נוטריונים כולי האי, ע

 אין אני אומר שלא יימצאו גם כיום יהודים בישראל שיעזו לנסות לשחד שופטים

 ודיינים. לעניין זה אין הבדל גדול בין שופטים גויים לבין שופטים יהודים. לא אלה ולא

 אלה חשודים כל עיקר שניתן לשחדם: אין בנמצא לא עדים שיעידו ששיחדו אותם, ולא

 עדים שיעידו שיצא עליהם קול של שחיתות. אך סכנת השוחד מרחפת על בתי־דין רבניים

־ 2 ולא זו בלבד, אלא רווחו שמועות (״קול״) שיש בתי 8 ל בתי־משפט.  לא פחות מאשר ע

ל החשתם. על  דין רבניים שפקידיהם דורשים ומקבלים שלמונים על שירותיהם, ובפרט ע

2 ־ דור ששופט את שופטיו. אמר 9  כגון דא אמר רבי יוחנן, ״ויהי בימי שפוט השופטים
3 0 ניך״.  לו, טול קיסם מבין שיניך, יאמר (ישיב) לו, טול קורה מבין עי

 22. עדים צריכים להעיד ״שזה השופט לא מקבל שוחד״: רמב״ם, פירוש המשנה גיטין א ה, וכן

 בהלכות לווה ומלווה כז א. לניתוח גישת הרמב״ם ראו שמואל שילה, דינא דמלכותא דינא

 (המכון לחקר המשפט העברי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים,

 תשל״ה), עמ׳ 317.

 23. שרית הרשב״א ד קכו, ז קמח.

 24. רא״ש על גיטין א י-יא.

 25. שו״ת חות יאיר קלו. מובא והוסבר אצל שמחה אסף, בתי הדין וסדריהם לאחר חתימת

 התלמוד (דפוס ״הפועלים״, תרפ״ד), 14.

 26. בית־דין רשאי, בנסיבות מסוימות, להתיר לתובע לתבוע יריבו האילם או הסרבן בערכאות

 של גויים: טור וחושן משפט כו ב. רבנו גרשם מאור הגולה התקין תקנה שלפיה ״אסור

 למסור חברו או ממונו ביד גויים ולא להביאו בערכאותיהם, אפילו לעשות שלום בין אדם

 לחברו - אם אין לו הפסד גדול״, אנציקלופדיה תלמודית, יז, עמ׳ תשסה.

 27. משנה גיטין א ה. על השטרות העולים בערכאות של גויים ראו בהרחבה שילה (לעיל, הערה

 22), פרק ט. וראו להלן ליד הערות 62-59.

 28. לפני ארבעים שנה ויותר קרה שפקיד הסדר קרקעות, הממלא תפקיד שיפוטי, הורשע

 בקבלת שוחד; אבל גם אב בית־דין רבני הורשע בקבלת שוחד (מיני).

 29. רות א א.

 30. בבא בתרא טו ע״ב. בערכין טז ע״ב הנוסח הוא: ״אמר רבי טרפון, תמיהני אם יש בדור הזה

 שמקבל תוכחה: אם אמר לו, טול קיסם מבין שניך, יאמר לו, טול קורה מבין עיניך״.
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 כיוצא בזה, פסלו ערכאות הגויים משום שמקבלים הם עדויות שקר, ״וכל עסקיהם

י עדויות פ ־ ל  שקרנות וכוזבנות״.׳3 אין לסמוך על שופטים המסוגלים להוציא אדם להורג ע

3 החשש מפני תדירות 3 - ״וכמה בני אדם ניצולים בדינינו שהיו נהרגים בדיניהם״.3 2  שקר

 עדויות שקר בערכאות של גויים נובע כנראה גם מכך שלפי דיניהם לא היו עדים פסולים,

 וגם שקרנים וגזלנים היו כשרים להעיד; או שמא חששו פוסקי ההלכה שהגויים מקבלים כל

 עדות כמות שהיא על פניה, ואינם מיומנים בבדיקות וחקירות (והיו מהם שעינו את

 הנאשמים עד שיודו שהעדות שהובאה נגדם היתד, אמת). מותר לצאת מן ההנחה שחששות

 אלה וכיוצא באלה מוצדקים היו לעתים קרובות למדי; ואם כן - היה באיסור ההליכה
3 4  לערכאותיהם משום הסרת מכשול מדרך עיוורים וניסיון להציל גופם וממונם של ישראל.

 לא זו בלבד שכל החששות הללו אינם עניין לבתי־המשפט בישראל, אלא מיומנותם

 בחקירת עדים (בעזרת עורכי־הדין) עולה לאין ערוך על מיומנותם בכגון דא של בתי־דין

 רבניים. אמנם גם בתי־המשפט שלנו אינם מכירים פסלות עדים: כידוע, כל אדם כשר

 להעיד; אבל ראשית, פסילת עדים, ובפרט נשים או קרובים או ״רשעים״, עלולה להביא

 לידי עיוות דין; ושנית, בלית ברירה מתעלמים כבר גם רוב בתי־הדין הרבניים מדיני

 פסלות עדים, אם מפני שהם נרתעים מלפסול רוב מניינם ובניינם של אזרחי ישראל

 מלהעיד בפניהם, ואם מפני שהם להוטים לחשוף את האמת לאמיתה, מכל מקור אפשרי.

ם אין בתי־המשפט גרועים לעניין זה מבתי־הדין י נ פ ־ ל כ ־ ל  יהא דבר זה כאשר יהא - ע

 הרבניים: יש טעם להניח שהם טובים מהם.

ידי  עורכי־דין, האמורים (בחוק) לעזור לבית־המשפט בעשיית משפט, ולא דק על־

 חקירת עדים בלבד, גם הם שימשו עילה לפסילת ערכאותיהם של גויים, שבהם הייצוג

ידי עורך־דין היה מקובל, אם לא חובה; ואילו בתי־הדין הרבניים נזהרו בדרך כלל  על־

 לשמוע את בעלי הדין עצמם. אחד מרבני איטליה של המאה ה־18 כתב כי ״המליצים

 והאנטרלים [= עורכי־הדין] שבזמננו מרחיקים האמת והצדק ומקרבים השקר ומטעימים

 ומשמיעים באזני הדיינים דברים שלא על דעת בעל־דין. קול דברים לא ברים אלא בדים;

 31. תשובות הגאונים (מהדורת הרכבי) רעח. והרלב״ח (ר׳ לוי אבן חביב), בתשובתו קכז, כתב

 על ערכאות הגויים: ״אין בהן ממש כלל, פיהם דיבר שווא והכל מזויף, והדין ניתן לומר

 שדיני השופט הערבי ועדות עדיהם הכל הוא זיוף ושקר וכזב״: מובא על־פי שילה (לעיל,

 הערה 22), 399.

 32. מתשובות גאוני מזרח ומערב, קעט: ״ודאי אין ביניהם דין דלא דייני וקטלי ואפילו הם

 לעצמם, וכל שכן ישראל, וסומכים על עדיהם והם כולם עדי שקר״: מובא על־פי אסף

 (לעיל, העדה 25), 14-13.

 33. ר׳ יהודה בן הרא״ש, שו״ת זכרון יהודה סג.

 34. הצלת ממונם של ישראל, כשלא ניתן להצילו אלא בערכאות של גויים, שימשה עילה

 מספקת להיזקק להן: מועד קטן יא ע״א; עירובין מז ע״א; רמב״ם, הלכות עכו״ם וחוקותיהם

 ט יד, וכסף משנה, שם. מותר להיזקק לערכאותיהם כשיש חשש לאבדן ממונם של ישראל.

 בסוגיה זו דן נחום רקובר, שלטון החוק בישראל (מורשת המשפט בישראל, תשמ״ט), 109

 ואילך. וראו הערה 46, להלן.
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 וכשרואין שאין הדין עמהם אוחזים בקוצים, וקוץ ודרדר מצמיחים, וטוענים דינא

 דמלכותא דינא במקום דינא דמלחותא [= אומנות המלחים]. גפרית ומלח שריפה כל

 ארשה [= התבטאות], ומביאים בדיניהם דיני עכו״ם וחכמיהם - אוי לאזניים שכך

3 לביזוי עורכי־הדין יש מסורת קדומה: דבר הנביא, 5  שומעות, לעיניים שכך רואות״.
3 7 . ן די 3 אמור על ״זה הבא בהרשאה״, כלומר על עורך־ 6 , ״  ״אשר לא טוב עשה בתוך עמו

 ״משרבו לוחשי לחישות בדין״, הם ״עורכי הדיינין המתלחשים עם הדיינים לפתוח להם
3 8  פתח בזכותו של זה ובחובתו של זה״, ״רבה חרון אף בישראל ונסתלקה השכינה״.

 ואולם עוד בתקופת התלמוד, אך בעיקר בימי־הביניים, ברוב ארצות הפזורה התירו

3 וכיום אין בכגון דא כמעט כל הבדל בין בתי־הדין ידי מורשים:9  את ייצוג בעלי־הדין על־

 הרבניים לבין בתי־המשפט. נוצר אפילו מקצוע מיוחד של טוענים רבניים, ולא שמענו

 שאלה עולים על עורכי־הדין ברמת האתיקה ובדבקות לאמת. בתי־המשפט אינם גרועים

 מבתי־הדין ואינם טובים מהם מבחינת תיפקודם של עורכי־הדין.

 וכשם שהחשש מפני עיוותי דין מחמת תחבולותיהם של עורכי־דין, כפי שכנראה היה

 קיים בערכאות של גויים אי־פה אי־שם, אינו קיים בבתי־המשפט, כך חשש מקביל של

ל שום  עינויי הדין הפך את עורו. היו שהזהירו מפני הליכה לערכאות של גויים ע

 שהמשפטים נמשכים ונסחבים בהם זמן רב, ואילו בתי־דין רבניים היו מצווים ועומדים

4 ואמנם הלכה היא כי ״צריך הדיין לפסוק הדין מיד לאחר  לגמור דיניהם במהירות.0

4 הדיינים 1  שיתברר לו, שאם מענה את הדין... הרי זה בכלל לא תעשו עוול במשפט״.

 דהאידנא מתעלמים מהוראה חמורה זו, כשם שהשופטים מתעלמים מהוראת הזירוז

4 אלה ואלה מענים את הדין - ואין לדעת מי גרוע ממי.  שבתקנות סדרי הדין:2

 35. ר׳ אברהם רודריגס, שו״ת אורח לצדק, חושן משפט א: מובא אצל שילה (לעיל, הערה 22),

 עמ׳ 187; ואצל נחום רקובר, השליחות וההרשאה במשפט העברי (מוסד הרב קוק,

 תשל״ב), 337.

 36. יחזקאל יח יח: ״כי £ישק עשק, גזל גזל״.

 37. שבועות לא ע״א, ותוספות, שם, ד״ה בהרשאה: ״זה בעל טענות שמתעבר על ריב לא לו״.

 38. סוטה מז ע״ב, ורש״י שם, ד״ה לוחשי לחישות.

 39. ראו בהרחבה רקובר (לעיל, הערה 35), עמ׳ 305 ואילך; נפתלי לפשיץ, עורך הדין, מעמדו

 ותפקידו לפי התלמוד, יד ראם לזכר אליעזר מאיר לפשיץ (תשל״ה), 224 ואילך.

 40. אסף (לעיל, הערה 25), עמ׳ 15. הוא מביא שם מתשובות רב האי גאון, המספר על בעל־דין

 ״שעמד על פתח השופט שבעה חדשים עד שהוציא הממון״. ואילו בהרבה קהילות הותקנו

 תקנות שהגבילו זמן מתן פסק־דין לשלושה ימים אחרי שמיעת הטענות (שם<. ולטרוניה

 שדווקא בתי־דין רבניים מתמשכים הדיונים יתר על המידה, מפני שעל הדיינים ״לחפש

 בתלמוד הרבה״, ראו רמב״ם, אגרת לר׳ פנחס הדיין, קובץ תשובות הרמב״ם ואגרותיו

 (תרי״ט), א 25; איגרות הרמב״ם (מהדורת שילת<, תשמ״ז, ב, עמ׳ תלג.

פי ויקרא יט טו, לה.  41. חושן משפט יז יא על־

 42. תקנה 190 לתקנות סדר הדין האזרחי. וראו בהרחבה חיים ה׳ כהן, המשפט (מהדורה שנייה,

 מוסד ביאליק, תשנ״ז), 381 ואילך.
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 ועוד מגרעת מצאו בערכאות של גויים, שההתדיינות לפניהן גורמת לביטול תורה,

 שבמקום ללמוד תורה, צריכים ללמוד ״הלכות חדשות מרובות וברורות בכל יום״ כפי

 שנפסקו בתקדימי הערכאות ההן.» אם ביטול תורה אסור גם למען עיסוקים ניטרליים,

 לשם לימוד חוקי הגויים על אחת כמה וכמה.

 העילה האחרונה - אך החביבה על המחברים בני זמננו - לאיסור ההליכה לערכאות

 של גויים, היא השאיפה של פוסקי ההלכה לבנות ולהשליט שיפוט יהודי אוטונומי. אם

 בהליכה לערכאותיהם כרוכה סכנה לביטול תורה, הרי איסור ההליכה אליהן וחובת

 ההיזקקות לבתי־דין של תורה, עשויים היו - ואמנם נועדו - להגדיל תורה ולהאדיר.

 מנחם אלון כותב כי הורתו ולידתו של האיסור ללכת לערכאות הגויים היו ״בשעה שעמד

 המשפט העברי לצאת לדרכו הארוכה והקשה של אוטונומיה שיפוטית ללא מדינה

 ריבונית, וקביעה זו היתה לאחת מחומות המגן הבצורות ביותר לשמירת המשך קיומו

4 אין ספק שהיתה באיסור ההליכה 4  ורציפותו של בית־הדין היהודי בכל תפוצות הגולה״.

 לערכאות של גויים מטרה, מובנת ומוצדקת, ליצור מונופול של סמכות שיפוט לבתי־הדין

 היהודיים, כשם שאין ספק שאלולא האיסור, היו יהודי התפוצות מרבים להיזקק לערכאות

ל אף האיסור החמור נמצאו תמיד בעלי־דין יהודים שהפרו אותו ע  של גויים. עובדה היא ש

4 - אם מתוך חנופה לגויים, אם מתוך אמון בשופטיהם 5  והעדיפו את ערכאות הגויים

 (ובמיוחד אלה שקיבלו מהם שוחד), ואם מתוך איבה - משפחתית, פוליטית, דתית -

 לדייני הקהל. ופוסקי ההלכה ראו עצמם נאלצים אף להתיר את ההליכה לערכאות הגויים,
4 6 .  בנסיבות מוגדרות ובתנאים שקבעו

 43. ספר הזכרונות לר׳ שמואל אבוהב, ראש רבני ונציה במאה ה-17, סה ע״א: מובא אצל אסף

 (לעיל, הערה 25), 13, ואצל אלון(לעיל, הערה 4), 39.

 44. אלון, שם, עמ׳ 14. כבר הברייתא של רבי טרפון(לעיל, הערה 8) נאמרה סמוך לאחר חורבן

 הבית, ״כאשר צומצמה... האוטונומיה השיפוטית העברית על־ידי השלטון הדומי״: אלון,

 שם, 13.

 45. אלון, שם, 17-15; אסף (לעיל, הערה 25), 19-17. בתשובות המהרי״ק, שורש קצד, יש

 סיפור על אב שתבע את בנו בערכאות הגויים וסירב להתדיין לפי דיני ישראל: המהרי״ק

 גזר עליו חרם: מובא אצל יעקב בזק, משפט והלכה - מבחר תשובות (יבנה, תשל״א),

 263. ר׳ יחזקאל לנדא, פוסק מפורסם במאה ה-18, התריע בזעם רב כי ״להיות איש נכנע

 למשפט התורה מחמת כבוד התורה ומחמת אימת שופט כל הארץ, שציוונו לשפוט במשפט

 התורה, זה אינו עולה על דעתם כלל, ומבזים משפטי התורה״: דרושי הצל״ח יח יד מובא

 אצל אלון, שם, 68. ור׳ דוד אופנהיים, מרבני ונציה במאה ד,-17, כתב לאמור: ״האמת עד

 לעצמו, ולמפורסמות אין צריך להביא ראיה, שבק״ק ונציה אין דן תורה ובית־דין קבוע

 מפורסם מתלמידי חכמים, כי הכל הולכים לערכאות שלהם ונדונים שם״: מובא אצל אסף,

 שם, 90).

 46. ראו לעיל, הערה 26; אסף, שם, 24-23. וזו ההלכה כפי שנפסקה בשלחן ערוך, חושן משפט

 כו ב: ״היתד, יד עכו״ם תקיפה ובעל דינו אלים, ואינו יכול להציל ממונו בדיני ישראל,

 יתבענו לדייני ישראל תחילה; אם לא רצה (הנתבע) לבוא, נוטל רשות מבית־הדין ומציל
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 במקומות רבים ־ ובמיוחד בעיירות ובכפרים שלא היו בהם קהילות גדולות - לא היו

 בתי־דין של קבע ולא נמצאו רבנים ודיינים מקצועיים. ובמקומות אלה היה באיסור

 ההליכה לערכאות של גויים משום שלילת כל אפשרות להשיג סעד שיפוטי: לכן התירו

 להקים ״בתי־דין של הדיוטות״, שהושיבו בהם ההגונים והראויים ביותר מבין בעלי הבתים

 שבקהילה, ואלה לא היו בקיאים בדיני התורה ושפטו לפי מיטב מצפונם ושיקול־דעתם,

4 יש רגליים לסברה שכבר בתקופת התלמוד היו 7  ובלבד שלא ילכו לערכאות של גויים.

4 -תקדים שאולי שימש לפוסקי ימי־הביניים סימוכין  קיימים בתי־דין של הדיוטות8

 לעודד הקמתם. העדיפו יהודים עמי־הארץ על פני כל השופטים המקצועיים של הגויים;

ם הותר י נ פ ־ ל כ ־ ל ע 4 - ו 9  אך כנראה היו ביניהם גם בקיאים ב״חוקים ונימוסים״ של הגויים
5 0  להם ללכת לפי דיני הגויים אם לא היו בקיאים בדיני ישראל.

ש לרבנים ולדיינים - לא משום פ  רוב בתי־הדין של ההדיוטות גרמו אכזבה ועוגמת נ

5 - אלא משום 1 י חוקי הגויים פ ־ ל י דין תורה, ולא משום שדנו לפעמים ע פ ־ ל  שדנו שלא ע

 שלא עשו צדק. אמרו על בתי־דין אלה, שנוצרו כאמור למנוע הליכה לערכאות של

 גויים, שהם ״גרועים מדיניהם של עכו״ם״; וכל כך למה, שהם דנים ״כרצונם ואוות

 נפשם, פעמים מפני הכבוד ופעמים מפני האהבה ומפני היראה, ועבירה גוררת עבירה,

 שדבר זה גורם כמה מחלוקות בישראל, כי כל אחד רוצה להשתרר על חברו ולא שחברו

 ישתרר עליו״; ולא זו בלבד, אלא לערכאות הגויים יש ״סדר בדיניהם, ובעסקי בעלי

 הבתים אין סדר, ולדין אחד פעמים מחייב פעמים מזכה, פעמים במתכוון להזיק ופעמים

5 לשון אחר: בבתי־הדין של הדיוטות שוררים אי־םדר, משוא פנים, 2  שלא במתכוון״.

 בדיני עכו״ם מיד בעל דינו״. ומוסיף הרמ״א (בשם המהרי״ק) שכאשר תנאים אלה אינם

 קיימים, ״אסור לבית־דין להרשות לדון לפני עובדי כוכבים״.

 47. רמ״א, בהגה על חושן משפט ח א: ״ואסור להעמיד עם הארץ דיין... ועיירות שאין בהן

 חכמים הראויים להיות דיינים או שכולן עמי הארץ, וצריכין להם דיינים שלא ילכו לפני

 ערכאות של עכו״ם, ממנים הטובים והחכמים שבהם לדעת אנשי העיר, אף־על־פי שאינם

 ראויים לדיינים; וכיוון שקיבלום עליהם בני העיר, אין אחר יכול לפוסלם. וכן כל ציבור

 יכולין לקבל עליהם בית־דין שאינו ראוי מן התורה״. ובלשון הרשב״א, שו״ת ב רצ: ״כיצד

 נעשה בעיירות שאין שם מי שיודע אפילו אות אחת, ואנו צריכין להעמידן לדין ולפשר על

 כרחו של בעל דבר, ואם לא נעמיד - נמצאו הולכין לערכאות של גויים ורבו האנסין...״.

 48. ״ערכאות שבסוריה״: סנהדרין כג ע״א. ראו שלום אלבק, בתי־הדין בימי התלמוד

 (אוניברסיטת בר־אילן, תשמ״א), 73 ואילך; אשר גולאק, יסודי המשפט העברי (דביר,

 תרפ״ג), ד, 32 ואילך.

 49. ר׳ מנחם המעירי, בית הבחירה על סנהדרין כג ע״א (מהדורת סופר, עמ׳ 78<.

 50. שו״ת הרשב״א ג שיא.

 51. לדעת אלון (לעיל, הערה 4), 28, היו שראו בבתי־דין אלה ״איום רציני על התפתחותו

 התקינה של השיפוט העברי לפי ההלכה״. דעה זו אינה נתמכת על־ידי האסמכתאות

 המובאות שם (בהערה 97), ולא מצאתי לה סימוכין.

 52. מספר קנה חכמה לר׳ יהודה ליב פוחוביצר (1881): מובא אצל אלון, שם, שם; ואצל אסף

 (לעיל, הערה 25), 142-141.
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ל  חוסר עקביות ויציבות, ועיוות דין; בעלי־בתים אינם יודעים לשפוט ואינם נאמנים ע

 יושרם.

 כיוצא בזה התריע אחד מגדולי הפוסקים על בתי־דין של הדיוטות, ״אשר רוב פסקיהם

 בשביל איזה פנייה או בשביל שוחד דמים או לכוונה אחרת... או מצב שנאה או אהבה או

 שארי העניינים... לא מצאתי מי שנקרא איש שיתחזק כאיש לשפוט משפט צדק, רק

 מצאתי קצתם בעלי זרוע וקצתם בעלי חנופה... וקצת טובים שבהם בטלים במיעוטם, וגם

 אלה לא נותנים לב להתגבר ולעמוד על היושר״; מה שאין כן ערכאות של גויים, אשר
5 3 ל פי שכל אנושי, ועל כל פנים יש בהם צד היושר״.  ״לפעמים... בנויים ע

־  הארכתי במובאות אלה, שמא קיבל הרב עובדיה יוסף את השראתו לאמרתו שבתי

 המשפט גרועים מערכאות של גויים, גם מאותם רבנים גדולים שבשעתם ראו בתי־דין של

 הדיוטות כגרועים מערכאות הגויים. כנראה אין הוא יודע שבבתי־המשפט שלנו יש סדרי־

 דין ועקביות ויציבות ומהימנות ויושר וצדק ואמת - לא פחות, ואולי אף יותר, מאשר

 בסתם ערכאות של גויים (ולא אעז לעשות השוואה בכגון דא בין בתי־המשפט לבין בתי־

 הדין הרבניים).

 ברם, בדורות האחרונים התרבו פוסקי ההלכה שהתירו ללכת לערכאות של גויים, על

 אף האיסור ההלכתי; מהם שהשלימו בדלית ברירה, מפני שבעלי־הדין שהלכו לערכאות

5 ומהם שהשלימו עם הליכה לערכאות הגויים גם מבחינה  הללו לא היו מוכנים לציית להן;4

 הלכתית, משום ש״גויים״ - רק עובדי כוכבים ומזלות, במשמע, ולא הגויים שבקרבם חיו

 שלא היו עובדי אלילים; ומהם שהרחיבו את הכלל של דינא דמלכותא דיגא שיחול גם על

5 בארצות שבהן נלקחה סמכות השיפוט מבתי־דין יהודיים  השיפוט המלכותי והממלכתי.5

 לאחר האמנםיפציה, פסקו כי ״בזמנינו המנהג פשוט לילך לערכאות בלי רשות בית דין,

5 ואחד מגדולי  וגם דינא דמלכותא הוי, דאין בית־דין של ישראל רשאים לדון רק בדיניהם״.6

 הפוסקים של המאה הקודמת השלים עם המצב הקיים למעשה ופסק שאיסור ההליכה

 לערכאות של גויים ״נאמר על זמנים הקודמים, אולם בזמן הזה עניינים כאלה הם רק לפי

 חוקי המדינה, ואין לנו לערער חס ושלום אחרי יםודתם ומטרתם; ועם כל זה מקור הדינים
5  לא זזו ממקומם על דרך דרוש וקבל שכר, כמו כל העוסק בהלכות שאינם נוהגים בזמננו״.7

 53. ר׳ יחזקאל לנדא, דרושי הצל״ח, ג יב, ח י: מובא אצל אסף, שם, 143; ואצל אלון, שם,

.30-29 

 54. ר׳ יונתן אייבשיץ (איש המאה ה־18<, באורים ותומים על חושן משפט כו א, מספר על

 קהילות אשכנז שעשו תקנות להתיר הליכה לערכאות של גויים; והוא מוסיף: ״מי התיר להם

 זה, רע עלי המעשה, אפס אין כוח לבטלו, כי נשרשו בתקנה זו״: מובא אצל אסף, שם, 24.

 55. ר׳ מאיר דן פלאצקי(איש המאה ה-19<, כלי חמדה, משפטים א, כתב לאמור: ״דין זה לא קאי

 >חל< על השופטים בזמננו שאינם בכלל עובדי כוכבים חס ושלום ואינם בכלל ערכאות, ופשוט

 צריך לדון לפניהם דווקא כמו דינא דמלכותא...״: מובא אצל אלון, שם, 71, הערה 18.

 56. ר׳ שלמה קלוגער (איש המאה ד,-19), שו״ת האלף לך שלמה, חושן משפט ג: מובא אצל

 שילה (לעיל, הערה 22), 120.

 57. ר׳ יצחק אלחנן ספקטור, שו״ת עין יצחק ב: מובא אצל אלון, שם, שם.
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 לשון אחר: איסור ההליכה לערכאות של גויים אינו נוהג עד בזמננו, וההיזקקות להן כשרה

 גם מן הבחינה ההלכתית - וכל דיני האיסור הזה שבתלמוד ובפוסקים אינם אלא אקדמיים,

 שדורשים ולומדים אותם ומקבלים שכר מצוות תלמוד תורה, אך לא מקיימים אותם עוד
5 8  הלכה למעשה.

ל הגויים״ נשמעות חיות  אין לחשוש חלילה שהרב עובדיה יוסף, שבפיו ״הערכאות ש

 ואקטואליות ומאיימות מאוד, אינו מעודכן די הצורך: שמא הוא חולק על כל אותם

 הפוסקים הגדולים אשר כבר ראו דרכם לטהר את השרץ הזה; או שמא התכוון לערכאות

 לא של גויים דהאידנא אלא של העכו״ם, רוצה לומר שבתי־המשפט הממלכתיים במדינת

 ישראל גרועים אפילו מהם. למאי נפקא מינה, לחומרת העלבון ולהשעות לשון הרע.

 כ

 משעסקנו בערכאות, אמרתי בלבי, הבה נברר טיבן ומקורן האטימולוגי. נוטל אני לעצמי

 חופש אקדמי להפליג לים הלשון, מקום שניב שנתקלת בו מתפרש בדרכים שונות: חופש

 הוא השמור לכותבי ספרים ומאמרים, והוא הופך - או צריך היה להפוך - לאיסור חמור

 לכותבי פסק־דין.
6 0 5 הערכאות הן בתי־גניזות לשטרות. 9  בהקשר ״שטרות העולים בערכאות של גויים״,

 המילה היוונית ארכיה, שממנה נגזרת מילת ארכיון שלנו, משמעה בית המושל או מושב

6 ויש 1 (או ארכי) במשמעות בית הממשל,  הממשל. מכאן נכנסה ללשון הארמית מילת ערכי

6 ויש גורסים כי ערכי הוא הבניין 2 , י כ ר  גורסים שערכאות אינה אלא לשון רבים של ע

 וערכאה היא הרשות היושבת בו.״ ר׳ עובדיה מברטנורה מגדיר ״ערכי״: ״סנדראות שהיו

6 - וסנדראות (סנהדרין) הם בתי־משפט.  עורכין ומסדרין היוחסין״4

ל  ואולי נגזרו ה״ערכאות״ מן הארכון היווני, שהיה מעין מנהל בתי־המשפט ומפקח ע

 58. גם רבני גרמניה, צרפת ואנגליה במאה הקודמת והנוכחית התירו את ההליכה לערכאות

 הגויים, ולא זו בלבד אלא עודדו לימודי המשפט הממלכתי: כך נמצאו בין השופטים

 שבערכאותיהם בני רבנים גדולים שבעצמם היו מוסמכים לרבנות (כמו אברהם חיים פריימן

 ז״ל), וכן עורכי־דין שנטלו הלק פעיל בדיוני בתי־המשפט(כמו יצחק ברויער ז״ל, ממנהיגי

 אגודת ישראל).

 59. לעיל, הערה 27.

 60. גדליה אלון, תולדות היהודים בארץ־ישראל בתקופת המשנה והתלמוד (הקיבוץ המאוחד,

 תשי״ט<, א, 346; אשר גולאק, לחקר תולדות המשפט בתקופת התלמוד (תרפ״ט), א, 44-

.45 

 61. משנה קידושין ד ה: ״הערכי הישנה של ציפורי״. במדרש במדבר רבה ט, האיות הוא ״ארכי״.

 וכן יש בירושלמי גיטין א ה, ״ארכיים״ במקום ערכאות.

Jacob Levy, Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim (1924), III, 700 .62 

J. Dalman, Aramäisch - Neuhebräisches Wörterbuch (1901), 309 .63 

 64. בפירושו על קידושין ד ה.
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6 ויש סימוכין לכך שהיה ממונה  הליכי השיפוט, ובמרוצת הדורות היה לראש השופטים;5

6 עקבות ארכון זזז מצויות במשמעות מילת ״ארכי״ ככוח 6 ל החקיקה השיפוטית.  גם ע
6 7  השיפוט או הממשל.

 אלא עד שנחפש מקור ה״ערכאות״ בלשון היוונית, ננסה נא מזלנו בלשון העברית.

6 שגזר ״ערכאות״ 8  והנה נמצא לנו אילן גדול להיתלות בו - הרי הוא בעל הערוך השלם

 מן הפועל ״ערך״: ערכאה היא עריכת משפט, או מערכת שופטים גבמקביל ל״עורכי״־

 הדין). השורש ״ערך״ משרת, כידוע, אדונים רבים ומשמש מטרות מגוונות, הן במקרא

ל כן יש גם לערכאות שלנו בני משפחה רבים,  ובתלמודים והן בלשוננו המודרנית; ע

 קרובים ודחוקים - ועם קרובי משפחה אלה נמנה גם ה״ערך״. אמרתי, אשים עצמי

 להטוטן ואפרוש על הערכאות סוכת הערך.

 האם ערכאות, כשלעצמן, ערך הן? לשון אחר: האם הערכאות - מוסדות השפיטה -

י חוק, או פ ־ ל  רשויות שלטון הן, כמותן כהרבה רשויות אחרות המוקמות והמופעלות ע

 שמא נודעת להן, או שוכנת בהן, ירכיות מיוחדת שניתן להגדירה במונחים אתיים או

 פילוסופיים או אידיאולוגיים. חוששני שכל ״ערך״ שאפשר לייחס לערכאות אינו כרוך

 במוסד עצמו אלא אך במרכיביו האישיים או בטיב מדיניותו ואופן ביצועה. בית־משפט

 אינו ערך: הצדק, שהוא מגמת תפקודו, הוא ערך. שופט או דיין אינם ערך; הסגולות

 המוסריות - ואולי גם הלמדניות - הדרושות מהם, הם ערך. עם הסגולות הערכיות האלה

ועל כן ערכים יהודיים הם), בין השאר: ״חכמה, וענווה, י מסורת ישראל ( פ ־ ל  נמנים, ע

 ויראה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת הבריות להן, ובעלי שם טוב״י־6 - כל אחד

 הוא ערך בפגי עצמו, ויחדיו מצטברים הם לערך הסגולות של השופט הטוב המביא

 לערכאתו את ערכיותה. כיוצא בזה ניתן למדוד מידת ערכיותה של ערכאה מרמת

 תיפקודה: ערכאה העושה צדק בין בעלי־הדין, הצדק משקף ערכיותה; ערכאה העושה

י ההלכה - ערכיותה כאין וכאפס. פ ־ ל  עוול - ולו גם ע

 נמצא שהוקעת הערכאות של גויים אינה מעידה ולא כלום על ערכן וערכיותן. יכול

 שערכאות של גויים ברוכות בשופטים מושלמים ומצטיינות בעשיית צדק. ואם אמנם כן

- הדעת נותנת שיש להעדיף אותן על פני ערכאות של יהודים שדייניהן אינם מושלמים

 והמעדיפות לעשות עוול, ובלבד לקיים את ההלכה. מי שאמד שבתייהמשפט שלנו גרועים

 מערכאות של גויים, התכוון להעליב ולקלל, אך ייתכן מאוד שכמו בלעם הרשע, מצא

V. Ehrenberg, D e r Staat der G r i e c h e n (2nd ed., 1965), 94; J.W. Jones, The L a w a n d .65 

L e g a l Theory of t h e Greeks (1956), 102 

ל החוקים, 1 632.  66. אפלטון, ע

ל  67. רות רבה ב, ד״ה וימת אלימלך: ״ארכיות ארכיות הן, ואין אחד מהם נכנס לתוך ארכי ש

 חברו״ - והכוונה כנראה להפרדת הרשויות. ובקהלת רבה א ד, ד״ה דור הולך ודור בא:

 ״האבות אבות, אלא אלו נכנסין לארכי ואלו נשמטין מן הארכי״ - והכוונה כנראה לשלטון

 ושררה.

. V 267 (1884) ־ 11). מהדורת קוהוט  68. ר׳ נתן בר׳ יחיאל (איש המאה ה

 69. רמב״ם, הלכות סנהדרין ב ז.
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ל כך שבתי־המשפט  עצמו מברך את הערכאות ההן. ולאמיתו של דבר, איש לא יחלוק ע

 שלנו שאפו תמיד, ויוסיפו לשאוף, להשיג רמת השיפוט והשפיטה של המעולות בערכאות

 הגויים - ובמידה שהשיגוה, האדירו תפארת מדינת ישראל בין האומות. לא הרב עובדיה

 יוסף מוסמך או כשיר לקבוע אם כבר השגנו רמתן של ערכאות הגויים, או אם עודנו

 ״גרועים״ מהן: נוכל להבטיחו שהפער - אם קיים - בין רמת השיפוט של בתי־המשפט

 שלנו לבין זו של ערכאות מעולות של גויים, ילך ויתעלם.

 ג

 ערך הוא, מטבע ברייתו, דבר חיובי, דבר של ערך. אלא הערכים עלולים לשנות עורם

 ולהפוך לשלילה, אם תוסיף להם שם־תואר שלילי, או אם תייחס אותם לבעלים או

 לשימושים שליליים. המונח ״ערכאות של גויים״ מביע דבר מיאוס, אם מפני שההלכה

 אסרה אותן, ואם מפני ששנאת הגויים דבקה בערכאותיהם. כיוצא בזה, יש גם ל״ערכים

 של גויים״ נימה של זלזול או סלידה, אם כי ההלכה אינה מטפלת מפורשות ב״ערכים״:

7 במיוחד כשמעמידים ערכי הגויים מול פני 0  כאילו בדמנו הוא שחוקי הגויים הם תועבה,

 ערכי היהודים. ״הגויים״ הם האלמנט המכתים והפוגם הן בערכים והן בערכאות. ואין

 נפקא מינה אם אמנם דבק בערכים או בערכאות ההם שמץ פסול, או אם הם טובים

 וכשרים בתכלית.

 לעומת ערכי הגויים, הרי ערכי היהודים (או היהדות) עומדים, כאילו מטבע ברייתם,

 בכשרותם ובטוהרם, יהא אשר יהא תוכנם. כאילו חזקה היא שאינה ניתנת לסתור, שכל

 אשר היהודים מכירים (או אי־פעם הכירו) בו כערך, כולו חיובי הוא. הדבר נובע, כמובן,

פה ויתר מקורות הלכה  מכך שהיהודים נטלו ערכיהם המיוחדים מן התורה שבכתב ושבעל־

 ואגדה: הקדושה הדבקה בהם נדבקת מאליה גם לערכים הנגזרים מהם. לעורר ספק או

 פקפוק בערכיות הערכים הללו, גובל באפיקורסיות או בשנאה עצמית או בחוסר טעם

 ודעת, ועל פי רוב בשלושתם גם יחד. גישה לא ביקורתית שכזאת היא תוצאה ישירה

 ומובנת מן האמונה הדתית הטוטלית, שאינה מכירה סטיות או קונצסיות, ומוכנה ־ ואף

 חייבת ־ להשלים גם עם הבלתי־םביר והבלתי־צודק. (לא שאני רוצה להתעלם מן

 היוצאים מן הכלל - כל אותם שלומי אמוני ישראל שלא אבד להם חוש הביקורת

 ועצמאיות המחשבה על אף דתיותם.) קיצורו של דבר: ערך יהודי הוא טוב, וערך של גויים

 הוא רע.

 ההתנשאות הזאת אינה אלא מורשת עם הסגולה שנבחר מכל העמים ושאין כמותו גוי

7 חונכנו, מאז היינו לעם, להאמין בייחודנו ובנחיתות הגויים סביבנו; 1  אחד בעולם.

 ולראות את פוסקי ההלכה ובעלי האגדה - אם מפאת סמכותם הדתית, אם מפאת צדקתם

 וטוהר לבם, ואם מפאת חוכמתם החובקת עולם - מסוגלים ומיועדים לקבוע ולהורות לנו

 70. ויקרא יח כו, ל; כ כג.

 71. הרחבתי בעניין זה במאמרי, ״העוד אנחנו עם סגולה?״, מבחר כתבים, >בורסי, תשנ״ב),

.168 ,153 
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 ערכים וארחות לחיות על פיהם, ואין מסוגלים או מוסמכים כמותם או זולתם. עמדה זו

 של אני ואפסי עוד, של אינפאליביליות אלהית, שדבקה בנו, היא שהביאתנו להתנשאות

 זו, כאילו הופקדו כל האמת כולה וכל הטעם הטוב וכל מושגי המוסר בידי פוסקי ההלכה

 לדורותיהם, ואין זולתם מי שיודע את האמת ומי שללא הדרכתם מסוגל להגיע לדרגה

 נאותה של צדק ומוסריות.״

 ער אני לאפשרות שהאשמה של התנשאות תישמע, ביתר שאת, נגד יהודים כמוני,

 המעזים לשלול את המונופוליזציה ההלכתית של הסמכות לקבוע ערכים יהודיים. מצד

 אחד, מוכן אני להודות באשמה; אך מצד שני, אטען טענת כורח והצדק, שלשם פיקוח

 נפש האומה ושלום המדינה, נאלצים אנו לדחות ערכים שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי

 מדינה דמוקרטית, ולבחור לנו מאוצרות היהדות ערכים שנוכל לחיות עמם ולהתפאר

 בהם. אילו נמצאו בין הרבנים נושאי דגל היהדות המקורית, עזי רוח ואמיצי לב שייטלו

 לעצמם שררה ואחריות לעשות את הסלקציה המתבקשת בין ערכי היהדות שאבד עליהם

 הכלח לבין הערכים הנצחיים באמיתותם ובאנושיותם, אולי היינו גם אנחנו מקבלים מרות

 בחירתם; אבל במקום שאין אנשים, אין לנו אלא להשתדל להיות אנחנו אנשים.״

 ויש לנו ליומרת הסלקציה תקדים חקיקתי חשוב: בחוק יסודות המשפט, תש״ם־1980,

 בחר המחוקק מכל ״הערכים״ האפשריים שבמורשת ישראל אך ארבעה עקרונות גדולים

 בלבד, שלאורם יכריע בית־משפט בשאלה משפטית שלא מצא לה תשובה ממקור אחר,

 והם ״עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום״. מכלל ברירה חיובית זו אתה שומע שלילה

ף אחר המצוי במורשת ישראל. אם מצויים בה גם עקרונות ר  ודחייה של כל ״עיקרון״(או ע

 (או ערכים) של עבדות, הפליה, נוקשות, קנאות, גזענות, עליונות - הרי בעיני המחוקק

 הם פסולים לבוא בשערי בית־המשפט. וכבר אמרו על תורת ישראל, הפוך בה והפוך בה

7 כדי לגלות ולזהות בה עקרונות וערכים הרצויים והראויים להאיר עיניהם  שהכול בה;4

 של שופטי ישראל, המחוקק ראה עצמו נאלץ לעשות סלקציה תחילה, בחינת ״מה לתבן
7 5  את הבר״.

 קרוב אני לומר שלמעשה הסלקציה כבר נעשתה בידי המחוקק, ואין מה להוסיף עליה:

 כל ערכי היהדות, הטובים והחיוביים, ניתן לסווגם כערכי חירות או צדק או יושר או

 שלום; ומה גם אם נפרש - כפי שחייבים אנו לפרש ־ חירות, צדק, יושר ושלום על דרך

 ההרחבה והרווחה. מה שנשאר לנו לעשות אינו אלא סלקציה שלילית, או, לשון אחר,

 אבחונם וחשיפתם של ערכים המתיימרים גם הם להיות ערכי היהדות או המוצגים בתור

 שכאלה, אך שאינם כשרים וראויים להימנות עם ערכי המדינה היהודית הדמוקרטית. אין

 זה מן הראוי שנשב ונחפש ביוזמתנו שלנו אחר ערכים שליליים שבמורשת ישראל - כבר

 ניסינו לעיל לסווג אותם בכמה סוגים כלליים, שמטבע הדברים אינם יכולים להיות

Ch, )1859(John Stuart M i l l , O n L i b e r t y . 72. 2: דברים מעין אלה כתב כבר 

 73. משנה אבות ב ה. הרמב׳׳ם מפרש שם שלשון ״השתדל״ היא לשון מאבק; ויש דברים בגו.

 74. שם ה כב.

 75. ירמיה כג כח. וכך כתבתי כבר במאמרי ״דין השיור״, שנתון המשפט העברי יג(תשמ״ז)

 285, ובספרי המשפט (לעיל, הערה 42), 229 ואילך.

312 



 משפט וממשל ד תשנ״ז ערכאות של גויים וערכים של יהודים

 ממצים. הדרך הנראית נכונה ללכת בה היא זו: כשמזדמנת לנו, בהקשר שיפוטי או

 חקיקתי או גם אקדמי, תורה או תיאוריה המוצגת לנו כערך מערכי היהדות, עלינו לבדוק

 ולברר לא רק את יהדותה כי אם גם את ערכיותה; והיה אם יתברר שאין בה כל עיקר לא

 מן היהדות או לא מן הערכיות, כי אז לא ניתן לה דריסת רגל בין ערכי המדינה היהודית

 הדמוקרטית.

 אכן, יימצאו ערכים שיהדותם או ערכיותם שנויות במחלוקת: אלה יאמרו, ערך זה

 חשוב הוא ויש להכיר בו, ואלה יאמרו, פסול ובטל הוא וחשיבותו אפסית. אם אותו ערך

 הוא ״יהודי״, באשר הוא נובע מכתבי הקודש או מן ההלכה, עשויים הדוגלים בו למנותו

 עם הערכים האובליגטוריים של מדינה יהודית; ואילו הדוחים אותו יראוהו פוגם ופוגע
7  במדינה דמוקרטית. אין כאן בהכרח ערכים מתנגשים שהשופט יכול וצריך לאזן ביניהם;6

 יש כאן טענה שבמושג פלוני יש ערך הראוי, או שאינו ראוי, לבוא בשער איזון הערכים.

 כדי שנוכל לגלות ערכי אמת יהודיים, גרס מנחם אלון כי ״שומה על המעיין המבקש

 דעת להבחין בין דברים שנאמרו לשעתם ולזמנם, לבין דברים שנאמרו לדורות; בין דברים

 שביטאו דעה מקובלת, לבין דברים שהם בעלי משמעות חורגת, וכיוצא באלה הבחנות

7 לדידי ניתן לגלות ערכים של אמת גם בדברים שנאמרו לשעתם, ובוודאי  ומשמעויות״.7

 גם בדעות של יחידים שלא נפסקה הלכה כמותם. אין זאת אומרת שההבחנה בין דבר

 לשעתו לבין דבר לדורות, בין דעת יחיד לדעת הרוב, אינה רלוונטית: אך אין היא

 קונקלוסיבית.

 בכמה מקומות הדגיש השופט אלון כי את ערכי היהדות עלינו למצוא ״מתוך עיון
7 8 . (  בפרשנותם של ערכי־היסוד במקורות מורשת ישראל ומורשת היהדות״(ההדגשה שלי

 לצורך אחת הפרשות שבאו לפני בית־המשפט, הוא מונה ששת ערכים אלה כערכי יסוד

 של היהדות: ״קדושת חיי אדם, על יסוד עקרוךהעל של בריאת האדם בצלם אלקים; הכלל

 הגדול של ואהבת לרעך כמוך; מניעת סבל וייסורין; חובתו של הרופא לרפא וחובתו של

 החולה להתרפא, וזכותו של החולה לסרב לטיפול רפואי; כלל הפסיקה של דרכיה דרכי

7 רשימה מרשימה זו 9  נועם; וצריך שמשפטי תורתנו יהיו מסכימים לסברא ולשכל הישר״.

 משקפת היטב טיבם של ערכים וערכי־יסוד במורשת היהדות.

 נראה לי שלקביעת לגיטימיותו של ערך כלשהו כערך יהודי של אמת, עלינו לצאת מן

ל הכול), שכל ערך אחר הטוען לערכיות  ההנחה שיש ערכי־יסוד (שרובם מוסכמים ע

 יהודית צריך לעלות עמהם בקנה אחד ולא לסתור אותם או מקצתם - משל לתורתו של

 76. על איזון בין ערכים מתנגשים, ראו אהרן ברק, פרשנות במשפט (כרך שני - פרשנות

 החקיקה, 1993), 733 ואילך, כרך שלישי - פרשנות חוקתית, 1994), פרק ד.

 77. מנחם אלון, ״חוקי־היסוד: דרכי חקיקתם ופרשנותם - מאין ולאן?״, מחקרי משפט יב

 >תשנ״ו< 253, עמ׳ 260.

 78. למשל: ע״א 506/88 שפר נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מח >1< 87, עמ׳ 106. ההבחנה בין ״מורשת

 היהדות״ לבין ״מורשת ישראל״ אינה ברורה: אולי התכוון במורשת היהדות למורשת

 הלכתית, ובמורשת ישראל למורשת לבר־הלכתית.

 79. שם, 144.
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 קלזן שלפיה כל הנורמות צריכות לצמוח מנורמה יסודית. ״ערך״ הנלמד מהלכה פלונית,

 אף שכשלעצמה מקובלת היא ומחייבת, אינו ערך יהודי של אמת, אם תוכנו או תכליתו

 נוגדים אחד מערכי־היסוד - ואין נפקא מינה לעניין זה אם הערך נלמד ממה שכתוב

8 או ממה שהורו חכמים. 0  בתורה

 יש ערכי־יםוד אשר כבר הוגדרו וצוינו ככאלה מפי חכמי התלמוד - ושוב: אין אני חושב

 שיש צורך להוסיף עליהם. אחד הכינויים לערך ־יסוד הוא ״כלל גדול בתורה״ - ואותו מצאו

8 וזה 1  רבי עקיבא ותלמידו בן עזאי כל אחד בפסוק אחר: זה אומד, ״ואהבת לרעך כמוך״,

8 זה אומר,  אומר, ״זה ספר תולדות אדם ־ בדמות אלהים עשה אותו, זכר ונקבה בראם״.2

 אי־אפשר לדרוש ממך שתאהב כל אדם: מטבעו של אדם הוא שלא לאהוב זר שאינו מכירו

 ואינו מבינו, ובוודאי שלא לאהוב אויבו ושונאו: דייך אם תאהב רעך, ״כל אחד ואחד

8 וזה אומר, כל אדם נברא בצלם אלהים: כשם שאתה מצווה לאהוב את האלהים  מישראל״;3

 שאין אתה יכול להבינו, כך חייב אתה להתייחס לכל הברואים בצלמו ובדמותו, ואין בכך

8 אין צורך לנסות ולהכריע בין שתי הדעות: שתיהן 4  כלום שאין אתה מכירם או מבינם.

 מבטאות ערכי־יסוד של אמת - ומה גם שמפיו של רבי עקיבא שנינו אף גם זאת, ״חביב

 אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, בצלם אלהים ברא את

8 - אדם סתם, ולא רק אדם מישראל. החשוב לענייננו הוא שהמדובר הוא, גם  האדם״5

 לגירםתו של זה וגם לגירסתו של זה, ״בכלל גדול שבתורה״: לא אנחנו אלא קדמונינו קבעו

 שאין כאהבת הבריות וכשוויונם ערך יסודי ביהדות.

 כיוצא בזה תורתו המפורסמת של הלל הזקן: מה שלא תרצה שיעשו לך, אל תעשה

־ ך ר ע 8 - לא בכדי בחר גם הלל בצו האנושיות כ 6  לזולתך - ״זאת היא כל התורה כולה״

 היסוד של תורת ישראל.

 ויש שחכמים ביטאו ערכי־יסוד באותם הדברים אשר עליהם העולם עומד: התורה,

8 עולם היהדות עומד גם על אלה וגם על 7  העבודה, גמילות חסדים, הדין, האמת, השלום:

 80. כבר אמרנו (ליד הערה 75, לעיל) שהעברות, למשל, הכתובה בתורה, אינה יכולה לבוא

 במניין הערכים האלה.

 81. ויקרא יט יח.

 82. בראשית א־ב. הפלוגתא מובאת בירושלמי נדרים ט ד; ספרא (תורת כהנים< קדושים ד יב;

 ובראשית רבה כד.

 83. לשון הרמב״ם, הלכות דעות ו ג. ויש שמגבילים חובת האהבה רק לרעך ״בתורה ובמצוות״:

 הגהות מיימוגיות, שם.

 84. זאת ועוד כתבתי במסתי, ״האדם בהלכה ובאגדה״, בתוך אבינועם בן־זאב ושולמית אלמוג,

 משפט האדם (הוצאת הקיבוץ המאוחד ומופ״ת, תשנ״ו) 11, עמ׳ 15.

 85. אבות ג יד. לגירסה אחרת, נאמרו דברים אלה מפי רבי מאיר: אבות דרבי נתן לט.

 86. שבת לא ע״א. קדם לו ספר טוביה ד טז; וחזר אחריו ישו הנוצרי: מתי 12:7, לוקס 31:6.

 87. מימרות של שמעון הצדיק: אבות א ב; אבות דרבי נתן ד; ושל רבן שמעון בן גמליאל: אבות

 א יח (באבות דרבי נתן, נוסחה ב, לב, מיוחסת מימרה זו לרבן גמליאל).
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8 גדול כבוד 8  אלה. ויש שערכי־יסוד מובאים בתלמוד בלשון ״גדולה״: גדולה הצדקה,

9 ההצהרה על ״גדולה״ מעין זו מצביעה על 1 8 גדולה המלאכה,״9 גדול השלום. 9  הבריות,

9 ולאו דווקא על עילה לקביעת נורמות ספציפיות.  ערכם החינוכי, המוסרי והחוקתי,2

 ואין צריך לומר שניתן לראות כערכי־יסוד עקרונות כלליים שבתורה, כמו ועשית

9 משפט 6 , ו 9 קדושים תהי 5 , ל ו ו 9 תועבת ה׳ כל עושי ע 4 ף, 9 צדק צדק תרדו 3  הישר והטוב,

9 - ועוד כיוצא באלה עקרונות משפט ומוסר גורפים ויסודיים. 7 ם כ  אחד יהיה ל

9 הדרשה של רבי  עוד אחד מערכי־היסוד בעולמה של היהדות הוא ״רבד האנפיין״:8

 אלעזר בן עזריה על ״תלמידי החכמים היושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה, הללו
9 9  מטמאים והללו מטהרים, הללו אוסרים והללו מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים״,

 משקפת נאמנה שיטתה (וערכיה) של התורה שבעל־פה: כמעט אין לך עניין - משפטי,

 88. בבא בתרא י עא.

 89. ברכות יט ע״ב; שבת פא ע״ב, צד ע״ב; עירובין מא ע״ב; מגילה ג ע״ב; מנחות לז־לח.

 90. נדרים מט ע״ב: ״שמכבדת את בעליה״; גיטין סז ע״ב: ״שמחממת את בעליה״.

 91. יבמות סה ע״ב; בבא מציעא פז ע״א; ספרי במדבר מב ודברים קצט. וראו ליד הערות 175-

 177 להלן.

 92. כך גם יעקב בלידשטיין, ״גדול כבוד הבריות - עיונים בגלגולה של הלכה״, שנתון

 המשפט העברי ט-י >תשמ״ט< 129, עמ׳ 131; נחום רקובר, ההגנה על כבוד האדם

 >תשל״ח<, 45-44. ואני הרחבתי בסוגיה זו במאמרי ״ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית

- עיונים בחוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו״, הפרקליט ספר היובל(1993) 9, עמ׳ 35.

 93. דברים ו יח; שם, יב כח. ובלשון הרמב״ן בפירושו על ויקרא יט ב: ״אחרי אזהרת פרטי

 הדינין וכל משא ומתן שבין בני האדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, אמר

 בכלל: ועשית הישר והטוב״.

 94. דברים טז כ. אין פה הוראת עשייה ספציפית, אלא ״מטרה שיש לשאוף לקראתה״: זאב פלק,

 ערכי משפט ויהדות (מאגנס, תש״ם<, 97. וראו ליד הערה 160, להלן.

 95. דברים כה טו־טז. לפי אבן עזרא, שם, ״ומכלל כל עושי עוול, בפה ובמעשה, בסתר או

 בגלוי״. וכן: ״לא תעשו עוול במשפט״: ויקרא יט טו, לה, ובלשון הנביא: ״שארית ישראל

 לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית״: צפניה ג יג.

 96. ויקרא יט ב. הרמב״ן מפרש שם קדושים תהיו - שתהיו ״פרושים מן המותרות... וגם ישמור

 פיו ולשונו מהתגעל בריבוי האכילה הגסה ומן הדיבור הנמאס״; והעיקר, שלא תהיה ״נבל

 ברשות התורה״ - עושה מעשים רעים בטענה שהוא מקיים מצוות התורה או תחת מסווה

 אדיקותו.

 97. ויקרא כד כב, כפי שפורש בבבא קמא פג-פד; וכן במדבר טו טו-טז: .״תורה אחת ומשפט

 אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם״.

 98. פלק (לעיל, הערה 99<, 144-134.

 99. חגיגה ג ע״ב, על־פי קהלת יב יא: ״דברי חכמים כדרבונות וכמשמרות נטועים, בעלי

 אסופות, ניתנו מרועה אחד״. וכן אבות דרבי נתן יח; תוספתא סוטה ז יא-יב.
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 מוסרי, פולחני - שהדעות עליו אינן מחולקות. כל דעה היא לגיטימית, גם אם לא נפסקה

1 וכולן 0 1 ד, 1 כולן צריכות לימו 0 0 .  הלכה כמותה; כאילו כולן ״דברי אלהים חיים״ הן

1 אחד האחרונים ביטא זאת בלשון ציורית יפה: ״התורה כולה 0 2  ראויות להשתמר לדודות.
1 0 3  נקראת שירה, ותפארת השיר היא כשהקולות משונים זה מזה, וזה עיקר הנעימות...״.

1 0 4  את הערך היסודי הזה ניתן לכנות, לענייננו, בשם חופש הדעה.

 לא אתיימר למצות כל ערכי היהדות הראויים להימנות עם ערכי־היסוד: די בדוגמאות

 שליקטתי כדי להציג את השיטה - ואנו עוסקים לא בהלכות ולא בנורמות אלא בשיטה

1 מטבע הדברים הוא שערכי־היסוד אינם אלא עקרונות כלליים, 0 5 .  ובעקרונות בלבד

 לעתים מופשטים, או הוראות־מסגרת: מעין אבות ערכים שמאות ואלפי תולדות ערכים

 צומחים מהם. וכבר היה רבי מאיר אומר, ״לעולם יהא אדם כונס דברי תורה כלליים, שאם
1 0 6 . ״ ת ו ש ע  כונסים פרטים, מייגעים אותו ואינו יודע מה ל

 ד

 זה לא כבר הועמדה לפני בית־המשפט העליון השאלה הגדולה אם ״גם ערך שניתן

1 בית־המשפט לא ראה צורך לענות 0  להגדירו כגזעני״ יכול ויימנה עם ערכים יהודיים.7

 על שאלה זו - אנחנו, בחיפושינו אחר ערכי היהדות, נענה עליה.

1 מאמר תחת הכותרת ״בירור הלכות 0 8  הרב עידו אלבה, מורה הוראה בחברון, פירםם

 הריגת גוי״. לאחר ״בירור ההלכות״ לפרטיהן ולדקדוקיהן, הוא מגיע לשורת ״מסקנות

פי הכתוב, ״וידבר אלהים את כל הדברים האלה״: שמות כ א; ועירובין יג  100. חגיגה, שם, על־

 ע״ב.

 101. חגיגה, שם: ״אף אתה עשה אזנך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי אוסרין ואת

 דברי מתירין, את דברי מטמאין ואת דברי מטהרין, את דברי פוסלין ואת דברי מכשירין״.

 102. משנה עדיות א ד-ה; תוספתא עדיות א ד. רבי יהודה אמר שיש לשמר גם דעות יחידים,

 ״שמא תצטרך להן השעה ויסמכו עליהן״. וראו פלק (לעיל, הערה 94), 141-140; אלון

 (לעיל, הערה 4), 876-870.

 103. ערוך השלחן לר׳ יחיאל מיכל אפשטיין, בהקדמה לחושן משפט: מובא אצל אלון

 (לעיל, הערה 77), עמ׳ 260; והוא מוסיף שם משלו: ״מערכת ההלכה היא סימפוניה אדירה

 ובה צלילים רבים ושונים, ובכך גדולתה ויופיה״.

 104. חיים ה׳ כהן, זכויות האדם במקרא ובתלמוד (משרד הביטחון, תשמ״ח), 82-74; המשפט

 (לעיל, הערה 42), עמי 31, 523, 641-640.

 105. כן יש בגמרא: ״לא הלכתא איתמר, אלא שיטה איתמר״: בבא מציעא סט עא. וראו א״א

 אורבך, ההלכה ־ מקורותיה והתפתחותה (1984), עמ׳ 90.

 106. ספרי דברים טו(לגירסה אחרת, רבי יהודה).

 107. ע״פ 2831/95 אלבה נ׳ מדינת ישראל (טרם פורסם).

 108. בית־המשפט כנראה התלבט בשאלת ה״פרסום״; אך בינתיים התפרסם המאמר בספר הזיכרון

 לברוך גולדשטיין. ראו מיכאל בן־חורין(עורך), ברוך הגבר (תשנ״ה), 127-101.
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 הלכתיות״ אשר בהן הוא מסיים מאמרו, בהדגישו שהן ״לעיון אך לא למעשה״. שופטי

 הרוב לא התרשמו מן הסייג הזה שעליו סמך הסנגור טענתו שלא היתד, כאן מטרה

1 אך שופט המיעוט קיבל טענה זו. לענייננו יש דברים בגו שמסקנות המחבר לא 0 9  להסית;

 נכתבו, לדבריו, לשם קיום הלכה למעשה, אלא לשם עיון בלבד: כאילו המדובר אינו

 בנורמות מחייבות של התנהגות, אלא בערכים התיאורטיים המונחים ביסוד נורמות אלה.

 לא אביא כאן את כתב הפלסתר כולו, אלא אסתפק באחדות מן ה״מסקנות״. וזו

 הראשונה שבהן:

 האיסורים של לא תרצח ושופך דם האדם אינם שייכים ביהודי

 שהורג סתם גוי, ואין בזה איסור דאורייתא כלל.

 והשישית:

 גויים שאדוקים בדתם שיש בה כפירה ביסודות אמונת ישראל

 ונצחיות התורה וסוברים שיש עליהם מצווה לשכנע בדתם אחרים,

 כגון המסיונרים והמוסלמים שמאמינים בג׳יהד - מצווה להורגם.

 אך גם זה דווקא כשיש כוח ביד ישראל.

 והשביעית:

 במלחמה, כל עוד שלא הוכרעה, מצווה להרוג כל גוי מהעם

 שנלחמים עמו, אפילו נשים וילדים, שאף כשאינם מסכנים ישירות

 את ההורגם, יש לחוש שיסייעו לאויב בהמשך המלחמה.

־ ך ר ע  האם אפשר לייחס ערכים כאלה, המדברים מתוך המסקנות ההלכתיות הללו, ל

 יסוד של תורת ישראל? השופט טל הצביע על ערך־יסוד שכזה, וזו לשונו:

 בעולם ההלכה היהודית, ישנם יסודות ברורים של הבחנה והבדלה

 בין ישראל לעמים. כך במקרא: ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי

 (ויקרא כ כו<, וכך במטבע ברכות שתיקנו לנו אנשי הכנסת

 הגדולה: המבדיל בין קודש לחול... בין ישראל לעמים. וכך גם

 בהילכות איסור והיתר, מאכלות אסורות ואיסורי חיתון וביאה,

 בדיני ממונות ובדיני נפשות.

 מקור ההבדל אינו נעוץ בגזע, אלא בהבדל בחיוב המצוות... בלמדו

 את שומעיו שההלכה מבדילה בין ישראל לגוי, ומקלה בעונשו של

 הורג גוי, האם הסית המערער לגזענות?!

 109. הצהרת המחבר שכתב ״לעיון אך לא למעשה״, לא היתד, אלא ניסיון שקוף להתחמק מאישום

 ההסתה - כשלעצמו ניסיון לגיטימי, אך הוא נכשל. כדי שבית־המשפט יאמין לו, הוא היה

 צריך לפחות להעיד על טוהר כוונותיו, ואילו הוא מילא פיו מים.
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 רוצה לומר: ערך־יסוד הוא ההבדלה בין ישראל לעמים; ואין מי שיחלוק על כך

 שהבדלה זו אמנם מאבות ערכי היהדות היא. יש ערכים חשובים וטובים שניתן לייחסם

 לערך־יסוד זהי״ י - אך ״ערך״ הריגת גויים אינו נמנה עמהם.

 השופט טל מזכיר גם את דיני הממונות בין השטחים של ההלכה שבהם קיימת הפליה

 לרעת גויים, המסתברת מן ההבדלה בין ישראל לעמים. אמרתי להיאחז דווקא בהפליות

 ממוניות כאלה כדי להראות שחכמינו שללו מהן כל ערכיות משפטית או מוסרית.

1 ודין המשנה הוא ששור של ישראל שנגח לשור 1 1  היו שהתירו לגזול ממונם של גויים;

1 והנה 1 2 . ם ל  של עכו״ם פטור, ואילו שור של עכו״ם שנגח לשור של ישראל משלם נזק ש

 שעה שמלכות רומי שלחה שני סרדיוטות (אלופים) אצל חכמי ישראל לעמוד על טיב

 תורת ישראל, ולאחר שלמדו ״וקראו ושנו ושלשו״, חיוו דעתם לאמור: ״דקדקנו בכל

 תורתכם, ואמת הוא - חוץ מדבר זה שאתם אומרים, שור של ישראל שנגח שור של

י שנגח שור של ישראל, משלם נזק שלם... ודבר זה אין אנו , פטור, של כנענ י  כנענ

1 לפי נוסח הירושלמי, אמרו לבסוף, ״כל תורתכם נאה ומשובחת חוץ 1 3  מודיעין למלכות״.

1 העובדה שהגויים עצמם  משני דברים... >השני:< גזלו של ישראל אסור ושל נכרי מותר״.*1

 לא ראו בעין יפה את ההפליות נגדם אינה מפתיעה; ובהימנעם מלהלשין על הפליות אלו

 ברומי, הראו אפילו אהדה ורוחב־לב. אבל כששמע זאת רבן גמליאל, מיד ״גזר על גזילת

״ ולא זו 1 ואמנם ההלכה היא שגזל הגוי אסור;6 1 5  נכרי שתהא אסורה, מפני חילול השם״.

1 מפני כבודה של תורת 1 7  בלבד אלא גזל הגוי חמור מגזל ישראל, מפני חילול השם.

ע בו. ו  ישראל גזר רבן גמליאל שלא לקיים הלכה העלולה לפג

1 למדו שאבידת נכרי, שאינו 1 8  או טלו אבידת הגוי: ממה שכתוב, ״לכל אבדת אחיך״

1 ולא זו בלבד אלא ״המחזיר אבידה לגוי, עליו הכתוב 1 9 ; ו  ״אחיך״, אינך חייב להחזירה ל

1 והוא משום שהגוי מצדו אינו רואה עצמו חייב להשיב 2 0 , ״ ו  אומר, לא יאבה ה׳ סלוח ל

1 אפילו אמרו שיש בהחזרת אבידה לגוי משום עבירה, מפני שיש בה כדי ״לחזק 2 1  אבידות.

 110. על ערכים אלה הרחבתי במאמרי, ״העוד אנחנו עם סגולה?״(לעיל, הערה 71), 138 ואילך.

 111. בבא מציעא קיא ע״ב; ירושלמי בבא קמא ד ג. ראו ״גזל גוי״, אנציקלופדיה תלמודית, ה,

 עמ׳ תפז,

 112. בבא קמא ד ג.

 113. בבלי, שם לח ע״א.

 114. ירושלמי, שם ד ג; וכן בספרי דברים שמד, שם מסיימים: ״ודבר זה אין אנו מודיעים אותו

 למלכות״.

 115. ירושלמי, שם.

 116. בבא קמא קיג ע״ב; רמב״ם, הלכות גדלה ואבידה א ב.

 117. תוספתא בבא קמא י טו.

 118. דברים כב ג.

 119. בבא קמא, שם; רמב״ם שם יא ג; חושן משפט רסו א.

 120. דברים כט יט; סנהדרין עו ע״ב.

 121. רש״י, סנהדרין, שם, ד״ה המחזיר אבידה לכותי.
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1 ואולם מספרים על כמה חכמים שהחזירו אבידותיהם לנוכרים, ורואים 2 2  ידי רשעי עולם״.

1 והיו שהגדילו איסור החזרת אבידה רק ״לעכו״ם שאינם גדורים 2  בכך ״מידת חסידות״;5

י שאמונתם רחוקה פ ־ ל ע ־ ף  בנימוסין ודת״, למעט גויים ״הגדורים בדרכי הדת א

1 הדין הוא שחייבים להחזיר אבידה לגוי, 2 5 1 אבל כשיש חשש לחילול השם, 2 4  מאמונתנו״.
1 2 6  ״כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמנה״.

 כיוצא בזה אמרו שבכל משא ומתן ובכל עסקה עם גוי, אסור להטעותו בחשבון או
1 2 7 . ל״ ו  במשקל; והמרמה את הגוי, הרי הוא בכלל ״כי תועבת ה׳ כל עושי עו

1 אומה שיש לה חוקי 2 8  ״חילול השם״ לעניין זה הוא חילול כבוד ישראל בעיני הגויים:
1 2 9 . ה  הפליה ודיכוי שכאלה, יראוה שאר אומות העולם שבזויה היא ואינה ראויה להידבק ב

 ומקובלנו: ״מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיא, שהיו עוברים

 ושבים ואומרים, מה טיבן של אלה - הללו בני מלכים הם!״. ומאידך, ״מוטב שתעקר אות

1 מוטב לעקור הפליית הגויים מן 3  אחת מן התורה, ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא״.0

ג ולקלס ולבזיון בין האומות. והתקדים של רבן גמליאל ע ל  התורה, ובלבד שלא נהיה ל

 וגזירתו יוכיח. ואם לעניין הפליות ממוניות כן, לעניין ההיתר או המצווה להורגם לא כל

 שכן.

 הרב אלבה לא התעלם מן הבעיה הזאת. הוא מצטט חכם אחד ששאל, ״דאם אין איסור

1 הרב 3 1 ״!  דאורייתא להרגם, אמאי אסור לגזלם? אם נפשם הותרה, ממונם לא כל שכן

 אלבה אינו מתרץ את הקושיה לגופה, אלא מצהיר ״שבגדלה יש חילול השם גדול יותר״

 מאשר בהריגה, או ״מידה מגונה יותר״. את הדעה המתמיהה הזאת הוא מביע כאילו על

1 לא מצאתי אף לא אצל אחד מהם רמז 3 2 . ם  פי דעת ״כל הראשונים״ שהוא מפנה אליהם ש

1 הוא בוודאי היחיד בעולם, הגורס שנטילת כסף 3 3  כלשהו לתמוך בגירסתו של המחבר:

 מאדם היא ״מידה מגונה יותר״, או ״חילול השם גדול יותר״, מאשר נטילת נשמתו.

 122. רמב״ם, שם, שם; חושן משפט, שם.

 123. ירושלמי בבא מציעא ב ה.

 124. בית הבחירה לר׳ מנחם המאירי, על בבא קמא קיג ע״ב.

 125. למשל: אם נמצאה האבידה ״במקום רוב ישראל, שיחשוב העכו״ם שישראל גנבוה״: בית

 יוסף על טור חושן משפט רסו א.

 126. לשון הרמב״ם, שם.

 127. לעיל, הערה 95; רמב״ם, הלכות גניבה ז ח.

 128. אנציקלופדיה תלמודית, טו, עמ׳ שנו.

 129. לשון רש״י, יבמות עט ע״א, ד״ה ואל יתחלל שם שמים.

 130. יבמות, שם.

 131. בית מאיר על אבן העזר יז ג >ספר זה אינו תחת ידי, ולא בדקתי את האזכור).

 132. מובא על־פי דת ומדינה בישראל (1995-1994) >ד׳ אריאלי־הורוביץ - עורכת, המרכז

 לפלורליזם יהודי, 1996), 99.

 133. הוא מתבסס, למשל, על תנא דבי אליהו כח; אלא שם נאמר ״לעולם ירחק אדם את עצמו

 מן הגזל, בין מן הישראל בין מן העכו״ם, ולא עוד אלא משום שכל הגונב מן העכו״ם, לסוף
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 שופטי הרוב בבית־המשפט העליון והשופטת בבית־המשפט המחוזי ראו בדברי הרב

 אלבה עבירות של הסתה לגזענות ועידוד הטרור, והטילו עליו עונשו. שופטי המיעוט

 פסקו שעומד לו גם למחבר זה חופש אקדמי לפרסם דעותיו וסברותיו ברבים, יהיו מוטעות

 ונפסדות ככל שיהיו. יש בחוק הוראה מפורשת - ולדעת רבים מיותרת ־ המוציאה מכלל

 עבירת ההסתה לגזענות כל ״ציטוט מתוך כתבי דת״, ובלבד שהציטוט לא נעשה במטרה

1 אלה פסקו שהוכחה מטרת ההסתה, ואלה פסקו שלא הוכחה. מעצם הוראת החוק 5 4  להסית.

 משתמעת ההנחה (הנכונה), שיש בכתבי הקודש של דתות שונות דברים העלולים להסית

 לגזענות: כבודם במקומו - באותם כתבי קודש - מונח, וכל עוד הם נשארים שם ואינם

 משמשים אמצעי הסתה וצידוק מעשה, אין יד החוק נוגעת בהם. כשהם מכוונים להביא

 לידי שימוש בכוח, נושרת מהם קדושתם ונדבקת בהם פליליות.

 לדידי, הסתה לגזענות ועידוד הטרור אינם אלא סימפטומים של מחלת הנבלה בשם

 התורה. קלון פליליותם של מעשים כאלה אינו עולה על קלון חילול כבוד התורה וביזוים

 וסילופם של ערכי היהדות. אם אמנם הלכה היא שמותר להרוג גוי, או אף מצווה להורגו,

 כי אז מקומה של הלכה זו להיגנז ולהיעקר. על כל פנים, אין לה ולא כלום עם ערכי

 היהדות, ומי שמורה אותה ברבים, אם לעיון ואם למעשה, ומכריז עליה כחוליה אחת

 בתורת ישראל, עושה תורה זו לחרפה ולשנינה ומחלל את השם.

 ואם דברים אלה אמורים בסתם יהודי מיליטנטי הצמא לדם גויים והשואף למצוא

 בהלכה הצדק או עילה לפשעיו - ולא כל שכן סתם יהודי מיליטנטי הרוצח ראש ממשלה

ל אחת כמה וכמה אמורים הם לגבי רב בישראל שהתורה  באמתלת שליחות הלכתית - ע

 היא אומנותו. בלשון הרמב״ם:

 ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם

 אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות - דברים שהבריות מרננים

 אחריו בשבילם...

 עם הדברים האלה נמנים מעשים תמימים למדי, כמו להרבות -

 בשחוק. או באכילה ושתיה אצל עמי הארץ וביניהם, או שדיבורו

 עם הבריות אינו בנחת ואין מקבלם בסבר פנים אלא בעל קטטה

 הוא גונב מישראל... ואם הוא שופך דמים לעכו״ם, לסוף הוא שופך דמים לישראל; ולא

 ניתנה התורה אלא לקדש שמו הגדול, שנאמר, והגידו את כבודי בגויים״(ישעיה סו יט<.

 ועוד הוא מסתמך על התוספתא (לעיל, הערה 117) שאין בה לענייננו ולא כלום; ועל

 התוספות בבא קמא קיג עב, ד״ה הכי קאמינא, שמהם מסתבר רק זאת, שאין הבדל בין

 גניבה לגדלה לעניין חילול השם.

 134. סעיף 144ג>2< לחוק העונשין, תשל״ז־1977.
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 וכעס - וכיוצא בדברים האלה, הכל לפי גדלו של החכם, צריך
1 3 5 . ן ל עצמו ויעשה לפנים משורת הדי  שידקדק ע

ל החכמים ע  ואם בדיבור בעלמא כן, בדברי הוראה והדרכה לא כל שכן. וכבר שנינו ש

 להיזהר בדבריהם, שמא ילמדו מהם תלמידיהם רעות ומכוערות, ״ונמצא שם שמיים

1 ובלשון המאירי: 3 6  מתחלל״.

 היזהרו לדבר דברים היוצאים מפיכם, עד שלא יהא המאמר סובל

 בשום פנים לפרשת בצד שיהא השומע נוטה מהם למינות; שמא

 תאמרו, מה לנו ולהם, ואם יש להם ספק בדברינו יבואו וישאלו

 על כוונותינו; שמא לפעמים יארעו דברים במקום שאין השומעים

 חפצים לשאול, ואדרבה הם נוטים לאותן הדעות ודעתם נוחה
1 3 7 . ך כ  ב

 ואם כן, כשניתן לשמוע מדברי חכמים צד ״מינות״, דברים שיש בהם צד היתר שפיכות

. כל־שכן  דמים לא־

 במקום אחר מחלק הרמב״ם את פרשני ״החכמים עליהם השלום״ לשלוש כיתות; הרב

 אלבה - שכמדומה עמד לנגד עיני הרמב״ם ברוח קודשו - שייך לכת הראשונה, שזה

 תיאורה:

 ...הם סוברים שלא כיוונו החכמים בכל מאמריהם המחוכמים, אלא

ל פי שפשטי קצת  מה שהבינו הם מהם, ושהעם כפשטיהם, ואף ע

 דבריהם יש בהם מן הריחוק, עד שאלה סופרו כפשוטם להמון בני

 האדם, וכל שכן ליחידיהם, היו משתוממים על המראה, ואומרים:

 איך יהיה בעולם אדם שידמה זה ויחשבהו לדעה אמתית, כל שכן

 שייטב בעיניו? וזאת הכת הענייה, יש לקונן עליה לסכלותה, מפני

 שהיא מרוממת את החכמים לפי מחשבתה והיא משפילה אותם

 בתכלית השפלות, והיא אינה מרגישה, חי ה׳, כי זאת הכת מאבדת

 הדרת הדת ומאפילה זהרה, ושמה דת ה׳ בהיפך המכוון בה: לפי

 שה׳ אומר על חכמת התורה, ״אשר ישמעון את כל החוקים האלה

1 וזאת הכת מספרת 3 8  ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה״.

 מפשטי דברי החכמים, מה שאילו שמעוהו האומות היו אומרים: רק

 עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה! ורוב מי שיעשה זה הם הדרשנים

 135. רמב״ם, הלכות יסודי התורה ה יא.

 136. אבות א יב.

 137. בית הבחירה על אבות, שם.

 138. דברים ד ו. וסמוך לפני כן: ״כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים״.
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 המבארים לבני אדם את אשר לא יבינוהו הם, והלואי היו
1 3 9  שותקים.״

 את אשר יגור הרמב״ם בא לנו מפי הרב אלבה: על הפשט של מה שכתב הרמב״ם, ״כל

1 ושל מה שכתב, 4 0  ההורג נפש אחת מישראל, עובד בלא תעשה, שנאמר, לא תרצח״,

1 בנה בניין שלם של הלכות ודרשות שיש בהן כדי 4 1 , ״ ו י ל  ״יהודי ההורג גוי אינו נהרג ע

 להשפיל הדרת התורה ולהציגה לפני האומות כסכלות ואכזריות, שאילו שמעוהו, היו

 אומרים, מה פראי ובדברי הגוי הנבל הזה.

 ואף גם זאת: שופטי הרוב הסיקו את המטרה להסית, תוך השאר, מעיתוי הפרסום

 ונסיבותיו. היו אלה הימים סמוך לאחר רציחת המתפללים המוסלמים במסגד מערת

 המכפלה, וכמה מרבני העיר ומחוצה לה השתדלו למצוא בהלכה צד זכות לפשעו המחריד

 של שומר מצוות מן המהדרין. ואמנם כל הסימנים מעידים שהרוצח ההוא התכוון לעשות

 מצווה ולקדש את השם: במקום להעמיד את הרציחה האיומה שזיעזעה את האנושות מסוף

 העולם ועד סופו, באורה (או: בחשכה) הנכון של פגיעה גסה בכל הקדוש בתורת היהדות,

1 - הורידו רבנים מצדיקי הנבלה הזאת את כבודה 4 2 ת ח  במקום להוריד אנשי דמים לבאר ש

 של תורת ישראל לתחתית באר שחת, למטה מכל תרבות אנוש אלמנטרית.

 באחת ממסקנותיו (שהבאנו לעיל) של הרב אלבה נאמר שבמלחמה מצווה להרוג כל

 אויב, ״אפילו נשים וילדים״, אף מי שאינו מסכן חייו של ההורג - והוא מתוך חשש

 שבהמשך המלחמה יסייעו לאויב. זאת הרחבה משמעותית מאוד של הכלל, ״הבא להרגך

1 - לאמור, אף אם אינו בא להורגך כלל, ואף אם לא הוא עצמו בא 4 3  השכם להרגו״

 להורגך, אתה על כל פנים מצווה להורגו, אותו ואת אשתו ואת ילדיו. אין זאת כי אם

 עמדו לעיני הפוסק מעשי זוועה שעשו בנו מחבלים טרוריסטים: כאילו מה שיאה להם,

 נאה ונחוץ גם לנו. ואף קונסטלציה מעין זו כבר חזה הרמב״ם: כשאנו נתונים לרדיפות

 ולייסורים מצד ״העמים הסכלים״ סביבנו, עלולים גם אנו לחזור ״להיות סכלים, כמו

1 ועברו אלינו 4 4 . .  שיעד לנו בחטאינו ואמר, ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר.

1 אכן, אל הרב אלבה וחבר מרעיו 4 5  השקפותיהם כפי שעברו אלינו מידותיהם ומעשיהם״.

 הרבנים עברו השקפותיהם, מידותיהם ומעשיהם של הגרועים והמכוערים באויבינו,

 וערכיהם אינם ערכי היהדות אלא ערכי עכו״ם וערכי התועבה.

 139. פירוש המשנה לסנהדרין, הקדמה לפרק החלק (מהדורת שילת<, הקדמות הרמב״ם למשנה

 >תשנ״ב< קלג.

 140. רמב״ם, הלכות רוצח ושמירת נפש א א.

 141. שם, ב יא.

 142. תהלים נה כד.

 143. סנהדרין עב ע״א, ושאר מקומות.

 144. ישעיה כט יד.

 145. רמב״ם, מורה נבוכים ב יא (תרגום קפאה), תשל״ז, עמ׳ קפו.
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 ה

 פסיקה רבנית אחרת, ההולמת את ההלכה כפשוטה ואינה הולמת את ערכי היהדות, באה

1 הפעם המדובר הוא בעותרים שונים 4 6 . ן ו  גם היא לא מכבר לפני בית־המשפט העלי

 שכולם סירבו להיכנע לסמכות השיפוט של בתי־דין רבניים, ואלה הוציאו נגדם ״כתבי־

־  סירוב״ - להכריז קבל עם ועדה שהעותרים מעדיפים ערכאות של גויים - קרי: בתי

־ ל פני בתי־דין רבניים. העותרים נתבעו בבתי  משפט ממלכתיים של מדינת ישראל - ע

י חוק, ונדרשו לחתום על שטרי פ ־ ל  דין רבניים בעניינים שלא היו בסמכותם השיפוטית ע

 בוררות כדי להעניק לרבנים סמכות של בוררים. נגד עותר אחד הוציא בית־דין רבני

 כתב־סירוב על דרך הסתם, ללא תוספת הנמקה, איום או סנקציה; נגד עותר שני ניתן

 כתב־סירוב ובו איום שאם לא יחזור בו מסירובו, יטילו עליו נידוי; ונגד עותר שלישי

 ניתן כתב־םירוב המוקיע אותו כסרבן לדין תורה: ״אסור לצרפו למנין או לכל דבר

 קדושה, אסור לחנך את ילדיו, חייבים להתרחק ממנו ארבע אמות, ואסור לקוברו בבית

 קברות יהודי״. שלושת העותרים טענו כי כתבי־הסירוב הכתימו והכלימו אותם והביאו

 לקלונם בציבור שאליו הם משתייכים; והעותר השלישי הוסיף, לאמור, שהנידוי גורם לו

 נזק ממון, שכן ״פרנסתו נפגעה אנושות לאור סירוב לקוחותיו לאפשר לו להיכנס

 לבתיהם ולבצע עבודות שיפוצים״, שזה משלח ידו; ולא זו בלבד אלא ננעלו לפניו, הרגיל

ע קשות ״ברגשותיו, בזכותו ג פ  והמקפיד בתפילה בציבור, שערי כל בתי־הכנסת, ובכך נ

 לפולחן ובכבודו״. פםק־הדין אינו מגלה לנו פרטי סבלם של ילדיו, החפים מכל חטא,

 שלא יתקבלו למוסד חינוכי דתי ואף יגורשו ממנו; ועוד לא הגיעה שעת חרפתו שלו,

 ועגמת הנפש של שאיריו, לכשיקברו אותו מחוץ לגדר בית העלמין(ברם, משמשך התובע

 את תביעתו, ביטל בית־הדין הרבני את כתב־הםירוב נגד העותר השלישי: אך המנודה

ם בעיני בני קהילתו). י נ פ ־ ל כ ־ ל  נשאר מנודה, ע

־  כתב־הםירוב פותח, כאמור, לפני תובע שומר מצוות ומכבד רבנים, את הפתח לבתי

 משפט אזרחיים בדינו נגד נתבע סרבן; ואלולא היה בו אלא כרטיס כניסה לבתי־המשפט,

 אולי לא היה נמצא בו טעם לפגם. בלשונו של השופט זמיר:

 אין ספק שבית־דין רבני רשאי להודיע לתובע, ואף צריך להודיע

 לו, אם וכאשר הנתבע מסרב להתדיין לפניו. כך יכול לעשות

 וראוי שיעשה כל בורר, ואין סיבה שבית־דין רבני, בהנחה שהוא

 מוסמך לשמש בורר, לא יעשה כן... אך אם בכך בלבד מדובר,

 צריך בית־הדין להסתפק בהודעה פשוטה ועניינית, בנוסח ההודעה

ל ידי כל בורר, להבדיל מכתב סירוב  שתישלח במקרה מעין זה ע

 146. בג״צ 7616/95, 4637, 3264 כץ ואח׳ נ׳ בית־הדין הרבני האזורי בירושלים ואח׳ (טרם

 פורסם).
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 הנושא עמו מטען כבד של סנקציה, ולו רק סנקציה של קלון, גם

 אם אין הוא כולל נידוי או חרם.

 מסתבר שהשופט זמיר רואה בעצם השימוש בכותרת ״כתב־סירוב״ משום הטלת קלון

 על נתבע שומר מצוות.

 שופטי הרוב פסקו שאין לבית־דין רבני סמכות חוקית להוציא ״כתב־םירוב״. ומאחר

 שכתבי־הםירוב שניתנו נגד העותרים ניתנו ללא סמכות חוקית (להבדילה מן הסמכות

 ההלכתית), הרי הם בטלים וחסרי תוקף חוקי. לדידי, שאלת הסמכות לא היתד. צריכה

 להתעורר כל עיקר: לעניין הסירוב שלא היה בו לא נידוי ולא איום לנדות, אין אני רואה

1 וכל קלון שנגרם 4 7  הבדל בינו לבין ״הודעה״ על סירוב, שהיא כשרה אליבא דכולי עלמא;

 לסרבן מכתב־סירוב, ייגרם לו מסתמא גם מאותה הודעה. ואולם כתבי־סירוב שיש בהם

 נידוי או איום לנדות, נראה לי שאפילו אם תקפים הם מן הבחינה ההלכתית, בטלים

 ומבוטלים הם מן הבחינה החוקתית, שהרי יש בהם פגיעה חמורה בכבוד האדם ובחירותו ־

 פגיעה שאינה הולמת ערכי מדינה יהודית, אינה באה לתכלית ראויה, ועולה על כל הנדרש

 לתכלית כלשהי. אמרתי, ערכיה של מדינה יהודית, ומתכוון אני לערכי היהדות - ואין אני

 צריך להיזקק לערכים דמוקרטיים כלל.

 אשר לבחינה ההלכתית: עוד בתקופת התלמוד, מי שהוזמן לדין וסירב להופיע, כותבים

״ ומי 9 1 לאיים עליו שאם לא יתייצב לדין, ינדו אותו וירדו לנכסיו; 4 8  עליו ״פתיחה״

1 הוא נידוי וחרם. 5 0  שהוזמן פעם ופעמיים ושלוש ולא בא, כותבים עליו שטר ״שמתא״,

ל משמעותה של ״שמתא״ נחלקו הדעות: רב אומר ״שם מת״, ושמואל אומר, ״שממה  ע

1 ואמנם יש בנידוי גם משום השממה, הבידוד והבדידות, וגם משום מעין מוות 5 1  יהיה״.

1 שחיי המנודה שוב אינם נקראים חיים. סנקציה חמורה זו אינה עומדת, לכאורה, 5 2 ,  אזרחי

 ביחס סביר לחומרת אי־ציות להזמנה לדין; אך לימדו עליה סנגוריה, לאמור, כי ״השימוש

 בסנקציה זו היה הכרחי במצב של חוסר ריבונות... והיה זה אמצעי יעיל ומרתיע ביותר

 147. זו גם דעתו של השופט טל, שם (דעת מיעוט), ושל בית־המשפט העליון בבג״צ 484/77

 שמיט נ׳ בית־הדין הרבני בפתח־תקוה >לא פורסם, אך הועתק במלואו בפסק־דיגו של

 השופט זמיר כאן<.

 148. ראש השנה לא ע״ב; מועד קטן יז ע״א; בבא קמא קיב ע״ב. לנוסחאות ״שטרי פתיחתא״

 ראו אשר גולק, אוצר השטרות הנהוגים בישראל(דפוס ״הפועלים״, תרפ״ו), 303-302.

 149. רש״י מפרש פתיחה כשמתא (נידוי): ראש השנה, שם, ד״ה פתיחה: ובתהלים נד, כב, ״והמה

 פתחות״, מפרש רש״י, ״לשון קללה היא בלשון ארמי״. אם היה כבר בפתיחה משום נידוי,

 כי אז הנידוי היה זמני בלבד, עד שיתייצב לדין. ראו חושן משפט צח ה: ״כותבין עליו

 פתיחה... והוא בנידויו תשעים יום״.

 150. רמב״ם, הלכות סנהדרין כה ח; טור ושלחן ערוך חושן משפט יא א.

 151. מועד קטן יז ע״א. הרמ״א בהגה על חושן משפט, שם, אימץ לו דעת רב.

, i m t i t u t i o n e s l 16 :של המשפט הרומי capitis diminution 152. בדומה 
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 בתנאי החיים והמגורים של הקיבוצים היהודיים״.״1 ויש רגליים לסברה שבתי־הדין לא

 הטילו חרמות ונידויים כדי להעניש סרבנים, אלא אך כאמצעי יעיל לכוף עליהם

 התייצבותם לדין; ואף היו בתי־דין שביטלו את הנידוי כשראו שאינו מועיל, והנתבע
1 5 4  בסירובו עומד.

ל הדעת שסתם סרבן לא יתעקש לעמוד בסירובו, אם בין כה וכה  ואמנם מתקבל ע

 ייתבע בערכאות של גויים, או אם צפוי לו בשל סירובו אותו מוות אזרחי - גידושו מבית־

 הכנסת, פסלותו לכל דבר שבקדושה, בידודו מן החברה, הפקרת ילדיו, סתימת מקור

 פרנסתו, וקבורתו ככלב, או אף רק מקצת מאלה. הרע במיעוטו, הוא ייאות ללכת לבית־

 דין ולהתדיין עם יריבו. כדי להמתיק את הגלולה, הנהיגו בתי־דין בימי־הביניים להוציא

1 ולאיים בהוצאת שטר פתיחתא או שמתא, אם לא יופיע לדין ־ 5 5  תחילה ״כתב התראה״

 ממין האיום הנמצא באחד מכתבי־הסירוב דנן. ומשהביאו הנידויים או האיומים, ברוב

 רובם של המקרים, לידי התוצאה הנכספת, מה פלא שהשתמשו בהם כדבר שבשגרה.

 מה שאין כך אצל הסרבן הישראלי דהאידנא: רובם ככולם של המסרבים להתדיין

י חוק, יעמדו בסירובם גם אם פ ־ ל  בבית־דין רבני בעניין שאינו בסמכותו הייחודית ע

 יאיימו עליהם בנידוי וגם אם ינדו אותם. שטרי פתיחתא ושמתא חדלו מהיות אמצעי כפייה

 יעילים; הם רק מעידים על בית־דין אשר הוציאם מתחת ידיו, שהוא חסר אונים וחסר טעם

 טוב. דיין המכבד את עצמו לא ירד לשפל המדרגה של פגיעה שרירותית וכוחנית בכבודו

 ובחייו של אדם (מישראל!). נידוי שכזה יכול ויהא בגדר עונש על הזלזול בבית־הדין,

 ויכול שהוא מעשה נקמנות גרידא על זילות זו: אם עונש הוא, אינו צודק ואינו הוגן ואינו

 סביר; אם נקמה היא - אין היא אלא מעשה היצר הרע.

 הלכה היא שיש לו לדיין למחול על כבודו, ״ומי שנתחייב נידוי מפני שהפקיר בבית־

 דין ורצו בית־דין למחול על כבודן ולא נידוהו, הרשות בידן, והוא שלא יהיה בדבר הפסד

1 חוששני כי ״ההפסד בכבוד הבורא״, הוא חילול השם שאמרנו, צפוי מן  בכבוד הבורא״.*5

 הנידוי דווקא, ולא מן ההימנעות מלנדות. וכבר קמו לנו - גם בתקופות שבהן היה הנידוי

 עוד אמצעי כפייה יעיל - דיינים ענווים גדולי רוח שסירבו או נרתעו מלתת ידם

1 וניתנת אמת 5 8 1 ״טובי הרבנים שבכל דור היו ממעטים להשתמש״ בהם. 5 7  לנידויים:

 אלון(לעיל, הערה .153 4), 12.

M.J. Broyde, "Forming Religious : 1 5 4  אלבק (לעיל, הערה 48), 32-31. וראו לאחרונה .

Communities and Respecting Disserters' Rights", in R e l i g i o u s H u m a n R i g h t s i n 

. G l o b a l P e r s p e c t i v e , Martinus Nijhoff, The Hague, V o l . 1: R e l i g i o u s Perspectives 

(1996), p. 203-234 

 155. דוגמאות אצל גולאק (לעיל, הערה 148).

 156. לשון הרמב״ם, הלכות סנהדרין כו ו; וחושן משפט כז ב.

 157. כשנתבקש הרא״ש לחתום על כתב נידוי מטעם דייני בית־הדין לשם כפיית החלטתם על

 סרבן, כתב וזו לשונו: ״מה שלא חתמתי על כתב הנידוי שכתבתם עליו... דע לך שהדרך

 שביררתי לעצמי דרך ישרה, ולל מי שאינו מחזיק באותו הדרך, לא אחזיק ידיו״: שו״ת מג ט.

 158. שמחה אסף, העונשין אחרי חתימת התלמוד (תרפ״ם, 34. בע״א 807/79 י׳ סובול ואח׳ נ׳
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 להיאמר שגם בתי־הדין הרבניים שלנו כאן אינם מרבים לנדות סרבנים: הם משלימים על

 פי רוב עם המציאות (העצובה) שבעלי דין מעדיפים להתדיין בבתי־המשפט. וכבר היו גם
1 5 9  דברים כאלה מעולם.

 השאלה הניצבת לפנינו היא: האם ניתן לסווג את הנידוי, אף מפי בית־דין, כערך יהודי

 העשוי לצמוח מערכי־היסוד של היהדות, או שמא סותר הנידוי ערכי־יסוד אלה או מקצתם

 והערכיות היהודית נשללת ממנו.

 והנה עינינו הרואות שאין בנידוי משום צדק, שבתור עונש הוא חמור יתר על כל מידה

 סבירה, ובתור נקמנות אינו אלא עוול; ומה שכתוב, ״לא תעשו עוול במשפט... בצדק

1 הוא, כזכור, מערכי־היסוד של תורת ישראל. ועוד: הנידוי אינו הולם * 0  תשפוט עמיתך״,

גע בכבודם וגורם לעלבונם ולהשפלתם. והנידוי אינו מרבה 1 אלא פו 6 1  כבוד הבריות,

1 - תכליתו ותוצאתו הן להטיל איבה ושנאה בין הבריות. 6 2 ם ו ל  ש
1 6 3  ויש בנידוי גם משום קללה. כמו שהקללה בשם אלהים חמורה בהרבה מקללה סתם,

 כן הקללה הרשמית והשיפוטית בשם התורה צריכה להיות חמורה בהרבה מכל קללה

1 החילו על כל אדם, אף שאינו חירש; ולמה 6 4  אחרת. את האיסור של ״לא תקלל חרש״

1 - שלא יקלל רם המעלה את 6 5  נקט הכתוב לשון חירש, כי ״באומללים הכתוב מדבר״

 המסכן, העשיר את העני, השופט את בעל־הדין. ויש אומרים שהכתוב מדבר בחירש כדי

 להדגיש שאפילו לא ישמע הנפגע ולא יכאב לו כלל, ״התורה לא הקפידה בעניין המקולל

1 שקללותיו מטמאות פיו ולשונו; ויש שקלונו 6 6  לבד, אבל הקפידה גם בעניין המקלל״,

ל קלונו של המנודה. ולא זו בלבד אלא בכל קללה יש משום  של המנדה עולה לאין ערוך ע

1 ובעוון לשון הרע של דיינים שלא ידעו לנהוג לפנים משורת הדין נחרבה 6 7  לשון הרע:

 גולדמן ואח׳, פ״ד לג (1) 789, עמ׳ 804, הרחיב השופט אלון בסוגיה זו. וראו גם פסק

 המיעוט של השופט טל בעניין שלפנינו.

 159. בספר התרומות לר׳ שמואל סרדי(איש המאה ה-13< נמצא כתוב שאם נתבע מסרב להתדיין

 לפני דיינים אשר ״לא סמכו רבים עליהם״(קרי: שאין להם סמכות חוקית), ״יכול לומר,

 אין רצוני לבוא לפניכם אלא לפני אחרים שהם בעיר הזאת, שהם דיינים מומחים כמותכם

 או יותר מכם״: מובא בבית יוסף על טור חושן משפט יא א.

 160. ויקרא יט טו, וראו לעיל ליד הערות 94, 95. אין אני אומר שלא ייתכן כלל שיראו בנידוי

 אף ענישת צדק: במקום לשלוח פושע למאסר ארוך, או מכל שכן במקום להוציא להורג,

 מוטב להענישו בחרם ונידוי - מעין מאסר בית בתנאים קשים ואכזריים מאוד.

 161. לעיל, הערה 89.

 162. לעיל, הערה 91, והערות 177-175 להלן.

 193. משנה סנהדרין ז ח; שבועות ד יג; חושן משפט כז א.

 164. ויקרא יט יד.

 165. סנהדרין סו ע״ב; מכילתא, מסכתא דנזיקין ה.

 166. לשון הרמב״ם, ספר המצוות, לאוין שיז.

 167. חפץ חיים לר׳ ישראל מאיר הכהן, פתיחה, לאוין יד. וכבר כתבתי במקום אחר כי דברי
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 משפט וממשל ד תשנ״ז ערכאות של גויים וערכים של יהודים

1 6 9 *! - ועמהם אין הקב״ה יכול לדור בעולם אחד.  ירושלים8

 והעיקר: בתי־דין המטילים חרמות ונידויים אינם מוסיפים יוקרה לא לתורת ישראל

 ולא לשיפוט הרבני, אלא משניאים אותם על העם וגורמים לחילול השם. אין הדעת סובלת

 שיהודי אזרח המדינה צריך לרכוש לו זכותו היסודית להישפט בבתי־המשפט במחיר

 נידויו, ביזויו וקללתו מידי בית־דין רבני; כשם שאין הדעת סובלת שנידויים שכאלה

 יכולים לעלות בקנה אחד עם ערכי־האמת של היהדות.

 ו

 העולה מן המקובץ שאין זהות בין ההלכה לבין ערכי היהדות. אמנם אמורה ההלכה לשקף

 ולממש ״ערכים״ יהודיים של אמת, אבל יש הלכות שלא זו בלבד שאינן משקפות ואינן

 מממשות ערכים אלה, אלא שעלולות הן להביא את תורת היהדות וערכיה לידי ביזיון

 וקצף. פוסקי הלכה שאין להיזקק לבתי־המשפט הממלכתיים של מדינת ישראל מפני שהם

 גרועים מערכאות של גויים, או שמתנים את הדדתר להיזקק להם בנידוי וחרם של הסרבן

 להתדיין בבתי־דין רבניים - חזקה עליהם שפוסקים את אשר פוסקים לפי כל כללי

 ההלכה היהודית; אך פסיקתם אינה עולה בקנה אחד עם ערכי היהדות. אמת נכון הדבר

י הלכה, לרבות הלכות מעין פ ־ ל  שיהודים שומרי מצוות הרואים עצמם חייבים לנהוג ע

 אלו, וכל שכן פוסקי ההלכות עצמם, ידחו בשאט נפש כל ניסיון(אפיקורסי) להטיל פגם

 בהלכה מחייבת כלשהי, ופגם של שלילת ערכיותה במיוחד: אבל אם חיים אנחנו לעניין

 טיבה והוראותיה של ההלכה מפי פוסקיה המוסמכים בלבד, לעניין ערכיה של היהדות לא

 מפיהם אנו חיים. קביעת ערכי היהדות נעשתה עתה לעניין שבפרשנות חוקי־היסוד -

 ופרשנות זו עניין לשופטים הוא ולא לרבנים. וכבר אמרתי שהשופטים מצווים למדוד לא

 רק את יהדותו של ערך המוצג לפניהם כערך יהודי, אלא גם את ערכיותו; ואמות־המידה

 של הערכיות של ערך יהודי אינן מצויות בהלכה הדתית דווקא.

 שניות זו בין ההלכה ובין הערכים של היהדות באה לידי ביטוי חריף גם בפסקים

 ובהכרזות של רבנים פוסקי הלכה שראו והורו להצדיק, מדין תורה, מעשי נבלה ופשע

 חמורים ביותר שזיעזעו כל בעל מצפון בעולם. לא רק רציחת המתפללים המוסלמים

 במערת המכפלה, ששימשה עילה לסיכום הלכותיו הנוראות של הרב אלבה כאמור, אלא

 הנאצה על המנודה תכליתם להביא את הציבור לידי סלידה ופרישה ממנו: ״ספרות החרמות

 והנידויים יכולה לשמש מעין קונקורדנציה למילות־גנאי אשר לשון הרע מכוערת ביותר

 יכולה להיזון ממנה״: ״לא תלך רכיל בעמך - מקצת רכילות ולשון הרע מהלכה ואגדה״,

 אהרן בן־זאב ואבינעם בן־זאב (עורכים), רכילות (הקיבוץ המאוחד, 1993) 96, 118.

 168. בבא מציעא ל ע״ב. נאמר בירושלמי יומא א א, שבית־המקדש נחרב בעוון שנאת חינם

 ואהבת ממון, אף־על־פי שאנו ״מכירין אותן שהיו יגעין בתורה וזהירין במצוות וכל ווסת

 טובה היתד, בהן״. מקבילות ראו בבבלי יומא ט ע״ב, ובתוספתא מנחות יג כב.

 169. ערכין טו ע״ב. ומספרי לשון הרע ראויים להשליכם לכלבים: פסחים קיח ע״א; מכות כז

 ע״א.
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 גם רציחת ראש הממשלה מצאה לה, לפני המעשה המחריד ולאחריו, סימוכין כביכול

 בהלכות (כמו ״דין רודף״ או ״דין מוסר״) שנתפרשו באופן מגמתי ופוליטי ואנכרוניסטי

 עד כדי להצדיק - ובעיני הרוצח גם לחייב - שפיכות דם נקי. ההלכה נתפרשה כך לא

ידי החשובים שבהם, והיו מהם שקמו מיד והוקיעו ל דעת הפוסקים כולם, ולא על־  ע

1 חילוקי־דעות הלכתיים שכאלה עשויים 7 0  פרשנות שכזאת כבלתי נכונה ובלתי אחראית.

י המניין של רוב פ ־ ל  אולי, בעניין זה או אחר, להביא לידי קביעת ההלכה לאמתה - אם ע

י הסמכות ההלכתית העליונה המקובלת על רוב הפוסקים. ואולם פ ־ ל  הפוסקים, ואם ע

ידי פרסום ההלכות המוטעות והמסוכנות ברבים - אין להשיבו. אין צריך  הנזק שנגרם על־

 לומר שאי־אפשר להחיות נרצחים; אבל אי־אפשר גם לתקן את המעוות שבהצגת ההלכה

 כשיטה של עוולות. הקהל הרחב, עמי־הארצות, אינם יודעים על ״דין רודף״ או ״דין

 מוסר״ אלא זאת בלבד, שדינים הם מן ההלכה שהצדיקו בעיני שומריה מעשי קנאות

 אכזריים ובלתי אנושיים, עד כדי רצח. העובדה שיש גם דעה הלכתית אחרת אינה מגיעה

 לתודעתם, שהרי עניינם אינו בסתרי ההלכה כי אם בזוועת הרציחה. גם התקשורת אינה

 עוסקת בחקירות הלכתיות - אך היא הדגישה וחזרה והדגישה את טענת ההצדקה

 ההלכתית שבפי הרוצח ומורי דרכו. ואמנם לא רק הוא עשה מעשה נבלה: כל אלה ידם

 במעל אשר הצדיקו מעשהו מראש או למפרע מטעמים הלכתיים, ובכך הביאו את ״ההלכה״

 כולה לידי ביזיון.

 רצח ראש הממשלה הוכיח שוב שיש בקנאות הדתית משום סכנת נפשות: זעם קנאים

 בריונים לוחמי הדת עלול להתלקח שוב כל אימת שייעשה מעשה אשר פוסק מיליטנטי

 יוקיע כעבירה שדינה מוות, וכל הקודם להרוג הרי זה משובח. מי לידינו יתקע שביום מן

 הימים לא יתעורר פרשךפשטן של ההלכה המצויה אצל הרמב״ם, שדין אפיקורוס

 170. לקט יציג של פסקים ופרסומים כאלה מצוי בשנתונים דת ומדינה (לעיל, הערה 132< תחת

 הכותרת ״מקורות״. בין המסתייגים החריפים מן ״ההלכות״ האלה בולטים הרבנים אהרן

 ליכטנשטיין. יואל בן נון, יהודה עמיטל (ירבו כמותם בישראל); והרב אברהם שפירא, מי

 שהיה הרב הראשי לישראל, התבטא בחריפות על ״העזות והחוצפה להביע דעה בשם ההלכה

 מפי רעבלאך בעלי גאווה ־ המכתירים עצמם באיצטלא שאינה הולמתם והופכים עצמם

 לרעבלאך ופוסקים הלכה בענייני ציבור ומחווים דעה בעניינים שאינם בסמכותם״ (שם,

 1995-1994, עמ׳ 138). דא עקא שרוב התגובות הללו באו לאחר מעשה הרציחה ולא לפניו.

 על שאלה ששיגרו שלושה רבנים מן השטחים המוחזקים אל ארבעים מגדולי הרבנים, בהם

 שני הרבנים הראשיים, חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, חברי מועצת חכמי

 התורה של ש״ס, ורבני כל הערים, ״מה דינה של הממשלה הרעה הזאת והעומד בראשה״

 >שם, עמ׳ 123-120), ואם לא חל עליהם ״דין מוסר״ שדינו מיתה, לא השיב אף לא אחד מן

 הנשאלים תשובה שלילית - כתשעה חדשים לפני רצח ראש הממשלה! ה״פולסא דנורא״

 (ברק האש) נגד ראש הממשלה, שזכה לפרסום רב, היה רק אחד משפכי זוהמה רבים שרבנים

 פוסקי הלכה שפכו על ראשו.

 על סילופי דין הרודף ודין המוסר לפרטיהם עמדתי במאמרי, ״הלכות מסוכנות״, יהדות

 חפשית 7 (1995), 14-9.
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1 - הלכה נהדרת שתאפשר סילוקם של כל הכופרים, ורוב השרים בכלל זה, מן 7  ליהרגי

 העולם. ואם את הגויים מותר להרוג, ואת האפיקורסים ראוי להרוג, ואת המוסרים אדמת

 ארץ־ישראל לידי פלשתינאים חייבים להרוג - לא יישאר שריד ופליט מקדושת החיים.

1 ושפיכות 7 3 1 כי עץ חיים היא; 7 2  ואילו תורת ישראל מכוונת אל החיים ולא אל המוות,

 דמים סותרת כל ערכיה.

 וכיוצא בזה ״הלכות״ המתירות, או מחייבות, רגימות אבנים לשם מחאה על חילול

 שבת; תקיפת אנשי מדע תמימים לשם מחאה על חילול כבוד המתים; הצתת תחנות

 וחנויות לשם מחאה על חילול הצניעות; שריפת ספרים לשם מחאה על ספרות תועבה;

 ועוד כאלה מעשי יום יום של טרור ואלימות, ושל חירופים וגידופים וקללות, הנעשים

ל חילולים (מדומים) אלה או אחרים. אין אני אומר - ולו רק משום שאין אני  כמחאה ע

 מוסמך לומר - שהלכה המתירה או המחייבת מעשים כאלה אינה הלכה, כשם שאין אני

 אומר שהמעשים הנפשעים האלה אינם נעשים בכוונה כנה לקנא קנאת אלהים בתוך עמו

 ישראל; אני אומר אך זאת בלבד, שאין להם ולא כלום עם ערכי היהדות, ויש בהם כדי

 לבזות ולחלל כבוד התורה.

 חלילה לנו להתעלם מכך שרבים מפוסקי ההלכה הם צדיקי עולם, בפסיקותיהם לא פחות

 מאשר באורחות חייהם. האסון הוא שלא הם הקובעים דמותה של תורת ישראל כפי שהיא

 משתקפת בעיני עמי־הארצות, רוב מניינו ובניינו של העם: לא הם היוצאים לשווקים

 ולרחובות להציג מרכולתם ולהפגין קנאותם. ואפילו חולקים הם על ההלכות שנפסקו בידי

 רבנים קנאיים, לאומניים ופוליטיקאים, ודוחים אותם בשאט נפש כדברי סרק והבל - אין

 בכך כדי לגרוע מרוע המציאות, שערכי־אמת של היהדות נידחים ונפקדים מן ההלכות

 המתבצעות למעשה קבל עם ועדה, יהיו מוטעות או מפוקפקות ככל שיהיו.

 המציאות הישראלית - המצערת מאוד - היא שמצד אחד, הרבנים האורתודוקסיים

 רואים עצמם פרשנים אותנטיים יחידים של כל אשר שם ״יהדות״ נקרא עליו; ומצד שני,

 יהודים שאינם שומרי מצוות נרתעים ממוצא פיהם של רבנים אלה, כאילו נודף מיהדותם

ל חשש הכפייה הזאת גם את הפעילות המיסיונרית  שלהם ריח של כפייה דתית. הוסיפו ע

 של המחזירים בתשובה, וגם את נוקשות בתי־דין רבניים בשורת הדין של הפליות נגד

 נשים ונגד ״חילוניים״ - ותתחילו להבין שערכי אותה היהדות המיוצגת על־ידיהם הם

 לזרא (תרתי משמע) בעיני רוב העם. במרוצת השנים הצטברו לחילוקי הדעות הענייניים

 שבין הדתיים ובין הלא־דתיים אמוציות של שנאה הדדית, שהביאה לא פעם לידי חירופים

 וגידופים ושאר אופני לשון הרע ואף להתפרצויות אלימות. ומי יודע מה יולד יום.

 ערכיה של מדינת ישראל המעוגנים עתה בחוקי־היסוד הם הערכים היהודיים

 והדמוקרטיים. הגיע הזמן לגלות לפני העם כולו - במחילה מכבודם של תלמידי חכמים

- סוד ערכי־האמת של היהדות: שיתגאו ביהדותם, ויתפארו במדינתם שאלה הם ערכיה.

 171. רמב״ם, הלכות רוצח ושמירת נפש ד י. וראו מה שכתבתי ב״דינם של אפיקורסים״, מבחר

 כתבים (לעיל, הערה 71), א, 127 ואילך.

 172. חגיגה ג ע״ב; מנחות צט ע״ב.

 173. ברכות לב ע״ב על־פי משלי ג יה.
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 העם כולו הוא הנהנה והזכאי בערכים אלה ובעיגונם החוקתי - ורבים יופתעו ללמוד שאף

 אילו היתה המדינה מושתתת על ערכי־האמת של היהדות בלבד, לא היתה סובלת לא אי־

 שוויון ולא גזענות, לא אלימות ולא רודנות, לא דיכוי החופש ולא סתימת פיות.

 החידושים שהכניסה יפיפות הדמוקרטיה באוהלי היהדות מתמצים בשלושה: ראשית,

י רוב נבחרי העם כולו, וכשם שהם נעשים, פ ־ ל  שחוקי המדינה נעשים לא מגבוה אלא ע

 כך הם משתנים ומתחלפים ומתבטלים ככל שהשעה צריכה; שנית, שהחוק ״שולט״ גם

י חוק פ ־ ל  במובן זה שלא הממשל ולא שום אדם אינם רשאיים לפגוע בזכות הזולת אלא ע

ידי בתי־משפט מוסמכים; ושלישית, שערכי דת ופולחן, וכל המצוות  כפי שנתפרש על־

 שבין אדם למקום, מסורים לאמונתו ולמצפונו ולטעמו ולבחירתו החופשית של כל אדם

 ואדם. אבל היהדות אינה צריכה ללמוד מן הדמוקרטיה לא אנושיות ולא מוסר, לא יושר

ש ולא כבוד הבריות. פ  ולא צדק, לא פיקוח נ

 כל מי שרוצה לדבוק בערכים שהוא רואה אותם כערכי היהדות ושאינם עולים בקנה

 אחד עם הערכים שהגדרנו כערכי־יסוד או כערכי־אמת, יבושם לו - ובל נעמידו לדין

 פלילי בשל כך בלבד. אבל אף לא לאיש ניתן להכתים ולטנף או לפסול לנו דבר מאותם

 הערכים הנשגבים והמלהיבים שבהם הכרנו ערכים יהודיים של אמת - לא כאילו אנו

 תובעים לעצמנו סמכות הכרה ובחירה ייחודית, אלא באשר ערכים אלה בלבד עשויים -

 ובטוחים ־ להרים קרננו באומות ולפאר את מדינתנו.

 ערכי היהדות לא בשמים הם, לאמור, מי יעלה לנו השמימה ויקחם לנו; ולא מעבר לים

1 - אין אנו זקוקים לרבנים שיביאום 7 4 ו נ  הם, לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחם ל

 לנו, ולא לבעלי זכות יוצרים מונופוליסטית לפרשם ולהגדידם לנו ולכפות עלינו דעתם:

 כי קרובים הדברים מאוד בפינו ובלבותינו ובהשקפת עולמנו פה היום.

 ואם תרצו בפורמולה המסכמת ערכי־היסוד של היהדות, הרי כבר אמר החכם באדם על

 תורת ישראל, ״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום״;״! ואמרו חכמים, ״כל התורה
1 7 7 י וכל ״מה שנכתב בתורה לשום שלום הוא נכתב״; 7 6  כולה מפני דרכי שלום היא״,

! מדינה 7  והנועם הוא שתלמידי חכמים מנעימים זה לזה, וכולם לעם, את תורת היהדות.8

 ״יהודית״ חייבת ללכת בדרכי נועם, וחייבת להיות מדינת שלום.

 174. דברים ל יב.

 175. משלי ג יז.

 176. גיטין נט ע״ב.

 177. תנחומא צו ח (מהדורת מבר, עמ׳ 16).

 178. סנהדרין כד ע״א.
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