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  תקציר

הקמתה של מדית ישראל חייבה את העולם הרבי להתמודד עם אתגר הלכתי שעמו לא התמודדו 

עצמאית יהודית, פוסקי ההלכה מזה אלפיים שים: החת תשתית הלכתית לכיוה של מדיה ריבוית 

מיעוטים, ולא פחות חשוב מכך, שרוב אוכלוסייתה איה מגדירה  ודמוקרטית, שבה יש אחוז יכר של בי

  עצמה כשומרת מצוות.

הרבים יצחק אייזיק הלוי הרצוג, אליעזר יהודה וולדיברג ושלמה גורן היו מהראשוים שביקשו 

. מחקרים רבים כתבו עליהם ועל משתם ההלכתית, אך עד כה טרם חקרה משתם להיעות לאתגר זה

  כמכלול שלם. בכך עוסקת עבודה זו. המדיית

בעבודה זו ביקשו לבחון את משתם המדיית בעיקר דרך שלוש סוגיות עיקריות: עמדתם בשאלת 

  התיאוקרטיה, עמדתם ביחס לדמוקרטיה ולערכיה ויחסם למדית ישראל. 

  מבה העבודה .1

תשתית תיאורטית  יתוח משתם המדיית של הרבים הרצוג, וולדיברג וגורן מחייב החה של

 שתאפשר לתח את משתם המדיית בכלים מודריים ולהשוותה לתיאוריות מקובלות בשדה המחקר, ולכך

ספרות המחקר בעייי תיאוקרטיה, דמוקרטיה ויחסם של פוסקי . בפרק זה סקרה הפרק הראשון הוקדש

ליתוח משתו המדיית של  הלכה אורתודוקסים לציוות ולמדית ישראל, ואף הוצעו כלים תיאורטיים

  הפוסק, כאמור לעיל. 

במשתם המדיית של הרבים הרצוג, וולדיברג וגורן. כאן שלושת הפרקים הבאים התמקדו 

משתו המדיית של הפוסק לאור כלי היתוח שהוצעו בראשיתה של העבודה, תוך הבחה בין  דוה

כן בחו קשרים אפשריים בין הרקע האישי של המשטר האידיאלי, המשטר הראוי והמשטר בדיעבד. כמו 

  הפוסק לאופן שבו עוצבה וגובשה משתו המדיית. 

והמסכם ביקשו לדון במסקות העולות מיתוח משתם המדיית של הרבים  בפרק החמישי

הרצוג, וולדיברג וגורן, כפי שזו באה לידי ביטוי בכתביהם ולאור יתוח משתם בשלושת הפרקים 

ם. כמו כן עמדו על השוה והשווה בייהם, והצעו כיווי חקירה למחקר עתידי על משתם הקודמי

  המדיית של פוסקי הלכה. 
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  משוכות מתודולוגיות .2

מחקר המבקש לתח את משתו המדיית של פוסק ההלכה דרש להתגבר על מספר משוכות 

כה איו חוקר, לרוב הוא לא מתודולוגיות. המשוכה הראשוה היא משוכת השפה. מאחר שפוסק ההל

. יתוח משתו המדיית יחייב אפוא 'לתרגם' את דבריו במחקריסח את משתו המדיית בשפה המקובלת 

  של הפוסק ולהלבישם בשפה המקובלת במחקר.

המשוכה השייה מהותית יותר, והיא וגעת לצורת הכתיבה הרבית, לאופייה, להיקפה ולקהל 

ים לדון במשתו המדיית של פוסק ולחלצה מתוך כתביו הרבים, או עסוקים היעד שלה. כשאו מבקש

בכתיבה שמשתרעת על פי תקופה ארוכה, כתיבה מגוות באופייה, המכוות לקהלי יעד שוים ומגווים. 

יש ותהיה זו כתיבה שתכליתה לפסוק הלכה, יש שתכליתה לחך את קהל היעד, יש שהכתיבה תבקש לקדם 

שהיא תכוון להתפלמס עם יריבים אידיאולוגיים וכדומה. גיוון זה, בדרך הטבע, עלול לייצר רעיון, יש 

סתירות, מהותיות או למראית עין, בין רעיוות או הכרעות שהובעו בכתבים שוים. בשל כך, על החוקר 

ם המבקש לחלץ את משתו המדיית של הפוסק מתוך כתביו הרבים, להיות מודע לא רק לתוכן אלא ג

להקשר שבמסגרתו אמרו הדברים, לסוג קהל היעד שאליו כווו הדברים ולתכליתה של הכתיבה, על מת 

  שיוכל להעריך כוה את משקלו של כל מקור. 

המשוכה השלישית וגעת להשוואה שבין משתם המדיית של שלושת הפוסקים. כדי שהשוואה 

ות בין משתם המדיית של הפוסקים על בסיס שכזו תהיה תקפה, על החוקר לייצר כלי המסוגל להשו

מדדים אובייקטיביים ככל שהדבר יתן. לשם כך הוצעו כלים תיאורטיים להשוואה בין משתם המדיית 

של הפוסקים, הן כדי לבחון את דמותו של המשטר התיאוקרטי בעייהם, הן כדי לבחון את עמדותיהם 

   בוגע למשטר הדמוקרטי.

ל המשטר התיאוקרטי בעיי הפוסק הוצע להסתייע בהגדרות שפותחו על ידי לשם יתוח דמותו ש

וואסקי, הרשל, בלפר ורביצקי, תוך התמקדות בשי היבטים של התיאוריה התיאוקרטית: ההיבט 

  (שלטון החוק הדתי). ההיבט התיאוומי (שלטון אשי הדת), ו ההיירוקרטי

  : אזרחית- ן בין הההגה הדתית לההגה החילויתבהיבט הראשון הוצגו ארבעה דגמים ליחסי הגומלי

  המתאפיין בכך שהמהיג הפוליטי הוא גם איש הדת העליון;  דגם האיחוד  .א

 המתאפיין בכך שהההגה האזרחית כפופה לההגה הדתית ומשרתת את מטרותיה; דגם הכפיפות  .ב

המתאפיין ביחסי גומלין בין הההגה האזרחית והההגה הדתית הבאים לידי ביטוי  דגם ההשלמה  .ג
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בכך שהההגה הדתית מקדמת את מטרותיה של הההגה האזרחית והההגה האזרחית מקדמת 

 את מטרותיה של הההגה הדתית;

המתאפיין בקיומה של הפרדה ברורה בין תחומי העיסוק של הההגה הדתית לבין  דגם ההפרדה  .ד

  תחומי העיסוק של הההגה האזרחית.

  בהיבט התיאוומי, הוצגו שלושה דגמים לתיאור השפעתו של החוק הדתי על המדיה:

 המתאפיית בכך שמקור כל החוקים והפרשות שלהם הוא אלוקי; תיאוומיה ישירה  .א

המתאפיית בכך שמקור החוק הוא אמם אלוקי, אך פרשותו מסורה בידי בי  דתיתומוקרטיה   .ב

 אדם;

המתאפיית בכך שהחוק האלוקי תפס כחוק מסגרת הקובע את גבולותיה של  תיאוומיה חוקתית  .ג

  . החקיקה האושית, הדרושה לשם הגשמת מטרותיו וערכיו של החוק הדתי

עשה כדי לאפשר השוואה בין הפוסקים בכל ה ,וגע לדמוקרטיה ולערכיהוגע לעמדותיהם ב

שימוש בדגם שהציע הליגר ליתוח משה מדיית לאור מאפייי הדמוקרטיה הליברלית, בתוספת השלמות 

  הוגעות לתפיסה הרפובליקית. 

בעבר טען כי יחסה של האורתודוקסיה לדמוקרטיה בפרט, צריך להיבחן לאור יחסה למודרה 

ה הוצע בעבודה זו כי בוסף לדגמים הקיימים ליחסי אורתודוקסיה ומודרה יש להוסיף בכלל. בהקשר ז

. על פי דגם זה האורתודוקסיה מתייחסת לערכים מודריים שוים באופן דגם ההבחהדגם וסף, הוא 

  שוה, ולא תמיד כמכלול אחד, והדבר הודגם בוגע למשתם של שלושת הרבים. 

  ם המדיית של הרבים הרצוג, וולדיברג וגורןהרכיב התיאוקרטי במשת .3

בעבודה מצא כי בין שלושת הרבים ישה הסכמה בשורה של ושאים הוגעים לרכיב התיאוקרטי 

משטר הראוי הוא תיאוקרטי ביסודו ואשר יש בו גם מוסדות שלטון אזרחיים בכך שהבמשטר. שלושתם מצדדים 

שיוקמו ויתהלו בהתאם לעקרוות דמוקרטיים. את התפיסה המשטרית שאים דתיים באופיים. מוסדות אלה יכול 

בחלק יכר ממוסדותיה  בדיעבד. תפיסה זו אפשרה הכרה הלכתית דמוקרטית- תיאוקרטיההזו יתן לכות בשם 

  . השלטויים של מדית ישראל אף שהיא איה מדיה תיאוקרטית

מהיגות הפוליטית האזרחית לבין שלושת הרבים אף הסכימו שישה הפרדה מוסדית בין ה

המוסדות הדתיים (כהוה וסהדרין), ויש בייהם קשרי גומלין. במובן זה ראה כי הם מצדדים בדגם 

  . הראויכדגם של המשטר  ההשלמה
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יחד עם זאת, שלושתם תמכו (במידה כזו או אחרת), במעורבות של אשי הדת בחיים הפוליטיים, 

. כך, הרבים הרצוג וגורן תמכו בכך שרבים יהיו דגם האיחודלקי, את באופן המיישם, ולו באופן ח

י של הרב למעורבים בעייי מדייות חוץ (בעיקר הרב הרצוג) וביטחון (בעיקר הרב גורן). בחזוו האידא

ם דגם האיחוד ווולדיברג אף אמור להתקיים איחוד מלא של הההגה האזרחית והדתית, כלומר, ייש

   באופן מלא.

'. דעת תורה, הבא לידי ביטוי בתפיסה החרדית של 'דגם הכפיפותשלושת הרבים אים דוגלים ב

על ידי רבי הציוות הדתית בתקופת קום המדיה, וגם על ידי  , גם אם לא באופן מפורש,תפיסה זו דחתה

  הרב וולדיברג, שיתן לכותו כפוסק 'חרדי ציוי'. 

בדלים משמעותיים בין הפוסקים, בכמה היבטים. הרב הרצוג לצד ההסכמות האמורות, ישם גם ה

צידד במשטר מלוכי שכולל גם מרכיב דמוקרטי (המבוסס על התקדים של תקות הקהל), הכפוף באופן 

 ורב. הרב הרצוג דחה באופן שיטתי את שיטת הרמב"םמלא לחוק התורה. זאת, ברוח משתו המדיית של 

דתית ואזרחית, וראה  –בקיום מקביל של שתי מערכות חוק ומשפט  , שתמך)הר"ןיסים מגירודי (

בתקות את הכלי המרכזי לתווך בין ההלכה לבין המציאות המשתית והעמדות המקובלות בציבור. 

  .מלוכית חוקתית תיאוומיה –בהתאם לכך, כייו את שיטת המשטר שהוא מציע בשם 

שלו לשימוש בתקות בתחומים שבהם יש להלכה  הרב וולדיברג בולט בהתגדות האידיאולוגית

עמדה מגובשת (כגון זכויות שים בירושה), ומצדד במשטר דמוקרטי הכפוף לדין התורה, ברוח משתו 

   .דמוקרטית חוקתית תיאוומיה. תפיסה משטרית זו, כותה בשם אברבאלהמדיית של 

ימית מקודת מבטה של ההלכה, רק וולדיברג סברו שחקיקה אושית תהיה לגיטוהרבים הרצוג 

אם היא כפופה לדין התורה, והם התגדו לקיומה של מערכת משפט אזרחית מקבילה למערכת השיפוט 

לפיכך טען ששיהם תמכו בדגם משטרי שבו מתקיימים יחסי גומלין הדוקים בין הרכיב הדתי  הדתית.

  .(דגם ההשלמה)והרכיב האזרחי במשטר 

שפע רבות ממשתו המדיית של הר"ן בדרשותיו, המבוססת על משטר לעומתם, הרב גורן הו

מלוכי אזרחי, שיש לו מערכות חוק ומשפט מקבילות לאלה של התורה. שיטת משטר זו מיישמת, הלכה 

 .דגם ההפרדהלמעשה, ממד מסוים של 

  הרכיב הדמוקרטי במשתם המדיית של הרבים הרצוג, וולדיברג וגורן .4

כאמור שלושת הרבים הסכימו שיש תוקף הלכתי לממסד פוליטי אזרחי דמוקרטי. בעיי הרבים 
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שכן בעייהם, המשטר האידיאלי הוא מלוכי.  הרצוג וגורן המשטר הדמוקרטי איו המשטר האידיאלי,

וראה את המשטר  בדמוקרטיה לכתחילהלעומתם, דווקא הרב וולדיברג בעל הרקע החרדי, תמך 

  טי כלגיטימי ורצוי.הדמוקר

תמיכתם של הרבים הרצוג, וולדיברג וגורן במשטר התיאוקרטי, משמעה הסתייגות עקרוית (אך 

לא גורפת) מדמוקרטיה ליברלית, שכן המשטר התיאוקרטי מאפשר גם כפייה דתית, המוגדת באופן עמוק 

  לערכי הליברליזם. 

יישומם של עקרוות הדמוקרטיה י, בערכים דמוקרטיים, קריחד עם זאת, שלושתם מצדדים ב

, בחן בעיקר יחסם של הליברליתריבוות העם והכרעת הרוב. באשר לעקרוות הדמוקרטיה  –הפורמלית 

הפוסקים לערכי השוויון והחירות. בהיבט של השוויון, מצא ששלושתם מצדדים בהעקת זכויות פוליטיות 

שוטה של המקורות ההלכתיים. לשם כך הם עושים ואזרחיות שוות לבי מיעוטים, שלא כמשמעותם הפ

שימוש בשיקולי מדייות הלכתית, כגון, אילוץ (הרב הרצוג), הסכמת הציבור (הרב וולדיברג), וחילול השם 

(הרב גורן). יש לשער שכוותם להכיר בזכויותיהם הפוליטיות של בי מיעוטים קשורה לכך שלפי תפיסתם, 

י במהותו, וממילא יותר פתוח לשיויים. מגד, שלושת הרבים גילו יחס השדה הפוליטי הוא פחות דת

  מסויג יותר לושא העקת שוויון זכויות פוליטיות ואזרחיות לשים. 

בכל הוגע לערך החירות עולה תמוה של הסתייגות, הבאה לידי ביטוי בתמיכה בכפייה דתית הלכה 

. הרב וולדיברג לא התייחס כאשר יש בדבר תועלת (הרב הרצוגלמעשה (הרב גורן), או בתמיכה עקרוית בכך, 

  לסוגיה זו).

עוד מצא כי הרב וולדיברג מאמץ באופן מובהק ערכים רפובליקיים, בעוד שהרב גורן טה דווקא 

  לטובת הערכים הליברליים (הרב הרצוג לא הביע דעתו בסוגיה זו). 

דגם ליברליים מממש את יחסם לערכים דמוקרטיים לבין ההבדל בין היחס שלהם לערכים 

, כאמור לעיל, שפירושו שהיחס למודרה איו הוליסטי (חיובי או שלילי) אלא יחס שמבחין בין ההבחה

  ערכים ותחומים שוים.

  יחסם של הרבים הרצוג, וולדיברג וגורן למדית ישראל ולמוסדותיה .5

, ואפילו משיחי ה של מדית ישראל ערך דתיהרבים הרצוג, וולדיברג וגורן ראו בכיוה ושגשוג

של מדית ישראל יש מעמד של מלך ישראל, על יסוד פסיקתו של הרב  המבצעתושלושתם גם קבעו שלרשות 

  . קוק
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, הרבים הרצוג וולדיברג סברו שההלכה מכירה בסמכות החקיקה של בכל הוגע לחקיקה של הכסת

ההלכה, אולם שללו את האפשרות להחליף את חוקי התורה  הכסת, לצד סמכות החקיקה הדתית של חכמי

. בהתאם לכך, הם מכירים בתוקפם של חוקי הכסת שבעייהם יתן לראותם באופן גורף בחוקי הכסת

   .כתקות משלימות לדין התורה

וולדיברג סבורים שההלכה איה יכולה להכיר בלגיטימיות של רשות שופטת והרבים הרצוג 

, ובהתאם לכך, כעיקרון, הם לא הכירו בלגיטימיות ההלכתית של מערכת המשפט של מדית שאיה דתית

ישראל. יחד עם זאת, למעשה הם השלימו עם הפקדת השיפוט הפלילי בידי מערכת המשפט האזרחית של 

  מדית ישראל.

השלטון לעומתם, הרב גורן, בעקבות משתו המדיית של הר"ן, הכיר בתוקף ההלכתי של כל מוסדות 

  . בישראל, לרבות מערכת המשפט, אך דרש מהם להתהל בהתאם לדרישות ההלכה

  מסקת המחקר .6

מסקות עבודה זו מלמדות כי שלושת הרבים החזיקו במשה מדיית שיש בה שילוב בין 

ם של דמוקרטיה מהותית. משתם המדיית מיתיאוקרטיה לבין דמוקרטיה פורמלית ורכיבים מסוי

אפשרה להם להתמודד עם המציאות כפי שהיא ולתת מעמד הלכתי למדית ישראל הדמוקרטית והחילוית 

  ולחלק יכר של מוסדותיה. 
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  שלמי תודה

י בשערי העבודה זכות היא לי להודות לרבים ולטובים שבזכותם יצאתי לדרך, סייעו ל

  לסופה. הביאויאף אורכה ול

י הראשוים בלימוד סוגיות של תורה ומדיה עשיתי במכון משפטי ארץ, יאת צעד

. המכון מתייחד באווירה לימודית יצירתית וייחודית, שהם הרב אברהם גיסרעפרה, בראשות 

תאי הכרחי לעיסוק בתחומים אלה. המכון גם אפשר לי ואף עודד אותי ללמוד לתואר שלישי 

  ך תודתי העמוקה.באויברסיטה, ועל כ

על חיוך לשילוב בין תורה ואמוה  יצחק ז"ל ושרה רכיץ היקרים ילהוריתודתי 

לבין מדע והשכלה. עבודה זו היא מימוש של דרך אותה סללו ובה הלכו בעצמם. במהלך 

השלמתה. תודתי את כתיבת עבודה זו אבי ז"ל הלך לעולמו וכולי צער על כך שלא ראה בחייו 

  , על התמיכה בדרך הארוכה, ועל עצה ותבוה במהלכה. ישראל ורעיה ברמה לחמי וחמותי,

את העיסוק האקדמי בסוגיות אלה התחלתי במחלקה למדעי המדיה באויברסיטת 

בר אילן, שם למדתי לתואר מוסמך. פרופ' שמואל סדלר, בהיותו דיקן הפקולטה למדעי 

ד כמה שהיה יתן, את הכיסה בשערי ע ,בחיוך ובתמיכה, והקל עלי יהחברה, קיבל את פי

את השער למחקר  יהאויברסיטה. ד"ר משה הליגר שידיו רב לו בסוגיות אלה, פתח בפי

בסוגיות של יהדות ודמוקרטיה. בהמשך, אף הואיל לקחת על עצמו את החיית עבודת 

של  ד פרופ' אשר כהן בשלבים הראשויםולאחר סיום עבודת המוסמך סייע לי מאהמוסמך. 

  כתיבת הצעת המחקר לעבודה זו. תודתי להם על כך מקרב לב.

עבודה זו כתבה במסגרת המחלקה למורשת ישראל באויברסיטת אריאל שקיבלה 

פרופ' לאה לב למחים של עבודה זו עומק האותי בזרועות פתוחות ובסבר פים יפות. תודה מ

עם הליכות יוצאי דופן, וגרמו ווב . שיהם החו אותי בתבוהאבירם רביצקי פרופ'ו מקובצקי

  לכך שהמחקר והכתיבה היו לחוויה של התרוממות רוח. 

תודה לידידי ד"ר חיים כהן על ליבון הסוגיות שבעבודה, לד"ר ירון אוגר על העריכה 

תודה עד י וגרובר על העריכה הלשוית. "ולרב אבטית של העבודה. תהאיטליגטית והאס

ל התמיכה הדיבה, החומרית והאיטקלטואלית, שאפשרה לי בלי די לפורום קהלת ע

  להתפות לכתיבת העבודה.

קלה זו  בזכותה יצאתי לדרך לא, שאסת ד,ומאלי לאשתי היקרה אחרוה חביבה, 

  שלה הוא. –כל אשר לי . ואף הגעתי לסופה

  ובראש ובראשוה, תודתי לבורא עולם. 
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  מבוא

חורף תש"ח דה 'המועצה המשפטית' שהוקמה על ידי מוסדות היישוב היהודי באפשרות להחיל ב

). בחודשים אלה פתח 30קמן, עמ' את חוקי התורה, באופן חלקי לפחות, על המדיה שבדרך (ראו פירוט ל

חלון הזדמויות קצר להחלת משפט התורה במדית ישראל. אותה ההזדמות הוחמצה, אולם היא עוררה 

  התורה.  דיון הלכתי משמעותי בשאלת המשטר הראוי על פי

לעסוק  1הציויהעולם הרבי  משיךמכאן ואילך, בעיקר בשותיה הראשוות של המדיה, ה

עיסוק הלכתי זה היה חריג בוף  2בשאלות של ממשל ומשטר במדיה היהודית, מקודת ראותה של ההלכה.

אף חריג ביחס לא דוו, והוא שהדיוים ההלכתיים בתקופות שקדמו לקיומו, שבהן שאלות מסוג זה כמעט 

   לתקופות מאוחרות יותר, שבהן פחת העיסוק הרבי בשאלות אלו.

פעלו בתקופת הקמת פוסקים מרכזיים, שחיו ובמשתם המדיית של שלושה  תסקועבודה זו ע

גורן. רבים  ב שלמה, והרברגיוולדהודה יב אליעזר הרצוג, הריצחק אייזיק הלוי  בהמדיה ולאחריה: הר

ו הגיעהן בסוגיות מעשיות ש, רחב בסוגיות של משטר וממשל, הן בהיבט התיאורטי אלה עסקו באופן

   3יחסי.באופן מתוך כתביהם משה מדיית מקיפה בשל כך, יתן לחלץ לפתחם. 

גם פסקי הלכה הוגעים לשיטת המשטר, וגם דיון  יםכוללוגורן  דיברגרבים הרצוג, וולהכתבי 

מבקש לתאר במוחים אלו את שיטת המשטר הו דמוקרטיה,ל תיאוקרטיה תיאורטי המודע למתח שבין

, דיון שכפי ההלכתי של מדית ישראלבמעמדה מו כן, רבים אלה דו גם . כהלכהית בעיי הלאיהאיד

                                                 

הרב הרצוג הציבור החרדי לעומת זאת הסתפק בהבטחת האפשרות שלו להתקיים תחת המשטר החילוי, הרשקוביץ,    1

  .190, עמ' כמשפטן

) מציין כי הדיון על החזון הכולל למדית התורה היה דומיטי בשותיה הראשוות של 162-156כהן, (הטלית והדגל, עמ'    2

בהמשך הוא טש. על כך יש להעיר כי אמם העיסוק בחזון דעך, אולם הוא לא עלם. במחקר זה ראה כי המדיה, אולם, 

  .20- של המאה ה 80- הרב גורן המשיך לעסוק בחזון מדית התורה עד שות ה

   :יים וספיםשזכיר שיוזכרו בהמשך העבודה. כאן חשוב לציין שבמקביל פעלו גם רבים וספים שעסקו במחשבה מדיית,    3

 של כפר הרא"ה, דיין בית הדין הרבי הגדול, ראש ישיבת מרכז הרב וחתן פרס ישראל ורב, )1995-1909(הרב שאול ישראלי 

), ראו על משתו ההלכתית: חוות בימין ; ה"ל,עמוד הימייספריו: הרב ישראלי, הציג את עמדותיו בעיין משטר וממשל ב(

  רוס, משתו ההלכתית.

כיס את ( מייסד תועת בי עקיבא וישיבת כפר הרא"ה, חבר כסת, וחתן פרס ישראל ,)1995-1913(משה צבי ריה הרב 

  .מרמורשטיין, אבי דור), ראו על חייו ומשתו: ציף מלוכה ו: הרב ריה,מאמריו בעייי משטר וממשל בספר
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של הפוסק בוגע לשיטת המשטר הראויה משתו המדיית שיווכח להלן, עשויות להיות לו השפעות על 

  . במדיה היהודית

מילאו תפקידי מפתח בממסד הדתי במדית ישראל, ומתוקף תפקידם האמורים שת הרבים לוש

חשפו באופן בלתי אמצעי למשמעותו של ממסד רבי ממלכתי ולממשק עם מוסדות שלטויים אחרים. 

  בבואם לסח את משתם המדיית.משל אחרים, חשיפה זו תה להם קודת מבט מעמיקה יותר 

שכתבו בוגע לשיטת המשטר הראויה, בעייהם של מחקרים סיף דבך חשוב למחקר זה עשוי להו

משה מדיית לורברבוים עסק ב 4שפירא עסק ביסודות דמוקרטיים העולים מהמקרא,פוסקי ההלכה. 

הליגר וחזן עסקו  6חכמי ימי הבייים.של המדיית בהגותם חוקרים אחרים עסקו ו 5דתית במקרא ובחז"ל

 7לדמוקרטיה. וגעהתמקדו בעמדתם בך בדרך כלל א המדיית של חכמי העת החדשה,משתם אמם ב

את אך לא ביקשו לשרטט  ,ברגיוולדוהרצוג בים רכיבים ממשתם המדיית של הרעסקו ב 9וכהן 8אדלר

כל אחד מהרבים, פי שיווכח להלן, היו גם שעסקו במישרין בכשל רבים אלה. המלאה  תמשתם המדיי

   משתם המדיית.התמקדו בך לא א

פוסקים  שלמדיית המחשבה ש לצפות שמחקר זה יאפשר יתוח בהיר וממוקד יותר של הי

עות לשפוך אור על תופו כדי יתכן אף שיהיה ביויעשיר את חקר המחשבה המדיית הדתית, וספים, 

   .פוליטיות בות זמו- חברתיות

 ',דמוקרטיה'ו 'תיאוקרטיה'בסקירה מושגית של המוחים של העבודה עסוק פרק הראשון ב

. במסגרת זו יוצע כלי ליתוח משה מדיית בהכרת מאפיייה הייחודיים של כל אחת משיטות המשטר

  . תיאוקרטית. בוסף, סקור את הגישות השוות של האורתודוקסיה לציוות ולמדית ישראל ולמוסדותיה

, תוך דיון ברקע המדיית של כל אחד מהרבים הלמש שלושת הפרקים הבאים ייחדאת 

                                                 

 שפירא, דמוקרטיה ראשוית.   4

 . מלך אביוןלורברבוים,    5

 ; רביצקי, דת ומדיה.עקרוות מדייים ,בלידשטיין; זהות כפולה; ה"ל, מלכות שמים ,בלפרון: כג   6

 .יסודות רפובליקיים; חזן, דגם הדמוקרטיה ,הליגרכגון:    7

  מדית התורה. ,אדלר   8

 שם; כהן (שם).   9
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כדי לבחון  ,ולציוות למודרה וגעעמדותיו האידיאולוגיות בבגישתו ההלכתית, והביוגרפי של הפוסק, ב

של עמדתו ההלכתית אגב כך, תיבחן גם  10האם יש קשר בין עמדותיו האידיאולוגיות למשתו המדיית.

ן וכיומחשיבות רבה, עשויה להיות  ה בעייים אלולעמדכאמור, למדית ישראל ומוסדותיה. וגע בהפוסק 

   הפוסק.משתו המדיית של  ,הלכה למעשה ,שבה באה לידי ביטוי

תאר את המסקות העולות ו ,שתם המדיית של שלושת הרביםולבסוף חתום בהשוואה בין מ

  מן המחקר. 

   

                                                 

מטבע הדברים, מאחר שהמשה המדיית פזורה לעיתים בכמה חיבורים של הפוסק, יהא עליו לבחון מהו המשקל של כל    10

  חיבור וכיצד יש ליישב בין סתירות שבין חיבורים שוים של אותו פוסק. 
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  קדמה מושגיתפרק א: ה

  רטיהתיאוק  .א

מקודת הראות של ההלכה והרצוג שותפים לדעה, ש דיברג, הרבים גורן, וולפי שיווכח להלןכ

אולם, כפי שיווכח להלן, מוח זה סובל מערפל מושגי, , המשטר הרצוי הוא משטר תיאוקרטי. היהודית

  הדורש הבהרה.

  התיאוקרטיה של יוספוס פלביוס  .1

 –, הידוע יותר בשמו היווי מתתיהו בן יוסףיה " התיאוקרטיה"דומה שהראשון שטבע את המוח 

  –. לדבריו פלביוס יוספוס

 הדבר בעצם פרטיהם. לכל ובחוקיהם במהגיהם מאד מאלה אלה שוים האדם בי כל

 ביד ואלה (מוארכיה), יחיד שליט יביד מדיתם ממשל את תו אלה לאמר: יש

 מחוקקו אולם, .דמוקרטיה]=[ העם המון ביד ואלה (אוליגרכיה), מספר- מתי שליטים

 לוהים"-א "ממשלת לו ציוה רק האלה, הממשל מדרכי לאחד אף לבו אתשם  לא

 לבדו לוהים-לא כי ,הלשוןמשפט  את בעשקו האומר יאמר כאשר – )11(תאוקרטיה

   12והשלטון. המלוכה את הקדיש

   – אוקרטיה בעייוימבהיר מהי ת פלביוס, דבריו המשךב

 כל לאדוי לוהים-א את שמה אשר תורתו, ממשפטי וישרים טובים משפטים המצאו

                                                 

מקובלים בזמו, ראו  לשאלה, האם פלביוס היה הראשון שטבע מוח זה, או שמא הוא עשה שימוש במוחים או תפיסות שהיו   11

  .452-450דיון אצל: בן מתתיהו, גד אפיון, כשר, עמ' 

(המוחים בסוגריים עגולים הן חלק מהתרגום, למעט המילה  עד , עמ'שי, סעיף טז מאמרשמחוי, , גד אפיוןבן מתתיהו,  12

  'דמוקרטיה' שהיא תוספת שלי. ע.ר).

ון, כשר, עמ' ט): 'הן לא בלתי ידוע הדבר כי יש אשר מסרו את ההלת להלן תרגום דומה של אריה כשר (ה"ל, גד אפי  

מדייותיהם בידי מוארכיות, ויש אשר מסרוה לשלטון המעטים ואחרים בידי המוי העם. אולם מחוקקו לא שם לב לאף 

ידי אלוהים אחד [מהמשטרים] הללו, אלא רק עשה את השלטון לתיאוקרטיה, אם אפשר לאוס כך את המילה, כי רק ב

 מסורים השררה והכוח'.
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 הגדול הכוהן ואת ,הליכותיה כל על לצח מלאה יחד הכוהים יד ואת הממשלה,

  13הכוהים? יתר כל ראש על הקימה

לשון אחר: התיאוקרטיה, בעייו של פלביוס, היא  ל.- הא שלטון ציגי הם כהיםשה עולה מדבריו

 –, שיטת משטר שמקובל לכותה בשם , וליתר דיוק, שלטון הכהיםשלטון ציגיו של אלוקים עלי אדמות

   14:ובלוסואריסט הורקוס בין מאבקוגע לב עםה עמדת את פלביוס של מתיאורוכך עולה גם  .היירוקרטיה

 לכוהי להישמע מאבותיו שקבלה (באמרו) מלכים, לשלטון תון יהיה שלא ביקש העם

 מבקשים ,כהיםה צאצאי שהם פי על אף (השים) ואלה אותו, עובד שהוא להא

  15.(להם) עבד יהיה למען אחר לשלטון העם את להעביר

קפו את העמדה יהאם דבריו ששאלו, חוקרים שעסקו בדבריו של פלביוס דו במשמעות דבריו, ואף 

   ?המקובלת בזמו או את מה שעולה מהמקרא

משמעות דבריו של פלביוס היא הפיכת היהדות לעדה דתית, שבראשה עומדים כהים.  16לפי ויילר,

מטבע הדברים, עדה שכזו זקוקה לקיומו של שלטון זר כדי לספק את הצרכים הפוליטיים שלה. לדבריו, 

פוליטית, ובמובן זה, קיים - דברי פלביוס משקפים אמה את העמדה המקובלת בזמו, שהיהדות היא דת א

  17פוליטית מיסודה, לציוות, שהיא תועה פוליטית.-וד עמוק בין היהדות, כדת שהיא איג

 18תפיסתו של ויילר זכתה לביקורת מצד חוקרים רבים, שטעו כי היהדות היא דת פוליטית.

  חוקרים וספים סברו שהיהדות איה תומכת בהיירוקרטיה ופירשו את דבריו של פלביוס בדרכים שוות. 

התיאוקרטיה יר את פלביוס שלא על פי פשט דבריו כדי למתן את הסתירה. לדבריו, הסב 19מילר

                                                 

 בן מתתיהו, גד אפיון, שמחוי, עמ' עה.   13

  לפה"ס. 67-64לאחר מות אמם שלומציון, רעייתו של המלך יאי,    14

  .120י' בן מתתיהו, קדמויות היהודים, עמ'  15

  .32-15ויילר, תיאוקרטיה יהודית, עמ'  16

 .281שם,  17

 .395-387 עמ' חוק המדיה, ,גולדמן; רלד-עמ' רכג ,וקרטיהתיא ,קירשבאוםראו בידון זה:  18

19 Muller, Des Flavius Scrift, pp 296-297 'גד אפיון, כשר, עמ ,453, הובא על ידי: בן מתתיהו.  
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יתה אמם השראה דתית, אך הם לא היו יהמקראית איה היירוקרטיה. לדעתו, למהיגים הפוליטיים ה

ציגי אלוקים עלי אדמות, ככהים. בהתאם לכך הוא אף הסביר את דברי פלביוס (בדוחק), וטען שפלביוס 

התכוון לתאר את התיאוקרטיה כשיטת משטר המבוססת על שלטון הכהים, אלא כשיטת משטר לא 

  פוליטית השואבת השראה מן המקורות הדתיים.  ההמבוססת על ההג

סבר שבעיי פלביוס משמעותה  20היו שהסבירו את דבריו של פלביוס לאור הרקע ההיסטורי. ווילהויזן

ותמה על כך שפלביוס מתאר את שיטת המשטר היהודית בהתאם  של התיאוקרטיה היא אכן היירוקרטיה,

הבין שפלביוס תומך בהיירוקרטיה,  21לשיטת המשטר ההוגה בימיו, וביגוד למה שעולה מן המקרא. גם כשר

תעמולתי של פלביוס להצדיק את שלטון הכהים בשלהי ימי בית שי, מתוך - והסביר עמדה זו כיסיון אפולוגטי

  רומית שתמכה במשטר אריסטוקרטי.- יתקבל על דעת החברה היווית החה שהסבר זה

וסיפה לפרשות זו ופך היסטורי. האך , ויילרמפרשת את דבריו של פלביוס כפי שפירשם  22בלפר

ועדה לסייע בידו בשכוע אחיו היהודים להיכע לשלטון  פלביוסלדבריה, השיטה המשטרית שמאמץ 

את איה משקפת פלביוס עמדתו של שבלפר סבורה ויילר, שלא כ, ולם. אשמירת הדתלמען הרומאי, 

בחירה , (תיאוקרטיה)מוח יווי ב פלביוסבחירתו של  את מבקרתאף  היאאגב כך . קובלתהעמדה היהודית המ

 הפטיש ביןבאופן אישי  תון עקב היותו ,שמקורות ההשראה של פלביוס אים יהודיים ת לטעמההמלמד

מתמקדת ברוח ומתכחשת לפוליטיקה השיטת המשטר שמאמץ פלביוס,  לדבריה, 23.היהודי לסדן הרומאי

שראו  יבה חכמי של אחרת עמדה יצבה כגדהו בחורבן, היהודית הריבוות בדןולא תגובה הארצית מבטאת

מיימליזם גישתו של פלביוס כ'רוחיות צרופה' המתאפיית ב מכה את בלפר 24.ביהדות דת פוליטית

 25והיא מתבטאת בתמיכה בקיומו של משטר חילוי ואפילו זר, שיאפשר את הקיום הרוחי היהודי., פוליטי

                                                 

  .215ווילהויזן, אקדמות, עמ'  20

  .453בן מתתיהו, גד אפיון, כשר, עמ'    21

 .49, עמ' זהות כפולה ,בלפר 22

 .46שם, עמ'  23

לעיון וסף בעמדתו של בן מתתיהו בסוגיה זו, על הסתירות הפימיות שבתוכה, ראו עוד: קירשבאום, פרק . 50שם, עמ'    24

  .398עמ'  ,בתורת המדיה

  .51-45; 35בלפר (שם), עמ'    25

לון הפוליטיקה חי –גישה מוגדת לזו של פלאביוס היא הגישה של 'ורמאליות פוליטית' במוחיה של בלפר, שמשמעותה היא 

), ליבוביץ (שם, עמ' 88-81). לפי בלפר, מבשריה של גישה זו הם שפיוזה (שם, עמ' 81-78והתגדות לתיאוקרטיה (שם, עמ' 

  ) וחלק מהוגי הדעות של התועה הציוית.113-88
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  .27יתן לכותה כגישת ההפרדהו 26,גם חלקים מהציבור מהחרדי בימיולדבריה, גישה זו מאפיית 

  מאפייי המשטר התיאוקרטי .2

 28בדרכים שוות. לפי וולצר,מלומדים בי זמו יסו לבחון את מאפיייו של המשטר התיאוקרטי 

 תו ימעולם לאה לתיאוקרטיה הגדרה מדויקת. לטעו תהיא תיאוקרטיה התפיסה הגורסת שקושי ביש

קבוצה של  תמיד ישה, אלא על בי האדם ל איו שולט באופן ישיר- הא, משום ש'יםהל- אהממשלת '

עשה, התיאוקרטיה איה שלטוו של אי לכך, למ 30.הדת וכדומה חכמיכ 29כהים, כאשים השולטים בשמו

  . ל, אלא שלטון האליטה הרוחית- הא

שלטום של אשי הדת בלבד. רק שהמשטר התיאוקרטי איו  31ויברגרסבור  ,וולצר לעומת

 הוא אף מוסיף, .ואשי הדת מופקדים על יישומו ,החוק הםחוקי הדת , 'הטהור'בדגם התאוקרטי לדבריו, 

שתיאוקרטיה פירושה שלטון של דת אחת, המיוצגת בידי ארגון דתי אחד, המדכא את הקבוצות הדתיות 

אך מדיות כמו ', לא קיימת מדיה העוה להגדרה 'טהורה' זוויברגר שהאחרות. על פי הגדרה זו מודה 

(באיראן) או  אוקרטיים, למשל, שלטון חכמי הדתיאיראן החומיייסטית וסעודיה, הן בעלות סממים ת

  32.'כפיית החוק הדתי (בסעודיה)

איה  'טהורה'היותה  יתרוה של ההגדרה של ויברגר בכך שהיא קוקרטית וברורה, אולם

שאיו  'טיפוס אידיאלי', ועל כן, צריך לראות בה סוג של על שום מדיה בעולםמאפשרת לו להחיל אותה 

                                                                                                                                                         

לדעת חלק פים ובתווך, מתארת בלפר את הגישה הסיתטית, המשלבת בדרכים שוות בין דת ופוליטיקה. לגישה זו שות

-130חלק מן הציוות החילוית כהרצל (שם, עמ' ), 25מעמ' חלק יכר מחכמי ישראל שבימי הבייים (ראו להלן, מהחוקרים 

  ).192-184ציויים דתיים, כראי"ה קוק (שם, עמ' ), ואף הוגים 172-167) ובן גוריון (שם, עמ' 129

 .75-72שם, עמ'    26

  .44ראו להלן, אחר הציון להערה    27

  .116, המסורת הפוליטית, עמ' וולצר   28

  .114-138 עמ' שם,   29

  .172-217 עמ' שם,   30

 , שגם הוא הגדיר כך.26. ראו: הרב פדרבוש, משפט המלוכה, עמ' 7ויברגר, דת ודמוקרטיה, עמ'    31

 ויברגר (שם). 32
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   33.קיים במציאות

, כאלה שאין בגדר 'טיפוס אידיאלי' ומאפשרות להגדיר לתיאוקרטיהמוה שש הגדרות  34וואסקי

   35:בעזרתן משות מדייות שוות

באה לידי ש )Eschatological Theocracy( באחרית הימיםתיאוקרטיה היא, ה הראשוהההגדרה 

גם , ולכן יתן לכות אותה באחרית הימים תממשתוהיא  ,ל על בי האדם-ישיר של האביטוי בשלטון 

   .תיאוקרטיה ישירה

ההגה המתאפיית ב )Charismatic Theocracy( כריזמטיתהתיאוקרטיה ההיא  יהיהשההגדרה 

   36ל.-ממוסדת, על ידי אדם שמוע על ידי דחף רוחי המייצג את רצון הא לא

שהיא שיטת משטר , )Divine Right( כות מכוחה של זכות אלהיתמלהיא  רה השלישיתהגדה

המלך, אף שאיו אדם קדוש, בסמכות השלטוית שבידי המלך מכוחה של ההחה התיאולוגית, שהמכירה 

  ל, ולכן סמכותו היא בלתי מוגבלת.-מקבל את סמכותו מידי הא

התפיסה  מבוססת עלה, )Royal Theocracy( מלוכיתהתיאוקרטיה ההיא  הרביעיתההגדרה 

  37אדמות. ל עלי- מי שמייצג את הא, או אדם קדוששהמלך הוא 

                                                 

  .38-37עמ'  ,ובר, הטיפוסים 33

34 Waskey, Theocracy.  

  ימי בית שי.), כל הקטגוריות באו לידי ביטוי מתקופת המקרא ועד סוף 1355-1354לדבריו (שם, עמ'    35

' (לורברבוים, ל הוא המלך- האיתן למצוא דגם שלטוי שאותו הוא מכה בשם ' קרא ובספרות חז"למציין שבמלורברבוים    36

. ראו בספרו ביבליוגרפיה עשירה של מחקרים על תיאוקרטיה במקרא ומעט מחקרים על תיאוקרטיה בספרות מלך אביון

הההגה מצאת בידי מהיג חז"ל). כיוי זה דומה לדגם השלטוי של תיאוקרטיה ישירה, אלא שלורברבוים מדגיש שבדגם זה 

; מלכות שמים ,בוברבדגם זה תמכו גם  טיה כריזמטית.תיאוקר), ואם כך, זהו למעשה הדגם של 15-14(שם, עמ'  כריזמטי

  .260-257שפירא, דמוקרטיה ראשוית, עמ' 

, מתאר דגם שלטוי וסף שיש לו ביטוי במקרא ובספרות חז"ל, שאותו הוא מכה בשם "מלך 24-11לורברבוים (שם), עמ'    37

זה תואם במידה רבה את הדגם של תיאוקרטיה ל", המכוה במחקר גם 'תיאולוגיה מלכותית'. דגם -שהוא בעל זיקה לא

  להית.-מלוכית, או של מלכות מכוחה של זכות א

ל, וקיימת -), במקרא יתן גם למצוא ביטוי לתפיסה משטרית שלפיה המלך איו הא40-39לדברי לורברבוים (שם, עמ'   

, והיא איה תיאוקרטית במהותה. הפרדה מלאה בין המלוכה לבין האלוהות. תפיסה זו יוצרת חילון של הפוליטיקה

), שחז"ל אימצו את הדגם השלישי, המפריד בין השלטון הפוליטי לדת, והדבר בא לידי ביטוי בכך 9לרברבוים טוען (שם, עמ' 

שהמלוכה מוגבלת על ידי הסהדרין. להבתי, הדגם של חז"ל איו מפריד בין השלטון לבין הדת, ורחוק מאוד מחילון 

  יוון שלדעתם הסהדרין היא חלק מהמשטר, ויש ציפיות דתיות מהמלך.הפוליטיקה מכ
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 ןשלטו או 38,שלטון הכהוה –) Hierocracy( תטירהיירוקהתיאוקרטיה ההיא  החמישיתההגדרה 

   Ecclesiocracy(.39( והממסד הדתי אשי הדת

היא תיאוקרטיה הגורסת שה, )Theonomy( תתיאוומיתיאוקרטיה ההיא ה השישיתהגדרה ה

  ל. -לטון חוקי האיטת משטר המבוססת על שש

או החוק  ,ל, האדם-התאם לגורם השולט במדיה: האן למיין בהאמורות ית הגדרותאת שש ה

התיאוקרטיה  ל.-גורסת שהשלטון מופקד באופן מוחלט ובלעדי בידי הא ישירההתיאוקרטיה ההאלוקי. 

, ציג מכירה אמם בסמכות האדם לשלוט, אך סמכות זו מותית בהיות השליט איש דת תטירההיירוק

לשלוט, שאיו איש דת של מהיג פוליטי  תמכירה גם בסמכו התיאוקרטיה הכריזמטית. מותל עלי אד- הא

התיאוקרטיה או , מכוחה של זכות אלהיתמלך של  הגדרותהכל עוד מקורות ההשראה שלו הם דתיים, ו

ל, אף -אף אין מחייבות שהשלטון ישאב השראה מן הדת, בהיחן שהשליט מייצג את רצון הא המלוכית

גורסת שהגורם השולט במדיה הוא החוק  תתיאוומיתיאורטיה ההאין הדבר גלה לעין. ולבסוף, אם 

   40האלוקי.

  ההגה הפוליטיתוההדת אשי היחסים שבין  .2.1

בכל משטר תיאוקרטי קיים יסוד היירוקרטי, הבא לידי ביטוי בשילוב אשי הדת, בדרך זו או 

המהיג  שבו, האיחודדגם שבהם הוא  הראשון :בעיין זהזיהה ארבעה דגמים  41רביצקיאחרת בשלטון. 

הוא  הדגם השי 42למלך הפילוסוף של אפלטון.במובן מסוים הפוליטי הוא גם איש הרוח העליון, בדומה 

                                                 

. קירשבאום כתב שם כי היירוקרטיה פירושה משטר שבו אין ממסד שלטוי קבוע 397ראו: קירשבאום, פרק בתורת, עמ'    38

   אלא מזדמן. דומי שהוא עירב בין היירוקרטיה לבין תיאוקרטיה כריזמטית.

39 Backer, Theocratic Constitutionalism, p 110. שי הדת אף בלפר רואה את המלכות שמים ,בלפר(תיאוקרטיה כשלטון א ,

כתביהם של הריא"ה הרצוג, הרי"א , שחקר את אדלר, מלון). אבן שושן(לון יתיאוקרטיה במהוכך גם מוגדרת ), 19עמ' 

בה שולטים חכמי טר מדית התורה כתיאוקרטיה, שתי גישות: כזו המגדירה את מש, מבחין בין 'וולדיברג, והר"ש פרדבוש

   .)2, עמ' מדית התורה' (אדלר, , וכזו המגדירה אותו כשלטון המהיגות הפוליטיתהתורה

מגדיר את התיאוקרטיה כשיטת  בין מרכיב השלטון למרכיב החוק הדתי. כך למשל, דאות'אטכמובן יש הגדרות המשלבות    40

 .Douthat, Theocracy, pp 23-30ראו:  חוקים ואוכפים אותם על האוכלוסייה.אשי הדת כותבים את המשטר שבה 

. יש לציין כי רביצקי איו מקפיד על אחידות במוחים של הדגמים שהוא עצמו הציע. לפיכך, 8רביצקי, דת ומדיה, עמ'    41

   בחרתי מתוך דבריו מוח אחד לכל דגם.

  .21רביצקי (שם), עמ'  42
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הוא  הדגם השלישי 43סד הדתי.יטי כפוף ומשרת את מטרותיו של הממסד הפולמשבו המ ,דגם הכפיפות

שבייהם  ,(ככהוה)דתיים יש מוסדות פוליטיים (כמלוכה) ומוסדות מדיה שבה  שפירושו ,דגם ההשלמה

כך שגם המוסדות הפוליטיים עוסקים בעייי הדת וגם הבאים לידי ביטוי ב ,מתקיימים יחסי גומלין

הוא  הדגם הרביעי 44.)הארציים םעייייהול המדיה (בלשוה של בלפר, בהמוסדות הדתיים עוסקים ב

סד דה ברורה בין תחומי העיסוק של הממהפרהמבטא שיטת משטר שבה מתקיימת  ,דגם ההפרדה

  45.עייי הדת – סד הדתילבין תחומי העיסוק של הממיהול במדיה,  –הפוליטי 

   תיאוקרטיתהחוק הדתי במדיה  .2.2

קירשבאום הבחין בין כאמור, התיאוקרטיה התיאוומית מבוססת על שלטוו של החוק הדתי. 

תפיסה מרוככת יותר, שאותה הוא מכה ל, כביאים, ל-האשל ציגי  יהםדברמקור החוק ב תפיסה שלפיה

המשפט דבריו, ל 46אושית.התון לפרשות השלטון החוק האלקי,  משמעותה היא, שומוקרטיה דתית

המבכר את הפרשות האושית התבוית לחוקי התורה על פרשות שמקורה בהתגלות, הוא הבסיס  ,העברי

  .של המדיה היהודית דתיתהמוקרטיה המשפטי לו

המחייבת את המהיגים  הדת מהווה מעין חוקהאף יותר, ש 'ךר'מתאר דגם תיאוומי  הירשל

 Constitutional( תיאוקרטיה חוקתיתדגם זה  מכה הירשל 47הפוליטיים שאים אשי דת לפעול במסגרתה.

Theocracy( .  

  תיאוקרטית  ליתוח משה מדייתתיאורטי כלי  .3

  לאור כל האמור יתן לתח משה מדיית תיאוקרטית בעזרת המוחים הבאים:

  .ל על בי האדם- מלוכה ישירה של הא –) Eschatological Theocracy( ישירהתיאוקרטיה . 1

ן המוסד הדתי לבין המוסד הפוליטי את היחס בי שלטון הכהוה. –) Hierocracy( טיהרהיירוק. 2

                                                 

  .99שם, עמ'    43

 .24, עמ' בלפר, זהות כפולה   44

 .25, עמ' )שםרביצקי (   45

  .רלד-עמ' רכג ,תיאוקרטיה ,קירשבאום   46

47 Hirschl, Constitutional Theocracy :יין זהראו עוד בע ,Roy, Une théocratie.  
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  מתארים הדגמים הבאים: ,ישו)במשטר (אם 

  העליון. דתהמהיג הפוליטי הוא גם איש ה – א. דגם האיחוד

  המוסד הפוליטי כפוף ומשרת את מטרותיו של המוסד הדתי. – ב. דגם הכפיפות

  יש יחסי גומלין בין המוסד הפוליטי והמוסד הדתי. – ג. דגם ההשלמה

עיסוק של המוסד הפוליטי לבין תחומי ישה הפרדה ברורה בין תחומי ה – ד. דגם ההפרדה

  העיסוק של המוסד הדתי.

  בעל סמכות דתית:היג פוליטי . מ3

ל, ולכן סמכותו -מקבל את סמכותו מידי האמלך ה –) Divine Right(ל -האמלך בחסד  .א

  היא בלתי מוגבלת.

תפיסת המלך כאדם קדוש או כמי שמייצג  –) Royal Theocracy( תיאוקרטיה מלוכית .ב

  ל עלי אדמות. -את הא

ל שממוסדת, -לאפוליטית ההגה  – )Charismatic Theocracy( תיאוקרטיה כריזמטית. ג

  אדם שמוע על ידי דחף רוחי.

  כאן ישן כמה אפשרויות:ל. -שלטון חוקי הא –) Theonomy( תיאוומיה. 4

  ל.- כל החוקים והפרשות שלהם באמקור  – תיאוומיה ישירהא.   

  פרשות בידי בי אדם.תון לחוק דתי אשר  – ומוקרטיה דתיתב.   

  לו. פהכפוהחוק דתי אשר מאפשר חקיקה אושית  – תיאוומיה חוקתיתג.   

שעמדו ברקע המשה המדיית העולה מהמקורות המחקרים על לאור מוחים אלה בחן את 

  48.וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, כתיבתם של 

  חכמי ישראל בימי הביייםתיאוקרטיה במשתם של  .4

בשאלת המשטר הראוי, ודבריהם היו רקע למשתם המדיית של חכמי ימי הבייים עסקו חלק מ

                                                 

קע משתם. אולם, עבודה זו בוחת את משתם המדיית של רבים ולכן היא כוללת סקירה של מקורות יהודייים שעמדו בר 48

מן הראוי לבחון במסגרת אחרת האם הכלי המוצע למעלה מתאים גם לבחית משה מדיית של דתות אחרות, ובמיוחד 

 באסלאם. ראו בעיין זה: משרי, שלטון חכם ההלכה; ליטבק, שלטון חכם ההלכה. 
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שלושת הרבים. אולם, בשוה מהאתגר שהעמידה מדית ישראל בפי העולם התורי, חכמי ימי הבייים 

האזרחים הם יהודים שומרי מצוות בלבד. למרות זאת, כל או ממלכה) שבה עסקו במשטר הראוי במדיה (

 ., ולכן דון בהםיש בדברי חכמי ימי הבייים הכרעות משמעותיות, אשר השפיעו על שלושת הרבים

  הפרדה – חילון הפוליטיקה .4.1

עו הוא משטר המבוסס על משמשילון הפוליטיקה, רבים מן המלומדים טעו שהיהדות דגלה בח

שסבר שבמדיה היהודית יתקיימו בו יסים, רציג בולט לגישה זו הוא  49,בלידשטייןלפי דגם ההפרדה. 

תכליתו של רוחית והיא משפט התורה תכליתו של שתי מערכות מקבילות: משפט התורה ומשפט המלך. 

מלעסוק פטור ועד לקדם תכליות רוחיות בלבד, הוא משפט התורה מאחר שארצית. היא משפט המלך 

 .פטור מהגשמת האידיאל הרוחי, הוא 'הסדור המדיי'ועד לשם משפט המלך ש ומאחרבסדר החברתי, 

חוקי התורה, ובעצם תומכת בחילון קדימות של הפוליטיקה על פי תומכת בזו תפיסה סבור שבלידשטיין 

   50.הפוליטיקה

ישה הפרדה בין מערכת המשפט הדתית במשטר הראוי ש, היאשעמדתו של הר"ן טען  51רביצקיגם 

דגם ב, חילון הפוליטיקה, ובמילים אחרותתומך בהר"ן לדבריו, של התורה לבין משפט המלך החילוי. 

עוד טען רביצקי, שקהילות ישראל בימי הבייים מימשו את דגם ההפרדה כאשר  שהוזכר לעיל. ההפרדה

   52הקהילה, במסגרת תקות הקהל.קיימו לצד משפט התורה מערכת משפט אזרחית של 

), שבמרכזו 32קשר בין גישתו של רבו יסים למודל המידור של ליבמן (ראו להלן, עמ'  53אחיטוב

טען שאף  54הטעה, שישם תחומים ייטרליים מבחית המשמעות הדתית, כפוליטיקה. לורברבוים

ן הם דובריה הראשיים של העמדה המחלת של "ם שותף לתפיסה זו. לדבריו 'הרמב"ם, הרשב"א ור"הרמב

  ים שחלקו על זיהוי הרמב"ם עם גישה זו.בהמשך ראה שיש חוקר 55הבייים'.-הפוליטיקה בימי

                                                 

  .156, עמ' עקרוות מדייים ,בלידשטיין   49

 .163שם, עמ'    50

  .49ומדיה, עמ'  רביצקי, דת   51

 .52שם, עמ'    52

  .287-286, עמ' אחיטוב, על גבול התמורה   53

 .47, עמ' פוליטיקה וגבולות ,לורברבוים   54

 . 163שם, עמ'    55
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לעומת זאת, קירשבאום טען שהר"ן לא תמך בקיומן של שתי מערכות משפט מקבילות ומתחרות. 

תה מערכת דתית של בתי דין תוריים, ולצדה טיפלה ילטעתו, גם לדעת הר"ן מערכת המשפט בעיקרה הי

גם הרווי טען שהמלך  56ופשעים מיוחדים'. מערכת המשפט האזרחית של המלך רק ב'עייים מלכותיים

   57התערב בעייים משפטים רק במקרים דחופים בלבד.

את עמדתו  יםמשקפ םאי ותיוד להזכיר את טעתו של ברד שדברי הר"ן בדרשואגב כך חשוב מא

מבורגוס (אלפוסו ההלכתית ומדובר במסמך פולמוסי שועד להשיב לביקורת הוצרית של המומר אבר 

. לדבריו, עמדתו ההלכתית של הר"ן היא שמערכת ה ואיאדוליד) במחצית הראשוה של המאה הי"דד

המשפט היחידה היא זו התורית, אלא שבידה הסמכות לסטות מהדין לצורך השעה וזאת במסגרת משפט 

המלך. כלומר, משפט המלך מעיק סמכות וספת לשופטים שהם חכמי ההלכה, וממילא לא מדובר על 

  58ת מערכת אזרחית מתחרה.הקמ

  תיאוקרטיה כאריזמטית .4.2

ית לאידיאיטת המשטר הלשיטתו, שש 59רביצקי,מסיק אברבאל)  :(להלןאברבאל ר"י מדברי 

המתאפיין הראוי הוא בעל מאפייים דמוקרטיים, הריאלי ואילו המשטר  ,תיאוקרטיה כריזמטיתהיא 

התגדות גישתו של אברבאל מבטאת  60המגבילים זה את זה. ,בין גופים שויםבביזור הכוח השלטוי 

  .לממסד הפוליטיבין הממסד הדתי שיחס אך אין בה דיון בדמוקרטי, משטר ההעדפת השטר המלוכי ולמ

  כפיפות – המדיה בשירות הדת .4.3

דגם האידיאלית צריכה להתבסס על  המדיה היהודית 61,דעתו של רבי יוסף חיוןלרביצקי מציין ש

  62.)דגם הכפיפות( משרתת את הדת ואוכפת את חוקיההמדיה שלטוי שלפיו 

                                                 

  .מערכות שיפוטיותקירשבאום,    56

57   Harvey, Rabbi Nissim. 

 .425-393 , עמ'משפט המלךברד,    58

  .76; 71רביצקי (שם), עמ'    59

  .Netanyahu, Don Isaac Abravanel, pp 189-193, וכן: 75שם, עמ'    60

 רבה של ליסבון ערב גירוש ספרד ורבו של אברבאל, ראו אודותיו: גרוס, ר' יוסף.   61

  .100-98רביצקי (שם), עמ'    62
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את האחרוה,  תלפי בלפר, גישתו של אברבאל, רואה מתח בין מלכות אדם למלכות שמיים ומבכר

אל יוצרת מעין פרשות זו לגישתו של אברב 63לצד קיום פוליטי מיימלי (שופט) המשרת את החזון הרוחי.

  .תיאוקרטיה כריזמטיתעם  הכפיפותדגם שילוב של 

  או השלמה? איחוד –איש הדת הוא המהיג הפוליטי  .4.4

: הדגם הראשון לתקופות ומצבים שוים מוצא, שהרמב"ם מתאר שלושה דגמי משטר 64רביצקי

דגם  .מתאר מלכות שבה המלך איו מקבל על עצמו עול מלכות שמיים ובשל כך וצר חילון של הפוליטיקה

, אך יש איה ראויהלדעת הרמב"ם שמבטא שיטת משטר דגם ההפרדה, זה, שרביצקי מכה אותו בשם 

הפועלת לצד  הראויה,המתאר את המלכות דגם ההשלמה, להשלים עמה בדיעבד. הדגם השי הוא 

הסהדרין והביא בדרך של השלמה הדדית ובאחריות משותפת לעייי החומר ולעייי הרוח. הדגם 

, שבו המלך הוא גם איש הדת והרוח הבכיר, דגם שהג בימי אלייהאיד, הדגם דגם האיחודהשלישי הוא 

  משה רבו וישוב בימי המשיח. 

מיתוח זה של רביצקי וכל להסיק כי גם ביתוח של עמדות הלכתיות (לפחות בתחום המחשבה 

, וכן בעייו של ההוגה הראוי, לבין המשטר בדיעבדהמדיית) אחרות יש להבחין בין משטר שההוגה מקבל 

. צפוי שלהבחה זו תהיה חשיבות רבה בבואו לבחון את המשטר האידיאלילבין המשטר  בין זה האחרון

מעמדה ההלכתי של לוגע עמדתם בוגורן, בהתחשב ב דיברגבעייהם של הרבים הרצוג, וולהמדיי הראוי 

  מדית ישראל.

הההגה  איחודעל פיה רבי יהודה הלוי צידד בשיטת משטר שבה ישו  65סיים בעמדתה של בלפר,

הפוליטית והההגה הדתית שעשות ישות אחת ('התכה'), בעוד שהרמב"ם צידד בשיטת משטר שבה יש 

בין מוסדות דתיים ומוסדות אזרחיים עצמאיים, כאשר אלו כאלו פועלים מתוך תפיסה הרואה  השלמה

ם, ובכלל זה של החיים המדייים', ויחד יוצרות 'מפגש הרמוי בין הרשויות 'בעבודת ה' את תכלית החיי

   66השוות של הקיום האחד'.

                                                 

 .124; 122, עמ' בלפר, זהות כפולה   63

  .24, עמ' )שםרביצקי (   64

 . 123; 121, עמ' )שםבלפר (   65

 . 121שם, עמ'    66
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  ועד לציוות תקופת ההשכלהלתיאוקרטיה: מהתגדות  .5

התיאוקרטיה היהודית הייתה מטרה לחיצי ביקורת שוים, מתקופת ההשכלה ועד ימיו. דומה 

ן, שיסה לעקור את המרכיב הדתי בתפיסת העולם היהודית היה שההוגה היהודי הבולט, ואולי גם הראשו

מסכמת את עמדתו  67בלפר. 1670הפילוסוף היהודי ברוך שפיוזה, ב'מאמר תיאולוגי מדיי' שפורסם בשת 

, וככזו, : הדת ועדה לשרת את הצרכים הפוליטיים ולגייס את ההמוים לציית לשלטוןכך של שפיוזה

הממסד הדתי, כגולם שקם על יוצרו, החל לפעול באופן עצמאי ביגוד  ,אולם בהמשך. עשתה תפקידה היטב

כמי שתומך שפיוזה את  יםציגמ 70וסיידלר 69רביצקי אף 68להוראות השלטון ובכך גרם לחורבן ולגלות.

עמדה שהיא  ,הדת כפופה למדיה ומטרתה לגרום לציבור לציית לחוקי המדיהבמשה מדיית שלפיה 

  71.במהותה דתית-אטי

לא ראה את הדת ככלי שרת ביד הממסד הפוליטי, ובכל זאת, הוא  ,מדלסוןהוגה חשוב אחר, 

לכפיית הדת על ידי מוסדות המדיה, וקרא להפיכת הדת לאמוה אישית, המופרדת מהשלטון התגד 

זאת יש  למרות 72או בהבחה בין בעלי אמוות שוות.דתית בכפייה אמור לעסוק החילוי שאיו 

 כיווןמ 74,כי מדלסון התגד להפרדה בין דת ומדיה ברוח 'האיגרת על הסובלות' של ג'ון לוק 73המצייים

המדיה איה רשאית לכפות את הדת, אולם היא רשאית ואף אמורה לחך את אמם כתב שמדלסון ש

   הציבור לקבל את הדת וערכיה.

עוסקים במדיה בתורה העוסקים בכפייה דתית כמדלסון ביאר את הפסוקים הרבים יתירה מזו, 

  :היהודית העתיקה

היו] חטיבה אחת; לא =מדיה ודת לא מאוחדות היו בחוקה ראשוית זו, אלא [

                                                 

  .82עמ'  בלפר, זהות כפולה,   67

 .86שם, עמ'    68

 .113רביצקי (שם), עמ'    69

  .32, עמ' היהדות כדת חוקסיידלר,    70

 .112-111רביצקי (שם), עמ'    71

  . 56בלפר (שם), עמ'    72

  .Arkush, Moses Mendelssohn, pp 89–122, 241–288; שלומוביץ, מדלסון ולוק   73

  ).39(מדלסזון, כתבים קטים, עמ'  מתייחס לאיגרת בספרו ירושליםמדלסון    74
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ל] פגשו -לא=מחוברות, אלא שתים שהן אחת. יחסו של האדם לחברה ויחסו למקום [

ומקיימו, היה גם בקודה אחת, מבלי יכולת לבוא לידי יגוד. אלוהים, בורא העולם 

  מלכה ומהיגה של אומה זו...

האזרח היתה -לפיכך, רכשה לה האזרחיות באומה זו ערך של קדושה ודת, וכל עבודת

אלוהים לאמתה. העדה היתה עדת ה', עייה עיי ה', מסי הקהל תרומת -גם עבודת

ה', וכל עבודה, עד הקלה שבמשמרת השוטר בעם, היה בה משום עבודת אלוהים. 

  75ל]...-מאת הא=הלויים שפרסתם על הקהל, היו אוכלים משולחן גבוה [

ל -ל לבין המדיה וחוקיה. הא-תה זהות בין האימדלסון מסביר כי במדיה היהודית העתיקה הי

יתה הבחה בין מצוות שבין אדם לחברו למצוות יוחוקיו היו חוקי המדיה. במדיה זו לא ה ,היה המלך

גם כפייה דתית. מכאן ברור בה יתה ייתה הבחה בין הקודש והחול, ולכן היוכן לא השבין אדם למקום, 

ל -איחוד מלא בין הדתי והפוליטי, כאשר המלך הוא האמשטר היהודי האידיאלי היה בשלדעת מדלסון 

שאמם מתואר כאן משטר תיאוקרטי  סיידלר מעיר על כך 76.תיאוקרטיה ישירהבמדובר למעשה ועצמו, 

אידיאלי, אולם, בין השורות יכר שמדלסון ראה במשטר זה תופעה היסטורית חד פעמית שאיה המוצג כ

  .77יתת למימוש חוזר

  תיאוקרטיה והתועה הציוית .6

הרצל, התגד לתיאוקרטיה, והקדיש לכך פרק קצר  תיאודורמייסד הציוות כתועה פוליטית, 

  :(ההדגשות שלי. ע.ר.) בספרו מדית היהודים

 עושה המדע, אותו מלכדת האמוהתהיה לו לבסוף תיאוקראטיה? לא! ובכן, כלום 

 שלוהדת -אשי של תיאוקראטיים לדחפים כלל יתן לא. על כן חופשיים אותו

                                                 

. בשולי הדברים יש להעיר שמלדסון תומך כאן בכפייה דתית גם על מצוות שבין אדם למקום (אך לא על 133-132שם, עמ'    75

את האפשרות לעישה אמוות) מכיוון שהפרתן גורמת זק לחברה, ובכל זאת, דיי הראיות הוקשים בהלכה צמצמו מאוד 

 כזו.

, קבע שמדלסון טען שהמדיה העברית הקדומה היתה תיאוקרטיה. ראו עוד בעיין זה: 136גם פייר, משה מדלסון, עמ'  76

  . 144; שביד, תולדות ההגות, עמ' 54; דורמן, ויכוחי שפיוזה, עמ' 69-38, עמ' שכחת הקולשייפלד, 

 .99-98סיילדר היהדות כדת חוק, עמ'    77
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הקבע -הכסת שלהם, כשם שחזיק את צבא-בתיב. או דע להחזיקם ראש להרים

כראוי לתפקידיהם היפים. ו שלו בקסרקטיים. צבא וכהוה יכובדו מאוד, כדרוש

, פן יביאו עליה קשיים להתערב להם אל, כלפיהם הערכתה כל עם, המדיה בעייי

  מבית ומחוץ.

מוגבל באמותו או בכפירתו, כמו בלאומיותו, ואם יקרה שישבו - כל אדם חופשי ובלתי

זכויות -ושויוןבתוכו גם בי אמוה אחרת, בי לאום אחר, עיק להם הגה מכובדת 

חוקי. למדו את הסובלות באירופה. הי אומר זאת ללא כל שמץ של לעג. 

הסובלות הדתית -האטישמיות הוכחית, רק במקומות ספורים יתן לזהותה עם אי

- פי רוב תועה, שבה רוצים הם להתגון מפי רוח-התרבות זוהי על-הישה. בקרב עמי

  78רפאים של עברם הם.

כי הדת ועדה לשמור על קיומו של עם ישראל בגולה, בשלב ראשון זאב ז'בוטיסקי טען גם 

הוא הלאומיות, ומקור החיים הוא  אומהבהיעדר קשר לארץ ישראל. אולם, במצב הבריא לשד החיים של ה

אולם, בהמשך הוא שיה את דעתו וקבע כי הדת היא חלק בלתי פרד מרוח הלאום  79בארץ ישראל.

  בעקבות זאת הוא תמך בהכללת 'הסעיף הדתי' בחוקת ההסתדרות הציוית החדשה, שבו אמר: 80.והוויתו

 תעודת הציוות היא: גאולת ישראל וארצו, תחיית ממלכתו ושפתו והשרשת קודשי

 ישראל משי עברי הירדן; הקמת–תורתו בחיי האומה, דרכיה: יצירת רוב עברי בארץ

 האזרחי ועקרוי הצדק ברוח תורת ישראל; שיבתהמדיה העברית על יסודות החופש 

 ציון לכל דורשי ציון וסוף הפיזור. תעודה זו זכות בכורה לה על תועלתם של הפרט

  81.הקיבוץ והמעמד

בתחיית (גם אם חילוי) היה זרם משמעותי בתועה הציוית שראה ערך ציוי , גישות אלהלצד 

                                                 

 . 68-67הרצל, מדית היהודים, עמ'    78

  .101, עמ' זהות כפולה ,בלפר   79

) או משיקולים 173-172דון יחיא, בין לאומיות לדת. ישה מחלוקת האם השיוי היה מהותי, כפי שגורס דון יחיא (שם, עמ'  80

  ).גם לאפיקורסיםפוליטיים (אור, 

 .167מצוטט אצל דון יחיא (שם), עמ'  81
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פעילי הזרם הזה דחקו אולם, ה היהודית העתידית. חוק של המדיכהמשפט העברי ובקבלה חלקית שלו 

20.82-של המאה ה 30-הצידה מפי העיסוק הבטחוי וההתיישבותי בראשית שות ה
 

כבר בשת הגל המשמעותי הראשון היה  83.לקראת הקמת המדיה הפך הדיון מתיאורטי למעשי

בים מהארץ ומהעולם אל הרבות בעקבות הדיוים על תוכית החלוקה, הגיעו פיות של ר תרצ"ז, כאשר

הראשית, בקריאה 'להתחיל בהכות לקראת החלת חוקת התורה של המדיה העברית, שתקום אם 

   84ה בימוק שהושא עדיין איו אקטואלי.יהחלוקה תבוצע'. הרבות הראשית דחתה את הפי

השאר ב'החלת דין ה וספת החליט הרב הרצוג על כיוס אסיפת רבים שתדון בין יבתגובה לפי

אולם בעדותו בפי ועדת החלוקה לא דרש הרב הרצוג  85תורה בתחום המשפט האזרחי והפלילי במדיה'.

כראה בהקשר זה פה הרב  86משלחת המזרחי דרשה זאת. ,לעומתולהחיל את חוקי התורה במדיה, 

הציע להסתמך על דרשות  תרצ"ח, ובהחודש אב שהשיב תשובה קצרה ב ,הרצוג לרב חיים עוזר גרודז'יסקי

   87., בהמשך שוב להתכתבות זוהר"ן

גל שי של עיסוק בשאלת המדיה על פי התורה היה עשור לאחר מכן, ערב הקמת המדיה. כך 

מימון יהודה לייב 'מכתב הססטוס קוו' ששלח לראשי אגודת ישראל על ידי דוד בן גוריון, הרב בלמשל, 

  :אמר 1947יוי (פישמן), ויצחק גריבוים בחודש 

הקמת המדיה זקוקה לאישור האו"מ, וזה לא יתכן אם לא יובטח חופש המצפון 

  88במדיה לכל אזרחיה ולא יהיה ברור שאין הכווה להקמת מדיה תיאוקרטית.

אפשרות על האת הגולל  תםעליו חתומים מהיגים חילויים ומהיג דתי סש ,מכתב זהעל פיו, 

                                                 

  ; שמיר, לקס מוריאצ'י; לחובסקי, משפט עברי.33חריס, הזדמויות הסטוריות, עמ'    82

ראו: כהן, הטלית והדגל, שרוב ספרו מוקדש לסוגיה זו, וכן  20-לסקירה של התהליכים והמהלכים החל מראשית המאה ה 83

  .153-147וגיה הציוית, עמ' . עוד בעיין זה ראו: שמעוי, האידיאול214-173, עמ' הרשקוביץ, הרב הרצוג כמשפטן

                                                                                                          .162, עמ' החלוקה ותכית הרבות  אליאש,   84

  .163שם, עמ'  85

 . 168שם, עמ'  86

  .75הרצוג, תחוקה לישראל ב, עמ' תוכן המכתב של הרב גרודז'יסקי הובא בתוך: הרב  87

; חריס, 79-47. להרחבה ראו גם: פרידמן, ואלה תולדות, עמ' ואלה תולדות; פראגר, 41-40הרב בלוי, יסודות לחוקה, עמ'    88

 . 20-17המשפט הישראלי, עמ' 
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, בהחלטת האו"ם על החלוקה מתאריך אכן בהמשך למכתב האמורו .תתיאוקרטישהמדיה שבדרך תהיה 

  קבע בין השאר כך: 1947כ"ט בובמבר 

  ..שים יהיו רשאיות לבחור ולהיבחר לאסיפות המכוות.

ויכללו בין ... האסיפה המכות של כל מדיה תעבד קוסטיטוציה דמוקרטית למדיתה

  השאר הוראות כדלקמן:

 בה לזכויות שוות לכל איש, ללא הפליה בעייים אזרחיים, מדייים,לתת ערו...

הדיבור  כלכליים ודתיים, להאה מזכויות אוש וחרויות יסוד, כגון חופש הדת, השפה,

  89.והפרסום, חיוך, אספה והתאגדות

במקביל, , אתז למרותתה שהמדיה תהיה דמוקרטית ולא תיאוקרטית. ימשמעות ההחלטה הי

 .זרח ורהפטיג, איש הציוות הדתית, את הקמת 'מחלקת חוק'ד"ר יזם  1947אוקטובר -פטמברבחודשים ס

מרדכי עליאש שהיה אף הוא אדם ד"ר בראשה עמדו ורהפטיג ווי, על יד ההלת הוועד הלאוממה זו הוק

מסורתי. לאחר מכן, מתוך חשש ש'מחלקת חוק' תיטה בעמדותיה לכיוון הציוות הדתית הוקמה בדצמבר 

דב יוסף היועץ ד"ר ועד הלאומי והסוכות 'המועצה המשפטית'. בראשה עמדו ובשיתוף פעולה בין ה ,1947

  90עליאש.מרדכי  "רד ,המשפטי של הסוכות

קודקס משפטי אימוץ המשפט האגלי, אימוץ בפי 'המועצה המשפטית' הוצגו שלוש אפשרויות: 

, חלק המשפט העבריוגע לסוגיית . בכמשפט המדיה המשפט העבריאימוץ  ואצרי), יאירופאי (כגון השוו

אשי בהחלת משפט התורה במדיה חילוית, חרדים, שלא ראו כל טעם : הלשלוש כתות יישוב היהודיה

החילוים, , ולמרות היותה חילוית בהחלת משפט התורה במדית ישראל ושתמכ ,הציוות הדתית

  . לו קשר לדת היהודית תם הייתה, שיש לאמץ משפט חילוי, שאיןדשעמ

שילוב חלקי של המשפט העברי,  – תה דרך אקלקטיתיועדה היובפועל, הדרך המרכזית שדוה ב

 91ואם בדרך של קביעתו כמקור השראה לפרשות של השופט. ,אם בדרך של יסוח חוקים מסוימים על פיו

                                                 

 .החלטת האומות המאוחדות   89

  .31-29חריס, הזדמויות הסטוריות, עמ'    90

 .36-32שם, עמ'    91
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ה הזדמות מעשית לבסס את הסכמה זו יצר. המשפט העבריתומכי ובדרך זו תמכו אשי הציוות הדתית 

למרות ההסכמות העקרויות בתוך 'המועצה המשפטית', לא אולם  92המשפט הישראלי על המשפט העברי.

 משכך,, ומועד הכרזת העצמאותקודקס חוקים עברי מקורי עד הצליחו ועדות המשה של המועצה להציג 

  פוזרה המועצה כולה. 

(בקום  פחס רוזן, מייסד מפלגת 'עליה חדשה'וה ד"ר מספר שבועות לפי הקמת המדיה מ

לתפקיד שר  ',המועצה המשפטית'שלא היה מעורה בעבודת המפלגה הפרוגרסיבית),  :קראההיא המדיה 

המשפט התחולה של בסופו של דבר וסחה 'פקודת סדרי שלטון ומשפט' שקבעה את המשך  .המשפטים

 , מהל מחלקת החקיקה הראשון,ידיןאורי על ידי  ,זהבחופהפקודה וסחה  .המדיהקום גם לאחר  אגליה

'המיימום שבמיימום החוץ ברגע זה'. הפקודה התקבלה במאי פתרון זה ראה בש 93,ובאישורו של רוזן

   94., והזמי הפך לקבועיכוח על מקומו של המשפט העברי במדית ישראלוובכך הוכרע הו 1948

המדיה, ועל רקע התחושה כי 'פקודת סדרי שלטון  על רקע דיוי 'המועצה המשפטית' ערב קום

לו הח ,תה פתרון זמי ועוד תהיה הזדמות לשלב את המשפט העברי בחוק של מדית ישראליומשפט' הי

אולם גם לאחר שסתם הגולל על רעיון אימוצו  לסח את משתם המדיית.וגורן  דיברגהרבים הרצוג, וול

ם, מתוך אמוה שעוד יבוא היום ותהיה עדה משימתהם המשיכו בשל המשפט העברי כמשפט המדיה, 

  למשתם המדיית.

  'דעת תורה'דוקטרית  .7

דעת 'היא דוקטרית וגורן,  דיברגהרבים הרצוג, וולסוגיה חשובה שעמדה ברקע הכתיבה של 

'דעת תורה'  סיכם בראון כך: 95את ממצאי המחקרים בעיין זה. יסודה בהוגי הדעות החרדייםש 'תורה

'דוקטריה המייחסת לגדולי התורה סמכות גורפת ומוחלטת בכל ובכל עין, בראש במובה המודרי היא 

מוסכם על החוקרים כי דוקטריה זו היא חידוש לעומת מה שהיה לדבריו,  96ובראשוה בעיי ציבור'.

                                                 

  .85לבן, עמ' -קידר, משפט כחול   92

, אשר טוען כי מי שעמד מאחורי דחיקת המשפט העברי בכוות מכוון היה עו"ד 236ראו עוד: רדזיר, המחוקק הישראלי, עמ'    93

 חיים כהן. כהן היה אחד ממזכירי 'המועצה המשפטית', פרקליט המדיה הראשון ובהמשך היועץ המשפטי לממשלה הראשון.

 . עוד על יסוח חוק זה ראו: רדזיר, יסודותיה השכחים.51-44(שם), עמ' חריס    94

  . Kaplan, Daas Torah; קפלן, דעת תורה; כ"ץ, דעת תורה; בקון, דעת תורה   95

  .Brown, Jewish Political Theology. ראו גם: 3בראון, דוקטרית דעת תורה, עמ'    96
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בידי ולא  )פרסיםפוליטיים (בידי מהיגים רתית שבה ההגת הציבור היתה ומקובל בחברה היהודית המס

 19-המקדימים מדברים על אמצע המאה ה ,מתי וצרה דוקטריה זוחלוקות הדעות בשאלה,  .רבים

  97., לאחר השואה20-והמאחרים מדברים על אמצע המאה ה

ים הפוליטיים באופן שוטף הביא לכך ש 'דעת תורה' תבפועל, מימוש דוקטרייייהל את העמי ש

 דגם הכפיפות קטריה זו עםדויתן אפוא לזהות היו כפופים להוראותיהם של רבים. שהיו עסקים, 

את היטב שהכירו וגורן,  דיברגהרבים הרצוג, ווללגישה זו  כיצד התייחסוגם בעבודה בחן  שהוזכר לעיל.

98.ר החרדי במדית ישראלהדוקטריה עקב מגעיהם עם הציבו
 

  דמוקרטיה ואורתודוקסיה  .ב

תיאוקרטיה, ובמאפיייה. כעת פה לסקור את המאפייים וההגדרות של העד כה עסקו בהגדרת 

באופן ברר מצו חלק מערכיה. כדי ליאוגורן, ואף  דיברג, שאף בה דו הרבים הרצוג, וולדמוקרטיהה

 שלבחון תחילה את מאפיייו יש להמדיית, מצו במשתם ימדויק אילו מרכיבים דמוקרטיים הם א

   המשטר הדמוקרטי.

  היחס של האורתודוקסיה למודרה .1

 - בה קמה מדית ישראל שעוצבה בתקופה  וגורן דיברגהרבים הרצוג, וולמשתם המדיית של 

חילוית ודמוקרטית. מאפייים אלה: החילון והדמוקרטיות, הם חלק בלתי פרד יהודית, מדיה 

וסקור קדים  וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, מהמודרה. לפיכך, בבואו לבחון את משתם המדיית של 

   המודרה.עם דגמים שוים של התמודדות האותודוקסיה 

א) מפגש (המודרה כולל שלושה מרכיבים:  המפגש של היהדות האורתודוקסית עם 99,רביצקילפי 

ג) קבלת יסודות מוגדרים (ב) הצורך במתן לגיטימציה לחידושים ושיויים דימיים, (יהודי, -עם החוץ הלא

  של שיויים בעידן המודרי. 

                                                 

  . 3בראון (שם), עמ'  97

  .בראון, פולמוס דעת תורהבים מהציוות הדתית בעיין דעת תורה, ראו: לגבי עמדתם של ר 98

  .163- 162עמ'  ,חירות על הלוחות ,רביצקי 99
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   שלושה דגמים: 100ברגרהציע דות של המסורת הדתית עם המודרה לגבי אופי ההתמוד

תפיסת העולם הדתית והתאמה של  ךהטמעה של ערכים מודריים אל תו – התאמה .1

  האידיאולוגיה לסביבה המודרית.

היבדלות זו כוללת  .חילוית-היבדלות של החברה הדתית מהסביבה המודרית –מגה  .2

ם המבדילים את יהתגדות לערכים המודריים ובדרך כלל גם הקפדה על סממים חיצוי

 ביבתה.הקהילה הדתית מס

יסיון להחזיר את הדת לעמדה משפיעה בחברה, וזאת תוך מאבק עם התפיסה  –מתקפה  .3

  המודרית השלטת.

מתאר את תגובתה של היהדות האורתודוקסית למודריות בשתי דרכים עיקריות: הדרך  101ליבמן

על  , דהייו התבדלות חברתית ותרבותית מהמודריות במטרה לשמורמסורתיות-יאוהראשוה היא 

שלוש גישות: ובה , מודרית- אורתודוקסיתה היא י. הדרך השי, וזו היא הגישה החרדיתההלכה מפגיעתה

הפרדה  – מידוריה היא יהתאמת הערכים היהודיים לערכים המודריים. הש – הסתגלותהראשוה היא 

ה יהודית בהם יטרליים מבחייהעשית על ידי קיומם של תחומים  ,בין המודריות ליהדות ההלכתית

קבלת המודריות על ידי פירושה מחדש בעייים  – הרחבה והשתלטותמאומצת המודריות. השלישית היא 

  מתוך החה שמקור הערכים המודריים שהתקבלו הוא יהודי טהור.  ,יהודיות

, 'אמות לישן'ושי דגמים: 'קידוש החדש' על רקע , דיברגיתח את גישתו של הרב וולאשר כהן 

המסורת על פיה על גישה משמעו  קידוש החדש. לדבריו בהקשר של יחס האורתודוקסיה למדית ישראל

לעומת למדיה, התפסת כמציאות חיובית שאיה יתת לשיוי משמעותי.  ההיהודית להתאים את עצמ

ה היצמדות ואמות להלכה במתכותה האורתודוקסית מתוך דרישה שהמדימשמעה  אמות לישןזאת, 

לשיטתו של כהן דגמים אלה מייצגים גישות שוות  102תתאים את עצמה לערכיה של המסורת היהודית.

                                                 

100 Berger, A Far Glory, pp 41-46.  

שמירה  –) שבו הוא הציע שלושה דגמים אחרים: (א) דדוקציה Berger, The Heretical Inperativeראו פרסום מוקדם יותר (

תרגום הדת למוחים מודריים, קרי, פרשות  –הדתית האובייקטיבית גם אל מול המודרה. (ב) רדוקציה  על הסמכות

  התמקדות בחוויה הדתית האישית. –חילוית למסורת. (ג) אידוקציה 

  .239-231 עמ' ליבמן, התפתחויות,   101

  .73כהן, הטלית והדגל, עמ'    102
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   103להתמודדות של הציוות הדתית עם המתח שבין מסורת ומודרה שקיים בהקשרים רחבים הרבה יותר.

ר , מחבפדרבושד"ר שמעון כהן קובע כי 'הטיפוסים האידיאליים' המייצגים גישות אלה הם הרב 

המייצג את 'קידוש החדש' והרב וולדיברג המייצג את 'האמות לישן'.  104הספר 'משפט המלוכה בישראל',

זאת, על סמך בחית התבטאויותיהם בוגע לשלוש סוגיות: א. היחס לדמוקרטיה, ב. שאלת היחס בין 

   105'הרשות המדיית והרשות הדתית', ג. סמכות הרבים לתקן תקות.

 , והדבר סביר לאור החלטתו לבחון אתברגיהרב וולדכהן מייחס משקל גדול לסגון הכתיבה של 

ש י הפוסק.כדי לעמוד על משתו המדיית של אולם ראה שלא די בכך גישתו האידיאולוגית למודרה. 

שה ייעשכפי  ,בכתביו של מאפייים תיאוקרטיים ודמוקרטייםיותר רחבה עמדותיו בשורה חון את לב

מאחר שבהתמודדות עם המודה, האורתודוקסיה והגת לאמץ קו של שמרות  ,יתר על כן בעבודה זו.

במיוחד כאשר או מבקשים לבחון את  106עקרוית המשולבת בפרקטיקה של שיוי בעזרת כלים פרשיים,

לוגיות, משתו המדיית של הפוסק האורתודוקסי, יש להיזהר ממתן משקל יתר להתבטאויותיו האידיאו

  ולהעדיף בחיה שיטתית של עמדותיו ההלכתיות ('היבשות') השיטתית. 

על ההצעה של כהן יש להעיר כי הדגמים שהוא מציע דומים במידה רבה לדגמים של ברגר 

מקבילה  –למודריות  התאמה(שפורסמו לאחר מחקרו של כהן) בוגע ליחס האורתודוקסיה למודרה: 

הציעו בעבודה עשה שימוש בדגמים שמקבילות ל'אמות לישן'. על כן,  תקפהמו גהל'קידוש החדש', ומ

   .ברגר וליבמן

מיחים שהיחס למודרה הוא כאל יחידה שאיה יתת  , משום שהםמסתבר שלא די בהם ולם,א

וכח להלן, הרבים וי. לעומת זאת, כפי שכאשר יש המתגדים למודרה ויש המקבלים אותה – לחלוקה

את חלקם הם שכ –בין תחומים וערכים מודריים שוים  הבחהקטו בדרך של וגורן  דיברגוול הרצוג,

אימצו בחום ואת האחרים הם דחו בתוקף. אשר על כן, הדעת ותת שיש להוסיף דגם וסף של יחסים בין 

   .דגם ההבחה, שיכוה להלן: האורתודוקסיה והמודרה

                                                 

  .7שם, עמ'  103

כיהן כשיא הפועל המזרחי בארצות  1941-1969בישראל. ה"ל היה עסקן ציוי דתי ובשים הרב פדרבוש, משפט המלוכה  104

 הברית.

 .80-74שם, עמ'  105

  .146-126; שגיא, ציוות דתית, עמ' 10 רביצקי, על גבולה, עמ'ראו:  106
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ההתמודדות של האורתודוקסיה עם המודרה היא גישת כאמור, לשיטתו של ברגר אחת מדרכי 

עמד על  107אלוןההתאמה בה מוטמעים ערכים מודריים אל תוך האורתודוקסיה. בהקשר זה יש להזכיר ש

הכרח הפרשות והתקות. לכך יש להוסיף את  –שתי דרכים להתחדשות ההלכה, קרי החוק הדתי 

הלכה, שעל פי -), ואת ההסתמכות על מטאשעת הדחק: הפוסקיםם החיצויים (בלשון אילוצילהתחשב ב

ערכי יסוד, המשמשים ככלי עבור הפוסק, מתווים לו את הדרך לילך בה בים 'יתן להגדיר אותה כשפרבר 

ומציידים אותו בגמישות הדרשת להתייחס באופן ייחודי לכל בעיה ולכל מצב בהתאם לזמן,  ההלכה

בחן באיזו דרך בחרו הרבים כאשר התמודדו עם סתירה בין בהמשך  108.'למקום ולסיטואציה המיוחדת

  בה הם פעלו.שההלכה לבין המציאות המודרית 

  ורפובליקית מאפייי דמוקרטיה ליברלית .2

הליגר טען שדמוקרטיות ליברליות מהוות מפגש בין שלוש מסורות: הדמוקרטית, הליברלית 

 הרובד הליברליות. הדמוקרטיות ליתוח רבדים שלושה שלדגם  הציע 110הליגר 109והרפובליקית.

 :והוא משותף לכל הדמוקרטיותשל הממשל,  הפורמליים בהיבטים עוסק – הממשל שיטת הראשון:

 להבחין יתן זה ברובד רשויות. תהפרד השלטון, על ואישים מפלגות יןב חופשית תחרות חופשיות, בחירות

ברובד זה לא אעסוק במסגרת עבודה  .וכדומה ,תפרלמטרישיטה ו תשוות, כגון שיטה שיאותי שיטות בין

  זו, הן בשל העיסוק הדל של הרבים בו, והן בשל התמקדותו בהיבטים הטכיים יחסית של המשטר.

הם ייוב המשטר,שיטת  של יותרהיבטים עמוקים ב עוסק – היסוד עקרוות השי: הרובד

 ומשפטי, אזרחי שוויון החוק, שלטון השלטון, תהגבל הרוב, הכרעת העם, ריבוות ות הבאים:עקרוה

  ופלורליזם. ותסובל וזכויות, חירויות

של שיטת המשטר:  ביותרמתמקד בעקרוות העמוקים  – ורמטיביות תשתיות השלישי: הרובד

 העמדת – משמעו קולקטיביזם)מובחן מ(ב אידיבידואליזם ורציוליזם. אויברסליזםה אידיבידואליזם,ה

מובחן (ב אויברסליזםה ורצוותיו. זכויותיו צרכיו, למימוש כלי היא המדיה כאשר החברה, בבסיס היחיד

                                                 

  .246אלון, המשפט העברי, עמ'  107

  .70, הערה 27הלכה, ראו: הולדר, דיוקו ההלכתי, עמ' - מטא. למקורות וספים על הגדרת 51, עמ' , דרכה של הלכהשפרבר 108

  .21, עמ' דגם הדמוקרטיה ,הליגר 109

  .27-25שם, עמ'  110
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 שמצדיק משותף מכה (האידיבידואלים), האדם בי בין המשותף המכה את מדגיש פרטיקולריזם)מ

 זה קרוןיע .יותהרציול של הכרחי תוצר הן הפרט שזכויות מיח רציוליזם השוה. כלפי וסובלות שוויון

   שוות. עמדות של רציולית לבחיה ככלים ולפלורליזם, הביטוי לחופש בסיס מהווה

הבחין בין מאפייים דמוקרטיים, ליברליים,  111, הליגרעקרוות היסודבהקשר של רובד 

זכויות פוליטי  ןהעם, הכרעת הרוב, שוויו ריבוות ןקרויע: הם מאפייים דמוקרטיים. ורפובליקיים

המדיה פועלת למען הכלל, דמוקרטיה ייצוגית (הכלל ערך : הם מאפייים רפובליקיים .(לבחור ולהיבחר)

ולבסוף,  .)שבה אשי מעלה מהלים את המדיה, חוקתיות, איזוים בין הרשויות. הגה על זכות הקיין

יש  ,קיימת למען הפרטהמדיה ובראשם חירות ושוויון. דהייו, מתוך ההחה ש מאפייים ליברליים

כמו כן הדגשה של שוויון הזכויות הכולל, מעבר לשוויון  לצמצם למיימום את הפגיעה בחירות הפרט.

  הזכויות הפוליטיות.

רחיב מאחר שהרבים גורן, וולדיברג והרצוג החזיקו בחלקם גם בעמדות רפובליקיות, יש לה

ין הגדרה מוסכמת, אך יש לה מספר מאפייים לרפובליקיות א 112מורשת מדיית זו. לפי חזן,מעט ב

  משמעותיים. שימוש במושגיו של הליגר יסייע בהבהרתם של מאפייים אלו. 

של המשטר הרפובליקי הם: ריבוות העם וזכותו לעצב את מדיתו  עקרוות היסודלפי חזן, 

מוסדות, ובכלל זה יזוק החכרצוו, עקרון שלטון החוק, חירות הפרט וזכותו לתרום לחיים הפוליטיים, 

הפרדת רשויות והגבלת סמכויות, כמו גם תמיכה בערך השוויון לכלל האזרחים ללא העדפה לקבוצה 

  113אתית מסוימת.

הוא  דמוקרטיתבהם בא לידי ביטוי ההבדל בין הגישה הרפובליקית לזו השאחד הושאים 

בחר ציבור הוא  ,על פי העמדה הרפובליקית 114בשאלה האם בחר ציבור הוא שליח של הציבור או אמן.

אמן שאמור לפעול על פי שיקול דעתו למען כלל הציבור. לעומת זאת, על פי הגישה הדמוקרטית בחר 

  115ציבור הוא שליח של בוחריו ועליו לממש את רצום.

                                                 

  .21שם, עמ'  111

 .9-8, עמ' יסודות רפובליקייםחזן,  112

  .45שם, עמ'  113

114 Pitkin, The Concept, pp 144-167; Mansbridge, Rethinking Representation.  

115 Rehfeld, Representation Rethought  'יים בשאלה זו: גייגר, היציאה מהשטעטל, עמים ציויין עמדת רבראו דיון בע .
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אידיבידואליזם איזון בין של הרפובליקיות מבוססת על ורמטיבית התשתית הלפי חזן 

יש ערך שהכלל, וטובת פי יש לדחות את חירות הפרט מ ,תיםילעשמשמעותו היא, ש ,וקולקטיביזם

פרטיקולריות מסוימת, כותב כי רפובליקיות תומכת ב 116לתרומה של הפרט לכלל ולמערכת הפוליטית. חזן

ות גורר שושרפובליקיות מתאפייית בזכות של העם לעצב את מדיתו כרצוו, מה שכמעט בהכרח כיוון מ

מסתבר שרפובליקיות תומכת ברציוליזם האזרחים בכל מדיה. בוסף,  בין מדיות שוות בהתאם לרצון

  ככל גישה מודרית. 

  סובלות ופלורליזם .3

כאמור לעיל, שיים מעקרוות היסוד הליברליים המשמעותיים הם סובלות ופלורליזם. לעקרוות 

שה מדיית תיאוקרטית שתפסת בדרך כלל ככזו שכוללת כפייה אלה חשיבות מיוחדת כאשר עוסקים במ

  . מעט דתית המוגדת לערכים אלה, ולכן רחיב בהם

פישר טען כי המסורת הסובלית המאפיית את הדמוקרטיות המערביות הליברליות מקורה בשי 

ת מלחמות הדת גורמים. הראשון, ברפורמציה הפרוטסטטית שהפכה את הדת לעיין פרטי. זאת, בעקבו

הקשות באירופה, ובעקבות התפיסה הפרוטסטטית המייחסת משקל מרכזי למצפון של הפרט 

בתיאולוגיה. גורם שי הוא האורות שהביאה בעקבותיה את החילויות ואת האדישות כלפי הדת, והעלתה 

  117על ס את החירות האושית שאיה כפופה לכל סמכות, ובכלל זה לסמכות דתית.

לאפשר את  –טען שסובלות משמעה  118. שגיאסובלות ופלורליזםיש להבחין שי של עיין, לגופו 

לאפשר את קיומו של אחר, מתוך  –קיומו של אחר שמהווה איום, זאת, במובחן מפלורליזם, שמשמעו 

  וה איום.והחה שהאחר איו מה

היעדר כפייה ב עמד על כמה דרגות בסובלות. ברמה הבסיסית, הסובלות מתבטאת 119שגיא

כוות לאפשר ביטוי של העמדה . ברמה שמעליה, הסובלות מתבטאת בישירה או עקיפה של ורמות

                                                                                                                                                         
386-384.  

  .40חזן (שם), עמ'  116

 .8-7פישר, פתח דבר, עמ'  117

  .301, עמ' אתגר השיבה ,שגיא 118

  .307-306שם, עמ'  119
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 –. וברמה העליוה ביותר, הסובלות מתבטאת בסובלות פשית, שמשמעותה המעשית היא הסבלת

שלילית (הימעות הבחה חשובה וספת שעושה שגיא, היא בין סובלות  .הימעות מזלזול בעמדה הסבלת

   120מהתקפה על העמדה הסבלת) לסובלות חיובית (תמיכה בעמדה הסבלת).

, הבא לידי ביטוי בהכרה בכך פלורליזם תיאוריבוגע ליסוד של הפלורליזם, מקובל להבחין בין 

, הבא לידי ביטוי בקבלתן של הדעות האחרות. כמו כן יש פלורליזם ורמטיבישלבי אדם דעות שוות, ל

, המיח שיש אמת אחת, והדרך להגיע אליה היא באמצעות מאבק בין דעות פלורליזם חלשלהבחין בין 

  121, המיח שאין אמת אחת כלל (רלטיביזם ערכי).פלורליזם חזקשוות (רלטיביזם הכרתי), ל

  ודמוקרטיה יהדות .4

בהבת  וגע למשטר הדמוקרטי, עשויה לסייעהוגים יהודים בסקירה כללית של עמדותיהם של 

שקדמו להם עמדתם של הוגים יהודים וגורן, בהשוואה ל דיברגהייחוד שבעמדתם של הרבים הרצוג, וול

  122.או לעמדתם של הוגים בי זמם

משתם המדיית של הוגים יהודים עם כאן המקום להדגיש שהמחקר מגלה, שקיים קושי בזיהוי 

המחשבה המדיית היהודית  שבין דפוסי החשיבה שלשהוא, בעיקר בשל השוי העמוק סוג כל דמוקרטיה מ

שהמחשבה המדיית  ,הליברלית והרפובליקית. יתן לומראלו של המחשבה המדיית המודרית, ל

היהודית איה ליברלית ואיה רפובליקית. ובכל זאת, יתן לזהות בתוך המחשבה המדיית היהודית 

  . , ליברליים ורפובליקייםיסודות דמוקרטיים

מכילה משתו המדיית של הפוסק, בצד אלו יסודות היא, בהתאם לכך, השאלה שבקש לברר 

  . תהתיאוקרטיתפיסתו 

 גישהשלוש גישות:  בין מחלוקת היהודיים במקורות מזהה 123הליגר ,ממשלה צורתשל  ברובד

 גישה .הרמב"ם, שהדובר הבולט שלה הוא אלי בעיי התורהיהרואה את המורכיה כמשטר האיד מלוכית

                                                 

  .23להבחות וספות ראו: וולצר, על הסובלות, עמ'  120

  . 311-309עמ' שם,  121

למקומה של דמוקרטיה במקרא ראו: שפירא, דמוקרטיה ראשוית, שהתייחס בין השאר לעקרוות יסוד, כגון חירות האדם,  122

  שוויון והפרדת הרשויות. 

-315. לסקירה וספת של עמדות ביחס לדמוקרטיה ראו: גייגר, היציאה מהשטעטל, עמ' 34-33, עמ' דגם הדמוקרטיההליגר,  123

288.  
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שהדובר הבולט שלה השוללת את המורכיה, ומבכרת את שיטת המשטר הרפובליקית,  ,מלוכית-אטי

   125.הציבור של דעתו לשיקול תון משטר, הגורסת שאופיו של הייטרלית גישהו 124הוא אברבאל,

, יםדמוקרטיערכים  סביב מתח היהודיים במקורות מזהה 126הליגר ,היסוד עקרוותשל  ברובד

וכן בוגע לערכים  128יהודיים, שאים למי גם פוליטי שוויון 127שמיים, מלכות מול אל העם ריבוותכגון 

ן ברעיו תמיכה לעומת, ופלורליזם. סובלות ,המיעוט וזכויות הפרט חירויותליברליים, כגון שוויון אזרחי, 

   129החוק. ושלטון השלטון הגבלתובעקרוות הרפובליקיים של  הרוב, הכרעת שלהדמוקרטי 

 באידיווידואליות, מתאפייות ליברליות דמוקרטיותור, , כאמורמטיביות שתיותתשל  ברובד

 יסודות גם אך לו,א יסודות גםקיימים  היהודיים במקורות 130הליגר, פיל ורציוליות. אויברסליות

 של הפרטיקולרי הפן ואת היהודית הקולקטיביות אתהמדגישים שיש בהם יסוד רפובליקי,  ,מוגדים

 שזוכות רציוליות-אי עמדות להוסיף יש לכך יהודים.-לא של םזהותמ היהודית שבזהות והשוה הייחודי

  131.האחרוות השים במאות בעיקר היהודי, המחשבה בעולם משמעותית לתמיכה

חרל"פ,  מהרי" של הרי"י רייס, הראי"ה קוק ובית מדרשו,המדיית את משתם מאפיין הליגר 

                                                 

 ,Strauss, On Abravanel's; Netanyahu;209-151ראו עוד: בער, דון יצחק אברבאל; שמואלי, דון יצחק אברבאל, עמ'  124

Don Isaac Abravanel, pp 166-185.  

  .Blidstein, The Monarchicראו עוד בעיין זה:  125

  .39-34, עמ' דגם הדמוקרטיההליגר,  126

; כהן, הטלית והדגל, 114- 112, עמ' רציפות ותמורות ,זיסרודון יחיא ; מושג שלושת הכתרים רה; כהן,ראו עוד: קפלן, דעת תו 127

  . 280-279; גייגר, היציאה מהשטעטל, עמ' 20עמ' 

) טען שהגבלת ערכים אלה ביהדות עשית לצורך שמירה 252-251ברדס (יהדות וזכויות אדם, עמ' . 243-253הליגר (שם), עמ'  128

 שה.על הקדו

  .282-281בעיין שלטון החוק ראו גם: גייגר (שם), עמ'  129

, שטען כי בתוך היהדות עצמה ישה התגשות בין ערכים 329-328. ראו עוד: ברדס (שם), עמ' 42-40הליגר (שם), עמ'  130

  אויברסליים ופרטיקולריים.

131  ים אחריםתחו את העמדות היהודיות בילהשלמת הסקירה יש לציין שחוקרים אחריםיהדות , גייגרכך למשל,  .אופ

רואה את , ההמרחיבה מציג מספר גישות אצל פוסקי הלכה ציוים דתיים ביחס לדמוקרטיה: הגישה האוהדת ,ודמוקרטיה

ה משטר באיה רואה אך מוקרטיה הכרח (למען אחדות העם), ה הרואה בדגיש, ההדמוקרטיה כמשטר עדיף על המלוכות

לא יקבל החלטות הוגדות את ההלכה, שהיא באותה עת שמשמעותה היא, שהציבור , 'היהודית'מוקרטיה מועדף, וגישת הד

   גם תפיסה לאומית של הדמוקרטיה.

  .Berkovits, Not in Heaven, pp 171-179ראו עוד: 
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תומכת במשה כשיטת משטר העל ידו , המוגדרת 'דמוקרטיה יהודית'ב יםהתומכ אלה, ככוהרמ"א עמיאל

את  132כחלק מהתגדות כללית למודרה.וזאת לערכים דמוקרטיים  מוגדתדיית יהודית פרטיקולרית המ

, וכן סולובייצ'יק והרב דוד הרטמןמשתם המדיית של הרבים עוזיאל, הרב חיים הירשזון, הרב יוסף דב 

במפורש  'יהדות דמוקרטית'ב, מגדיר הליגר ככזו התומכת ישעיהו לייבוביץפרופ' את משתו המדיית של 

לכך יש להוסיף  133.או במשתמע, אשר משמעותה פתיחות כלפי ערכים דמוקרטיים בפרט ומודריים בכלל

  הציויים לא קיבלו את הערכים הליברליים.  הקובע שפוסקי ההלכה 134את קביעתו הברורה של שגיא

 "שרצל, ז'בוטיסקי, בן גוריון, הרהשל במשתם את המאפייים הרפובליקיים בחן  חזן

הוא מציין  136פדרבוש והירשזון סק במשתם של הרביםועהירשזון. בפתח הפרק ה "חוהר 135רבושפד

שישו יגוד מובה בין תפיסה מדיית רפובליקית למחשבה דתית. זאת כיוון שמחשבה רפובליקית שמה 

 גישהתפיסה דתית איה יכולה לקבל  ,במרכז את המדיה, והתוצאה היא שהדת אמורה לשרת את המדיה

   137.שכזו

שהתגוררו ציויים פוסקים  י, שהירשזון ופדרבושמוצא בכתביהם של הרבים זן חלמרות זאת, 

של המדיית במשתו כך למשל, רכיבים רפובליקיים משמעותיים. המכילה משה מדיית  ,בארה"ב

שוויון אזרחי ללא הבדל דת, העמדת טובת הציבור במרכז, הדגשת חשיבות החוקים הירשזון זיהה חזן 

חזן מציין כי משתו של הרב הירשזון חריגה  ,. ובכל זאתמוסדות, תמיכה בחירות והתגדות לכפייההו

  138.למבה המשטר הקימספבלתי בגישה הרפובליקית בכך שיש בה עירוב בין קודש לחול והתייחסות 

חשיבות המוסדות והחוק, הפרדה בין מוסד אזרחי  על דגשחזן מוצא הרב פדרבוש כתביו של ב

לערכים של אזרחות טובה ותרומה לכלל, חיוך  ,השכופה את החוק לבין מוסד דתי שעוסק בחיוך, ובכלל ז

 ה סלקטיבית שלירחבבופרשות יצירתית זן, דבריו של הרב פדרבוש לוקים באך ללא כפייה דתית. לדעת ח

                                                 

  .359-356הליגר (שם), עמ'  132

 .361-359שם, עמ'  133

  .104שגיא, העת הזאת, עמ'  134

  .88-72; כהן, הטלית והדגל, 53-44של הרב פדרבוש ביחס לערכים דמוקרטיים, ראו: שוורץ, על חבל דק, עמ' עוד על עמדתו  135

  .236-189חזן, יסודות רפובליקיים, פרקים שישי ושביעי, עמ'  136

  .189שם, עמ'  137

  הירשזון.. עוד על משתו המדיית של הרב הירשזון, ראו: קליש, משתו של הרב חיים 211-210שם, עמ'  138
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לאחר כל זאת, בולטת חולשתו של המשפט העברי להציע דגם גם , והתומכים בעמדותיו מקורות תוריים

  139.יעיל של משטר שכולל בלמים ואיזוים

: קשה לזהות את שהודגשה בפתח פרק זהקודה את המחקריהם של הליגר וחזן מבליטים 

עם זו הליברלית או זו הרפובליקית. ובכל זאת, יתן לזהות בתוך באופן מלא מחשבה המדיית יהודית ה

ליברליים ורפובליקיים. לאור זאת, במחקר זה שאל דמוקרטיים, המחשבה המדיית היהודית יסודות 

  אילו יסודות דמוקרטיים, ליברליים ורפובליקיים היא מכילה. 

בוסף, בחן באיזו דרך אימצו הרבים את היסודות הדמוקרטיים וזאת על בסיס ההבחה של 

הדגם לדמוקרטיה: וקטים פוסקי הלכה ציויים ביחס ששי דגמים בין השאר ציג אחיטוב ה 140אחיטוב.

כי ישם הבדלים משמעותיים בין ההלכה לדמוקרטיה, אך יש לקבל את מיח ה דגם ההשלמההראשון הוא 

. הדגם השי )141דמוקרטיה בדיעבד :(להלן בדיעבד, כלומר, במידה רבה, הדמוקרטיה בגלל הכרח חיצוי

. על פי דגם השחזור, הדמוקרטייםר בתורה מקורות התומכים ברעיוות תמסה לאה דגם השחזורהוא 

 חופפת לעולה מהמקורות התוריים לכתחילהההוגה הציוי דתי טוען שדמוקרטיה איה אילוץ אלא 

  .)דמוקרטיה לכתחילה :(להלן

  פלורליזם וסובלות ,יהדות .5

טיה היא שאלת הפלורליזם ראחת הסוגיות החשובות ביותר במתח שבין תיאוקרטיה לדמוק

וגורן, לאור עמדותיהם של  דיברגבעיין זה ראוי לבחון את עמדתם של הרבים הרצוג, וול , ואףוהסובלות

   142.אחרים בושאים אלו הוגים יהודים

תהיה זו ת, אך לא ולכן היא יכולה לקוט דרך של סובלו ,דת מיחה שיש אמתה 143,שגיאלפי 

הפלורליזם מוגד להחת היסוד של העולם ההלכתי, שלפיה כל ישראל 'סובלות פלורליסטית, משום ש

                                                 

 .236-235חזן (שם), עמ'  139

. אחיטוב מציג שם עוד שי דגמים, שלדבריו אין להם תמיכה ברורה ומלאה בקרב פוסקים, ולכן הם תאים להפמת ,אחיטוב 140

  לא הובאו. 

 מוח זה בחר כדי למוע בלבול בין דגם ההשלמה של אחיטוב לדגם ההשלמה של רביצקי שהוזכר לעיל. 141

  .213-207בעיין זה: ברדס, יהדות וזכויות אדם, עמ' ראו עוד  142

  .312שגיא, אתגר השיבה, עמ'  143
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על ההחה שאין משמעות  ובלות הדתית מבסס שגיאאת הס 144.'סייומצוות מכוח ברית מחויבים בתורה 

למעשה דתי שעשה מתוך כפייה, כפי שסבר מדלסון. שגיא הביא לכך מקורות אורתודוקסיים חלקיים, 

, כחרמות תה מקובלת גישה של כפייה דתית באמצעים חברתייםיהדות היאולם הסכים שבפועל בי

גם אם מבחיה מושגית אפשרי פיתוח של ביסוס דתי לסובלות חזקה, אין 'שגיא מסכם בכך ש 145וידויים.

  146.'היהודיתעמדה זו סבירה ללא מהפכה ותמורה בסיסית יותר בתודעתה העצמית של הדת 

שההלכה מחזיקה בעמדה סובלית כיוון שאין ל שגיא, וסבור איו מקבל את עמדתו ש 147הוראי

מתוך החה שזו תגלה את רצוו  ,תכן כפייהימשמעות דתית לקיום מצוות ללא רצון. אמם הוא מודה שת

היא, הפימי של האדם לקיים את המצווה, וכן כפייה שמטרתה שמירה על הורמות בחברה. לכן מסקתו 

  באמצעי כפייה כגד ציבור שאיו מאמין בה. שההלכה עצמה תמעט להשתמש 

מציין כמה הצדקות לסובלות דתית המופיעים , ודן אף הוא בשאלת הסובלות ביהדות 148רביצקי

אין שן , וכויכוח מביא לבירור האמת (מהר"ל)וה, שיקר (הצי"ב) 'מחיר'לקאות שכגון  149:במקורות

מזהה גישה פלורליסטית בתוך המערכת  150רביצקי ,בוגע לפלורליזם .משמעות למעשה ללא כוות הלב

, דהייו, כוות לפלורליזם על ), או פלורליזם המבוסס על פטרליזםחיים הדתית (אלו ואלו דברי אלוקים

  .בסיס הטעה שגם מי שחולק על החות היסוד הדתיות באופן גלוי בעצם שואף בסתר ליבו להיות דתי

   מזהה שלושה ערוצים: 151ביצקייהודים ר-ביחס לסובלות כלפי לא

  ;יהודים (כגון השאיפה הדתית האויברסלית)-החלת טיעוים מתוך העולם היהודי על לא  . 1

 ;וח, חסידי אומות העולם-בן –דגמים ממצעים    2

  ;'האמת ממי שאמרה שמע'ברוח האמרה יהודים, - מפגש פילוסופי בין יהודים ולא  .3

                                                 

 322שם, עמ'  144

 .315-312שם, עמ'  145

 .317שם, עמ'  146

  .381-364 עמ' ,כופין אותו ,הוראי 147

  .138-114עמ' חירות על הלוחות, רביצקי,  148

 .122-120שם, עמ'  149

  .124 שם, עמ' 150

  .138-134 שם, עמ' 151
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כי לדעת הרמב"ם ההלכה כוללת כפייה דתית ברשות הרבים, לצד התגדות  152במקום אחר טעתי

ובכל זאת,  153אין משמעות לקיום מצוות תחת כפייה, אמםאדם חוטא בד' אמותיו. כלפי לכפייה דתית 

154ההלכה תומכת בכפייה כגד מי שחוטא ברבים כדי למוע התרחבות של התופעה.
 

   ישראל ומדית ציוות ,אורתודוקסיה  .ג

התעצבה על רקע מפגש עם  וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, , משתם המדיית של לעילכאמור 

כדי להבין היטב את משתם המדיית ואת המשטר הדמוקרטי של מדית ישראל. על כן, הדעת ותת ש

עמדתם הבהיר את יש לעמדתם בשאלת מעמדם ההלכתי של מוסדות מדית ישראל הדמוקרטית, 

את הגישות האידיאולוגיות תחילה סקור תועה הציוית ולמדית ישראל. לשם כך וגע לב האידיאולוגית

  השוות ביחס לציוות ואת הגישות ההלכתיות השוות ביחס למדית ישראל ולמוסדותיה.

  היחס לציוות .1

 ארצי באופן וליזום המשיח לביאת להמתין שלא הציוית התועה ולהחלטת לציוות, היחס שאלת

 תועהחיוב את הב שראו היו 155היהודי: בעולם חריפה מחלוקת יצרה ישראל, לארץ היהודים שיבת את

 ראתה הממוצעתהחרדית  העמדה בתווך, ,שטן מעשה ציויתה בתועה שראו היו זאת, לעומת ,הציוית

המחלוקת  156משיחית. מבחיה חשיבות חסר אירוע ,המדיה בהקמת ובראשם הציוית, התועה בהישגי

בוגע לציוות קיבלה משה תוקף בעקבות העובדה שהתועה הציוית הייתה תועה חילוית, בעלת זיקה 

  עמוקה לתועת ההשכלה באירופה. 

ישו זרם  157גייגר זרמים שוים. , זיהההקמת המדיהאת ציוות וחיוב את הבהרואה בתוך הגישה 

                                                 

 .330-324רכיץ, מדיה כהלכה, עמ'  152

 .333שם, עמ'  153

 סטון, סובלות לעומת פלורליזם; פיש, לשלוט באחר.- עוד על סוגיה זו ראו: לאסט 154

 . 235-213; שלמון, אם תעירו, עמ' רביצקי, הקץ המגולה 155

  .בין אויבלגישות חרדיות וספות ראו: סיידלר,  156

 .189-108גייגר, היציאה מהשטעטל, עמ'  157
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ית, אל מול זרם שראה במדיה כלי להגשמת משימות שראה בעצם הקמת המדיה מהלך חיובי מבחיה דת

 159המשיחי, מתהליך הגאולהחלק בוסף, הוא הראה שישה מחלוקת האם הקמת המדיה היא  158דתיות.

  .161מהלך חיובי שאיו קשור לגאולה.בזמן שאחרים ראו בה  160אתחלתא דגאולה,היא כותה ולכן 

מהווה הפרה של 'שלוש השבועות' שעל פי הפעילות הציוית מתגדי הציוות טעו כי חלק מ

לעומת זאת, היו אחרים שטעו כי השבועות  162המדרש השביע הקב"ה את עם ישראל טרם היציאה לגלות.

  163בטלו או שהן אין מטילות איסור על הפעילות הציוית מסיבות שוות.

ביחס לתועה  ורןוולדיברג וגהרבים הרצוג, תה עמדתם האידיאולוגית של יבחן מה היבהמשך, 

  תה השפעה על משתם המדיית.יהיזו האם לעמדתם בקש לברר, הציוית, ו

  מוסדותיהומעמדה ההלכתי של מדית ישראל  .2

בוגע למדית  וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, האידיאולוגית של מעבר לשאלת עמדתם כאמור, 

ההלכתי של הרשויות  ןבוגע למעמד הפסיקה שלהםבאופן שיטתי את  בחןישראל ולתועה הציוית, 

לעמדתם ביחס למשטר המצוי  ,השוות של מדית ישראל. לאחר מכן שווה בין המשטר הראוי במשתם

  של מדית ישראל. 

  ממשלת ישראל וכסת ישראל .2.1

 גיוס שאלת כאשר המדיה, הקמת עם התעוררה ההלכה פי על ישראל ממשלת סמכות שאלת

                                                 

  .133-113שם, עמ'  158

, ; ה"לבין היגיון למשיחיות ; שוורץ,200-111לעיין מרכזיות התפיסה המשיחית בציוות הדתית, ראו: רביצקי (שם), עמ'  159

  .ציוות, דת, משיחיות

הראוי  , שהראה כי תלמידי הגר"א ראו בפעולותיהם 'אתחלתא דגאולה'. מן230-229ראו גם: מורגשטרן, משיחיות, עמ'  160

), או שמא ברטוריקה 10, עמ' בין היגיון למשיחיותלהזכיר את המחלוקת האם מדובר בתפיסה משיחית כפי שסבר שוורץ (

 ).370-362שאיה כוללת משיחיות מעשית, כפי שסבר שלמון (ובחקתיהם לא תלכו, עמ' 

 .168-134גייגר (שם), עמ'  161

מי שעסק בהרחבה בשלוש השבועות וביסס עליהן את משתו הוא האדמו"ר מסאטמר, הרב יואל טייטלבוים, בספרו 'ויואל  162

קרץ, ר' יואל טייטלבוים. עוד על שלוש - . על האדמו"ר מסאטמר ראו : קרןיהדות וציוותמשה', על כך ראו: קראוס, 

 .308-277השבועות ראו: רביצקי, הקץ המגולה, עמ' 

ל הראה הראשוים לטעון כך היו תלמידי הגר"א שעלו לארץ במאה הי"ט, ראו בעיין זה: מורגשטרן, משיחיות, עמ' ככ 163

107-104.  
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 164:חולקות גישות שתי מאז וצרו ההלכתי העולם בתוך הפרק. על ועמד העצמאות מלחמת ויהול החובה

 סמכותה ,ובמרכזן סמכויותיו, כל על הקדום המלוכה מוסד של מימוש ישראל בממשלת רואה האחת,

 כל ישראל מממשלת השוללת הגישה היא יה,יהש הגישה .על אופן יהולהו מלחמהפתיחת  על להחליט

  הלכתית. סמכות

 165שוחטמןדוה על ידי הפוסקים.  חוקים לחוקק הכסת סמכותהכרת ההלכה ב שאלתאף 

דיי ממוות, ב בעיקר ההלכתית, המסורת בסיס על הכסת בחקיקת לתמיכה יסודות שלושה והיז 166וגייגר

   :בעייי מהל וביטחוןו פלילים

סמכויות מלך ישראל כפי שהן מופיעות בהלכה שמועקות גם למוסדותיה של מדית  – המלך משפט   א.

   167.ישראל

לחוקים מסוימים של השלטון באשר הוא, הלכתית מעיק סמכות  – 'דיא – דמלכותא דיא' הכלל   ב.

רבו ישס 169,המקה זו היא המקובלת על ידי פוסקים חרדים 168,יהודי-הן שלטון יהודי והן שלטון לא

לקבוע במפורש שלמדית ישראל יש את הסמכות הייחודית של מלך ישראל, והסתפקו במתן 

  יהודי.-הסמכות הכללית לשלטון באשר הוא, יהודי ולא

  170סמכות הציבור לחוקק חוקים, כפי שבאה לידי ביטוי בקהילות ישראל בתפוצות. – הקהל תקות   ג.

, ודון בסיבות וולדיברג וגורןבים הרצוג, הרבחן על אילו ממקורות סמכות אלה הסתמכו להלן 

  הם.ילהעדפות

  מערכת המשפט .2.2

שמעמדם  171,גויים' של ערכאות' הישראליים המשפט בתירוב פוסקי ההלכה בי זמו רואים ב

                                                 

  .שוחטמן, הכרת ההלכה ;מדית ישראל ,בלידשטיין 164

  .269-247. ראו גם: רכיץ, מדיה כהלכה, עמ' 419עמ' שם,  165

 .218-194גייגר, היציאה מהשטעטל, עמ'  166

 מלך ישראל. ,גרמןיין זה ראו: בע 167

 .דיא –דיא דמלכותא  ילה,שבעיין זה ראו:  168

 .253רכיץ (שם), עמ'  169

  . סמכות ועוצמה; ה"ל, 630-558עמ' המשפט העברי,  ,אלוןבעיין זה ראו:  170

; שפירא, המשפט ביתו החרדים; הורביץ, 259-258, עמ' ססלר, עמדת פוסקי ההלכה; 64-53, עמ' ברד, ערכאות של גויים 171
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את  173פוסקי ההלכה דוחים 172שהפייה אליהם אסורה באיסור חמור.כרים, בתי משפט של  זהה לזה של

בהם ששהם בתי דין אזרחיים שהוקמו במקומות  174הטעה שלבתי המשפט מעמד של 'ערכאות שבסוריא',

  175לא היו תלמידי חכמים שיכלו לדון על פי דין תורה.

ישראל מבוססת על מדית בהמשפט  יההתגדות של פוסקי ההלכה לבתש 176,במקום אחר טעתי

. מוגדת להלכה ,אזרחיתמשפט מערכת המשפט היא מערכת דתית, ולכן הקמת מערכת ש ,התפיסה הדתית

בשל כך פוסקי ההלכה אים מערערים על אים דתיים בהכרח, ו ,לעומת זאת, מוסדות המשטר האחרים

  .המחוקקת וארשות המבצעת סמכותם של גופים מן ה

לשילובו של האם יש טעם בשאלה  מחלוקת בין השופטים הדתייםהזכיר את הבשולי סוגיה זו יש ל

אלון ראה בכך טעם ואגלרד התגד בטעה שאין ערך  :המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט האזרחיים

הקשר מדתם של פוסקי ההלכה בסוגיה זו, ולהלן תיבחן ע 177בשילוב משפט דתי בתוך מערכת חילוית.

  הישראלית באופן כללי.עמדתם ביחס למערכת המשפט שבין עמדתם בשאלה האמורה, ל

 של בחזון שהאמיו הלכה פוסקי של אידיאולוגיות עמדות בין הפער על ועמד 179ורביצקי 178הליגר

 הלוי) והרב עוזיאל הרב של במקרים (כמו אחת שלא ,של אותם פוסקים מעשיות עמדות לבין הלכה, מדית

פער זה מקביל להבחה של רביצקי בין משטר לגיטימי בדיעבד  ושוויוי. דמוקרטי בשלטוןבפועל  תמכו

                                                                                                                                                         
  מעמדם של בתי המשפט.

השאיפה לממש את המשפט העברי לא מתממשת, יתן למצוא עמדה שלפיה, כאשר שופטי בית המשפט הדתיים אמם אצל 

(שם),  ; אלון527-523, עמ' בתי המשפט בישראלראו, בזק,  בדיעבד, יש לבתי המשפט של מדית ישראל לגיטימציה הלכתית.

 .לט- לאמדית ישראל, עמ' בלידשטיין, ראו עוד: ; 1608-1605עמ' 

אמם, גם ל'ערכאות של גויים' יתן לפות בסיבות מסוימות, כגון כאשר התבע מסרב להתדיין בבית דין דתי (שולחן ערוך  172

  חו"מ כו, ב). 

; 65ערכאות של גויים, עמ'  ברד, . ראו בעיין זה:הרב אריאל, המשפט במדית ישראל; חזון איש, סהדרין טו, דכגון:  173

  .260-258ססלר, עמדת פוסקי ההלכה, עמ' 

  . רמ"א חו"מ ח, א; שוחטמן, מעמדם ההלכתי; רבי מחם המאירי, בית הבחירה, שם; סהדרין כג ע"א 174

 .חו"מ ח, ארמ"א  175

 .71, עמ' תיאוקרטיה ודמוקרטיהרכיץ,  176

 . 220-189, עמ' ר המשפט העברי; ספיר, שי תלמידי חכמים, אגלרד, מחק1604-1598אלון, המשפט העברי, עמ'  177

  .217- 189הליגר, דגם הדמוקרטיה, עמ'  178

 .49עמ'  חירות על הלוחות,רביצקי,  179
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 של המודל ידי על להסבר יתת זו תופעה 180לבין משטר ראוי לבין משטר אידיאלי שהוזכרה לעיל.

 זה שפער ציין זליגר באידיאולוגיה. האופרטיבי לממד הפודמטלי הממד בין בפער שהבחין 181,ליגרז

   182.בישראל מפלגתית הפוליטית המערכת את גם מאפיין

בבואו להשוות בין המשה המדיית  וזעבודה  בהקשר גם שימוש בו לעשות שאפשר דומה

 .לבין עמדותיהם בדיעבד ביחס למדית ישראל ,וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, ראויה של אלית והיאידה

הרבים במשתם המדיית של יחס למשטר המצוי בין הבחן את היחס בין המשטר הראוי ללהלן ואכן 

שאיה תואמת את שאיפותיהם,  אף. בחן מתי הם היו כוים לקבל את המציאות וולדיברג וגורןהרצוג, 

ומתי הם הביעו התגדות. ולאחר מכן בחן האם למרות הפער בין הרצוי למצוי, יש קשר בין המשטר הראוי 

  לעמדות אחרות שהוזכרו כאן.לבין היחס למשטר המצוי במשתם. כל זאת, בהשוואה 

  סיכום  .ד

עסקו בכתיבה של משה מדיית. כתיבה זו עשתה על רקע שי  וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, 

עולמות תוכן עיקריים: עולם התוכן ההלכתי שכולל עמדות שוות בוגע לתיאוקרטיה ודמוקרטיה, והשי, 

ת שראשיתה בתקופת ההשכלה והמשכה בכתבי והתגדות לתיאוקרטיה במדית ישראל הצעירה, התגד

תקופה קצרה היה ראה שיש סיכוי לשילוב משמעותי של  למשךאבות הציוות. כאמור, באופן מפתיע 

אפשרות זו גם היא תה את אותותיה על משתם של  – המשפט העברי בחוקי המדיה העומדת לקום

  .וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, 

בין שי עולמות התוכן האלה, והתחושה כי המשפט העברי יכול להיות הדעת ותת שהמפגש 

בהיותם מחד ציוים להבים ומאידך  וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, רלבטי, יצרו מתח פימי אצל 

  מסקרן לבחון כיצד השפיע מתח זה על משתם המדיית. שום כךאורתודוקסים אמים. מ

בחן את ההיבטים התיאוקרטיים של  'פרק אית שעשתה במעבר לכך, על בסיס הסקירה המושג

הדגם של הליגר, לאחר חלק מ. כמו כן, בעזרת וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, משתם המדיית של 

                                                 

 .24רביצקי, דת ומדיה, עמ'  180

181 Seliger, Ideology and Politics, p. 109.  

 .22 עמ' ,הטלית ודגל ; וכן כהן,274 273 עמ' ,סליגר (שם) 182
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בחן את ההיבטים הדמוקרטיים, הליברליים והרפובליקיים של משתם  ,הרחבתו בעזרת העבודה של חזן

ביחס  וולדיברג וגורןהרבים הרצוג, של כל אחד מהאידיאולוגית לסיום, בחן את עמדתו  המדיית.

לציוות ואת עמדתו ההלכתית ביחס למוסדותיה של המדיה. לאחר מכן שווה בין המשטר הראוי בעייו 

  לבין יחסו למשטר הקיים, וראה אם יש קשר בין הממצאים. 

האם ראו בהם דיון  –בפרסום כתביהם  הרביםאגב דיוי התוכן סה לעמוד על מטרתם של 

על כל המחקר את ספרות  ?יכוח ציבורי על מקומה של הדת במדית ישראלואו שמא תרומה לו ,הלכתי רגיל

  ביא בפרק העוסק במשתו.אחד מהרבים 
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  פרק ב: משתו המדיית של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג 

שראל, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, אל מול ערב הקמת המדיה מצא עצמו הרב הראשי לארץ י

הקמת מדיה יהודית בארץ ישראל.  –אתגר הלכתי ששום פוסק הלכה לא התמודד אתו מזה אלפי שים 

בחית הרקע הביוגרפי של הרב הרצוג יוצרת תחושה שהוא התכון כל חייו לאתגר זה, הן מכוח היותו 

היותו משפטן מוערך שאף היה שותף ליסוח חוקת תלמיד חכם מהשורה הראשוה בעולם, הן מכוח 

  אירלד, שבה כיהן כרב ראשי, והן מכוח היותו איש אקדמיה. 

אמם הרב הרצוג לא חיכה להקמת המדיה כדי להתחיל ולעיין באתגרים ההלכתיים הכרוכים 

בוא העת, בהקמת המדיה, והחל לעסוק באתגרים אלו שים רבות קודם להקמת המדיה, מתוך אמוה שב

  לכשתקום מדית היהודים, יתן יהיה לבסס את משפטה על משפט התורה. 

חזוו של הרב הרצוג לא התממש אמם, אך לא יתן לומר שמאמציו לא שאו פרי. העיסוק של 

הרב הרצוג בשאלות של משטר וממשל על פי ההלכה פרץ את הדרך לעיסוק בשאלות אלו על ידי רבים 

  י הדורות הבאים.אחרים, בי דורו וב

בשורות שלהלן פתח בסקירת חייו ויצירתו של הרב הרצוג. לאחר מכן בחן את משתו המדיית 

שלו  183ואת מעמדה של מדיה ישראל בעייו. לבסוף, בקש לבחון האם קיימת זיקה בין הרקע הביוגרפי

  לעמדותיו ההלכתיות והציויות.

  רקע ביוגרפי  .א

לאביו,  184), בעיר לומז'ה שבפולין1888ולד בכ"ח בכסלו תרמ"ט ( הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

, בהיותו בן תשע )1897( תר"ז בשת 185הרב יואל לייב הלוי הרצוג, שכיהן ברבות בפולין והיה ציוי להב.

היגרה המשפחה שוב, ) 1910( תר"ע שים, היגרה משפחתו לאגליה, שם כיהן אביו כרב העיר לידס. בשת

אותותיו של החיוך הציוי שקיבל הרב הרצוג  186יז, שם כיהן האב כרב הקהילה החרדית בעיר.והפעם לפר

                                                 
  .36, הערה 17לרשימות ביוגרפיות קצרות על הרב הרצוג ראו: הרשקוביץ, דרכו ושיטתו, עמ'  183

 בזמו הייתה העיר חלק מתחום המושב של היהודים ברוסיה. 184

 . 13אביו של הרב הרצוג אף הוזמן לשמש כציר בקוגרס הציוי. ראו, מייזליש, תולדות הרב הרצוג, עמ'  185

 .20הרשקוביץ, יחיד בדורו, עמ'  186
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  מאביו בילדותו, באו לידי ביטוי בבגרותו, ביחסו של הרב הרצוג לציוות בכלל ולמדית ישראל בפרט.

את השכלתו התורית רכש הרב הרצוג בעיקר בלימוד משותף ('בחברותא') עם אביו, שהיה מורו 

ובשת תרס"ח, בהיותו בן תשע עשרה  187רבו. בהיותו בן שש עשרה שים הוא סיים ללמוד את התלמוד,ו

, יעקב דוד וילובסקישים בלבד, הוא הוסמך לרבות על ידי הרבים יוסף שלופר, מאיר שמחה מדוויסק ו

   188הרידב"ז.

סיים את מבחי הבגרות, לימוד עצמי. לאחר שה בגיל שש עשרה, באת השכלתו הכללית החל לרכוש 

ובהיותו בן תשע עשרה שים החל ללמוד מתמטיקה ושפות קלסיות ושמיות באויברסיטת לודון. לאחר 

שתיים הוא סיים את לימודיו לתואר הראשון, ולאחר שלוש שים וספות סיים את התואר השי בשפות 

ון. שתיים לאחר מכן, בהיותו בן עשרים שמיות. את תואר המוסמך הוא קיבל מאויברסיטת לודון ומהסורב

וחמש שים בלבד, השלים את לימודי התואר השלישי וקיבל תואר דוקטור מאויברסיטת לודון. את עבודת 

הדוקטורט שלו הקדיש הרב הרצוג לזיהוי המקור של צבע התכלת שהיה הוג לצבוע בו את הציצית בימי 

תר למד באופן עצמאי משפטים, מדעי המדיה, ספרות מאוחר יו 189קדם, ועלם במהלך שות הגלות.

   190.ופילוסופיה

מוה הרב הרצוג לרב העיר בלפסט שבצפון אירלד. שה מאוחר יותר הוא ) 1916(בשת תרע"ו 

שא לאישה את שרה הילמן, בתו של חבר בית הדין הרבי של לודון. לזוג ולדו שי ילדים, חיים ויעקב 

, )1926( כן הוזמן הרב הרצוג לכהן כרבה של דבלין בירת אירלד, ובשת תרפ"הכשתיים לאחר מ 191דוד.

   192לאחר הכרזת העצמאות של אירלד, הוא מוה לתפקיד הרב הראשי של אירלד.

עוד בשים שבהן כיהן כרבה של דבלין, היה הרב הרצוג מעורב בפעילות ציבורית יהודית עפה, 

ם. בכלל זה: הקמת בית ספר יהודי, ארגון חוגים יהודיים לצעירים בצד מילוי תפקידיו הרביים הקלסיי

                                                 
  .14מייזליש (שם), עמ'  187

  .21הרשקוביץ (שם), עמ'  188

 .21שם, עמ'  189

  .22שם, עמ'  190

 . הם קראו על שם הרב חיים סולובייצ'יק מבריסק, ועל שם הרידב"ז.23שם, עמ'  191

  .23שם, עמ'  192
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עם זאת, הרב הרצוג אף גילה מעורבות  193והקמת מוסדות קהילתיים, כוועד שחיטה וקרן גמילות חסד.

בעייי כלל האוכלוסייה האירית שאים וגעים במישרין לקהילה היהודית. הוא פעל למען המחתרת 

דבלין. פעילותו הציבורית של הרב הרצוג אף חרגה מגבולותיה של אירלד, והדבר  האירית ולמען עיי העיר

באירלד ובפרסום מאמרי דעה  המזרחיבא לידי ביטוי בפעילותו במסגרת התועה הציוית, בייסוד תועת 

   194רבים.

סקירת פעילותו הציבורית של הרב הרצוג בדבלין מותירה את התחושה שפעילות זו הייתה הבסיס 

לפעילותו הציבורית בשים שלאחר מכן, כשכיהן כרב ראשי לאירלד, ומאוחר יותר, כרב ראשי לארץ 

  ישראל.

השילוב של השקפה ציוית והשכלה משפטית הביא את הרב הרצוג למקד חלק יכר מפעילותו 

. הציבורית, האקדמית וההלכתית בהכת התשתית ליישומו של משפט התורה במערכות שלטון מודריות

הוא היה שותף להקמת הסיף הלודוי של 'חברת המשפט העברי', שעסק בעיקר בחקר המשפט העברי, 

הרב הרצוג הרצה פעמים  195יהודים, משפטים, רבים, חוקרים ועסקים.-והיו שותפים בו יהודים ולא

   196ברי.רבות בפי חברי סיף החברה בלודון, ואף פרסם מאמרים מחקריים רבים בעייי המשפט הע

פעילות זו הוציאה לרב הרצוג מויטין של משפטן מובהק המביא עמו ערך מוסף של המורשת 

המשפטית העשירה של המשפט העברי. עקב כך, הוא זומן לתת חוות דעת מפורטת בוגע לוסח הראוי 

יסוח אין ספק שיסיון חוקתי זה הכשיר אותו, לימים, למשימה המורכבת יותר, של  197לחוקת אירלד.

  חוקה למדית ישראל. 

, שתיים לאחר פטירתו של רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל, הראי"ה )1937( בשת תרצ"ז

                                                 
  .23שם, עמ'  193

 .24שם, עמ'  194

) מציין, שהסיף הלודוי היה שוה באופיו מן הסיף הארץ ישראלי של החברה, 511עמ' רדזיר (יחסו של הגרי"א הרצוג,  195

  משום שהסיף הישראלי שלה עסק בעיקר ביישומו של המשפט העברי, והיו שותפים בו יהודים בלבד.

 .25הרשקוביץ (שם), עמ'  196

  .26שם, עמ'  197
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תפקיד בו כיהן עד יומו האחרון בשת  198קוק, מוה הרב הרצוג לתפקיד הרב הראשי של ארץ ישראל,

   199.)1959( תשי"ט

גיות מדייות ופוליטיות יתן ללמוד על גישתו של הרב הרצוג בעיין מעורבותם של רבים בסו

מפעולותיו בעיין הוועדות הרבות שעסקו בשאלת חלוקת הארץ בין יהודים וערבים. זאת, החל מוועדת 

, כאשר לקראת פרסום דו"ח הוועדה, ובעקבותיו, הצטרף הרב הרצוג )1936( פיל, שהוקמה בשת תרצ"ו

כית החלוקה שהוצעה בדו"ח. אולם ההגת היישוב לתומסיבות דתיות לכרוז של תועת המזרחי שהתגד 

אילצה אותו להסיר את שמו מהכרוז. מאוחר יותר, בעקבות התכתבות עם הרב חיים עוזר גרודז'יסקי 

עמדה השלטת בקרב רבי המזרחי, שלא כמווילה, השתכע הרב הרצוג שהסוגיה היא פוליטית ולא דתית, 

   200עמיאל, רבה של תל אביב.שאותה הוביל בעיקר הרב משה אביגדור 

יש להדגיש שעמדתו העקרוית, ששאלת החלוקה היא פוליטית ביסודה, לא מעה ממו ליטול חלק 

הרב הרצוג גילה מעורבות פוליטית גם בהופיעו בפי ועדת וודהד כית החלוקה. ובפעילות הציבורית לקידום ת

הרצוג שאם תקום מדיה יהודית, היא תעיק המשך לוועדת פיל. שם הצהיר הרב כ) שהוקמה 1938- (תרצ"ח

) הוא הופיע גם בפי 'ועדת השולחן 1939- כשה לאחר מכן (תרצ"ט 201יהודים.- חופש דתי ואזרחי לאזרחיה הלא

העגול' שבה יסו הבריטים להביא את היהודים והערבים להסכמה על חלוקת הארץ. הרב הרצוג דרש 

להיכס לארץ ישראל. בעקבות עבודתה של ועדה זו פורסם 'הספר  מבריטיה לאפשר לפליטים יהודים מאירופה

הלבן' שהגביל עלייה יהודית לארץ ישראל. במחאה על החלטה זו קרע הרב הרצוג את הספר הלבן בעיצומו של 

) אם הרב הרצוג בפי ועדת 1947- סמוך להקמת המדיה (תש"ז 202אום ששא בבית הכסת ישורון בירושלים.

דת האו"ם להכרעה בעיין חלוקת הארץ, וקרא לחברי הוועדה לתמוך בהקמת מדית ישראל על אוסקו"פ, וע

                                                 
על התפקיד התמודד הרב הרצוג מול הרב יעקב משה חרל"פ, תלמידו המובהק של הרב קוק. הרב הרצוג תמך על ידי ההגת  198

היישוב החילוית ורבים חרדים מוכרים, כרב חיים עוזר גרודז'יסקי, הרב יחזקאל סרא והחזון איש, בעוד שהרב חרל"פ 

השים השתה בסיס התמיכה ברב הרצוג, והוא הפך למזוהה עם תועת זכה לתמיכת רבים מראשי המזרחי. אולם, ברבות 

 .209-208המזרחי, כפי שיתן ללמוד, למשל, מאומו בוועידה של הפועל המזרחי בשת תש"י, הרב הרצוג, אומים, עמ' 

ה שלו בקרב כל . כהותו של הרב הרצוג הוארכה פעמיים, דבר המעיד על הפופולריות הרב16הרשקוביץ (שם), שם, עמ'  199

  שדרות הציבור.

 .161-155, ראו עוד: אליאש, הרבות ותוכית החלוקה, עמ' 22מייזליש (שם), עמ'  200

  .110-106, תוכן דבריו בפי הוועדה מופיע שם, עמ' 23-22מייזליש (שם), עמ'  201

 שהשוותה את הציוות לגזעות. . גם בו של הרב הרצוג, חיים הרצוג, קרע מעל בימת האו"ם את ההחלטה 26-25שם, עמ'  202
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הרב הרצוג היה מעורב אף בדיון הציבורי הער בתקופת  203.בסיס טיעוים דתיים, מוסריים והיסטוריים

   204המרד הערבי הגדול, ותמך במדייות ה'הבלגה' שאומצה על ידי ראשי ההגה.

אחראי לגורלם של כל יהודי העולם, ומכוחה של תפיסה זו ביקר בארצות  הרב הרצוג ראה עצמו

הברית במהלך מלחמת העולם השייה (תש"א) ויסה לשכע את השיא רוזוולט לפעול לבלימת השמדת 

במהלך המלחמה ואף לאחריה היה הרב הרצוג שותף פעיל במאמצי ההצלה של שארית  205יהודי אירופה.

הל מגעים עם ראשי הכסיות ועשה מאמצים יכרים להשיב אל חיק היהדות הפליטה, ולשם כך אף י

   206ילדים יהודים שמסרו לוצרים במהלך השואה.

אחריותו לרווחת כל לומדי התורה, ציוים כחרדים באה לידי ביטוי בפעילותו להקמה מחדש של 

ות החרדיות החשובות באותה ), שבו היו שותפים גם ראשי הישיב1941- 'ועד הישיבות בארץ ישראל' (תש"א

   207תקופה. ועד זה פעל לגיוס כספים למען הישיבות מתורמים מהארץ ומחו"ל.

לאחר הקמת המדיה יסח הרב הרצוג, ביחד עם הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל את 

לה זו תפי 209ובה שאיפה לשלום, לחזרה בתשובה עולמית ולביאת המשיח. 208ה'תפילה לשלום המדיה',

משקפת את תמצית השקפת עולמו בדבר דמותה הראויה של המדיה היהודית, כמדיה המבוססת על 

  שמירת התורה. 

אולם הרב הרצוג לא הסתפק בתפילה בלבד, ושאף ליישם את משפט התורה במערכות המשפט של 

ואף  קוםתה שיהחל הרב הרצוג לעסוק בשאלת החלת חוקי התורה במד) 1937(המדיה. כבר בשת תרצ"ז 

הרב הרצוג אף שטח את לבטיו בפי גדולי הדור דאז, ובהם הרב חיים  210ארגן כס רבים שידוו בעיין.

                                                 
  . 199-193הרב הרצוג, אומים, עמ'  :, לאום המלא ראו42-41שם, עמ'  203

 .24הרשקוביץ (שם), שם, עמ'  204

כשיסו לשכע אותו שלא לשוב לארץ מחשש שהצבא הגרמי יכבוש את הארץ, השיב הרב הרצוג שהוא משוכע שחורבן בית  205

רחיב ). דומה שתשובה זו רומזת למרכיב מיסטי בגישתו ההלכתית של הרב הרצוג, 28-27, עמ' שלישי לא יהיה (מייזליש [שם]

 בהמשך. זהעיין ב

  .39-31שם, עמ'  206

 .30שם, עמ'  207

  ראו על כך: רפל, התפילה לשלום. 208

 .620-594. עוד בעיין זה: רפל, זהותו של מחבר, עמ' 47-46מייזליש (שם), עמ'  209

אליאש, הרבות  :הכס ולדה בעקבות פיות של רבים, בתגובה לדיוי ועדת פיל על חלוקת הארץ. ראו היוזמה לקיומו של 210

 .163ותוכית החלוקה, עמ' 
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  211עוזר גרודז'יסקי.

כמעט עשור לאחר מכן, כשהקמת המדיה ראתה באופק, שב הרב הרצוג לעסוק בשאלות של 

ת לטובת יסוח חוקה למדית ישראל, משטר ומדיה על פי ההלכה, והחל מחורף תש"ח פעל בצורה מרצ

   212בהתאם לרוח היהדות וההלכה.

הרב הרצוג הבין שאדם יחיד, מוכשר ככל שיהיה, איו מסוגל לשאת על כתפיו את משא האתגר 

של הטמעת משפט התורה במשפט המדיה, ובשל כך הקים את 'מכון הארי פישל', ובו בית מדרש ללימודי 

כמו כן, הרב הרצוג הבין שלשם  213ועד לסח 'קודקס חוקים' תורי מקיף.דייות ומכון מחקר תורי ש

הקמת המדיה מאבק אחר הטמעת משפט התורה במשפט המדיה דרשת תמיכה ציבורית, ובשל כך יהל ל

  ציבורי לטובת החלת דין התורה כמשפט המדיה, אך כידוע, הדבר לא עלה בידו. 

גו מהיגי אירלד, הוא יוזמן להשפיע על יסוח חוקת הרב הרצוג קיווה שבדומה לדרך שבה ה

המדיה שבדרך וראשי מערכת המשפט יבקשו להיוועץ בו כדי להבטיח שחוקי מדית ישראל יושתתו על 

עם  214ה, ואף ביטא את אכזבתו בכתביו.לא מומשמשפט התורה. אך הוא חל אכזבה קשה כשתקוותו זו 

ו לא שאו כל פרי, משום שאת עיגון סמכויות בתי הדין הרביים זאת, לא יהיה זה מדויק לטעון שמאמצי

   215בכל הוגע לעייי ישואין וגירושין יש לזקוף, במידה רבה, לזכותו.

בההגתם של הרבים הרצוג ועוזיאל תיקה מועצת הרבות הראשית שי מקבצים של תקות. 

וא עסק בין השאר בעדכון סכום ) וה1944-המקבץ הראשון התקבל עוד טרם הקמת המדיה (תש"ד

), עסק בין השאר 1950-המקבץ השי (תש"י 15.216הכתובה, ובהרחבת חיוב האב במזוות הילדים עד גיל 

), 1949-תקות וספות שהרב הרצוג הציע (תש"ט 217בקביעת גיל מיימום לישואין ובמיעת ביגמיה.

                                                 
 .108ראו לקמן עמ'  211

ורהפטיג, מבוא, עמ' כה. החוקה שהציע ותרה כטיוטה בלבד, ופורסמה שים רבות לאחר מכן על ידי הרב ד"ר איתמר  212

  ורהפטיג בספר: הרב הרצוג, תחוקה לישראל א.

 .17יחיד בדורו, עמ'  ,הרשקוביץ 213

: 'כסבורים הייו שתיכף להכרזת המדיה, הגורמים הקובעים בשטח הזה יהיו 211הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  214

  .' מלכים מיד בסמכות התורה בארץ "כדת מה לעשות"

 .18הרשקוביץ (שם), עמ'  215

  .121-118הרב הרצוג, תחוקה לישראל ג, עמ'  216

 .675-669בתקופת הרב הרצוג ראו: אלון, המשפט העברי, עמ'  . עוד על תקות שהתקבלו169-168שם, עמ'  217
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תקבלו. מאז ועד היום כמעט ולא תוקו תקות לא ה –ובמיוחד ביסיון להשוות בין שים וגברים בירושה 

   218וספות על ידי מועצת הרבות הראשית.

יוזמותיו של הרב הרצוג בעייו תקות הרבות הראשית מיישמות את גישתו העקרוית, המצדדת 

בקביעתן של תקות כהשלמה לדין התורה, כאשר השעה והמקום דורשים זאת. הן אף ממחישות את 

  פשר לו לתקן את התקות, שבסופו של דבר תקבלו בעולם התורי.ולם התורה, שִא מעמדו החזק בע

כאן המקום להדגיש, שתמיכתו הבלתי מסויגת של הרב הרצוג במפעל הציוי לא מעה ממו 

להתעמת עם ההגת היישוב כל אימת שסבר שהההגה מובילה מהלכים שיש בהם כדי לפגוע בכל היקר 

עוד טרם הקמת המדיה התעמת הרב הרצוג עם ההגת היישוב בעיין קליטתם של והמקודש ליהדות. כך, 

ולאחר קום המדיה יהל הרב הרצוג מאבקים בעיין קליטת העלייה מארצות  219'ילדי טהרן' (תש"ג),

  220ערב.

 היצירה התורית   .ב

 כתביו הרבים של הרב הרצוג, ובהם תשובות הלכתיות, מאמרים וספרי עיון ומחקר הם מקור

   221מידע עשיר שיש בו כדי ללמד רבות על משתו המדיית.

בשת תרצ"ו החל הרב הרצוג בכתיבת חיבור מקיף שועד להגיש את המשפט העברי לציבור 

. הרב 'העברי המשפט של העיקריים המוסדות'הרחב ולאשי המשפט. לחיבור זה קרא הרב הרצוג בשם 

כל תורת המשפט העברי, בכל עפי המשפט. אולם הוא הרצוג ביקש לאגד בחמישה כרכים באגלית את 

זכה להשלים רק את שי הכרכים הראשוים. הראשון יצא בשת תרצ"ו, כשהרב הרצוג כבר כיהן כרבה של 

בשים  223הכרך השי, שיצא לאור בשת תרצ"ט, עסק בדיי החיובים. 222ארץ ישראל, ועסק בדיי הקיין.

                                                 
  ).916לקמן הערה ראו בפרק על הרב גורן ( היסיוות המעטים לתקן תקות וספות אחרות על ידי רבים אחרים, כשלו 218

להעביר אותם על שההגת היישוב מסה  גורמים דתיים טעו .'ילדי טהרן' היו ילדים שהוברחו מאירופה לארץ דרך אירן 219

 .39, ראו עוד שם, עמ' 30-29. ראו הרשקוביץ (שם), עמ' דתם

 .49שם, עמ'  220

מייזליש (שם),  ,בשת תשי"ח, קיבלה יצירתו התורית הכרה והערכה ממלכתית, כשקיבל את פרס ישראל לספרות תורית 221

  .51עמ' 

222 Rabbi Herzog, laws of Property.  
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  224של כרכים אלה. לעבריתהאחרוות יצא לאור תרגום 

ובו סיכום של שיעורים בהלכות  225,תורת האהלבשת תש"ח הוציא הרב הרצוג לאור את ספרו 

שלוש שים לאחר מכן הוציא לאור  מלכים לרמב"ם, הלכות העוסקות באופן מובהק בסדרי שלטון ומשטר.

קתן של תקות ובו שטח את משתו ההלכתית בכל הוגע להת 226,קוטרס על דבר הצעת תקות בירושה

  שתכליתן להשוות בין גברים לשים בדיי הירושה.

לאחר מותו יצאו לאור ספרים אחדים שכיסו כתבים שלא יצאו לאור בחייו. כתבים הוגעים 

  תחוקה לישראל על פי התורה.  תבמישרין למדייות וממשל רוכזו בסדרה של שלושה כרכים שקרא

. ספר זה מכיל את טיוטת שלטון ומשפט במדיה היהודיתסדרי עוסק ב 227בסדרה זו הכרך הראשון

החוקה שיסח הרב הרצוג בשת תש"ח ומאמרים וספים, ובכללם מאמריו של הרב גורן בעיין המשפט 

להגן על תורת קדשו כגד מתקיפיה מן 'במדית ישראל. הרב הרצוג מדגיש בתחילת הספר שמטרתו איה 

להתוות תכית של מדיה יהודית בארץ ישראל בתוך 'אלא  228,'ישראלהאומות, או לצערו, מאחיו בי 

  229.'מסגרת התורה על פי התלמוד והפוסקים ז"ל באופן שעל כל פים לא תהא בשום פרט ביגוד לתורה

אף שהספר לא כתב כ'כתב הגה' על המשטר הראוי בעיי תורת ישראל, ברור מאליו שהספר כתב 

מדיה ובה רוב של עומדת לקום אלית בעייו של הרב הרצוג, מציאות שבה יעל רקע מציאות שאיה איד

יהודים שאים שומרי תורה ומצוות, ואים רואים עצמם מחויבים לדין התורה. מכאן, שהספר מבטא 

  בהכרח פשרה בין המצוי לרצוי בעייו של הרב הרצוג. 

הוגעות להפיכת עקרוותיו  ,הקריאה בספר מעוררת תמיהה רבתי, בכל הוגע לסיכוי שההצעות

יתקבלו. אמם חלק מן המלומדים תמהו על כך,  ,של המשפט העברי לעקרוותיו של המשפט הישראלי

                                                                                                                                                         
223 Rabbi Herzog, laws of Obligations .  

  הרב הרצוג המוסדות א, ה"ל המוסדות ב. 224

 הרב הרצוג, תורת האהל. 225

 ., ראו בהמשך פירוט של שלבי פרסומור בתוך: הרב הרצוג, תחוקה לישראל ביצא לאו 226

  הרב הרצוג, תחוקה לישראל א. 227

  .12שם, עמ'  228

  שם.  229
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יש בייהם, שתלו איביות זו באהבתו של הרב  230תוצאה של האיביות של הרב הרצוג.מהלך הוא וטעו שה

יבורית של הרב הרצוג במשך השים הרצוג למשפט העברי, ש'קלקלה את השורה'. אולם, פעילותו הצ

  231סותרת את ההשערה שמדובר באדם איבי שאיו מודע לאילוצי המציאות.

חורף -דומה שתמיהה זו יסודה בפער הזמים שבין כתיבת הספר לפרסומו. הספר כתב בסתיו

בשת תשמ"ט, שים רבות לאחר פטירתו של הרב רק להקמת המדיה, ופורסם  בקרבת זמן 232תש"ח,

 'המועצה המשפטית'רצוג. בעת כתיבת הספר אכן עמדה על הפרק האפשרות המעשית, ואפילו הסבירה, שה

על כן יש להיח שהצעת החוקה של הרב  233של היישוב היהודי תקבל את המשפט העברי כחוק המדיה.

משפטית הרצוג כתבה על רקע חלון הזדמויות זה, ולאחר שסגר חלון ההזדמויות, עם פיזור המועצה ה

באביב תש"ח, חדל הרב הרצוג מלכתוב את ספרו באמצעו ואף לא פרסם את תוכו. ראה שהרב הרצוג 

 .אפשר את קבלת המשפט העברי כמשפט המדיהצל את ההזדמות ולראה בהצעותיו פשרה שועדה ל

ים שהרב משעה שגז רעיון זה לא היה עוד טעם בפרסומן של ההצעות, שהיו אף עלולות להציח הסדר

  234ראוי לאמצם מלכתחילה. לאש סברהרצוג 

ומבוסס בעיקר על קוטרס הצעת תקות בירושה , הצעת תקות בירושותעוסק ב 235הכרך השי

הגבולות הכי 'הרב הרצוג שבכתיבת הקוטרס הוא ביקש להתוות את מודה בפתיחה  שהוזכר לעיל.

ביד הרבות לקבל הכל או לקבל פחות ממה  רחוקים, הכי קיצויים, של אפשרות התקות, והיתה הרשות

הדבר לא בא לידי הצבעה... הסוף היה שהדבר שתקע 'אולם למעשה  236.'שהצעתי, או לדחות הכל

                                                 
. 441-439; ותשובתו הרומטית של: ורהפטיג, משפט התורה, עמ' 105-102ראו תמיהתו של: אוא, ההשפעה ההלכתית, עמ'  230

              .95פט העברי, עמ' ראו הסבר דומה אצל: דוד, חזון המש

כך עולה, למשל, מכך שבפי ועדת פיל (תרצ"ח), מע הרב הרצוג מלדרוש את החלת משפט התורה במדיה היהודית,  231

עמדת ציגי תועת המזרחי, שדרשו בוועדה את החלת חוקי התורה  לעומתוהסתפק במה שכוה מאוחר יותר 'הסטטוס קוו'. 

 . 168, הרבות ותוכית החלוקה, עמ' אליאש :במדיה. וראו

אדר תש"ח לטיוטת ספר החוקה ששלחה אליהם (הרב הרצוג, תחוקה לישראל - ראו מכתבי תגובה של רבים מחודשים טבת 232

 ).268-264א, עמ' 

 .30כפי שפורט לעיל עמ'  233

 .161כהן, הטלית והדגל, עמ'  234

  הרב הרצוג, תחוקה לישראל ב. 235

 .1, עמ' שם 236
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הרב הרצוג פרסם  237.'והממשלה עשתה מה שעשתה... ותקבל חוק שוויון גמור ביגוד לדת משה וישראל

י בעיין זה, שהיה באמת מכוון לשם שיישאר זכר לדורות ממאמצ'כדי  238כמאמריםאת הקוטרס 

  239.'שמים

להבהיר שדבריו הם בגדר פשרה שועדה למוע הסדר גרוע  רצהשהוא יכר מדברי הרב הרצוג 

יותר מקודת מבטו של איש ההלכה. עם זאת, רצוו בפרסום הדברים מעיד על כך שבעייו הייתה זו פשרה 

  ראויה, המשקפת את עמדתו האותטית.

, מבוסס על כתבים 'חוקה, חוקים ותקות הרבות הראשית'שכותרתו היא  240,יהשליש הכרך

בלה הרבות הראשית תחת ההגתו של הרב הרצוג, וכן מאמרים וספים הוגעים יהעוסקים בתקות שק

  .זה לעיין

-כמו כן, יצאו לאור עד כה תשעה כרכים של שאלות ותשובות בעייים שוים, שאף בהם חומר רב

להבת משתו המדיית של הרב הרצוג. הספרים מבוססים בעיקר על פסקי דין, מכתבים ומאמרים ערך 

שוים, הממויים לפי ושאים, בהתאם לחלוקה המקובלת בשולחן ערוך: אורח חיים, יורה דעה, אבן 

  241העזר, חושן משפט וכן על מצוות התלויות בארץ.

ר ספר זיכרון לכבודו, בשי כרכים. בכרך לרגל שת החמישים לפטירת הרב הרצוג, יצא לאו

אשר רבים מהם וגעים במישרין למשתו  242הראשון פורסמו מאמרים, אומים והרצאות של הרב הרצוג,

  המדיית. כמו כן, פורסמו בספר מאמרים על הרב הרצוג ומשתו.

בכלל התמקד בגישתו המשפטית, ו 243על הרב הרצוג ומשתו התפרסמו מחקרים רבים. הרשקוביץ

 244זה עסק גם במשתו המדיית. בות חקרה את גישתו ההלכתית כלפי יהודים שאים שומרי מצוות.

                                                 
  שם. 237

  ה"ל, הצעת תקות; ה"ל, הפקר בית דין. 238

 .1ה"ל, תחוקה לישראל ב, עמ'  239

 ג.שם ה"ל,  240

  .ט-אה"ל, פסקים וכתבים  241

 .אומיםה"ל,  242

  הרשקוביץ, הרב הרצוג כמשפטן. 243

 בות, בין חילוי. 244
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בהקשרים שוים, ואף פעילותו המדיית הייתה ושא  246ורבים 245במשתו המדיית עסקו מלומדים

   247שחקר לא מעט.

של משתו הפרקים שלהלן מבקשים להוסיף דבך חשוב לכל אלה, בהצגה שיטתית ויסודית 

  עולה מתוך כתביו הרבים. פי שהיא המדיית של הרב הרצוג, כ

  גישתו ההלכתית של הרב הרצוג: שמרות, אילוצים ותקות  .ג

  בין ההלכה והמודרה .1

, שהיה רב ואיש אקדמיה בעצמו, בכל הוגע ליחס שבין ההלכה למודרה, מצא עצמו הרב הרצוג

ציבור הרחב שאיו שומר תורה ומצוות הביעו התגדות עזה מצד אחד, ההגת המדיה והבין הפטיש לסדן. 

), ואף דרשו גמישות הלכתית, שתאפשר לציבור שאיו 29להטמעת דין התורה במשפט המדיה (לעיל עמ' 

ם ושאים שבהם יתן לדין התורה מעמד אקסקלוסיבי. מצד שי, הרב הרצוג דתי 'לחיות בשלום' עם אות

 248היה בשר מבשרה של היהדות החרדית, שדובריה היו בעיקר הרב אברהם ישעיה קרליץ (ה'חזון איש')

  249והרב יצחק זאב סולובייצ'יק (הרב מבריסק), שהתגדו לכל שיוי בהלכה וראו בו כיעה לכפירה.

להפיס את דעתם של שי הצדדים. הייתה רב הרצוג גישה מורכבת, שאמורה על רקע זה פיתח ה

תורתו היא תורת חיים. 'באום ששא הרב הרצוג בערוב ימיו לרגל קבלת פרס ישראל, הוא אמר: אמם 

עם זאת, הרב הרצוג גילה יחס אוהד למודרה ולמדע ואף  250.'מקיפה היא את היקף החיים ביחיד ובציבור

                                                 
  .מדית התורהכהן, הטלית והדגל; אחיטוב, לבטיו ההלכתיים; אדלר,  245

  זולדן, שלטון ומשפט. 246

אליאש, הרב הרצוג והשואה; ה"ל, הרב והמדיאי; ה"ל, הרבות ותכית החלוקה; אבן חן, פעולתו הפוליטית; וסטרייך,  247

  .Eliash, Rabbi Herzogעשיית משפט; 

, ואף קיבל את עמדתו המקלה בכל הוגע ליחס 'הגאון הצדיק'הרב הרצוג העריך מאוד את החזון איש, כיה אותו בתואר  248

), חרף התהום האידיאולוגית העמוקה שוצרה בייהם 232שאים שומרי מצוות (הרב הרצוג, תחוקה לישראל ג, עמ'  ליהודים

 בשאלת היחס להקמת המדיה.

. ראו שם שהחזון איש אף פה באגרת לרב הרצוג ויסה 295-292ראו סקירה אצל הרשקוביץ, הרב הרצוג כמשפטן, עמ'  249

 לשות את דעתו, ללא הצלחה.

. פורסם גם כמאמר בשיויים קלים: הרב הרצוג, התורה והמדיה; ה"ל, תחוקה 52בתוך: מייזליש, תולדות הרב הרצוג, עמ'  250

  עוד על הרב מבריסק ראו: מלר, הרב מבריסק. .256לישראל ג, עמ' 
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ולא אחת עשה שימוש בחידושים מדעיים במסגרת פסיקת  251של השכלה תורית ומדעית,עודד שילוב 

יחד עם זאת, הרב הרצוג הדגיש שההשכלה האקדמית לעולם איה תחליף ללימוד התורה  252ההלכה.

  254.'עוד לא העמידו לו אף גדול אחד'וציין כי הסמירים המודריים לרבים בגרמיה  253המסורתי,

שביקש מלומדי התורה במכון הארי פישל לערוך קודקס חוקים התואם את דין יתר על כן, אף כ

אל תחשבו שאי מושפע בזה מהסדר האקדימי ההוג בכל תיזה 'התורה, חשוב היה לו להדגיש בפיהם: 

 255.'לשם מגיסטר או דוקטור ושאי רוצה להכיס מיפיפותו של יפת לאהלי שם, לא מייה ולא ממקצתיה

בשל היותו בעל תואר אקדמי בעצמו, חשוב היה לרב הרצוג להדגיש שאין בכוותו לשות  דומה כי דווקא

   256את רוח הלימוד המסורתית.

הרב הרצוג התגד חרצות ללימוד ביקורת המקרא, עד כדי כך שכתב שאף שאין הוא פוסל את 

כמו  257.'יי לביהדבר החוצץ ב'היא  אהאויברסיטה העברית ככלל, העובדה שמלמדים בה ביקורת המקר

כן, הוא הסתייג משימוש במתודות אקדמיות כמתן הסבר היסטורי או תרבותי להבדלים שבין התלמוד 

  259.'שלא התקיימה חס ושלום התפתחות מוסרית בהלכה'וטען באופן חרץ  258הבבלי לתלמוד הירושלמי,

                                                 
דגיש שבמוסד זה ה), הוא 220כך למשל, באומו לפתיחתה של אויברסיטת בר אילן בשת תשכ"ג (הרב הרצוג, אומים, עמ'  251

אך פה ילמדו ברוח של אמוה בבורא העולם, ברוח של אמוה  –'ילמדו את [המדעים]... כשם שמלמדים בכל האויברסיטאות 

 בתורה מן השמים'. 

  ורהפטיג, הרב הרצוג; שטייברג, הלכות רפואה; גוטל, תורה ומדע. 252

דגיש ש'המוסד הזה לא יהיה בשום פים ובשום אופן, מתחרה עם מרכזי התורה ההוא  ,251הרב הרצוג, אומים, הערה  253

  המבורכים'.

 .240ה"ל, תחוקה לישראל ג, עמ'  254

 .236ה"ל שם ב, עמ'  255

 , שאמר שלימודיו האקדמיים היו ברוח אמרה זו ובעקבות הרב הרצוג.188לקמן עמ' שם. השוו לרב גורן,  256

  .241הרב הרצוג, תחוקה לישראל ג, עמ'  257

  ). 76(ה"ל שם ב, עמ'  ראו גם: 'במחקר היסטורי אין לו עסק וגם לא יועיל לו' 258

בהם הוא תמך בפרשות היסטורית. כגון המלצתו לחוקר מכון הארי פישל לבדוק בדיקה היסטורית שביגוד לכך, היו מקרים 

תכן שכדי להסביר י). י237כדי לדון בקביעה ההלכתית האם היה צורך שמלכים יקבלו את אישור היועצים שלהם (שם, עמ' 

  אותה הוא דוחה, לבין מחקר היסטורי שמטרתו לברר כיצד הגו בעבר. שות היסטורית של טקסטים זאת יש להבחין בין פרש

דיא' איו  –סביר מדוע הכלל 'דיא דמלכותא ה) שם הוא 108וספת לכך היא בספרו באגלית (ה"ל, המוסדות א, עמ'  הדוגמ

קבלת חוק זר של שלטון מדכא. לעומת זאת, בבבל חל ון שיהודי ארץ ישראל לא יכלו להשלים עם וכימ –מופיע בירושלמי 

מק את הכלל 'דיא יכמו כן, באופן מפתיע, הרב הרצוג  החוק הפרסי, חוק של האומה שתמכה בשיבת ציון בימי בית שי.

סביר שקבלת חוקי המלך עשתה בתמורה הדמלכותא דיא' בימוק היסטורי, שאיו מופיע במקורות ההלכתיים. הוא 

, תחוקה לישראל "לאוטוומיה יהודית בבבל 'ועל מת כן תו להם אותן הזכויות הרחבות שמהן הו גולת בבל' (ה לקבלת
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רך לתת מעה הלכתי בצד שמרות אידיאולוגית בכל הוגע לשיטת הלימוד, הרב הרצוג היה ער לצו

לצורכי המקום והשעה המתחדשים מעת לעת. בעייו, אחד הכלים המרכזיים שעל חכמי ישראל לעשות 

ואכן הוא עשה שימוש בכלי זה (כאמור לעיל, עמ'  260).70בהם שימוש לשם כך הן התקות (ראו להלן עמ' 

  ) ואף היה כון לעשות בו שימוש רחב הרבה יותר. 54

  פסיקה של הרב הרצוגמקורות ה .2

  חיצויים וספרים מקרא .2.1

הם ייהמדיית עשה הרב הרצוג שימוש במקורות הלכה שאים שגרתיים. בלשם גיבוש משתו 

התיאור המקראי של התהלות המלך, אף כאשר אין להתהלות זו עיגון בהלכה המסורתית, על יסוד 

  261ההחה שהוהג היה מבוסס על הלכה מקובלת.

בספר קדמויות  וכן הסתייעסתמך על ספרים חיצויים, כדוגמת ספר חשמואים ההרב הרצוג אף 

הוא  262., וראה בתיאורים המופיעים בהם עדות מהימה לוהג המקובל בתקופתםהיהודים מאת פלביוס

   263תחשב במקורות ארכיאולוגיים והיסטוריים כדי לפסוק הלכה בעייים שוים.האף 

  הלכתיים-מטא שיקולים .2.2

בתוך ', לעולם תהיה פסיקה זו 'כוחא דהיתרא'קפיד להדגיש שאף שדרכו להשתמש בההרב הרצוג 

                                                                                                                                                         
 בהערה). 121, ובדומה לכך גם שם, עמ' 239ב, עמ' 

 .224-223ג, עמ'  שם ה"ל 259

תקות הן כלי הלכתי שמן אולם כבר בשלב זה יש מקום להעיר שלעיתים הביע הרב הרצוג עמדה מורכבת בשאלה, האם ה 260

או שמא השימוש בהן ועד להדוף לחצים חיצויים. כך למשל, אף שהרב הרצוג היה כון  ,הראוי לעשות בו שימוש מלכתחילה

לתקן תקות לשם הבטחת שוויון זכויות מלא לשים, הוא לא מע מלהביע עמדה אידיאולוגית עקרוית, השוללת את 

  ).89(ראו להלן עמ' האידיאולוגיה הפמייסטית 

לעומת זאת, בוגע לתקות שועדו להעיק זכויות פוליטיות וממויות שוות לבי מיעוטים שאים יהודים במדית ישראל, 

ת דרך המלך להתמודדות עם אתגר זה ולא רק פשרה הובעת מאילוצים יכר מדברי הרב הרצוג שהוא ראה בתקות א

  ).36חיצויים (ראו להלן עמ' 

  .עט-עזהרב הרצוג, תורת האהל, עמ'  261

רש את המקורות באופן התואם את ההלכה שמלחמה דוחה שבת (ה"ל, יכך למשל, בוגע לוהג שיהודים לא לחמו בשבת, ופ 262

  ט).רמ- עמ' רמו א, פסקים וכתבים

 תצט).-כך למשל, בוגע לקביעת המועד לקריאת מגילת אסתר בבית שאן (שם, עמ' תצז 263
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שתמש בשיקולים העם זאת, עיון בכתביו של הרב הרצוג מגלה שלא אחת הוא  264.'המסגרת של ההלכה

-שי סוגים: שיקולים מטאל חלקהלכתיים, הן לקולא הן לחומרא. את השיקולים האמורים יתן ל-חוץ

  הלכתיים ושיקולים ציבוריים. 

על, שיש בכוחם לדחות את -הלכתיים המבטאים עקרוות-מטאהרב הרצוג עשה שימוש בשיקולים 

תיר להעביר מבה לבעלות הכסייה 'משום איבה הכך למשל, הוא  265הלכתיים הקלסיים.ההשיקולים 

   266ודרכי שלום' וכן בגלל הימוק ההלכתי, שלפי תפיסתו, הוצרים אים עובדי עבודה זרה.

תיר על יסוד החשש שאם הרבות הפסוקה, הוא להלכה ה תגדוהמאת העברת פטר מקבר לקבר, 

תאסור ובכל זאת יהודים יעבירו את הפטר מקברו, יגרום הדבר לחילול השם מול הממשלה (הבריטית), 

  267משום שיתפרסם שהיהודים עוברים על הוראות הרבות.

קול שיקולים מסוג זה שימשו את הרב הרצוג לא רק לקולא אלא גם לחומרא. כך למשל, מכוח השי

שועד לעשות סייג כדי שלא יימשכו רבים אחר עוברי עבירה, התגד הרב הרצוג לקבלת  268,'מיגדר מילתא'

תרומה לקרן הקיימת לישראל מעיזבוו של מומר. ומכוח החשש מפי חילול השם, קבע שאין לשחרר את 

   269כל בי הישיבות מן השירות הצבאי.

  ציבוריים שיקולים .2.3

אחד המאפייים המובהקים בפסיקתו של הרב הרצוג הוא השימוש הרב בשיקולים ציבוריים 

  שוים, הגוברים לא אחת על השיקול ההלכתי הקלאסי. 

זה 'כך למשל, הרב הרצוג התגד לכך שחייל שאיו דתי יחליף חייל דתי בשמירה בשבת, כיוון ש

                                                 
דברים אלה כתבו אגב דיון בשאלה שהתעוררה בשת תשי"ג, האם על פי ההלכה, רשאית  .ה"ל, פסקים וכתבים ד, עמ' קו 264

מדית ישראל לקבל כמתה מן הפרלמט הבריטי את מורת הכסת, בהתחשב באיסור ההלכתי ליצור מורה כתבית זו 

ים שוים שעיצבו את פי במורה יש תבליטים רבים של איש(שהייתה בבית המקדש ועל רקע האיסור ההלכתי לעשות פסל 

לימודי רפואה (שם, עמ' במסגרת וספת לגישה האמורה יתן למצוא בפסיקתו בעיין יתוחי מתים  ההאומה היהודית). דוגמ

 תקעט). התשובה מסתמכת באופן מובהק על ימוקים הלכתיים שגרתיים.-תקעח

 . 490, הערה 301: הרשקוביץ, הרב הרצוג כמשפטן, עמ' ראו לדוגמאות וספות 265

  , עמ' קכה.אהרב הרצוג, פסקים וכתבים  266

 , עמ' תז.ה שםה"ל,  267

 קמה.- א, עמ' קמד שםה"ל,  268

 .265הרב הרצוג, גיוס בי הישיבות, עמ'  269
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יי יהדות שקולים בתוך האומה, יהדות דתית יהא ראה כאילו אחו משלימים עם מציאות של שי מ

   270.'ויהדות חילוית

חשש מפי מדרון ה לעבסס על הפרשות שתיתן לפסיקה, אלא התלעיתים השיקול הציבורי לא 

את  התירהתיר בישול בשבת על ידי גויים אף בסיבות שבהן ההלכה הקלסית הא לחלקלק. כך למשל, הוא 

תצא מזה חורבה, תקלה], משום שהציבור עלול לחשוב שיתן לחלל =[ 'פיק מזה חורבא'הדבר, משום ש

  271שבת באופן קבוע על ידי גויים.

כיוון שהדבר עלול מששימוש בחשמל בשבת אסור רק מדרבן,  272הרב אף הזהיר שלא לפרסם

 בשיקול מסוג זה עשה הרב הרצוג שימוש גם בדיון על גיוסן של 273לגרום ליהודים להשתמש בחשמל בשבת.

ודה שבהתאם להלכה הקלסית, שים רשאיות לשאת כלי שק במלחמה והן אף הבות לצה"ל. הרב 

דד בהחלטת הרבות הראשית להתגד לגיוס בות ימשתתפות במלחמה במקום הצורך. אף על פי כן, הוא צ

  274מחשש לפריצות.

בעם ישראל  שיקול ציבורי שוה וגע למשמעות הציבורית של הפסיקה ולהשפעתה על דעת הקהל

ובעולם כולו. כך למשל, לאחר שהעיר העתיקה בירושלים כבשה בידי הירדים וותקה למעשה מצידה 

דה המערבי של העיר יתן עוד לקרוא בפורים מגילה בט"ו יהמערבי של העיר, התעוררה השאלה, האם בצ

שאין לשות את המהג, הן  כריעהבאדר, כדרך שהגו לפי כיבוש העיר העתיקה בידי הירדים. הרב הרצוג 

שלזה יהא הד גדול בעולם, כאילו חס וחלילה ', הן משום 'משום ש'יש לחוש לשיויים, ודי לחכימא

דד בקבורת השיא ויצמן בירושלים יברוח זו, הרב הרצוג אף צ 275.'התייאשו מהעיר העתיקה עד כדי כך

  276.'לה... בירת ישראל הםלהרגיל את העולם לרעיון שירושלים וכל הספח 'דווקא, כדי 

                                                 
 ה"ל, פסקים וכתבים א, עמ' רס. 270

 שם, עמ' קצג. 271

 כות מסוימות ראו: רביצקי, עמדות הלכתיות.על תקדימים תלמודיים להסתרת הל 272

הרב הרצוג, לפיכך הוא הציע שההיתר להשתמש בחשמל לצורך חולה שאין בו סכה או להפעיל מפעלים בשבת יישמר בסוד ( 273

 שיג).- , עמ' שיבב שם

 רמג.-, עמ' רמבא שם 274

 כתית זו על יסוד שיקולים הלכתיים קלסיים., שהוא חוזר על הכרעה הלתצו-עמ' תצב, ב , עמ' תצא. עם זאת, ראו שםב שם 275

 , עמ' שצא.ה שם 276
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 277שיקול ציבורי וסף העובר כחוט השי בפסיקתו של הרב הרצוג הוא, ההתרחקות מן המחלוקת.

הרב הרצוג טה לפסוק שיש לומר ביום העצמאות הלל עם ברכה, אך למעשה לא קבע זאת כחובה מחשש 

מאותו טעם טה הרב הרצוג לקבל את הצעת הרב ישראלי להחליף את היתר המכירה  278למחלוקת.

בשמיטה בהפקר אדמות השייכות ליהודים, משום שהשימוש בהיתר היה לסלע מחלוקת בין הציבור הציוי 

   279דתי לציבור החרדי.

כשדן מבוסס על התוצאות הצפויות של פסיקה קלסית. כך למשל, היה לעיתים השיקול הציבורי 

סס את ההיתר גם על יבשאלה, האם חיילים דתיים רשאים לבשל בשר בסיר שבו בושל לפי כן חלב, הוא ב

ויכסו אחרים לא דתיים תחתיהם, אין שום תקוה לכשרות... ויבשלו 'כך שאם יעזבו הדתיים את המקום 

  280.'גם בשבת

ארץ ישראל, מחשש באופן דומה הוא אסר על ישיבה לקבל תרומות מאשים שמכרו טרפות ב

תיר לקבל את התרומה ה, אך 'ילכו בעיר וישתבחו שהם תומכי תורה ותומכי תמימים'שהתורמים 

  281בצעה.

לעיתים דירות, השיקול הציבורי ושא אופי היסטורי, ותכליתו להגן על תרבות ישראל ולבדלה 

מורת הכסת, המעוצבת  מתרבויות זרות. כך למשל, בוגע לשאלה, האם לקבל מן הפרלמט הבריטי את

מבחית ההשקפה 'ברוחה של תרבות יוון, הוא מעיר לראש הממשלה שאף שעל פי שורת הדין הדבר מותר, 

ההיסטורית והמאבק העצום שתאבקו אבותיו בימי קדם כאן בירושלים עם ההליות... אשמח אם ראש 

   282.'תה זוהממשלה והממשלה שלו ימצאו העוז והגאון ההיסטורי לסרב לקבל מ

                                                 
  לעיין זה ראו גם: שרגאי, יחסו של הגריא"ה.  277

ל בתי הכסיות יאמרו הלל בברכות בשם ומלכות. מובן בכ, עמ' תפז ('איך בוא אחו ופסוק שבהרב הרצוג, פסקים וכתבים  278

שמעו לו כל עיקר ויאמרו גם קיות, אבל ישם בתי כסת שיבואו בהם לידי שיהיו בתי כסיות שיישמעו לו, ויהיו שלא יי

מחלוקת, ומובן שהמצב בכל אופן יותר קל, כשאין או פוסקים הלל בברכות, וכל מה שאפשר למעט במחלוקת בבית הכסת 

 יותר טוב').

 רה 'יהא ראה מגוחך').רד (הוא גם ציין, שלאחר הקמתה של המדיה, השימוש בהיתר המכי-ג, עמ' רג שם 279

ד, עמ' פג. באותה תשובה הוא מביא ימוק וסף: 'שמעולם לא שמע מהאוכלים שיאמרו שהם טועמים בתבשיל טעם  שם 280

אחר' (שם, עמ' פד). מדובר בתשובה יוצאת דופן כיוון שהעמדה המקובלת בהלכה היא שבישול בשר בסיר חלבי אסור גם אם 

 לא מרגישים בתבשיל את טעם החלב.

 שם, עמ' קעו. 281

 עמ' קה. שם, 282
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ולבסוף, לא אחת השיקול הציבורי בע מן הצורך להתמודד עם אילוצי המקום והשעה, הן ברמה 

מוכרחים 'הלאומית והן ברמה הבילאומית. כך למשל, בדיון על חוקתה של מדית היהודים הוא מדגיש ש

אחוז... אים  או להתחשב עם המציאות הוכחית... לצערו... היהודים האמים והמאמיים במאה

  283.'זכויות המיעוטים הלאומיים', והוא אף מציין את המגבלות הבילאומיות המגדירות את 'מהווים הרוב

גם בדיון על זכויותיהן הפוליטיות של שים (לבחור ולהיבחר) הוא מציין את הלחץ של ארגון 

קות להשוואת זכויות הממון וכן בדיון על הת 284.'שיווי זכויות לשי המיים'האומות המאוחדות, הדורש 

ורובא דרובא 'של גברים ושים בירושה הוא מציין את האילוצים הבילאומיים ואת האילוצים הפימיים 

  285.'של השים רוצות בכך בוגע לעייי ממוות

  הרב הרצוג והציוות הדתית .3

וברוב הושאים עמדתו הייתה במרכז הקוצזוס  286הרב הרצוג ראה עצמו שייך לציוות הדתית,

כיר בכך שבושאים מסוימים עמדותיו לא התקבלו על דעת היחד עם זאת, הוא  287של רבי הציוות הדתית.

חלק יכר מרבי הציוות הדתית. כך בוגע לעמדתו, שהשיפוט הפלילי אמור להיעשות בבתי הדין 

  ).52כית החלוקה (לעיל עמ' ווכך בוגע לשלילתה של ת 288הרביים,

בושאים רבים היו עמדותיו שוות מאלה המקובלות בעולם החרדי, אם כי, אף בושאים אלה הוא 

זרם החרדי. כך למשל, אף שהוא התגד ביקש למזער את הפער בין פסיקותיו לבין פסיקות רבים מן ה

הוא בכל זאת תמך בפטור כדי לשקם את עולם התורה אחרי  289למתן פטור גורף לבי ישיבות מגיוס לצבא,

                                                 
 .3ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ'  283

 .97שם, עמ'  284

 .123שם ב, עמ'  285

 .209-208ראו למשל, דבריו בכס של הפועל המזרחי, ה"ל, אומים, עמ'  286

), כך בוגע למעמד ההלכתי של הממשלה ומוסדות השלטון 230כך בוגע ליחס למפעל הציוי ולהקמת המדיה (ראו להלן, עמ'  287

וע עבודות חקלאיות בשמיטה (ה"ל, והלאה) וכך בוגע לשימוש בהיתר המכירה לשם ביצ 102במדית ישראל (ראו להלן, עמ' 

  ריג, ועוד).-, עמ' ריאג פסקים וכתבים

 .173כגון ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ'  288

 .273ה"ל, גיוס בי הישיבות, עמ'  289
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   290השואה.

כמו כן, אף שהוא סבר שבאופן עקרוי אין איסור הלכתי בגיוס בות לצה"ל, למעשה הוא טה 

, משיקולים ציבוריים כאמור לעיל. מדייות הלכתית זו 'ליישר קו' עם הפסיקה החרדית שאסרה את הדבר

מבוססת על הקשר החם שהיה לרב הרצוג עם העולם החרדי עוד מן התקופה שבה כיהן כראש ועד 

, שבו כיה החזון איש את 'ידידי הגאון'הישיבות. קשר זה היה דו צדדי, כפי שיתן להתרשם מן התואר 

  291הרב הרצוג במכתביו אליו.

  סיכום .4

ב הרצוג ראה בתורת ישראל בסיס לחיי הפרט ולחיי האומה, ובהתאם לתפיסה זו הוא פעל הר

לביסוס דין התורה כיסוד למשפט במדית היהודים. במקום שבו דרשו תקות לשם פתרון של בעיות 

מודריות, פעל הרב הרצוג להתקת תקות משלימות לדין תורה, שחלק קטן מהן התקבל על ידי חכמי 

  דורו.

לה יחס מורכב כלפי יחרף הרקע האקדמי שלו והסביבה התרבותית שבה גדל מעוריו, הרב הרצוג ג

דגיש שהאקדמיה איה יכולה להוות תחליף ללימוד ההמודרה. הוא תמך בשילוב בין מדע והלכה, אך 

  תגד בחריפות ללימוד ביקורת המקרא. ההתורה הקלסי, ו

ה הם מגווים. לשם גיבוש משתו המדיית הוא עשה המקורות המשמשים אותו כדי לפסוק הלכ

הלכתיים. שיקולים -שתמש גם בשיקולים חוץהשימוש בסיפורי המקרא ובספרים חיצויים, ופעמים רבות 

הלכתיים או שיקולים ציבוריים. מסתבר שהשימוש הרב בשיקולים -מסוג זה יכולים להיות שיקולים מטא

  ורי של הרב הרצוג.מן הסוג האחרון קשור לתפקידו הציב

מץ עמדות שמצאו בלב הקוצזוס של יבכל הוגע לאופייה של הפסיקה, על פי רוב הרב הרצוג א

טא הערכה אישית רבה לרבים חרדים ועשה ככל יכולתו כדי לצמצם את ירבי הציוות הדתית, אך ב

                                                 
ור, מן הארכיון). אגב כך -קש פטור גורף לכל לומדי התורה (דייראו את האיגרת שלו לדוד בן גוריון משת תשי"ט שבה הוא ב 290

הקמת המדיה במאמר ארוך, שלא פורסם בחייו, בשאלת גיוס בי ישיבות לצה"ל סמוך ליש לציין כי הרב הרצוג עסק 

א במלחמת השחרור. מסקתו שמלחמת השחרור היא מלחמת מצווה, 'ואין יסוד לפטור ממה תלמידי חכמים לגמרי. אל

שחייבים להיזהר שלא לגרום לערער ח"ו את קיום לימוד התורה, אפילו לזמן קצר', לכן הוא תמך ב'שחרורם הגמור של 

) כפי שהציעו ראשי הצבא. עמדתו העקרוית שוה באופן מהותי מהעמדה החרדית, 273, עמ' [שם] המצויים' (הרב הרצוג

  יכול לקבל.אולם, הצעתו המעשית הייתה כזו שהעולם החרדי היה 

 ה"ל, פסקים וכתבים ד, עמ' רלה. 291
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  היקפה של המחלוקת ההלכתית עמם. 

  במשת הרב הרצוג המשטר התיאוקרטי  .ד

הבין היטב את משתו של הרב הרצוג בשאלת הרכיב התיאוקרטי במשטר הראוי, יש להכיר כדי ל

תחילה בקצרה את עמדתו ביחס למוסדות השלטון המוכרים בהלכה: מלוכה, קהילה, סהדרין וכהוה. 

הדיון במוסדות אלו עשוי לספק מצע ראוי לדיון בשיטת המשטר האידיאלית בעיי הרב הרצוג, למאפיייו 

  החוק הדתי, ליחסים שבין המוסדות הדתיים והאזרחיים ולסוגיית הכפייה הדתית. של

  המוסדות וסמכותם .1

ומיעט לעסוק בשאלות התיאורטיות של  ,הרב הרצוג התמקד בושאים בעלי משמעות יישומית

עם זאת, יתוח כתביו מאפשר לו לשרטט בקווים כלליים את גישתו בוגע לתפקיד  292'המשטר הטוב'.

  ולהיקף הסמכויות של כל אחד ממוסדות השלטון המוכרים בהלכה: המלך, הקהילה, הסהדרין והכהוה.

של המלך, שהוא המפקד העליון של  הביצוע סמכותלהרב הרצוג כתב בקיצור בוגע  – המלך

  להסיק שהוא ראה במלך ראש הרשות המבצעת ומפקד הצבא.  ומכאן יתן 293הצבא,

ובמובן מסוים היא אף רחבה מזו של חכמי  294של המלך היא רחבה למדי, החקיקה סמכותלדעתו, 

ההלכה, משום שחכמי ההלכה אים מוסמכים לתקן תקה כאשר ראה שהתקה עוקרת את ההלכה בעוד 

אמם סמכות זו איה מאפשרת למלך לבטל את דין  295.'ואיו ראה כעקירה'שהמלך מוסמך לעשות זאת 

, הרב הרצוג סבור שהמלך איו מוסמך להקים מערכת השיפוט סמכותבכל הוגע ל 296התורה באופן גורף.

                                                 
  .72כפי שכתב אדלר, מדית התורה, עמ'  292

. לכך יש להוסיף שכאשר הרב הרצוג שאל לגבי מעמדם של היישוב היהודי ושל 133, תחוקה לישראל א, עמ' רב הרצוגה 293

מדית ישראל במהלך מלחמת השחרור הוא כתב שיש להם מעמד של מלך המוסמך להורות על גיוס חובה ולפקד על מלחמה 

 ).108(ראו על כך לקמן עמ' 

במקומות רבים כתב הרב הרצוג שיש אפשרות לתקן תקות על בסיס סמכות בית הדין הרבי ו'המלכות' (ראו למשל, ה"ל,  294

 ).173; 172; 171; 161; 150-149תחוקה לישראל ב, עמ' 

 .105שם, עמ'  295

  .123שם, עמ'  296
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   297משפט מקבילה לזו הדתית.

לא רק [כ]מוסד משפטי גדול, כי אם גם 'אר את הסהדרין יהרב הרצוג ת – הדין ובתי סהדרין

  299שבידיה גם סמכויות חקיקה רחבות. 298,'בתא גדולה, מין אקדמיה של תורה[כ]ישיבה, מתי

הרב הרצוג מיעט לעסוק בסמכויות הכהוה. אמם בדיון על הכרעת התלמוד הירושלמי,  – כהוה

מסקה זו מרמזת  301סיק שהכרעה זו לא פסקה להלכה.ההרב הרצוג  300ש'אין מושחין מלכים כהים',

  שהרב הרצוג סבר שאין הכרח לייצר חייץ בין אשי הדת (הכהים) לההגה הפוליטית.

ממכלול הדברים, שבהם  302הרב הרצוג עסק בסמכות הציבור וציגיו בהקשרים רבים, – הקהילה

ם של בחרי הציבור הם שמהלים את עייי הפי 303עולה שלקהילה יש סמכות חקיקה. ,עוד ידובר בהמשך

  304הקהילה, ולאחר חתימת התלמוד וביטול הסהדרין, הם אף עסקו בשיפוט בעייים פליליים.

  מהי תיאוקרטיה? .2

 האם' –בעיי הרב הרצוג, כמו בעיי חבריו הרבים, המשטר האידיאלי הוא משטר תיאוקרטי 

 ברורה שובההת? תיאוקרטיה להיות התורה של ההחלטית המרות את המכירה היהודית המדיה מוכרחת

הרב הרצוג הגדיר תיאוקרטיה  306הייתה משמעותה של תיאוקרטיה בעייו?מה אולם  305'!והן הן: ופשוטה

                                                 
 .56-55שם א, עמ'  297

 .294שם ג, עמ'  298

  .294ראו לעיל, הערה  299

  הוריות ג, ב. ,וילא ,תלמוד ירושלמי 300

. דברי הירושלמי לא הובאו על ידי הרמב"ם, אולם, כן הובאו על ידי הרמב"ן בפירושו 8-7הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  301

 פסקו כדעת הירושלמי. )879(לקמן הערה והרב גורן  )622רה (לקמן העהרב וולדיברג יש להעיר כי לתורה. 

 .94-90בעיין זה כתב פרק בקוטרס תקות בירושה, שם ב, עמ'  302

 . ,71עסוק בכך לקמן בפרק על התקות עמ' 127-126; וכן שם, עמ' 172שם, עמ'  303

 .56-55א, עמ'  שם 304

  . 3שם, עמ'  305

הרב הרצוג התמקד בכתיבתו ביסיון להציע חוקה תורית למדית ישראל וביסיון להציע תקות משלימות לדין התורה, תוך  306

ביסוס התקות על יסודות הלכתיים רחבים ככל שיתן. הוא מיעט לעסוק בשאלות של מחשבה מדייות תיאורטית, ובשאלת 

ו כדי לדלות מהם את שיטתו העיוית בעיין זה הם, הספר ייים שיש בידהתיאוקרטיה מול הדמוקרטיה. המקורות העיקר

, וראו שם, הערה מאת ורהפטיג 243כית הספר המקורית פורסמה שם, עמ' ותשם. שחיבר כמצע לחוקת מדית ישראל (

ובו הרב הרצוג  ),6-2שמשווה בין התוכית לבין מה שכתב). פרק המבוא לספר קרא 'תיאוקרטיה ודמוקרטיה' (שם, עמ' 

שוטח את עיקרי משתו בעיין מהות המשטר. מקור וסף להבת גישתו הוא מאמר של הרב הרצוג משת תשי"ג שעוסק 
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  כך:

אלוה,  –מה זאת אומרת תיאוקרטיה? זוהי מלה מורכבת משתי מילות יויות, תיאוס 

, בעיקרם פים כל על, שלה והמשפט שתחוקתה מדיהשלטון. כלומר,  –וקרטיה 

  307...אושי-על, טבעי על ממקור שהם עצמם על מכריזים

הרב הרצוג איו מגדיר את התיאוקרטיה כשיטת משטר שבה חוק המדיה הוא חוק  ודוק,

, על החוק האלוקי. המשפט מבוסס אמם על בעיקרההאלקים, אלא כזו ששיטת המשפט שלה מבוססת 

את חוק המדיה  'עוטפת'חוקתית הה מעין מסגרת והחוק האלוקי, אך חוק זה איו חזות הכול. הוא מהו

בעבודה זו,  308וקובעת לו מסגרת. מסגרת זו מאפשרת חקיקה אושית כפי הדרוש לפי צרכי המקום והשעה.

  . חוקתית תיאוומיהכייו שיטת משטר זו בשם 

   –, שיטת משטר זו מהוה מעין פשרה בין השיטה הדמוקרטית לשיטה התיאוקרטית הרצוג הרב בעיי

תברר לו, שהמדיה הישראלית לפי תביתה המסורתית, איה לא תיאוקרטיה הרי 

גמורה ולא דימוקרטיה גמורה אלא ומוקרטיה, שיש בה מתולדות הכח של 

ההתפשטות והסתגלות, ובפרט בעיי ממוות היה לה כח זה במדה מרובה, כמו כן 

  309בעיי המשפט הפלילי יש בתחוקה הישראלית גמישות רבה.

דרה של התיאוקרטיה בדרך זו, ועדה בעיקר לשלול פרשות שוה של המשטר התיאוקרטי, ההג

 –המקובלת עד היום בקרב חלק ממדיות העולם, שלפיה המשמעות המעשית של שלטון האלוקים היא 

שיטת היהדות במדיה היא 'שלטום של אשי הדת (היירוקרטיה). בהתאם לכך, לצד הקביעה החרצת ש

יש שיאמרו לך, תיאוקרטיה זו היא הירוארכיה 'מדגיש הרב הרצוג ש 310,'וקרטיתבעצם תיא

                                                                                                                                                         
-11שפורסם שים מאוחר יותר על ידי ורהפטיג (שם, עמ'  ,בושא 'המדיה הישראלית עפ"י השקפת המסורת והדימוקרטיה'

7.( 

 . 3שם, עמ'  307

'אין זאת אומרת שאין השם הזה הולם אלא מדיה שהדברים הללו אים מיחים בה מקום לגורם  :ריםראו שם בהמשך הדב 308

האושי לבוא לידי ביטוי לגילוי. כבר המילה "בעיקרם" שהשתמשו בה כאן, מרמזת שלא זו בדווקא כוות השם 

רקע של החוקה והמשפט איו יכול תיאוקרטיה. מה שברור הוא שאותו השם איו הולם אלא מדיה שבה הגורם האושי ב

  אושי ועל פי סמכויות היתות לו מאותו הצו". - להתבטא ולהתגלות אלא במסגרת ידועה של צו על

  .11שם, עמ'  309

 .8-7שם, עמ'  310
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[=היירוקרטיה], וזו האחרוה פירושה ממשלת כהים, כלומר, שכהי הדת מושלים בארץ. אם זהו המובן, 

לכן,  311.'ודאי שאין זה כון שהיהדות היא תיאוקרטיה... אין שום רמז [ש]המלכות דווקא תוה לכהים

ר מדוקדק לאמר שהמדיה בישראל מכוות להיות יותר ומוקרטיה מתיאוקרטיה, לאמר... ממשלת יות'

  312.'החוק האלוקי, התורה שמן השמים

ממשלת החוק האלוקי לא ועדה למטרות רוחיות בלבד, כפי שהדגיש הרב הרצוג בעדותו בפי 

ועדה לתמוך וע את חברי הועדת החקירה של האו"ם לעייי ארץ ישראל בשת תש"ז, כשיסה לשכ

   –בהקמת מדית ישראל 

עוכרי עמו, המעמידים פי ידידים הדואגים כביכול לצד הרוחי, לעתיד הרוחי,  ישם

והם מתהלכים ואומרים כי מה שדרוש ליהודים איו אלא מה שקרא 'מרכז רוחי', 

 לא, אדמה לאאקדמיה דתית גדולה, אויברסיטה, סהדרין מרכזי של רבים, אך 

 בפי השקר את להטיח כדי כאן יצב הי. קהילה לא, תעשייה לא, ערים לא, יישובים

 זה קידוש, הרוח חיי עם חומרית מציאות של זה שילוב... הללו המתחסדות ההחות

  313.לאושות המיוחדת תרומתו את מהווה, האושי המאמץ של

לאפשר את שגשוגן והמשטר התיאוקרטי ועד אפוא לכון מדיה משוכללת על כל המשתמע מכך 

  של ערים, של תעשייה ושל חברה. מדיה שכזו היא מימוש עליון של החזון הלאומי והדתי של העם היהודי.

  חוקתית תיאוומיה  .3

אושית על ידי גדיר תיאוקרטיה כתיאוומיה חוקתית המאפשרת חקיקה הכאמור, הרב הרצוג 

חכמי התורה ועל ידי אשי השלטון. דווקא בשל כוותו של הרב הרצוג לחוקק תקות משלימות לדין 

התורה על מת לאפשר את קבלת דין התורה כדין המחייב במדית ישראל, הוא דרש לעסוק בהרחבה 

ת שים בירושה, לקמן עמ' בעיין זכויולתקה  הב'גבולות הגזרה' של סמכות החקיקה האושית (ראו דוגמ

92 .(  

                                                 
 .8-7שם, עמ'  311

  .11, וכן שם, עמ' 8שם, עמ'  312

  .197ה"ל, אומים, עמ'  313
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  ' לחקיקה דתיתעשה' כללי .3.1

מתוך כתביו של הרב הרצוג יתן לדלות ארבעה כללי 'עשה', הקובעים סיבות חלופיות, 

  שבהתקיימן מן הראוי לתקן תקות. 

. בהתאם לכלל זה, יש מצוותה שמירת חיזוק –התקה חייבת להיות  תכליתהוא, ש הראשון הכלל

שמדית ישראל 'אם תכלית התקה היא למוע מצב  ,מקום לתקה להשוואת זכויות שים לאלו של גברים

  314.'תבחר לה לספר המשפטים איזה קודקס משל הגוים

, ולא כדי להגשים אידיאולוגיה ממשיתלבעיה  מעהועדה לתת  התקההוא, ש השי הכלל

ון זה, תקת הפרוזבול היא תקה ראויה, שכן היא ועדה להגן על האיטרסים חילוית. בהתאם לעיקר

הכלכליים של המלווים, ואף תקה המעיקה זכויות לשים היא ראויה, אם היא ועדה לתת מעה 

   315לאיטרסים הכלכליים המוצדקים של שים.

   316של הדין. , הדורש את שיויובמציאות שיויהוא, שהתקה תיקבע עקב  השלישי הכלל

, המחייבים את חכמי ההלכה לסטות מן חיצויים אילוציםהוא, שהתקה ובעת מהרביעי  הכללו

  317ההלכה הקלסית על מת להימע ממכשול ציבורי משמעותי.

  כללי 'לא תעשה' לחקיקה דתית .3.2

 318אין לתקן תקה. םהרב הרצוג קבע שלושה כללי 'לא תעשה', שבהתקיים אפילו רק אחד מה

, כגון תורה איסור שתתיר תקה לתקן יתן לאהוא, שיתן לתקן תקות בעייי ממון, אך  ראשוןה הכלל

                                                 
 .185; 180; 170; וכן שם, עמ' 3ה"ל, תחוקה לישראל ב, עמ'  314

. באופן דומה, הרב הרצוג אף תמך בתקות שמטרתן למוע 95שם, ראו ימוק דומה לתקות חז"ל לטובת הבות, שם, עמ'  315

  ).114; 110מחלוקות במשפחה (שם, עמ' 

 .171; 137; 95שם, עמ'  316

לתקות ביגוד לדין תורה אם תקות אלה הכרחיות כדי לעמוד בתאים שהציב ארגון  לא אחת קבע הרב הרצוג שיש להסכים 317

 . 20-19א, עמ' שם לגבי שוויון לבי מיעוטים,  ,האומות המאוחדות להקמתה של המדיה. ראו למשל

מסתבר שדברי הרב הרצוג שלהלן, (שכתבו בזמים שוים) כתבו כתשובה רחבת לביקורת שהטיח בו החזון איש, שקרא לו  318

להימע מהתקתן של תקות, משום שהדבר מהוה כיעה של חכמי התורה לכפירה ולערכיה (בידיו רק תשובת הרב הרצוג 

שבה הוא מסביר את האילוצים המביאים אותו לתקן את התקות.  ]קיג, גזים ושו"ת חזון איש, עמ' סד[לחזון איש 

 ביטא את עמדתו גם באחת מאגרותיו. איש (קובץ אגרות א, צו) . החזון )מהתשובה יתן להסיק מה כתב החזון איש
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   320.וגירושין ישואיןאו תקה שתתיר עדות שים על  319תקה שתתיר למסורבת גט להישא לאדם אחר,

חייב . יישומו של כלל זה מובהק באופן התורה דין את העוקרתלתקן תקה  איןהוא, ש השי הכלל

להיות הן ברמה המהותית, המחייבת את מתקיי התקה להותיר סיבות שבהן יתקיים דין התורה 

והן ברמה הפרוצדורלית, המחייבת את מתקיי התקה שלא לעקור את דין התורה באופן ישיר  321הקלסי,

את אחת או שהיא מאמצת  323אלא אם התקה איה גד דין המפורש בתורה, 322אלא לעשות זאת בעקיפין,

   324הדעות הקיימות בהלכה.

. בהתאם הדמוקרטיות העולם לאומות הידמותל כדי איה התקה תכליתהוא, ש השלישי הכלל

אם הדרישות מכווות לעשות שוויון גמור בין איש לאשה בעייי ירושות, מפי שזהו 'לסייג זה הוא קבע ש

מציו שכבר בימי 'ואף ש 325,'ולא שמע להם הדין במשפטי הגוים הדמוקרטיים במערב אירופא... לא אבה

   326.'קדם עשו חז"ל תקות ידועות לטובת האישה והבות, הם ז"ל עשו זאת על יסוד ימוקים פימיים

  תורה ודין המלכות דין .3.3

כפוף לדין התורה, חייבה את הרב הרצוג לקבוע אימתי יש סמכות הבחוק אזרחי כוות להכיר ה

ציע הרב הרצוג שלושה כללים. הלחקיקה השלטוית ואימתי יש לפסוק על פי דין התורה. בשאלה זו 

. ומצב כזה לא היה קיים בימי חז"ל' ...מציאות שתחדשה'וגע לשבהם הוא, שהחוק האזרחי  הראשון

כזאת ומצב כזה לא היו קיימים בימיהם, ויש לו יסוד לשער שאילו היה  , 'מכיון שמציאותבמצב שכזה

מתחדש בימיהם היו מתחשבים עם המציאות וקובעים תקה משום תיקון העולם... יש לקבל דין המלכות 

   327.בזה הממלא אותו הצורך שהיתה תקה כזו ממלאה'

                                                 
 .156-155, וכן ברוח זו: שם ב, 208הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  319

 .58שם ג, עמ'  320

 .161; 100; 97שם ב, עמ'  321

 .132; 129; 119, 102, 99שם, עמ'  322

 .157שם, עמ'  323

  , ימוק זה הוזכר גם לקמן בוגע לדין המלכות.167; 160שם,  324

 . מדבריו שם עולה שמדובר על איסור הלכתי, שחל גם על חוקים אזרחיים של השלטון.2שם, עמ'  325

 שם. 326

  .73-72שם, עמ'  327
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יסוד דין המלכות על מיעת רווח על פיצוי יש לחייב בהתאם לעיקרון זה פסק הרב הרצוג ש

הפסד ברור, כיוון שהוא 'לתועלת המדיה, וכל המסחר והמשא ומתן והתעשייה תלויים בזה, ומהג כשה

המדיה בוי על דיא דמלכותא, וזהו תקת הסוחרים, ואם לאו, יתערערו כל יסודות המשא ומתן, שלא 

  328.היה מספיק ברוב המקרים'כימים הראשוים הימים האלה, שאז החיוב המוסרי 

מחלוקת =[ דרבוותא פלוגתא ספקאולי גם ב', שאותו מביא הרב הרצוג בהיסוס הוא, שהשי הכלל

  329.'גדולים, כלומר, מחלוקת הפוסקים] יש להסתמך בזה בדיא דמלכותא

אלא הוספה  תורה לדין ביגוד איו כשדיו'הוא, שיתן להסתמך על דין המלכות  השלישי הכללו

לפי הרב הרצוג, מכוחו של עיקרון זה הכירו הפוסקים בתוקפו של חוק  330.'דין תורה בהתאם לרוחהל

זאת, משום  331בהן מעיקר הדין אין חובה להחזיר אבדה,שהמחייב את מוצא האבדה להשיבה גם בסיבות 

הפוסקים הסבירו,  332שההלכה קובעת שבסיבות אלו מן הראוי להחזיר את האבדה 'לפים משורת הדין'.

שמאחר שההלכה מעודדת את השבת האבדה בסיבות אלה, אף שדין התורה איו מחייב את הדבר, לדין 

   333המלכות המחייב יש תוקף.

, שלפיו השלטון האזרחי ועד דגם ההשלמההמממש את יוצר משטר הכללים האמורים יישום 

  בכלים העומדים לרשותו.להשלים את חוקי הדת ולפעול למען הגשמת הערכים הדתיים 

  סמכויות השיפוט בהלכה .4

הרב הרצוג היה עקבי בעמדתו, שמקודת המבט האידיאלית, הרשות השופטת בשיטת המשטר 

זו  תוהיהודית היא דתית והוא התגד להצעה להקים מערכת משפט אזרחית במקביל לזו הדתית. עמד

ג האלוהות של היהדות. הקב"ה הוא דבר יסודי בעצם מוש'מבוססת על התפיסה הרואה את המשפט כ

                                                 
 ה"ל, פסקים וכתבים ט, עמ' שב. 328

בו חוק המדיה הוא כאחת הדעות בהלכה, וכדעת שו"ת ש. מסתבר שכוותו למצב 73-72ה"ל, תחוקה לישראל ב, עמ'  329

  . 88-87מהרש"ם ה, מה. ראו עוד בעיין זה: הרב גפן, הכרעה במחלוקת, עמ' 

  .73-72הרב הרצוג, תחוקה לישראל ב, עמ'  330

 רמ"א חו"מ רט, ו. 331

 שולחן ערוך חו"מ רט, ה. 332

וספת לכך היא, שמאחר שיתן למצוא בהלכה את הבסיס המוסרי  הקצות החושן רט, ג; אבן האזל זקי ממון ח, ה. דוגמ 333

 ,Rabbi Herzogלהגה על פטטים, יש יסוד להתקתן של תקות או לאימוצם של חוקים שועדו להגן על הקיין הרוחי (

Laws of Property, p. 198.( 
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יתרה מזו, לדעת הרב הרצוג  334.'שופט כל הארץ, כביכול, השופט העליון, שהשופטים הם בבחית שלוחיו

ואף מורד  335אף השיפוט על בסיס תקות וחוקים אזרחיים אמור להיות בסמכות בתי הדין הדתיים בלבד,

  336במלכות ידון בסהדרין ולא על ידי המלך.

לגישה עקרוית זו הסתייג הרב הרצוג מהכרה הלכתית בסמכותן של ערכאות שיפוט בהתאם 

כיוון שלדעתו תקדים זה ועד לתת מעה רק למקום  337אזרחיות על יסוד התקדים של 'ערכאות שבסוריא',

  338שבו אין תלמידי חכמים הראויים להיות דייים.

הדתית, ואף דחה באופן עקבי את הרב הרצוג טען שלמלך לא הייתה מערכת משפט מקבילה לזו 

זו  התגדות 339.'זהו דבר שאיו מתקבל על הדעת'יא), המצדד בכך, בטעה ש השיטת הר"ן בדרשותיו (דרש

יובא חוקי התורה באופן גורף, כפי ששות את על פיהן יתן לשמשתלבת היטב עם התגדותו לתפיסות 

  ).76 (עמ' קמןל

אמם בצד הקביעה שלמלך אין סמכות להקים מערכת משפט מקבילה לזו התורית, הרב הרצוג 

דגיש ה ואאולם ה 340חזר מספר פעמים על כך שלמלך יש סמכות להעיש פושעים ומורדים בהוראות שעה.

  341טא את חשיבות ההגה על הקיין הפרטי.יממוו של המורד בו, ובכך ב שמלך איו רשאי להפקיר את

הרב הרצוג גם אימץ את עמדת הפוסקים הסוברים שלמלך אין סמכות לאכוף את חוקי התורה 

                                                 
 .283הרב הרצוג, תחוקה לישראל ג, עמ'  334

 .78-77; שם ב, עמ' 169שם א, עמ'  335

 .301שם ג, עמ'  336

  סהדרין כג ע"א; רמ"א חו"מ ח, א; שוחטמן, מעמדם ההלכתי. 337

 .118; שם ב, עמ' 165-160; ראו דיון בעיין זה: שם, עמ' 165; 215; 199הרב הרצוג, תחוקה לישראל א,  338

(הרב מרגליות, קוי מרגליות ראובן , שם הוא דחה את הצעתו של הרב 83-74; שם ב, עמ' 167-166, וכן: שם, עמ' 56-55 שם א 339

; וכן חזר על פח-פה, ה"ל, תורת האהל, עמ' 304, עמ' הרב הרצוג, תחוקה לישראל גמשת תר"פ להסתמך על הר"ן; אור) 

  .171ישראל ב, עמ' ה"ל, תחוקה ל –קביעה זו מבלי להזכיר את הר"ן 

אמם, הרב הרצוג הודה שלאחר תקופת התלמוד השיפוט הפלילי עשה בערכאות אזרחיות של הקהילה ולא בבתי דין דתיים, 

סביר עובדה זאת בכך שההלכה שללה מחכמי ההלכה את הסמכות לדון בפלילים, וכדי למוע ריק משפטי היה צורך האך 

  ).56-55י שכל השיפוט יהיה בבתי הדין הרביים (שם א, עמ' בעישה אזרחית. אולם, לכתחילה ראו

. במקביל יש למלך סמכות ייחודית לחון מורד במלכות בלבד, אך הוא איו יכול למחול על עושי 78; שם ב, עמ' 172שם, עמ'  340

  ).26יה (שם, עמ' תקה הכוללת אפשרות ח ההרב הרצוג לקבוע שהחוק הפלילי במדיה יהיהציע בית דין של תורה. לכן 

 .88שם, עמ'  341
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כלומר, לדעתו, אין למלך  342.'שאין כח המלך יפה אלא במקרי רציחה, אבל לא בחילול שבת וכדומה'

  .גישת ההשלמהבתוך מכלול של  גישת ההפרדהכאן יסוד מסוים של  סמכות בעייים דתיים, כך שיש

 הההגה הפוליטית .5

  מערכת היחסים שבין הההגה האזרחית לההגה הדתית .5.1

 'מורכיה תיאוקרטית'אר את מבה השלטון במדיה היהודית האידיאלית כיהרב הרצוג ת

דימוקרטית תון תחת שלטון עומד מלך... תון תחת שלטון התורה, כשם שמלך של מדיה 'שבראשה 

   343.'בית הדין הגדול, סהדרי גדולה –הקוסטיטוציה והמשפט... לצד המלך... קיימת סמכות התורה 

הוא דהייו, החוק הוא חוק התורה, ותחתיו פועלים שי מוסדות: המלך והסהדרין. במקום אחר 

העיקרי העליון [הוא] של בית הדין, אך הוא רק כח כפוף, הכח  המלך הוא השליט בכח התורה...'הסביר ש

   344.'הוא הסהדרין הגדולה

. דגם הכפיפות –ציג דגם משטרי שאותו כייו בעבודה זו בשם הבמבט ראשון ראה שהרב הרצוג 

משמעותו של דגם זה היא, שהההגה האזרחית כפופה לחלוטין לההגה הדתית, בכל דבר ועיין. אולם עיון 

הרב הרצוג יגלה שזוהי איה פרשות כוה. זאת מאחר שהרב הרצוג פסק  מדוקדק וזהיר בדבריו של

 345(בעקבות התלמוד והרמב"ם) שלמלך הסמכות לפקד על פעולות צבאיות ללא צורך באישור הסהדרין.

מכאן, שכוות הרב הרצוג הייתה שהמלך כפוף לחוקי התורה, ולפרשות של חוקים אלו בידי חכמי התורה, 

וף לההגה הדתית בכל הוגע למילוי הסמכויות שדין התורה קבע שהן מסורות בידיו. אך אין הוא כפ

דרש לקבל את אישור הההגה פעיל שיקול דעת עצמאי, ולא מוסמך להבמילוי סמכויות אלה, המלך 

  הדתית בכל הוגע לשימוש בסמכויותיו.

תית והההגה האזרחית , שלפיו הההגה הדההשלמה דגםהדעת ותת שהרב הרצוג צידד בעל כן 

מלך כשר 'משלימות זו את זו ומקיימות בייהן יחסי גומלין. כך עולה הן מדבריו בוגע לתפקידו של המלך, 

                                                 
 .78שם, עמ'  342

  .4שם א, עמ'  343

 .8שם, עמ'  344

 .133שם, עמ'  345
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הן מדבריו בוגע לתפקידו של רב בישראל, שאיו  346,'וירא שמים הוא הכח העליון המקיים גם את הדת

אלא מחייב אותו גם לפעול למען כלל האומה, , 'לעבוד למען התורה והמצוה'מתמצה בתפקיד הדתי הקלסי 

  347.'טובת כלל ישראל והצלת פשות כסות בחוג תפקידו הקדוש'כי 

  סמכויות פוליטיות בידי אשי הדת .5.2

עד כה ראיו שאשי הדת מאיישים את הרשות השופטת וכן מוקית להם סמכות חקיקה לצד 

של סמכות החקיקה של חכמי התורה. בוגע סמכות החקיקה האזרחית. הרב הרצוג עסק בשאלת מהותה 

ללא פירוט והסבר וסף.  348הוא הפרלמט והסיט גם יחד','לבית הדין הגדול, הרב הרצוג כתב אמם ש

לעומת זאת, בתגובה להצעות לחדש את הסהדרין כדי לבצע שיויים משמעותיים בהלכה כתב הרב הרצוג 

יא מעין פארלאמט, מעין גוף מחוקק, שהכוח בידם תבלבלה מחשבתם לדמות שהסהדרין הגדולה ה'ש

   349.'לשות את החוקים

כיוון שטעתו שהסהדרין הייתה מעין בית בחרים אמרה בוגע ממסתבר שאין סתירה בדבריו, 

ה בית בחרים עסקה בשאלת תיהי אלסהדרין הלסמכות הסהדרין לתקן תקות. לעומת זאת, קביעתו ש

  לשות את חוקי התורה.הסמכות של הסהדרין 

עדיין יש לשאול, האם בוגע לסמכות החקיקה, הסהדרין פועלת מכוח סמכות פוליטית או דתית? 

שטען שמבחיה עיוית, אין  350הרב אברהם דוב כהא שפיראדבריו של להרב הרצוג עסק בשאלה זו בקשר 

אף סמכות החקיקה של , עתוהבדל של ממש בין סמכות החקיקה של חכמי ההלכה לבין זו של המלך. לד

 דחההזכיר את עמדתו של הרב שפירא והרצוג  הרבחכמי התורה מבוססת על סמכות השלטון באשר הוא. 

  גם כאן ללא ימוק. 351,'אברהם דבר סברת לדעתי רחוקה'וכמה  – בתוקף דבריואת 

                                                 
 .87שם ב, עמ'  346

 .53. יש להעיר כי הרב הרצוג עצמו יישם תפיסה זו על עצמו, כאמור לעיל בעמ' 308שם ג, עמ'  347

 .4שם א, עמ'  348

 .261ה"ל, שם ג, עמ'  349

השתתף בתרע"ט בוועידת היסוד של תועת אגודת ישראל  ,) ספה בשואה1943-1870הרב שפירא (דבר אברהם א, א.  350

  להסתדרות הציוית העולמית. ראלת יששיתוף פעולה בין אגודפעל ליצירת העולמית, ו

) טען ש'עיקר כח הבית דין הוא כח הציבור, ובלעדי כח הציבור 81-80בדומה לכך גם הרב חיים הירשזון (מלכי בקדש ג, עמ' 

  אין כח לבית דין מאומה'. על משתו המדיית ראו: שביד, דימוקראטיה והלכה; קליש, משתו של הרב חיים הירשזון.

שמסתיים ללא מסקה חותכת. אמם,  87-86, ראו עוד בהקשר זה: שם, עמ' 239-238, תחוקה לישראל ב, עמ' הרב הרצוג 351

במקום אחר הוא הזכיר את דבריו של הרב שפירא, והסיק מדבריו שחכמי התורה עם המהיגות הפוליטית יכולים ביחד 
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היא  שסמכות החקיקה והשיפוט של חכמי התורההייתה כאמור, עמדתו הברורה של הרב הרצוג 

 353ובידי הציבור (תקות הקהל). 352סמכות החקיקה האזרחית המסורה בידי המלךעומת דתית. זאת, ל

מדוע הרב הרצוג ראה צורך בשיתוף פעולה של חכמי ההלכה ושל ציגי השלטון כדי לתקן לאור זה מובן 

תית הרבות תורמת את הסמכות הד –את חלקו יתרום לתקות י שכל אחד מהשותפים דכ –תקות 

והשלטון את הסמכות האזרחית. אילו סמכות חכמי ההלכה הייתה גם היא סמכות אזרחית, מסתבר שדי 

                                                                                                                                                         
 קרבת זמןכיוון ששתי ההתבטאויות כתבו במיין זה, ). קשה לומר שהרב הרצוג שיה את דעתו בע147לתקן תקות (שם, עמ' 

בשת תש"ט או מעט לפיה. לכן מסתבר שההתבטאות השייה מתמקדת במסקה העולה מדברי הרב שפירא שאיה  –

  מבוססת בהכרח על קבלת עמדתו.

עיקרון 'דיא דמלכותא'. ה. לא ברור האם לדעת הרב הרצוג יתן לבסס את סמכות החקיקה האזרחית על 68ראו לעיל, עמ'  352

קוטרס הצעת תקות בירושה. הוא מביא את מחלוקת ה, פרקים ג, ז) בשי פרקים של שםבעיקרון זה דן הרב הרצוג (

הראשוים בשאלה, האם העיקרון חל גם על מלכי ישראל שבארץ ישראל, את שיטת בעלי התוספות, שהעיקרון חל רק על 

שהקרקע שלהם, ואת שיטת הרשב"ם שהעיקרון חל גם על מלכי ישראל (לדיון בשיטת הרמב"ם  מפימלכי אומות העולם 

). לדבריו, גם בעלי התוספות מודים שיש סמכות למלך ישראל להטיל מיסים לצורך 233; 126; 108ראו: שם, עמ'  בעיין זה,

כאשר המלך קיבל את הסכמת העם לחקיקה (שם, עמ' חוק ), או לחוקק 126הציבור, למשל, כדי לממן את הצבא (שם, עמ' 

67 .(  

אחד הוא קט כדעת התוספות, שחוקים של שלטון וכרי לא חלים  דומה כי קיימת סתירה בדברי הרב הרצוג, משום שבמקום

בארץ ישראל (אמם, בכל חל 'דיא דמלכותא'  הכללבארץ ישראל (ה"ל, פסקים וכתבים ג, עמ' רג), ובמקומות אחרים כתב ש

ג דין המלכות'; 'בדבר של רבים וה –עמ' שב  ,ט שםראו למשל,  .אחד מהמקומות האלה הוא תלה את הכרעתו בימוק אחר

בעיין חקיקה פלילית 'הכל מודים שיש  – 84'שעל מת כן כס המלוה לעסק'; ה"ל, תחוקה לישראל ב, עמ'  –שם, עמ' קפו 

כח ביד המלכות אפילו מלכות זרה ש"אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו" '). עוד יש לציין, שבספרו האגלי 

)Rabbi Herzog, laws of property, p. 109 .א דמלכותא' עוסק בקהילות יהודיות תחת שלטון זרהוא כותב ש'די (  

של אחד מחוקרי מכון הארי פישל  'דיא דמלכותא'ראו גם במכתבו של הרב הרצוג (ג' ביסן תש"ח), בוגע לקוטרס בעיין 

מלכות ישראל ו"דיא דמלכותא דיא" זהו  (הרב פריסמן). במכתב זה כתב הרב הרצוג ש'המלכות של המדיה היהודית תהיה

יש לו חשיבות גם בשביל המדיה  "דיא דמלכותא דיא"עיקרון המשתייך למלך כרי כשישראל בגלות... ואולם העיבוד של 

  ). 233היהודית, כי ממה אפשר ללמוד כמה דברים, כאילו מדין קל וחומר, אך לא תמיד כמובן' (ה"ל, תחוקה לישראל ב, עמ' 

הרושם העולה מכל המקורות, הוא שבאופן עקרוי הרב הרצוג פסק כדעת התוספות שאין 'דיא דמלכותא' בארץ ישראל, 

בהם הציבור גמר בדעתו שאולם, למעשה הוא סבר שיש תוקף במקרים רבים, כגון בעייי הרבים, בתחום הפלילי ובמקרים 

 להתחייב על פי החוק.

עלה ספק אם יש סמכות לבחרי ציבור שכולם עמי הארץ הדם להיבחר כבחר ציבור הרב הרצוג . בוגע לכשרות א63, עמ' שם 353

) וכן הוא כתב שהסהדרין יכולה להדיח בחר ציבור שאיו והג 196'כי הם יכולים להשתמש בזה גם שלא כהוגן' (שם א, עמ' 

  ת הפיקוח הרבי על המהיגות הפוליטית.). קביעות אלה מגבילות את ריבוות העם, ומחזקות א11כשורה (שם, עמ' 

שהם זוכים לאמון הציבור הרי שיש להם סמכויות רחבות מאשר  מכיווןבוגע לסמכות בחרי הציבור כתב הרב הרצוג ש

'יש מקום לטעון שמלכות ישראל דמוקרטית איה דומה למלך ישראל... ושכל חוק שהפרלמט שלה חוקק יש לו דין  :למלך

ובכל זאת אין בכך כדי לאפשר חקיקת חוק שעוקר דין תורה מכל וכל (שם ב, עמ'  ,ו עליהם בי המדיה'של קבלה שקיבל

), המממשת 142הרב הרצוג ציין גם את סמכות בחרי הציבור לאשר את מיוי המלך (שם א, עמ'  ).127-126; וכן שם, עמ' 172

והדעת ותת שסמכות זו מוקית אך  ,כים לפקד על הצבאאת עקרון ריבוות העם. הרב הרצוג לא כתב שטובי העיר מוסמ

 ורק למלך או לממלאי מקומו. מכאן, שסמכות טובי העיר מקיפה רק את עייי הפים.
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  .היה בחקיקה אזרחית ולא היה צורך באישור של הרבות

עד כה עסקו בסמכות השיפוט והחקיקה של חכמי התורה. אולם, הרב הרצוג טען כי לחכמי 

בה הרב הרצוג סייג שהתורה הייתה מעורבות מסוימת גם בתחום הההגה והביצוע. פתח דווקא בקודה 

דברי הרמב"ם (משה תורה, סהדרין ה, א) שיש צורך באישור של פי  לעאת סמכות חכמי התורה, 

רין למיוי המלך. על כך כתב הרב הרצוג שהסהדרין אמורה להציע את המלך בפי העם 'אבל הסהד

דהייו, הסהדרין הייתה גורם ממליץ ולא גורם מחליט  354הברירה תוה בידי העם למותו או לא למותו'.

יבור. כפי רבים להיות מעורבים בההגת הצה עלאולם במקומות אחרים הוא כתב במפורש ש במיוי המלך.

  שהוא כתב בוגע לתפקידו של רב בישראל:

מובן שמתפקידו של רב הוא לעבוד למען התורה והמצוה, אבל טובת כלל ישראל 

והצלת פשות כסות בחוג תפקידו הקדוש של כל רב, ומכל שכן של ראש הרבים בלי 

גדלה  שום ספק... לפים בישראל עמדו גדולי הרבים בראש ההגת האומה, וע"י כך

השפעתם ברקע של התורה והמצוה. בוגע לדורות האחרוים מספיק להזכיר את הגאון 

  355ר' יצחק אלחן זצ"ל וגם בימיו את הגאון ר' חיים עוזר זצ"ל...

כאן טען הרב הרצוג שתפקידו של הרב איו רק ההגה דתית אלא גם עיסוק בקיום הפיזי של 

חיים עוזר גרודז'יסקי שהיה המהיג הרוחי של אגודת ישראל זכיר את הרב הלכך הוא  ההאומה. כדוגמ

  בפולין, ומקובל לראות בו הראשון שמימש את דגם 'דעת תורה' המבוסס כאמור על דגם הכפיפות.

כיוון שבמקומות רבים אחרים מאיי סבור שיתן להסיק מכאן שהרב הרצוג תמך בדגם הכפיפות, 

המהיג הפוליטי שאיו כפוף לחכמי התורה. לפיכך, אי סבור  הדגיש הרב הרצוג את האוטוומיה של

שכוות הרב הרצוג בדברים אלה לתמוך בדגם ההשלמה בין המהיג אזרחי והמהיג הדתי. במסגרת זו, 

אמור המהיג האזרחי לעסוק גם בעייי הדת והמהיג הדתי אמור לעסוק בעייי הקיום החומרי. אגב כך, 

רצוג הג בהתאם לתפיסתו זו, וכאמור, פעל בחו"ל לעצירת השמדת יהודי אירופה, יש להעיר כי הרב ה

  ).52למען הפליטים היהודים, ולמען הקמתה של מדית ישראל (ראו לעיל עמ' ולאחר השואה 

                                                 
 .141שם, עמ'  354

 .308שם ג, עמ'  355
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  סיכום .6

בעיי הרב הרצוג, המשטר היהודי הרצוי הוא תיאוקרטיה, שבה דין התורה קובע את המסגרת 

  ). חוקתית תיאוומיההחוקתית לדין המדיה, ומאפשר חקיקה אושית בתוך גבולותיה (

את גבולות הגזרה לסמכות חכמי ההלכה לתקן תקות משרטט הרב הרצוג בזהירות רבה. לדעתו, 

 לאומות להידמות כדיתקות  לתקן ואין התורה דין את לגמרי שימוש בסמכות זו באופן שעוקר אין לעשות

 כלכלייםאו כמעה לאיטרסים  המציאותשיוי  בשללחקיקה אזרחית  מקום. ככלל, הוא סבור שיש העולם

 אלה מממשים את דגם ההשלמה, שבו החקיקה האזרחית משלימה את עקרוותהציבור.  של לגיטימיים

  .להחילוהדין הדתי, מממשת את ערכיו ומסייעת 

ביע עמדה חרצת שלפיה הרשות השופטת היא דתית, ואין להכיר בסמכות שיפוט ההרב הרצוג 

מקבילה של ערכאה שאיה דתית, למעט במקרים שבהם לא יתן למצוא דייים הכשירים לדון בדיי 

ת החקיקה של חכמי התורה ובעות ממקור דתי דגיש שהן סמכות השיפוט הן סמכוהתורה. כמו כן, הוא 

סמכות החקיקה של המהיגות האזרחית, המבוססת בעיקר על משפט המלך כ שלאולא מהסכמת הציבור. 

  ועל תקות הקהל.

הרב הרצוג המלך כפוף לפי בעיין יחסי הכוחות שבין הההגה האזרחית לההגה הדתית, מצאו ש

הדין הדתי החל עליו, אך הוא עצמאי לחלוטין בכל הוגע לשימוש  אמם לסהדרין בכל הוגע לפרשות

 דגם ההשלמהבסמכויות שהקה לו דין התורה. הסקו שהרב הרצוג תמך בשיטת משטר שאותה כייו 

ולפיה יש יחסי גומלין בין הההגה הדתית לההגה האזרחית: הההגה  356המתאימה לשיטתו של הרמב"ם,

רסים הפוליטיים והחומריים של האומה (כפי שהג הרב הרצוג עצמו) ואילו הדתית שותפה בקידום האיט

  357הההגה הפוליטית שותפה בקידום האומה מבחיה רוחית.

  

  

                                                 
  .60; וססלר, עמדת פוסקי ההלכה, עמ' 12כפי שכתבו רביצקי, דת ומדיה, עמ'  356

), שכתב שהרב הרצוג תמך במשטר מעורב של 75סיכום זה שוה במעט ממסקות הדיון הקצר של אדלר (מדית התורה, עמ'  357

  המלך והסהדרין, או של המהיגות האזרחית והדתית.
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  במשת הרב הרצוג דמוקרטיה  .ה

  מבוא: יהדות ודמוקרטיה .1

במקומות אחדים דן הרב הרצוג בשאלת הסתירה שבין יהדות לדמוקרטיה, ובדרך כלל השיב 

המדיה הישראלית לפי תביתה המסורתית, איה לא 'שקיימת סתירה חלקית. כבר הוזכר כי בעייו 

במקום אחר הוא דן בשיטת המשטר לאור  358.'תיאוקרטיה גמורה ולא דימוקרטיה גמורה אלא ומוקרטיה

תהא בהכרח לא תיאוקרטית כולה ולא דימוקרטית כולה, ', ומסיק שהמדיה 'אות האקטואליתהמצי'

משמעותה  359.'דימוקרטית- במובן המודרי, עד כמה שאפשר לירד לעומק של שם זה, אלא תיאוקרטית

ההפרדה בין הדת לבין המדיה אסורה בהחלט, אבל ההרכבה הזאת טעוה 'המעשית של פשרה זו היא ש

  360.'וק וטיפול וטיפוח רב מצד חכמי התורהעיון עמ

אם כי בחלק מכתביו  361כיר אם כן בקיומה של סתירה בין דמוקרטיה לתיאוקרטיה,ההרב הרצוג 

קש למתן את הסתירה. כך למשל, באום לכבוד קבלת הפים לשיא וייצמן הוא מתאר את הקמת יהוא ב

כי אם באמת ובמשפט ובצדקה, ויחד עם  לשם הקמה למופת מדיה דימוקרטית, לא רק בשם,'המדיה 

הרגיש צורך למתן את הסתירה שבין הרב הרצוג מסתבר שבאום  362.'זאת מדיה שיסודתה בהררי קודש

  שתי שיטות המשטר, אך יכר גם מדבריו אלה, שהסתירה אכן קיימת. 

  ורמטיביותההתשתיות  .2

טיביות: אידיבידואליות, לפי הליגר, דמוקרטיה ליברלית מבוססת על שלוש תשתיות ורמ

  אויברסליות ורציוליות. להלן בחן את עמדותיו של הרב הרצוג לגבי כל אחת מהן. 

                                                 
 11הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  358

  .209שם, עמ'  359

  שם. 360

בשי המקומות הוא מתייחס לסתירה בין תיאוקרטיה לבין דמוקרטיה ומזכיר את האילוצים  – 205; 2ראו גם: שם, עמ'  361

 הפימיים והחיצויים להקים משטר דמוקרטי. 

, עמ' תקמב, 'מבחית קיום ב, 'מדיתו דימוקרטית תהא'; ה"ל, פסקים וכתבים 222. ראו גם: שם א, עמ' 253שם ג, עמ'  362

 קרוי הדמוקרטיות הכה'.ע
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  אידיבידואליות .1.1

לא מצאו התייחסות משמעותית של הרב הרצוג לערך האידיבידואליות, ולא לעימות שבין ערך 

ך שבתקופה שבה פעל הרב הרצוג, זה לערך הלאומיות. אפשר שיש לתלות את דלות החומר בעיין זה בכ

בעשור הראשון להקמת המדיה, היסוד הלאומי היה חזק ביותר, ולא הותיר מקום לדיון 

באידיבידואליות. כמו כן, ייתכן שדלות הדיון בעיין זה קשורה לכך שהרב הרצוג התמקד בושאים 

תכן שבושא זה, שלא יילא, ימעשיים שבהם היה מתח ויגוד בין העמדות הדתיות לאלה החילויות. ממ

  היה שוי במחלוקת בין דתיים ללא דתיים, לא חש הרב צורך דוחק לעסוק.

  ותאויברסלי .1.2

הרב הרצוג מדגיש את חובת העם היהודי לשמור על ייחודיותו, אך בצד זאת מכיר גם בייעודו 

שיטת משטר ההוגה האויברסלי. הדגשת הייחודיות הלאומית עולה בהקשר המדיי בדחיית ההעתקה של 

  בקרב חלק מאומות העולם:

מדית ישראל] תהא דימוקרטית ברוח הישראלית =שאיפתו שהיא [-רצוו

המקורית... אין זה הכיוון שלו שהדימוקרטיה שלו תהא חיקוי גמור, מעשה קוף, 

  363משועבדת ברוחה אל הדימוקרטיות של הגויים.

יש ייעוד אויברסלי, ו'סופה [של מדית ישראל] דגיש שלמדיה האולם בצד אמירות אלה הוא 

באום ששא בגות ההצעה להפוך את ירושלים לעיר בילאומית, הוא  364.'להיות לאור גויים בדעת אלוהים

  דגיש את תפקידה האויברסלי של ירושלים היהודית:ה

לאומית במובן של -העיר בה' הידיעה הבין –לאומית -אז תהיה ירושלים העיר הבין

 ו יזרמו,  –ביאי ישראלובע... לעמים כולם, אשר ממלאמור, היא תהיה המעין ה

גלי עקרוי הצדק והחסד והטהרה והקדושה, גלי דעת  –ירוצו ללא הרף גלים אדירים 

                                                 
. כאמור לעיל, הרב הרצוג התגד בתוקף לתקות שמקורן ברצון להתדמות לאומות העולם 222ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ'  363

('אם הדרישות מכווות לעשות שוויון גמור בין איש לאשה בעייי ירושות, מפי שזהו הדין  2שם ב, עמ'  :הדמוקרטיות, ראו

  ם הדמוקרטיים במערב אירופא... לא אבה ולא שמע להם').במשפטי הגויי

('אותו תיקון עולם... אי אפשר לו שיבוא אלא בהשפעת עם ישראל לאחרי  179, עמ' , אומים. וראו גם ה"ל258שם ג, עמ'  364

  שיחדש ימיו כקדם בארץ חוזיו וביאיו'). 
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  365לכל יושבי תבל. –אלוקים, גלי רעיון השלום העולמי 

מדותיו בסוגיות עצמו כבעל תפקיד אויברסלי, ולא אחת הביע את עאת הרב הרצוג ראה 

היה שותף ליסוח  366בילאומיות. כך למשל, הוא קרא מספר פעמים למיעת מלחמה גרעיית עולמית,

החוקה של אירלד ופעל למען עיי מדיה זו, ואף פעל להחלת ערכיו של המשפט העברי בקרב משפטים 

   367שאים יהודיים.

  רציוליות .1.3

אמם  368סט מובהק, המתרחק מכל גיעה בסתר.היו שביקשו להציג את הרב הרצוג כרציולי

בכמה מקומות בכתביו מדגיש הרב הרצוג את הרציוליות של ההלכה היהודית. כך למשל, הוא כתב שבדין 

אמן לתפיסה זו, פעל הרב הרצוג  369גיון שיתן להבה על ידי כל באי עולם.יהממוי והפלילי העברי יש ה

                                                 
 .221-210שם, עמ'  365

תת לכם הזדמות היסטורית בבת אחת למוע מלחמת עולם איומה ווראה ולפות דרך ('שמעו עמים כולם, י 226שם, עמ'  366

 לשלום העולמי הבואי').

רי לשיטות משפט זרות, ראה שעמדתו של הרב . בוגע להשוואת המשפט העב56, וראו לעיל עמ' 69ה"ל, המוסדות א, עמ'  367

הרצוג היא מורכבת. מחד גיסא, הוא פרסם מאמרים שיש בהם השוואה בין המשפט העברי והמשפט האגלי (כגון: ה"ל, 

). מאידך גיסא, הוא יוצא בתוקף כגד השוואה בין חוקי התורה לחוקי האומות וטוען 225-218תחוקה לישראל ג, עמ' 

בחיה הפימית הרוחית היא דבר שחלילה לו העלות על הדעת כי כגבוה שמים מעל הארץ כן גבהה התורה ש'השוואה מה

האלוהית שתה לו מן השמים מאיזו סיסטמה של חכמת משפט שהיא פרי מחשבתם ורוחם של בי אדם' (ה"ל, פסקים 

  עמ' תה).  ט,וכתבים 

פסולה, לבין השוואה חיצוית, שהיא לגיטימית והוא לקח בה חלק בעצמו. בחין בין השוואה 'פימית רוחית' המסתבר שהוא 

ל, לבין כל שיטת משפט אחרת שהיא - במילים אחרות, הרב הרצוג עמד על השוי המהותי בין המשפט העברי שהוא תורת הא

  יצירה אושית. אין בכך כדי לשלול השוואה בין מאפייים שוים של שתי שיטות משפט אלה.

תגד בעקביות לטעות של חלק מן המלומדים, שהמשפט העברי אימץ חוקים של אומות האגב כך יש להזכיר שהרב הרצוג 

העולם. כל אימת שמצא דמיון בין חוקי התורה לחוקי האומות הוא טען שהאומות חיקו את עם ישראל: 'הבא לי ראיה 

. ראו פירוט במאמרו של רדזיר, 428ה"ל, המוסדות א, עמ'  שחכמי רומי לא הושפעו מחכמי ישראל' (שם, עמ' תכו, וכן:

  ). 532-506יחסו של הגרי"א הרצוג, עמ' 

עלים עין מהיבטים חיוביים הקיימים בשיטות משפט זרות. כך למשל, חרף ההכרה בכך שהמשפט הא לעם זאת, הרב הרצוג 

'צלילים מוסריים כל כך יפים'. בהקשרים אחרים גם האגלי 'דן לתלייה ממש גבים שגבו אפילו תרגולת', הוא מצא בו 

לדעתו, מקורם של 'צלילים יפים' אלה בהשפעה יהודית, ו'אם לא הושפע ממשפט התורה, הושפע מאשים מזרע בית ישראל' 

). לא מן המע שיחסו המיוחד של הרב הרצוג למשפט האגלי קשור להיכרות 220(הרב הרצוג, תחוקה לישראל ג, עמ' 

  שית שהייתה לו עם שיטת משפט זו. האי

 .111ראו למשל, בות, בין חילוי, עמ'  368

 .216הרב הרצוג, תחוקה לישראל ג, עמ'  369
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  אים יהודים. להגשת המשפט העברי גם למשפטים ש

יתרה מזו, הרב הרצוג, טען שלא אחת מתברר שהרציוליות של המשפט העברי רבה מן 

הרציוליות הקיימת בשיטות משפט שאין דתיות. כך למשל, בהשוותו את המשפט העברי למשפט הרומי 

לית של ביגוד לפורמליות הכבידה והסקרמט ,'בתורת הקיים שלו שולטת רוח רציואליתהוא טען ש

  370.המשפט הרומאי'

אולם הצגת הרב הרצוג כרציוליסט איה מדויקת כלל. עיון בכתביו של הרב הרצוג מגלה שהוא 

היהדות מתחילה בגלה, ומתמרת 'בהחלט סבר שיש בהלכה היהודית גם מרכיב לא רציולי, ובלשוו: 

חזר הרב גם בבואו לשבח את על תפיסה זו  371.'ועולה ומסתיימת בסתר, שהוא למעלה מעל לחלק הגלה

  המשפט העברי:

כשאתה מתבון במשפטים ורואה את אור הצדק הגדול שבהם, את האור המזהיר 

כזוהר הרקיע, מהם תקיש גם על החוקים שאין אתה מוצא בהם טעם לפי השכל 

המצומצם שלך, אז תבין שהטעמים והימוקים של החוקים הם בשום פים לא גד, 

  372מהשכל שלך... והם סודות התורה!'אלא למעלה למעלה 

אושי גם -דהייו, מתוך הצדק שיש במצוות ההגיויות ('משפטים') יתן להסיק שיש צדק על

להבתן של  עליוןהמבחן לא תהיה לעולם הרציוליות במצוות שטעמן איו מובן ('חוקים'). בשל כך, ה

   373המצוות או לקביעת תחולתן והיקפן.

  ייםעקרוות יסוד דמוקרט .3

העיסוק של הרב הרצוג בעקרוות הדמוקרטיים של המשטר איו שיטתי, והוא גזר מן הצורך 

                                                 
תיב. הרב הרצוג אף טען, שאילו הייתה השראת שכיה היה יתן להבין אפילו את המצווה -ה"ל, פסקים וכתבים ט, עמ' תיא 370

בהערת שוליים שם, הערה ה, הוא הוסיף שאילו היו משמידים את  .107עמ'  להשמיד את עמלק (ה"ל, תחוקה לישראל א,

 היטלר וחברי התועה האצית בראשית דרכם, הדבר היה בגדר רחמים כלפי העם היהודי ושאר באי עולם).

 .230, עמ' ה"ל, הרמב"ם 371

רברבוים, על הסתייגות; ה"ל, דתיות . עוד על גישת ההשגבה של טעמי ההלכות ראו: לו225ה"ל, תחוקה לישראל ג, עמ'  372

 הלכתית.

בהתאם לתפיסה זו, הוא דחה את ייחוס הרציוליות הטהורה לרמב"ם באומרו ש'טעות טעו, טעות גדולה, אלה המסים  373

  , פסקים וכתבים ט, עמ' תטו). רב הרצוגלהכיס את כל המצוות במסגרת של השכל המצומצם' (ה
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האקטואלי לעסוק בסוגיות אלה. בשל כך, חלק מן העקרוות הדמוקרטיים זכו לדיון רחב ועשיר בכתביו 

  374בעוד שאחרים זחו או שהדיון בעיים דל.

  ריבוות העם .3.1

בשורה של התבטאויות דחה הרב הרצוג את עקרון ריבוות העם. כאמור, הרב הרצוג דחה 

אשר בתקיפות את עמדתם של אלו שסברו שהסהדרין הייתה מעין פרלמט השואב כוחו מן הציבור, 

כמו כן, בעייו, שיטת המשטר הראויה  375על הכוח הייצוגי של הסהדרין. תלחדש הלכות מבוסס סמכותה

אמם  376.'הכל מתהל על פי המלך (ומובן שיש לו יועצים) ובית דין הגדול', כש'מורכיה תיאוקרטית'היא 

   377מיויו של המלך תלוי בהסכמת העם.

מיוי ראש ומהיג... 'כאשר לא יתן למות מלך בהתאם להוראת הביא והסהדרין, יש לדאוג ל

ום על ידי הציבור של הבוחרים, כפי חוקת יק'. מיוי זה 'ראש וראשון של המדיה... למספר שים

למדו אפוא, שבדיעבד, בהיעדר אפשרות למיוי מלך, יש להעדיף מיוי דמוקרטי קצוב בזמן,  378.'הבחירות

  . דמוקרטיה בדיעבדההרב הרצוג דגל בדגם ש ראהמכאן  379המשקף את רצון העם,

ון של הרב הרצוג על סמכות הההגה גישה חיובית יותר לעקרון ריבוות העם מצא בדיביגוד לכך, 

אם כי,  380,'הגוף הכי דימוקרטי בישראל על פי התורה'טובי העיר. ההגה זו היא בעייו  תשבע – המקומית

כך שריבוות  381,'להעביר ראש של עיר שלא הג כשורה'גם גוף זה כפוף למרותה של הסהדרין, שיש בכוחה 

  העם מוגבלת על ידי התורה. 

                                                 
 עסק באופן משמעותי בסוגיית הכרעת הרוב או בשאלת בחר ציבור כשליח או כאמן.למיטב ידיעתי הרב הרצוג לא  374

('ותבלבלה מחשבתם לדמות שהסהדרין הגדולה היא מעין פארלאמט, מעין גוף מחוקק,  261ה"ל, תחוקה לישראל ג, עמ'  375

. יש גם 11. לפרלמט'), וכן שם, עמ' ('אין זכר במקורות שלו.. 4שהכוח בידם לשות את החוקים'). וראו גם: שם א, עמ' 

), באופן 71לזכור, שהרב הרצוג קבע מגבלות הלכתיות רבות על חקיקה אושית משלימה לדין התורה (ראו את הדיון בעמ' 

 שמגביל מאוד את שיקול הדעת של החכמים בהתקתן של תקות.

 .4שם, עמ'  376

  ('והדעת ותת שהמכוון הוא לראשי העם'). 142. וראו שם, עמ' 143-141; 139; 96שם, עמ'  377

 , וכן ה"ל, פסקים וכתבים ב, עמ' תקכז.137, ראו גם שם, עמ' 6-5שם, עמ'  378

  .היעדר צאצא ידוע לבית דוד – לא למותר לציין שעמדה זו לא גובשה עקב אילוץ חיצוי, אלא עקב אילוץ אובייקטיבי 379

  .11ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ'  380

  שם. 381
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טובי העיר מייצגת ההגה  תשל שבע שהההגה, המקובלת התפיסה שחרף, להדגיש המקום כאן

 יכול העיר טובי תשבע דגםש סבר הרצוג הרבמקומית בלבד, ובשל כך לא יתן להקיש ממה לההגה של מדיה, 

 למלך העיר טובי בין שההבחה ראה, זאת לאור 382.הלאומית ברמה המשטר לסמכויות גם לשמש בהחלט

 היה המלךשל הקהילה, בעוד ש הפים בעייי לעסוק מוסמכים היו העיר טובי: מתחומי הסמכות שלהםובעת 

   383.וביטחון חוץלעסוק בעייי  מוסמך

דד בעקרון ריבוות העם באופן מסויג. במשטר האידיאלי, הוא ימן הדברים עולה שהרב הרצוג צ

מעדיף את המורכיה על הדמוקרטיה, לצד מרכיב דמוקרטי משמעותי ביהול עייי הפים. עם זאת, 

בדיעבד כאשר לא יתן למות מלך, עדיפה בחירת ההגה בדרך דמוקרטית. כך שיתן לומר שהרב הרצוג 

במשטר (שבא לידי ביטוי בדיי תקות הקהל), ומרכיב של  חילהדמוקרטיה לכתראה מרכיב של 

  ).41במשטר במצוות מיוי מלך (ע"פ הגדות אחיטוב, לעיל עמ'  דמוקרטיה בדיעבד

  שוויון זכויות פוליטיות .3.2

מטבעה והמתגדת לשיויים מרחיקי לכת במבה החברתי, הרב  חרף עמדתו האישית, השמרית

  לקדם את השוויון, כל עוד אין הדבר מוגד להלכה.כון הרצוג היה קשוב לרוח הזמן ו

אי סובר בהחלט שהמקום ההולם את האשה הוא הבית ותפקידה המתאים לה שלכך 

ושלא טוב למין האושי וצרה, לעשות רצון בעלה, בגבולות ידועים, וגידול הבים, 

שהיא תתחרה עם הגבר בים הגועש של החיים מבחוץ, וכל כבודה בת מלך פימה. אבל 

מה עשה וזרם הזמן חולל שיויים כבירים ואי אפשר לשחות כגד הזרם. ואם הייו 

   384תקלים באיסורים מן הדין ממש היה העין אחר, אבל אין הדבר כך.

                                                 
  במדיה ככח ז' טובי העיר בעירם?'). ('וכלום מפי שרשותם משתרעת על המדיה כולה, כלום אין כחם יפה 63שם ב, עמ'  382

 .126-123ראו: רכיץ, מדיה כהלכה, עמ'  383

. דבריו בעיין זה משקפים מדייות פסיקה פורמליסטית, 109, ראו עוד שם, עמ' 111הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  384

), 287המבכרת את ההלכה הפסוקה על פי האידיאולוגיה של הפוסק. אך השוו לדברי הרשקוביץ (הרב הרצוג כמשפטן, עמ' 

הרב הרצוג להשתמש בביטויים המבליטים את הרבה ה של חוק ומשפט שטוען שבדיון על סמכות המלך ליצור מערכת מקביל

שהובילה גם לפסיקה. להרחבה בעיין ערך השוויון במשתו של הרב הרצוג ראו גם להלן  , התגדותהתגדותו האישית לכך

  ), בפרק על עקרוות היסוד הליברליים.89(עמ' 
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  385הרצוג להכיר בזכותן של שים לבחור ולהיבחר.מכוחה של עמדה זו כון הרב 

אף שההלכה  386ציג הרב הרצוג עמדה דומה,האף בוגע לזכותם של בי מיעוטים לבחור ולהיבחר, 

שוללת מיוי של וכרי (לרבות גר תושב) לכל תפקיד ציבורי שיש בו מן השררה. להצדקת עמדה זו גייס הרב 

ציבורית. ברמה ההלכתית הוא טען, שככל הראה, האיסור למות  הרצוג טיעון הלכתי ושיקול של מדייות

ברמת המדייות ההלכתית הוא טען, שיש להתחשב  387וכרי לתפקיד ציבורי איו חל על מיוי לזמן קצוב.

בדרישה הבילאומית להעיק שוויון זכויות מלא לכל אזרח, ולהבין שבמשטר הדמוקרטי לא יתן להפלות 

  אזרחים. 

-משרה אזרחית גרידא, לא דתית'הרב הרצוג סייג ואמר שדבריו בעיין זה וגעים לעם זאת, 

שיא המדיה, שהוא בוודאי במקום ', וכן, שהמיוי הוא לכל תפקיד ציבורי, למעט התפקיד של 'ישראלית

 389מכאן עולה המסקה, שמבחיה הלכתית, אין מיעה למות וכרי לתפקידים בכירים ביותר, 388.'המלך

                                                 
). הפרק 101-95בעיין זה דן הרב הרצוג בספר על החוקה, בפרק שכותרתו 'הבחירות'. (הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  385

העוקב הוא מאמר תגובה של הרב הרצוג למאמר של רבה של המבורג הרב אברהם שמואל בימין שפיצר (הרב שפיטצער, 

דברי הרמב"ם שכתב שיש איסור למות אישה לתפקיד של מלכה (הרב כתורה יעשה) שעסק באותו עיין. הרב הרצוג דן שם ב

). כמו כן, הוא ציין את הלחצים 107, 103), אך הוא ציין שיש חולקים על הרמב"ם (שם, עמ' 97הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ' 

), ואף ציין 97 תה את תמיכתו בהקמת המדיה בהעקת זכויות פוליטיות לשים (שם, עמ'ההחיצויים של האו"ם, ש

סס את עמדתו המצדדת במיוי של שים לתפקידים ציבוריים הן על ישדרישה דומה קיימת גם בקרב היישוב. הרב הרצוג ב

הן על כך שחכמים לא התגדו למיוי שלומציון למלכה בימי בית וכך שלדעתו ההלכה איה חלה על מיוי לתקופה קצובה, 

  שי. 

ם התמוה ברורה יותר, משום שהרב הרצוג העריך שהימעותן של שים דתיות מלהשתתף בעיין זכות הבחירה של שי

  ).98בבחירות תגרום ל'הריסת הדת חס וחלילה' ובשל כך יש להשתתף בהליך הבחירות (שם, עמ' 

ג, הקובע ) גם את התקדים שמופיע בשו"ת הרשב"א ג, תמ101, ראו גם שם, עמ' 112(שם, עמ'  זכירהבהקשר זה, הרב הרצוג 

סיק הרב השבכל הוגע להחלטות של קהילות ישראל 'השים כאשים, כי מי יגזור על ממום בלא רשותם'. מדברים אלה 

  הרצוג שבבחירות דמוקרטיות (כפי שהגו בקהילות ישראל), יש לשים זכות השתתפות מלאה. 

), אך הוא ממליץ שלא 112חר לפרלמט (שם, עמ' למעשה, הרב הרצוג קבע שאין עילה הלכתית למוע משים לבחור או להיב

). בהקשר זה יש להדגיש, שהעמדה ההלכתית הליברלית של הרב הרצוג בעיין 110למות אישה לתפקיד של שר (שם, עמ' 

), אלא משיקולים 643הלכה ציוית, עמ'  ,מעמד האישה, איה ובעת מכיעה ללחצים חיצויים (כדעתו של בורגסקי

הממויות של זכויות ה. ביגוד לכך, את כוותו לתקן תקות המשוות את זאת, אף שדעתו האישית היתה אחרת ,הלכתיים

לטעון שהרב הרצוג חשש להודות שלחצים ), כך שקשה 89שים לאלה של הגברים הוא ימק בלחצים חיצויים (לקמן עמ' 

  חיצויים מהווים שיקול הלכתי בפסיקת ההלכה שלו. 

 .22הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  386

 .23שם, עמ'  387

 שם. וראו גם אצל בורגסקי, בין שיתוף לכיבוש. 388

עדיף ה, וכן, הרב הרצוג 95 , עמ'אם הדבר עשה בהתאם לרצון רוב הציבור היהודי בארץ: הרב הרצוג, תחוקה לישראל, א 389
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   390מליץ לקבוע הליך בחירה שימע אפשרות כזו.הות רמטכ"ל וראש ממשלה, אם כי, הרב הרצוג לרב

  עקרוות יסוד רפובליקיים .4

  הגבלת כוחו של השלטון .4.1

מעקרוות היסוד של התפיסה הרפובליקית. היא טון ), הגבלת כוחו של השל36 כאמור לעיל (עמ'

בדרך כלל, המלך הוא שליט  ,זה סוגשהרב הרצוג מצדד במשטר מורכי. במשטר מ הוזכר לעילביגוד לכך, 

  יחיד שאיו כפוף לביקורת ציבורית והוא מעביר את תפקידיו בירושה ליוצאי חלציו. 

שיש בהם שררה עוברים בירושה, בוסף הציבוריים  פקידיםיתרה מזו, ההלכה קבעה שכל הת

אזרחיים במשטר המודרי  שתפקידיםהביע דעתו בשורה של פסיקות  רצוגלסמכות המלך. אולם, הרב ה

 קבעה שבעייםתפקידים בחברה מסורתית, לבמהותם  דומיםעוברים בירושה משום שהם אים אים 

ת דתיות, שבהן העברת התפקיד בדרך זו הייתה אף בוגע למשרו 391.בירושה עובר שהתפקיד ההלכה

   392הרב הרצוג לתקן תקה שתבטל את העברת התפקיד בירושה.שאף מקובלת בחלק מהקהילות היהודיות, 

) המבקשת להגביל את 36 עמדה זו מאמצת למעשה תפיסה רפובליקית מודרית (ראו לעיל עמ'

הכוח השלטוי, ומכוחה של מגמה זו, מעדיפה מיוי על פי כישוריו של האדם ומיוי הכפוף לביקורת 

  ציבורית, על פי העברת התפקיד בירושה, ללא ביקורת בדבר התאמת המועמד לתפקיד. 

   זכות הקיין .4.2

, שגם דן הרב הרצוג ביחסה של ההלכה היהודית לקיין הפרטי 393בתשובה בעיין יחסו לקומויזם,

                                                                                                                                                         
שהמיוי ייעשה מכוחם של עקרוות כלליים, מבלי שייקבע בחוק במפורש שיש לוכרי זכות לבחור ולהיבחר. ואכן, כך קרה 

 בחתימת מגילת העצמאות. 

  25. וראו גם, שם ג, עמ' 145-144שם, עמ'  390

חית שררה שלמדו ממלך וכהן גדול'). בתשובה אחרת הוא עמ' שכח ('משרה משרדית איה בב ט,ה"ל, פסקים וכתבים  391

מיוחד לו, כגון שאביו שר צבא בישראל וכדומה והבן אין לו כשרון הבה לכך, היתכן הכתב ש'אם איו ראוי למלא התפקיד 

רת אביו רש את ההלכה הקובעת שבן יורש את משי, עמ' שכו). כמו כן, הוא פשםשיעמידוהו לטובת הציבור? ודאי שלא' (

  בצמצום, וראה בה המלצה בלבד, להעדיף את היורש על פי כל מועמד אחר, אך הציבור רשאי לדחות המלצה זו (שם). 

לו היה לי כוח] הייתי מתקן תקה ליובל שים, אם לא יבוא המשיח, לבטל את החזקות =א, עמ' עא ('ואם איישר חילי [ שם 392

 ט, עמ' שכו. םשבין בישיבות בין ברבות'); ראו עוד: 

 השואל היה בו, יעקב, ששאל כיצד היה האב מגיב אילו התבקש על ידי האפיפיור להצטרף למאבק גד הקומויזם. 393
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הפקעת הבעלות ללא 'ובשל כך  394,'תורתו מכירה את הרכוש הפרטי', וקבע ככלל שהוא ערך רפובליקי

לם', ולדעתו, אמם הוא מסכים שיתן להפקיע את הקיין הפרטי לצורך 'תקת העו 395.'יסוד בדין, היא גזל

   396הרבים הם המוסמכים לקבוע איזו תקה היא בגדר תקת העולם.

אכן, המשטר הקומויסטי ביקש להפקיע את הרכוש הפרטי כדי לתקן את החברה, אך הרב הרצוג 

בארצות הקפיטליסטיות כבר הולכים ועשים תיקוים בכיוון 'תרשם מכך במיוחד משום שהא ל

ון ודיון והכרעה, אם על פי התורה הרשות תוה לרוב ולממשלה לבטל את צריך עי'ו 397,'הסוציאליסטי

  398הרכוש הפרטי על כרחם של בעלי הרכוש, וכמה שפיכות דמים ומאסר תגרום המהפיכה הפתאומית'.

כיר בערך השמירה על הקיין הפרטי בצד הצורך לקדם מדייות רווחה, המן הדברים עולה שהרב 

ימת בקיין הפרטי. לדעתו, הדרך הראויה לשלב בין שי הערכים היא דרך של המחייבת לעיתים פגיעה מסו

אבולוציה ולא של רבולוציה, דרך המתקת את כשלי המשטר הקפיטליסטי בתחום הרווחה מבלי לפגוע 

   399יתר על המידה בקיין הפרטי.

  עקרוות יסוד ליברליים .5

החירות. בערך השוויון הפוליטי התפיסה הליברלית שעת בעיקר על שי ערכים: השוויון ו

במשתו המדיית של הרב הרצוג עסקו מעט לעיל, וכאן יורחב בעיין השוויון האזרחי, לצד העיסוק בערך 

  החירות, בעיקר סביב שאלת הכפייה הדתית. 

  שוויון זכויות אזרחי .5.1

  האישה זכויות .5.1.1

בתחומים רבים בהלכה יש שוויון אזרחי בין גברים לשים, אולם אין לכחד שבתחומים מסוימים 

                                                 
 ב, עמ' תקא. שם 394

 שם.  395

 שם, עמ' תקב. 396

 שם. 397

 שם. 398

, ולכן לא יוכל הפרטי הקיין, שם הרב הרצוג קבע שהמלך לא יכול להפקיע את 125ראו גם: ה"ל, תחוקה לישראל ב, עמ'  399

 לתקן תקות בירושה ללא סיבה.
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ההלכה היהודית איה גורסת שוויון זכויות מלא בין שים לגברים. לדעת הרב הרצוג, מצב זה איו ובע 

  אומה. אלא מן התפקיד השוה שהועידה להן ההלכה היהודית בחיי ה 400מזלזול בכישוריהן של שים,

), הרב הרצוג תמך בזכותן של שים לבחור 85כאמור לעיל (עמ'  – השיפוטי בהליך האישה

עה בעיין ולהיבחר על יסוד טעמים שיש להם עוגן איתן בהלכה. אתגר מורכב יותר עבורו הייתה ההכר

כם הרב הרצוג את השקפתה של ההלכה בלשון יהעקת זכויות שוות לשים בהליך המשפטי. בעיין זה ס

האישה שווה לאיש לכל דיין שבתורה, הייו שיש לה אותה הזכות שיש לאיש בכל משפט שביה ובין 'זו: 

הה בדרך כלל היא פסולה  איש אבל אין לה בכל דבר אותו הכושר המשפטי הציבורי, הכללי, שיש לאיש.

  401.'לעדות וכמו כן היא פסולה לדייות

אמם הוא מסכים לכך שהציבור רשאי לקבל על עצמו את עדותן של שים או להסמיך שים לכהן 

אספה המחוקקת... תצהיר 'בתפקידי שיפוט. לדבריו, הדרך הראויה לייצר הסכמה שכזו היא על ידי שה

ם ולדייים הפסולים מדין תורה ומתקות חז"ל... לעייי ממוות שמקבלת בשם הציבור כולו לעדי

ווי זכויות יתייחס להצעת חוק שהר כשותימאוחר ה פיעוההרב הרצוג רמז כאן להבחה ש 402.'ועושין

  שה בשת תש"י:אה

וודיע ברבים את התגדותו החזקה לחוק העקרוי הזה ובכללותו, אבל  מתגדיםאו 

ביותר או חייבים להזהיר את החזית הדתית, וכל הכחות שלו, בראשם השרים 

 חס לפגוע יוכל הזה שהחוקהדתיים, לא לתת שישאר חס וחלילה שום צל של אפשרות 

                                                 
וכיח זאת מההלכה הקובעת שאישה ראויה להורות הלכה, 'ולא חילקו בין הוראה בדברים פשוטים או קשים, או ההרב הרצוג  400

, ששים וכיח מכך ששים בישראל היו ביאותה). בוגע לכישורים רוחיים, הרב 109בין דאורייתא לדרבן' (שם א, עמ' 

  ). 57-56, וכן שם עמ' 64מסוגלות להתעלות למדרגות רוחיות גבוהות בדיוק כמו גברים (שם ג, עמ' 

אמם, ישם מאמרי חז"ל שמהם יתן לשמוע זלזול בכוחן האיטלקטואלי של שים, אך הרב הרצוג מפרש מאמרים אלה 

רש הרב הרצוג בצמצום, כמתארים יהשים לאלו של ילדים פהשווה את הכישורים של שם רב, ואף את דברי הרמב"ם, ובצמצ

'ודבר בהווה, מכיון שלא למדו תורה כלל ולא עסקו במשא ומתן... היו  ):111את המצב התון בימיו של הרמב"ם (שם, עמ' 

מועמדות  עלולות לתעות אחר אמוות טפילות והזיות, כמו הקטים, מה שאין כן שים שבזמו ובפרט אלה הזוכות להיות

ע"פ משה למלך על רמב"ם אישות [לבחירות פרלמטריות שהן בעלות ידיעות רחבות, וגם הן בבחית "היתה כאיות סוחר" 

 , ושאות וותות במסחר'. ]ע.ר –כא, א 

 .64-63שם, עמ'  401

  .39שם, עמ'  402
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  403'!וחליצה גירושין, ישואין בדיי וחלילה

מבוססת על  'דיי ישואין, גירושין וחליצה'לעדות ב 'עייי ממוות ועושין'עדות בההבחה שבין 

איסור שבין אדם למקום. בעייים שבין אדם  ישבין אדם לחברו לעדות בעיי יםההבחה בין עדות בעיי

בור איו לחברו הציבור יכול לקבל על עצמו גם עדים פסולים, ובכלל זה שים. אולם בעייי איסור הצי

  יכול לקבל על עצמו עדים פסולים. 

בצד הכוות לסטות במידת מה מן ההלכה בוגע לכשירותה של אישה להעיד או לכהן בתפקיד 

שיפוטי בעייי ממוות ועושין, חשוב היה לרב הרצוג להבהיר את המיע שלו להכיר בדיעבד בכוחו של 

ודית לפי המצב הקיים, לצערו, עכשיו, ולמוע ע"י כך לביסוס המדיה היה' :הציבור לסטות מדין התורה

 404.'שהמדיה תקבל חוקים זרים, משפטים של אומות העולם, שזה יהא הריסה לדת כולה, חס וחלילה

רוצה לומר, השוואת זכותן של שים לזו של גברים לא עשית מכוחה של אידיאולוגיה שוויוית, אלא 

  התוצאות הצפויות של אי העקת שוויון זכויות לשים.  מכוחו של אילוץ חיצוי, מחשש מפי

הסבר זה עשוי להבהיר מדוע בשלב מאוחר יותר הוא סוג מן הרעיון להכשיר עדות פסולים. 

שיתן היה להצדיקה אך ורק מכוח  405הרעיון להכשיר עדות של פסולים היה מבחיתו פשרה קשה לעיכול,

התקווה לשכע את ההגת היישוב לקבל את חוק התורה כחוק המחייב של מדית ישראל. משעה שתקווה 

זו כזבה, שמטה הקרקע מתחת להצדקה האמורה, ובשל כך שב הרב הרצוג לעמדתו היסודית, המתגדת 

  להכשרת עדותם של פסולי עדות. 

הרב הרצוג עמדה חרצת. לדבריו, יש להתגד למיוי הציג ידי שיפוט, בוגע למיוי שים לתפק

הוא מציין בעצמו שבתקופתו חלק מן המדיות הדמוקרטיות לא  406בכל תוקף'.'שים לתפקידי שיפוט 

עם זאת, בהיותו מודע ללחץ הציבורי הצפוי בעיין זה,  407הכירו בכושרן של שים לעסוק בתפקידי שיפוט.

                                                 
  .58שם, עמ'  403

 .41א, עמ'  שם 404

עליה הוא כתב: 'מתעוררת והולכת ומתגברת בי בחילה עצומה, מפי קבלה זו, שלמעשה תעקור לגמרי חלק כ"כ [גדול]  405

 ). 96מהלכות דייים ועדות' (ראו ציטוט רחב יותר לעיל עמ' 

. אמם, בדבריו בעיין הצעת חוק שיווי זכויות האשה בשת תש"י, הוא טען שמיוי שים לתפקידי שיפוט איו 44עמ' שם,  406

חמור כהכשרת עדותן בעייי ישואין וגירושין, משום ש'יש מי שסובר שהאשה כשרה לדון מן התורה ואיה פסולה אלא 

  ).57מדרבן, אך אין ההלכה כן' (שם ג, עמ' 

 .43עמ' שם,  407
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הצעתו הייתה, שהאיסור ההלכתי על מיוי  408ין של שופטות.יהלכתית שתאפשר את מיו הוא תר אחר דרך

אישה לתפקידי שיפוט, חל רק במיוי לכל החיים ורק במיוי מכוחה של סמיכת חכמים ולא במיוי מכוח 

הסכמת הציבור. בהתאם לכך, הוא טען שיתן למות שופטות ודיייות לזמן קצוב, מכוח הסכמת 

   409הציבור.

אמם אף בוגע למיוי שים לתפקידי שיפוט חלה תזוזה בעמדותיו. אם בהצעת החוקה הוא כון 

היה לקבל שים לתפקידי שיפוט כמי שכפאו שד, הרי שלאחר שתיים הוא היה מוכן לתקן תקה שכזו, 

ואילו בוגע  והדבר אומר דרשי: מדוע לגבי עדות שים הוא הציע היתר גורף ואז חזר בו,ללא כל סייג. 

  לשיפוט על ידי שים הוא הציע בתחילה היתר מוגבל ואז הרחיב אותו?

. בוגע לעדות שים, הרב יויתכן שפשר השיוי בעמדתו קשור לטיבו של הלחץ הציבורי שהופעל עלי

הרצוג חש שיהיה קשה מאוד להדוף את הלחץ הציבורי, ובשל כך כון היה לתקן תקה שתכשיר את 

מת זאת, בוגע למיוי שים לתפקידי שיפוט, הרב סבר שקל יהיה לו להדוף את הלחץ על יסוד העדות. לעו

ההכרה בכך שברבות מן המדיות המתוקות בימיו שים לא כיהו בתפקידי שיפוט. שתיים לאחר מכן, 

 הביע הרב את עמדתו האותטית, ללא השפעתם של לחצים חיצויים, ואז מצא שיש יותר מקום להקל

  במיוי שים לתפקידי שיפוט, בעוד שהכשרת עדותן היא בעייתית יותר.

ושא זה היה בעין הסערה הציבורית בכל דיון על דבר מעמד האישה. הרב  – בירושה שים זכויות

הרצוג הבין שקיים צורך בהתקתן של תקות אשר יבטיחו לשים את הזכויות הממויות בירושה, ואת 

הן בסמכותם של חכמי ישראל להתקין  ,ציבור תלמידי החכמים בחיבור מיוחד, שבו דןרעיוותיו שטח בפי 

   410הן בתקות המוצעות על ידו לגופן.ותקות, 

התקות המוצעות 'הדגיש ש לכןו ,הרב הרצוג חשש שמא יוזמותיו יתפרשו כאימוץ של ערכים זרים

תחשבות עם המציאות של דרישה חזקה אין החה לשאיפה לחקות אל ימוסי הגויים... אלא הן פרי הה

מצד השים, רובן הגדול, לשפר מצבן ברקע של ממוא, דרישה העלולה, חס ושלום להביא לידי ביטול גמור 

  411.'על הכח המשפטי של תורתו הקדושה במדית ישראל

                                                 
 .44שם, עמ'  408

 .45-44שם, עמ'  409

 .174-170מסקותיו הובאו: שם ב, עמ'  410

 .170שם, עמ'  411



92  

 

ודוק. לא הבה או הסכמה עם תביעותיהן של שים יש כאן, ואף לא פשרה אידיאולוגית עם 

החשש שהתעלמות  בגלל ,ה הפמייסטית, אלא פשרה הלכתית עם תביעותיהן הכספיות של שיםהתוע

  412מהן תביא לפגיעה במעמד המשפטי של התורה במדית ישראל.

התקה המוצעת היא, שלכל כתובה יתווסף סעיף המשווה את זכויות הבות לאלו של הבים, וכן 

 .סעיף זה יהפוך למהג ויחייב גם אם לא יתווסף לכתובה הגדרת זכויות אשתו של הפטר בירושה. ממילא,

מוריש להיצמד לדין תורה הקובע שבות אין יורשות, כדי שלא תהיה בתקה עקירה התקה איפשרה ל

  413מוחלטת של דין תורה.

המגון שהציע הרב הרצוג ליצירת התקה הוא מרתק, ודומה שאין לו אח ורע בכל תולדות 

ישראל. הרב הרצוג הציע שהתקה תחוקק בשיתוף פעולה של כסת ישראל והרבות הראשית. מגון זה 

): הימעות 71ותוכה המוצע של התקה מגשימים את העקרוות להתקתן של תקות שהוזכרו לעיל (עמ' 

  מעקירה מלאה של דין תורה בדרך של התחייבות, ושיוי הדין בעקיפין (סעיף בכתובה). 

 כאמור, גם בעיין זה, המיע להתקתה של התקה הוא לחץ חיצוי ורצון למוע פגיעה במעמדו של

משפט התורה במדית ישראל. מקודת מבטו, המצב שבו האישה היא עקרת בית שאיה מחזיקה בכסים 

בהסבירו את התגדותו  414,האשהווי זכויות יש חוק הצעתאיו מעורר קושי. כך עולה גם מדבריו בעיין 

   –לכך שהאישה תהיה חייבת במזוות ילדיה כאב 

אמוי ישראל מאז ומעולם,  שלומילים על כל ברור שרצון התורה ורצון מפרשיה המקוב

הוא שהאשה השואה תהא עקרת הבית, וכל מאוויה, וכל ישעה כל חפצה, יהא הבית, 

. החיים המודריים עשו פרצות 'כל כבודה בת מלך פימה'תהא המשפחה, ועל זה קראו 

  415המשפחה ועקרת הבית במרכז.-במבצר ומקדש האומה העתיק והחזק הזה: הבית

פו של דבר, אף שתקופת כהותו של הרב הרצוג כרב ראשי לישראל התאפייה בכך שמועצת בסו

הרב הרצוג לקבל את הסכמת חברי מועצת הרבות הראשית לא הצליח  קה תקות,יהרבות הראשית ת

                                                 
 דגיש שאין תוקף הלכתי לחוק המלך או המדיה שמשמעותו החלת שוויון מלא. ה. וראו שם, שהרב הרצוג 172-171שם, עמ'  412

 .173שם, עמ'  413

 .1951-חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א 414

 .59הרב הרצוג, תחוקה לישראל ג, עמ'  415
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  להתקת התקה בעייו שוויון הזכויות לשים, וכל מאמציו בעיין זה לא שאו פרי.

  המיעוטים זכויות .5.1.2

המיעוט הוכרי היא דין של קודת המוצא של הרב הרצוג בדיון על זכויות האזרח  – ויות אזרחזכ

זכאי ליהות מזכויות דומות לאלו שהים מהן יהודים בי  גר תושבגר תושב, הקובע שמי שהוגדר כ

'פרד אבל  קרוןיאה לע ה(איסור המהווה דוגמ 417למעט האיסור על חתוה בין יהודי וגר תושב 416הארץ,

שווה'). בהתאם לכך, המפתח לדיון ההלכתי בזכויות האזרח שייתו לוכרים בי הארץ הוא, האם וכרים 

  או לאו. גר תושבאלה הם בגדר 

לתאים  418מץ את הפרשות המצמצמת של הרב קוקיבוגע לוכרים שהם מוסלמים, הרב הרצוג א

, זכויות אלהם שבע מצוות בי ח מספיק לשם קבלת גר תושב, ולפיה קיוזכויות של הדרשים לשם קבלת 

מאחר שלפי תפיסתו של  419גם מבלי שהוכרי עבר הליך פורמלי של קבלת מעמד גר תושב בפי בית דין.

הרב הרצוג, הדת המוסלמית שוללת עבודה זרה והמוסלמים מקפידים בדרך כלל לשמור על שבע מצוות בי 

  420.גר תושב זכויות שלסלמים ח, ככלל, יתן לתת לבי הארץ המו

לגבי הוצרים (הקתולים בעיקר), המצב ההלכתי סבוך יותר, משום שלפי תפיסת הרב הרצוג, 

אמותם הדתית גובלת בעבודה זרה. אף על פי כן, הרב הרצוג גרס שאין לפגוע בזכויות הוכרי הוצרי, 

שמא פגיעה שכזו תגרור פגיעה הלכתיים, שהמרכזי שבהם הוא החשש - בעיקר מכוחם של שיקולים מטא

   421ביהודים המתגוררים בחו"ל ('משום איבה').

לשם הגת  תהרב הרצוג שהשמירה על זכויות המיעוט הוכרי הכרחיטען באופן רחב יותר, 

אחו לא כבשו עד עכשיו ולא יכולו לכבוש את 'האיטרסים החיויים של המדיה הצעירה, משום ש

מות המאוחדות, על פי הסכמתם, ואין שום ספק שעד שיבוא משיח צדקו צטרך הארץ כגד רצום של האו

                                                 
 .13-12שם א, עמ'  416

 .13-12שם, עמ'  417

קוק, אגרות הראי"ה א, פט, על פי דברי ר' מחם המאירי, בית הבחירה בבא קמא לז ע"ב, ד"ה שור. בעיין פסיקתו של  בהר 418

  המאירי ראו גם: ארן, אחוות בעלי הדת. 

 .485, הערה 437ראו גם: ה"ל, המוסדות א, עמ'  .14הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  419

 .16ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ'  420

 .18-16שם, עמ'  421
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להגתם עליו כגד ים של אויבים מדייים מקיפים מסביב... וגם אין שום ספק שלא יתו לו את המדיה 

  422.'היהודית, אלא אם כן קבע בתחוקה ובמשפט זכות המיעוטים

לכה לשלם לטובת הקמתה של המדיה הוא מחילה אמם יכול הטוען לטעון, שאם המחיר שעל הה

סיק שעדיפה העל עקרוותיה, מוטב שלא תקום המדיה כלל. הרב הרצוג לא רתע מלעסוק גם בטיעון זה, ו

מדיה יהודית שבה יתן שוויון זכויות מלא למיעוטים, אף כאשר הדבר איו מתיישב עם ההלכה הקלסית, 

  423א מוקמת מדיה לעם היהודי.על מצב שבו ההלכה לא פגעת, אך ל

קש לבסס את העמדה המצדדת יהלכתי האמור, וב- סתפק בשיקול המטאהא לאולם הרב הרצוג 

דש, שאין לבחון את זכויות יבמתן זכויות אזרח מלאות לוכרי גם על אדי ההלכה הקלסית. לשם כך הוא ח

במדיה היהודית, משום שהמדיה הוכרי מתוך קודת המבט הצרה של ההלכות שעסקו בזכויות הוכרי 

ה מעין שותפות בין יהודים לוכרים. ממילא, היקף הזכויות של השותף גזר אך ורק והדמוקרטית מהו

לכן, אין לשלול זכויות אזרח מוכרי הושא בכל החובות  424מהיקף תרומתו לשותפות ואיו תלוי בדתו.

לת משמעות דרמטית בוגע לאופייה היהודי של מדובר בטעה בע 425שמטילה המדיה על אזרחיה היהודים.

  מדיה דמוקרטית, ורחיב בה לקמן. 

 426דד במתן זכויות שוות למיעוט שאיו יהודי בארץ ישראלימצאו למדים שככלל, הרב הרצוג צ

  הלכתיים.- מכוחם של שיקולים פים הלכתיים, ומכוחם של שיקולים מטא

                                                 
  .18שם, עמ'  422

באופן אישי בהתחייבות כלפי האו"ם שבמדיה היהודית יישמר חופש הדת של התחייב לא למותר לציין, שהרב הרצוג היה  423

), ושלא יופעל עליהם שום לחץ 'לא בכוח, לא בשידול ולא בשום אמצעי אחר' (ה"ל, 96המיעוטים (ראו על כך להלן, עמ' 

וג התחייב גם שבי מיעוטים לא יופלו לרעה. מסתבר אפוא שהרב הרצכללה ). הדעת ותת שהתחייבות זו 167אומים, עמ' 

 בהתאם להכרעתו ההלכתית, כדי לקבל את תמיכתם בהקמת המדיה.באופן אישי כך 

 .106דיון רחב יותר בחידוש זה ובמשמעותו, ראו להלן, עמ'  424

הרצוג סקר את  ), הרב436-435. בספרו האגלי (ה"ל, המוסדות א, עמ' 220, וכן שם, עמ' 20ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ'  425

הלכתיים. - מכוחם של שיקולים מטאבמקרים מסוימים, לתת לוכרים זכויות שוות לאלו היתות ליהודים  מחותההלכות ה

  ) שיקולים אלה שימשו את הרב הרצוג בשלב מאוחר יותר כדי לתקן תקות. 301לדעת הרשקוביץ (הרב הרצוג כמשפטן, עמ' 

יהודי, ובשל כך יש לראות בו ספר אפולוגטי, - האגלי של הרב הרצוג כתב עבור קהל לאבכך, משום שספרו מאוד אי מסופק 

שאיו מייצג את עמדות הרב הרצוג כפי שאלו באו לידי ביטוי בכתיבה הלכתית שועדה לקהל יהודי מיושבי בית המדרש. 

סיק המפי חילול השם, אך לא  זאת ועוד, בספרו האגלי הרב הרצוג סקר את ההלכות המחייבות להשיב אבדה לוכרי

מהלכות אלו שככלל, יש להעיק לוכרי זכויות שוות. לפיכך, איי רואה מקום להסיק מספר זה מסקות מהפכיות לגבי 

 עמדותיו של הרב הרצוג.

 .87על שוויון פוליטי לוכרים ראו גם לעיל עמ'  426
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מאוד בשאלת מיוי וכרים לדייים בבתי דין של  הרב הרצוג התחבט – המשפטי בהליך הוכרי

תורה. בעיין זה הרב הרצוג היה קרוע בין חזוו להפיכת דין התורה לדין המחייב במדית ישראל, ובין 

בהקשר זה דן הרב הרצוג  הכרתו שלא תקום מדיה מבלי שייתו לוכרים זכויות שוות בהליך המשפטי.

   427וכרים (ערכאות של גויים), ובהלכה האוסרת על וכרי ללמוד תורה.באריכות באיסור להתדיין בפי 

סיק בספרו על החוקה שיתן לקבל עדות וכרי, למעט בעייי האף בוגע לעדות, הרב הרצוג 

ספרו 'תורת האישים', תוכית על הדרך שבה התכוון לפתור בעיה זו יתן ללמוד מ 428ישואין וגירושין.

'להדגיש שיטת רביו יקר שהיא בעצם שיטת  :זכיר הרב הרצוג לעצמוהשבסופו של דבר לא כתב. שם 

, ולהיח שמשום שלום המדיה, ושלום ישראל בעולם, ובשום [לעדות] כשרים מן התורה[וכרים] ש רש"י

וגע "לאיסורא",  היא כשאין הדברה הילשיטה ה"ל עוסקת הרבות בתקה ע"י קבלה לסלק את ההפלי לב

  429חילויות'.[=מיויים למשרות] כלומר "לדת" במובן המצומצם וכן בוגע למשימות 

אולם הרב הרצוג מעולם לא היה שלם עם היתרים אלו, כעולה ממכתבו לרב פרופ' שמחה אסף 

  –(שלימים כיהן כשופט בבית המשפט העליון) מחודש תמוז תש"ח 

ף להתעמק בעצות ותחבולות להכשרת פסולים מחמת עבירות שבין כל כמה שאי מוסי

כלל 'אדם למקום לדייים ולעדות, ובהכשרת שים וגם גוים על ידי קבלות סיטויות 

והולכת  מתעוררת, מבלי הגבלת זמן, אעפ"י שזהו בוגע לממוות בלבד, 'ארציות

[גדול]  "כומתגברת בי בחילה עצומה, מפי קבלה זו, שלמעשה תעקור לגמרי חלק כ

מהלכות דייים ועדות... ולימוד משפט תוה"ק יהפך מאליו ללימוד מקצועי, חילוי, 

  430פרופסיה, ַקְרֵירה, יוריסטית, והרי זהו חלק כ"כ חיוי של התורה!

לו של העם היהודי ולגורלה של מדית היהודים. ראה כי הרב הרצוג חש אחריות עמוקה לגור

מתוקף אחריות זו הוא חש עצמו כמי דרש לפעול תחת אילוצים בלתי אפשריים, הכופים עליו להסכים 

להיתרים שאין הוא מזדהה איתם כדי לאפשר תחולה של משפט התורה במדית ישראל, היתרים שעלולים 

                                                 
 .158, וראו גם בתגובתו לרב גורן שם, עמ' 49; 38-31; 25-24הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  427

. במסגרת זו הוא איו מזכיר את שיטת רבו יקר שהובאה לעיל, אלא מתבסס רק על קבלת הציבור. אולם, 41-39שם, עמ'  428

 .216שם, עמ' , שיטת רבו יקר מוזכרת במאמר שפרסם הרב הרצוג

  .237מתוך ארכיון הרב הרצוג, צוטט על ידי הרשקוביץ (שם), עמ'  429

  .229הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  430
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  להביא לחילון משפט התורה.

הכרה בזכות הוכרי לשוויון בעייי ממון קלה מהעייים  – ממון בעייי םלוכרי שוויון

הקודמים שדובר בהם, בעיקר משום שמדובר בעייים שאים איסוריים, ולכן הם מאפשרים תיקון 

תקות. אמם במכתב ששלח בשת תשי"ב לרב רביוביץ', מרבי מכון הארי פישל, כתב הרב הרצוג 

ית ישראל שעליה הסכימו הכל שב"ממוא" לא תהא שום הפלייה במשפט בין בן ברית תאי יסודי במד'ש

לאיו בן ברית, והה כח הכסת ודאי שהוא כח הציבור... ואם כי הכסת אין בכחה אפילו בממוות לעקור 

אלא  מכל וכל דיים מפורשים שבתורה... מה שאין כן בעיין כזה שלפיו... אין זה כלל עוקר דבר תורה

  431.'מוסיף על התורה

מכתב זה, שלא פורסם מעולם, משקף את עמדתו האותטית של הרב, שכן הוא מסר לאדם שהרב 

הרצוג לא ראה צורך להתצל בפיו או להסתיר את עמדותיו ממו, והוא לא כתב בעקבות לחץ חיצוי 

ת שוות בעייי ממון היא ראויה שהופעל על הרב. מכאן, שבעיי הרב הרצוג, תקה המעיקה לוכרי זכויו

  על פי דין התורה, ולא רק בשל אילוצים חיצויים המחייבים את קבלתה. 

כריע הא להרב הרצוג דן בשאלה, האם פיקוח פש של וכרי דוחה שבת ו – בשבת וכרי הצלת

ת יהודים, א חש צורך לדון בכך שזו הלכה שמפלה וכרים לעומלמעיין הדבר, שהרב הרצוג  432בשאלה זו.

  שהרי על פי ההלכה יש להציל יהודי גם אם הדבר מחייב לחלל את השבת. 

ראה אפוא שבוגע לשוויון בי המיעוטים עמדתו של הרב הרצוג מורכבת, ומבחיה בין עייי 

הרב בהחלת דין תורה באופן שוויוי על יהודים ועל צידד ממון לעייי איסור והיתר. בעוד שבעייי ממון 

י איסור והיתר, כגון כשייוגע לעישואין וגירושין, יוכרים, בכל ה ייירות להשתתף בהליך השיפוטי בע

הרב מהחלת דין שוויוי על הוכרי ועל היהודי. הסתייג וכגון החובה לחלל שבת לשם הצלת חיים, וכדומה, 

לו בשל רצוו לעות לתביעות ציע תקות החותרות להחלת עיקרון השוויון גם בתחומים אהאף כאשר הוא 

  בילאומיות, הוא עשה זאת כמי שכפאו שד. 

דעתו של כ שלאדומה שיתן לשרטט מדרג לגיטימיות של ערך השוויון במשתו של הרב הרצוג, 

   433בורגסקי שטען באופן גורף, שהרב הרצוג קיבל את ערך השוויון רק בשל אילוצים חיצויים.

                                                 
  .278שם ג, עמ'  431

 שו (אמם, בתוך דבריו הוא דחה את הדעה הגורסת שהצלת גר תושב דוחה שבת).- ה"ל, פסקים וכתבים ב, עמ' שא 432

 .643-642בורגסקי, הלכה ציוית, עמ'  433



97  

 

, שבו דגל הרב הרצוג לכתחילה, הן מכוח תפיסתו את ואזרחי פוליטי שוויוןבראש המדרג מצוי 

, הן מכוח תפיסתו שההלכות המפלות את הוכרי לא בעל זכויות של גר תושבמעמדם של הוכרי בן זמו כ

בהם מתן זכויות למיעוטים מוגד להלכה, שחלות על משטר דמוקרטי. אמם גם בהקשר זה ישם מקרים 

כון לשלם את המחיר האידיאולוגי בהעקת זכויות אלה, אם הדבר יבטיח את החלת אך הרב הרצוג היה 

 434חוקי התורה על מדית ישראל, ואפילו לצורך התמיכה הבילאומית בהקמת מדית ישראל כפי שהיא.

, הרב הרצוג סבר שיתן וראוי לתקן תקות שישוו את מעמדם של הוכרים לזה של היהודים. ממון בעייי

, כעייי ישואין וגירושין, שבת וכדומה, שבהם הרב מסתייג והיתר איסור עיייתית המדרג מצויים ובתח

  מהחלה של ערך השוויון על אזרחי המדיה שאים יהודים.

  חירות  .5.2

את עמדותיו של הרב הרצוג בוגע לערך החירות בחן דרך עיון בעמדות שהציג בעיין הכפייה 

  בעיין חופש הביטוי.הדתית, בעיין חופש הדת ו

   דתית כפייה .5.2.1

שמדית ישראל תתהל בהתאם לדרישות ההלכה, הוא היה מודע לכך  רצהאף שהרב הרצוג 

את  435.'ודאי שלא יהא בידיו להעמיד הדת על תלה, להלקות על רוב העבירות שבין אדם למקום'שלמעשה 

משרבו 'רי חז"ל על כך שההצדקה להימעות מאכיפה של דין התורה באמצעים אלה תלה הרב בדב

   436.'בטלה עגלה ערופה –בטלו מים המאררים, משרבו הרצחים  –המאפים 

א בשל אי יכולתה של הסהדרין למים המאררים ועגלה ערופה  וראה שלדעת הרב הרצוג בטל

להקדיש זמן שיפוטי לחקירה והעמדה לדין של כל העברייים, אלא בשל טעם עמוק יותר: מערכת האכיפה 

ועדה לחברה שהורמה הבסיסית שלה היא שמירת מצוות התורה, והעוברים על דין התורה הם חריגים. 

ם של עישה, ויש לפות לאמצעים של הסברה כאשר אתוס זה פרץ, לא כון להילחם בעברייות באמצעי

וחיוך. לכן, אף אם הייתה לחכמים הסמכות להעיש את מי שעובר על דין התורה, כל עוד החברה 

  הישראלית איה חברה שומרת מצוות, אין לעשות שימוש בסמכות זו. 

                                                 
 .193-188ראו ברוח זו: פיקאר, מעמד הכרי, עמ'  434

  .51ה לישראל א, עמ' הרב הרצוג, תחוק 435

  שם. 436
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ן לו סמוכין, אין כיון שאי'לכך הוא הוסיף שבימיו בוודאי שאין לעוש את העברייים בדרכים אלו 

לו כח מן התורה לדון דיי מכות ממש... וחובתו תהא לפעול ע"י הסברה והשפעה להשיב לב בים אל 

כלומר, לדייים בימיו אין סמכות הלכתית לדון  437.'אביהם שבשמים. וכך יהא אפילו אם חזיר את סמיכה

  ע על דרך של כפייה.דיי עושין, וגם אילו הייתה סמכות, יש להעדיף דרך של שכו

דד, בהתקיים יא שלל כפייה דתית, והוא אף צלמכאן עולה שברמה האידיאולוגית הרב הרצוג 

התאים המתאימים לכך, באכיפת הציות למצוות התורה באמצעות עישה גופית או כל סקציה אחרת. 

ת או עיקרון החופש מדת הסתייגותו מכפייה דתית במדית ישראל, איה מעידה אפוא על אימוץ ערך החירו

כיר בכך האלא רק על הכרה במגבלות הכוח של חכמי ההלכה בחברה שאיה דתית. דהייו, הרב הרצוג 

ר את דרך השכוע על יכבכפייה דתית ולכן הוא ב תועלתשגם אילו הייתה לחכמי הלכה סמכות לא הייתה 

  פי דרך הכפייה.

בהן הרב הרצוג חש שהכפייה הדתית תהיה סבלת עמדה עקרוית זו באה לידי ביטוי בסיבות ש

על רוב הציבור הישראלי. כך למשל, הרב הרצוג לחם בישואי תערובת על ידי הפעלת סקציות, בין השאר, 

ובפסיקה  438באמצעות פסיקה האוסרת קבורה של שים וכריות לצד בי זוגן היהודים בבית קברות יהודי,

לה יחס ילעומת זאת, הוא ג 439ות על מזוות ילדיו מאישה וכרית.הפוטרת אב מן החיוב לשאת באחרי

תר' על יבכך הוא 'ו 441ביגוד לפסיקה המקובלת. ,תיר לצרפם למייןהואף  440סובלי יותר למחללי שבת

הלכתיים, -זכיר, לאחר הדיון ההלכתי, שיקולים מטאהאמצעי לחץ כגד עוברי עבירה. בכל התשובות הוא 

  על הציבור ועל החוטא.כגון השפעת הפסיקה 

הלכתיים שבין יחסו למחללי שבת ליחסו לאשים שישאו לוכריות -את ההבדל בשיקולים המטא

יתן להסביר בשתי דרכים. האחת, כדיון בשאלה האם סובלות כלפיהם תהווה מתן לגיטימציה לעבירה. 

                                                 
  שם. 437

 תלד.-, עמ' תכטהפסקים וכתבים ה"ל,  438

 תקיג.-עמ' תקיב ז, שם 439

טא עמדה סובלית כלפי יהודים שאים שומרי מצוות, על יסוד דברי החזון יפלורליסט, הוא בא היה לככלל, אף שהרב הרצוג  440

כריע שיהודים העמ' שד). בהתאם לגישה זו הוא  ט, שם(ראו,  יהודים אלה כ'תיוקות ששבו' הגדרתאיש הידועים, בעיין 

חילוים כשרים לעדות, משום ש'אין סיעה בשבת ואפילו עישון וכדומה, הוכחה על שקר בבית דין' (ה"ל, תחוקה לישראל ג, 

), אף שהוא סבר שגם ללא 238ציע לתקן תקה המכשירה את עדותו של יהודי שאיו שומר מצוות (שם, עמ' ה), ואף 232עמ' 

 עמ' ש). ט,תקה הם כשרים מכוח מהג בתי הדין (ה"ל, פסקים וכתבים 

  עד.-א, עמ' עב שם 441
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חיוב בעלה במזוות ילדיו  ואכן, הרב הרצוג כתב שקבורת אישה שאיה יהודייה בבית קברות יהודי או

ממה, יתפרשו על ידי הציבור כמתן לגיטימציה לישואי תערובת. לעומת זאת, הוא כראה לא חשב 

שצירוף מחלל שבת למיין יתפרש כמתן לגיטימציה לחילול שבת, אלא אדרבה, כיסיון לקרב את מחלל 

  השבת לשמירת המצוות. 

הפעלת לחץ על עוברי עבירה, ומכאן שההבדל קשור לחילופין, מדובר בשאלה האם יש תועלת ב

לשכיחות התופעה. מאחר שחילול שבת הוא שכיח, הציבור הרחב לא ישלים עם יחס וקשה כלפי מחללי 

השבת, ובשל כך הדרך הכוה להילחם בתופעה זו, היא באמצעים של הסברה וחיוך בלבד. לעומת זאת, 

סי, ולכן חש הרב הרצוג שפסיקה מחמירה עם זוגות מעורבים ישואי תערובת היו אז דירים באופן יח

  יכולה להפעיל על הציבור לחץ אפקטיבי, שירתיע אשים מלהישא לבי זוג שאים יהודים. 

תכן שההבדל ובע מחומרת יגם אם מדובר בשאלה של התועלת בהפעלת לחץ על עוברי עבירה, י

רצוג היה סבור שאת מעט הסובלות של הציבור כלפי תכן שהרב היהחטא והשפעתו על הדורות הבאים. י

כיוון שיש בכך 'סכה איומה לעצם מלחץ הלכתי על עוברי עבירה יש לצל כדי ללחוץ על מי שושא וכרית, 

לעומת זאת, חילול שבת, עם כל חומרתו, איו בעל השפעה ארוכת טווח, ולכן  442קיום האומה הישראלית'.

  הלגיטימציה הציבורית להפעלת לחץ לשם הרתעת עוברי עבירה. לא כדאי 'לבזבז' עליו את

כאשר הרב הרצוג סבר שיש היתכות פוליטית לחקיקת חוקי דת, הוא תמך בכך. כך למשל, הוא 

אמן לתפיסה זו, הוא שלח בשת  443.'השלטת השבת והכשרות בחיי הישוב'ל יפתושא אתסתיר הא ל

ובו הוא כתב שהוא מצפה שחוק שעות עבודה ומוחה יאסור  444תשי"ז מכתב לשר הדתות זרח ורהפטיג,

יתקבל באופן  איסוריתכן שהיבין שהאת העבודה בשבת באופן גורף, בהתאם לדרישות ההלכה, אך הוא 

  חלקי בלבד.

  הביטוי חופש .5.2.2

על יחסו של הרב הרצוג לעיקרון חופש הביטוי יתן ללמוד מתגובתו להצעת החוקה של ליאו כהן, 

שימוש בביטויים שיש בהם "חירוף וגידוף" כגד הדת, או השמצת 'רב הרצוג שיש לאסור בה כתב הש

                                                 

  שם ה, עמ' תלב. 442

לטה שבכל מוסדות הציבור במדית ישראל יהיה ואכן הדבר התממש במידה מסוימת בהח. 209ה"ל, חוקה לישראל א, עמ'  443

 אך ורק אוכל כשר ולא ייכפה על יהודי דתי לחלל שבת בעבודתו.

  .102-101שם ג,  444
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מבין  445.'כהיה וראשיה... זה צריך לאסור גם במדיה לא תיאוקרטית, ואפילו במדיה דמוקרטית גמורה

השורות עולה שאיסור זה הולם משטר תיאוקרטי, אך הוא עשוי להתיישב גם עם עקרוות המשטר 

טי. מבלי לדון בדברים לגופם, ברור שיש כאן פרשות מצמצמת ביותר לעיקרון חופש הביטוי, הדמוקר

על או ערך שיש להגן עליו כאשר הגה זו עלולה לפגוע -א ראה בערך זה ערךלפרשות המלמדת שהרב הרצוג 

  בדת או בציגיה. 

  הדת חופש .5.2.3

, שבמדית ישראל יישמר חופש הרב הרצוג הצהיר, לפחות שלוש פעמים, בפי ועדות בילאומית

בטוחי שהמדיה 'הדת ליהודים ולוכרים. כך למשל, בעדותו בפי ועדת החלוקה בשת תרצ"ח הוא אמר: 

על התחייבות  446.'העברית תהיה דמוקרטית ותיתן לכל זרם שביהדות לספק את הדרישות לפי המצפון שלו

הריו מכריזים 'ית בשת תש"ו, כשאמר: אמריקא-זו חזר ביתר תוקף בעדותו בפי הוועדה האגלו

ומודיעים כאן, שעם ישראל לא יבקש בשום פים ואופן לכפות את דתו או את מסורתו על בי אמוות 

דברים דומים אמר גם בעדותו בפי ועדת החקירה  447.'אחרות, לא בכוח, לא בשידול ולא בשום אמצעי אחר

  448של האו"ם בשת תש"ז.

 ת מובן מאליו שהדבריםלאומיים לאפשר את הקמתה של מדיע גורמים בית לשכאמרו על מ

ישראל, ויתן לראות בהם מס שפתיים. אף על פי כן, מדברים אלו עולה שלמען הקמת המדיה ושגשוגה, 

  מוכן לאמץ את עיקרון חופש הדת. היה הרב 

  סיכום  .6

ולו באופן חלקי, יתן כיר בקיומה של סתירה בין דמוקרטיה ותיאוקרטיה, האף שהרב הרצוג 

  לזהות במשתו המדיית בדבר צורת המשטר הראויה בעיי ההלכה, רכיבים דמוקרטיים. 

בש תפיסה יהתפיסה הדמוקרטית דוחה את הפרטיקולריות מפי האויברסליות. הרב הרצוג ג

סלי, ובעיין מורכבת, המעלה על ס את ייחודיותו של העם היהודי, בצד תפיסה המועידה לו תפקיד אויבר

                                                 
 .24שם, עמ'  445

 .137ה"ל, אומים, עמ'  446

  .167שם, עמ'  447

 .199שם, עמ'  448
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זה היה הרב הרצוג לא רק בבחית 'אה דורש', אלא גם בבחית 'אה מקיים'. הוא ביקש להגיש את 

יסוד וסף המאפיין את התפיסה  לה יחס אוהד לבי דתות אחרות.יהמשפט העברי גם לוכרים, וג

אמין שיש ה. בעיין זה מצאו שהרב הרצוג איו רציוליסט טהור, שכן הוא רציוליותהדמוקרטית הוא ה

  בהלכה גם רובד לא רציולי. 

סיק שבסיבות אלה יש הקרון ריבוות העם, וידד הרב הרצוג בעיכאשר לא יתן למות מלך, צ

של השלטון.  להעדיף משטר דמוקרטי. הרב הרצוג האמין בעיקרון הרפובליקי הקובע שיש לרסן את כוחו

  הדבר בא לידי ביטוי בשלילת הירושה של תפקיד המלך או של כל תפקיד אחר מאב לבן. 

סבר יחסו של הרב הרצוג לערך השוויון היה מורכב. בכל הוגע לזכויות פוליטיות לשים ווכרים 

ע לשוויון שוויון, אף שהוא לא הזדהה עם דרישת השים לזכויות אלה. בוג תהרב הרצוג שההלכה מאפשר

בעייי ממון, עה הרב הרצוג ללחץ הציבורי בקלות יחסית ותמך בתקות שיקדמו זאת. בכל הוגע 

הרב הרצוג ללחץ עה לכשירותם של וכרים ושים לכהן בתפקידי שפיטה או להעיד בבית דין של תורה, 

ר, ישואין וגירושין, הרב התגד הציבורי בקושי רב, ולא היה שלם עם הדבר. בכל הוגע לעייי איסור והית

  באופן חרץ ליישומו של עיקרון השוויון באופן המוגד לדרישות ההלכה.

יתן אפוא לומר, שעמדתו של הרב הרצוג מושפעת מכמה גורמים: הגורם ההלכתי, העמדה 

הרב הרצוג האם ההלכה מאפשרת את יישום בחן דון. בהיבט ההלכתי, ההאישית ואופיו של הושא 

עיקרון השוויון. כשמצא שהתשובה לכך שלילית, (כגון בעדות על ישואין וגירושין), הוא קבע שאין מקום 

ליישומו של עיקרון זה. כאשר ההלכה מאפשרת ליישם את עיקרון השוויון אך קיים חשש שהדבר יהפוך 

ן ואף לתקן תקות הרב הרצוג להביע עמדה התומכת בשוויוהיה מוכן חלקים רחבים בהלכה ל'אות מתה', 

ההלכה איה מתגדת להחלת עיקרון השוויון, הוא בושאים שמיוחדות לשם כך, אך עשה זאת בעל כורחו. 

  הרגיש חופשי לתקן תקה לקידומו של ערך השוויון. 

בהיבט האישי, וכחו לדעת שלעיתים מושפעת עמדתו מתפיסה שמרית שאין לה קשר להלכה. 

שפעה מוגבלת על כוותו לקבל את עיקרון השוויון, והדבר בא לידי ביטוי בעיקר ראה שלגורם זה הייתה ה

בעמדתו בעיין השוואת זכויותיהן של שים לאלו של גברים. שם הוא הביע במפורש את טייתו השמרית, 

  ובכל זאת, הסכים לקדם שוויון.

גע לזכויות פוליטיות, דון הייתה השפעה על הפסיקה. כך, ככל שהדבר האף לאופיו של הושא 

גילה הרב הרצוג גישה ליברלית יותר, התומכת בהגשמתו של עיקרון השוויון, וככל שהושא קשור יותר 
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לעייי דת ושמירה על מערכת המשפט הדתית, הגמישות שהוא היה מוכן לגלות על מת להגשים את 

  עיקרון השוויון הייתה פחותה יותר.

  במשת הרב הרצוג מדית ישראללציוות והיחס ל  .ו

  'ראשית צמיחת גאולתו' .1

), אין להתפלא על כך שהרב הרצוג היה ציוי להב. 49בית (לעיל עמ' בעל רקע החיוך הציוי שספג 

  השקפה זו היה שותף פעיל במאמצים להקמת המדיה.מכוח השקפתו הציוית עלה לארץ, ומכוח 

אולם, תהיה זו טעות לחשוב שהשקפתו הציוית של הרב הרצוג התבססה אך ורק על הרעיון 

גאולית, וראה בשגשוגה התגשמות של חזון -הלאומי. הרב הרצוג ייחס להקמת המדיה משמעות משיחית

מכוח תפיסה זו הוא יסח יחד עם הראשון לציון הרב עוזיאל  449הביאים ותאי לגאולת העם והעולם כולו.

ושיקע בתוכה את עיקרי תפיסתו הציוית. לפי תפיסה זו, מדית ישראל  450את התפילה לשלום המדיה,

עם זאת, הרב הרצוג חשש שמא המדיה לא תלך בדרך התורה, ובשל כך  451.'ראשית צמיחת גאולתו'היא 

ויחד לבבו לאהבה וליראה את שמך, ולשמור ', לקראת חיתום את התפילה, הוסיף לתפילה לשלום המדיה

  . 'את כל דברי תורתך

בכתביו דחה הרב הרצוג את הטעה שאין להקים את המדיה עד בוא המשיח בשל שלוש 

). זאת, גם משום 44עליהן ביסס חלק מהעולם החרדי את התגדותו לציוות (ראו לעיל עמ' שהשבועות, 

שעיין שלוש השבועות הוזכר במדרש אגדה שלא פסק להלכה, גם משום שהשבועות כבר בטלו על פי דברי 

 תרויגם משום שאומות העולם הפרו את השבועה שלהם שלא לשעבד את עם ישראל  452האר"י ותלמידיו,

                                                 
מטלי, ככלי להצלה פיזית ורוחית של שלא כדעת בורגסקי, שסבר שהרב הרצוג ייחס למדית ישראל בעיקר ערך איסטרו 449

 .634-629עם ישראל. ראו, בורגסקי, הלכה ציוית, עמ' 

 .; רפל, התפילה לשלום. עוד בעיין זה: רפל, זהותו של מחבר47-46מייזליש, תולדות הרב הרצוג, עמ'  450

אמם, פעמים רבות הביע הרב  הביטוי מתרגם לעברית מדוברת את הביטוי המוכר בהגות היהודית, 'אתחלתא דגאולה'. 451

; 1הרצוג דעתו, שהקמתה של מדית ישראל היא בגדר 'אתחלתא דגאולה' (ראו למשל: הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ' 

), שהקמת המדיה היא בגדר קיבוץ גלויות, 'שזה כבר משהו יותר 50- ). במספר מקומות הוא אף כתב (בתחילת שות ה222

 ).208 ,217אומים, עמ' מה"אתחלתא" ' (ה"ל, 

  קבלה.כרציוליים  מה שמלמד על כוותו להסתמך על מקורות לא 452
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  453וגם משום שהמדיה קמה בהסכמה של אומות העולם ששלטו בארץ ישראל. ,מדי

הימוק האחרון משמעותי משום שהוא מדגיש את חשיבות ההסכמה של אומות העולם להקמת 

שעל מדית ישראל להעיק שוויון פוליטי  454המדיה. ימוק זה הוא שעמד ביסוד עמדתו של הרב הרצוג,

הקמת המדיה. מצא שהמחויבות  לעכיוון שעל דעת כן הסכימו אומות העולם מומשפטי לוכרים, 

ישו יתכן שללא הסכמת האומות  –לאומות העולם איה רק מתוך אילוץ פוליטי אלא גם מתוך אילוץ דתי 

  איסור דתי להקים מדיה.

מע הרב הרצוג שמן הראוי לומר הלל עם ברכה ביום העצמאות, אם כי, סבר בהתאם לכך, 

  ).64מלקבוע את הדבר כתקה מחייבת, מחשש למחלוקת (ראו לעיל עמ' 

הרב הרצוג דן ארוכות במחלוקת האמוראים בשאלה, האם הגאולה תבוא בדרך הטבע או שמא 

יש סימים ורמזים 'שמואל, שהגאולה תבוא בדרך הטבע, משום שהאמורא ו של כריע כדעתהבדרך יסית, ו

ברוח זו  455מדרכי ההשגחה העליוה שהלכה כשמואל... זאת אומרת שראשית הגאולה תבוא בדרך הטבע'.

שליח מאת ההשגחה 'הרב הרצוג ראה בכל הפועלים למען הקמת המדיה שליחים של הקב"ה. בהרצל ראה 

מכשיר בידי 'וראה בממלכה הבריטית  457צהרתו של לורד בלפור השווה להצהרת כורשאת ה 456,'העליוה

  458.'ההשגחה העליוה

דבך ראשון בהקמת בית  459בעיי הרב הרצוג, הקמת המדיה הייתה יד ההשגחה העליוה,

למקדש ולמקלט לעם 'הקמת מדית ישראל היא בעייו  460המקדש השלישי, שמובטח לו שלא ייחרב.

                                                 
; ה"ל, 192; שם ב, עמ' 127-126; 121; ה"ל, על הקמת; ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ' 266ה"ל, גיוס בי הישיבות, עמ'  453

 .629-626רלב; שם ב, עמ' תקיב; תקיח. ראו בעיין זה: בורגסקי, הלכה ציוית, עמ' -פסקים וכתבים א, עמ' רלא

  .93כאמור לעיל עמ'  454

 , פסקים וכתבים ב, עמ' תקלח.רב הרצוגה 455

  , עמ' תלח.וכתבים ה, עוד על הרצל ראו: ה"ל, פסקים 205ה"ל, אומים, עמ'  456

  .246וקה לישראל ג, עמ' ; ה"ל, תח168, ראו עוד בעיין הצהרת בלפור: שם, עמ' 105 'ה"ל, אומים, עמ 457

 .164ה"ל, אומים, עמ'  458

  .252; 17ה"ל, תחוקה לישראל ג, עמ'  459

('איי ביא, אבל אי בוטח בביאים ודבר אלוקיו יקום לעולם. הביאים באו  223; 192, וכן שם, עמ' 191ה"ל, אומים, עמ'  460

על ראשון ושי, אבל לא על חורבן שלישי בארץ ישראל... לא יהיה חורבן שלישי בארץ, תהיה אתחלתא  –על שי חורבות 

  דגאולה במהרה בימיו אמן ואמן!'). 
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אולם הוא ראה  462?'כלום היתה היהדות יכולה להתקיים'כי אילולא הוקמה אחר השואה,  461,'ישראל

 463.'סוף הגלות, ואחר כך תבוא הגאולה'במדיה ערך הרבה יותר עליון. לדעתו, הקמת המדיה מסמת את 

מקרב את סוף הגלות, מקרב את תשובתם של 'בשל כך, כל מי שפועל לקידומה ושגשוגה של מדית ישראל 

   464.'ישראל, ומקרב את התפשטות ייחוד השם באמת, בעולם

שהרב הרצוג ראה משמעות דתית  465זאת, הדעת ותת שיש לקבל את טעתו של רביצקיכל לאור 

כי אין לכך ראיה טען ש 466במדית ישראל, ואף משמעות משיחית. זאת, ביגוד לדעתו של בורגסקי,

  467בכתביו של הרב הרצוג.

הרב הרצוג מן הדרך הרציולית ואימץ טה ביחסו לציוות ולהקמת המדיה, מן הראוי לציין כי 

יסודות מיסטיים. כגון הסתמכות על דברי האר"י ששלוש השבועות בטלו, קביעתו שבית שלישי לא 

וקביעתו שאישים פוליטיים היו ציגי ההשגחה העליוה. בכך יש השלמה לשיטתו שכוללת  468ייחרב,

  ).82סטיים אלו לצד אלו (ראו לעיל עמ' יסודות רציוליים ומי

 את המדיה עשות, הוא ביקר בחריפות יסיוות לאהדתו הגדולה למדיהדומה כי דווקא משום 

האפשר שמדיה יהודית, מלכות ישראל, בלי תורת ישראל? הרי זה היה הרס וחורבן פימי חס ': חילוית

איש בעל 'חרף הערכתו הרבה לראש ממשלת ישראל, דוד בן גוריון, בו ראה כך, בדומה ל 469.'ושלום!

                                                 
  ה"ל, פסקים וכתבים א, עמ' קטז. 461

 שם, ב, עמ' תפו. 462

, הערה 20, עמ' שם. כמו כן הוא ראה בהקמת המדיה הוכחה גד הצרות, 20שם, א, עמ' קטז, ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ'  463

14.  

  שם. 464

 .13רביצקי, דת ומדיה, עמ'  465

 .12, הערה 288בורגסקי, קהילה וממלכה, עמ'  466

) בחר לצטט התבטאות של הרב 125. גייגר עצמו (שם, עמ' 133, הערה 150בעיין זה: גייגר, היציאה מהשטעטל, עמ' ראו  467

הרצוג העוסקת בתועלת הרוחית שיש בהקמת המדיה, והתעלם מהמקורות הרבים בכתבי הרב הרצוג העוסקים במשמעות 

 המשיחית של המדיה.

  .191ה"ל, אומים, עמ'  468

. את עמדתו זו, שהביע בחריפות בפי קהל דתי, הביע 217; 211, עמ' אומים, ראו גם: ה"ל, 250ג, עמ'  וקה לישראלה"ל, תח 469

מדית ישראל וצבא ישראל, אשריו שזכיו  –גם בפי קהל שאיו דתי, אם כי בצורה מתוה יותר, כשאמר ש'מדית ישראל 

ים לו... אבל זכרו את דברי הביא: "קדש ישראל לה'...". על ישראל לראותכם בעייו. כמה אתם חביבים, כמה אתם יקר

 )207על ארצו להיות קודש, ועל צבאו לקיים "והיה מחיך קדוש'!" ' (שם, עמ'  ,להיות קודש
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הוא  470,'כשרוות גאויים, יהודי בעל זכויות גדולות בקשר לתהליך ההיסטורי שהסתיים במדית ישראל

אצטער על חלק זה 'ומעיר:  471,'שהלאומיות עיקר והדת תפלה לה'ביקר את דבריו בכסת על כך 

  472.'מאומו

רבה, וקרא  בחריפותגיב ה הוא, שלא ישמרו מצוות העולים ילדי על השפיעלן שיש המסים הביכש

מאמות  וההדחהאת 'ההסתה  להפסיק ודרש ,'המודריים 473"החוטפים"... עוולה עושי בפי דלת'לעול 

   474.'ישראל

  מלכות ישראל או שותפות של כל האזרחים? .2

העובדה שמדית ישראל קמה כמדיה דמוקרטית שאיה דתית, ובה מיעוטים לאומיים בעלי 

הדגם ההלכתי שאמור להוות מסד לכל  מהותחבט גרמה לרב הרצוג להזכויות שוות לאלו של היהודים, 

  דיון בדבר מעמדה ההלכתי של מדית ישראל: מלכות ישראל או שותפות אזרחית? 

רצוג בצורה חד משמעית, שמדית ישראל היא מלכות ישראל, וכל במקומות רבים כתב הרב ה

על עמדה זו הוא חזר כבדרך אגב בדיוים  475חובה המוטלת על מלכות ישראל חלה על מדית ישראל.

הארוכים שלו על שאלת הסמכות לתקן תקות וכתב מספר פעמים שיש תוקף לתקות שעשו על ידי 

). 92הצעתו לתקות בירושה שדוה לעיל עמ'  ה(ראו לדוגמ 476ית'מלכות ישראל' בצירוף הרבות הראש

ולשחררה מן המחויבות לשמירת חילוית את המדיה  עשותמכוח תפיסה זו, לחם הרב הרצוג ביסיוות ל

  ., כאמור לעילמצוות התורה

לתפקידים  תפיסה זו העמידה אותו בפי אתגר הלכתי לא פשוט בכל הוגע למיוי וכרים ושים

                                                 
 ה"ל, פסקים וכתבים ב, עמ' תקלט. 470

 שם. 471

 שם. 472

 שר היה ברור שהשירות הצבאי יגרום לעזיבת הדתכוותו לאלה שחטפו ילדים יהודים כדי שישרתו בצבא הצאר ברוסיה, כא 473

  .מדלביץ׳, הקטויסטים; היהודים והצבא פטרובסקי־שטרן,ואף להתאבדות, ראו בעיין זה: 

חילוי ליהודי יהודי , עמ' תקמא. אמם, חרף יחסו השלילי לחילויות, הוא הקפיד להבחין בין הרב הרצוג, פסקים וכתבים ב 474

           ; ה"ל, הרב הרצוג).243-133שהוכיחה בות (בין חילוי, עמ' שהמיר את דתו, כפי 

, עמ' רג (בעיין ההסתמכות על היתר המכירה בשמיטה, לאחר הקמתה של מדית ג ראו למשל: הרב הרצוג, פסקים וכתבים 475

 . 147ישראל); ה"ל, תחוקה לישראל ב, עמ' 

 , ועוד. 147כגון שם, עמ'  476
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מצוות ציבוריות, המוטלות... על הגוף השליט, על 'עיר, שיש אמם בתורה הציבוריים. בהקשר זה הוא 

ה ת, אך כאמור, מאחר שהקמת המדיה הות'הממשלה היהודית באיזו צורה שתהא, שהכח בידה לקיימן

וס) מלקיים את המצוות אומות העולם במתן שוויון זכויות לבי כל הדתות, עם ישראל מוע (אעל ידי 

   477הציבוריות בהקשר זה.

יתן לדבריו, אולם בהמשך הוא מוסיף ימוק, המוגד בתכלית למודל ההלכתי של 'מלכות ישראל'. 

לראות במדית ישראל מעין שותפות אזרחית בין כל אזרחיה, ובשל כך, שותפות זו איה מחויבת לקיים 

   –את מצוות התורה 

וא מעין שותפות. הרי זה כאילו על ידי תיווך ידוע באו גוים... יסוד המדיה מעצמו ה

באופן שתהיה לו עליוות ידועה,  משותפתלידי הסכמה לתת לו להקים ממשלה 

וששם המדיה יקרא על שמו. כלום הייתה על מדיה זו תורת מלכות ישראל...? בעצם 

  478זוהי שותפות של עם ישראל ועם כרי בתאים כאלה...

  –מדה זו חזר בקוטרס על תקות בירושה על ע

שהמדיה מיוסדת על הבסיס של שותפות של רוב ישראל ומיעוט אים בי ברית, 

 שלהעושים שותפות בייהם לשם האיטרסים ההדדיים. וזהו התוכן העיקרי 

דימוקרטיה, כלומר, כאילו וסדה חברה מרוב יהודים ומיעוט גויים, שהגויים יהיו 

  479רקטוריון.מיוצגים בדי

יש להבין מהן החובות  שמכוחםעל פיו, ראה שהרב הרצוג הציע שי דגמים הלכתיים סותרים 

  שמטילה ההלכה על המדיה. כיצד יתן ליישב סתירה זו?

השותפות. בחיה זו מובילה למסקה,  דגםלו הקשרים עשה שימוש ביבשלב ראשון יש לבחון בא

יות לוכרים, זכויות שאין שבדגם השותפות עשה שימוש אך ורק על מת להצדיק מתן זכויות אזרח

  מעיקה להם במדיה שהיא 'מלכות ישראל'. ההלכה 

                                                 
 .217, וכן שם, עמ' 19שם א, עמ'  477

 .20שם, עמ'  478

 .220שם, עמ'  479
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על רקע זה ייתכן שהשימוש בדגם השותפות איו מבטא את תפיסתו העקרוית של הרב הרצוג 

'מלכות ישראל', וחלים עליה אכן ותה ההלכתית של מדית ישראל. בעייו מדית ישראל היא בוגע למשמע

כל החובות המוטלות על מלכות ישראל. עם זאת, מאחר ש'מלכות ישראל' בחרה להקים מדיה בשותפות 

זכויות עם וכרים, מכוחה של שותפות זו יש להעיק שוויון זכויות לוכרים במדיה. אולם העקת שוויון 

  לוכרים איה יכולה להתיר ל'מלכות ישראל' לעבור על חוקי התורה. 

גדיר את היישוב היהודי ערב הקמת המדיה כ'מלכות החיזוק להשערה זו ישו בכך שהרב הרצוג 

). באופן טבעי, היישוב היהודי היה מורכב אך 107 'עמלקמן, אויביה ( עםישראל' הרשאית לפתוח במלחמה 

ורק מיהודים, ולכן היה בגדר 'מלכות ישראל'. בשלב הבא, עם הקמת המדיה, הסכים היישוב היהודי 

ו לשתף גם וכרים במדיה, ובמסגרת השותפות הם זכאים לזכויות ככל אזרח. אולם, כאמור, שותפות ז

  מחובותיו כלפי התורה. ,איה פוטרת את הרכיב היהודי במדיה, אשר שאר בגדר 'מלכות ישראל'

 שיא המדיה וממשלת ישראל .3

'מלכות ישראל', השליכה גם על יחסו של הרב הרצוג לראשי כת מדית ישראל הרואה אתפיסה ה

שהרשות לכל 'המדיה. כך, כשפטר ד"ר חיים וייצמן, שיאה הראשון של מדית ישראל, כתב הרב הרצוג 

שיא 'א סייג, שהו. אמם בהמשך הדברים 'אדם לקרוע על שיא המדיה שהוא בבחית מלך ישראל

בשל כך, חרף מעמדו  480.'זמן... אבל ודאי... שכבודו הוא כבוד האומההמדיה איו מלך ממש והוא רק ל

להתות שיתבטל מיויו כשיצא חייב על יסוד אשמה 'הרם של שיא המדיה, הרב הרצוג היה סבור שיתן 

   481.'ידועה

הרב הרצוג שיש לההגת היישוב, ולאחר מכן לממשלת ישראל, את כל הסמכויות סבר באופן דומה 

דברים אלו משקפים את מגמתו  483בעיין זה. 482אל המופיעות בהלכה, על יסוד דברי הרב קוקשל מלך ישר

  של הרב הרצוג לתת למוסדותיה של מדית ישראל מעמד של המוסדות הפוליטיים הקיימים בהלכה.

                                                 
 , עמ' שצב.הה"ל, פסקים וכתבים  480

 .27ה"ל, תחוקה לישראל ג, עמ'  481

  משפט כהן, סימן קמד.הרב קוק,  482

ג; רכ; רכג; שם, ; ה"ל, פסקים וכתבים א, עמ' רי261; ה"ל, גיוס בי הישיבות, עמ' 132הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  483

ב, תקכ. קביעה זו, שלההגת היישוב היהודי יש מעמד של מלך ישראל, משתלבת עם הדברים שהוצעו לעיל, שהרב הרצוג 

 יהודים.-ראה את הציבור היהודי בארץ ישראל כישות מדיית שהקימה שותפות עם האזרחים הלא
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 הכסת .4

בדיון על דבר דמותה של הרשות המחוקקת במדיה היהודית בעייו של הרב הרצוג, יש לדון 

לות: מהו הבסיס ההלכתי המחייב את האזרחים לציית לחקיקה? האם הרשות המחוקקת היא בשלוש שא

  עצמאית והכרעותיה אין כפופות לדין התורה? ולבסוף, מה דיה של חקיקה המוגדת לדין התורה?

  אזרחית חקיקה .4.1

רבו יסים דגם חקיקה כפול, שבו מתקיימות במקביל שתי הציע ), בדרשותיו, 22כאמור (לעיל עמ' 

מערכות חוק: החקיקה של המלך, שתכליתה לתת מעה לבעיות השעה ולדאוג לסדר החברתי, וחוקי 

  התורה, שתכליתם לקדם את מצבו הרוחי של העם.

מספקותיו ההלכתיים בכל הוגע למעמד הוכרי במדית בשת תרצ"ח הציע הרב הרצוג חלק 

היהודים העתידה לקום, בפי הרב חיים עוזר גרודז'יסקי. הלה השיב שיתן לפתור את כל ספקותיו בעזרת 

הדגם הכפול של רבו יסים. אולם הרב הרצוג דחה בשתי ידיים דגם זה. לדבריו, גם החקיקה האזרחית 

הרב הרצוג שלל אפוא מערכת מקבילה  484.ול פהות תואמת לדין התורה, וכפובמדיה היהודית חייבת להי

של חקיקה אזרחית לצד חוקי התורה, וסבר שלכתחילה החקיקה חייבת להיעשות כפוף לחוקי התורה 

  ובמעורבות חכמי ההלכה. 

  ההלכתי לחקיקה  הבסיס .4.2

ו, לא יתן להכיר בתוקף בהיר הרב הרצוג שלדעתהבדיון על תוקפו של חוק הסותר את דין התורה, 

מלכות של ', משום שלדעתו עיקרון זה ועד לדיא דמלכותאקרון יעהההלכתי של חוק מסוג זה על יסוד 

גוים המחוקקת חוקים בעיקר בשביל הגויים, בלי שום כווה לעקור דיי תורתו, או להעבירו על הדת, מה 

מדבריו למדו, שעיקרון 'דיא  485.'רקע של ממוותשאין כן במלכות ישראל העוקרת דיי תורה, אף שזהו ב

דמלכותא' חל על חוקי וכרים שחקקו בעיקר עבור הוכרים, וממילא חלים גם על יהודים. לכן, עיקרון זה 

  לא יכול לשמש בסיס הלכתי לחקיקה, ובוודאי לא לחקיקה המוגדת לדין התורה. 

לטובת פתרון אתגרי השעה שאין בהלכה יחד עם זאת, הרב הרצוג הוביל להתקתן של תקות 

                                                 
 .75ל, תחוקה לישראל ב, עמ' ה" :דברי הרב גרודז'יסקי ותגובת הרב הרצוג מובאים אצל 484

  .123, ראו דברים דומים: שם ב, עמ' 211שם א, עמ'  485
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מעה להם (מסתבר שכוותו הייתה לתקות בחקיקה של הכסת). בקוטרס 'תקות בירושה' הוא מסביר 

במקום אחר בקוטרס זה הוא  486.ישראל מלכותהרבות הראשית בצירוף  סמכותשהתקות יתבססו על 

 488או על הסכמת הציבור. 487הקהילות תקתמסביר, שסמכות החקיקה של מדית ישראל מבוססת על 

מצא שהוא הבין שיש תוקף לחקיקה על בסיס משפט המלך או על בסיס תקות הקהל ולא על בסיס דיא 

בהמשך) הוא מזכיר את דיא דמלכותא כבסיס הלכתי  הדמלכותא. למרות זאת, בכמה מקומות (ראו דוגמ

  או בכך כל בעיה.לחוקי הכסת, אולי כדי לשכע את חבריו הרבים שלא ר

שלדעת הרב הרצוג סמכות החקיקה של  489מן ההסתמכות על תקות הקהל הסיק בורגסקי

הכסת היא 'גלותית' במהותה, והיא ועדה לתת למדיה מעין 'פטור' מקיום החובות שמטילה ההלכה על 

הודה שטעה בעיין זה, שהרי באותה תקופה שבה הרב הרצוג  490השלטון היהודי. אולם בהמשך הוא עצמו

בר גם על משפט המלך כיסוד יציע את תקות הקהל כיסוד לסמכות החקיקה במדית ישראל, הוא דה

לסמכות זו. לפיכך הוא טוען שהרב הרצוג לא הצליח להכריע האם מדית ישראל היא ביטוי של מלכות או 

  491רב הרצוג התקשה להכריע בסוגיות רבות.של גלות, ומסיק שבאופן כללי ה

ראה כי מסקות אלו מבוססות על החות שגויות, המובילות את בורגסקי למסקה שגויה. 

להחה שתקות הקהל מבטאות דין גלותי אין בסיס בדברי הרב הרצוג. כאמור, אף שהרב הרצוג כתב 

ר דומה בוגע לתקות הקהל. לכן, סביר שעיקרון דיא דמלכותא מתאים לחיים בגלות, הוא לא כותב דב

להיח שבעייו תקות הקהל, המשלימות את התורה, אין ייחודיות לגלות אלא תוות לכל קהל יהודי, 

  ובכלל זה הקהל היהודי של מדית ישראל הריבוית.

                                                 
  .147שם, עמ'  486

, 'דיא דמלכותא') הוא כתב במפורש שלא יתן לבסס את התקות על 126; 67, וכן שם, עמ' 108. בהמשך (שם, עמ' 63שם,  487

כיוון שכלל זה איו חל בארץ ישראל. אולם, כאמור למעלה, בוגע לחלק מהחוקים אותם הוא קיבל, הוא ציין שהם מבוססים 

  .'דיא דמלכותא'על 

 .127שם, עמ'  488

  .285-278בורגסקי, קהילה וממלכה, עמ'  489

 .640-638, הלכה ציוית, עמ' ה"ל 490

הממצאים בעבודה זו. אמם, בסוגיות רבות הרב הרצוג הביא ימוקים שוים  . אף טעה זו איה תואמת את647שם, עמ'  491

התומכים בעמדתו, אולם, למיטב הבתי זו פרקטיקה מקובלת אצל פוסקי הלכה, שאיה משקפת בהכרח חוסר רצון (או 

פיקאר, מעמד  יכולת) להחליט. מטרתה היחידה היא לגבות את ההכרעה הברורה של הפוסק בימוקים שוים. וראו גם,

  , שעמד על כך שהרב הרצוג התבסס על ימוקים שוים כדי להצדיק מתן זכויות פוליטיות לוכרים.192הכרי, עמ' 
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קשה גם לקבל את קביעתו של בורגסקי, שביסוס סמכות החקיקה של בית הבחרים על תקות 

משום שהרב הרצוג דרש באופן עקבי  ,לפטור את המדיה מן החובות שמטילה עליה ההלכה מטרתו הקהל

מהמדיה להתהל על פי חוקי התורה. ההסתמכות של הרב הרצוג על תקות הקהל הייתה רק בהקשר של 

רה' את מיוי שים ווכרים לתפקידים ציבוריים. אשר על כן ברור שלדעת הרב הרצוג הסתמכות זו לא 'פט

  המדיה מחובותיה ההלכתיות.

הרצוג העיק ליישוב היהודי שטרם הכרזת המדיה  הרב ,בצדק מציין שבורגסקי כפי, על כך וסף

. מכאן ברור שהרב הרצוג לא ראה במתן , למרות שהיישוב היה תחת ההגה חילויתמעמד של מלך ישראל

רב הרצוג לפות לתקות צריך הילא, לא היה סתירה לחילויות של המדיה, וממישראל מעמד של מלך 

  קהל כדי לתת מעמד הלכתי למדיה חילוית. 

ראה אפוא שהרב הרצוג לא ראה סתירה בין הגדרת מדית ישראל כמלכות ישראל, על כל 

חובותיה וסמכויותיה, לבין העובדה שמדובר במדיה חילוית שאיה רואה עצמה כפופה להלכה. מכאן 

רב הרצוג לבסס את סמכות החקיקה של הפרלמט על תקות הקהל ועדה רק כדי להציע שבחירתו של ה

  בסיס הלכתי למשטר דמוקרטי, ולא כדי להכשיר משטר חילוי. 

מקור הלכתי דמוקרטי ת ממילא, דברי הרב הרצוג אים תוצאה של היעדר החלטה, אלא של העדפ

ם לתמוך את עמדתם על מספר גישות (ראו דברים כדרכם של פוסקים רבים המבקשי ,לצד מקורות וספים

  ).233דומים של הרב גורן בעמ' 

  התורה לדין המוגדת חקיקה .4.3

להשאיר את חודשים ספורים לאחר הקמת המדיה התברר לרב הרצוג שההגת היישוב החליטה 

הרב הרצוג הבין את משמעותה של החלטה זו, ותקף  492החוק הבריטי על כו עד לחקיקת חוקים חדשים.

  אותה בחריפות:

כמעט שלא היה יכול לעלות על הדעת של שום יהודי דתי שהמדיה היהודית תעזוב 

בורות שברים, לסגל לה  בורותמקור מים חיים, את תורתו הקדושה, לחצוב לה 

ם ומשפטים של עם אחר. הלא זו היתה מהפכה איומה בפים, וחילול ה' ורא חוקי

מבחוץ!... הרי זה דבר חמור מאד מאד לקיים אפילו לזמן מועט משפט זר... וכבר 

                                                 
 .1948-לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח 11סעיף  492
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הגאון הלאומי היה צריך לעמוד כתריס בפי ההתבוללות הסיטוית הזאת, בפי 

שראל מסגלת לה ספר חוק החיקוי המשפיל הזה... ומה גדול חילול ה' כשמדית י

  493ומשפט משל הגויים!

אף על פי כן, למעשה הכיר הרב הרצוג בתוקפם של חוקים מסוימים, כאשר סבר שחקיקה זו איה 

מוגדת לדין התורה. כך למשל, הוא הכיר בתוקפה ההלכתי של חקיקה המממשת תקות שאותן רצה לתקן 

ת מעשה קיין תקף על פי ההלכה. זאת, על בסיס כגון חוק המאפשר כתיבת צוואה ללא עשיי 494בעצמו,

   496ומהג המדיה. 495דמלכותא דיא

באופן דומה, כאשר חוקקה הכסת את חוק הירושה הקובע שאלמה תקבל חלק מהעיזבון, אף 

'אי בעצמי הצעתי כך בהצעת  :עירוה ,כיר בתוקפוה ,דד בחוקישלכאורה הדבר מוגד להלכה, הרב הרצוג צ

כיוון שגם הרב הרצוג סבר שיש מקום לתקה כזו, הוא קיבל את מדהייו,  497.תש"ט] שלי' שת=התקות [

  החוק בעיין זה.

תאי יסודי במדית ישראל, שעליה הסכימו הכל, 'בוגע לזכויות בי המיעוטים, הרב הרצוג ציין ש

יהודי], והה כח - לא=ברית [-יהודי] לאיו בן=ברית [- שב"ממוא" לא תהא שום הפלייה במשפט בין בן

הכסת ודאי שהוא כח הציבור... ואם כי הכסת אין בכחה אפילו בממוות לעקור מכל וכל דיים מפורשים 

זאת  498.'שבתורה... מה שאין כן בעיין כזה שלפיו... אין זה כלל עוקר דבר תורה אלא מוסיף על התורה

   499שוויון למיעוטים. בהתאם לדעתו העקרוית, שמן הראוי לתקן תקות שיעיקו

הרב הרצוג אף הכיר בתוקפם של חוקים שהוא עצמו לא הציע לתקן בעיים תקה, ואפילו בעייי 

                                                 
 .211הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  493

 . 137שם, עמ'  494

מדוע הוא הסתמך על כלל זה כאן? הדעת  אם כן,לא חל בארץ ישראל.  'דמלכותאדיא 'כאמור, הרב הרצוג טה לדעה שהכלל  495

 , אלא לחוק המדיה באשר הוא.'דיא דמלכותא'וטה לומר שאין כוותו כאן לכלל ההלכתי 

 , וכן בעיין זה: ה"ל, פסקים וכתבים ט, עמ' רפא; עמ' שט.144-143שם ב, עמ'  496

יין שבוגע לחוק המוע ישואים בגיל צעיר, עמדת הרבות הייתה שיש לאסור ישואים שם, עמ' רפ. בשולי הדברים יש לצ 497

'ויש להצטער על  :. למרות הקרבה הגדולה בין העמדות כתב הרב הרצוג17ואילו החוק אסר ישואים לפי גיל  16לפי גיל 

רצוג לא קיבל את החוק ואת שיקול דעתו ), דהייו, הרב ה179הכסת שהחמירה יותר מן הראוי' (ה"ל, תחוקה לישראל ג, 

 של המחוקק.

 .278שם, עמ'  498

 .93ראו לעיל, עמ'  499
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  500ירושה התפסים חמורים יותר, כאשר סבר שהחוק איו מוגד לדין התורה.

  בתי המשפט  .5

דתית. לפי מקודת מבטו של הרב הרצוג, הרשות השופטת של המדיה היהודית אמורה להיות 

הרב הרצוג היה הפוסק שהוביל את ההתגדות של הרבים הציויים לבתי המשפט, וסחף אחריו  501ססלר,

את רוב רובם של רבי הציוות הדתית. המלומדים חלוקים בשאלת הגורם לעויות שגילה הרב הרצוג כלפי 

סבר שהיא  503ברדבעוד ש 502ים,דתימערכת המשפט האזרחית. ססלר סבר שעויות זו היא מטעמים 

הימוק העיקרי להתגדות היה דתי כפי שעולה משיטתו העיקבית של הרב . מסתבר שלאומייםמטעמים 

הרצוג שמערכת המשפט במדיה היהודית הראויה אמורה להיות מערכת דתית, והימוקים הלאומיים 

   כתבו לאוזי הציבורי החילוי.

טימיות ההלכתית של בתי משפט אזרחיים שאים הרב הרצוג התפלמס עם הרב גורן בעיין הלגי

שההלכה עשויה  )234הרב גורן (ראו עוד על עמדתו לקמן עמ' טען דים לפי דין התורה. ערב הקמת המדיה 

להכיר בלגיטימיות של בתי משפט כאמור, הן על יסוד ההכרה ההלכתית בלגיטימיות של 'ערכאות 

בהם לא היו תלמידי חכמים שערכאות אזרחיות שאין דות על פי דין התורה שמוו במקומות  –שבסוריא' 

   504), הן על יסוד דגם מערכת המשפט הכפולה שהציע רבו יסים בדרשותיו.46(ראו לעיל עמ' 

אולם הרב הרצוג חלק על כך בטעה שההלכה איה יכולה להשלים עם מערכת משפט שאיה 

היקפה של ההלכה דתית על יסוד הלכת 'ערכאות שבסוריא'. זאת משום שלדעתו לא יתן להרחיב את 

בו אין תלמידי חכמים המסוגלים לדון לפי דין התורה. שמקום  –האמורה מעבר להקשר שבעייו קבעה 

לכן, 'להושיב דייים שידוו מאומד דעתם וִממוסים, במקום שיש תלמידי חכמים בעלי מדע [=ידע 

לערכאות אזרחיות מכוח  הוא גם דחה את האפשרות לתת הכשר הלכתי 505.'תורי]... זהו בוודאי פשע

                                                 
 , עמ' רג.שם גה"ל, פסקים וכתבים ט, עמ' קפו; רפז; רצד;  500

  .69-65ה, עמ' ססלר, עמדת פוסקי ההלכ 501

  .267-266שם, עמ'  502

 .60ברד, ערכאות של גויים, עמ'  503

הפולמוס בעיין זה פורסם מעל דפי העיתון 'הצפה', ומאוחר יותר פורסם על ידי ורהפטיג בשולי הספר: הרב הרצוג, תחוקה  504

 .180-146לישראל א, עמ' 

, אמם, הוא היה מוכן להסתמך על תקדים זה בתקופת המעבר בין המשפט הבריטי והמשפט העברי. ראו 165שם, עמ'  505

 .215, שם, עמ' 'ערכאות שבסוריא'התגדות להסתמכות על 
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  507הרב הרצוג דחה גישה זו מכל וכל. 506גישתו של רבו יסים, משום שכאמור לעיל,

 בכללהתדיין ' איסורגם בבתי המשפט של מדית ישראל ישו ש הרצוג הרבטען , זו לתפיסה אמן

 כמותם שאין] היהודי הבחרים בית[=של  מקוריים... מייקר חוקי הגויים, ואפילו הם חוקים מטעם תקפו

 תוך, תקות של בדרך ושלא תורה לדיי ביגוד חקקו שהם מכיון, לו יועיל מה כי, הגויים של בקודקסים

הרב הרצוג הדגיש שהבעיה איה  508.'התורה חכמי פי על, ידועות עצות"י וע, לחול התורה לדין מקום שיור

תהיה גם בחקיקה מקורית של הכסת שיש בה התעלמות מחוקי  והיאובעת מקבלת המשפט הבריטי, 

  התורה.

בחזוו ראה הרב הרצוג את בתי הדין הרביים כבעלי הסמכות להכריע הן בעייים אזרחיים הן 

בעייים פליליים, אם מכוח דין התורה ואם מכוחן של תקות מיוחדות שיותקו על מת להשלים את דין 

רוש הדבר בהתאם לצרכי השעה והמקום. עם זאת, הוא הודה שרוב הרבים התורה במקומות שבהן ד

בשל כך, הרב  509העדיפו להימע מעיסוק בפלילים, והעדיפו שעיין זה יטופל על ידי בתי המשפט האזרחיים.

   510הרצוג השלים עם העברת סמכות השפיטה בעייים פליליים לבתי משפט אזרחיים.

 פתחושהוגע לאופייה של מערכת המשפט הישראלית  בכלוג הרצ הרבהצעותיו של  של בחיה

 דתי שיפוטלה שי ראשים:  שישמשפט  מערכת הציעהוא תש"ח  בשת: שלבים שלושהסיגה שיש בה 

ש'אים  ובלבדדתיים,  שאים שופטים גםיוכלו לכהן  דתיתהמשפט ה במערכת, לדבריו. אזרחי שיפוטו

משפט  מערכתציע לייסד הבמקביל, הוא  511'.בפרהסיאבילות ידועים למחללי שבת ואוכלי טריפות ו

לכך שהסיכוי לייצר מערכת משפט שכזו  מודעהיה יהודיים, אך הוא  שאיםאזרחית לחלוטין לאזרחים 

 ובמערכתללא הבדל דת ולאום,  המדיה אזרחי כל על יחול דתיה שהשיפוט ציעה הוא ולכןהוא קלוש, 

                                                 
  .75עמ'  506

 .167שם, עמ'  507

 .73. וכן שם ב, עמ' 62שם ג, עמ'  508

 .209, 173, 55שם א, עמ'  509

. כך עולה גם מתשובה שלו (משת תשי"ב) בעיין העמדה לדין פלילי של יהודי שהסגיר יהודים לאצים (ה"ל, 230שם, עמ'  510

  . פסקים וכתבים ט, עמ' שצב), אך בסופו של הדיון הוא שאר ב'צריך עיון'

כיר בסמכות בתי המשפט האזרחיים בכל הוגע ההרב הרצוג שאין מקום לשיפוט אזרחי, אם כי הוא סבר בעייי ממון 

) או גביית שטרי חוב (ה"ל, פסקים 143לעייים שהם טכיים במהותם, כעריכת צוואה (ה"ל, תחוקה לישראל ב, עמ' 

ותג). זאת, בעיקר תוך הסתמכות על התוקף ההלכתי ש 'הג המקום. וכתבים ט, עמת ההלכה למ 

 .207, וכן שם, עמ' 25ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ'  511
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  512.מצוות שומרי שאים או (!)יהודיים שאים שופטיםיוכלו לכהן גם  דתיתה השיפוט

ששפיטה לפי דין תורה בידי שופטים שאים דתיים עלולה  ביןההרצוג  שהרב לאחרבשלב הבא, 

הוא יסה לקדם את ההצעה שאחד הצדדים לסכסוך ממוי יוכל לדרוש  513לגרום לחילון משפט התורה,

מת הצד השי. זאת, בוסף לעיגון המצב הקיים עוד שהמחלוקת תתברר בפי בית דין רבי גם ללא הסכ

  514מתקופת המדט שבו בתי הדין הרביים דו בעייים הוגעים למעמד האישי.

בשלב השלישי, הרב הרצוג השלים עם המצב הקיים, אף שהוא לא קיבל אותו, והתרכז בהכשרת 

  515דייים לצורך העתיד, במכון הארי פישל.

הרב הרצוג החלטה של מועצת הרבות הראשית פרסם בשת תשי"ב לאחר שכל הצעותיו דחו, 

דגיש שאין הו 516,'אים בתי דין של תורה אלא ערכאות של ישראל'הקובעת שבתי המשפט האזרחיים 

ההלכה מכירה בסמכותם, בעיקר משום שחלק מן השופטים אים שומרי מצוות שבין אדם למקום, אים 

עמי ארצות גמורים... אוי לה לאותה בושה אוי 'ים בדין תורה, אלא הם דים על פי דין תורה, ואים בקיא

מן הראוי לשים לב שהרב הרצוג איו מכה את בתי המשפט 'ערכאות של גויים',  517'לה לאותה כלימה!

  ביטוי מתון זה, משקף את גישתו הממלכתית והציוית של הרב הרצוג. 518אלא ערכאות של ישראל.

  הרבות הראשית .6

כמי שכיהן כרב ראשי לישראל, הרב הרצוג ביקש להיח יסודות הלכתיים למעמדה של הרבות 

אחו, המועצה המורחבת של הרבות הראשית לישראל, באותה הבחיה של 'הראשית לישראל. לדעתו, 

מלכות ישראל, כשהיא עושה חוק בהסכמת בית הדין הגדול של 'בהתאם לכך,  519.'בית דין הגדול שבדור

                                                 
, 165, ראו הצעה דומה בתגובות למאמרי הרב גורן שפורסמו באותה תקופה בתוך: ה"ל, תחוקה לישראל א, עמ' 28שם, עמ'  512

 .206במאמר מחודש שבט תש"ח הוא הציע שחוק התורה יהיה עבור היהודים ואילו על הגויים יחול חוק המדיה, שם, עמ' 

 .219שם, עמ'  513

 .23, שם ג, עמ' 238; 230; 226; 219; 207שם, עמ'  514

 .213שם א, עמ'  515

  . 240שם, עמ'  516

 .212, ראו ברוח זו גם: שם, עמ' 241-240שם, עמ'  517

  .304ראו בעיין זה: שפירא, מעמדם של בתי המשפט, עמ'  518

 .64הרב הרצוג, תחוקה לישראל ב, עמ'  519
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ץ ישראל, והייו המועצה המורחבת של הרבות הראשית לישראל, וודאי שיש לה אותו הכח [=לתקן אר

אמם כפי שוכחו לעיל, הרב הרצוג אף יישם סמכות זו בשת תש"ד  520.'תקות] על פי התורה הקדושה!

  ).54ובשת תש"י כאשר תיקן תקות (כאמור לעיל עמ' 

ד בסמכות האמורה, באופן החומק מיצירת ועם זאת, יש לציין שהרב הרצוג עשה שימוש זהיר מא

מחלוקות שעלולות לחבל במעמדה של הרבות הראשית בקרב הציבור הרחב על כל גוויו. דוגמה טובה לכך 

ראשית משת תש"ט לקבוע את יום הקדיש הכללי על רצחי השואה בצום י' יתן למצוא בתקת הרבות ה

למעשה, הרעיון לקבוע יום תעית לזכר קדושי השואה עלה עוד טרם סיום מלחמת העולם  521בטבת.

למעשה, בשל התגדות הרב  522השייה. הרב הרצוג תמך ברעיון זה, אך כתב שיש להמתין לסיום המלחמה.

הציבור החרדי, מע הרב הרצוג מקביעת יום תעית חדש לזכר קדושי השואה,  גיימבריסק, שהיה ממה

   523וקבע שתעית זו תשולב בתעית י' בטבת.

הרב הרצוג אף הציע לתקן תקות וספות במגוון רחב של ושאים, כגון: השוואת זכויות בים 

זו לא עשתה בכתב (כדי  שלילת תוקפה של מתת אדם הוטה למות ('שכיב מרע') אם 524ובות בירושה,

 527כשרותם של עדים שאים שומרי מצוות לעדות. 526דרכי הכרעה במחלוקות הלכתיות, 525למוע רמאות),

  .הרב הרצוג כל ההצעות האמורות לא זכו לתמיכה רחבה בקרב רבי ישראל, ובשל כך סוג מהן

   

                                                 
 .64שם, עמ'  520

  ם הזיכרון לשואה.ראו על כך: שטאובר, יו 521

 תלח.-הרב הרצוג, פסקים וכתבים ב, עמ' תלה 522

  שטאובר (שם). 523

 .150-149; 124-133הרב הרצוג, תחוקה לישראל ב, עמ'  524

 .136שם, עמ'  525

, כגד טעת 'קים לי'. גם כאן הוא מזכיר את הביקורת החיצוית על המשפט העברי, אבל יכר שגם הוא שותף 137שם, עמ'  526

 ת בעצמו.לביקור

 ה"ל, פסקים וכתבים ט, עמ' ש; שד. 527
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  מסקות ודיון  .ז

  כללי .1

הרב הרצוג היה ציוי להב, שייחס משמעות דתית ומשיחית להקמת מדית ישראל ולתהליך 

שהביא להקמתה. בהתאם לכך, בעיי רוחו מדית ישראל אמורה להיות מדיה דתית, ובשל כך הוא ביקר 

  כל יסיון לחילון של מוסדות השלטון ולפגיעה בשמירת התורה והמצוות. 

רב הרצוג מתוך כתביו הרבים הוא מלאכה לא פשוטה, משום שהרב חילוץ משתו המדיית של ה

הרצוג לא היה תיאורטיקן. הוא היה פוסק בתפקיד ממלכתי שביקש להיעות לאתגרי השעה, ומיעט לעסוק 

שיטת המשטר במדיה היהודית. יתוח משתו המדיית מחייב ללקט מתוך כתביו  עלבדיוים תיאורטיים 

ן להבת משתו המדיית. מלאכה זו דורשת זהירות ישעשויות לשמש אבי בי ההלכתיים הרבים עמדות

רבה, משום שיש להבחין בין היגדים או הכרעות המשקפים את משתו המדיית, לבין אלו שהם תוצר של 

מובהקת לכך  ההצורך להתפשר ולאמץ הכרעות מעשיות שלא היה מקבלן אילולא אילוץ כזה או אחר. דוגמ

שהצעת החוקה שבו  מפיל הרב הרצוג על החוקה. ספר זה לא פורסם על ידו, ככל הראה היא ספרו ש

אבל , כדי להבטיח שחוקתה של המדיה תעלה בקה אחד עם ההלכה היהודית הציעש מכילה פשרות רבות

  ן.המעולם לא היה שלם עמ

 אלרב הרצוג חרף הרקע האישי שלו, הן כאקדמאי הן כמי ששא בתפקידים ציבוריים בחו"ל, ה

לה כוות לקבל הכרעה המאמצת ערכים דמוקרטיים או ידמוקרט או ליברל, וראה שאף כאשר הוא ג היה

  528ה תוצר של אילוצים.יתליברליים, הכרעה זו הי

גישתו ההלכתית מתאפיית באקטיביזם הלכתי שאיו מרים ידיים לוכח מציאות שאיה עולה 

צוג לא המתין בחוסר מעש לביאת משיח, כדי שזה יחדש הלכה או בקה אחד עם ההלכה הקלסית. הרב הר

ישה את המציאות, אלא חתר למציאת פתרוות הלכתיים למציאות שבפיו באופן שיאפשר את מימוש 

  משפט התורה כאן ועכשיו. 

), חדשות הלכתית יכולה להיעשות בשתי דרכים: באמצעות פרשות 35כדברי אלון (לעיל עמ' 

חדשית לדין הקיים או באמצעות תקות. הרב הרצוג בחר בדרך האחרוה, ככל הראה משום שהוא ראה 

                                                 
) ושוחטמן (תורה ומדיה) הסכימו שכוות הרב הרצוג לתקן תקות הייתה 312גם הרשקוביץ (הרב הרצוג כמשפטן, עמ'  528

  . מחמת אילוצים חיצויים וללא הזדהות
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בה דרך 'בטוחה' יותר מאשר פרשות חדשית המוטלת בספק ועתידה לעורר התגדות. בהתאם לכך, הוא 

פוסק אחר שכיהן בתפקיד הרב הראשי לישראל.  להתקתן של תקות, הרבה יותר מכשקיע מאמץ רב בה

בעיי רוחו, התקות מאפשרות להלכה להיות רלבטית ולתת מעה לאתגרי השעה, ובכך הן גם יכולות 

  לסלול את הדרך להפיכת דין התורה לדין המחייב במדית ישראל.

למדייות הלכתית זו היו מתגדים, ובראשם החזון איש, שטען שאין סמכות לחכמי התקופה לתקן 

יובילו להחלת משפט התורה אלא דווקא ייתפסו לא תקות ויש להמתין למשיח. החזון איש סבר שהתקות 

של הרב  עמדה זו אומצה בסופו של דבר גם על ידי חבריו 529ככיעה של חכמי התורה לערכים המודריים.

  ואכן רוב הצעותיו לא התקבלו. 530הרצוג לרבות הראשית, שטעו שהתקות לא יספקו את ראשי המדיה,

  המרכיב התיאוקרטי  .2

, המתאר האידיאלי המשטראת משתו המדיית של הרב הרצוג יתן לתח בהתאם לשלוש רמות: 

, המתאר את שיטת המשטר הראוי המשטראת החזון, את שיטת המשטר במדיה היהודית האידיאלית; 

 ;בימיו אילו כל אזרחי המדיה היו חפצים במדיה בעלת משטר יהודי םשלדעת הרב הרצוג יתן וראוי לייש

, המתאר את שיטת המשטר שיש לדעת הרב הרצוג ליישם במדית ישראל, בהתחשב בדיעבד המשטרו

  באופי המדיה, מחויבויותיה הבילאומיות והרכב האזרחים שבה. 

, שמשמעותה היא, מלוכית חוקתית תיאוומיההוא  האידיאלי המשטרעיי הרב הרצוג, ב

, אך יש אפשרות לחקיקה משלימה חוק התורה, והחוק העליון בה הוא המלךשהמדיה מוהגת על ידי 

שאיה וגדת את דין התורה. מסיבה זו הוא גם חולק באופן מרץ ושיטתי על גישתו של רבו יסים, 

  531במערכת משפט דואלית, בת שי ראשים: מערכת המשפט של המלך ומערכת המשפט הדתית.המצדד 

מץ את גישתו של הרמב"ם, שאף הוא אפיין את המדיה ילפיכך, ישם חוקרים שסברו שהוא א

לכך יש להוסיף, שהרב הרצוג קבע  532היהודית כמדיה שבה מתקיים שלטון הכפוף לחלוטין לדין התורה.

                                                 
ש (קיג, גזים, עמ' סד) שבה הוא מסביר את החזון איש, קובץ אגרות א, צו. כמו כן, בידיו תשובת הרב הרצוג לחזון אי 529

  האילוצים המביאים אותו לתקן את התקות. מהתשובה יתן להסיק מה כתב החזון איש.

, ראו גם התגדות הרב אוטרמן לתקה שתשלול את זכויות הבן הבכור בירושה, שם, 1הרב הרצוג, תחוקה לישראל ב, עמ'  530

 .183עמ' 

 .77' אדלר, מדית התורה, עמ 531

  .60; ססלר עמדת פוסקי ההלכה, עמ' 12כפי שכתבו: רביצקי, דת ומדיה, עמ'  532
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לתרום  םאחריות דתית, כך לחכמי התורה יש אחריות לחיי המעשה של המדיה, ועליה שכשם שלמלך יש

  ).ההשלמה דגםגם בשדה זה, כך שישם קשרי גומלין בין המרכיב הדתי והאזרחי במשטר (

הרב הרצוג מבכר משטר מלוכי על פי משטר דמוקרטי, גם כאן, בהתאם לשיטת הרמב"ם. 

את אברבאל, המצדד הגדול במשטר הדמוקרטי והמתגד בחריפות  מסיבה זו הוא איו מזכיר אפילו

למשטר המלוכי. אמם הרב הרצוג הודה שלצד המלך הייתה סמכות גם לטובי העיר, שבחרו באופן 

  ). כך שגם לשיטתו ישו יסוד דמוקרטי גם במשטר האידיאלי.דמוקרטיה לכתחילהדמוקרטי (

כיוון שלא מ, דמוקרטית חוקתית תיאוומיההיא  הראוי במשטר המשטר שיטתבמצב הקיים, 

במשטר זה, היוק את סמכויותיו גם ). דמוקרטיה בדיעבדידוע על צאצא לבית דוד שיתן למותו למלך (

ממשפט המלך או מתקות הקהל, הההגה הדתית והההגה הפוליטית אמורות לעבוד יחד, הן לשם קידום 

  ). ההשלמה דגםוליטיות (הערכים הדתיים הן לשם קידום מטרות פ

  המרכיב הדמוקרטי .3

כאמור, יחסו של הרב הרצוג לדמוקרטיה היה מסויג, ויכר שהוא לא ראה במשטר זה יתרון ביחס 

למשטר מלוכי. יחד עם זאת, יתן לזהות בכתבי הרב הרצוג מקום מסוים לערכים ליברליים. כך למשל, 

וראה את הדאגה לעתיד העולם כחלק מייעודו של עם  ות,אויברסליבצד ייחודיות העם היהודי, הוא דגל ב

  רציולי. - , אך טען שיש בהלכה גם רובד איהרציוליות של בערכה כירהישראל. הוא 

כיוון מהעיסוק של הרב הרצוג בעקרוות הדמוקרטיים והרפובליקיים מצומצם, ככל הראה, 

וגדים לחלק מחוקי שהם לא עוררו בעיה מעשית שהיה עליו לפתור. אולם העקרוות הליברליים, שהיו מ

ככלל יתן לומר שהרב הרצוג אות לאמץ עקרוות ליברליים רק תחת  התורה, זכו להתייחסות רחבה.

תים הדגיש שהוא עצמו מתגד לכך, יאילוץ ומחוסר ברירה, ומעולם לא הביע תמיכה בעקרוות אלה, ולע

  כגון בוגע לזכויות פוליטיות לשים. 

כוות ליברליים הושפעה באופן בולט מהאפשרות ההלכתית הות של הרב הרצוג לקבל עקרו

כיוון שלדעתו במשטר מולכן הוא היה מוכן להתגמש במתן זכויות פוליטיות לשים ולוכרים,  ,לגמישות

דמוקרטי לא חלים איסורים הלכתיים המועים זאת. כמו כן, הוא תמך במתן זכויות אזרחיות שוות 

כיוון שהדבר איו סותר באופן חזיתי את ההלכה. יתרה מזו, כדי להביא את ההגת מם, לדבריו, לוכרי

היישוב להסכים להחלת חוקי התורה במדיה, הוא היה כון להסכים לכך שגם וכרים וחילוים יוכלו 

לפיכך, הוא לשמש דייים במערכת זו. לעומת זאת, בכל הוגע לעייי איסור הרב הרצוג שולל כל פשרה, 
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  התגד בתוקף לאפשרות להכשיר שים לעדות על גירושין וישואין. 

מספר פעמים על כך שישם איסורים הלכתיים שאים חלים על הרב הרצוג חזר לסיום, יש לציין ש

דמוקרטיה. כגון האיסור למות שים ווכרים לתפקידים ציבוריים. חשוב להדגיש שאין כאן טעה 

אלא שלדמוקרטיה יש מאפייים שעליהם לא  ,במהותה פוטרת את המשטר ממצוות התורהשדמוקרטיה 

חלים איסורים מסוימים, כגון העובדה שבדמוקרטיה המשטר שייך לכל האזרחים מעיקה זכויות 

בזמן גזר שלא חל על  יםקצוב יםמיויהפוליטיות לכל האזרחים, גם הוכרים. ומהעובדה שבדמוקרטיה 

האיסור למות שים. מצא אם כן, שהבחירה במשטר דמוקרטי (גם אם בדיעבד, כאמור)  האלכ יםמיוי

  מטרלת חלק מהמתחים בין ההלכה לבין המודרה.

  ומוסדותיה ישראל מדיתציוות,  .4

הרב הרצוג היה תלמיד חכם המחויב להלכה ורואה עצמו חלק בלתי פרד מעולם התורה, ובה בעת 

ת ישראל 'אתחלתא דגאולה'. שיות זו ליוותה אותו בבואו לדון במעמדה גם ציוי להב שראה במדי

  ההלכתי של מדית ישראל.

האתגר היסודי שעמו דרש הרב הרצוג להתמודד היה, מהו הדגם ההלכתי החל על מדית ישראל, 

ון הוא שהיא דמוקרטית וחילוית, ובה מיעוט גדול של וכרים. לגד עייו עמדו שי דגמים: הדגם הראש

, הרואה את מדית ישראל כהמשך ישיר של מלכות ישראל, כפי שזו מתוארת במקרא, ישראל מלכותדגם 

, התואם יותר את השותפות מודלבהלכות מלכים לרמב"ם ובמקורות הרבים שעסקו בכך. הדגם השי הוא 

  המשטר הדמוקרטי, אך למעשה עוקר מן המדיה את המחויבות להלכה. 

במעין דגם בייים, שלפיו מדית ישראל היא מלכות ישראל וחלים עליה כל הרב הרצוג בחר 

החובות שמטילה ההלכה היהודית על מלכות זו. אך בה בעת מלכות זו מקיימת שותפות של העם היהודי 

  יהודים, שמכוחה דרש העם היהודי לכבד את זכויותיהם של מיעוטים.-עם לא

ת ישראל מערכת של חוק ומשפט הרב הרצוג לא קיבל את דעת הסוברים שיתן לייסד במדי

זו אילצה את הרב הרצוג להסכים המותקת מן הדין הדתי, על יסוד דברי רבו יסים בדרשותיו. תפיסה 

הסכמה לאומית להחלת חוקי התורה כחוק המחייב ל הביאפשרות הלכתיות מרחיקות לכת, כדי לל

  במדית ישראל. 

במעמד מוסדות המדיה החילוית כפי שהם. ככלל יתן לומר,  כאשר כל פשרותיו דחו הוא דן

שהוא טה לתת לגיטימציה למוסדות שהם אזרחיים גם במשטר הראוי על פי ההלכה. ואכן, הוא תן 
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, הממלאת המחוקקת, הממלאת את מקומו של המלך. לרשות המבצעתלגיטימציה הלכתית מלאה לרשות 

לגיטימציה חלקית, הבאה לידי ביטוי בכך שמצד אחד הוא תקף בחריפות את מקום טובי העיר, הוא תן 

את ההחלטה שלא לקבל את חוקי התורה כמחייבים, ומצד שי הוא הכיר בתוקף ההלכתי של חוקים 

במדית  השופטת רשותבאופן קודתי, בעיקר בחוקים שהוא עצמו רצה לקדם כתקות. ביגוד לכך, ל

אם כי,  533כיוון שמערכת המשפט אמורה להיות מערכת דתית.מה הלכתית, ישראל אין לגיטימיות מבחי

כון להכיר בסמכות בתי המשפט לדון בפלילים. הרב הרצוג ייחס לרבות הראשית מעמד הלכתי היה הוא 

רם, כבית דין הגדול של הדור, המוסמך לתקן תקות המחייבות את כלל ישראל, ומכוח תפיסה זו התקין 

תקיו את התקות, ביקש להבטיח שהן תתקבלה על כל הציבורים, הוא מע מהתקתן תקות רבות. בה

 של תקות שעלולות לעורר מחלוקת. 

יתן להציג בטבלה את הקשר בין עמדותיו ביחס לרשויות השוות במשטר האידיאלי והראוי לבין 

  עמדותיו ביחס לרשויות השוות במדית ישראל החילוית:

 בדיעבדהמשטר   ראויהמשטר ה  אידיאליההמשטר   
  (חילוי)

  קבלה חלקית (פלילי)  תדתי  תדתי  שופטת רשות

קבלה חלקית (חוקים   תדתי + תאזרחי  תדתי +ת אזרחי  מחוקקת רשות
  מסוימים)

  קבלה מלאה  תאזרחי  תדתי + תאזרחי  מבצעת רשות

 

  

                                                 
, המציג את הרב הרצוג כמי שקיבל את 44-35רושם העולה ממאמרו של בורגסקי, קהילה או מלוכה, עמ' כ שלאזאת  533

  המציאות בשוויון פש.
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  משתו המדיית של הרב אליעזר יהודה וולדיברג : גפרק 

  מבוא  .א

  כללי .1

 בחיבורו המדיית משתו את שטח, 20- ה במאה הפוסקים מחשובי, וולדיברג יהודה אליעזר הרב

 בסדרת, תשובות של מבוטל לא ובמספר, ההלכה פי על המשטר בעקרוות במישרין סקושע, הלכות מדיה

  . אליעזר ציץ – שלו ת"השו ספרי

 כפוסק, שלו הייחודי האישי הרקע בשל הן, עיין מעוררת וולדיברג הרב של המדיית משתו

 שהוא כך בשל הןו, הדתית הציוות עולם עםו ,החרדי העולם עם ואידיאולוגיים אישיים קשרים שקיים

  . דמוקרטיים ורכיבים תיאוקרטיים רכיבים המשלבת, שיטתית, מורכבת מדיית משה הציג

 מחייב, בחייו שוות בתקופות שכתב חיבוריםמ העולהלדיברג ושל הרב ו המדיית משתו יתוח

. השוים המקורות שבין סתירות או לפערים וגעת הראשוה: מתודולוגיות שאלות שתי עם התמודדות

 יתן שמהן התשובות מן שחלק בעוד, המדיה הקמת לאחר הראשוות בשים פורסם הלכות מדיה הספר

 עשרותבמשך  פורסמו ורובן, זה ספר של פרסומו לפי כתבו, וולדיברג הרב של המדיית משתו על ללמוד

 מלוקטת והיא, אחד בחיבור מרוכזת איה המדיית שהמשה ככל, הדברים מטבע. פרסומו לאחר שים

 יהא אלו במקרים. השוים המקורות בין סתירות מצאהית, שוות בתקופות שכתבו שוים מחיבורים

  . זו להכרעה עקרוי צידוק ולהציע, המקורות בין להכריע עליו

 מן אחד כל של למעמד – מכך יוצא וכפועל השוים המקורות של לאופיים וגעת השייה השאלה

 סתירה מצאיתש ככל. הלכתי הוא שאופיים ויש, הגותי- אידיאולוגי הוא שאופיים מקורות יש. המקורות

, השוים למקורות לתת יש משקל איזה עקרוית עמדה לקבוע עליו יהא, שוה שאופיים מקורות בין

  . לאופיים בהתאם

  רקע אישי .2

). 2006( ז"תשס בשת בה ופטר), 1915( ה"תרע בשת בירושלים ולד וולדיברג יהודה אליעזר הרב

 הרב של להוריו. בירושלים הישן בישוב המשפחה התגוררה לארץ העלייה ולאחר, ליטא בישיבות למד אביו
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  534).אחת ובת בים שלושה( ילדים ארבעה היו וולדיברג

, לארץ המשפחה ששבה לאחר. שבסוריה לבח לעיר המשפחה גלתה הראשוה העולם מלחמת בזמן

 כסת' בישיבת למד מכן ולאחר, המשפחה ילדי ככל 'חיים עץ' תורה בתלמוד ללמוד וולדיברג הרב שלח

   535.שבירושלים 'חברון – ישראל

 יצא' שעוסק בלמדות ליטאית בתלמוד וברמב"ם, אליעזר דבר, 'וולדיברג הרב של הראשון ספרו

 בן בהיותו, זו שה בשלהי. בלבד שים עשרה תשע בן וולדיברג הרב בהיות, )1935( ה"תרצ בשת לאור

   536.ורר אברהם הרב, ימים באותם תיה של רבה של בתו, שושה לרעייתו וולדיברג הרב ישא, עשרים

 משפחת של שולחה על סמוכים והיו בתיה שים חמש במשך הזוג בי התגוררו החתוה לאחר

 עזרת בשכות החרדית העדה מטעם לרב והיה שגדל, בום שמחה, אחד בן ולד וולדיברג הזוג לבי. ורר

 לאלו הבן של עמדותיו בין משמעותיים פערים היו כמובן 537.)2005( תשס"ה בשת אביו בחיי ופטר, תורה

  .538וספים רבים ובעייים ישראל למדית ליחס הוגע בכל האב של

 יותר מאוחר התפרסמו שחלקם, חידושיו את לכתוב וולדיברג הרב החל בתיה מגוריו בתקופת

 כשה 539.שיעור שם והעביר בעיר המזרחי הפועל הסתדרות לחברי תורי חוג הקים ואף, אליעזר ציץ ת"בשו

. בכך כשל אך, ה"הרא וכפר אוריה כפר יםמושבב לרב להיבחר וולדיברג הרב יסה לתיה הגעתו לאחר

 הרבבתקופה זו . שה כחצי במשך ויתקין כפר המושב כרב כיהן) 1942( ב"תש שת מתחילת, יותר מאוחר

   540.המושב בחיי דתי סממן לכל שהתגד, הקהילה של החילוי החלק עם להתעמת ומהצורך מבדידות סבל

-הלכתיות לשאלות ביטוי גם במעה לידי בא הדתית הציוות עם וולדיברג הרב של הקשר

 פרסוםוב 542,שרגאי זלמן ושלמה 541פקס צבי כדוד, הדתית הציוות מהיגי ידי על אליו שהופו ציבוריות

                                                 

 רכיץ, ראיון עם יצחק וולדיברג.  534

 .6עמ'  ,משתו ההלכתיתזקבך,  535

 .7שם, עמ'  536

 רכיץ (שם). 537

 61, הערה 12; עמ' 535, הערה 6ראו למשל, זקבך (שם) עמ'  538

 .8-7שם, עמ'  539

 .10-8שם, עמ'  540

  צ.- מדיה ג, עמ' פטהרב וולדיברג, הלכות  541



123  

 

 הרבים חבר ידי על לאור שיצאו' והמדיה התורה' קבציבבמות תוריות של הציוות הדתית, כ מאמרים

   .המזרחי הפועל של

הישן ובוגר  היישוב לבן אופיייים הציוות הדתית ומוסדותיה אים עם וולדיברג הרב של קשריו

 מצעירותו. הציוי המפעלכלפי  וולדיברג הרב, ויש בהם כדי להעיד על הקרבה שחש שלו החיוך מוסדות

 תים הבוטה שליולעיחסו השלילי  על השפיע, ויתקין בכפר קהילה כרב שלו הכושל שהיסיון תכןיי, זאת עם

 את בו לחיוך חרדי וביטא וולדיברג הרבשלח , הדתית לציוות זיקתו חרף 543.לחילויות וולדיברג הרב

 545לבות לאומי שירות 544,העצמאות ביום הלל אמירת: בולטות סוגיות בכמה מובהקות חרדיות עמדות

   546.ישיבות בי וגיוס

 וולדיברג הרב את, עוזיאל חי מאיר ציון בן הרב, לציון הראשון מיה ויתקין כפר עזיבת לאחר

 שתיים לאחר. המזרחי לתועת מקורבת שהייתה, המזרח עדות לבי ישיבה –' ציון שערי' בישיבת למלמד

 להוצאת שותף היה אף ובהמשך, הישיבה כראש לכהן וולדיברג הרב מוה, )1943( ג"תש בשת, זה בתפקיד

 הכרכים שלושת את וולדיברג הרב הוציא הישיבה כראש כהותו במהלך. לאור עוזיאל הרב של כתביו

 לוועדת דעת חוות כתב ואף התלמודית האציקלופדיה בכתיבת השתתף, אליעזר ציץ ת"שו של הראשוים

  547.בשבת איות הפלגת בעיין הראשית הרבות של השבת

) 1952(בשת תשי"ב  .אביב בתל הרבי הדין בבית לדיין וולדיברג הרב מוה) 1951( א"תשי בשת

לדיין בבית הדין הרבי  , ומוההלכות מדיה החיבור של הראשון החלק את פרסם הרב וולדיברג

, ואף הלכות מדיההוציא לאור את שי החלקים הבאים של ) 1955-1953( ט"ותש-גבשים תשי" .בירושלים

  שו"ת ציץ אליעזר.הה, של -הוציא לאור את חלקים ד

 א"תשמ ובשת, בירושלים הרבי הדין בבית דין בית לאב וולדיברג הרב מוה) 1958( ח"שית בשת

                                                                                                                                                         

כד; שם, ד, כח; שם ה, לב; שם כב, יג; לגבי תפיסתו הדתית של שרגאי ראו: הליגר, מסורת -ה"ל, ציץ אליעזר ב, כב 542

  ומודרה.

  .10זקבך (שם), עמ'  543

 הרב וולדיברג, ציץ אליעזר י, י. 544

  .12ה"ל, הלכות מדיה ב, עמ'  545

 ט.- ; ו14- 12שם, עמ'  546

 .12-10זקבך (שם), עמ'  שביתת הים.: ה"ל, כספרזו פורסמה מאוחר יותר חוות דעת  547
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. )1986( ו"תשמ בשת לגמלאות לפרישתו עד כיהן בוש תפקיד, הגדול הרבי הדין בבית לדיין מוה) 1981(

   548.מורכבות בשאלות וייעוץ גיטין בסידור הדין לבית לסייע וולדיברג הרב הוסיף פרישתו לאחר

, בירושלים צדק שערי הרפואי המרכז כרב) רשמי מיוי ללא( בפועל וולדיברג הרבשימש , כן כמו

- הלכתיות שאלות בהבת עליו שהקל דבר, החולים בית של הכסת בבית והתפלל החולים לבית בסמוך גר

   549.החולים בית רופאי עם לו שהיה הישיר המגע בשל, רפואיות

 בין להיות כשבחר), 1976( ו"תשל בשת ממלכתית להכרה זכה וולדיברג הרב של התורי מפעלו

  .תורית לספרות ישראל פרס זוכי

ציוי. בהמשך - לאור הביוגרפיה המורכבת של הרב וולדיברג ראה שראוי להגדיר אותו כחרדי

  בחן האם הגדרה זו תואמת את סגון הכתיבה ואת עמדותיו.

  ולדיברגיצירתו התורית של הרב ו .3

 אליעזר ציץ ת"שו: הם, המדיית משתו את שטח שבהם, וולדיברג הרב של הגדולים חיבוריו שי

, ושאים של רחב במגוון העוסקים תשובות ספרי של סדרה למעשה הוא הראשון החיבור. הלכות מדיהו

 יותר ממוקד השי שהחיבור בעוד, שים מחמישים למעלה של ארוכה תקופה במהלך ופורסמו כתבו ואשר

 ציג, להלן. יחסי באופן קצרה תקופה במשך ופורסם כתב והוא, היהודית במדיההראוי  בתיאור המשטר

  .ואפיים החיבורים את בקצרה

  שאלות ותשובות ציץ אליעזר  .3.1

פרסם הרב וולדיברג בעשרים ושיים כרכי שו"ת ציץ  מגווים בושאיםאת תשובותיו בהלכה 

 ספרים שולבו שבחלקם), 1998-1945, ח"תש- ה"תש( שה מחמישים יותר במשךאליעזר שיצאו לאור 

   550.השים במהלך בפרד ופרסם שכתב קטים

 העיסוק. ומוסר מחשבה, אגדה דברי בצד הלכתית כתיבה משלב וולדיברג הרב של הכתיבה סגון

                                                 

 .15-13שם, עמ'  548

  .33שם, עמ'  549

(עייי הפטר, שולב בתוך: שם, ו'אבן יעקב' (בעייי אבלות, שולב בתוך: הרב וולדיברג, ציץ אליעזר, ה) כספרים 'רמת רחל'  550

  של הרב וולדיברג. שכתבו לזכר הוריוז) 
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 בסוגיות תיאורטיות לשאלות בתשובותגם  ביטוי לידי בא אלה בספרים ופוליטיקה מדיה של בסוגיות

 לחוקי הוגעות מעשיות לשאלות מעה הן התשובות רוב אך .רוב פי על והכרעה מלך למות כחובה, יסוד

 הסכם על העם משאל כשאלת, בישראל הציבור של יומו סדר שעל ציבוריים לעייים או המדיה

  . גרמיה עם השילומים

 המזרחי ארגון י"שע קוק הרב מוסד בסיוע לאור יצאו אליעזר ציץ ספרי של הראשוים הכרכים

   .הלכות מדיה הספר של פרסומו לפיהעולמי, עוד 

  הלכות מדיה .3.2

, הלכות מדיהאת תפיסותיו בוגע למשטר הראוי במדיה היהודית ריכז הרב וולדיברג בשלושת כרכי 

  . הרבי הדין בבית כדיין וולדיברג הרב של מיויו לאחר, )1955-1952( ו"תשט- ב"תשי השים בין שפורסמו

 של כוחו, המשפט במערכת עוסק והוא, )1952( ב"תשי בשת פורסם החיבור של הראשון חלקו

   551.העושין ודיי חוקיו תוקף ,השלטון

  .'הישראלי והצבא המלחמה חוקי'ב עוסק) 1953( ג"תשי בשת פורסם החיבור של השי חלקו

 השלטון ההגת דרכי'ב בעיקר עוסק), 1955( ו"תשט בשת פורסם החיבור של השלישי חלקו

  . גיור ובעייי 'ציבור והסכמות תקות, בחירה וסדרי גדרי, המדיי

 של מדבריהם ואף, אחרים מספרים רחבים ובציטוטים, לועזיות במילים שיטתי שימוש יש בספר

 ושאי, ואפולוגטית פולמוסית בימה מתאפיין הספר, כן כמו). איש וכחזון הרצוג כרב( זמו בי הלכה חכמי

  . תיאורטי הלכתי לדיון אופייי

הרב וולדיברג  אולם, וספת מהדורה לא הודפסה החיבור של הראשוה המהדורה שאזלה לאחר

 בו חזר לא וולדיברג שהרב מעידה זו התהלות 552.בו שכתב מה את שלו ת"השו בספרי להזכיר המשיך

                                                 

'מחקרי הלכות ובירורי דיים על השופט והמשפט וכח סמכות השיפוט בזמיו. הסמיכה ומשפט  –כעולה מכותרתו של הספר  551

  המלוכה בישראל משפטי עושין וחקי המדיה'.

ראו למשל: ה"ל, ציץ אליעזר כא, סה. בכמה מקומות בספר השו"ת הוא פרסם דברים שכבר פורסמו בהלכות מדיה,  552

  דיא'. –, בוגע לכלל 'דיא דמלכותא 134שיויים קלים. ראו למשל להלן, עמ' לעיתים ב
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הרב  554על פי עדותו של אחייו, 553.החיבור של קיומו את להסתיר יסה לא ואף בחיבורו שכתב מדברים

  ומבחיה זו הספר הלכות מדיה איו חריג. 555וולדיברג לא יזם הדפסה מחודשת של אף אחד מספריו,

, זו התגדות חרף אך, החיבור של מחודשת להוצאה צאצאיו התגדו, וולדיברג הרב פטירת לאחר

   556.)אחד בכרך( לאחר פטירתו בשת תשס"ז יותר מאוחר לאור יצא החיבור

 בעיי הראויה המשטר לשיטת הגה , מעין כתבפולמוסיתחיבור זה מתאפיין כאמור בכתיבה 

, יתוח העמדות המובעות כך בשל 557.ומתגדיו תוקפיו כגד, אותה ראה וולדיברג שהרב כפי, ההלכה

 לאמירות האותטית עמדתו את מבטא הרב בהןש אמירות ביןבחיבור זה מחייב זהירות יתרה, והבחה 

  . למתגדיו שועדו להשיב ואפולוגטיות פומולסיות

 שהתקיים ציבורי לדיון כמעה וכתב', שעה הוראת' בבחית בחלקו היה הלכות מדיהמסתבר ש

 או( הציבורי השיח שהשתה משעה. בשאלת התיאוקרטיה היהודית, כאמור לעיל המדיה הקמת בעת

 הצורך בשל, כן על יתר. להשתמש בסגון זה צורך עוד היה לא) מטרתו את השיג לא מדיה שהלכות שהוכח

 משלא, לכן. מלא באופןם אית הזדהה לא מעולם וולדיברג שהרב רעיוות מדיה בהלכות שולבו, לשכע

 אתרק ו, אלה רעיוות להציע וולדיברג הרב העדיף, הציבורי הוויכוח לטובת צורךעוד  בספר היה

   558.המאוחרות בתשובותיו שילב, מדויקת יותר בצורה עמדתו את המשקפים, האותטיים הרעיוות

 559ושל הפסיקה בשיטת שעסקו אחדים למחקרים כר היוותה וולדיברג הרב של התורית יצירתו

, זו עבודה 561.וולדיברג הרב של המדיית במשתועסקו ש אף היו 560.והלכה רפואה בעייי בעמדותיו או

                                                 

ליעזר והלכות מדיה בראש ייר המכתבים הרשמי של הרב וולדיברג כתב שהוא חבר בית הדין הגדול ומחבר הספרים ציץ א 553

 ושאר ספריו, רכיץ, ראיון עם יצחק ולדברג.

  שם. 554

 לדברי האחיין (שם), הדפסת סדרת ציץ אליעזר לא הייתה יוזמה של הרב וולדיברג אלא של המו"ל. 555

 , מי הוציא.7כתב ערוץ  556

  .132ראו להלן עמ'  557

  ) וכיח טעה זו.144, וכן בעמ' 128בהמשך הפרק (כגון בעמ'  558

  .משתו ההלכתיתזקבך,  559

  .וייסלר, פסיקתו של הרב וולדיברג 560

 .מדית התורה; אדלר, הטלית והדגל, כהן 561
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 בהרחבת הן, אלו למחקריםוסף  דבך להוסיף מבקשת 562,בהיקפו יותר מצומצם, קודם במחקר שיסודה

  .זמו בי פוסקים של לזו וולדיברג הרב של עמדותיו בהשוואת הן, והעמקתה היריעה

  ההלכתית של הרב וולדיברג: בין שמרות לחידושגישתו  .4

  בין ההלכה והמודרה .4.1

 פרגמטיים ערוצים כמה בתוכה המשלבת, שמרית הלכתית אידיאולוגיה מציג וולדיברג הרב

  . והסתגלות למציאות המודרית גמישות המאפשרים

 כל השוללת משמעית-חדאידיאולוגית  בהכרזה וולדיברג הרב פותח הלכות מדיה הספר את

 למצוא יש, בעייו 563.'לעולמים תשתה ולא בסיי תה כבר מדיתו של היסוד חוקת': ושיוי גמישות

   564:המודרית המדיה בפיו שמציבה הפוליטיים האתגרים לכל מעה בתורה

בתורה שבכתב ושבעל פה מצא כל חקים ומשפטים השייכים למדיה והליכותיה, ובה 

  565הדברים שבין אדם לאדם ובין אדם למדיה, לכל התקופות והדורות.פתרוים לכל 

, בלבד תוריים מקורות על מדיה בהלכות שלו השיטתי העיסוק את וולדיברג הרב ססיב זו ברוח

 לתקן דרישות של בולמוס'ה את תקף הוא. מודריים ערכים של או, הבילאומי החוק של אזכור ללא

 בוגע ההלכה עמדת של בחשיפה ההלכה פוסק של תפקידו עיקר את וראה 566,'החיים שטחי בכל תקות

 עקרוית תפיסה מתוךזאת,  .השעה לבעיות כמעהות חדשבהתקת תקות  ולא, האקטואליות לשאלות

 הרב 567.'הארץ יושבי בין אשר והיחס העת לפי ישוו ופרטיו, ישוה ולא לעולם יעמוד בכללו המשפט'ש

 ולא, העברי המשפט חכמי לעשות שהגו כפי, העמים לחוקי התורה חוקי מהשוואת הסתייג אף וולדיברג

                                                 

 .תיאוקרטיה ודמוקרטיהרכיץ,  562

 .20הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ'  563

 .5; שם ג, עמ' 18שם, עמ'  564

 .19שם, עמ'  565

 שם. 566

 .22שם, עמ'  567
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   568.אלו מעין בהשוואות ערך כל ראה

 הדעת את לתת יש אולם 570.למודרה התגד וולדיברג שהרב 569כהן קבע אלה התבטאויות לאור

 ,הלכות מדיה, המופיעות כולן בספר המודרה של בגותה האמורותהאידיאולוגיות  ההצהרות שלצד לכך

 בלגיטימיות הכיר הוא, גיסא מחד. יותר מורכבת עולם תמות חושפות וולדיברג הרב של פסיקותיו

 מלחמה בשבויי פגיעה איסור 571,המאסר כעוש המודרי, במשפט שמקורם שוים עקרוות של ההלכתית

 האישה מעמד את להשוותיסיון ל התגד הוא, גיסא מאידך 572.הקרבות בתום שבויים להחליף והחובה

  573).88ראו לעיל עמ' (אותו יסה להוביל הרב הרצוג ש ,הירושה בדיי הגבר של לזה

 ערך כל בחן הוא. דגם ההבחהמורכב, ברוח  הוא למודרה וולדיברג הרב של שיחסו אפוא ראה

 זאת עשה הוא מודריות עמדות מץיא כאשר גם אולם. דחהש מהם ויש ץמיא הואשמהם  יש, לגופו מודרי

 כלים בעזרת שיוי של פרקטיקה עם שמרית ברטוריקה שימוש העושה, המקובלת האורתודוקסית בדרך

 מודריות עמדות וולדיברג הרב אימץ המדיית המחשבה בתחום עייים באלו בחן, להלן 574.פרשיים

  .הקבוצות מן אחת כל לאפיין סה ואף, כאמור עמדות דחה עייים ובאילו

  מקורות הפסיקה  .4.2

כתיבתו ההלכתית של הרב וולדיברג מתבססת בחלקה על מקורות לא שגרתיים בהשוואה לספרי 

אך הכרעה זו איה  575הזוהר, ספר פי על הלכה לפסוק התשובות של פוסקים חרדיים. הוא סבר שיתן

הרב  .המהג של ההלכתי מעמדו אלא על 576קבלייםה מקורותה של ההלכתי מתבססת על מעמדם

                                                 

 ').אין כאן לא מצוה ולא מעלה כי אם ירידה(' מו ,ציץ אליעזר יטה"ל,  568

  .73כהן (שם), עמ'  569

  .181לדיון רחב בעמדתו של כהן, ראו להלן, עמ'  570

 ריג.-הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ' רי 571

 קצד.-שם ב, עמ' קצג 572

 .131לחידושים רפואיים, ראו לקמן, עמ'  התגד הוא כן כמו 573

  146-126; שגיא, ציוות דתית, עמ' 10ראו: רביצקי, על גבולה, עמ'  574

  .ה ,כאהרב וולדיברג, ציץ אליעזר  575

להיח שהייתה לכך בפועל, הרב וולדיברג דן בדברי הזוהר מאות פעמים בתשובותיו, מה שמלמד על בקיאותו בספר זה. יש  576

  .151השפעה על עמדתו המסויגת לרציוליות שתוזכר בהמשך עמ' 
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ולא מע מלעשות שימוש בספרים  577ומלבי"ם, אברבאלמפרשי המקרא, כ על להסתמך הוולדיברג הרב

 578חיצויים כמקור להבת אירועים היסטוריים, אף כאשר יש בכך כדי להשפיע בעקיפין על פסיקת ההלכה.

 הוגע בכל שבייהם אידיאולוגיים דעות חילוקי אף על, רבה בהערכה, זמו בי פוסקים הוא הג לצטט

 לעיל הוגדר הרב וולדיברג כחרדי ציוי. גישתו החרדית והמסתגרת של הרב 579ולציוות. למדיה ליחס

 מקורות או 580זרה חקיקה, זרה ספרות הוא כמעט ואיו מצטטבאה לידי ביטוי גם בכך ש וולדיברג

  581.מחקריים

 הלכה בעייי בפסיקותיו הלכתיים-מטא שיקולים על להסתמך טה וולדיברג הרבש טעו רבים

המדיית, וביכר  משתו בגיבוש זה מסוג שיקולים על מלהסתמך להימע אך ראה שהוא העדיף 582,ורפואה

 כאשר זאת עשה לרוב, הלכתיים-מטא בשיקוליםואף כאשר השתמש  583,הקלסי הדין על משתו את לבסס

                                                 

  . 157; 153ראו דוגמאות לכך לקמן עמ'  577

הסיק מתיאור זה ו ,ספר חשמואיםשמקורו בתיאור היסטורי (הסתמך על  צח-הלכות מדיה ב, עמ' צוראו: הרב וולדיברג,  578

במסגרת הדיון (הסתמכות על ספרי היסטוריה  ציץ אליעזר יב, סו; י, כה, גבדיי המלחמה); ה"ל,  מסקות הלכתיות

). אמם, כאשר תיאורים היסטוריים שמקורם בספרים חיצויים סותרים תיאורים ביהדותם של יהודי קוצ'ין ואתיופיה

ספר בן ). לגבי מעמדו של הלכות מדיה א, עמ' קעבהמקור התלמודי (ה"ל,  מקבילים המופיעים בתלמוד, הוא מבכר את

  . בושאין להאמין לאגדה מסוימת המופיעה  תומסק, שם ציץ אליעזר ג, כז, ג, ראו: ה"ל, סירא

, , אולםמקורות מן הספרים החיצויים, הרב וולדיברג גילה חוסר עקביות ביחסו ל62-58לדעת זקבך, משתו ההלכתית, עמ'   

המוח על פי רוב,  בכתביו של הרב וולדיברג אין למוח 'ספרים חיצויים' משמעות אחידה.ראה שזקבך מתעלם מכך ש

אך לעיתים מכה הרב  ספרים שכתבו בתקופת בית שי ולא התקבלו ככתבים המקודשים.אר 'ספרים חיצויים' מת

מעמדם ההלכתי. לעומת זאת, יש שהרב בודן  'ספרים חיצויים'כוולדיברג מקורות תאיים כספר הזוהר או הפסיקתא, 

הרב מתגד להשוואת חוקי התורה אליהם (ו'ספרים חיצויים', וולדיברג מכה את ספרי החוקים של אומות העולם בשם 

   ציץ אליעזר יט, מו).וולדיברג, 

 חי מאיר ציון בן הרב), לג ,ג שם –' ישראל והדרו הוד כבוד מחותי הגאון האדיר האמיתי פאר(' פרק פסח צבי כגון הרב 579

 ,ה שם –' הגאון מרן רבא כהא(' קוק הכהן יצחק אברהם הרב, )יז ,א שם –' הרב הגאון הגדול המצוין והמפורסםעוזיאל ('

 וראשון בזמן האחרון הפוסק(' איש והחזון );ד ,ד שם –' הוד כבוד הגאון הגדול פאר ישראל והדרוהרצוג (' הריא"ה), טו

  ). לב ,יטשם  –' במעלה

 . מו ,יט שם 580

פריימן, דרכי  –, שם ישו ציטוט יחיד בכל כתביו של מאמר אקדמי התומך בתיאוקרטיה 17ראו: ה"ל, הלכות מדיה א, עמ'  581

  החקיקה.

  .Brand, Halakha and Ethics; 115-110וייסלר, פסיקתו של הרב וולדיברג, עמ'  ;82-75 עמ' ,פורת, הזרעה מלאכותית 582

. לפי זקבך, ישן שלוש דוגמאות בלבד לפסיקה שיש בה מן החידוש בכתבי הרב 126-114ראו זקבך, משתו ההלכתית, עמ'  583

דוגמאות וספות לדבריו, אין  ירושת הבת.וב לתפקידי שררהוכרים חירת בבשימוש בעוש מאסר, וולדיברג, והן עוסקות ב

. על דבריו יש להוסיף, שישם ושאים וספים שבהם המקובלתלחידושי הלכה הסוטים מן ההלכה הרב וולדיברג  בכתבי

קצד), וגם בעייים אלו - הרב וולדיברג חידש כגון בוגע לאיסור הפגיעה בשבויים (הרב וולדיברג, הלכות מדיה ב, עמ' קצג
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   584.שקדמו לו פוסקים ידי על אלה בשיקולים שימוש כבר עשה

 לצורך שדרשות וגמישות, חדשות הלכתיים מאפשרים-להדגיש, ששיקולים מטאכאן המקום 

 משיקולים וולדיברג הרב של הסתייגותו האם לבחון בקש. על רקע זה, מודריים ערכים של אימוצם

  .המדיית בגיבוש מחשבתו שמריות עמדות לאמץ לו גרמה הלכתיים- מטא

  עייי הלכה ורפואה .4.3

 הרב 586,וייסלר לפי 585.ורפואה הלכה בעייי וולדיברג פסיקה של הרברבים עסקו במדייות ה

ותן  587,מדעיים גילויים פי על ל"חז דברי את עדיףה, ומחמירה מסורתית, שמרית גישה קט וולדיברג

כמעה  טכולוגיים בחידושים בשימושמצדד  איו הואלדברי וייסלר , כן כמו .אמון מוגבל ברופאים

 בהליכים שימוש לאשר היה מוכן הוא, זאת עם 588.הלכתיים סיבוכים הדבר מעורר כאשר רפואיות לבעיות

 סובל העובר כאשר הפלה פשרִא  הוא, למשל כך. סבל על להקל כדי בכךהיה  כאשר, כאמור רפואיים

וולדיברג גם  שתמש הרבהורפואה  הלכה בעייי בפסיקותיו 589.במשפחתו לפגוע עלולה והלידה ממומים

   590.הלכתיים-חוץ בימוקים ואף, ומשטר מדיה בעייי כבפסיקותיו, בדברי אגדה

 מדיה בעייי כבפסיקותיו, ורפואה הלכה בעייי וולדיברג בפסיקותיו הרטוריקה של הרב

 המדיית שבמשתו דומה, הפסיקה של המהותיים לתכים בוגע אולם. מסורתית-היא שמרית, ומשטר

 בע שהדבר. אפשר ורפואה הלכה בעייי בפסיקותיו מאשר מודריים רעיוות לאמץ יותר היה פתוח הוא

 שהוא כך כדי עד, רב הוא למציאות הקלסית ההלכה בין הפער, ומדיה משטר לעייי הוגע שבכל מכך

                                                                                                                                                         
  הלכתיים.- ימוקים מטאהעדיף הרב וולדיברג להסתמך על מקורות תוריים קלסיים ולא על 

) ובוגע לקבורת ו ,משיבת פש טרסקו - טו  ,ציץ אליעזר חכך בוגע לחילול שבת לשם הצלת וכרי 'משום איבה' (ה"ל,  584

 ).ט ,כה ,יכרים מפי 'דרכי שלום' (שם 

                                                                                                                                                                        מוסריים. שיקולים  שטרק,-עופר; עולמות מיפגש  ,שטראוס; עמדת לבירור, שי ראו לדוגמה: עיר 585

עמדותיו בסוגיות של . וייסלר יתחה את גישתו ההלכתית של הרב וולדיברג על יסוד פסיקתו של הרב וולדיברגוייסלר,  586

  השתלת איברים ופריון, ובכלל זה, הזרעה מלאכותית, הפריית מבחה, פודקאות וקביעת אבהות ע"פ בדיקת ד"א.

 .110למשל, בוגע לקביעת רגע המוות, ראו שם, עמ'  587

ים שיש בהם משום . כך למשל, הוא קבע שהשתלה איה בכלל המצווה לרפא, והסתייג מטיפולים רפואי114-112שם, עמ'  588

 שיוי של מעשה בראשית, כהפריית מבחה.

 קב, ועוד- הרב וולדיברג, ציץ אליעזר ט, א; שם יד, ק 589

 .114וייסלר (שם), עמ'  590
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  . רבה ויצירתיות גמישות בה שיש הלכתית משה להציג השמרן הפוסק את גם חייב

  במשת הרב וולדיברג המשטר התיאוקרטי  .ב

 כתב ההגה למשטר התיאוקרטי .1

בתיאוקרטיה כשיטת המשטר הראויה במדיה היהודית.  וולדיברג הרבצידד בספרו הלכות מדיה 

   – לסלידה של הציבור בישראל מן המשטר התיאוקרטיאמם הרב וולדיברג היה מודע 

המדיה, מפי החשש לפן פחד ופלצות אחז את המחזיקים עצמם למתקדמים, עם קום 

משה. השם 'מדיה תיאוקרטית' שמע -תורת- ואולי יתרחש הס ויהגו במדיה חקי

מכל העברים ומטיל אימה על ההמוים כאילו איזה מפלצת איומה עומדת מאחוריהם 

  591ורוצה לבלעם חיים...

מעותה של אך הוא ביקש להפיג סלידה זו באומרו שהציבור החילוי איו מבין כיאות את מש

-שלטון שום לפיו יערכו לא" "תיאוקרטיה של מוח שם לו שתו האלהות שיטת משטר זו, כי 'שלטון

   592'.משוכלל הכי דמוקרטי

 משכילי ממפורסמי אחדבדבריו של ' וולדיברג שתמש הרבה, תיאוקרטיה המוח את כדי להגדיר

   – כך תיאוקרטיה שהגדיר 593פריימן, חיים אברהם ר"ד', חוקר המשפט העברי זמו

שלטון האלהות, כל שלטון בישראל ובע מן המקור העילאי... כל שלוש הרשויות של 

כולן ובעות מאת ה'  –השלטון, הרשות השופטת, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת 

אלוקי ישראל... כי מה שלא תהיה צורת השלטון המדיי בישראל, בין שתהא זו 

שלטון ראשי העם, ובין  –ד והמלך, בין אריסטוקרטיה שלטון היחי –מורכיה 

תמיד שארת החוקה היסודית, הקוסטיטוציה  –יחד שבטי ישראל  – דימוקרטיה

                                                 

 . 16הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ'  591

 .17שם, עמ'  592

באפריל  רצח בשיירת הדסהקר משפט עברי ש) היה חו1948-1889ד"ר אברהם חיים פריימן ( .דרכי החקיקה, עמ' מאפריימן,  593

  , מחבר הספר: פריימן, סדר קידושין וישואין.1948
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  594הישראלית: תורה צווה לו משה מורשה קהילת יעקב.

 מאפשרת זו חוקה. המשטר שיטת כל על החולשת', חוקה' מעין היא התיאוקרטיה, פריימן בעיי

 פריימן בעיי, אחרות במילים. דמוקרטיה גם זה ובכלל, לה הכפופות, שוות משטר שיטות של קיומן את

  חוקתית.  תיאוומיה – הדתי החוק שלטון היא תיאוקרטיה

 מפי החשש את וולדיברג הרב גייס, אוקרטיהיהת של ביתרוותיה הקוראים קהל את לשכע כדי

   – הארכיה

בתיאוקרטיה... סופה... להביא בכפיה במוקדם או במאוחר דמוקרטיה שאיה כרכת 

לידי פריצת כל גדרי הקדושה ולהידרדר עד הגיע למצב של ארכיה (הפקרות 

  595והתפרצות וחוסר משטר וסדר).

   - המשטר יציבות על בשמירה הדת של חלקה את להבהיר אף ביקש הוא, בהמשך

אזרחי המדיה, יכול להיווצר אך ורק שלטון יציב ובר קיימא שיהא לו כח השפעה על 

   596על ידי החדרה עמוקה של אמוה דתית בקרב כל האזרחים.

כיוון שדברים ממשרתת אותה.  ףמשמעות הדברים היא שהדת מועילה לפוליטיקה ואלכאורה, 

, מסתבר אלה מוגדים לעמדתו של הרב וולדיברג כפי שהוצגה עד כה, שהפוליטיקה כפופה לחוקי התורה,

 הסדר שמירת היא והאמוה התיאוקרטיה של היחידה שהתכלית ןוטעהתכוון כאן ל לא וולדיברג הרבש

 תועלתגם  שיש קוראיו את לשכע סהי אלא), ולגישתו של שפיוזה (בדומה לגישה הרפובליקית הציבורי

  . הדתי במשטר פוליטית

ובכלל , תשובותיו בספרי ולא מדיה הלכות בספר ורק אך מופיעים, וולדיברג הרב של אלה דברים

של חוקר המשפט העברי, יתרה מזו, ציטוט . שלא מוזכר בספרי השו"ת זה, השימוש במוח תיאוקרטיה

שאיה אופייית לכתיבתו של הרב וולדיברג, ועד ככל הראה להעיק לעמדותיו גיבוי אקדמי, שהיה חוץ 

   רב.של מאשר לעמדתו  גדולבעייו בדיון ציבורי שבו לעמדה אקדמית יש משקל 

                                                 

 .17הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ'  594

  שם ג, עמ' לז. 595

 שם, עמ' לח. 596
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ת רעיון כדי 'לשווק' א זה בספר להשתמש וולדיברג הרבשל  יסיוו את משקפיםהדברים 

 התיאוקרטיה בקרב ציבור שבו יש התגדות בסיסית לשיטת משטר זו.

  המוסדות השלטויים .5

  :הבאים וולדיברג המשטר התיאוקרטי מתבסס על המוסדות בעיי הרב

 598חקיקה סמכותשבידיו מסורה גם  597,הצבא בפרט ראש הרשות המבצעת בכלל, ומפקד – מלך

 סמכות את כוללת איה המלך סמכות, בעייו 599'.דיא דמלכותא דיא' עיקרון מכוח למלך המוקית

  600, המסורה בידי בית הדין הדתי בלבד.השיפוט

ואף סמכות שיפוט ככל הדרוש לשם  חקיקה ההגת הקהילה, שבידיה גם סמכויות – קהילה

   601פרשותן של תקות הקהל.

אשה עמדה הסהדרין, מערכת המשפט של המדיה היהודית, שבר – דתיים דין ובתי סהדרין

   602.ומשבוטלה הסהדרין עברו חלק יכר מסמכויותיה לידי בתי הדין הדתיים

, האמוים גם על עבודת המקדש אך יש להם גם תפקידים וספים, שלהם הקדיש כהיםה – כהוה

  603יחסי.דיון קצר באופן  וולדיברג הרב

  הבאים.במוסדות אלה עסק הרב וולדיברג, והם יוזכרו בפרקים 

  הההגה הפוליטית .6

, הדתי החוק – התיאוומי המרכיב: מרכיבים שי על לדבר יתן התיאוקרטי המשטר על בדיון

 מעמדם. המרכיב השי, ובמיוחד שאלת השלטוי בממסד הדת אשי של מקומם – ההיירוקרטי רכיבמוה

                                                 

 ג, ה"ל, ציץ אליעזר כ, מג.- שם ב, שער ד, פרקים ב 597

 ה"ל, הלכות מדיה א, שער ג, פרק ה. 598

  שם, פרק ו. 599

 שם. 600

 שם, שער ז. 601

 שם א, שער א, פרק ה. 602

 שם ג, מבוא. 603
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 על הלכות מחקרי ברובו מכיל'ה, מדיה הלכות הספר של השלישי בכרך, דוה הדת חכמי של הפוליטי

 מציין זה לכרך בהקדמה 604'.הההגה הגה ליד העומדים המהיגים ותהלוכת המדיי השלטון ההגת סדרי

 הההגה את באישיותם המאחדים פוליטיים למהיגים טיפוס-כאבואהרן  משה את וולדיברג הרב

   – החברתית הההגה ואת התורית

ישראל מסמלים באופי -קדושי- לפרסימשה ואהרן המורמים על ס כדוגמא 

הליכותיהם מציאות האחדות הגמורה בין הההגה החברתית לבין יסוד הההגה 

  605התורית.

 הרב בעיי. והאזרחית הדתית הההגה של האיחוד גישתל טיפוס-אב אפוא הם ואהרן משה

 זו לעובדה, בעייו. מקרית איה דתי מהיג גם שהוא פוליטי מהיג רבו משה של היותו עובדת, וולדיברג

 מצב בכל הפוליטי המהיג של האידיאלית דמותו את משקפת היא שכן, אידאית-ורמטיבית משמעות יש

 מבית שיא היה הסהדרין ראש שבה בתקופה הדיון אגב זה בעיקרון מרחיב הוא אחר במקום. דור ובכל

   :דוד

 מרוכז ביד היה הכל אם כי, לשים מתחלקים היו לא הסהדרין וראשות השיאות כי

 לזווגן אדרבא אם כי, התורה למדיה בין להבדיל שלא כדי מעם... המורם אחד איש

 לא שמבלעדה באופן ברור]=[ בידעם ברורות, התורה פי על רק תתהג שהמדיה יחד

 ותן יסד כן כי. לעמוד צריכה אשר עליה הבסיס לה באין למדיה קיימא של מעמד יהא

 החוקים המה שחוקותיה התודה יסודות ורק על אך תתקיים ישראל שמדית התורה

  606בחירו. עמו של הטבעיים

 של לאמיתו אשר, והמדיית התורתית הההגה בקרבם פעמים בהרבה מזגו... התורה חכמי', לכן

   – יהיה שבו למצב לשאוף יש כך ובשל 607,'היא אחת –] זו זו[= ודא דא דבר

                                                 

 .9שם, עמ'  604

 .6שם, עמ'  605

  שם א, עמ' קח. 606

 שם ג, עמ' ג. 607
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והמדיי בידי אישיות מרכזית אחת, כשעל ידו מצאים שי ריכוז השלטון התורתי 

המוסדות העליוים: בית המחוקקים מורכב מחבר חכמים שליטי התורה החוקקים 

לעתים מורכב מחבר יועצים מדייים -במשעותם חקי המדיה... ובית ועד ליודעי ביה

  608וצבאיים שיד להם בההגת פים וחוץ ובאסטרטגיה.

 שי דוישלצ, עליון דתיפוליטי  מהיג: כדלהלן להיות אמור המשטר מבה, יברגוולד הרב בעיי

 ל"חז ומדברי ך"הת מן 609,לדבריו. וצבאיים מדייים יועצים של' ועד בית'ו דתי מחוקקים בית: מוסדות

  . זה מסוג דתייםפוליטיים  מהיגים היו ויאשיהו חזקיהו, יהושפט, שלמה, דוד, ון בן יהושע שגם, עולה

 הערות שתי בעיין זה להעיר יש אך, האיחוד גישתלעיל, כ תוארה וולדיברג הרב של גישתו

 כאלו היו ישראל ממהיגי שחלק המעידים מקורות על בעיקר סתמךה וולדיברג הרב, ראשית: חשובות

 כדי בהם שיש תומכים הלכתיים מקורות ביאהלא  הוא אך, פוליטיתו דתית ההגה באישיותם ששילבו

 כל שלצד מכך מתעלם וולדיברג הרב, שית. רצוי מצב גם אלא, מצוי מצב רק איו זה שמצב ללמד

 מובהקים דת אשי שהיו, דו של יהושע בן ון)י(כגון אלעזר הכהן לצ כהים גם כיהו הזכרים המהיגים

 הההגה עם הפוליטית הההגה של איחוד היה אם אף, כך ובשל, אזרחית פוליטית בההגה כלל עסקו שלא

  .מלא איחוד זה היה לא, הדתית

 בשעת: 'שי בית בימי התרחשה הפוליטי לממסד הדתי הממסד בין ההפרדה, וולדיברג הרב לדעת

 לחוד רוחי תפקיד: לשיים התפקידים חולקו הגלויה המהות פי על, וחמיה עזרא בימי שי בית בין

 וחמיה הרוחי המהיג היה שעזרא אף על. מלאה הייתה לא זו הפרדה אולם 610,'לחוד מדיי ותפקיד

 רוח איחד דבר של שלאמיתו לדעת וכחים ומעמיקה חודרת בעין פימית בהתבוות, 'הפוליטי המהיג

 שמירת בחיזוק גם עסק חמיה שהרי 611',הגדולים המהיגים שי את תלה על הדת העמדת של החיה

   613.דת בעייי גם לעסוק דרשת הפוליטית שהמהיגות, מכאן 612.המצוות

                                                 

 ה.- שם, עמ' ד 608

 יט.-שם, עמ' ה 609

 שם, עמ' יט. 610

 שם. 611

 כ.-שם, עמ' יט 612

 .הרב וולדיברג לא טען שעזרא עסק בעייי החומרראוי לציין ש 613
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 עם הפוליטית הההגה של האיחוד דגם את המגשימהשיטת משטר מהיה שיוי ש, למדים מצאו

- דו ההגה של תובלגיטימי המכירדגם  .ההשלמה דגם על המבוססת משטר לשיטת ,הדתית הההגה

 שהההגה זה במובן השלמה של יחסים בייהם מהלים' ראשים'ה שי כאשר, ופוליטית דתית, ראשית

 לההגת גם דעתה לתת דרשת הדתית והההגה, והמצוות הדת שמירת את לקדם דרשת האזרחית

  . הרוח לעייי רק ולא, המדיה

 אם'ש כך על 614יסים רבו של בדבריו דווקא, וולדיברג הרב מצא זו משטר לשיטת הלכתי עיגון

 מעליו לפרוק ולא כלל תורה דברי על לעבור כוותו תהיה לא, זמו תיקון לצורך מצוה שום] המלך[ יבטל

 האלה החקים ואת הזאת התורה דברי כל את לשמור כוותו תהיה אבל, צד בשום שמים יראת עול

זאת, . ההשלמה לדגם בהתאם, כאמור, ערכית אחדות ישה המוסדית ההפרדה למרות, קרי 615'.לעשותם

  ל דגם ההפרדה.שביגוד לעמדות החוקרים שראו בדברי רבו יסים מימוש 

 מיויו לשם הדרושים התאים מן להיות חייב תי מעמיקהלכ ידעש קובע וולדיברג הרב, מזו יתרה

 לעמוד יכול הההגה שבראש, ראשון כמושכל העם בקרב תמיד מקובל 'היהלכן ו, פוליטי לתפקיד אדם של

 ק"תוה בחוקי רבו בית ידיעת פ"עכ לו שיהא גם צריך'... ה ביראת מושל צדיק בבחית שהוא מי רק

 אלא, פוליטי לתפקיד כזה שאיו אדם למות איסור כאן אין אמם 616'.ומצותיה דייה] הקדושה תורתו=[

  .הפוליטי המהיג של הרצויה דמותו את המשקף, והג רק

 יש, למשה רבו לבין דבריו בוגע למשטר הקיים בהלכהדבריו בוגע  בין ליישב שכדי אפוא ראה

 חובה אין אך אליו לשאוף אולי שיש, האופטימלי המשטר את המתאר, האידיאלי המשטר בין להבחין

 על מבוסס האידיאלי המשטר. ההלכה פי על המחויבת המשטר שיטת את המתאר, הרצוי למשטר, ליישמו

 דגם על מבוסס הראוי המשטר, זאת לעומת. בכיר דת איש גם הוא הפוליטי המהיג, ובו, האיחוד דגם

 דורש אך, הפוליטית לההגה הדתית הההגה ביןהמוסדית  ההפרדה של בלגיטימיות המכיר, ההשלמה

 והמטרות הארציות גם יחד. והמצוות התורה שמירת קידום לשםבמסגרת המשטר  בייהן פעולה שיתוף

  :לסמכות חכמי התורה בוגע וולדיברג הרב בדבריו של ביטוי מוצאת זו גישה

                                                 

  דרשה יא.ן, "דרשות הר 614

 הרב וולדיברג, הלכות מדיה ג, עמ' יח. 615

 שם, עמ' קכב. 616
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המדיה ושמשו כמעט תמיד כמצפן לפי העם לכוון -חכמי התורה שקדו תמיד על תקת

על פיהם דרך ההגת המדיה שלא תסטה בהליכותיה מדרכי התורה... הם לקחו חלק 

בראש חות דעה מכרעת אוביקטיבית הן במיוי המלכים, השיאים וראשי הגולה... 

המלוכה, ועל פיהם היה -שלטון-ועצתלאופי ההלת מ תורה-דעתולקחו גם חבל בהבעת 

  617קם דבר.

זכיר ההרב וולדיברג כתב כאן שחכמי התורה היו מעורבים גם ביהול עייי המדיה הארציים, ו

בהקשר זה את המוח 'דעת תורה' שמתאר בדרך כלל את דגם הכפיפות, שבו המהיגות האזרחית כפופה 

  ד שהוא משתמש במוח באופן אחר. עיון בדברי הרב וולדיברג מלמך א ,לאשי הדת

הביעו את דעתם אף שחכמי התורה השתתפו במיוי המלכים ו 618הרמב"םעקבות פסיקת ב

ם א אמר שהלהמלכים בהתאם ל'דעת תורה', אך הוא בפועל הגו הרב וולדיברג שהסיק  בסוגיות מדייות,

, שבו המהיג הדתי מייעץ ם ההשלמהדגלהוג כך. במובן זה 'דעת תורה' כאן מתאימה יותר ל מחויביםהיו 

החלטתו של הרב וולדיברג להשתמש במוח  שמקבל את ההחלטה.זה האחרון הוא  ךלמהיג הפוליטי, א

  .מידודון בה  ,'דעת תורה' במשמעות שוה מזו המקובלת אומרת דרשי

שהההגה מהם עולה ש ,לעילכפי שהובאו  ,דבריולכאורה, דבריו אלה סותרים את , כמו כן

ציטוט מתוך הספר הלכות מדיה בכיוון שמדובר מ. אולם, שוב, הפוליטית איה תוה בידי אשי התורה

, אלא יסיון להדוף את הקוראים מסתבר שאין לראות בו תיאור מדויק בהכרח של עמדת הרב וולדיברג

  . להפרדת הדת והמדיה

עשה כאן שימוש במוח  ואברג, מעלה שהיתרה מזו, קריאה מדוקדקת בדברים אלה של הרב וולדי

שהרי הוא כתב ש'דעת תורה' של חכמי ההלכה היא בגדר 'חות  ,'דעת תורה' אולם לא במשמעותו המקובלת

 עתדעת' והבעת דעה בלבד, ולא בגדר החלטה מחייבת. מצא אם כן, שהרב וולדיברג תמך לכאורה בדגם 'ד

מכאן ראה שהרב וולדיברג לא  ותו ממשמעותו המקובלת.רוקן אמבלי לומר זאת במפורש, אך  ,תורה'

  קיבל את דגם 'דעת תורה' החרדי, אולם לא רצה להתעמת על כך באופן חזיתי וגלוי.

                                                 

המבטא את הכפפת הההגה  דגם הכפיפותמשויך לבדרך כלל המוח 'דעת תורה'  )32לעיל (עמ' כפי שהוזכר שם, עמ' כד.  617

  . לההגה הרוחית ('דעת תורה')הפוליטית 

  סהדרין ה, א.  , משה תורה,רמב"ם 618
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  מערכת המשפט .7

שאלת מידת הדתיות של מערכת המשפט משלימה את הדיון בשאלת המרכיב ההיירוקרטי. שהרי, 

משמעותי במשטר. את הדיון על מערכת המשפט פתח אם אשי הדת הם השופטים, מצא שיש להם חלק 

בדבריו של הרב וולדיברג על היחסים שבין הכהוה והמלוכה. כפי שראה בסופו של דבר, עמדתו של הרב 

יתה שהכהים היו בפועל השופטים. בהמשך לכך דון בעמדתו בעיין סמכויות השיפוט יוולדיברג ה

  בהלכה.

  היחסים שבין המלוכה לכהוה .1.1

 אף בה ויש, מורכבת היא למלוכה הכהוה ממסד שבין ליחסים בוגע וולדיברג הרב עמדת

 לתיאוקרטיה מתתיהו בן יוסף של הגדרתו את מצטט וולדיברג הרב הלכות מדיהב. פימיות סתירות

   – הכהים כשלטון

 כל לאדוי לוהים-א את שמה אשר, תורתו ממשפטי וישרים טובים משפטים המצאו

 הגדול הכוהן ואת, הליכותיה כל על לצח מלאה יחד הכוהים יד ואת, הממשלה

 כל החוקים ועל על לשמור מאד שקדו והם ... ?הכוהים יתר כל ראש על הקימה

 ריבות בכל דברי ולשופטים כלו העם על לצופים הכהים הוקמו כי, העם הליכות

  619מזאת? קדושה ממשלה מצאת ואיפה, החייבים דין ולמוציאי

 יד ואת, הממשלה כל לאדוי לוהים-א ('אשר שמה את לשלוטכן  אם הוא הכהים של תפקידם

 כל ועל החוקים על לשמור(' התורה חוקי שמירת על לפקח הליכותיה'), כל על לצח מלאה יחד הכוהים

 את לפועל ולהוציא') ריבות דברי בכל שופטים(' בסכסוכים להכריע'), כלו העם על צופים ...העם הליכות

   – מהותי באופן שוים דברים וולדיברג הרבכתב  בהמשך אולם. הדין פסקי

 יכין עמודי שי על עמו מושתתת של הכללית הההגה תמיד היתה כתיקום בשים

-כתר בושאי והתבלט שהתגלם תורה-דיוק כתר וביתר, ומלכות כהוה ששמם ובועז

 תאומים... כדי כאחים זרוע שלוב יחד התהלכושיהם . המלכות-וכתר הכהוה,

                                                 

  יברג ציין שהוא מצטט את תרגומו של שמחוי.מא, הרב וולד- הרב וולדיברג, הלכות מדיה ג, עמ' מ 619
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  620וחוקיה. התורה למשפטי המלכות של גמורה התלות שיובלט...

 ביטוי לידי שבא התורי המוקד: מוקדים שי על מבוססת ההלכה של המשטר שיטת, כלומר

 הרב בעיי, כלומר. התורה לחוקיאף הוא  הכפוף, האזרחי השלטון את המבטא, המלכותי והמוקד, בכהוה

 משמע שמהם, פלביוס לדברי ביגוד. התורה כתר ושאי להיותלשלוט אלא  לא ועדו כהיםה וולדיברג

 מוקד: מוקדים שי על המבוסס שלטון ארית ברגיוולד הרב 621,הכהים בידירק  הוחזק כולו שהשלטון

  . דתי ומוקד אזרחי

הם,  אחד והמדיה שהדת עולה פלביוס מדברי המדיה.וכאן מגיעים או לסוגיית היחס בין הדת 

 הרב בהמשך אולם. זו עמדה מץיא שהוא טט אותו ללא הסתייגות יתן היה להביןיצ וולדיברג ומכך שהרב

 מן ובע איו זה עיקרון לדעתו. מלכים להיות לכהים שאסור לדעתו המוכיחים 622מקורות ביאה וולדיברג

 כהיםה לכך בהתאם. הכהוה של הרוחי במעמד לפגיעה מחשש דווקא אלא, השלטון ליציבות החשש

   – השלטון את לעצמם תובעים הם אין עוד כל, הההגה בעייי מעורבים מלהיות מועים אים

בגלל שחוץ לעם ישראל כאוויר לשימה שיהיו מובדלים ומופרשים מעייי העולם... 

המדיה, והוא: לשמש בתור אבל תפקיד מכובד וראשי להם בההגה הרוחית של 

חוקקי ישראל, להורות לעם ולמהיגיו דרכי ה' הישרים... אשר לאורם יסעו וילכו 

  623בההגת המדיה.

 לשלטון) הכהוה( הדת בין להפריד הצורך את דווקאהדגיש  וולדיברג הרב, פלביוסכ שלא, כן אם

  ), כאשר שיהם מהווים חלק מהמשטר. המלוכה(

 להפריד הצורך את מוכיחה למלוכה הכהוה בין שההפרדה הטעההרב וולדיברג דחה את  אמם

. זאת, הכסייה ושל הכוהי חשמואי בית של השלטוית השחיתות על הסמכת טעה, למדיה הדת בין

                                                 

  שם, עמ' מב.  620

) ישו ויכוח בין החוקרים בשאלת פרשות דברי פלביוס ובשאלה האם הוא מתאר את המשטר הראוי 16כאמור במבוא (עמ'  621

 המשטר הקיים בימי בית שי. או

בראשם, הרמב"ן לבראשית מט, י, שציטט בין השאר את דברי הירושלמי (וילא, הוריות ג, ב): 'אין מושחין מלכים כהים'.  622

  משום מה הרב וולדיברג לא הזכיר את דברי הירושלמי אלא רק את דברי הרמב"ן. 

 הרב וולדיברג, הלכות מדיה ג, עמ' כג. 623
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 דווקא של השחתה אלא, למדיה הדת שבין החיבור של תוצר איה חשמואי בית של באומרו שהשחיתות

 פגעת שלא, הטהורה היהודית הכהוה בין להשוות מקום שום אין, לדבריו 624.דתית ואי קיום חוקי התורה

 תגדה וולדיברג שהרב משמע אלו מדברים 625.האחרות הדתות של המושחתת לכהוה, לשלטון הקרבה מן

 שבין היחסים את וולדיברג הרב בהירה אחר במקום ).המלוכה( המדיה מן) הכהוה( הדת להפרדת

   – למלוכה הכהוה

-הכהוה על שיאות- לשיאות מעמד מיוחד]=[יתן גם בפרטים מיוחדים יתר שאת 

התלות של התורה ומשפטיה במלכות, ולהיפך התלות -המלוכה כדי שיובלט אי

  626[ה]גמורה של המלכות למשפטי התורה וחוקיה.

 מיוחד מעמד יש כהיםשל אלא, לכהוה כפוף שהשלטון סבור איו וולדיברג הרב, להדגיש חשוב

 ואת, במלוכה הכהוה של התלות אי את מבליטים אלה' פרטים. 'מפרטם איו שהוא' מיוחדים בפרטים'

  '. וחוקיה התורה משפטי'ל האזרחי השלטון של כפיפותו

המדבר על שלטון הכהוה (תואם  פלביוסשהרי הרב וולדיברג ציטט את  ,לכאורה סתירה לפיו

) ללא ביקורת, לאחר מכן, כתב בעצמו שתפקיד הכהים לעמוד בראש מערכת המשפט דגם האיחודאת 

דגם בין הדת והמדיה ( ה), בוסף, הוא התגד להפרדדגם ההשלמהלצד שלטון אזרחי (תואם את הדתית 

דגם וכתב שיתן מעמד מיוחד לכהים כדי להדגיש את הכפיפות של השלטון לחוקי התורה ( ,)ההפרדה

  ). הכפיפות

 הרב ידי על המצוטט, פלביוס של לעמדותיו ההלכתית עמדתו שבין הסתירות את ליישב כדי

 של מעמדו את להבין הראוי שמן דומה, היהודית במדיה המשטר שיטת להכרת סמכא כבר וולדיברג

, חייבהלכתי מ מעמד בעל מקורפלביוס  של בדבריו ראה לא וולדיברג הרב, הלכה כאיש. בעייופלביוס 

 הטיעון את לחזק מת על בעיקרלצרכי שכוע. כלומר,  בלבד, ועד הלכות מדיהבספר  דבריו של והציטוט

, כך בשל. מקובלים היסטוריים במקורות היהודית במדיה המשטר אופי בדבר וולדיברג הרב של ההלכתי

 ליחסים בוגע ולא אזרחי שלטון של לקיומו הוגע בכלפלביוס  לדברי מחויב עצמו רואה וולדיברג הרב אין

                                                 

 כב.-עמ' כאשם,  624

 שם, עמ' מג. 625

 שם, עמ' מב. 626
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  .למלכות הכהוה שבין

 עם להתמודד בעיקר ועד זה טיעון. שופטים להיות אמורים שכהים טעתו את גם להבין יש כך

 וולדיברג הרב טען זו טעה עם להתמודד כדי. ומדיה דת בין להפריד יש ישראל שבמדית זמו-בת הטעה

 באופן לשרטט המבקשת פעולה כיתוכת לא, השלטון בסדרי מעורבים להיות צריכים שחכמי התורה

 שבין החיבור יתרוות על להצביע שועד כללי כטיעון אלא, השלטוי במבה הכהוה של תפקידה את מדויק

  . למדיה הדת

 שהמשטר הקביעה עם ותרים או, וולדיברג הרב של פולמוסייםה מדבריו מתעלמים או אם

 מהמוקד חלק להיות יכולים כהים כאשר, תורי- ודתי מלוכי-אזרחי: מוקדים משי מורכב היהודי

 של הכפיפות בדבר העמומים וולדיברג הרב דברי את. מלכים מלהיות מועים אך, והמשפטי התורי

  ולא לחכמי התורה.  התורה לחוקי המלוכה כפיפות בדבר עקרוית כטעה להבין יש, לכהוה המלוכה

 המרכזי שהדבר בעוד, וולדיברג הרב בעיי שולית היא במשטר הכהים של מקומם ששאלת מצא

. התורה לחוקי המלוכה וכפיפות, היהודית המשטר שיטת במסגרת ישראל תורת של מעמדה הוא בעייו

 ההלכה אשי של מקומם בדבר הטעה את לבסס ועד במשטר הכהוה של מקומהדבר ב שהדיון ראה

 במדית ומדיה דת ליחסי הוגע בכל לכת מרחיקות מעשיות משמעויות לה ויש שהיו טעה, במשטר

  .ישראל

  סמכויות השיפוט בהלכה .1.2

 ובשל, התורה דין על להתבסס חייבת היהודית במדיה המשפט מערכת, וולדיברג הרב של בעייו

   – לשופטים להתמות כשירים ההלכה חכמי רק, כך

 מאן דפליג לית ]=באופן זה[במיוי שופטים במדית ישראל בארץ ישראל בכהאי גווא 

 להוסד צריכים המשפט שעמודי ]=אין מי שחולק ואין דין ואין דיין[דיין  ולית דין ולית

 מצותיה ושומרי מקיימיה ידי ועל והמסורה, הכתובה תורת משה יסודי על ולהכון

  627לעתים. ביה היודעים

                                                 

  שם, עמ' סח, ראו גם שם, עמ' סג. 627
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 גם אך 628,'עושים-ומשפטי מדיה- דיי לחוקק' הציבור בחרי בסמכות כירה וולדיברג אמם הרב

 לתוך לחדור התלמודי בשכלם להם שכח תוריים שופטים ידי על אם כי לפועל מוצאים יהו 'לא אלו עייים

  629...'.ישגו שלא בם ובטחון, העברי המשפט של עומקו

, אזרחיות שיפוט ערכאות להקים לציבור מאפשרת שההלכה וכיחה וולדיברג אמם הרב

, שבעייו ראה אך 630),הקהל תקות( האזרחית החקיקה בפרשות ספק של במקרה להכריע המוסמכות

 שיפוט סמכות ולא, האזרחי למחוקק התוה החקיקה סמכות של גזרת היא האמורה הפרשית הסמכות

, ומוסר ביישום החוק מדייות שיקולי של בחיה גם אלא החוק של פרשות רק לא דורש שהשיפוט משום

  . התורה משפט על להתבסס האמורים

 שאים אזרחיים משפט בתי של בלגיטימיות להכיר האפשרות אתבעקביות  דחה ברגיוולד הרב

 שיפוט ערכאות להקים שיתן אף שהוא מודה 631',דיא – דמלכותא דיא' עיקרון מכוח התורה דין לפי דים

, ראו לעיל עמ' 'שבסוריא ערכאות(' חכמים תלמידי שופטים אין בו במקום התורה דין לפי שלא הדות

 ערכאת להקים כלל יתן לא שבהן בסיבות, דחוק זמי כפתרון מוקמות אלו ערכאותאלא שלדעתו,  632).46

  .תורית שיפוט

  חוקתיתה תיאוומי .2

  סמכות החקיקה האושית .2.1

שתיאוקרטיה היא  – וולדיברג הרב כתב –המרכיב התיאוומי  –השי במשטר  המרכיב לגבי

, וולדיברג הרב בעיי 633.'שלטון אבסולוטי (בלעדית) של התורה בחיים המדייים של המדיה'

קביעה זו מיחה שהתורה היא בעצם . התורה לחוקי המשטר של מוחלטת כפיפות מחייבת התיאוקרטיה

                                                 

 שם א, עמ' רסא. 628

  שם. 629

  שם ג, עמ' קעה. 630

  קצא; ה"ל, ציץ אליעזר טז, מט.-שם א, עמ' קפט 631

 . 15-14סח. ראו עוד: ברד, ערכאות של גוים, עמ' - ה"ל, הלכות מדיה א, עמ' סה 632

  הלכות מדיה ג, עמ' לז. הסוגריים במקור.הרב וולדיברג,  633
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הראה, היו שותפים לה גם שפיוזה, מדלסון,  634, קביעה שכפי שסיידלרחוק המדיה היהודית הראויה

  . הרש"ר הירש והרב ברויאר, למרות המסקות המוגדות שכל אחד מהם הסיק מהחה זו

. דתי חוק ורק אך הוא במדיה החוק שבה, מלאה בתיאוומיה תומך ואשה להבין יתן מדבריו

: ישראל למדית שלו החזון בתיאור, הלכות מדיה הספר בראש שכתב מדברים גם עולה זו השקפה

 מתמיד שאיבה ולציור ובין יסוד לשמש יכולות קדשיו תורת של הליכותיה שרק הברורה 'ההכרה

) הדתי תחום( למקום אדם שבין בחלק הן דרשים התורה שחוקי דגישה הוא בהמשך 635'.מדיתו- להלכות

 הוא המדויק המכוון" הוא לאלקים המשפט כי" באמור): 'האזרחי התחום( לחברו אדם שבין בתחום הן

  636'.אלו עם אלו אדם בי משפטי לבין, למקום הוגעים משפטים בין פדות תת בלי

 של היסוד חוקת'שיויים:  ללא, שהוא כפי במדיה להחיל יש התורה חוק לשיטתו, את, מזו יתרה

. התורה לחוק כפוף אושי משטר שכל ובע מכאן 637'.לעולמים תשתה ולא בסיי תה כבר מדיתו

 האלקי השלטון חקי משמעת עול תחת... החברתיות הההגות השתעבדות הכרחיות: 'כדבריו

  638'.גמורה באבסולוטיות

 באופן השולט, התורה חוק הוא, אחד חוק רק ישו בוש חזון כאן מתאר וולדיברג שהרב אף

 בי של בסמכותם בהרחבה דן הוא בהמשך, )ומוקרטיה דתית(שכוה לעיל,  ובפוליטיקה בחברה מוחלט

 הן) 'דרבן דיים'( תקות של הלכתית-דתית חקיקה מכוח הן, התורה חוקי להשלמת חוקים לחוקק האדם

 – דמלכותא דיא' 639,המלך משפט: חקיקה ערוצי שלושה על המבוססת, אזרחית חקיקה של מכוחה

 להיות אמור היהודית במדיה שהחוק כך על הגורפות לאמירות שביגוד, מכאן 641.הקהל ותקות 640'דיא

 תיאוומיהכ לכותה שיתן כזו, יותר מורכבת תמוה חושף בדבריו יותר רחב עיון, בלבד האלוקי החוק

                                                 

 סיידלר, היהדות כדת חוק. 634

 .16, ראו עוד: שם, עמ' 8הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ'  635

 .12שם, עמ'  636

 .20שם, עמ'  637

 , וכן שם, עמ' כד.7שם ג, עמ'  638

  דון שם א, שער ג, פרק ה. 639

  דון שם, שער ג, פרק ו. 640

 דון שם ג, שער ז. 641
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  .ואזרחית דתית – אושית חקיקה המאפשרת חוקתית

 האופי רקע על להסביר יש ההלכתיות לעמדותיו העקרויות הצהרותיו שבין הפער שאת מסתבר

 התורה חוק של הרב בערך קוראיו את לשכע קשיב וולדיברג הרב. הלכות מדיה ספרו של פולמוסיה

 ליציבות התורה חוק באימוץ לדעתו הגלומים היתרוות הצגת בצד, כך לשם. המדיה של החוקתי כמסד

 שחוק), מדויק לא אם גם( חד מסר להעביר שמטרתה, טהרית עמדה הציג, ארכיה ולמיעת המשטר

  . לא ותו המדיה חוק להיות שאמור הוא התורה

 שממו, שבספריו המפורט ההלכתי בדיון העיון מכוח רק לעמוד אפוא יתן המדויקת עמדתו על

 שמאפשרת חוקה מעין הוא האלוקי התורה ודין, ואזרחית דתית אושית חקיקה מאפשרת שההלכה עולה

  . לה הכפופה וספת אושית חקיקה

  חקיקה דתית ואזרחית .2.2

ישה סתירה  –אשי דת או מהיגים פוליטיים  –בוגע לשאלה מיהם המחוקקים האושיים 

כריז כי הרשות המחוקקת במדיה היהודית היא הלכאורה בדברי הרב וולדיברג. הרב וולדיברג 

   – וולדיברג הרב קבע הסהדרין של החקיקה סמכות בעייןהסהדרין. 

 ההגת עיי בכל המלכות-בית של המחוקקים- לביתמשמש  היה התורה- שבית

 שגם עד והמדיה, העם חיי כל את השי כחוט ומשפטיה הקיפה והתורה, המדיה

 בבד בד, יה-סהדרי התורה אדירי הלבון ארזי עם היו מתייעצים חוץ בעייי אפילו

  642דבר. לאותו עם המומחים ההתייעצות עם

. בלבד דתית חקיקה היא היהודית במדיה החקיקה, וולדיברג הרב שבעיי, משתמע אלו מדברים

   – חרצת פחות הרבה עמדה טאיב הוא אחרים במקומות, אולם

 שלא בזה כך חייבה על גם אם כי, מדייים חוקים לחוקק לכך הרשתה שהתורה רק לא

   643מדיה. והלכות מהגי כל בפרטות לפרט לחוץ מצאה

                                                 

 שם א, עמ' ג. 642

 שם, עמ' רג. 643
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 חברתי צורך עם להתמודד כדי קבועים חוקים לחוקק וולדיברג, הסמכותלדברי הרב , מזו יתרה

 מי את שעה בהוראת להעיש אמם שיכול הדין לבית ביגוד, המלך בידי ורק אך מסורה, אחר או כזה

 בתקות אבל... מתבטלת – השעה צורך בעבֹור, שעה לפי דין בית 'הוראת אך, בציבור פוגע שבהתהגותו

  644'.מחדש תקה צריכים ולא שעה הצורך שמתחדש אימת כל התמידי בתקפו החוק כס שעה לפי המלך

 דיא' עיקרון מכוח ממון בעייי המלך של החקיקה בסמכות לדון אריךה וולדיברג הרב

 על זו מסמכות השליך אף. הוא הקהל תקות מכוח הציבור בחרי שביד החקיקה ובסמכות', דמלכותא

   – ויבימ הבחרים בית של החקיקה סמכות

 החוקים וכל פארלאמעט, המדיה, מכל בחרים בית לה יש מדיה שכל הללו בדורות

 הוה המדיה לטובת ומתקים שעושים מה כל מעתה האלה, על פי הבחרים חתכים

 הבחרים לבית צירים בוחרים המדיה אשי שכל יען החוקים. כל עליהם כקיבלו

 אף שבממון בדברים כן על אשר ומועילות. טובות תקות להם לתקן אותם ושולחים

  645המדיה. תיקון לתקן והעוז הכח להם מדין תורה] יש=[ ת"מד היפך שהוא

 על מבוסס האזרחית החקיקה של המשפטי הבסיס, וולדיברג הרב שבעיי, עולה אלו מדברים

 מעבר לשלם להתחייב יכול שהיחיד וכשם, הציבור רצון את מבטאת שהחקיקה יחה הוא. הציבור קבלת

  .הציבור גם כך 646,הדין פי על עליו המוטל לחוב

 כהא דב אברהם הרברבה של קובה,  דברי את לצטט רבהה אף וולדיברג זאת ועוד, הרב

', הפקר – דין בית 'הפקר מכוח הממוי בתחום תקות לתקן ההלכה חכמי סמכות שאפילו שכתב 647,שפירא

 לבית זו הלכה אמרה 'דלא. חוקים לחוקק, יהודי שאיו שלטון גם זה ובכלל, השלטון סמכות על מבוססת

 בכל אם כי אמרה ישראל של דין בבית ביחוד ולא ...ממשלה בתור אלא ,דין בית בתור ישראל של דין

 אין, ממון בעייי שלפחות, היא הדברים משמעות 648'.לתייה אשר בכל השלטת שהיא בביתה ממשלה

                                                 

 שם א, עמ' קסא. 644

 ה"ל, ציץ אליעזר י, ב. 645

 קיים' (רמב"ם, משה תורה, מכירה יג, ג). –'שכל תאי שבממון  646

  דבר אברהם א, א.  647

 , שם כב, פו.-הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ' קפד, וכן שם, עמ' רה; ה"ל, ציץ אליעזר טז, מט 648
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, זאת ביגוד לעמדת הרב הרצוג, לעיל עמ' האזרחית לחקיקה במהותה זהה והיא, הדתית לחקיקה ייחוד

טט את העמדה הטועת יבמילים אחרות, הרב וולדיברג כתב שיש סמכות חקיקה אזרחית, ובוסף, צ ).76

כיצד יתן ליישב  דבריו לעיל שהסמכות היא תורית בלבד.כ שלאלחילון סמכות החקיקה התורית, זאת, 

  סתירה זו? 

 בעיקר שועדה, מדיה הלכות שבספר פולמוסית כתיבה בין ההבחה מן מוס אין, כאן שגם הדומ

 סמכות שבצד עולה שממו, המפורט ההלכתי דיוןבין הל, ומדיה דת בין להפריד ליסיוות התגדות להביע

 אזרחית חקיקה של ועשירה עפה מערכת התקיימה, (שאיה דתית במהותה) ההלכה חכמי של החקיקה

  .ההלכה על מבוססת שאיה

 ועדה האמורה החקיקה שסמכות, דגישה ד לציין שהרב וולדיברגוחשוב מא םבשולי הדברי

, הדתית החקיקה את להחליף ולא, שותק הדתי שהדין במקום חוק ולקבוע, הדתית החקיקה את להשלים

   – כי

 שום שאין בצהריםכשמש  זרים, ברור חוקי של שיפוט לקבלת בשי[ט]טיות להסכים

 לעשות יוכל אשר כח אין שום שיהיה, כי מי ידי על והסכמה, יהיה קבלה לשום ערך

 ולא שרירין לא ומובטלים בטלים ההם יהיו על פי החוקים ידוו אשר הדיים זאת, וכל

 ערכאות לדייי כהולך כמוהו אם-ליקהת לבוז מתועב זה לפשע יד הותן קיימין, וכל

  649'האלילים... שם את ומיקר השם מחלל את' שהוא עליו שאמר

בר על 'קבלת שיפוט של חוקי זרים', הוא לא הסתפק בהתגדות לקבלת יאף שהרב וולדיברג ד

ם חוקי א התגד גם לחוקים של הכסת שאיחוקים של עמים אחרים (כגון קבלת החוק הבריטי) אל

  ).173עמ' לקמן התורה, כגון חוק הירושה (ראו 

לגבי מימוש סמכות החקיקה הרב וולדיברג התגד בתוקף למגמה לתקן תקות שישלימו את 

משפט התורה. אמם, כפי שראה בהמשך, הוא קיבל בדיעבד חלק מחוקי הכסת בזמן שלחלק אחר הוא 

  התגד בתוקף.

                                                 

 הלכות מדיה א, עמ' סט.ה"ל,  649
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  ם ודיוןסיכו .3

, בעייו. תיאוקרטיה הוא הרצוי היהודי שהמשטר קובע וולדיברג הרב הלכות מדיהב

 שאשיהשי, ו, התורה חוק יהיה המדיה שחוקהראשון, : מרכיבים שי הראויה היהודית לתיאוקרטיה

  יהיו חלק מהמשטר.  הדת

, ומוקרטיה דתיתב התומכות התבטאויות למצוא יתן מכתביו שבחלק אף, הראשון המרכיב לגבי

, יותר מרוככת עמדה טאיב הוא ההלכתית שבכתיבתו ראה, הדתי החוק ורק אך הוא המדיה חוק שבה

, חוקתית תיאוומיה של משטרי בדגם ותומכת, ואזרחית דתית – האושית החקיקה בסמכות המכירה

   .בגבולותיו לעמוד דרשת האושית שהחקיקה, מסגרת חוק מעין הומהו התורה חוק שבה

 דגם( הבכיר התורה איש גם הוא המהיג האידיאלי היהודי במשטר לדעתו, השי המרכיב לגבי

 פוליטית ההגה של בלגיטימיות ומכירה, שכזו משטר לשיטת חתירה מחייבת איה ההלכה אולם). האיחוד

 התורה אשי עם בהרמויה פועל הפוליטי המהיג עוד כל, התורה מחכמי בהכרח איו בראשה שהעומד

  ). ההשלמה דגם( הדתיות המטרות למען

 עצמו אולם הוא, הכהים כשלטון התיאוקרטיה את המפרש, פלביוס הרב וולדיברג ציטט את

הוא קבע שבמדיה  , אלא השופטים. בהמשך לכךהמלכים אים כהיםה יהודית שבתיאוקרטיה רסב

  השיפוט אמור להיעשות אך ורק בידי אשי דת.  היהודית הראויה

 המתוארים לממצאים דומים ממצאיו רוב כי וראה, וולדיברג הרב של משתו את בחן אדלר

   – וולדיברג הרב שמשת מסיק הוא, כן פי על אף 650.זו בעבודה

. הורמטיבי את השלטון התורה חכמי בשלטון רואה היא תיאוקרטי... ברעיון תומכת

 הרי, כך הדבר לא אם. המדיה את ולההיג להל והיכולת ההבה לחכמים כאשר זאת

הכפיפות  כאשר, פוליטית ומהיגות תורה חכמי של מעורב משטר היא שהורמה

                                                 

) קיבל את עמדתו של כהן, שלפיה הרב וולדיברג תמך בשלטון תיאוקרטי, 32להלן סקירה קצרה: אדלר (מדית התורה, עמ'  650

) שבדיעבד הרב וולדיברג מקבל את 33-34שבו הסמכות הפוליטית תוה בידי חכמי ההלכה. אולם, הוא מציין (שם, 

מהיגות פוליטית אזרחית שפועלת במסגרת חוקי התורה. למהיגות זו סמכויות משמעותיות, כגון האפשרות לקיומה של 

) מוסיף שלשיטת הרב וולדיברג התורה מאפשרת שיטות ממשל שוות. כמו כן, 49). אדלר (שם, 37-38מיוי דייים (שם, 

 ).40-39ו תחת פיקוח של חכמי ההלכה (שם, אדלר כותב שסמכות החקיקה היא בידי חכמי ההלכה או בידי הציבור וציגי
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  651.הורמה היא לתורה הפוליטיקה של העקרוית

, תמה הוא כך ובעקבות, התורה חכמי שלטון הוא תיאוקרטיה של שמהותה בעבודתו מדגיש אדלר

תיאוקרטיה המוח  של שגויהפרשות  זוהי לטעמו אולם 652?מדיה להל מסוגלים התורה חכמי האם

, הדת חכמי לידי השלטון רסן העברת את מחייבת איה תיאוקרטיה, ויכפי שהרא. במשת הרב וולדיברג

 שהיא משפט מערכת וייסוד, ואזרחיות דתיות תקות לצד המדיה כחוק התורה חוק אימוץ את אלא

   653.במהותה דתית מערכת

  במשת הרב וולדיברג דמוקרטיה  .ג

 התשתיות: רבדים שלושה על המבוסס ליברלית ליתוח דמוקרטיה דגם הציע כאמור, הליגר

 הרבדים בשי תמקד, להלן. הממשל ושיטת המשטר של היסוד עקרוות, המשטר של הורמטיביות

: הן הליברלי הדמוקרטי המשטר של הורמטיביות תיותהתש, הליגר לפי, היסודיים יותר. הראשוים

 של מכוחם אלו ערכים לאזן מבקש הרפובליקי שהמשטר בעוד, ורציוליות אויברסליות, אידיבידואליות

 של הורמטיבית התשתית את מאמץ וולדיברג הרב האם בחן להלן. ופרטיקולריות כקולקטיביות ערכים

  .חלקי או מלא באופן, הליברלי הדמוקרטי המשטר

  תות הורמטיביוהתשתי .1

  אידיבידואליות וקולקטיביות  .1.1

. לקולקטיב הפרט בין ביחס וולדיברג הרב עסק', מדייים חיים' שכותרתו בפרק מדיה בהלכות

 יכולת שלשם ובהיות: 'מקולקטיב חלק להיות עליו, הדתית תכליתו את להגשים יוכל שהאדם כדי, לדבריו

 שיהא האדם בסגולת להטביע' ה מאת זאת גם הייתה... זה עשיה בעולם האדם של וחובתו תפקידו מילוי

 חיים רעהו איש מוראה שאלמלא מלכות של בשלומה התפלל' המשה דברי על בהסתמכו 654'.בטבעו מדיי

                                                 

  .107שם, עמ'  651

 שם. 652

 דבר זה כשלעצמו איו יוצא דופן, שהרי ברוב המשטרים שופטים תפסים כאשי רוח ולא כאשי מעשה.  653

 הרב וולדיברג, הלכות מדיה ג, עמ' כה. 654
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 הוא, האדם בי של השוות הדעות עם להתמודד כדי בשלטון הצורך על 656ם"הרמב דברי ועל 655'בלעו

  657.המשותף הקיום את לאפשר כדי הרוע את לדכא השלטון של שתפקידו סיקה

 לאופי הוגעות רדיקליות בטעות מובהק ביטוי לידי באה וולדיברג הרב של הקולקטיבית תפיסתו

 אחד כגוף עשים האשים ש'כל 658',ציון שערי' מספר טטיצ הוא, למשל כך. קיומה ותכלית החברה

 על הכלל לצרכי עדיפות שיש וטען 659',לחברו ומסייע עוזר אחד שכל, אחד בגוף רבים כאברים וחשבים

 שכתב, קוקה הראי" דברי על בהסתמכו, דתית מטרה יש הקולקטיבי לקיום, לדעתו 660.הפרט צרכי

הוא אף קובע  כך בשל 661,'האדם של האידיאלית התמצית אלא הרגיל במובן אומה איה ישראל כסת'ש

   – המסקה ומכאן 662'.המדיית הההגה בקדושת חלילה לזלזל בעייו קל יהא 'אלש

הקדש. להתקדש -הזהב של דרך-ואשרי האיש הישראלי אשר ידע להבין למצוא שביל

ולהדבק בכל ימי פשו ושמתו אל כללות שמת האומה ברוח ובפועל, להשתתף עם 

אבוקת  הגוף המדיי בלקיחת חבל בטביעת הצביון, ולהתערות בחיי המדיה לאור

  663סיי.-תורת

  אויברסליות ופרטיקולריות .1.2

 מאמר מצטט הוא זה בהקשר. לכרים יהודים שבין הבידול את רבות פעמים דגישה וולדיברג הרב

 להציע הבא ש'כל, היא ומסקתו, העולם לאומות דמותילה כדי תקות לתקן שאסור שקבע, הרצוג הרב של

 כוותם הדרישות ומעמידי' וכו אירופא במערב הדימוקרטיים העמים במשפטי הדין שזהו מפי... תקות

                                                 

  משה אבות ג, ב. 655

  רמב"ם, מורה בוכים חלק ב, פרק מ. 656

  ברג, שם, עמ' כו.הרב וולדי 657

 .שטרפלדהכווה לספרו של הרב שטרפלד, שערי ציון, שהיה אחד מגדולי הפוסקים הליטאיים, ראו עליו: ליפץ,  658

 הרב וולדיברג, הלכות מדיה ג, עמ' כז; וראו עוד: שם, עמ' קטז. 659

ן הפרטי'), על פי דברי ריה"ל בספר הכוזרי שם, עמ' כט ('להעדפת עין הכלל על עין הפרט והחשבת העין הכללי כחלק מהעי 660

 יט.-מאמר ג, ג

 הרב קוק, אגרות הראי"ה ב, תט, עמ' סה; מובא בתוך: הרב וולדיברג, הלכות מדיה ג, עמ' לד. 661

 שם, עמ' לו. 662

 לה.-שם, עמ' לד 663
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 שמע ולא אבה לא, הללו הגוים בדרכי שהולכת ישראל מדית של הדימוקרטיות את כך ידי על להבליט

   664'.אליהם

 לעשות ללמוד... לכם השמרו: 'ומתריע ,הגויים מחוקי דבר ללמוד ליסיון בתוקף תגדה הוא

 להסתייע לבוא אפילו בדבר יש איסורציין ש'ו 665',ממשפטיהם והשוואות דוגמאות ולהביא כחוקותיהם

  666]'.הקדושה תורתו=[ ק"תוה לדיי זרים מחוקי

 שמקורם בכללים דן כך ואגב, המלחמה בדיי וולדיברג הרב עסק מדיה הלכות של השי בחלק

, באיסור תמך וולדיברג הרב. אשר על פיו אין לו מקור בהלכה בשבויים לפגוע כאיסור, הבילאומי בדין

 הוא כאשר שגם, מכאן 667.יהודיים למקורות ורק אך תייחסהו, שלו הבילאומי ההקשר את ציין אל אך

   .כך על מצהיר לא הוא ,בילאומיים חוקים ואפילו ,ערכים מקבל

  רציוליות .1.3

, לפילוסופיה שביגוד וולדיברג הרב טען, מדיהלפילוסופיה בספר הלכות  התורה בין בהשוותו

'חכמת הפילוסופיא היא טבעית וחכמים גדולים היו  – אלוקי מקורה' ה תורת, אושי השכל על שמבוססת

והעמידו כל דבר על טבעו ומרוב חכמתם העמיקו שחתו והצרכו לכפור בתורת משה, לפי שאין כל התורה 

  669.האושית רציוליותלגד ומכאן שהוא מת 668טבעית אלא קבלה'.

 חוקי של המשפטי לפורמליזם שביגוד ),83, בדומה לרב הרצוג (לעיל עמ' טוען הוא, מגד אך

   – וימוק גיוןיה על מבוססים התורה חוקי, דווקא הגויים

                                                 

 .24שם א, עמ'  664

. ברוח זו הוא מפרש, שעצת יתרו למשה להקים מערכת משפט, זקוקה הייתה לאישור אלוקי 'מפי הגבורה', שאם 30שם, עמ'  665

 לא כן, לא היה למשה לקבלה (שם, עמ' י). 

 שם, עמ' עד. 666

 שם ב, שער ה, פרק ט. 667

ורה מופיעה גם אצל: הרב וולדיברג , מתוך שו"ת הרא"ש ה, ט. טעה זו בדבר מקורו האלוקי של משפט הת31שם א, עמ'  668

 .13-12(שם), 

הזוהר שאותו הוא הרבה לצטט, ובכלל זה טייתו  לספר וולדיברג הרב של העמוקה הזיקה עם אחד בקה עולים אלה דברים 669

בלה עוד בעיין השפעת הזוהר על פסיקת ההלכה ראו: חלמיש, הק להזכיר אותו גם במסגרת דיוים הלכתיים, כאמור לעיל.

 בתפילה. 
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חלוק [=הבדל] עצום יש בין משפטי ישראל למשפטי עמים אחרים... במשפטי העמים 

והמשעבד של ההלכה: אך ההסכמה של הממשלה לא הטעם והימוק הם הכח המחייב 

והא[י]שור של המושל... ובזה יש קדימה גדולה לחכמי ישראל במשפט ישראל... העיקר 

  670הוא טעמה וימוקה של השמועה...

הוא  שבהם המקורות סוג רקע על להסביר יש האמורים הטיעוים שי שבין הפער שאת דומה

 בהבת ברציוליות השימוש את מאוד עריךה וולדיברג הרב. ברגוולדי הרב של מגמתו רקע על או עוסק

 הם שאין סבר, וההלכה התורה של היסוד אבי שהם, יותר הקדומים למקורות הוגע בכל אך, ל"חז דברי

 ממקורה ובעת התורה של שהעליוות, בספר העקבית מעמדתו גזרת זו תפיסה. האושי להיגיון כפופים

  .רציולית לביקורת כפופה שהתורה סבור איו שהוא הוא טבעי אך ולכן, האלוקי

 בשבח דבריו את, ראוי לציין שכל הציטוטים מקורם בספר הלכות מדיה, ועל כן, מסתבר שכן כמו

  . ישראל במדית התורה משפט בהחלת טעם שיש קוראיו את לשכע רצוו רקע על להבין יש הרציוליות

  סיכום  .1.4

 מן כי דומה, ורמטיביות-פילוסופיות בשאלות לעסוק מרבה איו וולדיברג שהרב אף

 עולה, מדיה הלכות בספר המרוכזות, היהודית במדיה המשטר לשיטת שלו המועטות ההתייחסויות

. לדמוקרטית מאשר הרפובליקית לגישה יותר הקרובה, רציולית-ואי פרטיקולרית, קולקטיבית תפיסה

האורתודוקסיה החרדית  התגדות הכוללבאישיותו,  למרכיב החרדי גם קשורות אלה שעמדותיו ייתכן

 מן הושפע שהוא אפשר, כן כמו. בפרט הליברליים הערכים ואת, בכלל ערכיה את לקבל וסירוב למודרה

   .מדיה הלכות את כתב שבהן בשים בישראל הציבורי בשיח ששלטה 671גוריון בן של הרפובליקית הרוח

                                                 

 , מצוטט מתוך דברי הרב באבד.24-23הרב וולדיברג (שם), עמ'  670

  .ממלכתיותקידר,  671
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  דמוקרטייםעקרוות יסוד  .2

  ריבוות העם . 2.1

. השלטויות בהכרעות העם למעורבות בוגע הן המשטר לשיטת בוגע הן, בחת העם ריבוות

 מועט המדיה תוהל שבה הדרך בגיבוש או בחקיקה הציבור של חלקו, הדברים מטבע, מלוכי במשטר

  . הדמוקרטי למשטר בהשוואה

 הוא כך אגב 672.מלוכי משטר מחייבת ישראל תורת האם, בשאלה בהרחבה דן וולדיברג הרב

-ריפובליקית ההגה'ב תומך הואמדבריו ש סיקהו, מלך למות חובה שאין שסבר אברבאל את טטיצ

 674,מלך למות החובה בדבר הפוסקים במחלוקת מכריע איו וולדיברג הרב, למעשה 673.'דמוקרטית

   – ש כך על פריימן של דבריו את בהסכמה מצטט שהוא תוך 675,הציבור להכרעת פתוחה זו שאלה ומותיר

 שלטון - מורכיה זו שתהא בין ,בישראל המדיי והמשטר השלטון צורת תהיה שלא מה

 שבטי יחד - דימוקרטיה ובין העם, שלטון ראשי -אריסטוקרטיה  המלך, בין היחיד

 לו צוה תורה: הישראלית הקוסטיטוציה, החוקה היסודית שארת תמיד ישראל,

  676יעקב. קהלת מורשה משה

עיוי  ערך לבעלת זה בעיין הפוסקים במחלוקת ההכרעה הפכה שבימיו דגישה אף וולדיברג הרב

 למלוכה הראוי שישו בהחלטיות לו יבורר שלא זמן וכל, 'דוד מבית להיות חייב שהמלך משום, בלבד

 תוקף לו שיהיה' שיא למות שיתן כתב הוא, זאת עם 677'.אחר מלך איזה למות לו אסור משפחה מאותה

  .והפוליטית הרוחית הההגה איחוד בדבר לגישתו בהתאם 678',ומדיי רוחי עליון שליט של

                                                 

  הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, שער ג, פרק א, וכן ה"ל, ציץ אליעזר ב, כח.  672

 ה"ל, הלכות מדיה א, עמ' קמג; שם ג, עמ' קלו. 673

 שם, עמ' כז; ג, עמ' מד. 674

, שעל פיה התורה איה מחייבת 33, עמ' דגם הדמוקרטיהגישה זו תואמת את 'הגישה הגמישה' כפי שכיה אותה הליגר,  675

משטר מסוים ומותירה עיין זה להכרעת העם. לטעת הליגר זו גם גישתם של הצי"ב (העמק דבר, דברים יז, יד) ושל הרב 

  ). 202חיים דוד הלוי (הליגר שם, עמ' 

  .17ולדיברג, הלכות מדיה א, עמ' הרב ו 676

 שם, עמ' קמז. 677

  שם, עמ' קג. 678
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, לדבריו. רצוותיו ואת העם את מכבד שאיו עריץ משלטון בחריפות סתייגה אף וולדיברג הרב

 שהוא אופן באיזה[=כוחית]  כחית והשתלטות דיקטטורית ההגה הקדושה תורתו ֻחקי לפי היא 'שואה

 יחיד-ממשל הריחוק תכלית מרחיקה הקדושה ו'תורתו 679',העם שדרות על אשים קבוצת או איש של

 מדיתו אשי כל פשות כאילו לראש לכל המתשא עליון שליט לכח כביכול להדמות משיאו לבו זדון אשר

   680'.רוחו על העולה ככל לחסד או לשבט להטותם לההיגם קיו המה

 שמשפטי כיון, מלך שאין שבזמן' 681,קוק ה"הראי שקבע העיקרון את לצטט מרבה וולדיברג הרב

 האומה ליד המשפטים של הזכיות אלה חוזרים, האומה של הכללי למצב שוגע מה כ"ג הם המלוכה

  .מלוכי איו המשטר כאשר העם בריבוות המכיר, מובהק דמוקרטי עיקרון שהוא 682,'בכללה

, וולדיברג הרב סיקה 684ם"רמבהו 683ם"רשבה מדברי, השלטון של החקיקה לסמכויות הוגע בכל

 הציבור הסכמת על מבוססת', דיא – דמלכותא דיא' מכוח) וכרי או יהודי( השלטון של החקיקה שסמכות

 אחראים': בשגרה השלטון להתהלות בוגע גם וכך לחקיקה בוגע כך 685.השלטון של עולו את לקבל

  686.'לשדרותיו העם גם אם כי, במלכות ראשוה היושבים הההגה אישי רק לא המה הההגה צורת לקביעת

 שכן, מוגבלת השלטון של החקיקה שסמכות סבר וולדיברג הרב), 146עמ' לעיל ( כאמור, אמם

 חוקים לחוקק רשאי השלטון אין, וככלל, התורה לדין השלמה בהם שיש לחוקים תוה רק בוגע זו סמכות

   687.התורה לדין המוגדים

                                                 

 שם ג, עמ' קצ. 679

  מו.-שם, עמ' מה 680

 הרב קוק, משפט כהן, קמד. 681

הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ' קעה; שם, עמ' רעח; שם ב, עמ' קיט; שם ג, עמ' כד; שם, עמ' צח; ה"ל, ציץ אליעזר י,  682

  א.

 ד ע"ב, ד"ה והאמר. רשב"ם בבא בתרא 683

  ם, משה תורה, גזלה ואבדה ה, יח."רמב 684

 קצ.- הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ' קפג; שם ג, עמ' קפט 685

 שם, עמ' ד. 686

אמם הרב וולדיברג ציטט את העמדה שעל פיה לבית בחרים יש סמכות חקיקה רחבה מזו שיש למלך, המאפשרת לו גם  687

אופן קודתי לדין תורה, אולם הוא עצמו התגד בתוקף לחוק הירושה של הכסת מפי שהוא לחוקק חוקים המוגדים ב

 סותר את ההלכה. מכאן שהוא סבר שגם הפרלמט איו רשאי להחליף את חוקי התורה באופן גורף בתקות. 
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 ומצדד העריצות מן מסתייג וולדיברג הרב, התיאוקרטי במשטר הלהבת התמיכה שבצד, אפוא ראה

. יתרה מזו, הרב וולדיברג מדגיש את המקורות התוריים הרחב הציבור ברצון השלטון של מלאה בהתחשבות

 כתיאוקרטיה לכותו שיתן במשטר, ולא כפשרה, לכתחילההתומכים בדמוקרטיה, כך שיש לומר שהוא תומך 

  .דמוקרטית

  הכרעת הרוב. 2.2

 הרב הקדיש לו שאף, מובהק דמוקרטי יסוד עיקרון כמובן הוא הרוב הכרעת של העיקרון

 מחלוקת את ציגה הוא זה בדיון 689.אליעזר ציץשו"ת ב הן 688,מדיה הלכותספר ב הן, רחב דיון וולדיברג

 מקובל[= לן קיימא למעשה' – כריעהו 690,המיעוט על דעתו את לכפות הרוב של כוחו בדבר הראשוים

 והמיעוט, דעות רוב] אחרי הולכים או[= בתר אזלין], הקהילה מהיגי=[ העיר טובי' וז בקהל דגם] עליו

  691'.דבר לשום הקהל יסכימו לא, כן לא דאם. הרוב לגבי בטל

  שוויון זכויות פוליטיות 2.3

 אזרח לכל להעיק יש, לדבריוהרב וולדיברג תמך ככלל בשוויון פוליטי, ובפרט לשים ולכרים. 

 בין פדות שימת מבלי הציבורית בהההגה חבל בקיחת הציבור חוגי כל שיתוף' כי שוות פוליטיות זכויות

 692.'ישראל בקהילות ומקדם מאז הוג היה העם-דלת מעמד בין לא ואף הביוי למעמד העשיר המעמד

 כתשלום( הציבוריות חובותיו את ממלא שאיו שמי קבע הוא, המערבית בדמוקרטיה כמקובל שלא אמם

   693.הבחירה זכות את מאבד) מיסים

 מבן' 694אזרח לכל בחירה זכותקבע באופן פשוט וללא ימוקים כי יש  ואה, האישה לזכויות בוגע

                                                 

 שם, שער ד, פרק א. 688

 ה"ל, ציץ אליעזר טז, א. 689

 ה"ל, הלכות מדיה ג, עמ' קי. 690

  מ' קיא; וכן ה"ל, ציץ אליעזר טז, א.שם, ע 691

  ה"ל, הלכות מדיה ג, עמ' קטו. 692

 שם, עמ' קיח; ה"ל, ציץ אליעזר ב, כד; שם ג, כט. 693

 ה"ל, הלכות מדיה ג, שער ד, פרק ג; ה"ל, ציץ אליעזר ב, כד; שם ג, כט. 694
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 שהתגדו, ובהם הראי"ה קוק, רבים שהיו אף 695[=אחד]',' א ויום שה ב"י מבת וקטה לזכר ויום ג"י

, המציאות עם פשרה של תוצאה ולא, עקרוית כעמדההוצגה על ידו  זו עמדה 696.לשים בחירה זכות למתן

  . בדיעבד

 מאחר: הלכתית בעיה לפתור דרש הוא כאן 697.המיעוטים בזכויות בהרחבה דן אף וולדיברג הרב

 כיצד 698,השלוח הוא ווכרי השולח הוא יהודי שבה בשליחות השליחות דיי בתחולת מכירה איה שההלכה

 הציבור בחרי את ההופכת, הציבור בהסכמת מוצא הוא זו לבעיה פתרון? ציבור שליח להיות וכרי יוכל

 מכח אלא, שליחים דיי כיתר שליחות מתורת לא ובע פעולתם שכח ציבור 'בבחרי – לאמים משליחים

 להיבחר יהודי איו שיוכל רק, זה כל לו הועיל... מיוים ימי למשך שתמו העייים על הבעלות מסירת

 להתיישב צריך'ש כותב הוא לשר יהודי- לא מיוי לגבי 699'.אחר בתפקיד או כׂשר לא אבל כסת חבר בתור

אולם איו  700,'שר בתפקיד יהודי איו למות] הציבור של הסכמה=[ קבלה מועיל אם זה בדבר הרבה

  מסביר מה ההבדל המהותי בין שר לחבר כסת.

 בדבר לכאן או לכאן ערכית אמירה כל טול, טכי-הלכתי הוא שהדיון לכך הדעת את לתת יש

 על ם"האו מהחלטת או בילאומיות מאמות מוחלטת התעלמות תוך, יהודית במדיה וכרים שותפות

  701.המדיה הקמת

, הרוב הכרעת ,העם ריבוות: המרכזיים הדמוקרטיים היסוד עקרוות לושתשש, למדים מצאו

  .וולדיברג הרב של המדיית במשתו יכרת במידה וכחיםושוויון זכויות פוליטיות, 

                                                 

 ה"ל, הלכות מדיה ג, עמ' קיט. 695

 .184-146עמ' ; פרידמן, חברה ודת, כהן, האשה בההגת הציבורראו גם:  כהן, זכות בחירה לשים. 696

  הרב וולדיברג, הלכות מדיה ג, שער ד, פרק ה. 697

  בבא מציעא עא ע"ב. 698

  הרב וולדיברג (שם), עמ' קכט. 699

 שם, עמ' קלד. 700

 .66בשוה מהרב הרצוג, ראו לעיל עמ'  701



156  

 

  עקרוות יסוד רפובליקיים  .3

  הגבלת השלטון. 3.1

, השלטון הגבלת עיקרון הוא ביותר והיסודיים המוכרים הרפובליקיים העקרוות כאמור, אחד

 הפרט חירות על הגה שמטרתו ליברלי עיקרון אף הוא זה עיקרון. ה זומהגבל לציבור התועלת את המדגיש

 מיי שי' בין המבחין, ם"המלבי דברי את וולדיברג הרב טטיצ זה בהקשר. הרוב עריצות מפי והמיעוטים

 פי ועל ובחריהם העם הסכמת פי על רק דבר לעשות יכול המלך אין] בה[ש, מוגבלת ממלכת :ממלכות

, מוגבלת בלתי ממלכה ]לעומתה[ו, דעתם בלא ומסים עבודה עליהם להכביד יכול איו וכן, המדיה ימוסי

 702.'דעתם לשאול מבלי שירצה כפי ומסים עבודה עליהם להעמיס ויכול כחפצו לבדו שמשתרר המלך] בה[ש

 בהתאם, זה מסוג ממלכה אפיין והוא 703,)'המכרעת היא'( עדיפה המוגבלת שהממלכה קבע וולדיברג הרב

  – מאפייים חמישה המכילה ככזולמגילת אסתר,  ם"המלבי לפרשות

 וכל מלחמתם וללחום משפטיהם לעשות המדיה ראש והיה, המדיה שומר היה המלך

   704וכדומה... המס כמו הכלל לצורך הצריכים לדברים לו משועבדים והם, עיייהם

   705המדיה; אל שייכים היו המלכות בגזי האוצרות

 שרי בהסכמת לא אם כללי דבר לעשות לו אפשר היה לא מוגבלת ממלכה המולך

   706;העצה

   707הקבועים; דתות על לעבור לו אפשר היה ולא המדיה דתי תחת תון ]שהשליט[

 היה רק, אחר במקום המלכות לקבוע המלוכה עיר לשות לו אפשר היה לא המולך...

                                                 

 , ד.יב ,מלכים אמלבי"ם  702

 סד.-הרב וולדיברג, הלכות מדיה ג, עמ' סג 703

תה משועבדת אליו, וכולם היו חשבים עבדיו יהמדיה הי[ש] ...ממלכה בלתי מוגבלת[ב]מולך , א. לעומת 'מלבי"ם אסתר א 704

  ' (שם).האדון בעבדו מקת כספו והיה לו רשות לעשות בהם כחפצו כאשר יעשה

  ' (שם).האוצרות היו שייכים לו לבדו[ש]מי שמלך ממלכה בלתי מוגבלת, לעומת ' 705

  ' (שם).היה יכול לתקן ולהרוס הכל לבדו בלי טילת עצה ורשות כלל[שבה]  ,בממלכה בלתי מוגבלתשלא כמקובל ' 706

  ' (שם).והיה יכול לתקן חוקים אחריםהוא היה המחוקק לעומת שליט בממלכה בלתי מוגבלת, ש' 707
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  708מקדם. בה זכתה אשר בעיר לפיו אשר המלכים מלכות כסא על לישב צריך

 ההלה שבין הההגות תכוי להבדלי יסוד- קוי החת' וולדיברג הרב ראה האלה ם"המלבי בדברי

, ולא התורה פי על הרצוי המשטר, וולדיברג הרב שבעיי, מכאן 709.'דמוקרטית ההלה לבין דיקטטורית

  . ורפובליקיים דמוקרטיים עקרוות של מכוחם, מוגבל השלטון של כוחו שבו משטר הואכאילוץ חיצוי, 

היה  ם"המלבי. ם"המלבי על וולדיברג הרב של שבהסתמכותו החידוש את להדגיש המקום כאן

 בסוגיםכאן  עסק, בהקשר זה המלב"ים על כך י"ט. וסף- פרשן ולא פוסק, שפעל במזרח אירופה במאה ה

 אל אף והוא, קוסטיטוציוית ומורכיה אבסולוטית מורכיה בין בחיןהו, מורכיים םמשטרי של שוים

 מדבריו שליךה וולדיברג הרב, כן פי על אף. האמורים הדגמים משי באחד לבחור מחייבת שההלכה טען

  . רפובליקיים מאפייים בעל דמוקרטי משטר המבכרת משטרית לתפיסה תמיכה בהם ומצא, וילימ

 כתב בתשובותיו אמם. בחרים של הקדציה בתיבקצ גם ביטוי לידי באה השלטוי הכוח הגבלת

 אלא בירושה עובר אף שכזה מיוי. בזמן מוגבל איו פוליטי מיוי, היהודית ההלכה שלפי 710וולדיברג הרב

 תקופת'ב העוסק בפרק, הלכות מדיהב אולם. בפועל גםהגו  וכך, מוגבלת שהקדציה מראש סוכם כן אם

 הגישה של הבולט היהודי הדוברכאמור  שהוא, אברבאל את מצטט וולדיברג הרב 711'הכהוה

 על הפיקוח הגברת לשם הן, הבחרים של הקדציה בקציבת שתמך, הראשוים בתקופת הרפובליקית

   – השלטוי הכוח הגבלת לשם הן הבחרים

 [אשר] פשעו את ויחקרו תחתיהם יקומו אחרים ושוטרים שופטים תור ובהגיע

    לעשות... הרשיע אשר כל ישלם ירשיעון ואשר באמותם הראשוים

 מורא יהיה מועטים ימים אחרי הדין את לתת עתידים והם זמיות ההגותיהם ובהיות

   712עליהם. ודם בשר

                                                 

 ' (שם).היה יכול לשות כחפצו[ש] ,מולך בלי הגבלהלעומת ' 708

 סה.-הרב וולדיברג, הלכות מדיה ג, עמ' סד 709

  ה"ל, ציץ אליעזר ג, כט, ה. 710

  ה"ל, הלכות מדיה ג, שער ד, פרק ז. 711

  אברבאל, דברים יז, ב. 712



158  

 

   713.שים שלוש של כהוה על ממליץ וולדיברג הרב למעשה

  שלטון החוק . 3.2

 את. בכתביו וולדיברג הרב דגישה אותו ואף, הרפובליקיים העקרוות מן הוא החוק שלטון עקרון

'רעיון זה כי ביעת השלטון הישראלי הוא מן  – הדתי החוק על, וראשוה בראש, מחיל הוא זהה עיקרוןה

  714החק כי אם ממוים לשמירת החק'.-לחק ולא מקור-המקור האלקי, והחולשים בעם אים מעל

 715.הסהדרין ידי על שפט שהמלך הקובעת בהלכה גם ביטוי לידי באה לחוק השלטון של כפיפותו

 אם מתפקידם להדחה צפויים אף והם הציבוריות לתקות כפופים הציבור שבחרי ציין אף וולדיברג הרב

   – התקות על יעברו

ציבור עם הבחרים שמתים אתם הבוחרים או ועד ציגי - שמועיל גם שאר תאי

ם... ואחר כך, בהתברר שהבחרים עברו על התאים שהותה אתם יכולים הבוחרי

הבוחרים לדרוש בדין [את] העברת הבחרים אפילו בתוך תקופת כהותם ולהעמיד 

  716אחרים תחתיהם.

 ובין התורה חוק בין הבחה ללא, הוא באשר לחוק המחויבות את דגישה וולדיברג הרב, כאן

   717.האזרחי החוק

  זכות הקיין . 3.3

 הרב כותב זה בעיין. הרפובליקית במחשבה המרכזיים העקרוות מן היא הקיין זכות על ההגה

  :וולדיברג

                                                 

 הרב וולדיברג (שם), עמ' קלח. 713

 שם, עמ' לו. 714

 ם, משה תורה, סהדרין ב, ו."שם, עמ' יח, מבוסס על פסיקת רמב 715

 הרב וולדיברג (שם), עמ' קלט. 716

 מתברר ואם, אלה או אלא מוצעים בחרים עבור יצביעו אשר תמורת... הבוחרים את לשחד אסור'ש, גם קובע הוא זו ברוח 717

 אם אפילו לכלום יועילו ולא, דברים השוחד או כסף השוחד גלל]ב[ שיתו הקולות אותן לפסול מקום יש הזה כדבר שהיה

 (שם, עמ' קלג). 'בתשובה שחזרו יתברר אם רק יוכשרו ולעתיד, מחדש הבחירות יסדרו
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מתוך הכח המיוחד הרב היתן לציבור על היחיד... ישם המגיעים לשיבוש דעה על 

פיגול -טשטוש התחומים בין רכוש היחיד לרכוש הרבים... ובאמת הוא מחשבת

בכרם ישראל... וכח ציבורי זה ובע לא משלילת כח בעלות האדם על  זר-וזמורת

רכושו... אלא הוא עין הסכמה שותפית של מין אשים להוות גוף צבורי משותף, 

  718כקהילה במובן המצומצם, או כמדיה במובן הרחב...

 , היא ההסכמה החברתית. דבריוהקיין זכות של להגבלתה וולדיברג הרב ציעהש ההצדקה

 דמוקרטית גישה זוהי 720.ורוסו 719לוק של מדרשם מבית הליברלית החברתית' ה'אמה תפיסתל מקבילים

 של מכוחו המאוזת, הציבור הסכמת על השלטון של הלגיטימציה את מבססת בהיותה, מובהקת ליברלית

קומויסטיות,  גישות עם להתמודד מבקש ואה, שמדבריו ראהעוד . הקיין זכות של הרפובליקי העיקרון

 על המבוססת המדיה שסמכות בהדגישו, הפרטי הקיין לביטול שקראוהמדיה,  שרווחו בראשית ימי

  721.הפרטי הקיין את מבטלת איה 'הסכמה'

 722,ממשלתית רווחה במערכת תמך וולדיברג שהרב לכך גם הדעת את לתת יש, התמוה להשלמת

 הוא בהש, ילדים של ראייה קוצר בבעיית לטיפול והציבורית הפרטית האחריות בעיין מתשובתו כעולה

 וחומר קל של בו בן וחומר וקל ,לכך סיעודי-תקציב להקציב העיריה מוסדות בכך חייבים'ש מסיק

  723'.הממשלתיים והסעד הבריאות משרדי בזה בעול לישא שחייבים

                                                 

 שם, עמ' קסה; וראו עוד: שם, עמ' קפח. 718

  המסכת השיה.לוק,  719

 .על האמה החברתית ,סורו 720

הלכות הרב וולדיברג, בהגה על הקיין הפרטי עוסק הרב וולדיברג גם אגב הדיון בסמכות ההפקעה המסורה בידי השלטון ( 721

משה תורה, קפג. בעיין זה דרש הרב וולדיברג ליישב בין שתי הלכות של הרמב"ם: באחת קבע הרמב"ם (-מדיה א, עמ' קפ

ושו של תין 'הרי זה גזל', וגם כאשר ההפקעה עשית לצורך מלחמה (שם ד, ו) על מלכים ג, ח) שאם מלך ישראל הפקיע את רכ

גזלה ואבדה ה, יג) פסק, שמלך שכעס על אחד שם, המלך לשלם עבור הרכוש שהופקע. לעומת זאת, במקום אחר הרמב"ם (

  מתייו יכול להפקיע את רכושו. 

ם. ההסבר הראשון מבחין בין הפקעה מהלית (לצורך הציבור) שהיא ציע הרב וולדיברג שי הסבריהכדי ליישב בין ההלכות   

הפקעה עושית, המופעלת כסקציה בין אסורה בדרך כלל, ואף כשהותרה, הדבר מחייב פיצוי של האזרח שרכושו הופקע, ל

ל איו יכול . לפי ההסבר השי, מלך יכול לקחת את הרכוש של התין לעצמו, אב, שהיא לגיטימיתגד מי שעבר על החוק

 להפקיע את הבעלות של תין אחד כדי לתת את הרכוש לתין אחר.

  ככלל, הרב וולדיברג מיעט לעסוק בשאלות של מדייות כלכלית. תשובה זו היא מן הבודדות שבהן התייחס לושא זה. 722

 .מ ,ציץ אליעזר טוהרב וולדיברג,  723
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  חשיבות המרחב הציבורי והתרומה לו .3.4

 להגשים לפרט המאפשר אמצעי בקולקטיב הרואה הרפובליקית הגישה את מץיא וולדיברג הרב

   – עליון ערך הציבורי בשירות ראה הוא זו תפיסה של מכוחה 724.ייעודו את

מכל זה וכל ללמוד עד כמה גדול כחם של בחרי מדיה שבחרים ע"י אשי המדיה... 

עד כדי  ורפובלקי מרחיקה לכת-וגם אפילו אם דון אותם מתוך השקפה דמוקרטי

עיר גרידא... שהם מייצגים ציבור של מאות אלפי - מדה של טובי-למוד אותם באמת

  725רבבות, כן ירבו, אשר בחרו בהם לתפקיד שגב מאד עלה, לקיים את המדיה...

 וטען 726,העם את לשרת המהיג של חובתו את באריכות דגישה הוא זו עקרוית גישה של מכוחה

  קביעה זו כמובן מוגדת לתפיסה הליברלית. 727.ציבורי בתפקיד לשרת דםא לחייב שעל פי ההלכה יתן

  שליח או אמן. 3.4

 לתפיסת וגע הליברלית לזו הרפובליקית הגישה בין המחלוקת מסלעי אחד ,)36לעיל עמ' ( כאמור

 משאבי את בידיו המחזיק, אמן הוא הציבור בחר, הרפובליקית העמדה פי על. הציבור בחר של תפקידו

 בחר, הליברלית הגישה פי על, זאת לעומת. הציבור כלל למען, דעתו שיקול פי על םאות הלשי כדי הציבור

  .רצום את לממש הוא ותפקידו, בוחריו של שליח הוא ציבור

 בגישה דדיצ הוא. הרפובליקית לגישה מובהק באופן וטה וולדיברג הרב עמדת זה בעיין

 לפעול אלא העם רצון את לעשות אמוריםם אמור להיות בידי מומחים שאי השלטון פיה שעל, אליטיסטית

 למשאל תגדה הוא זו תפיסה של מכוחה .729אמן אלא שליח ומכאן שבחר הציבור איו 728,שמיים לשם

                                                 

 ה"ל, הלכות מדיה א, עמ' כה. 724

 שם, עמ' קמג. 725

 עו.-שם ג, עמ' סג 726

 שם, עמ' קג. 727

 .8שם, עמ'  728

 קכט.- שם, עמ' קכח 729
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 למומחים רק אלא, ציבוריות בשאלות להכריע כדי הדרושים הכישורים לציבור שאין בטעה, העם

  731.ישירה דמוקרטיה על ייצוגית דמוקרטיה כריב הוא, לכך בהתאם 730.ולבחרים

  עקרוות יסוד ליברליים  .4

 למצוא יתן בכתביו, חרדי פוסק וולדיברג הרב של היותו אף על, להפתיע עשוי שהדבר אף על

  .ופוליטי אזרחי לשוויון הוגע בכל בעיקר, הליברליים העקרוות מן חלק של אימוץ

  שוויון אזרחי .4.1

 החוק בפי השוויון בעיין ם"הרמב דברי את טטיצ הוא. השוויון בערך בהרחבה דן וולדיברג הרב

 בלבד זה מאיש שיקח וכל גזל, איו – עצמו בפי אחד לאדם יהיה ולא לכל המלך אותו שיחקוק דין 'כל –

 פרסולית חקיקה שלל הוא אלו דברים מכוח 732.גזל' זה הרי – זה את חמס אלא לכל הידועה כדת שלא

  ). 733ליחידים' או אחד לאדם מכוון החק יהיה שלא'(

 להוראותותו התקיפה התגד, הדבר עולה משוויון לשיםלעומת זאת הרב וולדיברג לא תמך ב

 הקובעת הקלסית הלכהשלא כ 734,הבים של לאלו בירושה שוות זכויות לבות המקות הירושה בחוק

 התקבלו ישראל מקהילות שבחלק בכך הכרתו אף על, זאת. יורשות אין בות, בים למוריש יש שכאשר

 הרב, הדברים כתבו שבה בתקופה הראשי הרב עמדתשלא כו, הבת של הירושה בזכות שהכירו תקות

  . )173(ראו על כך עוד לקמן עמ'  הבן של לאלו בירושה הבת זכויות בהשוואת שצידד), 88הרצוג (לעיל עמ' 

יין שבקהילות ישראל היו תקות למתן זכויות שוות חשוב לציין שכאמור הרב וולדיברג עצמו צ

לשים בירושה, למרות זאת, הוא פוסל תקות כאלה במדית ישראל בגלל הרצון להתער מחוקי התורה, 

  דהייו, יש כאן התגדות למיע ולא לבקשה לגופה.

 הרב, שיפוט בתפקידי וכרים לכהות הוגע בכלגם בוגע לסוגיית השוויון לוכרים גישתו דומה. 

                                                 

 צז, וכן ה"ל, ציץ אליעזר כא, ט.- שם, עמ' צא 730

 ה"ל, הלכות מדיה ג, עמ' קמב. 731

 ם, משה תורה, גזלה ואבדה ה, יד."רמב 732

  הרב וולדיברג (שם), עמ' קפה; שם ג, עמ' קצ. 733

  עמ' רס; ה"ל, ציץ אליעזר ו, מב; יט, א. הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, 734
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 פי על, וכרים שידוו כדי, וכרים שופטים למות שיתן וקבע השוויון את השוללת עמדה מץיא וולדיברג

   – ישראל דיי פי על ולאכרים, ושל ה דייהם

 להעמיד כך על מצווים או, ממשלתו תחת שלו מושב בתחומי ותושבים גרים הם אם

     יותר... ולמועיל לטוב עייו ראות כפי, משלהם אם, משלו אם, השופטים להם

 תושבים לגרים כי' ם"הרמב כוות שמבאר בדורו מפורסם לגדול שראיתי כמו ודלא

 זה דאין, 'התורה דיי של הקבועים המשפטים לפי ורק אך לדון יש ישראל בארץ

 שלגרים בזה להשמיעו רק בא אלא ם (מלכים י, יא)..."הרמב דברי במשמעות

 משפטים פי על' ובכתבו, שופטים להם למות ישראל דין בית על החובה ולתושבים

  735לבאר... שקדם ח בי משפטי על פי ל"כ כוותו 'אלו

. אמם התושבים כל על החל אחד חוק אין שבה, שוויוית בלתי מציאות כמובן יוצרת זו קביעה

 זו גישה. וכרים כלפי סובלית גישה על המבוסס, משפטי בפלורליזם מצדד וולדיברג הרב כי ראה

  .יהודי שאיו מי על לחול מבקשת איה שמטיבה, לאומית דת היהודית הדת היות מכוח דווקא מתאפשרת

זכויות פוליטיות, ובכלל זה, גם לשים  בשוויון) הרב וולדיברג תמך 154כאמור לעיל (עמ' 

  מה פשר ההבדל? –ולוכרים. לעומת זאת, ראיו שהוא התגד לשוויון אזרחי 

מדובר בזכויות פוליטיות  עוד שכל, העקרוית הגישה על מבוססת וולדיברג הרב עמדת כי דומה

 כאשר אולם. , או פגיעה בקודשי ישראלההלכה עם ישירה התגשותולוכרים במתן זכות בחירה לשים  אין

 כפי, ההלכה עם חזיתית התגשות יוצרת זו מגמההלכתיים, כגון בדיי ממוות, -מדובר בעייים משפטיים

  .או הוכרי האישה במעמד פגיעה למוע הרצון בשם ההלכה מן סטייה להצדיק ואין, אותה מבין שהוא

 לא עמדה ציגה הוא, החוק בפי לשוויון הוגע בכל העקרוית לעמדתו שביגוד, למדים מצאו

 שהאדם, מתפיסה ובע שהדבר ראה. היהודית במדיה ווכרים שים לזכויות הוגע בכל בעליל שוויוית

. כמו כן, לאדם אדם בין להפלות יכול אלוקי שמקורו הדתי החוק אך, לאדם אדם בין להפלות רשאי איו

-סתייג מכך כאשר מדובר בתחום הלכתיהמוכן לאפשר שוויון בכל הוגע לתחום הפוליטי אולם היה הוא 

  תורי.

                                                 

  הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ' ט, וראו עוד: ה"ל, ציץ אליעזר טז, ה. 735
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  סובלות, פלורליזם וכפייה דתית .4.2

, ודבריו המעטים דתית כפייהשל סובלות, פלורליזם ו בשאלות עסק ולא כמעט וולדיברג הרב

 לבין כפייה יהודים כלפיכפייה  בין זה לעיין מבחין הוא קצר בדיוןבעיין זה ביטאו עמדה שאיה ליברלית. 

   – המופעלת כלפי כרים

כשם שעין גדול הוא להחזיר בי אדם אל דרך האמת ע"י [על ידי] החדרת האמוה 

באמת וללמדם דרך השם... כך בקרבם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד 

מאידך גיסא אין לבוא באיזה כפיה שהיא על מי משאר האומות שיקבל עליו עול תורה 

  736ומצות אשר משה רביו לא החילם אלא לישראל...

 בוגע. יהודי שאיו למי בוגע רק – למדי מוגבלת בצורה דת בחופש אפוא צידד וולדיברג הרב

 דבריו בהסתמך על, בעליל סובלית בלתי גישה גילה 737וולדיברג הרב, הדתי החוק מן המתערים ליהודים

  :בעיין ם"הרמב של החריפים

 בכלל כללין ואין צוארן מעל המצות עול שפרקו האשים והם צבור, מדרכי הפורשין

 הרי אלא מדרשות ובתי כסיות בתי וישיבת המועדות ובכבוד המצות בעשיית ישראל

 אין אלו כל והמוסרין, המיים והמשומדים וכן האומות, כשאר לעצמן חורין כך בי הן

 לבים ומתעטפים לבים לובשין קרוביהם ושאר אחיהם אלא, עליהן מתאבלין

   738ה..."הקב של שואיו אבדו שהרי ושמחים ושותים ואוכלים

 הרב של הפרטיקולרית לגישה מפתיע באופן חוברת יהודים-ולא יהודים בין המבחיה זו עמדה

 לבין ליהודים היחס בין עמוקה להבחה גורם היהודי הייחוד דווקא). 149וולדיברג שהוזכרה לעיל (עמ' 

 יהודים- לא כלפי הסובלות את שחיפש רביצקי של לגישתו ביגוד, לומר רוצה. יהודים שאים למי היחס

 שדווקא האדישות, היא וולדיברג הרב שעמדת ראה, שלהם בדתיות ערך רואה ההלכה שבו במקום

                                                 

 קצה.-ה"ל, הלכות מדיה ג, עמ' קצד 736

 שם א, עמ' רכא; וראו עוד: שם, עמ' רמד. 737

  רמב"ם, משה תורה, הלכות אבל א, י. 738
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  739.כלפיהם סובלות מאפשרת העולם אומות של דתיותם כלפי היחסית

  סיכום  .5

הרב וולדיברג שלל את הרעיוות המרכזיים העומדים בתשתית הורמטיבית של ההגות 

דד בקולקטיביות, יהמדגישה את האידיבידואליות, את האויברסליות ואת הרציוליות, וצ הליברלית,

   פרטיקולריות וקבלת המסורת ללא ביקורת רציולית.

מץ ערכים דמוקרטיים מרכזיים על בסיס יברובד עקרוות היסוד של המשטר, הרב וולדיברג א

, ובלבד שהם אים פוגעים ויון זכויות פוליטיותושו הכרעת הרוב ,מקורות תוריים, ובהם ריבוות העם

מץ ערכים רפובליקיים, ובהם הגבלת השלטון יברכיב הדתי של המשטר התיאוקרטי. כמו כן, הוא א

  תגד לפגיעה בה.הדגיש את זכות הקיין והושלטון החוק, הוא 

יהודים, אף הוא שלל סובלות דתית בוגע ל :מסויג יותרהיה בוגע לערכים הליברליים הוא 

כאשר תקות אלו האזרחי  תקות שיגבירו את השוויוןהתגד לדד בסובלות דתית כלפי וכרים. הוא ישצ

  את ההלכה המסורתית.בעייו עוקרות 

בל על בסיס מקורות יחשוב להדגיש שאת הערכים הדמוקרטיים והרפובליקיים הרב וולדיברג ק

(ע"פ ההגדרות  דמוקרטיה לכתחילהדגם התורה, זאת על פי  תוריים, כלומר בימוק שאלה חופפים לערכי

  . )41שהובאו לעיל עמ' 

  במשת הרב וולדיברגהיחס לציוות ולמדית ישראל   .ד

, ישראל מדית. בלבד תיאורטי היה לא ודמוקרטיה תיאוקרטיה על וולדיברג הרב של הדיון

 ההלכתי יחסו את. בפיו משמעותי הלכתי אתגר הציבה ודמוקרטית חילויתיהודית,  מדיה בהיותה

  .ישראל ולמדית לציוות האידיאולוגי יחסו רקע על לבחון יש, ומוסדותיה ישראל למדית

                                                 

 .381אותו, עמ' ראו ברוח זו: הוראי, כופין  739
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  אידיאולוגיה .1

 לידי בא והדבר, להב ציוי היה בעת בה אך, חייו באורח חרדי היה וולדיברג הרב, לעיל כאמור

, בעייו. וכחלק מתהליך משיחי אלוקי כמעשה, ציון שיבת של ההיסטורי לתהליך החיובי ביחסו ביטוי

 קיבוץ את מאפשרת שהקמתה כך בשל, השאר בין 740,'דגאולה אתחלתא' היא ישראל מדית הקמת

 חובה שיש סיקה הוא מכאן 741.'דגאולה לאתחלתא מבשר סימן הוא ישראל לארץ הקיבוץ עצם'ו, הגלויות

   – בה ולהתיישב לארץ לעלות

 משמיא התביעה היא מאד עד גדולה ולהתיישבות לעלייה הקורא לקול היעות חובת

-דחי שם שמצאים המדיות מן מדיה באיזו כללית התעצלות כשבאה מיוחד באופן

 של כזאת גדולה פקידה בשעת ולהתאחזות לעלייה הקורא לקול להיעות ישראל

 צעד כל על בהווה לה ועשים בעבר לה עשה פלאות שפלאי, ועיצובה המדיה תקומת

  742ושעל.

   – הימים ששת במלחמת ישראל מדית של הצבאיות הצלחותיה לוכח התעצמה זו תפיסתו

 והחזרת ציון' ד בשוב בעין עין לאחרוה לחזות זכיו הגדולים וברחמיו עליו' ד בחסד

 איך לראות התמורה ועל הגאולה על הייו כחולמים ממש. קדשו לעם חלתו ארץ

, 'בשואיהם המה היהודים ישלטו אשר הוא והפוך' בו קוים ספורים ימים שבמשך

, גדול לאור ומאפילה לגאולה משיעבוד ויצאו עמו שועת קול וקיבל שמע תפלה שומע

 הארץ כל על גדול מלך ורא עליון' ה כי בפיהם הודו כרחם ובעל כף תקעו העמים כל גם

 אשר יעקב גאון את חלתיו את לו יבחר רגליו תחת ולאומים תחתיו עמים ידבר'

  .'סלה אהב

                                                 

'בשוב ה׳ את שביתו כאפיקים בגב וזכותו אותו ברית הקוצר אחרי הזריעה בדמעה, ( 8ה"ל, הלכות מדיה א, עמ'  740

, בתקומת מדיתו על חלק מאדמת קדשו עם ממשל עצמי משלו, אשר למראה הפלאות גם בגוים יצביעו באתחלתא דגאולה

 .3" '); וראו עוד: ה"ל, ציץ אליעזר ג, אלהעליו ויאמרו "הגדיל ה׳ לעשות עם 

גם לקיבוץ גלויות גדול  [=בעזרת ה'] עם חידוש הקמת מדיתו אשר בעקבותיה זכיו בע"ה(' כא ,ד; שם יבשם א, ז, מח,  741

 ').מארבע כפות הארץ

 .ז, מח, יב שם 742
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 המקומות וכל המה בידו השטחים של רובם רוב, לפיו פתחו הארץ שערי כל

 גליו כהמון ריה ולשויו כים שירה מלא פיו אילו ממש, הם שלטויו תחת הקדושים

  743גמלו. אשר הטוב כל על' לד להודות מספיקים אחו אין

ת ששת במלחמ היצחון על כהודאה ההלל תפילת את לומר שיתן 744פסק הוא זאת בעקבות

 כדרך שלא' ס יום באותו עשה שלא משום, העצמאות ביום הלל לומר שאין קבע הוא אמם. הימים

  745.'הטבע

, דתיים משיחיים היבטים בעל 746ציוי הוגה היה וולדיברג שהרב לומר שיתן ראה זה רקע על

לצד זה מעיין לציין שהרב וולדיברג לא עסק  .)44 (ראו לעיל עמ' הדתית הציוית בתועה רבים ברוח

ציויים (כאמור לעיל, - שאלת מעמדן של 'שלוש השבועות' שעמדו במוקד מחלוקת בין רבים ציויים ולאב

תכן שהסיבה לכך היא חוסר רצוו להתעמת באופן ישיר עם רבים חרדיים, בגלל הקשרים שלו י). י43עמ' 

  עם העולם החרדי.

 כמדיה ישראל מדית של ואופייה דמותה עם השלים לא וולדיברג שהרב לציין חשוב זאת עם

 בארץ ישראל-עם של האמיתי תביתו דמות צלם את המחודשת במדיתו מחדש לעצב' שאף אלא, חילוית

 הרוחי במצבו ממשמשים שאו חושך- היֶמש על העילאי האור מן קצת ולהשרות להפיץ' ואף 747.'הקודש

 מן הדורשת יריבות, החילוי לציוי הדתי האדם שבין הקשה היריבות יכרת בדבריו 748'.הבית במדיתו

   – ולהתגון עמדותיו את לבצר הדתי האדם

 והרעל הלעג חיצי כל תוכה אל מקבלת ל-א והיהדות התמימה אשר רוחה אמת עם

 .מאד קשה במבחן ועומדת, חלושה עות בקול ולפעמים עות גבורה בקול לפעמים

 בתוך תוה בהיותה שערה, מלחמה ולהשיב, מרובים וקשיים על לבטיים להתגבר

                                                 

 .6; וראו עוד שם י, עמ' א ,י שם 743

  שם, י. 744

 שם. 745

הציטוטים שהובאו הם מכרכי השו"ת, ובשל כך לא יתן לומר שהם כתבו לשעתם כחלק מוויכוח ציבורי חשוב להדגיש שרוב  746

  ואים משקפים את דעתו האמיתית לאורך השים.

 .9ה"ל, הלכות מדיה ג, עמ'  747

 .יב ,מח ,זה"ל, ציץ אליעזר  748
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 ומוקפת תורתו הקדושה]=תוה״ק [ מחקי חק כל לפי ביטול ספוגת אוירה עוית

  749ארסית. שאה במבטי צדקה-ממשפטי משפט כל ומרמה המלוים דמים באשי

בתהליך כבגידה, התורה ממשפט המשפט מערכת של ההסתייגות את ראה הוא כלות יםיבעי 

 משיעבוד גאלו וברחמיו וגואלו ישראל צור עזרת ראיו שבעייו בשביל וכי': תהה שהוא עד, הגאולה

  750.'?וגואלו ישראל מצור לו המסורה תורתו את לעקור לפושעים יד תן זה בשביל וכי, הגוים

, לחילוים ליחס הוגע בכל אולם. לחילויות וולדיברג הרב של בהתייחסותו השלטת היא זו ימה

 בקרב מסתתרת ישראל קדושת של הפימית השמה'ש כך על 751קוק הרב דברי את בהסכמה מביא הוא

 מצד כן גם הוא בלבם אותם לתפוס הרשעה שיכלה מה עיקר וכל, בהם המצאות טובות מדות בכמה לבם

 לפי המדיות בסדרי העשה העול רב את לפיהם הציעה כאשר כן על, ולחסד לטוב הפימית טיתם

 אחרי רק ההולכים, לרשעים אותם לדמות אפשר אי', כך בשל. 'הכלל בעד ללוחמים עשו, השקפתם

  752.'יושר של מטרה שום באין הבהמית תאוותם

 בממשלה לשותפות הוגע בכל .פוליטיות השלכות גם יש לחילויות וולדיברג הרב של ליחסו

   –עלה את האפשרות להסתגר, ומיד עמד על המחיר ההוא  חילוית

 צביוה-דמות וקביעת המדיה ההגת של מפתח עמדות על לוותר צטרך בהתבדלותו

 לומר שאין יש עליו. כופרת מההגה מפלט באין פרט, חיי יותר, ולחיות או פחות

 לעבודה שאדרבא, ההתחברות מכיוון ,'לרשע תתחבר אל' משום בההגה בהשתתפות

  753עליו. שלימה ממשלה לכופרים יהו שלא מביאה המדיית

 האחדות' על לשמור כדי, יותר חיובי ימוק יסוד על החילוים עם השותפות את צדיקה הואבוסף, 

   754.'ומלוכד גדול עם בתור קדשו בארץ והתאחזות הארץ כיבוש'ב שותפים להיות וכדי, 'השלמה

                                                 

 .17ה"ל, הלכות מדיה א, עמ'  749

 .פב ,יבה"ל, ציץ אליעזר  750

  הלכות מדיה ג, עמ' קח. ה"ל, 751

  הרב קוק, אגרות ראי"ה א, קלח, עמ' קעא. 752

 הרב וולדיברג (שם), עמ' קו. 753

 קט.-שם, עמ' קח 754
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. דתית-ציוית עמדה קט וודאיב', דגאולה אתחלתא' ישראל במדית ראהאשר , וולדיברג הרב

 עמדה, עם הקמת המדיה חילוית לקואליציה בהצטרפות תמיכתו את להסביר גם עשויה זו עמדה

(בשוה מיחסו  לחילויות העוין יחסו, זאת לעומת .1977-ב המהפך לאחר רק החרדים ידי על שאומצה

 בקרב המקובל היחס איו) 167לחילוים הציויים כפי שעולה מאימוץ עמדתו של הראי"ה קוק, לעיל עמ' 

   755.חרדיות לעמדות יותר קרובהוא ו, הדתית הציוות מן חכמים תלמידי

  מוסדותיה של מדית ישראל .2

   ממשלת ישראל .2.1

 שהיא סמכות, המדיה את לההיג הממשלה של בסמכותה מכירה שההלכה סבר וולדיברג הרב

  :עברו בימים המלך של לזו בהיקפה זהה

בזמן שאין מלך, מסור הכח הזה של הכרזת מלחמה בידי הההגה המושלת שבחרה 

האומה שתמו לכל -הצבאיים או בידי מהיגי-ע״י העם לשם יהול עייה הכלליים

  756ממשלה. ראש צרכיה בסגון ממלכתי על פי דעת הכלל ודעת בית דין, קרי

רט איזה 'בית דין' היה שותף למיוי הההגה, אולם יכר שהתוצאה הסופית יהרב וולדיברג לא פ

 על שעת זו היא ברורה: העקת סמכות הלכתית של מלך ישראל לראש הממשלה דוד בן גוריון. עמדה

 סמכויות מלך שאין שבזמן 758,מקומות בכמה בהסכמה וולדיברג הרב ביאה שאותם 757,קוק הרב דברי

  . העם אל חוזרות המלך

 חלקבו  ראה והוא לישראל ההגה צבאקט לשון של הערצה בתיאורו את  אף וולדיברג הרב

  :הביאים חזון מהתגשמות

 זקופה אבותיו בקומה חלת בארץ לחיות כבראשוה שבותיו את זה בדוריו ה׳ בשוב

 הותן ואוירי ימי יבשתיאדיר  צבא גם משלו להקים זכיו ,צוארו על זרים עול בלי

                                                 

 .287ראו, הרב עמיאל, לבוכי התקופה, עמ' הרב אביגדור עמיאל. גם יע בעמדה כזו ה 755

 הרב וולדיברג, הלכות מדיה ב, עמ' קכד. 756

  א. - הרב קוק, משפט כהן, קמד, אות טו 757

 ט; שם, עמ' קכד; שם, עמ' רמ.-הרב וולדיברג, הלכות מדיה א, עמ' קעה; שם ב, עמ' ח 758
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 בראותו מישראל ואחד אחד לכל וחוגר עוז גאה ומלביש ההדר במשטרו למדיה כבוד

 סביב אש לחומת השם בעזרת ומהוים כשתילי זיתים מסביבו שתולים עמו בי צבאות

 והלשון מתרחב הלב הרעים! השכים כל ופחד על אימתה זרועם בגודל להטיל

  759רה. מתמלאת

 תורה עול פריקת לוכח רוח מורת ביעה הוא, ומכוחו הצבא מן ההתלהבות של בצידה אמם

 השים שילוב מגמת ולוכח, הבכירה הקצוה מן חלק בקרב המצויה' ידי ועצם כחי'ה ותרבות ומצוות

   – בצבא

 בישועתו ובוטחים בה׳ המאמיים ישראל אמוי שלומי בלב קון הלב רחבות עם יחד

 המתיימרים עול פורקי אשי הצמרת בקרב מצאים כי ועל פימית... מהומה של פחד

 החרדה ותגדל הזה', החיל את עשה לי ידי ועוצם 'כחי של שוא בסיסמת לדגול

 לשתף אבותיו שערום לא באו מקרוב וחדשים ,הטהרה מבצר בחומת פרצים בהתגלות

  760שוים... וגווים בצורות הצבאות עמיו בחיל שי גם היד בחזקת

 התדבות בעיין שכתב בדברים למצוא יתן קלסיות חרדיות עמדות המשקפת, דומה הסתייגות

  762.חכמים תלמידי וגיוס 761לאומי לשירות שים

  הכסת  .2.2

 של ההלכתי קפםובת כירה ואה. מורכב יחס וולדיברג הרב להיג, הכסת, המחוקקים בית כלפי

  '. דיא – דמלכותא דיא' עיקרוןה מכוח ואם המלך משפט מכוח אם, הקהל תקות מכוח אם, הכסת חוקי

   - כך סבירה הוא הקהל לתקות הכסת חוקי שבין ההשוואה את

 כמה אחת אחת, על קהלה בחרי רק בגולה, ושהיו קהלות לראשי היו כזה כח ואם

 במושב יחד בארצו בהתאספם כאן כולו עם לבחרי המלאה הסמכות שישו וכמה

                                                 

  .10-9שם ב, עמ'  759

 .4ראו עוד: ה"ל, ציץ אליעזר ג, עמ'  .10עמ'  שם, 760

  .12ה"ל, הלכות מדיה ב, עמ'  761

 ט.- ; עמ' ו14- 12שם, עמ'  762



170  

 

 ולתקן העם והמדיה, לחוקק לטובת בה ילכו אשר הדרך על להיוועץ שלהם הכסת

על  שיוכרעו המדיה-דיי תורה. והצעות-לדברי מוגדות שאין למדיה מועילות תקות

  763עם.-לחוקי ויקבעו יקומו ידי הרוב, המה

 מכוח קפםובת מכירה שההלכה חוקים פי על הכסת לחוקי הלכתי יתרון שיש סבר וולדיברג הרב

בשו"ת כך עולה מדבריו  .רחבה ציבורית הסכמה מייצגים הכסת שחוקי משום', דמלכותא דיא' עיקרוןה

 :בוגע לחוק הגת הדיירציץ אליעזר 

 עוד ותקפם החוקים קבלת עדיפא, בכסת ההחלטות קבלת באופן כאן ההוג בכגון

 הצבעת אחרי מתקבלים החוקים הרי כי. דיא דמלכותא דיא של דוכתא משאר יותר

 שבחרו בחרים המה הכסת חברי וכידוע, הכסת חברי רוב על ידי עליהם ההסכמה

 המשמר על בעמידה כאלה עייים לשם ובחרו בארץ הציבור של ככולו על ידי רובו

 המתקבל חוק כל הרי ואם כן, בוחריהם של האיטרסים ולטובת המדיה אשי לטובת

 וכל, הבוחרים שולחיהם על ידי קהל ברצון כתקבל זה חשב רובם על ידי החלטת

כולי  יודו בוודאי וקבילו [=שהם כסברו וקיבלו] כסברו דהוו בכהאי גווא [=בכגון זה]

  764תורה. דין גד כשזה גם לכך ההסכמה דבר שמהי [=שמועיל] עלמא

 בעייי ממון מקה הכסת חוקי של, קרי הדמוקרטית, הציבורית שהלגיטימציה למדים מצאו

 הסכמה המבטא שחוק משום, בלבד' דמלכותא דיא' עיקרוןה על המבוססים לחוקים שאין כוח להם

כיוון שאדם יכול לתת את ממוו למי שירצה, וממילא, מזאת,  765.התורה דין על אפילו לגבור יכול ציבורית

  גם ציגיו בבית הבחרים יכולים לעשות זאת בשמו. 

 וטען, הקהל תקות מכוח המדיה חוקי בתוקף הלכתית בהכרה מסתפק איו ברגוולדי הרב אולם

   – יותר רבה משמעות לחוק שישבספר הלכות מדיה 

 בהיבחרם אשר ומהיגי המדיה ראשי של כחם ערוך לאין בהרבה גדול דבר של לאמיתו

                                                 

 רח; וראו עוד: שם ג, עמ' צד.שם א, עמ'  763

 .ל ,הה"ל, ציץ אליעזר  764

 שם י, ב.  765
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 שיש ומכיוון בהרבה מקומות... ביארתי , כאשרמלכותי שלטון של ותוקף כוח קבלו

 חברי של הרוב על פי הכרעת מוכרעים חוק שהעייים בחקקם אם כן שלטוי, כוח להם

 ברוב שיבוטל עד במדיה, ואי אפשר לבטלו כולו את העם מחייב הזה הכסת, החוק

 המדיה את להל והממשלה העוז הההגה אישי מסור בידי בוודאי אחר, ולכן חוקי

 שפעולותיהם זמן למדיה, כל ולמועיל לכון וימצא ככל אשר והחוץ הפים במדייות

  766התורה. מחוקי לשום חוק ביגוד יעמדו לא

איו  , שאמור לעסוק 'בעייי פים וחוץ'לכאורה סתירה לפיו: כאן הוא כתב שחוק של הכסת

חוקי ול לגבור באופן קודתי על כיכול לסתור את חוקי התורה, ואילו בשו"ת הוא כתב שחוק של הכסת י

התורה. מסתבר שגם כאן יש להסביר את הדברים על בסיס ההבדל בין הגישה הפולמוסית של ספר הלכות 

מדיה, שועד להדגיש את העליוות של חוקי התורה. לעומת זאת בשו"ת הוא עוסק בהכרעת הלכה ושם 

  הוא חושף כי יש אפשרות שחוק יגבר באופן קודתי על ההלכה בעייי ממון.

 חוק 767,הדיירהגת חוק  ים הבאים:חוקה של ההלכתי בתוקף כירה הוא זו גישהל בהתאם

 לצורך הוגע בכל, המקרקעין חוקו 768,המושכר פיוי על ההודעה למועד הוגע בכל ,השכירות והשאלה

   769).טאבו( המקרקעין רישום בלשכת במקרקעין בעלות העברת לרשום

, תורהדין ה סותרים שאים המדיה חוקי על לעבור הלכתי איסור שיש דגישה אף וולדיברג הרב

 חק איזה על לעבור היא עצמה מצד עבירה דמלכותא דיא עליהם שחל הדברים שלעיין הדבר ברור' כי

  770.'חוקקת הממשלה או שהכסת מהחקים

 ההלכתי בתוקף להכיר יש ולפיו 771',סופר חתם'ה שקבע בעיקרון שתמשה וולדיברג הרב, לעיתים

                                                 

 ה"ל, הלכות מדיה ג, עמ' צז. 766

 ה"ל, ציץ אליעזר ה, ל. 767

 שם י, ב. 768

יש לומר דמכיון דחק המדיה היא שהעברת קרקע מבעלות אחת לבעלות שיה טעוה תמיד (גם לרבות אפילו (' סו ,יטשם  769

בתורת פרעון) העברה בכתב במשרד ספרי האחוזה ואחרת חשבת הקרקע בבעלות הקודמת, אם כן יתכן דחל כשהשי מקבל 

 ').דיא –על זה הדין של דיא דמלכותא 

 ה"ל, הלכות מדיה ג, עמ' צט; וראו עוד: שם, עמ' קב. 770

  שו"ת חתם סופר חו"מ, מד.  771
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 לחוקי הלכתי תוקף ליתן כדי, בידם הכוח היה אילו כתקה אותו קובעים היו ישראל שחכמי וכרי חוק של

   – קבע הוא הדייר הגת לחוק בוגע למשל. המדיה

 לצורך בזמו חוקק, האזרחי על ידי השלטון שחוקק הדייר הגת שחק מסתבר ודאי זה

, הדין על ידי בתי מוכר מחייב תוקף ספק ללא לו יש כן ועל, לכל כידוע הציבור תקת

 כזה חק מחוקקים היו לא שאילו, בפוליה כזה חק על שכתב יושר אמרי ת"בשו ש"וכמ

 הדין בתי למעשה פוסקים וכך, כזו תקה לתקן צריכים הדין בתי היו, הערכאות י"ע

  772בארץ.

 לתועלת פולית חקיקה של לתוקפה ישראלית חקיקה של תוקפה בין שווהה הוא, כאן

  .הציבור

 לתקת לשקוד והכסת הממשלה על חובה מוטלת'ש 773הדייר הגת במקום אחר הוא כתב על חוק

 והמשכירים השוכרים כולה המדיה בי לטובת בממוצע שיהא הדעת על המתקבל חק ולחוקק המדיה בי

 ובשולחן ם"ברמב המבוארים ומשכיר שוכר לדיי בהתאם' שיהיה חוק לחוקק לממשלה וקרא', יחד גם

, משהתקבל החוק את תקף אל הוא אולם. 'כזה חק העברת בעד להלחם ,האמה היהדות ציגי'ול, 'ערוך

  .הלכתית מבחיה המחייב תוקפו על ערער ולא

: הכסת חוקי של המחייב בתוקפם ההלכתית להכרה שוות הצדקות כן אם מספק וולדיברג הרב

 ישראל שחכמי להיח שיש הציבור לתועלת וחקיקה' דיא – דמלכותא דיא, 'המלך משפט, הקהל תקות

 ההצדקות מן אחת בכל בבחירה שיטתיות לזהות קשה. סופר החתם לשיטת בהתאםה, אות מאמצים היו

  . אחר מסוג בהצדקה לויובא דאח מסוג בהצדקה שימוש עשה סיבות לויבא ולהבהיר

 בהשוואה ייחודית היא הכסת חוקי של לתוקפם הוגע בכל וולדיברג הרב של גישתו, ככלל

, בלבד' דמלכותא דיא' עיקרוןה על החוק של ההלכתי תוקפו את ביססו תמיד שכמעט, חרדיים לפוסקים

 עולה זו גישה. מחוקקים כבית הכסת למוסד בסיסית אהדה מבטאת זו גישה. )45(לעיל עמ'  כאמור במבוא

 על התיאורטי בדיון שהוזכרה 774',חכמים של החמור פיקוחם תחת' תהיה שהכסת הדרישה הצבת מאי גם

                                                 

 .סח ,ציץ אליעזר יזהרב וולדיברג,  772

 .כח ,דשם  773

 ה"ל, הלכות מדיה א, עמ' רסא. 774
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  . מדיההלכות ב, היהודית במדיה המחוקקים בית

ביחס למשטר  לעמדותיו, הלכות מדיהב בעיקר שהוצגו, בעיין המשטר הראוי עמדותיו בין הפער

 סבר וולדיברג שהרב אף, לומר רוצה'. דיעבד'ל' לכתחילה' בין דומא השכיח הפער את מזכירהמצוי, 

 הכסת של מסוימים חוקים קיבל הוא בדיעבד, החקיקה בהליכי ההלכה חכמי את לשתף יש שלכתחילה

בוגע למעמד חוקי  וולדיברג הרבהדיון של עצם  אמם. הלכתי פיקוח ללא התקבלו הם אם אף, שהם כפי

 ואולי, רשאים הם, החוק קבלת בהליכי מעורבים אים ההלכה חכמי אם שגם, תפיסתו על מעידההכסת 

 שוויון ליצור המבקשות הירושה חוק הוראות על קשה ביקורת מותח הוא זו גישה מכוח .לבקרו חייבים אף

   – ושים גברים בין

 גופי מבחית הן זה חק להצעת תוקף כל אין היהודית ההלכה של ההשקפה מקודת

 אחד שווה צד אשר החק מעבדי של והמוזרה הזרה הגישה מבחית והן החוק סעיפי

הקדושה,  מתורתו ועף שרש לעקור זיקין אבות להיות: והיא וליצירה ליוצרים להם

, ישראל-בית הגויים ככל ולהיות תבל לעמי להתדמות בכוות פיגול החיים, תורת

 בשי הלכות של תלים תלי ועמה שבכתב בתורה חלות דיי של שלמה ופרשה

 חוק בהצעת מיסודם עקרים ואחרוים ראשוים והפוסקים ע"ושו ם"ורמב התלמודים

  775זה. ירושה

 ליחסו, הירושה חוק כלפי וולדיברג הרב שהביע הקשה הביקורת בין להבחין שיש דומה אמם

ים חוק של כמערכת הירושה דיי של הייחודי מאופיים הן, גזרת זו שביקורת משום, בכלל הכסת לחוקי

 להתדמות רצון מבטא הישראלי שהחוק ההבה מן הן 776,חוקים קוגטיים)שאים יתים להתייה (

                                                 

[=כל כך] ומה דבר ומה צטדק אם כ"כ ' ה"ל, ציץ אליעזר ו, מב, ח. בהקשר זה הוא מצטט גם את דברי הרב קוק, שכתב: 775

?' הגם לכבוש את המלכה עמי בבית .שפיל בידיו את משפט תורתיו להעביר ממו את השלטון במקצוע הירושה בארצו

 ות הראי"ה א, קעו).(הרב קוק, אגר

שדיי , המלמדים קורות רבים העוסקים בייחודם של הלכות ירושה(ציץ אליעזר ו, מב, ח) מהרב וולדיברג בהקשר זה סקר  776

, שלא כחלק יכר מדיי הממוות (מכר, ירושה עוסקים בהעברת בעלות על פי דין שאיה תלויה ברצוו ובדעתו של המוריש

, כפי שפסק הרמב"ם (משה תורה, ירושהבהתאם לכך, לא יתן להתות על דיי ה. ססים על הסכםשכירות וכדומה), המבו

שזה ממון הוא, לפי ף על פי א ,אין אדם יכול להוריש למי שאיו ראוי ליורשו ולא לעקור הירושה מן היורש), ש'א ,חלות ו

'. בעקבות זאת לא שתה ואין התאי מועיל בהיתה לבי ישראל לחוקת משפט לומר שחוקה זו ישאמר בפרשת חלות וה

  . )קכח ,מבי"ט בהשו"ת ( המבי"ט שאפילו בית הדין איו רשאי 'להחיל מי שאיו ראוי לחול'קבע 
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   777.היהודי העם של המשפטית המורשת זיחת תוךהמשווים בין גברים לשים,  העולם לאומות

  בתי המשפט  .2.3

 היהודית במדיה המשפט שבמערכת מחייבת שההלכה סבר וולדיברג הרב), 141כזכור (לעיל, עמ' 

 ,אזרחייםה המשפט בתי אל היהפי את שלל הוא זו עמדה של מכוחה. חכמים תלמידי שהם שופטים יכהו

, מדגיש שהוא תוך 778,'גויים של ערכאות' אל יהיהפ איסור על עובר להכא משפט בתי בפי שהתובע וקבע

 ואתחלתא הביאים חזון כהתגשמות ישראל במדית העקרוית לתמיכה זו עמדה בין סתירה כל שאין

  779.דגאולה

לקוט כל [= טצדקי כל לעשות' הדייים לציבור וולדיברג הרב קרא זו עקרוית לעמדה בהתאם

 לעובי ליכס אלא, הדין בבית ירושה צו לקבל הבאים אלה לדחות לא ]מאמץ כלתחבולה, כלומר לעשות 

, תורה דין פי על ירושה למתן אפשרות של מוצא למצוא כדי הרחבת בההלכה ולהתעמק ולהתאמץ הקורה

 ויכשילום לערכאות שיפו להכשילם זה ידי ועל חומרא או סיבה איזה מפי הבאים את בקל לדחות ולא

                                                 

אמר רב הוא : 'מקור קדוםהרב וולדיברג ציין שלהסתייגות מחקיקה בדיי ירושה שועדה להתדמות לאומות העולם יש  777

בבא בתרא ' (אין שומעין לו, שאין אלא מעשה צדוקין –תירש בת עם בת הבן, אפילו שיא שבישראל אמר רב: כל האומר: 

מפי שהוא עושה מעשה צדוקין וחושבין שאו עושין כן מדין תורה , שההסתייגות היא 'ימוקי יוסףפירוש וביאר ב), בע"קטו 

   .ג ע"א [דפי הרי"ף])' (ימוקי יוסף על הרי"ף בבא בתרא דף וכי או מודים לדבריהם

ח והיו רשאין לתקן כן בכ ,אם לא מפי מעשה צדוקין, ו'לחוק הירושה והתגדות, שזה המיע העיקרי לרמזאף הרב וולדיברג   

ויתן מקום לטעות ולחשוב שאו עושין כן מדין  ,לתקן ולגדור ולהפקיר ממון. אבל מכיון שהצדוקין אומרים כן ,יפהת דין בי

' (הרב וולדיברג, ציץ ואפילו לשיא שבישראל לתקן דבר כזהית דין, שוב] אין כח לשום ב=המוטעה, תו [ תורה כדעתם

  . אליעזר יט, א)

, וכתב 'דיא דמלכותא'מכוח מדיי ירושה של התורה סטייה שהתגד לבדברים אלו צעד הרב וולדיברג בעקבות הרשב"א,   

ראה לי שאסור לפי שהוא מחקה את הגויים... שכל הסומך בזה לומר שמותר להוג כן מפי שהוא משפט גויים באמת ש'

   .)רד ,שו"ת רשב"א ו' (משום דיא דמלכותא טועה וגזלן הוא

 הרב וולדיברג, ציץ אליעזר טז, ח.  778

ית האם התמיכה הדת ו:הרב צבי פסח פרק לעורך דין ששאלהביא הרב וולדיברג את תשובתו התקיפה של בהקשר זה  779

מה לתבן את הבר. וכי  ,איי יודע מה הוא סח? לדבריו, הרב פרק השיב: 'בציוות מכשירה את מערכת המשפט האזרחית

בשביל שבעייו ראיו עזרת צור ישראל וגואלו וברחמיו גאלו משיעבוד הגוים, וכי בשביל זה תן יד לפושעים לעקור את 

תורתו המסורה לו מצור ישראל וגואלו, ולמה לא ישתומם להושיב שופטים שפו עורף לתורתו ואים רתעים להושיב 

תגמלו זאת עם בל ולא חכם, שאחרי החסד  ה'הל :ורה ויראת שמים על עם ה', למה לא יזעק מרהשופטים בורים וריקים מת

' והרחמים שפקד ד' את עמו לתת להם שארית בארץ אבותיו? תיכף כשבאו לסדר בתי משפט געלה פשם בתורתו הקדושה...

 (שם יב, פב; וראו עוד: שם יח, סג; יב, פב).
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   780.'ם"העכו דיי לפי ירושה צו שיוציאו היהודים השופטים את יכשילו וכן

 בחקיקה או אזרחיים דין בפסקי עבריה במשפט משימוש סתייגה אף וולדיברג הרב, מזו יתרה

   – האזרחית

 מחוקי גם השוואות בפסקיהם מביאים הערכאות משופטי שאחדים קורה לפעמים

 ומצאים. תורתו הקדושה לחוקי מחוקותיהם סיוע או להבדיל,, תורתו הקדושה

 היוזמים וישם, האיסור מחומר כבר חלש כזאת בצורה כי בלבם המתברכים כמה

 ואדרבה, מרה טעות בזה טועים באמת אבל. כזאת בצורה חוקים-חיבורי לחבר אפילו

 להעמידם, הוא ברוך השם-לחוקי מה, הקברות?' בבית לכהן לו ד'מה, בזה קוץ עוד

  781?זרים אוש חוקי עם אחת בכפיפה

. עמדתו אזרחיתלדבריו, יש משום חילול קדושת המשפט העברי כאשר הוא משולב בתוך מערכת 

  ).46מקבילה לעמדתו של השופט אגלרד ומוגדת לעמדתו של השופט אלון, שהוזכרו לעיל (עמ' 

 שאיה שיפוט לערכאת לפות שיתן וולדיברג הרב פסק הקשרים בשי, זו עקרוית עמדה אף על

 כפי להתדיין מהג שיש ]היכן[= היכא'ש משום משותפים בתים על המפקח בפי לתבוע יתן לדעתו :דתית

 המאפשר 783הלכתי עיקרון על מסתמכת זו פסיקה 782.'הלכה מבטל מהג ,תורה דין כפי ולא הסוחרים דרך

  '. הסוחרים מהג' – המקובל הוהג פי על שתדון שיפוטית ערכאה לעצמם להקים מקצוע לבעלי

 שתפעל כדי למשטרה בתלמידיו מיית שהתעלל החשוד מורה להסגיר תירה וולדיברג הרב, כן כמו

 המציאות'ש משום הן 785',מוסר' בגדר איו המסגיר, לדבריו 784.דתי שאיו משפט בית בפי לדין להבאתו

                                                 

ה למגמה של הרב הרצוג לתקן תקות כדי לאפשר את החלת חוקי התורה במדיה, כלומר, כוות שם טז, ב. קריאה זו דומ 780

  לגמישות כדי להרחיב את סמכות חוקי התורה.

 שם יב, פב. 781

 .צג ,יא שם 782

  .בשם שו"ת מהרש"ך ב, רכט ,חו"מ ג, א רוךעלחן רבי עקיבא איגר על שוהגהות  783

 .ב ,יטהרב וולדיברג, ציץ אליעזר  784

אסור למסור לישראל ביד עובדי כוכבים אסים, בין בגופו בין בממוו; ואפילו 'ט: , שפחחו"מ  שולחן ערוךדין 'מוסר' קבע ב 785

של  . מהלכה זו למדו חכמים שאין להסגיר יהודים לידי מערכת משפט'היה רשע ובעל עבירות; ואפילו היה מיצר לו ומצערו

 . (שם, י) 'מוסר', ועשו חמור מאד, עד עוש מוות מי שעובר על הלכה זו קראוכרים, ו
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 שיש ראה ם"עכו של בערכאות גם'ש משום הן, ']בפלילים=[ כך על לדון דין בית כח אין שכהיום היא

 כל השוללת החרדית לפסיקה מוגדת זו פסיקה '.786אורות מדיות לבין פראיות מדיות בין בזה חילוק

  787.הישראלית המשפט למערכת פייה

 במובו חידוש איה, המשפט לבתי מוגבלת פייה המתירה וולדיברג הרב שעמדת להדגיש יש

 בין המובהקת הדיכוטומיה את מערערת היא שכן, משתו המדיית בהבת חידוש בה יש אך 788,ההלכתי

 על שלטותן שאי, המבצעת והמחוקקת הרשות לבין דת, אשי ידי על השלטת כרשות השופטת הרשות

 למצוא יש אזרחית ערכאה של שיפוטה בסמכויות מוגבלת להכרה הבסיס את כי דומה. הדת אשי ידי

) שמשפט המלך משלים 24(לעיל עמ' והרווי של קירשבאום  םעל פי פרשות ,המלך משפט על ן"הר בדברי

כדי  ) הוזכר שהרב וולדיברג עצמו הסתמך על הר"ן136לעיל (עמ' קודתי את משפט התורה.  באופן

כשיר חוקים אזרחיים משלימים לחוקי התורה. כעת מתברר שהוא היה כון להכיר באופן מוגבל גם הל

  במערכת שיפוט אזרחית.

 האזרחי המשפטייעודו של ש בעוד, רוחיות מטרות לקדם ועד התורה שמשפט סבר ן"הרכאמור, 

 הממוקד שיפוטי בגוף ההלכתית ההכרה את להסביר עשויה זו גישה. 'הסדור המדיי'הוא  המלך של

 וכערכאות המשותפים הבתים על כמפקח, האזרחים של וביטחום שלומם והבטחת המדיה בסידור

   789.פליליים בעייים לשיפוט

 הכרה היא אזרחיות שיפוט בערכאות שלו שההכרה ציין וולדיברג הרב, ן"רה לעמדת ביגוד אולם

  .אלו בעייים גם תדון הדתית שהערכאה לכך לחתור יש ולכתחילה, שבדיעבד

   

                                                 

בעיין זה הוא הסתמך על ערוך השולחן חו"מ, שפו, ז, שכתב שדין 'מוסר' חל רק על אדם שמסגיר יהודי למערכת משפט  786

 במדיות לא מתוקות.

 ..91; רכיץ, מדיה כהלכה, עמ' 143ראו ססלר, עמדת פוסקי ההלכה, עמ'  787

 .146-130שם, עמ'  788

) מיקם את עמדתו של הרב וולדיברג במרכז העמדה החרדית, כעמדה השוללת את בתי 56-55ברד (ערכאות של גויים, עמ'  789

המשפט באופן גורף. אך הוא התעלם מכוותו של הרב וולדיברג להכיר בסמכות מערכת המשפט האזרחית בעייים 

  פליליים ואף בעייי ממון מסוימים.

, הסיק שהרב וולדיברג התגד לכל התדייות בעייי ממון בבתי המשפט, אך לא פסל התדייות 87-82ססלר (שם), עמ'   

בעייי פליליים ומהל בפי בתי המשפט. המקורות שהבאו תומכים במסקה מרחיקת לכת עוד יותר, משום שהרב 

 בערכאות אזרחיות.  וולדיברג היה כון לאפשר גם דיון בעייי ממון מסוימים
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  ודיון מסקות  .ה

  כללי .1

הרב אליעזר יהודה וולדיברג היה פוסק ייחודי, שאימץ תפיסה מורכבת, הן בוגע לשיטת המשטר 

שלפי טעמו יש לאמץ במדיה היהודית, הן בוגע למעמדה ההלכתי של מדית ישראל ומוסדותיה. יתוח 

ברג מחייב אותו לקוט זהירות יתרה, על מת לחמוק מכמה מהמורות משתו המדיית של הרב וולדי

  מתודולוגיות. הראשוה שבהן וגעת לטיבם של המקורות המשמשים מסד למחקר. 

שו"ת  –, ובתשובותיו ההלכתיות הלכות מדיהאת משתו המדיית שטח הרב וולדיברג בספרו, 

ל אחד מן החיבורים, אופי שיש בו כדי להשליך על הבת ציץ אליעזר. יש לתת את הדעת לאופי השוה של כ

  משתו המדיית על בוריה. 

. ישראל מדית של דמותה על הציבורי בוויכוח חלק ליטול פולמוסי שועד ספר הוא הלכות מדיה

לעיתים גם על חשבון הדיוק אידיאולוגיים,  יריביםמכיל טעות שתכליתן לשכע, להתקיף  הוא ככזה

שאים הלכתיים,  ההלכתית. בהתאם לכך, ספר זה עושה שימוש רחב באופן יחסי במקורותבעמדה 

, 'ציץ אליעזר' הוא חיבור הלכתי קלסי, שקהל זאת . לעומתתורייםבחיבורים שאים במוחים לועזיים, ו

. דבלב , והמקורות שעליהם הוא מתבסס הם תורייםהיעד שלו הוא תלמידי חכמים, שומרי תורה ומצוות

  בשל כך, יתן להעריך שחיבור זה משקף בצורה אמה יותר את עמדותיו ההלכתיות של הרב וולדיברג. 

- מהמורה וספת שיש להישמר מפיה וגעת לפער שבין כתיבה הלכתית לכתיבה הגותית

של  ת מדיה. כתיבתו ההגותיתואידיאולוגית, המשובצת בכל כתביו של הרב וולדיברג, ובמיוחד בספר הלכ

קורא לכיוה של מדיה שבה שולטים חכמי  ואעשויה לטעת אצל הקורא את הרושם, שהוולדיברג הרב 

  . אתגרי השעה לכלמעה  התורה, על יסוד ההחה שיתן למצוא בתורה

, יותר מורכבתעשוי לגלות גישה של הרב וולדיברג  ההלכתית הפסיקה של שיטתי יתוח אולם

, כפי שוות פעולות בין הרשויות בתוך מבחיה ואף, שוות ממשל רשויות, שוים מצבים בין מבחיהה

 בשל הפערים בין כתיבתו ההגותית של הרב וולדיברג לכתיבתו ההלכתית, ראה כדישפרט בהמשך. 

בוסף, לא מצא קשר בין . שלו להתמקד בעיקר בפסיקה יש וולדיברג הרב של המדיית משתו על לעמוד

  האידיאולוגיות לבין הכרעותיו ההלכתיות. עמדותיו
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   המרכיב התיאוקרטי .2

 חוקהרב וולדיברג הוא תומך להב במשטר התיאוקרטי, שבעייו, משמעותו העיקרית היא, ש

קרא  ואה, הדה לפי דין תורה. בעיקרה דתית רשות היא השופטת ושהרשות, התורה חוק הואהמדיה 

רת, המותיר מרחב לקיומה של חקיקה אושית שועדה להשלים לאימוץ דין התורה כחוקה או חוק מסג

הרב וולדיברג למגמה התגד ). בפועל חוקתית תיאוומיהאת דין התורה בהתאם לצרכי המקום והשעה (

  להשלים את חוקי התורה בעזרת תקות.

 כפיפותמן הההגה הפוליטית  דרש אל וולדיברג ביגוד למקובל בקרב פוסקים חרדיים, הרב

 המהיג שבו ,האיחוד דגםהוא זה שבו ימומש  האידיאלי שהמשטר. תחת זאת הוא כתב תורה דעתל

  דת. איש גם הוא הפוליטי

מודע לכך שמימושו של משטר מסוג זה הוא כמעט אוטופי, ובשל כך הוא היה אולם הרב וולדיברג 

 ןה והמחוקקת המבצעת הרשות פיו על, שההשלמה דגם את מממשככזה ה הראוי,אר את המשטר ית

  .דתית היא השופטת הרשות, בעוד שתואזרחי

 מדית של המבצעת לרשות מלאה הלכתית לגיטימציה וולדיברג הרבהעיק בהתאם לגישה זו 

 לרשותהלכתית  לגיטימציהעיק האף  הוא. עומדים אשים שאים דתיים שבראשה אף, ישראל

להחליפם (אף שהוא התגד כאמור למגמה  ולא התורה חוקי ככל שחוקיה ועדו להשלים את, המחוקקת

  .השופטת הרשות, אך מסתייג חרצות מחילוה של לתקן תקות)

 כאן גם .)32 עליה עמדו לעיל (עמ'ש ההבחה גישת את משקף ולמוסדותיה ישראל למדית יחסו

 לתת מוכןהיה  הוא גיסא מחד שהרי, האידיאולוגיות והתבטאויותיו עמדותיו לבין הפסיקה בין מתאם אין

 המשפט למערכת תגדה הוא, גיסא ומאידך, לחילויות העזה התגדותו למרות חילוי למשטר לגיטימציה

זו, המבחיה בין משטר אידיאלי, משטר ראוי ומשטר  מורכבת עמדה. להב ציוי היותו למרות אזרחית

  .)25(לעיל עמ'  רביצקי שיתח כפי ם"הרמב של לעמדתו מקבילה בדיעבד,

   המרכיב הדמוקרטי .3

בכל הוגע למרכיב הדמוקרטי במשתו של הרב וולדיברג, יתן לזהות בכתביו עמדות דמוקרטיות 

  ורפובליקיות והסתייגות מעמדות ליברליות. 

יסוד של הדמוקרטיה הליברלית, הסתייגות מערכי ה וולדיברגהרב הביע ברמת התשתית 
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 ישראל עם של הייחוד את, הקולקטיב, בהדגישו את כאידיבידואליות, אויברסליות ורציוליות

  הבלתי מתפשרת לתורה, וקבלתה ללא ביקורת התבוה.  המחויבות ואת) פרטיקולריזם(

פשר קבלת וִא ותיר את הושא להכרעת הציבור, ה וולדיברג המשטר, הרב בכל הוגע לעקרוות

כמו כן, הוא  .אברבאל ר"י משטר דמוקרטי על בסיס מקורות תוריים התומכים בכך, ובראשם, דבריו של

קיבל עקרוות דמוקרטיים מרכזיים, כגון, ריבוות העם, הכרעת הרוב ושוויון זכויות פוליטיות. על כן, 

עקרוות רפובליקיים, כגון, . כמו כן, הוא תמך בדמוקרטיה לכתחילהמסתבר שהוא תומך בדגם של 

 סתייג מערכיםה וולדיברג הרבלעומת זאת, הגבלת השלטון הגת הקיין הפרטי ותפיסת השלטון כאמן. 

   כגון חירות מדת ושוויון אזרחי., ליברליים

לבין ההתגדות שלו  ותפוליטישוויון זכויות הרב וולדיברג בכאמור, ההבדל בין התמיכה של 

שהרב וולדיברג ראה בתחום הפוליטי תחום שאיו הוצע אשר על כן לשוויון אזרחי ומשפטי אומר דרשי. 

קדוש, וממילא, לא ראה בעיה מהותית בעקיפה של ההגבלות ההלכתיות. לעומת זאת, הוא ראה במשפט 

ה זו תואמת את המשה המדיית התגד לכל יסיון לעקוף אותו. הבח לכןוככל הראה, הדתי קדושה 

  התיאוקרטית שלו, הרואה במוסד הפוליטי מוסד אזרחי ובמערכת המשפט מוסד דתי.

  יתוח ביקורתי של המחקר אודות משתו המדיית של הרב וולדיברג .4

', לישן אמות'ב התומך' אידיאלי טיפוס'ה את מייצגת וולדיברג של הרב משתו כהן, לפי אשר

 עצמה את תתאים שהמדיה דרישה מתוך האורתודוקסית במתכותה להלכה ואמות יצמדותבה', דהייו

   790.'היהודית המסורת של לערכיה

הראשון שבהם הוא  ה ושאים:בשלוש וולדיברג הרב של עמדותיולמסקה זו מגיע כהן על יסוד 

 הכווה כאשר ערך שום אין הציבור להסכמת'היא ש שמשמעותה, דמוקרטיה פי על תיאוקרטיה העדפת

 791.'התורה חוקי עקירת של וקבועה שיטתית למגמה תוקף וייתן שיצדיק דתי-הלכתי למכשיר אותה להפוך

 המלך סמכויות ושלילת(דגם האיחוד),  הבכיר הדת איש יהיה גם חתירה לכך שהשליטושא שי קשור ל

 הרבים סמכות צמצוםושא שלישי הוא ה 792.'שיטתי באופן התורה דיי את בשמה לעקור מסים כאשר'

                                                 

  .73כהן, הטלית והדגל, עמ'  790

 .76שם, עמ'  791

 .78שם, עמ'  792
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 ועם האקטואלית המציאות עם להתמודד הרבי בעולם הכוות העדר את', המבליט תקות לתקן

793.'מעוררת שהיא הבעייתיות
 

' לישן אמות'ה בגישת המוצג התורה מדית של פוליטי-החברתי הסדר' :כהן של מסקתו ומכאן

  794.'דתי שאיו רוב של מציאותו רקע על אקטואלי ממד כל חסר

הלכות  מספר עולה שהיא כפי וולדיברג, הרבמשתו המדיית של מסקה זו מבוססת בעיקר על 

ובוודאי שאיו עוסק במשטר בדיעבד  ,הראוי במשטר ופחות האידיאלי במשטר יותר , המתמקדמדיה

   795.'דתי שאיו רוב' במדיה שבה יש

של הרב וולדיברג,  ת"שויתן למצוא בספרי ההמתאים למדיה שכזו  במשטר יותר רחבעיסוק 

התחשב בכך שמחקרו של כהן התמקד ביחסו של הרב וולדיברג למשטר במדית . בעסק כלל לא כהן בהםש

  .ראית שגויה הלכות מדיהישראל, בחירתו למקד את מבטו דווקא ב

לחקיקה  הלכתית לגיטימציה מתןשלל  וולדיברג כהן מבסס את מסקתו האמורה על כך שהרב

 הקוצזוס אלא שעמדה זו איה ייחודית לרב וולדיברג. היא מצויה בלב ,המוגדת לדין התורה

' טהור טיפוס' וולדיברג הרב של בעמדתו לראות לכן, קשה. במחלוקתה שוי שאיה וכמעט האורתודוקסי

  796.המקובלת האורתודוקסית העמדה של ביטוי אלא וקיצוי

 אמרות הגותיות המבטאות את עמדותיו האידיאולוגיות הרדיקליות של על הסתמך כהן, ועוד זאת

 הרב, על אף שלמשל. כך מפסיקותיו ההלכתיות הפרגמטיות רבה במידה אך התעלם, וולדיברג הרב

 לחוקקמוסמך  הוא פסק שהפרלמט, הלכתי פיקוח תחת לעמוד צריכה חקיקה שכלהביע דעתו,  וולדיברג

, ובלבד שלא מדובר על החלטה להחליף את כל חוקי התורה תורה לדין המוגדים חוקים קודתי באופן

  בחקיקה. 

הדמוקרטיים והרפובליקיים על בסיס מקורות  קרוותיתרה מזו, הרב וולדיברג אימץ את הע

                                                 

  .80שם, עמ'  793

 .87שם, עמ'  794

 .32עמד על כך אדלר, מדית התורה, עמ'  795

את גישתו של הרב פדרבוש שטען שלא יתן לכפות ) 75(שם, עמ' לשם השוואה, כיגוד לגישתו של הרב וולדיברג מביא כהן  796

תורה ללא הסכמת הציבור. כהן מסיק מדבריו שאם הציבור חדל לקיים את התורה הרי שהיא כבר איה מחייבת, את ה

  ).76(שם, עמ'  היסק שאיו מוכרח. הוא עצמו מציין ש'גישה זו היא סטייה ברורה מהגישה האורתודוקסית'
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רים הוצגו על ידו . אמם הדבדמוקרטיה לכתחילה, ברוח של תוריים (ברוח דגם השחזור) ולא כאילוץ

כעמדה תורית ולא כקבלת עקרוות מודריים, אולם מסתבר שיש חידוש גדול עוד יותר בקבלת 

  מאשר קבלתה כערך זר.מקורי דמוקרטיה כערך יהודי 

 לחוק וולדיברג הרב מהתגדותו שלוטה להכללות בלתי מוצדקות. כך למשל,  ראה גם שכהן

שלל את התקתן של  וולדיברג שהרב כהן הסיק בירושה, לאלו של גברים שים של זכויותיהן את המשווה

 תמך וולדיברג מסקה זו איה עומדת במבחן הביקורת, משום שהרב 797.ההלכה תקות על ידי חכמי

. ראה אפוא, כרים ושים, אף שאין יסוד לכך בהלכה הקלסיתול שוות פוליטיות זכויות במתן כאמור

  .מובהקים דתייםשבעייו הם תחומים  בתחומים רק לשיויים אלא, שיוי לכל תגדה לא וולדיברג שהרב

, הרב וולדיברג אחרים משמיעה, שבהשוואה לרבים' טהור טיפוס'כ וולדיברג הרב ולבסוף, הצגת

 פחות כדי לבסס טעה שכזו, יש להביא את עמדותיהם של רבים אחרים, שמרים. שמרן מובהקהיה 

  798מסקתו. מבוססת מה על מובן שכאלה, ובשל כך לא דעות הביא לא ממו. אולם כהן

 האזרחיים, בעוד שלפי המשפט יה אל בתייגורף לפ באופן התגד וולדיברג הרב 799לדעת ברד,

 התיר וולדיברג הרב, וישהרא אך כפי. ממון יה אל בתי משפט כאמור רק בעיייילפ התגדהוא  800ססלר,

ואל  לעבודה הדין ה אל בתייכפי, מסוימים ממון ואף בעייי פליליים לבתי המשפט בעייים היפי

, אידיאולוגיותובעת מהישעות יתר על הצהרות  הטעות כאן שגם דומה. המשותפים הבתים על המפקח

  תוך הסטת המבט מן הפסיקה ההלכתית הפרגמטית והמורכבת.

  ציוות, מדית ישראל ומוסדותיה .5

 ראה הוא, גיסא מחד. מורכב הוא ישראל ולמדית לציוות וולדיברג הרב של האידיאולוגי יחסו

 התגד הוא, גיסא מאידך ,ואף משיחי דתי ערך בעל אירוע ובהקמתה' דגאולה אתחלתא' ישראל במדית

  . מקימיה ושל המדיה של לחילויות בתוקף

ל הראה כדי לא להתעמת באופן כבשאלת מעמדן של 'שלוש השבועות', כ קהרב וולדיברג לא עס

                                                 

 .80שם, עמ'  797

 הבחין בין סוגיות שוות ולא קט תמיד עמדה מסתגרת ושמרית. זאת במיוחד לאור טעתי לאורך העבודה שהרב וולדיברג 798

  .56-55ברד, ערכאות של גויים, עמ'  799

  .87-82ססלר, עמדת פוסקי ההלכה, עמ'  800
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הוא לא כתב באופן מפורש שהוא חולק על גישת 'דעת תורה' החרדית,  כמו כןחזיתי עם רבים חרדים. 

  אלא הציג גישה חלופית ללא חידוד המחלוקת.

 הלכתי בסיס יההמד של הדמוקרטי באופייה ראה ואף הדמוקרטיה את שלל לא וולדיברג הרב

  . הכסת של החקיקה בסמכויות להכרה

 הקשור, במדרג להבחין יתן ישראל מדית של למוסדותיה וולדיברג הרב של ההלכתי ביחסו

 801.למתח שיש בעייו של הרב וולדיברג בין פעילותם של מוסדות אלו לשמירת התורה והמצוות במדיה

ר את האופי החילוי יקישראל, אף שהוא ב מלכות של מימושהיא  המבצעת רשותבעיי הרב וולדיברג, ה

 לחוקק הכסת בסמכות אמם כירה הוא. המחוקקת לה כלפי הרשותיהוא ג יותר מסויג יחס. של ראשיה

 יותר עוד מסויג יחס. לחוקים המוגדים להלכה באופן גורף תגדה הוא אך, ההלכה את שמשלימים חוקים

 או בפלילים לדון בסמכותה מכיר שהוא אף, 'גויים של ערכאות' היא שבעייו, השופטת הרשות כלפי לו יש

  . 'הסוחרים מהג' על המבוססים מהל בעייי

בל את סמכות הרשות המבצעת באופן מלא, למעט התגדות יבמילים אחרות, הרב וולדיברג ק

התגד להיקף הסמכות שלה אך לא לעצם קיומה. לעומת זאת,  הוא חוקקתלאופי ראשיה. בוגע לרשות המ

בל אותה בדיעבד בתחומים י, וקבאופן עקרוי הוא שלל את עצם קיומה של רשות שופטת אזרחית

  מוגדרים.

כפי שיתן לראות, יש קשר מובהק בין מידת הדתיות של הרשות במשטר הראוי במשתו המדיית, 

דתית אמורה כיוון שבמשטר הראוי הרשות השופטת משראל הממשית. לבין יחסו לאותה רשות במדית י

כיוון מיכול לקבל את הרשות השופטת החילוית של מדית ישראל. לעומת זאת, היה א לבלבד, הוא 

בל באופן מלא את הרשות המבצעת של מדית ישבמשטר הראוי הרשות המבצעת היא אזרחית, הוא ק

א שלל באופן גורף את ללחקיקה אזרחית גם במשטר הראוי הוא  כיוון שהוא סבר שיש מקוםמישראל. 

בל את החוקים יסמכות הכסת אלא את החוקים שועדו להחליף את חוקי התורה. לעומת זאת הוא ק

   שמשלימים את חוקי התורה.

לדיברג התגד לשילוב המשפט העברי במערכת המשפט של מדית וכאמור, הרב ו בהמשך לכך,

י מערכת המשפט אמורה להיות דתית כיוון שבמשטר הראומהאמור הדברים מובים היטב. ישראל, ולאור 

                                                 

  . 42-40ראו הבחה דומה אצל אדלר, מדית התורה, עמ'  801
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  מעט במלואה, יש משום חילול הקודש בשילוב המשפט העברי בתוך מערכת משפט חילוית.כ

רשויות השוות במשטר האידיאלי והראוי ה בעייןבין עמדותיו שיתן להציג בטבלה את הקשר 

  רשויות השוות במדית ישראל החילוית:בעיין הלבין עמדותיו 

 בדיעבדהמשטר   משטר ראוי  משטר אידיאלי  
  (חילוי)

  קבלה חלקית (פלילי)  דתית  דתית  רשות שופטת

(חוקים  קבלה חלקית  דתית + אזרחית  דתית  רשות מחוקקת
  מסוימים)

  קבלה מלאה  אזרחית  דתית  רשות מבצעת
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  גורן פרק ד: משתו המדיית של הרב שלמה 

  מבוא  .א

  כללי .1

הרב שלמה גורן, הרב הראשי הראשון לצה"ל ובהמשך גם הרב הראשי לישראל הוא דמות מעוררת 

  עיין מזה שים רבות. 

יתחה את משתו ההלכתית וההגותית  802מחקרים. מישלוברב של על הרב גורן התפרסמו מספר 

 ,בחן את תפיסת ההלכה של הרב גורן 804ת. הולדריהשקפתו הציופעילותו ואת  803של הרב גורן, ובהמשך

בחו את גישתו בושא דת  807וקמפיסקי 806זילברשטיין 805אדרעי, .שלכותיה, ואת תפיסתו הציויתאת ה

את גישתו בעיין הגיור. כמו כן, כתבו מספר מאמרים על הזיקה שבין הרב גורן ובן  808וצבא, ופישר

  809גוריון.

של הרב גורן, לה הוא הקדיש עשרות רבות של אולם חרף ריבוי המחקרים, משתו המדיית 

מאמרים, לא חקרה. משתו המדיית מעוררת עיין רב לאור העובדה שהרב גורן היה פוסק חדשן ופורץ 

דרך. יתרה מזו, הרב גורן למד לימודים קלסיים באויברסיטה העברית והיה שותף בביין מדית ישראל 

מתבקש לבחון האם וכיצד הייתה השפעה לרקע האישי שלו על בהיותו רב צבאי ורב ראשי. אשר על כן 

  משתו המדיית, וכן האם הביא לידי ביטוי את משתו המדיית בפעילותו הציבורית.

הקושי ביתוח משתו המדיית של הרב גורן עוץ בכך שהוא פרש את משתו בעשרות מאמרים 

                                                 
  .Mescheloff, The Templeמישלוב, בעין הסערה;  802

                                                                                                                                                                .ביסוס מעמדה  הסהדרין שבדרך; ה"ל,  מישלוב, השקפתו הציוית; ה"ל, 803

  אמות כפולה; ה"ל, הגותו הציוית. הולדר, דיוקו ההלכתי; ה"ל, 804

                    .Edrei, Divine Spirit; Idem, Law Interpretationא' אדרעי, מלחמה, הלכה וגאולה; ה"ל, מקיביה עד בירות;  805

                                                                                  .בין גבורת שאול  זילברשטיין, 806

    .בין תמיכה להסתייגות קמפיסקי, 807

  .Fisher, Non-Jewish; פישר, מבוא לתולדות; ה"ל, המרת דת 808

      .ידידי; צמרת, שלמה ודוד מישלוב, 809
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ריות, דתיות וחילויות. להלן יווכח שהרב גורן והרצאות במשך עשרות רבות של שים במסגרות שוות, תו

סתירות שהיה עוזרו הקרוב של הרב גורן,  810הציג במסגרות שוות עמדות שוות. לפי הרב מחם הכהן,

אלה היו חלק בלתי פרד מאישיותו הסוערת ורבת הפים של הרב גורן. אולם או טען שהרב גורן בחר 

בו שבה אמרו הדברים. אי לכך מסתבר שבמקום שלאופי המסגרת תים להציג עמדות שוות בהתאם ילע

ראיון עיתואי או הערת אגב במאמר  ,יש סתירה בין מאמר הלכתי מומק לבין הרצאה לציבור הרחב

  בעיתון, יש להעדיף את המאמר התורי כמייצג את עמדותיו של הרב גורן.

  רקע אישי .2

. משפחתו של הרב גורוצ'יקלמשפחת ) 1918(בשת תרע"ח  פוליןזמברוב שבגורן ולד בשלמה הרב 

בכפר  המשפחה. בתחילה התגוררה בהיותו בן שש ה לארץתעלמתוך השקפה זו ו גורן הייתה ציוית,

שא  27בגיל  811לירושלים. המשפחהעברה , אך בעקבות הידבקות בי המשפחה במחלת המלריה חסידים

  מתלמידיו המובהקים של הראי"ה קוק.  812הזיר)לאישה את צפיה, בתו של הרב דוד כהן (

שבירושלים, בתלמוד תורה 'עץ חיים', ובישיבת 'חברון' הרב גורן רכש התורית את השכלתו 

, על דיי 'זר הקודש'פרסם את ספרו הראשון,  17בהיותו בן . שים בלבד 12שאליה התקבל בהיותו בן 

ספר זה קיבל את פרס הרב כתיבת על הלכות טהרות. על , 'שערי טהרה'פרסם את ספרו  22קדשים, ובגיל 

ספרים אלה, העוסקים בושאים שאים במרכז הלימוד בישיבות, משקפים  813קוק של עיריית תל אביב.

משיך הרב האת כוותו של הרב גורן להתמודד עם ושאים חדשים המחייבים יצירתיות וחידוש. בדרך זו 

  בעיי ההלכה היהודית.  גורן גם כשעסק בשאלת המשטר הראוי

לימודים קלסיים, ארבע שים באויברסיטה העברית, במשך למד הוא ) 1940( שת ת"שהחל מ

אי 'הקפדה זו ויאמר  מקלימים, י 814אך הקפיד שלא ללמוד מדעי היהדות.ופילוסופיה, יווית  ,מתמטיקה

  815.'העבריתלומד בישיבה, ואיי זקוק או מעויין לקבל יהדות מהאויברסיטה 

                                                 
 .ראיון עם הרב הכהןרכיץ,  810

  .1עמ'  ,הולדר, דיוקו ההלכתי 811

  .3שם, עמ'  812

  .2-1הולדר (שם), עמ'  813

 .92ותעצומות, עמ' ז והרב גורן, בע 814

 שם. 815
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כשדרש להסביר את בחירתו לרכוש השכלה אקדמית הוא הסביר: 'רציתי להכיס את יפייפותו 

הקדשתי את זמי ללימודים רק כדי שאוכל להשתמש בלימודים אלה בשטח  816של יפת לאוהלי שם.

ל כלומר המטרה הייתה להכיס את החלקים היפים שבתרבות הכללית לתוך בית המדרש. כמוד 817התורה'.

   818לגישה זו הוא ציין את הרב הרצוג, שלמד גם הוא באויברסיטאות בפריז ובאגליה.

הרקע האקדמי של הרב גורן בא לידי ביטוי כשהוא עסק בשאלת המשטר היהודי הראוי בהשוואה 

בו הוא דן גם שלתפיסות הקלסיות בעיין זה. כמו גם בדיויו הפילוסופיים בספרו תורת הפילוסופיה, 

זכיר ספרים של השל אריסטו, אפלטון ומקיאוולי, ובגישות השוות שרווחו באתוה, ואף  בגישתם

חצי הראשון של מסכת ברכות מלומדים בי זמו. במקביל ללימודיו האקדמיים חיבר הרב גורן פירוש ל

  819תלמוד הירושלמי, ועל פירוש זה קיבל את פרס ישראל בשת תשכ"א.מה

המגוון של הרב גורן: גם רקע התיישבותי (מגורים בכפר חסידים),  כבר כעת ראוי לציין את הרקע

גם רקע תורי (ואפילו חרדי, לימודים בעץ חיים ובישיבת חברון) וגם רקע אקדמי. לגיוון זה הייתה השפעה 

  820יכרת על דרכו התורית והציבורית.

הצטרף הרב אז  ,)1939( שת תרצ"טבהקשר הראשון של הרב גורן עם המדיה שבדרך, היה כבר 

לאחר מכן עזב לארגון הלח"י ועם ראשית מלחמת העצמאות חזר ל'הגה' והשתתף  .גורן לארגון ההגה

במהלך ההפוגה הראשוה של מלחמת השחרור הוא מוה לתפקיד הרב הראשי של  821בלחימה בירושלים.

בתפקיד זה כיהן  .'גורן'לו ם משפחתת ששיה אדוד בן גוריון, ו דייל צה"ל ע"י הרב הראשי הרב הרצוג וע

  822משת תש"ח ועד שת תשל"א.

כרב הצבאי, תמך בפירוק הפלוגות הדתיות, כדעתו של בן גוריון וביגוד לעמדת במסגרת תפקידו 

. פעולות אלה משקפות את מטכ"ל בושא שמירת שבת בצה"להיזם את פקודות המפלגות הדתיות, וכן 

                                                 
 'יפיותו של יפת יהא באהלי שם' (בבלי מגילה ט ע"ב). 816

 .93, עמ' הרב גורן (שם) 817

 .94שם, עמ'  818

  .2עמ'  , דיוקו ההלכתי,הולדר 819

 .135עמ'  ,עמ' ד; אדרעי, מלחמה הלכה וגאולה ,הכהן, משיב מלחמההרב  820

 .113-106 ;88ז ותעצומות, עמ' ובעהרב גורן,  821

  .16הולדר, דיוקו ההלכתי, עמ'  822
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מוסדות המדיה לפעול בדרך התואמת את ההלכה, ובמקביל לא הממלכתית, על פיה, על הדתית ועמדתו 

   823.לאפשר הקמת מסגרות מגזריות

במהלך  רב עובדיה יוסף.יחד עם הראשון לציון, הכיהן כרב הראשי לישראל  1983-1972בשים 

 האח'כמו כן, העולם הרבי סער סביב פסיקתו בפרשת  824מתח רב ביו לבין הרב עובדיה יוסף. שררכהותו 

תקופת כהותו כרב ראשי התאפייה במחלוקת ביו לבין רבי המגזר החרדי ואף ביו לבין  825.'והאחות

 ואת עמדותיו שלעיתים לא התקבלואת העצמאות ההלכתית שלו,  הבליטהחלק מרבי הציוות הדתית, ו

  826על ידי רבים אחרים.

בראש ישיבת ההסדר 'הר  סמוך לכותל המערבי ועמד 'האידרא'לאחר פרישתו הקים את ישיבת 

ברכה'. באותה תקופה הוא פסק כמה פעמים ביגוד לדעת הרבות הראשית או לעמדות רביות מקובלות. 

שטחים תמורת 'כמו כן, הוא הביע את דעתו בשאלות ציבוריות ומדייות שויות במחלוקת, כגון שאלת 

  827.'שלום

  יצירתו התורית של הרב גורן .3

מאמרים שפורסמו בעיתון שלושה  יומדיית ה תובמשהעוסקים גורן  של הרבכתביו הראשוים 

בהם דה 'המועצה המשפטית' באופן יישום המשפט שאדר א' תש"ח (בחודשים -בחודשים שבט ,הצפה

כתב והרצה בושאי תורה ומדיה במסגרות הוא בהמשך  828ערב הקמת המדיה.העברי במדית ישראל), 

  הם: יותסקים בשאלות מדישוות. חיבוריו המרכזיים העו

                                                 
; אדרעי, מלחמה הלכה 435עמ'  ,, הגבורה והקדושה; קמפיסקי, בין תמיכה"ל; ה159-154ז ותעצומות, עמ' ובעהרב גורן,  823

                     .124וגאולה, עמ' 

  .Radzyner, Halakhah Lawראו עוד בעיין זה:  60-56מישלוב, בעין הסערה, עמ'  824

הכווה לפרשת חוך ומרים לגר אשר בית הדין הרבי הגדול קבע שהם ממזרים. קביעת בית הדין הרבי עוררה סערה  825

הרב גורן לקיים דיון וסף בפי בית דין מיוחד והתיר אותם. החלטת בית הדין החליט לרב ראשי,  וציבורית, ולאחר מיוי

ת פרשה ת התק בין הציבור החרדי ומוסדות הרבות הראשית (לסקירהמיוחד עוררה סערה גדולה בעולם הרבי והחריפה א

  . )ראו: הקין, זה פאליטיק זו

, בעיין הפולמוס בין הרב מ"צ ריה ובין הרב 213-210וכן מרמורשטיין, אבי דור, עמ'  18-16, עמ' , דיוקו ההלכתיהולדר 826

  גורן בעיין היתר מלחמה בשבת.

  .20-18הולדר (שם), עמ'  827

הרב גורן, ; ומאוחר יותר בתוך: 180-146הרצוג, תחוקה לישראל א, ספח ג, עמ'  בפורסמו שים רבות לאחר מכן בתוך: הר 828

 .30-17משת הגורן, עמ' 
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שאלות ותשובות בעייי צבא, מלחמה  –) תשמ"ו-, תשמ"גכרכים 3( 829מלחמה שיבשו"ת מ

  ראשי. הצבאי הפורסם לאחר פרישת הרב גורן מתפקידו כרב  .וביטחון

 כיוס של הרצאות ששא בשאלות של פילוסופיה מדיית בשים – )תש"ח( 830תורת הפילוסופיה

   .תשכ"ח-תשכ"ו

ספרים העוסקים בסוגיות של משטר  – (תש"ו) 832ומשת המדיה )תש"ו( 831תורת המדיה

וממשל, תוך התייחסות למדית ישראל. ספרים אלה מבוססים על מאמרים הלכתיים והגותיים שפורסמו 

  .מקורביו על ידו במהלך השים ולוקטו על ידי

ייי מדיה עם הקמת המדיה בעיתן להיווכח, הרב גורן החל לפרסם את עמדותיו כפי ש

, בשלב ראשון כמאמרים בכתבי עת שים אחר כך מופורסרוב מאמריו במאמרים תוריים בעיתוות, אולם 

מהרבים הרצוג שוה הרב גורן  ,. מבחיה זוסו מאמרים אלהיואחר פטירתו בספרים שכ ,תוריים

  דיה. הקמת המאחר ל שים מעטותשכתבו את עיקר משתם ווולדיברג 

יש לציין שהספרים כוללים מאמרים בעלי מאפייים שוים: חלקם מאמרים תוריים  כמו כן

  ומומקים שפורסמו על ידי הרב גורן, חלקם מאמרי דעה בלתי מומקים וחלקם תמלול של הרצאות שלו. 

  גישתו ההלכתית של הרב גורן: עצמאות, חידוש ומודריות  .ב

  בין ההלכה והמודרהגישתו של הרב גורן בשאלת היחס  .1

הרב גורן כי לדעתו בתורה יש מעה לכל בעיות אמר , כרב הראשי לתל אביב באום ההכתרה שלו

  החיים המודריים:

אשר יעשה אותם 'אי משוכע כי תורתו הצחית המוגדרת כתורת חיים, ככתוב: 

, בכוחה לעמוד בפי כל האתגרים של הדור הזה ושל כל הדורות, 'וחי בהם האדם

                                                 
  משיב מלחמה. הרב גורן,  829

 תורת הפילוסופיה.ה"ל,  830

  תורת המדיה.ה"ל,  831

  משת המדיה.ה"ל,  832
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שתורת ישראל וההלכה כוחם יפה לא רק לחיי ישראל בגלות, אלא בראש  ולהוכיח,

   833לעם היהודי החי כעם עצמאי בארצו. וראשוה ובעיקר

דיה לדעתו, מ 834משמעות הדברים היא, שהרב גורן היח שיתן להל מדיה יהודית על פי ההלכה.

שקמה בדרך הטבע, לפי בוא המשיח, 'יכולה בסופו של דבר על ידי התקדמות ותכון מושלם על פי התורה, 

בתורה יש מצא שלדעתו,  835להיות שלב מכריע ראשוי מכריע להגשמת החזון המשיחי של ביאי ישראל'.

  .החיות ליהול מדיה מודרית, ואף באופן שיביא אותה להגשמת החזון המשיחי

לרב גורן יחס אוהד למודרה ולערכיה, ויצים ראשוים ליחס זה היה יתן לומר שבאופן כללי 

וזכה  הצטיין בלימודיוציין ביומו כי היה יתן למצוא בהחלטתו ללמוד באויברסיטה העברית, ואף ל

עיתים הוא בכתביו ציין הרב גורן מספר פעמים עמדות מודריות בצורה חיובית. ל 836.בפרסים אקדמיים

אף כתב שעל ההלכה לאמץ עמדות מודריות, לא כאילוץ, אלא כצעד רצוי. כך למשל, כבר בשת תש"ח הוא 

  כתב בוגע לזכויות המיעוטים:

בעיית המיעוטים במדיה היהודית, טעוה אף היא פתרון תורי מקיף. יש לקבוע את 

ת בחוקים מעמדם החוקי, זכויותיהם המשפטיות והחברתיות, תוך התחשבו

המיעוטים. אופיה של כל מדיה ומוסריותו של כל עם, -הבילאומיים בדבר זכויות

  837קבעים מדדים לפי יחסם אל המיעוטים אשר בתוכם.

הימוק שלו הוא ימוק מודרי ולא הלכתי, ובגיו הוא סבור שיש לעמוד בדרישות החוק 

                                                 
ד כתב הרב גורן בתשובה ודברים דומים מא תשל"א., מתוך אום ההכתרה לרבות תל אביב, 87-86משת הגורן, עמ' ה"ל,  833

  . )תשובה לסופר יהודה בורלא ,"ל(ה תשי"טלסופר יהודה בורלא כבר בשת 

  .334-328, עמ' ה"ל 834

רה בעת הזו רצוף קשיים אשר 'מועים ) הוא כתב שמימוש התו17משת הגורן, עמ' ה"ל, אמם, במאמרו משת תש"ח (

כמעט את האפשרות המעשית של תחוקה תורית מליאה לסידור בתי הדין המחודשים'. אולם הקשיים שהוא מוה ובעים 

חוקי התורה, כגון 'התגדות חזקה הן מצד החלק החילוי של היישוב והן מצד האומות  תכולם מהתגדות חיצוית לתחול

לעצמו מטרה להראות שהתורה  הציבקושי פימי של ההלכה להתמודד עם מודרה. ובכל זאת הרב גורן המאוחדות', ולא מ

 ).354התגדות חיצוית זו (ראו בעיין זה הולדר, דיוקו ההלכתי, עמ'  כשישיכולה להחות את החיים גם 

 .608-609תורת המועדים, עמ' הרב גורן,  835

 .92ז ותעצומות, עמ' ובעה"ל,  836

, התייחסות לכך שיש להתחשב בדרישות האו"ם לשוויון, אולם ללא הבעת 17. ראו עוד שם, עמ' 25משת הגורן, עמ' ה"ל,  837

  עמדה.
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ת שקיים בהלכה: 'אלא שמסיבות חוקתיות הבילאומי. ברוח זו הוא מציע שלא להחיל את עוש המוו

ומעשיות צטרך לבטל מבחיה תורית את כל משפטי המות במדיה היהודית, כמתוקים שבאומות 

  ושוב יודגש, לא מדובר על אילוץ אלא על קביעת הורמה הראויה. 838העולם'.

  באופן דומה הוא כתב בוגע לערך החירות:

ו ביותר, משום שמדובר בעם מלומד דיכוי, סבל עקרון זה של חירות האדם מקודש עלי

ורדיפות שחי אלפי שים כמיעוט בכל ארצות פזוריו. לכן ההגיון והצדק הטבעי 

מחייבים שבעת שזכיו בחסדי ה' לתק מעליו כבלי השעבוד ולהחזיר את הריבוות 

קים מולדתו, עליו לשמש דוגמא ומופת למידת החירות והשויון המוע-שלו בארצו

  839אצלו לכל אדם כגר וכאזרח הארץ.

תייחס למוסר אושי כמיע לפסיקה בכיוון מסוים, כגון כדי לקבוע הבמקומות אחרים הוא 

  840.'והאושית גם יחד זוהי חובתו המוסרית הדתיתכיוון ש'מאילם הוא בעל כשרות משפטית, -שחרש

שלילי ביותר, וכך הוא כתב בספרו לצד היחס האוהד כלפי המודרה, יחסו כלפי מדעי היהדות היה 

  תורת המועדים על האפשרות לתח את המקורות ההלכתיים על בסיס היסטורי:

המסים לבסס את השקפת עולמם המדעי,  'המתקדמים'אמם עבור אשי המדע 

  כביכול, על שלבי התפתחות שוים של ההלכה אולי כלל לא קיימת הבעיה הזאת...

לחלוטין, כמו שאו רואים גישה הרסית זו כוגדת את עיקרי לו שיטה זו פסולה 

האמת והאמוה של עם ישראל ביחס לתורה שבכתב, כך רואים או את כל הדוגלים 

בשיטת ההתפתחות של ההלכה במשך הדורות ככופרים בעיקרי היסודות של התורה 

  841והיהדות.

ים על תפיסה התפתחותית הוגדת שהם מבוסס מפיהרב גורן התגד למדעי היהדות רוצה לומר, 

                                                 
  .29שם, עמ'  838

 .128, דמותה הרוחית, עמ' ה"ל 839

 .282תורת הרפואה, עמ' ה"ל,  840

  .179תורת המועדים, עמ' ה"ל,  841
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  842את האמוה.

עמדותיו של הרב גורן ביחס למודרה מתאפייות בכך שהוא מקיים דיאלוג בין המודרה לבין 

, ומאידך ושלל את מדעי היהדות קפיד על שמירת המסורת היהודיתההיהדות המסורתית. מחד גיסא, הוא 

. ל שמדובר במוסר אושי ובפילוסופיה כלליתככ לי שם'להכיס את 'יפיפיותו של יפת לאה רצהגיסא, הוא 

מוכן לאמץ עמדות מודריות מבלי להסתיר את מקורן. גישה זו שוה היה ואכן, גם בשאלות מעשיות הוא 

מגישות רביות אחרות ומקובלות, שלכל היותר מאמצות עמדות מודריות מבלי לציין את מקורן. יתן אף 

ויות המובהקות של הרב גורן לעמדותיו ביחס למודרה. בשי המקרים למצוא קשר בין העמדות הצי

  הרב גורן עם עמדות שאין מסורתיות, ועשה זאת בלב שלם ולא כמי שפועל תחת אילוץ.הזדהה 

בהמשך בחן האם גישה עקרוית זו משפיעה על עמדותיו בוגע לדמוקרטיה שהיא חלק מובהק של 

  המודרה.

  מקורות .2

  . כללי2.1

עסק בשאלות שאתגר שעמד לפיו בעת על ההרב גורן כתב מלחמה  שיבבהקדמה לספרו מ

  מהם שאב את התשובות:שמקורות על ההלכתיות בצה"ל, ו

כדי למצוא מקורות הלכתיים והיסטוריים מוסמכים, לפתרון של אלפי הבעיות 

לכות, ההלכתיות של צה"ל, היה הכרח לאסוף ללקט ולקבץ כעמיר גרה את שברירי הה

המהגים והוהלים שהיו קיימים בצבאות ישראל בימי קדם. להעלות אותם מתהום 

השיה, מתחת לחורבות מלכות ישראל ללקטם מכתבי הקודש, מים שי התלמודים, 

                                                 
בהן חיו, ובכל ש: מדעי היהדות פותחו על ידי המשכילים ששאפו להשתלב במדיות לצד ימוק זה, יתן להציע הסבר וסף 842

זאת רצו להראות שהיהדות היא תופעה היסטורית משמעותית, ולכן יש לקבל את היהודים כאזרחים וכבי אדם. מדעי 

- ם המודרייםהיהדות מתייחסים ליהדות כתופעה השייכת להיסטוריה ובמובן מסוים היא לא רלווטית עוד לחיי

  . 53-52שביד, לקראת תרבות, עמ'  :זו לפחות עמדתם של אשי 'חכמת ישראל' הגרמיים. ראו .המתבוללים

שילוב ובמרכזה  היא הפתרון לבעיה היהודיתאמציפציה ביגוד לטעה שתועה מתבדלת שקמה  אהציוות לעומת זאת הי

- ). אף שהציוות הכללית יסחה זהות יהודית חילוית21-11יהודים בחברה האירופית (שמעוי, האידאולוגיה הציוית, עמ' 

. לפיכך ברור מדוע הרב גורן, )104-97(שם, עמ'  לאומית שהייתה עוית את הדת, היא ראתה את העם ואת תרבותו כעיין חי

ית היא דת חיה, התגד באופן עקרוי להחות היסוד של מדעי היהדות. כלומר הוא שבוודאי החזיק בעמדה שהזהות היהוד

  בגלל היותו אידיאולוג 'לאומי'.גם בגלל היותו אידאולוג 'דתי' וגם לא הזדהה איתם 
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הבבלי והירושלמי ממדרשי התאים והאמוראים ושאר ספרות ההלכה מימי עולם 

ו בספרי החשמויות. כמו כן השתמשים קדמויים, ומשאים ובשאר ספרים החיצו

וספרי ההיסטוריה המקובלים עליו, כגון ספריו של יוסף בן מתתיהו הכהן וחבריו 

  843ומכל מקום שידיו מגעת...

דגיש את העובדה שהוא הסתמך על מקורות היסטוריים קלסיים, על הת"ך, ועל ההרב גורן 

תייחס הפסיקת הלכה. מיד לאחר מכן הוא מקובלים בהקשר של -הספרים החיצויים, כל אלה מקורות לא

לצורך לעסוק בהיבטים ההלכתיים של הטכולוגיה ובהקשר זה הוא ציין מכל הפוסקים רק את החזון 

  בו עסוק מיד. ש 844איש

, אלא רק בספרות חז"ל טען שהרב גורן לא ראה צורך לדון בדברי אחרוים 845הרב מחם הכהן

ם. כמו כן הוא תן משקל לספרי אחרויה עצמו ראוי לחלוק עלכיוון שהוא ראה מ ובדברי הראשוים,

  ההיסטוריה הקלסיים, אך לא לדברי היסטוריוים מודריים. 

סקר בהרחבה את המקורות של הרב גורן באופן כללי (ולא רק בתחום המחשבה  846הולדר

רחב כגון לת"ך,  הלכתיים באופן-המדיית) ומסקתו היא שבשלב העיון הרב גורן מתייחס למקורות לא

הרב גורן עדיפות למקורות תן לספר חשמואים ולכתביו של פלביוס. אולם בבואו לשלב פסיקת ההלכה 

   847ההלכתיים על פיהם.

בתחום  –אולם עיון בכתביו של הרב גורן העוסקים במשתו המדיית מעלה תמוה שוה במקצת 

כמקור לגיבוש  849ואים ומספרו של פלביוסמספר חשמ 848זה הרב גורן מסתמך על תקדימים מהת"ך,

משתו המדיית. זאת, בדומה לפוסקים האחרים שעסקו במחשבה מדיית יהודית ופו למקורות אלה כדי 

                                                 
  .357תורת השבת והמועד, עמ' ה"ל, , וכן: 10מלחמה א, עמ'  שיבמהרב גורן,  843

 .11מלחמה א, עמ'  שיבמה"ל,  844

  .766הכהן. ראו עוד: וקסמן, לחלום את החלום, עמ' יץ, ראיון עם הרב רכ 845

  .139-33הולדר, דיוקו ההלכתי,  846

  . 139-138שם, עמ'  847

משיב מלחמה ג, עמ'  הרב גורן, שהמהיג הפוליטי יהיה גם איש רוח, וכן בדבריבוגע לתמיכתו בכך , 201ראו למשל לקמן עמ'  848

 אישית בלחימה. ה, בעיין דוגמ341

  , בוגע למוח תיאוקרטיה.198ראו למשל לקמן, עמ'  849
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  להשלים את המקורות ההלכתיים המועטים יחסית.

כפי שיווכח, הרב גורן הרבה לדון בדברי הרמב"ם והר"ן בגיבוש משתו המדיית, ומע לחלוטין 

להזכיר את דברי אברבאל, שהתגד למלוכה ותמך ברפובליקיות. למקורות שבחר הייתה השפעה גדולה מ

  ד על משתו המדיית.ומא

ישה גם התייחסות בולטת לפסקי החזון איש, ובכלל זה גם מחלוקת על עמדתו  850בכתבי הרב גורן

מדברי אחרוים אחרים. הסבר  של החזון איש. התייחסות זו חריגה בהשוואה להתעלמות הכמעט מוחלטת

מפתיע ליחס המיוחד של הרב גורן דווקא לחזון איש עולה מיומו של הרב גורן כאשר הוא עוסק בשאלת קו 

  התאריך:

הכרו עוד מאז שמסרתי לו את  –. הוא מאד חיבב אותי 'חזון איש'באתי עם המכתב ל

  ת..., שעליו הוא כתב לי כמה הערו'זר הקודש'הספר הראשון שלי 

צריך  –תמיד היתה לי הערכה גדולה כלפיו, וידעתי שכל דבר שהוא אומר וכותב 

להקדיש לזה שבעה קיים כדי להבין אותו. הוא היה משכמו ומעלה בפסקי ההלכה, 

  851ואף אחד לא פסק הפוך ממו, אלא למעשה קבעו פשרה...

ותו הוא מכה 'רב גאון , אהוא בא להתייעץ עם החזון איש יהרב גורן מספר כ 852בהמשך היומן

שפלו בקרב ליד ג'ין וכללו גם שרידים של חללי  21כיצד לקבור את שרידי חללי גדוד  בממדים עולמיים'

. הרב מחם הכהן מציין שהיו בין השיים פגישות רבות, ולדעתו, החזון , ואכן הג בהתאם לפסיקתוהלגיון

  854, בראון טוען ש'החזון איש לא אהב את הרב גורן'.לעומת זאת 853,איש מצא עיין בגאוות של הרב גורן

הקשר האישי בין החזון איש לרב גורן, תואם את העובדה ששיהם היו פוסקים עצמאיים (ראו 

שמדובר בשי אישים שעמדותיהם האידיאולוגיות ביחס מפי בעיין זה לקמן). אולם הוא מעיין במיוחד 

למדית ישראל וביחס למודרה היו מוגדות, ובאו לידי ביטוי במישור הציבורי. החזון איש ההיג את 

                                                 
  .180בעוז ותעצומות, עמ' ה"ל, ; 327-323המדיה, עמ'  תורתה"ל,  850

 .137-135, עמ' שם 851

  .222-221שם, עמ'  852

 ראיון עם הרב הכהן.רכיץ,  853

  .580; ראו עוד: שם, עמ' 45, הערה 579בראון, החזון איש, עמ'  854
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ולעומתו, הרב גורן ראה עצמו כחלק  855מהציוות וממדית ישראל,תרבותית העולם החרדי לעבר התבדלות 

  בלתי פרד ממדית ישראל. 

  הלכתיים -א. הסתמכות על טיעוים מט2.2

הלכתיים, שפירושם בעבודה זו: עקרוות יסוד -אעל טיעוים מטהרב גורן בעיין הסתמכות 

הלכתיים וראה אותם -אלשיקולים מטשקל גדול מעיק שהרב גורן ה ), כתב הולדר35הלכתיים (לעיל עמ' 

 ,יםפורמלילדבריו, במקרים רבים הרב גורן ימק את עמדותיו בטיעוים ההלכתי. דיון כחלק משמעותי ב

  856.תיים הם אלה שהיעו אותוהלכ-מטאההשיקולים באמת אך 

הלכתיים. -אמטחלק מעמדותיו על טיעוים בגלוי הרב גורן ביסס אכן, גם בגיבוש משתו המדיית 

ובמקום  857,'דרכי שלום'כך למשל, את עמדתו הסובלית והשוויוית כלפי כרים הוא ביסס על העיקרון 

אחר הוא אף מסיק 'שמתחשבים בקידוש השם בפי הכרים ואפילו כשזה כרוך בעבירה איסור מן 

   858התורה'.

עשה בעיקר בדיון על הלכתיים איו רחב, והוא -אעם זאת, דומה כי השימוש בשיקולים מט

חוצה ומעמד הה היהודית. השימוש בשיקולים מסוג זה מאפשר לרב גורן את הגמישות הכרים במדי

כעיקרון השוויון  לשם יישום ההלכה בתקופה שבה מקובלות ורמות שוות מאלו שהיו מקובלות בעבר,

  לכל אזרחי המדיה.

  דתי בתקופתו-עמדותיו ביחס לעולם הציוי .3

- גורן ביטא עמדות עצמאיות, שלא אחת היו מוגדות לעמדות המקובלות בעולם הרבי הציויהרב 

כך למשל, הוא התגד לקיומן של פלוגות דתיות, ביגוד לעמדת רבי הפועל המזרחי  859דתי בן זמו.

תיאור שגור  861,'אתחלתא דגאולה'הוא אף הסתייג מתיאור הקמתה של מדית ישראל כ 860ועסקיו.

                                                 
  .189-188היהדות החרדית, עמ'  ; ה"ל,256החזון איש, עמ'  בראון, 855

 .276-264; ראו עוד שם, עמ' 351הולדר, דיוקו ההלכתי, עמ'  856

. בהקשר של מוסר מלחמה הוא 381; ובדומה לכך: שם, עמ' 288תורת המדיה, עמ' ה"ל, ; 65משת המדיה, עמ' הרב גורן,  857

 ).423פסק בדרך מסוימת כדי למוע 'חילול ה'' (שם, עמ' 

 .384תורת השבת והמועד, עמ' ה"ל,  858

 .180מישלוב, בעין הסערה, עמ'  859

 .823ראו לעיל הערה  860
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 .)43כאמור לעיל עמ' ( בציוות הדתית ומקובל

הרב גורן אף לא 'יישר קו' עם עמדתה ההלכתית של הרבות הראשית, כמקובל בציוות הדתית. 

ום העצמאות ביגוד להוראת הרבות הראשית , מקום המדיה הוא הורה לומר הלל עם ברכה בילמשל

, לומר הלל באותו זמן אשר בראשה עמדו הריא"ה הרצוג והרב בן ציון מאיר חי עוזיאל שהיו רבים ציויים

לעומת זאת, בשת תשל"ה הוא פסק שאין לומר הלל ביום ירושלים, ביגוד לעמדת הרבות  862.ללא ברכה

   863הראשית באותה עת.

ספק בהיתר המכירה בשת השמיטה אף שהרבות הראשית אימצה היתר זה, הרב גורן הטיל 

עמדת הרבות הראשית כ שלאולא שלל גיוס שים לצה"ל,  864שהיה מקובל בקרב רבי הציוות הדתית,

  865אלא גם בציוות הדתית בזמו. , לא רק בעולם החרדיעמדה הרבית המקובלתשלא כו

תו המדיית של הרב גורן שוה ומובחת מזו המקובלת לאור זאת מעיין יהיה לבחון האם מש

  בציוות הדתית. 

  סיכום .4

גישתו ההלכתית של הרב גורן מתאפיית בפסיקה עצמאית ומקורית, שיש בה גישה חיובית 

הלכתיים או על מקורות שאים -אמוצהרת כלפי המודרה. הרב גורן כון היה להסתמך על שיקולים מט

  הלכתיים מובהקים. 

לכאורה מאפייים אלו מציבים את הרב גורן כסמן של גמישות הלכתית לכתחילה. עמדותיו 

העקרויות וכוותו לחדש וללכת גד הזרם יצרו כר פורה לחידושים הלכתיים. כאשר הרב גורן חידש 

                                                                                                                                                         
  .231ראו לקמן, עמ'  861

: 'מאז יום העצמאות הראשון ההגו בצה"ל 419תורת השבת והמועד עמ' ה"ל, ; 641-640תורת המועדים, עמ' הרב גורן,  862

  ובבתי כסת מיוחדים בארץ ובתפוצות לומר הלל בברכה בליל חג העצמאות וביומו'.

  .104(שם), עמ' מישלוב  863

  , והמאמר העוקב ובו תגובות למשיגים.456-445תורת המדיה, עמ' ה"ל, ; 686-669תורת המועדים, עמ' הרב גורן,  864

ביא בשם הרדב"ז שי פירושים: ה) הוא 196תורת המועדים, עמ' ה"ל, משת תשי"ט ( , ללא מסקות הלכתיות,במאמר עיוי 865

רת בצבא בכלל, והשי, שיש להטיל עליהן תפקידים עורפיים. בפועל, בתו הגדולה של הרב הראשון, ששים אין אמורות לש

תה בשירות לאומי. הרב גורן הסביר שתמך בשירותה של בתו הגדולה בצבא ריש צעירהרתה בצבא, ואילו בתו היגורן ש

הרב לישראל הורה ר כיהן כרב ראשי ). כאש348-349בעוז ותעצומות, עמ' ה"ל, משיקולי לויאליות בהיותו רב צבאי ראשי (

גורן לשואלות אותו כך: 'כבוד הרב הראשי קבע בזמו כי כל בת דתית המרגישה כי ערכי הדת שספגה בביתה ובבית הספר 

  .אוריך, הרבות הראשית)חזקים דיים, יכולה להתגייס ולשרת בצה"ל, ורצוי ביחידה דתית, אם יתן' (
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 את 866ואימץ עמדות מודריות, הוא ראה בכך ביטוי של הפסיקה הראויה, ולא רק פסיקה שמקורה באילוץ.

הלכתיים או בכך שההלכה שהוא מבקש לאמץ היא בגדר - אחידושיו יכול היה הרב גורן למק בימוקים מט

   867ורמה אויברסלית ראויה שאותה יש לאמץ.

  במשת הרב גורן התיאוקרטי המשטר  .ג

  התיאוקרטיה .1

הרב גורן עסק בשיטתיות במוח תיאוקרטיה, בהגדרתו ובמשמעתו, בעיקר במסגרת הרצאות 

לחלק  868.'תורת הפילוסופיה'תשכ"ח, שתוכן פורסם מאוחר יותר בספר -טכיון בשים תשכ"וששא ב

, ובו עיסוק שיטתי בשאלת 'תורת המדיה בהיסטוריה היהודית'הראשון של הספר קרא הרב גורן בשם 

   המשטר הראוי.

לטון סקר הרב גורן את תמצית שיטתם של אריסטו בספרו 'פוליטיקה', ושל אפ 869בפתח הדברים

התיאוקרטיה, תוך  –ציג את המשטר היהודי הרצוי הבדיאלוג 'הפוליטיאה' (המדיה). לאחר מכן הוא 

 870היהודית תיאוקרטית.בדבר היות שיטת המשטר ) 15(עמ' ציטוט דבריו של פלביוס הזכרים לעיל 

לדבריו, אין להבין את דברי פלביוס כקריאה לכיוה של שיטת משטר המבוססת על 'שלטון כהי הדת', 

אלא כקריאה לכיוה של שיטת משטר המבוססת על 'חוקה בסיסית אלהית בלתי משתה, בעלת צדק 

שיתן לחוקק חוקים רגילים המוח 'חוקה' מלמד על כך  871מוחלט, ולא חוקה הקבעת בידי בי אדם'.

  .תיאוומיה חוקתית ל'חוקה', ומכאן שמדובר על פיםכפו

                                                 
 .355הלכתי, עמ' כך כתב גם הולדר, דיוקו ה 866

  להלן בחן האם גישה אוהדת זו באה לידי ביטוי גם בשאלת המשטר הראוי וגם בשאלת היחס למדית ישראל ולמוסדותיה. 867

הרב גורן הספר יצא לאור בשת תש"ח, מספר שים לאחר פטירתו של הרב גורן. על בסיס חלק קטן מהרצאות אלה פרסם  868

  . גורן, היהדות מול ביים. ראו, הרבכתב העת הצבאי מחבעצמו מאמר 

   .23-19תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  869

-אגב כך יש להעיר שהדיון של הרב גורן במחשבה מדיית בכלל, ובתיאוקרטיה בפרט, עשה בעיקר במסגרת אקדמית לא 870

'תיאוקרטיה' הוא 'מושג ד. אף על פי כן, הוא טען שהמוח ודתית, ובכתביו התוריים המוח תיאוקרטיה מוזכר מעט מא

  ).129-128, דמותה הרוחית, עמ' "ל. וראו עוד: ה32תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל, יהודי טהור' (

  .36-34משת הגורן עמ' ה"ל, , וכן: 24תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  871
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בהתחשב בכך שלאורך השים פרסם הרב גורן עשרות מאמרים הלכתיים בבמות שוות, העוסקים 

במבה המשטר ומאפיייו, מעיין לבחון האם קיימים פערים בין דברים שאמרו במסגרת הרצאות בפי 

לדברים שפורסמו בבמות דתיות וכווו בעיקר לאזם של יושבי בית המדרש. כמו  ,שאיו דתיציבור אקדמי 

 כן בקש לבחון האם חלו התפתחויות בעמדותיו של הרב גורן בעייים אלו במהלך השים.

  מוסדות השלטון .2

הרב גורן התייחס בכתביו לשלושה מוסדות שלטויים: המלוכה, הסהדרין והכהוה, והוא כמעט 

סמכויות הפוליטיות של הקהילה היהודית. מסתבר שהסיבה לכך היא, שבעייו הקהילה ב עסקולא 

   872היהודית היא מוסד גלותי שאין לבסס עליו את המשה המדיית של מדיה ריבוית.

 873שלא היה איש דת, ראש הרשות המבצעת, ובסהדרין רשות מחוקקת. ,לךבמהרב גורן ראה 

אך הוא גם מוסמך להקים מערכת חוקים  874סמכותו הראשוה והעיקרית של המלך היא פיקוד על הצבא,

  875ושיפוט במקביל למערכת התורית, לצורך 'יישובו של עולם'.

היה תפקיד כפול: היא הייתה ערכאת , שהייתה מורכבת מאשי דת בלבד, לסהדריןלפי הרב גורן, 

השיפוט העליוה, שהעומד בראשה הוא ראש הרשות השופטת, אך היא גם הייתה הרשות המחוקקת 

  877לדבריו הסהדרין הייתה 'רשות שופטת וגם רשות מחוקקת במידה מסוימת'. 876וציגה של העם,

ומכוחה של תפיסה זו הוא אימץ את העמדה  878,בעיקרו דתי מוסדבכהוה  ראה גורן הרב

תפסו את הגה השלטון באופן קבוע, 'כי חייבים הם  כהיםהביקורתית כלפי החשמואים, שחרף היותם 

   879להיות פויים לעבודת ה' בלבד'.

                                                 
   הכהן.רכיץ, ראיון עם הרב  872

 .66תורת המדיה, עמ' הרב גורן,  873

   .362; 342השבת ומועד, עמ' ה"ל, תורת משיב מלחמה א, פד; ה"ל, . וראו גם: 189דים, עמ' תורת המועה"ל,  874

 (על פי דרשות הר"ן, דרשה יא). 128, הלכות מדיה בישראל, עמ' "ל; ראו עוד: ה78משת המדיה, עמ' ה"ל,  875

  .60-59תורת המדיה, עמ' ה"ל, ; 579-578; 555תורת המועדים, עמ' ה"ל,  876

 .62תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  877

 .178-163תורת המועדים, עמ' ה"ל,  878

 33תורת הפילוסופיה, עמ' הרב גורן, . על דברים אלו חזר , על בסיס דברי הירושלמי, וילא, הוריות ג, ב165שם, עמ'  879

הגדולה, ושם על ראשו את ('אריסטובלוס הפר את המסורת המקודשת של התורה והעם בדבר הפרדת המלוכה מן הכהוה 

שלומי אמוי ישראל, ממשיכי הדרך של  –זר המלוכה יחד עם זר הכהוה הגדולה. עובדה זו הרחיקה כראה את הפרושים 
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  הההגה הפוליטית  .3

  תפקידיה של הההגה הפוליטית .3.1

ם לתפוס את הגה השלטון. הרב גורן את התפיסה הגורסת שהכהים אים רשאיאימץ כאמור, 

), שתיאוקרטיה איה שלטון כהי הדת. עם 196עמדה זו עולה בקה אחד עם תפיסתו הזכרת לעיל (עמ' 

  השלטון כפי שיפורט לקמן. זאת, הרב גורן לא שלל מעורבות של חכמי התורה במוסדות

בין הרשות המחוקקת שהיא הסהדרין לרשות המבצעת 'בהפרדה  תמצדדטוען שההלכה הרב גורן 

יישובו של 'הרב גורן אף טען שתפקיד המלך הוא לעסוק ב .על בסיס שיטתו של רבו יסים 880,שהיא המלך'

את מץ יכלומר, בקיום הארצי של החברה, זאת, ביגוד לסהדרין. מכך יתן להסיק שהרב גורן א 'עולם

, שבו ההפרדה דגםב) לשיטת רבו יסים, על פיה הוא תמך 22הפרשות של לורברבוים ורביצקי (לעיל עמ' 

  קיים יתוק בין העיסוק בעייי הדת לעיסוק בעייים הוגעים ליהול המדיה. 

אזי ראה שהמלך כפוף  –אם הסהדרין היא רשות מחוקקת והמלך הוא רשות מבצעת אולם, 

יותר. עיון מדוקדק בדבריו עשוי לחשוף עמדה מורכבת זאת ועוד, אין כאן אפוא הפרדה גמורה. ו לסהדרין

ומכאן שיש לה גם תפקיד פוליטי.  881במאמרים אחדים טען הרב גורן שהסהדרין 'מייצגת העם כולו',

  בהתאם לתפיסה זו הוא מפרש את סמכויות הסהדרין בכל הוגע ליציאת למלחמה ולכיבוש הארץ: 

  וראה עוד לחדש ולומר שהסהדרין במלחמת הרשות ממלאה שי תפקידים גם יחד: 

  שיפוטית...-שרים את היציאה למלחמה, וזה בתוקף סמכותם ההלכתית. הם מאא

וזקוקים לשם זה שיחול על הכיבוש דין  הכבש. כאשר יש צורך לקדש את האיזור ב

כיבוש רבים וזה יכול להעשות אך ורק מדעת רוב ישראל, אז ממלאה הסהדרין 

  882התפקיד של ייצוג רוב ישראל...

פוליטית לההגה הדתית מוצא ביטוי לא רק בתפקיד הכפול עירוב התחומים שבין הההגה ה

                                                                                                                                                         
 אבות החשמואים, מן המלכות החשמואית').

  .66משת המדיה, עמ' ה"ל,  880

 .60-59תורת המדיה עמ' "ל, ה; 555, וראו עוד: שם, עמ' 579-578תורת המועדים עמ' ה"ל,  881

  .363תורת השבת והמועד עמ' ה"ל, משיב מלחמה א, עמ' קכח, וכן ברוח זו: ה"ל,  882
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שיועד לסהדרין, אלא גם בתפקיד הכפול שיועד למלך. הרב גורן שלל את ההפרדה הדיכוטומית שבין 

  הההגה הפוליטית לההגה הדתית:

מלמדת אותו תורת ישראל, ומורים לו ביאיו, שלא היתה אצלו הפרדה בין ושאי 

ח לבין ושאי דגל השחרור הפיזי ואפילו באמצעי לחימה וכיבוש. כל דגל המוסר והרו

גדולי ישראל מוריו ומהיגיו הרוחיים בימי קדם שלבו בפשם את הכח והרוח גם 

   883יחד.

גיע תוך שהוא מסתמך על תקדימי הההגה של אברהם אביו, יעקב אביו, הלמסקה זו הוא 

סיק שתורת ישראל מצדדת המתקדימים אלו הוא  884החשמואים.יהושע בן ון, שמואל הביא, דוד המלך ו

בדגם שבו הההגה הפוליטית והההגה הדתית כאחת מרוכזות בידיו של מהיג אחד, דהייו בדגם 

   885.האיחוד

תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בכך שצידד בשילוב רבים בההגת הצבא כדי להבטיח את 

בה הג הרב גורן שקביעה שהיא יוצאת דופן בעולם הרבי, ומשקפת במידה רבה את הדרך  886היצחון,

  עצמו (במיוחד במלחמת ששת הימים). 

   –גישת האיחוד של הרב גורן מודגשת במיוחד בתפיסתו אודות ייעודה של מדית ישראל 

ל הבסיס המשפטי, המוסרי והתרבותי של המדיה, יהיה מושתת על חוקי התורה וע

  חזון הביאים... משימותיה הם בצוע חזון אחרית הימים של ביאי ישראל...

קיומה של התורה בצורה ממלכתית בחיי העם, אם כי היא מוטלת גם על הפרט, הרי 

עיקר יעודה לאחרית הימים חייב להתבטא בחיי המדיה, בהשלטת הצדק האלקי, 

הרוחי והמוסרי בין משפט התורה ומלכות השמים, על מת להוות מרכז הכח 

                                                 
 .316עמ'  שם, 883

 .318-316שם,  884

תמקד באיחוד הההגה בהיבט הפרסולי ולא בהיבט הממסדי. הוא איו קובע שהממסד הדתי יעסוק האמם הרב גורן  885

ת או שבראש הממסד הדתי יעמוד המהיג הפוליטי. מעיין לציין כי גם בן גוריון התבטא באופן בעייי הההגה הפוליטי

דומה בכס סגל פיקוד כללי: 'ההיסטוריה הצבאית מלמדת אותו שהיצחון המכריע המתמיד הוא לכוח הרוחי' (שפירא, בן 

 ). 150גוריון, עמ' 

 .337תורת המקרא עמ' הרב גורן,  886
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  887האומות.

אויברסאלי. המדיה אמורה להגשים את - ייעודה של מדית ישראל הוא בעיקר ייעוד דתי ,לאמור

חזון הביאים ולשמש מרכז רוחי לכל אומות העולם. לתפיסה זו היו גם השלכות פוליטיות, שבאו לידי 

, ביטוי, למשל, בתמיכה עקבית בפעולות של המדיה שועדו להגשים עקרוות דתיים בחיים הציבוריים

בין  ההשלמה דגםברמה הממסדית, תמך הרב גורן אפוא ב 889והגדרת יהדות. 888כשמירת שבת ממלכתית

הממסד הדתי לאזרחי, אם כי יש לציין שהרב גורן לא קבע שהמדיה מוסמכת לחוקק חוקים בתחום 

  הדתי, אלא שעליה לפעול בהתאם לחוקי התורה ולממש את חזון הביאים.

  הפרדה, השלמה או איחוד? .3.2

סקירת המקורות שבהם תיאר הרב גורן את תפקידיה של הההגה הפוליטית עשויה אמור, כ

דד בהפרדה בין הממסד הדתי ילהותיר את הקורא בוך: בכתיבתו יתן למצוא עדויות לכך שהוא צ

לאזרחי, לצד עדויות לכך שהוא מצדד בדגם ההשלמה, שלפיו הממסד הפוליטי אחראי גם להגשמתם של 

דד בדגם האיחוד, שלפיו הההגה הפוליטית והההגה יים, ואפילו מצויות עדויות לכך שהוא צעקרוות דתי

  ההגה אחת הן. –הדתית 

דומה כי את הסתירה שבין המקורות יש ליישב מכוחה של ההבחה בין המשטר הראוי למשטר 

אלית שבתוכה במציאות הרי םהמשטר הראוי הוא שיטת המשטר הטובה ביותר שיתן להגשי 890האידיאלי.

שהתגשמותו תלויה בשיוי  891באופן מוחלט,טוב או חיים, בעוד שהמשטר האידיאלי הוא המשטר ה

  דרמטי של תאי החיים. 

, המבוסס על תפיסתו של רבו יסים בדרשותיו, מחייב הפרדה עקרוית בין המשטר הראוי

                                                 
  .83המדיה, עמ' משת ה"ל,  887

 .318תורת המדיה, עמ' ה"ל,  888

 .200-199משת המדיה, עמ' ה"ל,  889

אין ליישב את הדברים מכוח ההחה שהרב גורן חזר בו, משום שהכתבים השוים מבוססים על דברים שאמרו או שכתבו  890

   פחות או יותר באותה תקופה.

אם כי חשוב לציין שבעיי הרב גורן המשטר האידיאלי איו מייצג שיטת משטר אוטופית, שיכולה להתממש רק בעתיד  891

הרחוק, שהרי שיטת משטר זו הייתה קיימת בתקופת המקרא ובימי בית שי, ובמידה לא מבוטלת, יתן לומר שהרב גורן 

  יסה להגשימה בתפקידו כרב צבאי.
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סד הפוליטי איו עוסק אמם המממצד אחד, . לאההממסד הדתי לממסד הפוליטי, אך הפרדה זו איה מ

בעייים דתיים, והוא מפעיל מערכת משפט אזרחית, אך הוא פועל להגשמת עקרוותיה של הדת היהודית, 

  הממסד הדתי מעורב, אם כי בצורה מוגבלת למדי, גם בההגה הפוליטית.מצד שי, ו

יטושטשו הגבולות שבין הדתי לפוליטי, כמעט עד כדי איחוד  במשטר האידיאלילעומת זאת 

להבחה זו  893והפיכתם לגופים הפועלים לשם הגשמתן של מטרות זהות, בהרמויה מוחלטת. 892הממסדים

בין משטר אידיאלי למשטר ראוי, יש מקבילות וספות בכתבי הרב גורן. כגון בוגע ליחסו לדמוקרטיה 

  ).213לית (לקמן עמ' כשיטה לגיטימית אך לא אידיא

  מערכת המשפט .4

דד בקיומן של שתי מערכות משפט יממאמרים שפרסם הרב גורן עם קום המדיה עולה שהוא צ

ם. בוגע לראשוה קבע הרב גורן שהיא מקבילות: האחת מיועדת ליהודים והאחרת מיועדת לבי מיעוטי

מכאן, שבעיי  894.'תכלול רשת בתי דין תוריים מלאים, שבהם יקבלו תוקף כל חוקי התורה כמו שהם'

. כפי שהוא מה שמחה אותה הוא דין התורה הממוירוחו ראה הרב גורן מערכת משפט יהודית, שבתחום 

שבטלה הסמיכה בתי הדין הרביים אים מוסמכים הרב גורן היה מודע גם לכך שעל פי ההלכה, משעה 

'צטרך להכיס מחדש גם  הפלילילדון בפלילים, ובשל כך הוא קובע, בהמשך אותו מאמר, שגם את הדין 

   895לבתי דין אלו על ידי הסכמת "כלל המדיה", בהסתמכו על הכוח המלכותי שבידיו'.

והיא תדון בהתאם ל'חוקה אזרחית , מיועדת בעיקר לבי מיעוטים, שיהמערכת המשפט ה

הרב גורן סבר  896מאוחדת, מותאמת לחוק הבילאומי, תוך הקפדה שלא תהא מוגדת לחוקי התורה'.

אמם שההצעה האמורה איה אידיאלית, אך הוא צידד בה כדי 'לשמור על טהרת המשפט התורי, שלא 

   897ייפגע על ידי פשרות והיתרים'.

                                                 
 המלוכה. –הסהדרין, והמוסד הפוליטי  –דיאלי יש הפרדה מוסדית בין המוסד הדתי אמם גם במשטר האי 892

  .25, והרב גורן הסיק אותו מדברי הרמב"ם, ראו לעיל עמ' הר"ןראה כי למשטר זה אין יסוד בדברי  893

 .29משת הגורן, עמ' הרב גורן,  894

  שם. 895

 שם. 896

 .30שם, עמ'  897
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שהרב גורן ביכר דרך שתשמור על טהרת ההלכה על פי דרך של  898מדברים אלו הסיק הולדר

גמישות הלכתית. מסקה זו מתבססת על דברים של הרב גורן שכתבו ופורסמו ערב הקמת המדיה. אולם 

   במשתו המאוחרת או מוצאים מגמה דומה.

ה שמיע תפיסה שוה במקצת, המכירהשל המאה הקודמת, הרב גורן  60-החל משלהי שות ה

באפשרות לשלב במשטר הראוי מערכת שיפוט אזרחית, שדייה אים דין התורה ושופטיה אים חכמי 

הלכה בהכרח. תפיסה זו מבוססת על עמדת רבו יסים בדרשותיו, המכירה בכוחו של המלך לחדש 'משפטי 

שהעם העיק מלוכה', ש'הם חוקי המלכות או המדיה, שהתורה העיקה לשולטים סמכות, או יותר כון, 

להם סמכות ברשות התורה, לחוקק חוקים ולקבוע עושים, וכן למות מערכת שיפוטית עצמאית הממוה 

  899על ביצוע יעיל של חוקים אלה'.

משפט התורה...  –במקום אחר הוא אפיין את שתי המערכות כ'שתי מערכות של צדק. האחת 

משפט המלכות המבטא  –בעולם. השייה  המבטא את ביצוע הצדק המוחלט, הבלתי משתה ובלתי תלוי

דברים אלה ממשיכים את  900את הצדק היחסי, המוכר גם הוא בהלכה, כפי שהוכיח הר"ן בדרשותיו'.

המגמה לשמור על טהרתו של משפט התורה, ללא שיויים והתגמשות, ולפתור את המתח עם דרישות 

ום הוא הוסיף וכתב כי שאמם 'כאשר אמם, באותו מקהציבור החילוי בעזרת מערכת משפט אזרחית. 

השעה ורמלית ושקטה והקהל ממושמע, פועלת במדיה רק המערכת הראשוה של הצדק המוחלט של 

  901תורת ישראל, המופעלת על ידי הסהדרין שדה רק לפי דיי התורה'.

על  ראה אפוא שעמדותיו של הרב גורן בכל הוגע ללגיטימיות של מערכת משפט שאיה מבוססת

ההלכה התמתו עם השים. בשותיה הראשוות של המדיה סבר הרב גורן שמערכת המשפט במדיה 

אלץ להכיר בלגיטימיות מוגבלת של הוא היהודית אמורה להיות דתית, ורק מכוחם של אילוצים פוליטיים 

ים. אולם מערכת משפט שאיה דתית, שתפקידה העיקרי הוא לאפשר לפתור סכסוכים שבין בי מיעוט

בשלב מאוחר יותר אימץ הרב גורן את גישתו של הר"ן, המכירה בלגיטימיות של מערכת משפט שאיה 

                                                 
  .346-343עמ'  ,הולדר, דיוקו ההלכתי 898

 61תורת הפילוסופיה, עמ' הרב גורן,  899

, כאשר הוא התייחס 70-תבטא גם בשות הה. כך הוא 370' תורת המועדים, עמה"ל, , ראו עוד: 364תורת המקרא, עמ' ה"ל,  900

  )238למערכת המשפט של מדית ישראל (ראו להלן בעמ' 

 .364ה"ל, תורת המדיה, עמ'  901
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משפט המלך, איה פרי של  דתית הפועלת לצידה של מערכת המשפט הדתי. מערכת משפט זו, המבוססת על

אף שלדעת הרב גורן  עלאילוץ פוליטי, והיא לא ועדה אך ורק לשם הסדרת היחסים שבין בי מיעוטים. 

במערכת משפט  איה אידיאלית. הכרתו של הרב גורןמערכת המשפט של המלך לגיטימית, בכל זאת היא 

  902.כזוחריגה ביותר ביחס לעמדות המקובלות בעולם התורי ששללו קיומה של מערכת משפט אזרחית 

  תיאוומיה חוקתית .5

אך לשיטתו, החוק הדתי מכיר  903ודית,הרב גורן סבר אמם שהתורה היא חוקתה של המדיה היה

בכוחו של האדם לחוקק חוקים הדרושים לצורך המקום והשעה, ואף בסמכותו להקים מערכת משפט 

  904מקבילה למערכת המשפט הדתית.

הן בידי המחוקק והסהדרין,  –הן בידי המחוקק ה'דתי'  ,הסמכות לחוקק חוקים מסורה אפוא

והיא וגעת  905המלך או הציבור. סמכות החקיקה של הסהדרין ועדה 'להבטחת חוקי התורה', –ה'חילוי' 

   906ל'כל שלושת השטחים: בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם למדיתו, מלכותו וארצו'.

או על  908עיקרון 'דיא דמלכותא'העל  907לעומת זאת, 'חוקי המלכות' מבוססים על משפט המלך,

ובהתאם לשיטת רבו יסים, תכליתם להבטיח את הקיום הפיזי של העם ולא להגשמת  909תקות הקהל,

 910מטרות רוחיות, והם 'עוסקים רק בשטחים שבין אדם לחברו, בין אדם למדיתו, מלכותו וארצו'.

ועדה אלא 'להשלים את המסגרת לחיי מדי ים החקיקה האזרחית מוגבלת בהיקפה, שכן היא לאה תקי

בשטח שלא קבע בחוקי התורה הצחיים, על ידי קביעת סדרי מדיה ותקות הציבור לאור הדרישות 

                                                 
שיהם התבססו רק על  באופן חלקי. , עמדו על כך275-274עמ'  , עמדת פוסקי ההלכה,, וססלר60עמ'  , ערכאות של גוים,ברד 902

 .והמורחבת אוחרים יותר שמעידים על המשך עמדתו השיטתיתמאמריו של הרב גורן משת תש"ח והתעלמו מהמאמרים המ

 .205ראו לעיל, עמ'  903

 .364תורת המקרא, עמ' הרב גורן,  904

  .62תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  905

 .71, עמ' שם 906

  .80משת המדיה, עמ' ה"ל,  907

דיון בהיקף הוא תוכו עיקר . זה המקום להעיר שאמם שם המאמר של הרב גורן הוא 'דיא דמלכותא', אבל 84-75, עמ' שם 908

 סמכות 'משפט המלך'.

  . גם כאן הוא חוזר ומזכיר את דרשות הר"ן.82שם, עמ'  909

 שם. 910
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חקיקה זו איה משוחררת לחלוטין מדין התורה, שכן היא 'מושתתת על  911והצרכים המשתים מזמן לזמן'.

   912משפטי התורה וחזון הביאים'.

רן התבססו בעיקר על משפט המלך, פחות על ראוי לציין ש'חוקי המלכות' שבהם עסק הרב גו

ראה כי הרב גורן ראה ב'דיא דמלכותא'  913ד על תקות הקהל.ודיא דמלכותא' ומעט מא'עיקרון 

   914ובתקות הקהל מקורות חקיקה גלותיים, ביגוד למשפט המלך שתפס בעייו כחקיקה ארץ ישראלית.

  סיכום ודיון .6

בע הרב גורן שהמשטר היהודי הרצוי הוא תיאוקרטיה, אך בהרצאותיו בפי סטודטים בטכיון ק

הרב גורן דחה את הפרשות לגופו של עיין, הוא כמעט ולא עשה שימוש במוח זה במאמריו התוריים. 

התגדותו של הרב גורן לשלטון אשי  שלפיה התיאוקרטיה מחייבת שלטון של אשי הדת (היירוקרטיה).

  הוא מצדד בהפרדה בין מוסד הכהוה הדתי למוסד המלוכה. הדת באה לידי ביטוי גם בכך ש

עם זאת בכל הוגע ליחסים בין המלוכה והסהדרין, ההפרדה איה מלאה ומוחלטת. המלך הוא 

אמם ראש הרשות המבצעת, אך הוא אמור להשתמש בסמכויותיו גם כדי לקדם מטרות דתיות. יתר על כן, 

סטוריה היהודית, כדוד המלך, הן מודל ראוי לההגה אזרחית בעיי הרב גורן, דמויות מופת מן ההי

ד, חרף היות הסהדרין גהמחוברת בכל הווייתה לההגה הרוחית עד להגשמה מלאה של דגם האיחוד. ומ

  גוף דתי, היה לה גם תפקיד פוליטי כציגה של העם.

זה על פי ההלכה,  המשטר הראוידומה אפוא שבכתביו ע הרב גורן בין שי סוגים של משטר: 

המתאר את שיטת המשטר שיש להוג בה בהתאם להלכה, והמשטר האידיאלי, המתאר את שיטת המשטר 

  שהגשמתה מותית בקיומן של סיבות חיים מיוחדות, שחלקן אין קיימות כיום. 

                                                 
 .84-83שם, עמ'  911

 שם. 912

 .82שם, עמ'  913

ממאמריו כתב הרב גורן 'שלפי ההלכה חייבים להפריד בין הרשות המחוקקת שהיא הסהדרין לרשות המבצעת  אמם, באחד 914

. לאור ההתבטאויות המפורטות והשיטתיות שהובאו לעיל בדבר סמכות החקיקה )66משת המדיה, עמ' (ה"ל,  שהיא המלך'

ל המלך, אלא שהוא ראה את עיקר תפקידו של המלך כיר בסמכות החקיקה שהא לשל המלך, אין להסיק מדברים אלו שהוא 

, בהתאם לשיטתו, שההלכה איה מצדדת בשלטון אשי ת הדתית והאזרחיתרשובין הכראש הרשות המבצעת, ותמך בהפרדת 

ל הראה כדי לשכע את כהדת. הזיהוי של הסהדרין עם הרשות המחוקקת ושל המלך עם הרשות המבצעת עשה כ

  את ההפרדה המודרית בין הרשויות.הקוראים, שמכירים 
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מבוסס על הפרדה בין הממסד הדתי (הסהדרין) לממסד הפוליטי (המלוכה). המשטר הראוי 

היא הרשות השופטת והמחוקקת הדתית, והיא אף ציגה של העם בכמה עייים, בעוד שהמלך הסהדרין 

הוא ראש הרשות המבצעת, הרשאי גם לחוקק חוקים ולהקים מערכת משפט הדה על פי חוקים אלו לצורך 

לממסד הפוליטי יש חלק כבד בהגשמת יעדים דתיים,  במשטר האידיאלי'יישובו של עולם'. לעומת זאת 

  והמהיג הפוליטי הוא לא אחת גם איש רוח, חרף ההפרדה בין הממסד הדתי לממסד הפוליטי. 

בין הממסד הדתי  שלמהה דגם שליתן אם כן לומר, שבעיי הרב גורן, המשטר הראוי מממש 

מממש במובים  המשטר האידיאליבין שי הממסדים, בעוד שמסוימת  הפרדהלממסד הפוליטי, חרף 

  בין הדתי לפוליטי, איחוד שהרב גורן עצמו שאף להגשימו בכל אורחות חייו. איחוד  דגם שלרבים 

הרב גורן ראה את התיאוקרטיה כשיטת משטר שבה החוקה של המדיה היא דתית ואיה יתת 

לחוקה הדתית. יתן אפוא לכות שיטת  פהכפוהלשיוי על ידי האדם, אך יש בה מקום לחקיקה אושית, 

. בתיאוומיה החוקתית, מסורה סמכות החקיקה גם לסהדרין וגם למלך. וומיה חוקתיתתיאמשטר זו כ

החקיקה המלכותית התמקדה בעיקר בשמירת הסדר הציבורי ותקת הציבור, בעוד שהחקיקה של 

  הסהדרין התמקדה בשמירת חוקי התורה.

השים. במאמרים בוגע למערכת המשפט, מצאו שיוי מעיין בעמדותיו של הרב גורן לאורך 

שכתבו ערב הקמת המדיה הוא תמך בקיומה של מערכת שיפוט דתית בלבד, והסכים בדיעבד למערכת 

ה הה דתית לטובת אזרחי המדייים שדרשו זאת. אולם ומשפט שאיה ללחצים חיצוכרים, בעיקר כמע

רכת משפט שאיה , המכירה בכוחו של המלך לייסד מעהר"ןמץ את שיטת יבכתביו המאוחרים הוא א

  לצורך 'יישובו של עולם', לצד מערכת המשפט הדתית.  דתית

בכתביו של הרב גורן לא מצאתי הסבר לשיוי משמעותי זה, וממילא, קשה להסביר את השיוי 

יתכן יללא מקורות. בכל זאת, חשוב לציין שהרב גורן הזכיר כבר במאמריו הראשוים את דברי הר"ן, ו

  עמד על כך שדברי הר"ן מאפשרים קיומה של מערכת משפט אזרחית גם ליהודים.שבמהלך השים הוא 

יתה משמעות כפולה, מחד גיסא היא אפשרה קבלה של מערכת המשפט הישראלית ילהכרעה זו ה

מאידך גיסא, היא אפשרה למערכת  915,כפי שהיא ללא הביקורת הוקבת המקובלת של העולם הרבי

שהרב גורן קבע על פי  אףמאי ללא צורך בהתגמשות. לכך יש להוסיף כי המשפט התורית לפעול באופן עצ

                                                 

  .III; ססלר, עמדתם של פוסקי ההלכה, עמ' 65ברד, ערכאות של גוים, עמ'  915
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והעדיף ככל הראה את  916שיש סמכות חקיקה לחכמי התורה, הוא לא המליץ בדרך כלל על קבלת תקות,

  ההלכה כפי שהיא.

  במשת הרב גורן דמוקרטיה  .ד

לבחית המרכיב  עד כאן עסקו במרכיב התיאוקרטי במשתו המדיית של הרב גורן. כעת פה

  . )35פרק א (עמ' הדמוקרטי במשתו, וזאת בעזרת הדגם של הליגר, שעליו עמדו בהרחבה ב

  ורמטיביותהתשתיות ה .1

הליגר מזהה שלוש החות תשתית בדמוקרטיה הליברלית: אידיבידואליות, אויברסליות 

  ורציוליות. להלן בקש לבחון האם החות אלו שוקעו גם במשתו המדיית של הרב גורן.

  אידיבידואליות  .1.1

אידיבידואליות עלולה להותיר את המעיין בוך. מחד הסקירת עמדותיו של הרב גורן בוגע לערך 

של המאה הקודמת, חזר הרב גורן מספר  60- גיסא, בהרצאות ששא בפי סטודטים בטכיון בשות ה

  ויות הפרט:על כך שעל פי ההשקפה היהודית המדיה ועדה לשרת את זכלאורך השים פעמים 

המדיה איה היעוד והתכלית, כי אם אמצעי לשרת את [לפי] השקפת היהדות... 

, שחייו ועליוותו הם התכלית של היקום. היחיד והאזרח ולהבטיח את חייו וזכויותיו

זוהי השיטה האידיבידואליסטית הידועה בתורת המדיה, אם כי איה זהה לגמרי עם 

  917שיטה מדעית זו.

בתו יתן לזהות יסודות רפובליקיים המעלים על ס את העדיפות של הקולקטיב על מגד, בכתי

ורק עם ישראל כעם יכול לממש  ,לדעת הרב גורן, התורה יתה לעם ישראל כעם ולא כיחידים פי הפרט.

                                                 

, ביגוד 18חריגה אחת ויחידה היא התקה שהתקבלה במועצת הרבות הראשית בזמו לחייב אב במזוות ילדיו עד גיל  916

  ).61עמ' לעמדת מקבילו הרב עובדיה יוסף (מישלוב, בעין הסערה, 

ה"ל, , וכן 59; 43(ההדגשות אין במקור). הוא חזר על עמדה זו גם בהמשך שם, עמ'  21תורת הפילוסופיה, עמ' הרב גורן,  917

  .44משת הגורן, עמ' 
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במאמר משת תשי"ד הוא קבע ש'הלכות המדיה האמורות בתורה, מצוותיה  918את החזון המשיחי.

ועדו בעיקר 'לעיצוב דמותו של האזרח, למען יוכל להתמזג בחיי הציבור והמדיה, ולקות  ואזהרותיה',

  919שלימות פרטית וכללית גם יחד'.

'בגלל הערבות של כל ישראל זה בזה... וצר  –בעיי הרב גורן, הקולקטיב הוא אף ישות אורגית 

וממילא 'המצוות שבין אדם לעם לארץ ולמדיה רובן ככולן דוחות  920הקשר הפימי בין כל בי ישראל',

   921פיקוח פש וחייבים לקיימן גם במחיר של סיכון עצמי'.

. לדעת של העובדים אחת ההשלכות של תפיסתו הקולקטיבית של הרב גורן וגעת לזכות השביתה

כך, לזכותו של עובד הציבור הרב גורן, יש להבחין בין זכות הפועל להתפטר מעבודתו בכל עת שירצה ב

לעשות כן, משום ש'האיסור להיות עבד לעבדים איו אלא [בשעבוד] ליחיד, אבל לעם ולמדיה אדרבה 

כריע, שהשביתה מותרת, ומותר אף להשבית את מקום הבהתאם לכך הוא  922מצוה להיות להם עבד'.

אך אין להשבית מקומות עבודה  923העבודה ולמוע מעובדים אחרים לעבוד כדי לשפר את תאי ההעסקה,

עמדה זו מלמדת שהרב גורן סבר שיש  924פגיעה בביטחון המדיה.לביגוד לעמדת הממשלה, בשל החשש 

  הצדקה לפגוע בזכויות הפרט למען הכלל.

מצאו למדים, שבצד הצהרות המעלות על ס את זכויות הפרט ואת חובת המדיה להגן עליהן, 

ותיו של הרב גורן בפי הסטודטים בטכיון, או מוצאים הצהרות רבות הצהרות שאמרו בעיקר בהרצא

  הדוחות את הפרט מפי הקולקטיב. 

בעת  60-סוף שות ההחל מחשוב לציין בהקשר זה, שדבריו בעיין ההגה על זכויות הפרט אמרו 

ד, בעוד שדבריו המשקפים את התפיסה ושהרוחות הציויות הקולקטיביות כבר חלשו מא

מאוחר יותר, לאחר שקרה של התפיסה הקולקטיביסטית דווקא קולקטיביסטית אמרו באופן שיטתי ה

                                                 
  , כפירה בעם ישראל.ה"ל 918

 .77משת המדיה, עמ' ה"ל,  919

 .243תורת המדיה, עמ' ה"ל,  920

('פקוח  192תורת המועדים, עמ' אצל: ה"ל, . וכעין זה במאמר משת תשי"ד שפורסם 449תורת השבת והמועד, עמ' ה"ל,  921

  פש של הציבור שבכוחו לדחות פקוח פשו של יחיד, וזה עוה על כל בעיות פקוח הפש במלחמות ישראל').

  .89משת המדיה, עמ' ה"ל,  922

 .88, עמ' שם 923

 .89-88שם, עמ'  924
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ממילא, לא יתן לומר שהרב גורן שיה את עמדותיו בהתאם לעמדות  925ירדה עוד בחברה הישראלית.

  המקובלות בחברה.

אמרו  דומה שאת הפער שבין הצהרותיו השוות של הרב גורן יש לייחס לפורום שבמסגרתו

הדברים. בהרצאות שישאו בפי קהל סטודטים שאיו דתי, האוהד מטבע הדברים את עיקרון 

את ובכלל זה האידיבידואליות, הרב גורן הדגיש את ההיבטים הדמוקרטיים של משתו המדיית, 

ל התפיסה הרואה במדיה אמצעי להבטחת זכויות הפרט. תמוה זו הייתה חלקית כמובן, כעולה ממכלו

כתביו של הרב גורן, שמהם עולה שבצד קיומה של תפיסה אידיבידואליסטית, דוגלת ההלכה היהודית 

   926בתפיסה קולקטיביסטית מובהקת, התואמת את ההשקפה הרפובליקית ולא את זו הדמוקרטית.

  אויברסאליות .1.2

ית את הגישה הליברלית מתאפיית בתפיסה אויברסלית, ביגוד לתפיסה הפרטיקולרית המאפי

המשטר הרפובליקי. התפיסה האויברסלית מדגישה את הערכים המשותפים לכלל האושות, ומבכרת 

  ערכים אלה על פי ערכיו הפרטיקולריים של עם זה או אחר. 

הרב גורן בשאלת האויברסליות מול הפרטיקולריות. דן בהרצאותיו בפי סטודטים מהטכיון, 

הפרטיקולרי של הדת היהודית, בעבר ובהווה, ומאידך גיסא, את הייעוד  דגיש את היסודהמחד גיסא, הוא 

  האויברסלי של עם ישראל בעתיד.

דגיש שרעיון המדיה התפתח בעם היהודי בדרך שוה מכפי שהוא התפתח ההרב גורן פתח בכך ש

  אצל עמים אחרים:

טו. לא שוה הייתה ההתפתחות של הרעיון המדיי בקרב העם היהודי מזו של אריס

לכפר... עד אשר הגעו לרעיון של  הביתצמח אצלו רעיון זה באופן הדרגתי וטבעי, מן 

המדיה... אברהם העברי... יתן לו הרעיון המדיי מן השמים בבת אחת. הוא התבסס 

  927אצלו מיד, ולאחר מכן על שיתוף של ערכים, אמוות ודעות ואורח חיים מיוחד...

                                                 
 .113-111, עמ' רויגר, האידיבידואליזם 925

אין ליישב את הסתירה בדברי הרב גורן על רקע שיוי בעמדתו, משום שדבריו בשבח האידיבידואליזם אמרו לפי ואחרי  926

  דברים שכתב בזכות הקולקטיביזם. 

 עמ' ה'., , היהדות מול"ל, וכן במאמר מקביל: ה19תורת הפילוסופיה, עמ' הרב גורן,  927
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לשון, התפיסה הלאומית היהודית לא וצרה בדרך של התפתחות מקובל אצל כל עם וכ שלא

אבולוציוית טבעית 'מן הבית לכפר... עד אשר הגעו לרעיון של המדיה', אלא באופן פתאומי, כתגובה 

   928לקריאה שמימית בעלת תוכן ערכי ודתי.

העם היהודי  הרב גורן אף עמד על ייחודה של הדת היהודית כדת לאומית, ובשל כך 'המרכיבים של

רוחית עליוה -שוים הם מהמרכיבים של עם אחר בעולם... העם היהודי בהיותו ושא שליחות דתית

  929מרכיביו הם רוחיים וערכיים יותר משל כל עם אחר'.

אולם בצד הייחוד הפרטיקולרי של הדת היהודית והלאום היהודי, הרב גורן סבר שלאומה 

לום העולמי בחזון המשיחי מתלווה עם הגשמת הצדק האויברסאלי, היהודית יש ייעוד אויברסלי: 'הש

השיות האמורה באה לידי ביטוי גם בתפיסתו של  930תחת ההגה עליוה של אישיות רוחית בדרג העליון'.

הרב גורן שלפיה הגאולה כוללת שי שלבים: הראשון, גאולה לאומית של עם ישראל, והשי, גאולה 

  931אויברסלית.

האויברסלית של הרב גורן באה לידי ביטוי גם בדיון בדבר קדושת חייו של מי שאיו התפיסה 

וכיח שהגרסאות היהודי. הרב גורן דן באמרה הידועה, ש'כל המציל פש אחת כאילו הציל עולם מלא', ו

   932בהן כתוב 'פש אחת מישראל', אין מדויקות.שהמשקפות תפיסה פרטיקולרית, 

ישראל היא רק בגדר 'שלב הבייים לאחווה העולמית... התכלית הסופית  בעיי הרב גורן, אהבת

מן הדאגה לאחווה העולמית  933היא... האחווה של כלל האושות, כשיקבלו עליהם עול מלכות שמים'.

                                                 
  .4-3גורן, אורות הקודש, עמ' ב ראו עוד על הדגשת השוי בין ישראל ליוון: הר 928

בוגע ליצירתה של הדת היהודית. לפי ריה"ל,  יה"לדבריו של הרב גורן בוגע ליצירת הלאום היהודי מזכירים את דבריו של ר

הם הולכים ורבים ועזרים בעצמם, או שאר הדתות וצרו 'ביחידים, שמתגברים לעזור הדבר אשר ירצה האלהים להראותו, ו

פא). אולם, התפתחות זו מתאימה ל'ימוסים השכליים -שיקום להם מלך עוזר ויכריח ההמון על הדבר ההוא' (כוזרי א, פ

אשר התחלתם מן האדם' (שם), ולא ל'ימוס אשר התחלתו מהבורא, [ש]הוא קם פתאום אמר לו "היה", ויהי, כבריאת 

 העולם' (שם).

 .199-198תורת השבת והמועד, עמ' רב גורן, ה 929

  .52-51שם, עמ'  :, ראו עוד45תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  930

 .314-313תורת השבת והמועד, עמ' ה"ל,  931

הסיק גם (שם, עמ' מ), שיש הוא משיב מלחמה א, עמ' ד (מאמר העוסק במוסר הלחימה) מכוח עמדה עקרוית זו ה"ל,  932

  חללי אויב בצורה אותה ומכבדת.להקפיד על קבורת 

 ו.-שם, עמ' ה 933
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גזרת גם החובה 'לפרס את המיעוטים שבייו, ולהשוותם כשאר אזרחי הארץ', שהרי 'יש בזה כדי להגביר 

העולם עם ישראל משום שעיי כל העולם שואות אליו לדעת איך אחו מתהגים עם את השלום של 

המיעוטים שבייו, לאחר שבמשך אלפי שים סבלו אחו מהיותו מיעוטים, רדפים על צוואר בכל 

  934הגולה'.

הלכתיים כ'דרכי שלום' -זק הרב גורן גם מכוחם של שיקולים מטאיאת תפיסתו האויברסלית ח

משום איבה', כשהוא עוסק בקבורת וכרי בבית קברות יהודי, סוגיה שלדידו יש לעסוק בה 'מקודת או '

מבט הלכתית ואושית גם יחד. מכיוון שהקריטריון של "דרכי שלום", או "משום איבה", יש לו תוקף רב 

   935גם מבחיה הלכתית'.

פרטיקולרית עם עמדתו של מקובל לזהות גישה אויברסלית עם עמדתו של הרמב"ם וגישה 

בהתאם לזיהוי זה, ראה שיתן למקם את הרב גורן בתווך, כפוסק המבקש למזג בין היסוד  936ריה"ל.

  הפרטיקולרי של ההלכה היהודית עם היסוד האויברסלי שבה. 

  . רציוליות 1.3

תורת 'רו כזכור, במסגרת לימודיו האקדמיים למד הרב גורן פילוסופיה יווית, והדבר יכר בספ

שחלק יכר ממו מוקדש להשוואה בין הפילוסופיה והתיאולוגיה היהודית לזו היווית. על  'הפילוסופיה

ראוי לבחון את יחסו של הרב גורן לרציוליות, זאת מתוך החה, שמחויבות לשיקולים רציוליים זה רקע 

  תו המדיית.בלבד או לחילופין מחויבות למקורות המסורתיים, אמורה להשפיע על מש

תבסס על הרמב"ם בכל הוגע לערך הרציוליות, כשהוא מצטט את דברי הרמב"ם ההרב גורן 

  (רמב"ם משה תורה, הלכות עבודה זרה א, ג): תבעיין דרכו של אברהם אביו אל האמוה המוותיאיסטי

 אביו] התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב אברהם=כיון שגמל איתן זה [

  ביום ובלילה. 

                                                 
 . 381תורת המדיה עמ' ה"ל,  934

. באופן דומה כתב הרב גורן בוגע לחובה לאפשר לאזרחים לצאת מהמצור על ביירות, ש'חובה זו מוטלת גם על 288שם, עמ'  935

ברורה בידון זה ומחייבת, פן יצא  רבי ישראל. להפעיל את מידת הרחמות שבתורה ושבהלכה בייחוד כאשר ההלכה היא

 ).423צדיקים עם רשעים ללא הבחה' (שם, עמ'  הריגתמאפשרת חילול השם חס וחלילה שיאמרו שתורת ישראל 

  .150-149, ומקורות בהערות 42, עמ' גם הדמוקרטיהד ,ראו הליגר 936
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והיה תמה: 'היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה והג תמיד ולא יהיה לו מהיג? ומי יסבב 

  אותו?' כי אי אפשר שיסבב את עצמו. 

ולא היה לו מלמד, ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כשדים בין עובדי כוכבים 

  פשים, ואביו ואמו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם. יהט

ו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבותו הכוה, וידע שיש ולב

שם אלוה אחד והוא מהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל המצא אלוה חוץ ממו, 

  וידע שכל העולם טועים...

סיק הרב גורן 'שגם דרכו התיאולוגית הראשוית [של אברהם אביו] התחילה המדברי הרמב"ם 

מעלה, על ידי עריכת מחקרים וחיפושי דרך להסברת העולם, ורק אחרי כן, לאחר שהכיר אברהם מלמטה ל

   937את בוראו מכוח ידיעתו את ה', תגלה אליו ה'. ומכאן ואילך שרתה עליו שכיה ומלמדתו דעת ותבוה'.

כלומר הבסיס לאמוה היהודית הוא מחקר פילוסופי רציולי, שמכוחו הגיע אברהם אביו 

סקה שיש בורא לעולם. רק לאחר מכן הגיעה ההתגלות. אמם יש לשים לב לכך שההתגלות לא הוזכרה למ

בדברי הרמב"ם והיא תוספת של הרב גורן. מצא שלדעת הרב גורן מחקר רציולי הוא הבסיס לאמוה 

  הדתית, אולם על גבי מחקר זה ומכוחו מגיעה ההתגלות.

שעשה הרב גורן בין אפלטון לבין פילון, ובין אריסטו לבין הדברים עולים בצורה חדה מההשוואה 

  הרמב"ם:

אריסטו, עקב גישתו המדעית הטהורה ללא כל התחייבות תיאולוגית מוקדמת, הגיע 

 מכך כתוצאה. הקוסמולוגי'היש'  כל וצחיות העולם קדמות בדבר ולידי השקפת

  ...לחלוטין כפסיבי ואצל) האלקים' (הוא העליון'הטוב  או' העליון'העצם  מצטייר

"י ע להתקבל יכולה איה, האלקות שהוא העליון העצם על אריסטו של זו השקפה

התיאולוגיה בכלל, מאחר והרמב"ם בעצמו במורה בוכים כותב כי  ידי ועל"ם הרמב

קדמות העולם... סותרת הדת מעיקרה, ומכזבת כל אות בהכרח ומבטלת כל מה 

                                                 
 .111תורת הפילוסופיה, עמ' הרב גורן,  937
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  938שתחיל בו התורה.

שהמחקר  ם"הרמב עומתשל אריסטו היא תוצאה של מחקר רציולי בלבד, ל כלומר המסקה

  הרציולי שלו התבסס על החות יסוד דתיות, כבריאת העולם וההשגחה האלוקית. 

ל. המחקר ו, אך אין היא חזות הכאמם ראה אפוא שבעיי הרב גורן, הרציוליות חשובה

אך לאחר שהשיג האדם את האמת, הוא זוכה הרציולי הוא הדרך של האדם לחיפוש אחר האמת, 

  939עובדות חדשות ומעשירה את היתוח הרציולי שלו. ולהתגלות אלוקית, המבררת ל

  סיכום .1.4

יתוח תפיסת עולמו של הרב גורן חושף תמוה עולם מורכבת, המכילה אמם את כל שלושת 

  ומסויגת.  יסודות התשתית הורמטיבית של הדמוקרטיה הליברלית, אך בצורה מוגבלת

הרב גורן מחזיק בגישה קולקטיביסטית, שבשם הקולקטיביות מוכן גם להגביל את זכויות הפרט 

לטובת קידום מטרות לאומיות. הוא מבטא עמדות פרטיקולריות מובהקות, לצד עמדה המייחסת לעם 

מב"ם. מכוחה היהודי תפקיד אויברסאלי ושאיפה לשלום עולמי ואחווה בין העמים ברוח תפיסותיו של הר

דד בקידום רווחת בי המיעוטים במדיה היהודית, בקבורת חיילים שאים יהודים ישל תפיסה זו הוא אף צ

בקברי ישראל ועוד. ולבסוף, הוא צעד בדרכו של הרמב"ם בתפיסה שלפיה את האמוה הדתית יש לפתח 

  ות לצד הרציוליות. לאורו של המחקר הרציולי, אולם הרב גורן הדגיש את החשיבות של ההתגל

מכלול עמדותיו של הרב גורן מעלה שהוא טה לגישה הרפובליקית יותר מאשר לליברלית. כעת 

  בחן האם הייתה לכך השפעה על עמדותיו בעייי עקרוות היסוד.

  עקרוות יסוד דמוקרטיים .2

  ריבוות העם. 2.1

). את יישומו של 35 עמ'קרון יסוד ראשון במעלה במשטר הדמוקרטי (לעיל יריבוות העם היא ע

                                                 
  .151-150שם, עמ'  938

, שם הוא כתב: 'או משתדלים להבין את המטרה העיקרית של כל חוק מחוקי התורה. 46משת הגורן, עמ' ה"ל, ראו גם:  939

אם זאת, אם אחו לא מביים את הצדק, או לא יכולים בשום פים ואופן לבטלה. המדרון החלקלק הוא בהפיכת ההבה 

 של האדם כתאי לקיום החוק'.
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  הן בוגע לחקיקה.ועיקרון זה יש לבחון הן בוגע לשיטת המשטר, הן בוגע למקור הסמכות של המהיג 

  המשטרשיטת  .2.1.1

בכמה מקומות חזר הרב גורן על טעתו כי לשיטת הרמב"ם, המדיה היהודית האידיאלית תוהג 

וכי 'לא תיתכן עריכת מלחמת מצוה או מלחמת  940על ידי המלך, ששלטוו תלוי 'בהחזרת הבואה בישראל',

הרב גורן שגם ן טעבהמשך לכך  941רשות וכיבוש הארץ, אלא על פי מלך ועל פי סהדרי גדולה וכהן גדול'.

לשיטת הרמב"ם, כאשר לא יתן להמליך מלך יתן להסתפק במשטר שהקים העם, קרי במשטר דמוקרטי, 

מץ עמדה זו, ודחה את עמדת יהרב גורן א ומשטר זה מחזיק בסמכויות ההלכתיות של מלך ישראל.

   942החולקים על הרמב"ם לפי הבתו, בעיין זה.

יא ראיות לכך שהרמב"ם עצמו תמך במשטר דמוקרטי, אולם מן הראוי לציין שהרב גורן לא הב

הרב גורן הסיק זאת מעמדתם של פוסקי הלכה מאוחרים. בהמשך לכך הוא הסתמך על שיטת הראי"ה קוק 

דגם מצא שהרב גורן דגל ב 943שבהיעדר מלך, סמכויותיו חוזרות אל העם ומאפשרות משטר דמוקרטי.

החולקים על הרב גורן איו מזכיר את אברבאל בין זאת ועוד,  בלבד.) 41(ראו לעיל עמ'  דמוקרטיה בדיעבד

). ייתכן שלא הזכירו משום שלא ראה בו 39הרמב"ם, אף שהוא התגד חרצות לשלטון המלוכי (לעיל עמ' 

  פוסק הלכה אלא פרשן, שאין לתת לדבריו משקל ורמטיבי.

אולם גם בעיין זה מצא פער בין הדברים הזכרים לעמדות שביטא בהרצאותיו בטכיון, שמהם 

  מוקרטי. כך למשל, בוגע למצוות מיויו של המלך הוא ציין:עולה שהמשטר הרצוי הוא ד

אם כי ההלכה קובעת את מיוי המלך כמצווה שצטוו עליה ישראל בשעת כיסתם 

רצוי יותר , והביאיםלארץ בימי יהושע, אין היא מצווה חיובית. ולפי דעת התורה 

  944או שופטים הבחרים על ידי העם. 'שיאות'מעין דמוקרטי - משטר

                                                 
  .19תורת המדיה, עמ' ה"ל,  940

  שם. 941

  . 472; 97-96; 27שם, עמ'  942

 .130; ה"ל, הלכות מדיה בישראל, עמ' 89; 79; ה"ל, משת המדיה, עמ' 372; 66ה"ל, תורת המדיה, עמ'  943

  (ההדגשה איה במקור). 30תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  944
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כפי שייקרא גם ו 945מן הסוג שהתקיים בימי בר כוכבא ,בהמשך הוא אף כתב שמשטר שיאותי

  עדיף על משטר מלוכי.  946המשיח,

בהיר מהי משמעותה המעשית של השיאות, זולת הקביעה הכללית ש'מעמדו הא לאולם הרב גורן 

אף לא ברור ששיאות פירושה משטר בעל מאפייים דמוקרטיים,  947של שיא בדרך כלל פחות ממלך'.

ש'מלכות השמים שתתגלה ותופיע  מכיווןבהיר שלעתיד לבוא יהיה שיא ולא מלך המשום שהרב גורן 

לימות המשיח היא אשר תשגב לבדה על כל הטבע והיקום, ואורו של מלך המשיח יועם באור האין סוף 

  948יתברך'.

שהפער בין המקורות השוים קשור לקהל השומעים. בהרצאותיו בפי אף בעיין זה דומה 

סטודטים בטכיון הוא טען שהמשטר האידיאלי הוא משטר דמוקרטי (שמטרתו הגה על זכויות הפרט, 

כאמור לעיל), ככל הראה משום שרצה ליצור אהדה לשיטת המשטר היהודית, אף במחיר הצגה לא 

ת, בכתביו התוריים הוא מעדיף משטר מלוכי. יש להעיר עוד שהעדפת לעומת זא 949מדויקת של עמדותיו.

משטר מלוכי על פי משטר דמוקרטי פירושה העדפה של ההתגלות (בתורה) על פי הרציוליות שבדרך כלל 

הביאה בימיו של הרב גורן להעדפת דמוקרטיה. אם כן, לעמדתו המסויגת של הרב גורן ביחס לרציוליות 

  על משתו המדיית. יש גם השפעה

  מקור הסמכות של המהיג .2.1.2

במקומות רבים חזר הרב גורן על השקפתו העקרוית, שסמכויותיו של המהיג מקורן בציבור. 

לדבריו, בתקופת השופטים המהיג בחר על ידי העם בהתאם לעיקרון הקובע שלא יתן למות מהיג 

בקשה של העם למות מלך ואישרור של המיוי בידי לציבור ללא הסכמת הציבור, ואף מיוי המלך מותה ב

  950העם.

                                                 
  .47שם, עמ'  945

  .526תורת המועדים, עמ' ה"ל,  946

  .513-512עמ'  תורת השבת והמועדה"ל,  947

  .517שם, עמ'  948

), משום שבכל המקורות 202עמ' לעיל כגון לא יתן ליישב בין המקורות באמצעות ההבחה בין משטר ראוי למשטר אידיאלי ( 949

  הזכרים לעיל דן הרב גורן במשטר האידיאלי. 

 .'ממשל על התיים מרצון': 64עמ' שם, , וכן 30-29תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  950
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לדבריו, סמכויות החקיקה שבידי המלך אף הן מבוססות על הסכמת העם, ו'זוהי השקפה הלכתית 

 951מקורית הזהה עם השקפות עולם מודריות, הרואה את מקור הסמכויות של השלטון ברצון העם'.

הלכתית של מדית ישראל לחוקק חוקים, אף שאין בה כיר הרב גורן בסמכות ההמכוחה של השקפה זו 

בדבריו, הרב גורן חשף את המודעות שלו לכך שהכרעתו משתלבת עם העמדות  952מלך, סהדרין וכהן גדול.

  .המקבלות עמדות מודריות מבלי לציין זאת גישה הרבית המקובלתכ שלאהמודריות, 

  החקיקה  .2.1.3

  חייבים את עם ישראל ואים תוים לבחירתו:הרב גורן קבע באופן ברור שחוקי התורה מ

התורה) איה תון דמוקרטי, היא  חוקיהחקיקה, הורמה הבסיסית של החקיקה (והם 

תוה מן השמים וקבועה ועומדת. ורמה זאת מהווה את החלק העליון של הפירמידה 

   953של ורמות החקיקה.

וקרטי, והוא קבע את היחס הראוי בין שי מודע למתח שבין עיקרון זה לעיקרון הדמהיה הרב גורן 

  העקרוות בלשון זו: 

מדיה דמוקרטית מיסודה, המושתתת על עקרון חופש הפרט,  היהעל אף שמדיתו 

שלטוה קבעים על ידי ביטוי חופשי של רצון העם, אין עקרון -ומערכת חוקיה וסדרי

זה יכול לחול על חוקי יסוד מקודשים של תורת ישראל, המהווים את שורש שמתו של 

   954העם, ואת תוכן ייחודו הצחי על פי העולם כולו.

קרון ריבוות העם אך ורק כשהוא איו פוגע ב'חוקי יעהדגיש כאן שהוא מוכן לקבל את הן הרב גור

  יסוד מקודשים של תורת ישראל, המהווים את שורש שמתו של העם'. 

                                                 
, 55('סמכות זו של המלך מקורה בעם'), וכן שם, עמ'  53ה, עמ' תורת המדיה"ל, . וראו גם, 81משת המדיה, עמ' ה"ל,  951

  בוגע לסמכות המלך ובית מחוקקים.

 .96-97; 27שם, עמ'  952

  .29תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  953

 , שמצביע על כך שבדברי הרב גורן172-171עמ',  ,ישראלי-. ראו בעיין זה: שגיא, המסע היהודי52משת הגורן, עמ' ה"ל,  954

חילוית במרחב הציבורי -מצויה הדיכוטומיה 'דת ומדיה' במובן השולל לגמרי את הלגיטימיות של קיומה של יהדות

  ובשאלת הזהות היהודית.
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דגיש שהיקף תחולתו של עקרון ריבוות העם רחב, דווקא כאשר הדבר וגע הלצד זה הרב גורן 

קה המלוכית. בעוד ש'חוקי הסהדרין, שהם הגזירות והמהגים, לחקיקה הדתית, מכפי שהוא בוגע לחקי

כפופים לרצון וליכולת הציבור לקיימם, חוקי המלכות כפויים על הציבור באשר כלפיהם האיטרס של 

קפם של חוקי המלוכה מבוסס על התמיכה של הציבור בעצם קיומו ובמילים אחרות, ת 955המדיה קובע'.

  שתוקפן של תקות חכמים מותה ברצון העם לקבל כל חוק בפרד. של השלטון המלוכי, בעוד 

  כרעת הרוב ה .2.2

כידוע, העיקרון הדמוקרטי של הכרעה על פי רוב דעות מעוגן כבר בפרשות חכמים לדברי התורה, 

מש בעיקרון זה, שמעיקרו ועד כדי לקבוע את דרך תשה). הרב גורן ב'אחרי רבים להֹטת' (שמות כג, 

בחילוקי דעות שבין דייים, גם כדי להכריע בשאלת שיטת הבחירות הראויה בעיי ההלכה ההכרעה 

ואף  956היהודית. לדבריו, שיטת הבחירות צריכה להיות כזו הותת ביטוי מרבי לדעותיהם של האזרחים,

א ראה ערך למצא שגם כאן הרב גורן  957מציין שהמדיה ועדה להגן על האיטרסים של רוב האזרחים.

  בהגה על זכויות המיעוט והפרט.

  שוויון זכויות פוליטיות .2.3

ו, הרב גורן לא דן בשאלת שוויון מזרבים אחרים שעסקו בשאלות של דת ומדיה בכ שלא

. בהמשך ראה שהוא דן בשאלת שוויון הזכויות ההזכויות הפוליטיות של שים ומיעוטים בפי עצמ

גם שוויון זכויות פוליטיות. בושא שוויון הזכויות  של מיעוטים, שוויון שכולל מן הסתםהאזרחי 

הפוליטיות של שים הוא לא עסק בכלל. מצא שהרב גורן לא הבחין בין זכויות פוליטיות לזכויות 

  , וראה בהן סוגיה אחת.אזרחיות

  בחרי ציבור כשלוחים .2.4

ורה אחת מקודות המחלוקת המרכזיות בין התפיסה הרפובליקית לתפיסה הדמוקרטית קש

לתפקידם של בחרי ציבור. לפי התפיסה הרפובליקית בחר ציבור הוא אמן של הציבור שאמור לפעול לפי 

שיקול דעתו למען הציבור ואילו לפי הגישה דמוקרטית בחר ציבור הוא שליח של הציבור ואמור לפעול על 

                                                 
  .70תורת הפילוסופיה, עמ' הרב גורן,  955

 .58תורת המדיה, עמ' ה"ל,  956

 .43תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  957
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  פי רצון הציבור.

מכוחה של  958בור שליח של העם.מץ את התפיסה הדמוקרטית, הרואה בבחר הצייהרב גורן א

תפיסה זו הוא קבע שבחר ציבור שבחר בשמה של מפלגה אחת, איו רשאי לעבור למפלגה אחרת, ומי 

. לדעתו, גם מי שבחר בבחירות ישירות איו רשאי 'לשות עמדתו המדיית 'גזלן'שעושה כך הוא בגדר 

   959לאחר שבחר'.

  עקרוות יסוד רפובליקיים .3

  שלטון החוק .3.1

הרב גורן מיעט לעסוק בעקרוות רפובליקיים. העיקרון שבכל זאת זכה להתייחסות הרחבה 

ביותר בדברי הרב גורן הוא עקרון שלטון החוק. הרב גורן ראה בעקרון שלטון החוק את אחד מעמודי 

על  וסף 960.שחוקי המדיה כפופים לחוקי התורההתווך של המשטר במדיה היהודית. ראשית הוא כתב 

דגיש ש'היהדות מתגדת להשקפה שהייתה מקובלת בעולם ההליסטי, שהחוק לפי המלך הוא ההוא  כך

   962(לפי דעת התורה תוקפו של החוק מעל הכל)'. 961בלתי כתוב

אולם בהמשך הוא סייג, ש'חוקי הסהדרין מחייבים את הסהדרין עצמה ואת המלך. חוקי 

תיעה, משום שחלקה הראשון הולם את עקרון שלטון קביעה זו מפ 963המלכות אים מחייבים את המלך'.

החוק, בעוד שחלקה השי סותר עיקרון זה, מבלי לציין את המקור לקביעה שהמלך איו כפוף לחוקיו. 

   -הקביעה האחרוה אף מוגדת לדברים שכתב במקום אחר, ולפיהם 

כפוף לחוקי כדאי להדגיש שלפי ההלכה אין המלך מעל החוק והגוף המשפטי, אלא הוא 

  התורה ומערכת השיפוט שלה...

                                                 
 .28שם, עמ'  958

  .65-64המדיה, עמ' תורת ה"ל,  959

 .70תורת הפילוסופיה, עמ' ה"ל,  960

, והערה 5כך דרכו, עמ' ראו עוד: זילברג, ראש השה א, ג ('פרא בסיליוס אוומוס אוגריפיס').  , וילא,וראו תלמוד ירושלמי 961 

16. 

 .63תורת הפילוסופיה, עמ' הרב גורן,  962

 . 70שם, עמ'  963
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להיבחר על ידי הגוף המחוקק במדיה,  הואהוא הדין ביחס לראש הממשלה, דצריך 

  964.להדגיש שהוא כפוף לחוק ואיו מעל לחוקכדי 

דומה אם כן שהקביעה  965.'המלך כפוף לכל דין ומשפט הקיים במדיה'ובמקום אחר אף הדגיש ש

הרצאה שישאה בעל פה היא חריגה, ואיה משקפת את עמדתו העקרוית של הראשוה דלעיל, שמקורה ב

  הרב גורן, כפי שהובעה במאמרים שכתב ופרסם.

  זכות הקיין  .3.2

קרון השוויון הכלכלי מתקיים הקיין הפרטי, ערך שביו לבין ע הרב גורן את ערךהדגיש בכתביו 

ת תשי"ד שעסק בהלכה המעיקה לכל יהודי חלק בארץ ישראל, הוא מתח תמידי. כך למשל, במאמר מש

כתב ש'שיטה זו מטרתה להבטיח את זכויותיו המוחלטות של כל איש מישראל על חלקת אדמתו וחלתו 

שזכתה לו התורה בארץ ישראל. ולמוע הפקעת זכויות אלו על ידי צווים מלכותיים ותקות אחרות של 

לו מפי הגבורה, ואין רשות בעולם הרשאית להפקיע המדיה. כי חלתו של כל יהודי בארץ ישראל הובטחה 

  966אותה'.

על עיקרון זה שב במאמר מאוחר יותר, שבו קבע ש'גם מלך ישראל ומלך ממלכי בית דוד בעל 

הסמכות השלטוית העליוה, איו רשאי להפקיר ממום של ישראל... מזה יוצא שגם ממשלת ישראל אין 

   967ילו של עברייים'.לה סמכות להפקיר ממום של ישראל ואפ

  הרב גורן קבע שחוקי התורה ועדו לקדם גם שוויון כלכלי:במקביל אולם 

ההפעלה המלאה של כל מערכת החוקים, הדיים וההלכות... שמטרתם הכוללת [היא:] 

יצירת משטר חיים כלכלי אידיאלי, המבטיח שוויון זכויות מלא בכל שטחי החיים 

של החלוקה האגררית השוה בין כל חלקי  והפעלהושמירה קפדית על קיום 

האוכלוסייה כבזמן חלוקת הארץ בראשוה, תוך שאיפה להשגת שוויון גם בסוגי 

                                                 
  .67תורת המדיה, עמ' ה"ל,  964

 .147משת המדיה, עמ' ה"ל,  965

 .81, עמ' שם 966

  .336-335תורת המדיה, עמ' ה"ל,  967
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  968הרכוש האחרים בין כל שכבות העם.

כמה עשרות שים מאוחר יותר, הוא חזר על עמדה זו במאמר על קו העוי שבו הוא כתב שהחזון 

חד מתפקידיו של המשיח הוא 'לבטל את העוי מן העולם, וליצור הכלכלי של התורה הוא שוויון כלכלי, וא

   969אורח חיים שווה לכל בי אדם'.

ראה אפוא שהרב גורן ראה במצוות היובל, הדורשת שהקרקעות יחזרו לבעליהן כל חמישים שה 

דגם כלכלי יהודי שלם, המשמר את החלה של הפרט מפי השלטון ואף מפי השתלטות כלכלית, מחד 

  יסא, ומגביר את השוויון הכלכלי, מאידך גיסא. ג

אך לא מוטל  970הלכה למעשה, הרב גורן סבר שעל הממשלה מוטלת האחריות למוע עוי בלבד,

עליה לחתור לשוויון. משמעותה של אחריות זו היא, שעל הממשלה 'להחזיק את רמת החיים האותה של 

כל זקק באופן פרטי, עיין המוטל על אזרחי המדיה  אך לא מוטל עליה לדאוג לרווחתו של 971כל הציבור',

  מכוחה של מצוות הצדקה. 

ראה הרב גורן את המדיה כמגשימה את עיקרון החלוקה  ידיאלייתן אפוא לסכם, שבחזוו הא

למעשה, הרב גורן סבר שעל מדית אולם, השוויוית של המשאבים, תוך שמירה על זכות הקיין הפרטי. 

  מדייות של רווחה שמטרתה למוע עוי, אך אין היא דרשת לקדם שוויון כלכלי.ישראל לקיים 

  עקרוות יסוד ליברליים .4

את תפיסתו של הרב גורן בוגע לעקרוות היסוד הליברליים בחן דרך שי עקרוות יסוד מרכזיים 

  של הליברליזם המודרי: החירות והשוויון. 

  יתחירות, סובלות, פלורליזם וכפייה דת  .4.1

(משה תורה, הלכות תשובה פרק ה)  ם"הרמב הרב גורן דן בערך החירות אגב עימות בין שיטת

שלפיה מסורה בידי האדם בחירה חופשית, לבין הלכות רבות שמהן עולה שיתן לכפות על אדם לקיים את 

                                                 
 .7עמ'  ,תקפו שלה"ל,  968

 .374תורת המדיה, עמ' ה"ל,  969

('ברור שהאחריות כולל על הצדקה והרווחה ולמוע את העוי בישראל, ככתוב 'אפס כי לא יהיה בך אביון',  371שם, עמ'  970

  ובראשוה על ממשלת ישראל שהיא הרשות העליוה של עם').מוטלת בראש 

 .372שם, עמ'  971
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  ת מעשית:לחירו 'טבעי-במישור השמיימי'המצוות. כדי ליישב בין המקורות מבחין הרב גורן בין חירות 

הבחירה החופשית... אין  בדברעל אף ההכרזות של הרמב"ם ורב סעדיה גאון וסיעתם 

טבעי. מפי שתורת ישראל איה ותת בחירה חופשית -זה אלא במישור השמיימי

  972לאדם אלא כופה היא את אמותה, ערכיה ומצוותה על כל האושות.

שר זה יש לאדם בחירה חופשית. לעומת זאת, ל איו כופה על האדם כיצד להוג ובהק- דהייו, הא

התורה כופה את הדת על כל האושות בעזרת עושים כבדים שמטילים בתי הדין הדתיים, ובהקשר זה 

  שללת הבחירה החופשית מן האדם.

תעשה לכפיית קיומן -בחין בין כפיית קיומן של מצוות לאהבהקשר של הכפייה האושית, הרב גורן 

תעשה, אף שבפועל, -דבריו, אין חולק שיתן לכפות על אדם להימע מלעבור על מצוות לאשל מצוות עשה. ל

לעומת זאת, בוגע  973ד.והלכתיות, האפשרות להעיש את העבריין הייתה מצומצמת מא-בשל מגבלות פים

ת לכפיית הקיום של מצוות עשה יש מחלוקת בין הרמב"ם, שמדבריו עולה שאין כופים על אדם לקיים מצוו

  974אלה, לפוסקים רבים אחרים, הסבורים שיתן לכפות על אדם לקיים גם מצוות עשה.

הרב גורן, לעיין כוחה של הבחין במאמר קצר שפורסם בשת תשכ"ד (ושוב בשת תשל"ח), 

  המדיה לכפות על אזרחיה לקיים את המצוות, בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי:

חוק, בין המדיה לדת, בין התורה למעשה. אבל צריך להיות שילוב מלא בין ההלכה ל

אין הדברים אמורים ואים וגעים לרשות היחיד של האזרח ולהתהגותו 

. בקשר לכך, או חייבים אמם האידיבידואלית שלא בתחום הציבורי ולא בפומבי

להפעיל את כל אמצעי ההסברה והשכוע, כדי להחזיר את היחיד לדרך התורה 

ן לו זכות להפעיל את סמכויות המדיה, על מת להשפיע על אורח והמצווה, אך אי

חייו הפרטיים של האזרח. בכגון זה מחייבת תפיסתו הממלכתית וגישתו 

הדמוקראטית, לתת ליחיד להוג על פי הכרתו ומצפוו, ושכרו על מעשיו הטובים 

                                                 
 .230-229 ;226שם, עמ'  972

 .228שם, עמ'  973

 .243שם, עמ'  974
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  975ידי שמים.  תון ב –ועושו על הרעים 

יה דתית ברשות היחיד, ושהתגדות זו ביטאה יב גורן התגד לכפשהר 976מדברים אלו הסיק רוזק

עמדה הלכתית השעת על מקורות ההלכה. אולם דומה שזוהי מסקה מרחיקת לכת, שאיה מתחייבת מן 

מתיישבת עם דברים שכתב הרב גורן במקומות אחרים  יהאף אהיא המקור המצומצם שעליו היא שעת ו

  בהם דן בושא זה בהרחבה. ש

דגיש ש'אין... להפעיל את סמכויות המדיה על מת להשפיע על אורח חייו הפרטיים של ההרב גורן 

האזרח' מכוח 'תפיסתו הממלכתית וגישתו הדמוקראטית', וראה שיש בכך רמז לכך שעמדה זו איה 

מסקתו של רוזק אף איה  יצוי.עמדה הלכתית מקורית, אלא עמדה שמקורה בפשרה הובעת מאילוץ ח

מתיישבת עם דברי הרב גורן הזכרים לעיל, על כך שהבחירה החופשית קיימת רק במישור הפילוסופי, 

  ומכאן משמע שבעולם המעשה עיקרון זה לא מתקיים, אפילו ברשות היחיד.

סקה ה דתית ברשות היחיד, שמקורה בפיראה אפוא שהקביעה הזכרת, התומכת בחופש מכפי

יחידה שאיה מגובה במקורות הלכתיים, איה משקפת עמדה הלכתית מקורית אלא תוצר של אילוץ 

חיצוי. העמדה העקרוית של ההלכה, אליבא דהרב גורן, כפי שזו באה לידי ביטוי במאמר מקיף ומומק 

   שעסק בסוגיה זו היא, שבמדיה היהודית אין האזרח הה מחופש דת.

 977,לישראל ראשיהיש במאמר וסף שכתב בתקופה שבה כיהן הרב גורן כרב  חיזוק לפרשות זו

ל איו כופה על האדם לקיים את -ובו כתב שבחירה חופשית קיימת רק במישור השמיימי, במובן זה שהא

המצוות. לעומת זאת המדיה אמורה לכפות את חוקי הדת, בעיקר בחוקים שמטרתם 'להבטיח את קיומו 

עם ואת מורשתו היהודית', כחוקי הישואין, הגיור, הכשרות במוסדות ציבור, שמירת של העם היהודי כ

כיוון ששמרת חירות מהשבת הציבורית ועוד. לדעת הרב גורן אין בכך 'סתירה קוטבית' לדמוקרטיה, 

הפרט בחייו הפרטיים, ואף מדברים אלו משמע שההכרה בחירות הפרט ברשות היחיד איה תוצר של 

                                                 
  .54ה"ל, משת המדיה, עמ'  975

 .508עמ'  ,רוזק, עיון מחודש 976

  .129גורן, דמותה הרוחית, עמ' ב הר 977
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   978ית מקורית אלא של אילוץ ופשרה עם הערכים הדמוקרטיים של מדית ישראל.עמדה הלכת

לא למותר לציין שלדברי הרב מחם הכהן, הרב גורן לא רק תמך בכפייה דתית באופן עקרוי אלא 

ראשי לצה"ל, הן ברמת 'החקיקה' של פקודות מטכ"ל הן ברמת הגם יישם תפיסה זו בתפקידו כרב 

, ש'צה"ל הוא הגוף היחיד תשי"געד כדי כך שהוא יכול היה להכריז בגאווה בשת  979'השיפוט' על פיהן,

  980במדיה שמתהל בהתאם לחוקי התורה'.

קדיש פרק קצר לימוקים המופיעים בחז"ל לכך השעסק בסוגיה זו הוא  981במסגרת מאמר וסף

אדם ברמה הגבוהה הדרשת  שכיום לא יתן להוכיח (מלשון תוכחה) מי שאיו שומר מצוות בימיו: א. אין

כיוון שאין מי שיודע את הדרך הכוה להוכיח מכדי להוכיח אחרים, ב. החוטאים לא יקבלו את התוכחה, 

מבלי לפגוע במקבל התוכחה. אולם לאחר מכן הוא חזר לדון בחשיבות מצוות התוכחה ובשאלה על מי היא 

  יא דעות שוות בעיין מבלי להכריע. בהמוטלת: על הציבור כולו או על המהיגים הרוחיים, ו

תוכחה היא מצווה המוגדת לפלורליזם, שהרי היא מיחה שמי שמוכיח יודע את האמת טוב יותר 

כיוון שאין בה כבוד לעמדתו של מי שמוכיחים. מעמדתו מ. היא אף מוגדת לסובלות, מקבל התוכחהמ

י, יתן להסיק שהוא התגד לפלורליזם ההלכתית של הרב גורן התומכת בתוכחה לפחות באופן עקרו

וסובלות. עמדה זו משתלבת היטב עם עמדתו בעד כפייה דתית, שמיחה חוסר סובלות כלפי החוטא. 

יתרה מזו, אפילו מהעיסוק של הרב גורן בימוקים שלא להוכיח בימיו אין ראיה שהוא התגד לכפייה 

ד פרט אחר, לעומת זאת, הכפייה עשית על ידי כיוון שתוכחה היא מעשה של פרט אחד כגמ ,דתית

  המדיה. 

ראה אפוא שהרב גורן תמך באופן עקרוי בכפייה דתית, עמדה המוגדת בתכלית לתפיסה 

                                                 
חזון איש (יורה דעה ב, כח), שאשים שאים שומרי מצוות בימיו הם האת עמדת  קיבללהשלמת התמוה יצוין, שהרב גורן  978

בגדר 'תיוקות ששבו', ואין להחיל עליהם את דין מומר של ההלכה, המאפשר קיטת סקציות שוות כגד מי שאיו שומר 

  , דין מחלל).ב גורןתורה ומצוות (הר

תיות של הרב גורן שיסודן ברצון לקרב חילוים אל התורה (הולדר, בהתאם לגישה זו, הולדר סוקר מספר הכרעות הלכ

), בצד תמיכה בכל מהלך שיגרום להגברת שמירת מצוות על ידי חילוים, כסגירת 311-285; 284-277דיוקו ההלכתי, עמ' 

  ).286-284בקומטים בשבת (שם, עמ' 

למחבוש חיילים שהתפללו במיין שלא על פי והכיס גורן שפט הכהן. בראיון סיפר הרב הכהן כי הרב רכיץ, ראיון עם הרב  979

  הוסח האחיד. 

  .43; 39משת הגורן, עמ' הרב גורן, , ראו עוד ברוח זו: 350צמרת, שלמה ודוד, עמ'  980

  .9-8כל ישראל, עמ' ה"ל,  981
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  הליברלית, המקדמת ערכים של חירות, פלורליזם וסובלות.

  אזרחי שוויון זכויות .4.2

יחסות מיוחדת לזכויות פוליטיות. כאמור לעיל, הרב גורן דן בשאלות של שוויון זכויות, ללא התי

זכויות וסוגיות: זכויות בי המיעוטים  תיאת עמדותיו של הרב גורן בוגע לזכות השוויון בחן דרך ש

  האישה.

  זכויות המיעוטים .4.2.1

שאלת זכויותיהם של בי המיעוטים העסיקה רבות את הרב גורן לאורך השים. לשם כך הוא 

, המעיק למיעוט שאיו יהודי גר תושבדרש לקבוע האם בי המיעוטים זכאים כיום למעמד ההלכתי של 

רוית זכות להתגורר בארץ. קבלת מעמד זה מותית בשמירה על שבע מצוות בי ח, ובעיין זה עמדתו העק

של הרב גורן היא ש'יש להיח שהרוב מבין המוסלמים והוצרים שומרים ז' מצוות בי ח אלא אם כן הם 

  982מוכיחים את ההיפך'.

'גם אם היו הערבים שומרים ז'  גר תושביחד עם זאת, הרב גורן טען שערביי הארץ אים בגדר 

לפי הרמב"ם. ועכשיו שאין היובל והג אין מצוות... משום שאין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל והג 

רוצה לומר, לא די בשמירת מצוות בי ח בפועל, אלא יש לקיים הליך פורמלי, והליך  983והג דין גר תושב'.

  כזה איו יכול להתבצע בימיו.

הרב גורן משקל רב גם לעמדותיהם המדייות של ערביי הארץ. לגבי ערביי יהודה, ייחס בהקשר זה 

, אף גר תושבשתמיכתם באיתיפאדה הראשוה איה מאפשרת להכיר בהם כ 984ועזה הוא כתב שומרון

אילו היה יתן לקבל גרים תושבים בימיו, משום שהתמיכה האקטיבית והפסיבית באיתיפאדה שכוללת 

   985רצח יהודים חשבת כהפרה של 'מצות לא תרצח ומצות דיים, שהיא משבע המצוות שצטוו בי ח'.

                                                 
  .294תורת המדיה, עמ' ה"ל,  982

 .30-29שם, עמ'  983

  .71-70משת המדיה, עמ' ה"ל,  , לעמדה דומה ראו:121-120, עמ' שם 984

וסיף, שקבלת שבע מצוות בי ח חייבת להתבסס על ההכרה שכך ציוותה תורת משה, ואילו המוסלמים הלטעם זה הוא  985

הוא אמוה בתורה, תאי ומאמיים בקוראן ולא בתורה. דהייו, ישו תאי וסף מעבר להקפדה על שבע מצוות בי ח 

  שהמוסלמים אים עומדים בו. 
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יין אמחרצות בעכון , גר תושבם חרף עמדותיו ה הרב גורן להכיר בזכותם של פליטי היה

מלחמת השחרור (ערבים אזרחי ישראל) שהשלימו עם מדית ישראל 'ליהות מזכויות גר תושב המבוארים 

מדבריו כאן  986בתורה ומצווים להחיותם ולהשוותם לישראל, כדי שלא לגרום לאיבה ומפי דרכי שלום'.

  שמע שהוא סבור שמן הראוי להעיק זכויות שוות למיעוטים.

תפיסה זו ככל הראה עומדת גם ביסוד עמדתו העקרוית, שיש להתייחס אל בי המיעוטים באופן 

שוויוי, או למצער, להעיק להם זכויות שוות על בסיס העיקרון 'פרד אבל שווה', כפי שיפורט לקמן. כמו 

יהודים, ובמיוחד למתן ריבוות לערבים בארץ -קף למתן זכויות קיבוציות ללאכן, הרב גורן התגד בתו

  ישראל, ופרט.

הרב גורן סבר שכשם שמוטל על המדיה לסייע לזקקים יהודים, עליה גם לסייע לזקקים שאים 

כם בקביעה העקרוית ש'תושבי ישראל מבי המיעוטים, מותר להעיק להם יאת עמדתו הוא ס 987יהודים.

כויות שוות, ולהשוות את מעמדם הכלכלי עם מעמדו', ובלבד שהם 'אים פועלים כגד מדית ישראל, ז

ואים חברים בארגוי הטרור למייהם, וקיבלו עליהם את המרות של מדית ישראל, ולו רק משום שאין 

וות' ללא הבעת , שהרי כתב ש'מותר להעיק להם זכויות שיותר דבריו כאן מסויגים 988להם ברירה אחרת'.

  עמדה.

יהודי בבית קברות יהודי, -יהודים במאמר בושא קבורת לא-הרב גורן עסק בשאלת שוויון של לא

בבית קברות פרד. ולגבי המקרה שבו הוא  989לקבור את חללי האויב במלחמהחייבים והוא כתב שיהודים 

, אך לאחר שוכרי כבר קבר בבית יהודים ('פרד אבל שווה')-עסק הוא כתב שיש לקבור בפרד יהודים ולא

  990קברות יהודי, יתן להשאיר אותו שם.

יהודים ובכלל זה לוצרים ולמוסלמים, -לסיכום, הרב גורן תמך במתן זכויות פרטיות שוות ללא

ת זכויות לבי מיעוטים תומסתבר שבכלל זה גם זכויות פוליטיות. לעומת זאת הוא היה סבור שאין ל

גד המדיי השיקול הדתי.הפועלים כתן עדיפות לשיקול הלאומי על פ מצא שהוא .ה  

                                                 
  .65, עמ' שם 986

  כרים עובדי עבודה זרה.ו) דעות, שיש להוג כך אפילו כלפי 376. הוא אף מביא (שם, עמ' 381, 376תורת המדיה, עמ' ה"ל,  987

 ).384של המאה הקודמת (שם, עמ'  80-על עמדה זו הוא חזר במאמר מאוחר יותר משות ה 988

  .291, עמ' שם 989

 .296שם, עמ'  990
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  זכויות האישה .4.2.2

 991ד לעסוק בזכויות שים.והרב גורן מאמיעט יסוק הרחב בזכויות בי המיעוטים, ומת העלע

אמם עם קום המדיה הציע הרב גורן להשוות את מעמדן של שים לזה של גברים בבתי הדין, מכוח 

   993ך הוא חזר בו מהצעה זו.א 992הסכמת הציבור,

הרב גורן חזר לעסוק בושא זה במאמר יחיד, שככל הראה לא פורסם, ובו קבע ששים שוות 

לגברים במעלתן הרוחית, וכפי שהוא מראה, אכן היו שים שזכו לבואה. בוגע לתפקידים שלטויים, הרב 

בל את עמדת הרמב"ם, שאישה איה יכולה למלוך, אך קבע שהציבור יכול למות אישה מרצוו, יגורן ק

לאורך הדורות, מאז תקופת התאים הייתה מחלוקת בעיין מעמד האישה. לדבריו, לכל תפקיד שלטוי. 

גוד בימי הבייים המחלוקת הייתה בין חכמי אשכז שחתרו להשוות את מעמד האישה לזה של הגבר, בי

מצא  994חלות תקות חכמי אשכז על יוצאי כל הגלויות.לטעתו, בימיו לחכמי ספרד ובהם הרמב"ם. 

  שבמאמר זה הוא תמך בהעקת זכויות שוות לשים, אך כאמור אפילו מאמר יחיד זה לא פורסם. 

שהרי סוגיה זו העסיקה את המדיה  995העיסוק הדל של הרב גורן בושא זה מעורר תמיהה רבתי,

ד לומר שהוא חשש מלעסוק דווקא בסוגיה זו, בזמן שהוא וכמו כן קשה מא 996הצעירה ואת העולם הדתי.

פחות כגון מעמדם של כרים והתעמת עם העולם הרבי בשורה ארוכה של -עסק בסוגיות רגישות לא

על ממד תפקיד ב 997'אמוה', העולמי ארגון השיםהייתה שיאת סוגיות. לכך יש להוסיף כי אשתו הייתה 

  998פוליטי.

                                                 
הכהן) הושא כלל לא היה על הפרק. הדבר מפתיע לאור העיסוק האיטסיבי של רכיץ, ראיון עם הרב לדברי הרב הכהן, ( 991

בהם עסק הרב גורן בעיין זה הוא הסתפק בדיון הלכתי ללא התייחסות שרבים אחרים בשאלת זכויות השים. גם במקומות 

  .242-230הלכות השבת והמועד, עמ' הרב גורן, רתית והציבורית, ראו למשל: למשמעות החב

  .18-17משת הגורן, עמ' ה"ל,  992

  .25, וכן שם, עמ' 20שם, עמ'  993

  .מעמד האשהה"ל,  994

  הכהן) לא ידע להסביר זאת.רכיץ, ראיון עם הרב גם הרב הכהן ( 995

 . 162, לעיל עמ' והרב וולדיברג ,89לעיל עמ'  ,ראו התייחסות רחבת לכך בכתביהם של הרב הרצוג 996

  רכיץ, ראיון עם אברהם גורן. 997

ון עם אברהם גורן) שאביו לא ראה צורך לעסוק בושא, כיוון שהיה ברור לו ששים הן בו של הרב גורן טען בפי (רכיץ, ראי 998
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  סיכום .5

בחיה שיטתית של משתו המדיית של הרב גורן מגלה שבמובים רבים, משתו איה דמוקרטית. 

ברמה הבסיסית ביותר, הדבר בא לידי ביטוי בשלילת כוחם של אזרחי המדיה לאמץ חוקים המוגדים 

כי, על המלך (ועל כל בחר ציבור) לחוק הדתי. לדעת הרב גורן, המשטר היהודי האידיאלי הוא מלוכי, אם 

  , בהיעדר מלך. דמוקרטיה בדיעבדאמם, הרב גורן תמך בדגם של  להישמע לרצון העם.

ה דתית בכל תחומי יהרב גורן אף לא היה ליברל במובן המקובל של הביטוי. הוא צידד בכפי

ת לשם כך מן העמדה החיים, אף שהיה כון להתפשר עם העקרוות הדמוקרטיים המקובלים כיום, ולסג

  יה דתית גם ברשות היחיד.יהמצדדת בכפ

לבי  גר תושבסתייג מהעקת מעמד של הלה הרב גורן יחס מסויג. הוא יאף כלפי ערך השוויון ג

כון להעיק להם זכויות שוות מכוח עיקרון 'דרכי שלום', כל עוד הם מגלים היה מיעוטים, אף שהוא 

, כוותו להעיק זכויות שוות לבי המיעוטים מוגבלת לעיקרון 'פרד אמות למדיה היהודית. לעיתים

  אבל שווה'. בשוויון זכויות שים הרב גורן לא עסק בכלל.

ראה אפוא שהרב גורן תמך בתיאוקרטיה רחבה, המחייבת משטר מלוכי וכפייה דתית מלאה, 

האישית של הרב גורן במשטר  ומוגדת באופן מובהק לדמוקרטיה. עמדה זו מפתיעה, לאור מעורבותו

  בהמשך. בו ב ירחהדמוקרטי של מדית ישראל, עיין ש

  במשת הרב גורן מדית ישראללציוות והיחס ל  .ה

  אידיאולוגיה .1

הוא תש"ז מעורה היטב בכל דברי ימיה של מדית ישראל. בשת והרב גורן היה ציוי להב, 

הראשון לצה"ל וכיהן בתפקיד זה במשך עשרים הצטרף לארגון ההגה, ומאוחר יותר היה לרב הצבאי 

ושלוש שים. במסגרת תפקידו זה קיים הרב גורן קשרים הדוקים עם מהיגי המדיה, ובהם דוד בן 

  אף על פי כן, יתוח עמדות שהביע במאמריו חושף תמוה מורכבת יותר.  1000ואריאל שרון. 999גוריון

                                                                                                                                                         
שוות זכויות. ובכל זאת יש לתמוה מדוע לא ראה מקום לכתוב את הדברים, לפחות כדי לשכע את הציבור, כפי שעשה בוגע 

 לשוויון לוכרים.

  .245בעוז ותעצומות, עמ' הרב גורן,  999
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  שלוש השבועות .1.1

הלכה חרדיים לפוסקי הלכה ציויים וגעת למעמדן של  אחת המחלוקות המרכזיות בין פוסקי

 , ולטעה ששבועות אלו אוסרות את הקמתה של מדית יהודית עד לבואו של המשיח'שלוש השבועות'

  . הרב גורן דחה טעה זו מכוחם של ארבעה ימוקים:)44(כאמור לעיל עמ' 

1001ועות כאלה;יש אמוראים החולקים על כך שהיו שב .1
 

1002תוקפן של השבועות מוגבל לאלף שים בלבד, ואלו כבר הסתיימו; .2
 

1003התועה הציוית והקמת המדיה עשו באישור בילאומי ולא כמרד באומות העולם; .3
 

השבועות היו מותות בשבועה של הגויים שלא יתעמרו בעם ישראל יותר מדי, ולאחר שהגויים  .4

  1004גם עם ישראל שוחרר מהשבועות שלו. ,לאורך שות הגלות ובמיוחד בשואה ,הפרו את השבועה

מצאו למדים, שבעיין של השבועות אימץ הרב גורן את עמדתם של רבים ציויים, החל מימי 

   ), שתוקפן של השבועות פקע, לדעתו, לפחות לקראת הקמת מדית ישראל.44תלמידי הגר"א (לעיל עמ' 

  אתחלתא דגאולה .1.2

קודת מחלוקת משמעותית וספת בין פוסקי הלכה ציויים לאלו שאים כאלה, וגעת לשאלה, 

  ומהווה חלק מימות המשיח?  'תא דגאולהאתחל'האם הקמת מדית ישראל היא בגדר 

ייחודית ביחס לרבים ציויים אחרים, על פיה המוח שיטתית ובעיין זה גיבש הרב גורן עמדה 

איו רלבטי משום שבתלמוד אמר רק שמלחמה היא אתחלתא דגאולה. מכאן הסיק  'אתחלתא דגאולה'

הרב גורן אף העיר,  1005י שהביו רבים אחרים.הרב גורן, שהמוח איו מתאר את תחילת ימות המשיח כפ

אך איו מתאר את  1006שהמוח מתאר היטב את מצבה של מדית ישראל, שכבר עברה כמה מלחמות,

                                                                                                                                                         
 .245-244שם, עמ'  1000

  .42-38תורת המדיה, עמ' ה"ל,  1001

  שם. 1002

  .455-453תורת השבת והמועד עמ' ה"ל, שם, וכן  1003

 .42-38תורת המדיה, עמ' ה"ל,  1004

 .475תורת המדיה, עמ' ה"ל, ; 598תורת המועדים, עמ' ה"ל,  1005

  .457תורת השבת והמועד, עמ' ה"ל,  1006
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  1007התקופה בכללה.

חלק מתהליך הגאולה עולה כבר ממאמר א והמדית ישראל כיון עמדה מסויגת בוגע לטעה ש

על  1008מהווה שלב בייים בין הגלות לבין ימות המשיח.שכתב בשת תשי"ח, שבו טען שמדית ישראל 

   –טעה זו הוא חזר באופן מפורט במאמר משת תש"ך 

שקיימת סמכות ואפשרות על פי התורה והבואה לכון מדיה עצמאית בארץ ישראל 

ללא זיקה ישירה להגשמת החזון בזמן הבייים שבין הבית השי לתקופה המשיחית, 

יה כזאת יכולה בסופו של דבר, על ידי התקדמות ותכון , אלא שכל מדהמשיחי

מושלם על פי התורה להיות שלב ראשוי מכריע להגשמת החזון המשיחי של ביאי 

ישראל בתקופה המשיחית. הדבר תלוי בהתהגותה ובאורח חייה של המדיה וראשיה, 

  1009הלאומיות והדתיות... המשימותובהצלחותיה בקביעת 

לא גלות ולא ימות המשיח. אולם מצב  –של מדית ישראל יצרה מצב בייים  רוצה לומר, הקמתה

חשוב לציין שלדעת הרב  1010זה עשוי להיות בסיס לימות המשיח אם המדיה תבחר להתהל על פי התורה.

גורן הגאולה איה מתהלת במסלול דטרמייסטי, אלא היא תלויה בבחירת העם ורצוו. זאת, ביגוד 

והרב הרצוג שקבעו שמדובר בתהליך בלתי  1011ציוות הדתית ובהם תלמידי הראי"ה קוקלעמדת רבים ב

  ).104 הפיך (לעיל עמ'

הארץ, הקמת לדעת הרב גורן, התועה הציוית הגשימה שלוש משימות של ימות המשיח: שחרור 

                                                 
כפי ), אך 110, עמ' גורןהיא 'אתחלתא דגאולה' (אורי, שיחה עם הרב אמם בראיון משת תשל"ח הוא אמר שמדית ישראל  1007

על פי הצהרה כללית בראיון  ,צגה במאמרים מומקיםוראה שיש להעדיף את עמדתו כפי שהשטען כאן כמה פעמים, 

  עיתואי. 

ה"ל, בימים ראו למשל,  .ולה'. עמדה זו איה שוללת את היות מדית ישראל ביטוי של 'גא9עמ'  ,גורן, בעיות המדיה בהר 1008

('הקמת המדיה היא  624תורת המועדים, עמ' ה"ל, ('לגד עייו חזר ושה הס הגדול של גאולת ישראל');  6עמ' ההם, 

  גאולת כל העם היהודי'). 

 .609-608ם, עמ' ש 1009

גם  .37משת הגורן, עמ'  ; ה"ל,475עמ' תורת המדיה, ה"ל,  ;51תורת הפילוסופיה, עמ' בתוך: ה"ל, טעה זו חוזרת גם  1010

, עמד על כך שלדעת הרב גורן הקמת מדית ישראל מהווה חלק מתהליך 164; 152-151גייגר, היציאה מהשטעטל, עמ' 

  הגאולה המותה באופן ההתהלות של המדיה.

 .לודין, בית שלישי 1011
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 1012ממשלה ריבוית וקיבוץ גלויות. אולם שתי משימות טרם בוצעו: הקמת הסהדרין והקמת בית המקדש.

הוא כתב שבוצעו שלוש משימות: כיבוש הארץ, קיבוץ גלויות  1013באופן דומה, במאמר משת תש"ך

  והפרחת השממה. 

הרב גורן טען רים, אמם בתקופה קצרה יחסית, בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפו

שהמדיה כסה לתוך התקופה המשיחית, אך לאחר מלחמת יום הכיפורים הוא שב לעמדתו המקורית 

יש לציין, שהתבטאויותיו בשים שלאחר מלחמת ששת  1014שמדובר בתקופת בייים שעתידה איו מובטח.

הימים לא סטו מהעיקרון שעתידה המשיחי של המדיה תלוי במעשיה: בתקופה מסוימת חשב הרב גורן 

  שהמדיה מממשת את החזון המשיחי, ואחר כך חזר בו. 

ישראל מצא אם כן שחרף היות הרב גורן ציוי להב, הוא הסתייג מן התפיסה הרואה במדית 

רבים מבין רבי הציוות הדתית. לדעת הרב גורן, השאלה האם המדיה תהיה כ שלאחלק מימות המשיח, 

חלק מימות המשיח תלויה בהתהלות הדתית של המדיה. אכן, למעט תקופה קצרה בשים שאחרי 

כחלק הרב גורן שמדית ישראל לא התהלה באופן כזה המצדיק את תפיסתה סבר מלחמת ששת הימים, 

  מימות המשיח.

הסתייגות זו עשויה להיות מוסברת על רקע 'הקושי... אשר היה חזוי מראש עם הקמת המדיה... 

עם זאת,  1015שחלק גדול של האוכלוסין במדיה איו מכיר בזכות התורה לקבוע את אורח חיי המדיה'.

במלואו, כולל מרכיביו קושי זה לא שלל את האפשרות שהמדיה אכן תגשים לבסוף את החזון המשיחי 

הדתיים, כי 'יסוד אחד שהוא עקרוי וחיוי להבת דרכו... היא ההחה היסודית והאמוה בחזוה 

   1016ההיסטורי והבואי של מדית ישראל'.

דומה כי תפיסתו המורכבת של הרב גורן קשורה לעצמת הציפיות שהיו לו מן המדיה ולגודלן של 

ל הוא ראה 'יציר ההשגחה העליוה... אמצעי לבצע את המטרה התקוות שתלה בה. במדית ישרא

                                                 
  .111-110 , ראיון עם הרב גורן, עמ'; אורי470מ' תורת המדיה, עה"ל, ; 51תורת הפילוסופיה, עמ' הרב גורן,  1012

  .607תורת המועדים עמ' הרב גורן,  1013

, על בסיס התבטאויות שרובן בעל פה, ותועדו בתקשורת, לכך יש להוסיף כי באחד 98-89מישלוב, השקפתו הציוית, עמ'  1014

ת ששת הימים היה 'אתחלתא של תהליך ), הוא כתב שהיצחון במלחמ390תורת השבת והמועד, עמ' הרב גורן, ממאמריו (

 הגאולה', אבל זוהי התבטאות חריגה שאין לתת לה משקל.

  .358תורת השבת והמועד עמ' ה"ל, ראו עוד ברוח זו:  ,9עמ'  ,בעיות המדיה"ל, ה 1015

  .11בעיות המדיה, עמ' ה"ל,  1016
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ולצבאה ביקש 'לשוות...  1017המקודשת, והיא הגשמת החזון של התורה והבואה בדבר גאולת האושיות',

   1018אופי תכ"י מקורי, להשתית את אור חייו ודרכי לחימתו על אדי המוסר והצדק האלוקי'.

במדיה: 'החיוך הממלכתי על החיוך הוא כתב ך למשל אולם כגודל הציפייה גודל האכזבה, כ

מעורבותו הרבה של הרב גורן בהקמתה וביסוסה של  1019כאן, לצערי הגדול, מחך לישראליות ולא ליהדות'.

מדית ישראל הם שיצרו אצלו כאב רב על מצבה הרוחי של המדיה ועל כך שאין היא מגשימה את החזון 

  היהודי השלם.

  דת ומדיה .1.3

תו הציוית של הרב גורן באה לידי ביטוי גם בעמדתו העקרוית בעיין הקשר שבין הדת עמד

למדיה. כך, כבר בשת תשי"ט הוא כתב לבן גוריון ש'לא רק לפי דעת התורה שבכתב ובעל פה... אלא 

 1020ההיסטוריה היהודית כולה מלמדת אותו שאין מקום לשום הפרדה ופיצול בין הלאום והדת היהודית'.

על עמדה זו שב מאוחר יותר כשהכריז בראיון עיתואי ש'הפרדת הדת ממדית ישראל כהפרדת השמה 

מהמדיה. המדיה כמסגרת לאומית טריטוריאלית גרידא ללא ערכי תורה ומוסר בואי, תהיה מרוקת 

   1021מתוכה'.

רה ואף לכפות הרב גורן שהוא מצפה מהמדיה לפעול על פי חוקי התוכתב כפועל יוצא מגישה זו, 

הוא רך אותה כאשר הדבר עשה. כך למשל בוגע לשאלת מיהו יהודי ישמירת מצוות על אזרחי המדיה, וב

                                                 
  עמ' ז. ה"ל, השליחות היהודית, 1017

 .357תורת השבת והמועד עמ' ה"ל,  1018

  עמ' יא., השליחות היהודיתה"ל,  1019

 .199משת המדיה, עמ' ה"ל,  1020

(רכיץ, ראיון עם הרב  . לפי הרב הכהן55משת הגורן, עמ' הרב גורן, , ראו עוד ברוח זו: 189אישון, ראיון עם הרב גורן, עמ'  1021

מהמדיה, והורה שלא לפרסם את  ), הרב גורן התגד מאד לעמדותיו של פרופ' ישעיהו ליבוביץ שתמך בהפרדת הדתהכהן

  דבריו של ליבוביץ בכתב העת מחיים, שאותו ערך הכהן.

בהקשר זה מעיין לציין שאף בן גוריון התגד להפרדת הדת מן המדיה, כעולה ממכתב למשה שרת, שבו כתב ש'אין לו 

לעמדה זו היו שוים בתכלית מאלו של  אם כי ראה שהימוקים שלו .)158עמ'  בן גוריון,להפריד הדת מהמדיה' (שפירא, 

), וכן 425להכפיף את הממסד הדתי למדיה (קמפיסקי, בין תמיכה להסתייגות, עמ'  בן גוריון הרב גורן, וכללו את הרצון של

. עוד על הקשר בין הרב גורן ובן גוריון ראו אצל: )434את הרצון לאפשר שילוב אשים דתיים בשירות המדיה (שם, עמ' 

טען שאמם שי האישים 'שאפו לכיווים מוגדים, אך פעלו במשותף ש ,340-339שלוב, ידידי; צמרת, שלמה ודוד, עמ' מי

), בן גוריון עשה שימוש 435קמפיסקי שם, עמ'  :לעיצובה של הממלכתיות היהודית'. מגד, לדעת אדם ברוך (ראו אצל

  וגית בייהם.איסטרומטלי ברב גורן לצרכיו, ללא שותפות אידיאול
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טען ש'אין כל הצדקה חוקית ומוסרית לשום ציגות, ממשלה או שלטון, להרוס מסורת של אלפי שים, 

סות בשבת, כשקבע שהפסקת כך גם בוגע לקיומן של טי 1022ולקבוע והל לקבלת גרים שלא לפי ההלכה'.

  1023טיסות בשבת היא קידוש ה', והמליץ לבטל את תוספת השכר לעובדים על עבודה שבת.

  הלל ביום העצמאות .1.4

סוגיה אחרוה בהקשר זה היא, שאלת אמירת ההלל ביום העצמאות. במשך רוב שותיו הרב גורן 

  יה:הורה להגיד את תפילת ההלל ביום העצמאות כהודאה לה' על הקמת המד

לדעת כל הגאוים הראשוים והאחרוים, ישה חובה, לפחות מדבריהם [=מדרבן], 

לקרוא הלל בברכותיה לפיה ולאחריה ביום העצמאות על סי ה' ופלאותיו בהצלת 

העם, ובכיבוש הארץ, ולומר לפיו הללויה, על צאתו ממות לחיים, ומעבדות לחרות 

לה מחייבת אותו, לתת שבח והודאה על עולם... השתלשלות מאורעות כבירים א

שעבר, ולבקש על העתיד שתזכה המדיה לשמש מכשיר שמימי להגשמת חזון אחרית 

הימים של ביאי ישראל, להשריש בחייה המדייים והפרטיים חוקי ה' ותורתו להיות 

  1024לאור עולם עד אשר זכה ליום ה' הגדול...

גורן מצדד באמירת הלל בברכה, אף בשעה שהחלטת יש לשים לב לכמה קודות: ראשית, הרב 

הרבות הראשית (בראשות הרב הרצוג) מאז הקמת המדיה ועד למיויו של הרב גורן לרב ראשי, הייתה, 

ש ימשמעית בחובה להגיד הלל ביום העצמאות, הדג- שיש להגיד הלל ללא ברכה. שית, לצד התמיכה החד

 חרית הימים. שהמדיה עדיין איה מגשימה את חזון א

הרב גורן שיש רשות לברך ברכת שהחייו על יום העצמאות, וכך הג הלכה כתב באותו מאמר 

  אולם לא קבע זאת כחובה לכלל הציבור. 1025למעשה בבית הכסת שלו,

, פעל הרב גורן לכך שמועצת הרבות הראשית תאמץ בשת תשל"ג לאחר שבחר לכהן כרב ראשי

                                                 
  .201משת המדיה, עמ' הרב גורן,  1022

 .318תורת המדיה עמ' ה"ל,  1023

חזר על עמדתו במאמר שפורסם לאחר מלחמת יום (ה"ל, אמירת הלל) . הרב גורן 641-640תורת המועדים, עמ' ה"ל,  1024

  הכיפורים בעיתון הצופה.

 .99מישלוב, השקפתו הציוית, עמ'  1025
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אכן קבע בשת תשל"ד. אולם בעקבות התגדות הראשון לציון הרב עובדיה את עמדתו בעיין זה, וכך 

לאחר הסכמי  1026יוסף, פורסם בשים שלאחר מכן שההחלטה שויה במחלוקת בין הרב גורן והרב יוסף.

הרב גורן שהוא התלבט האם להמשיך ולומר הלל ביום העצמאות, אך למעשה לא שיה את אמר אוסלו 

העלאת האפשרות להפסיק מלומר הלל תואמת את עמדתו שמעמד המדיה  עצם 1027ההחיה ההלכתית.

  לעיל. אמורתלוי במעשיה, כ

יתן אם כן לסכם, שהרב גורן ביטא עמדה מורכבת כלפי מדיה. מצד אחד הוא היה ציוי להב, 

טען בעקביות שמדית ישראל איה בגדר 'אתחלתא דגאולה'. מצד אחד הוא הסתייג מהחילון  גדומ

  ציפה מן המדיה לאכוף את חוקי התורה.  גדדיה, ומבמ

  מוסדות השלטון במדית ישראל .2

כאמור לעיל, הרב גורן אימץ את שיטת הרמב"ם, הסבור שלכתחילה יש למות מלך, ואין להסתפק 

במשטר דמוקרטי. אולם הרב גורן סבר שאף לשיטת הרמב"ם, בדיעבד, משעה שהוקמה מדיה דמוקרטית, 

כם ש'לאחר מעשה, כאשר ילגיטימי מבחיה הלכתית לכל דבר ועיין. בהתאם לכך הוא ס השלטון הוא

כבשו את ארץ ישראל, קיבצו גלויות והקמו ממשלה יהודית, בין לשיטת הרמב"ן הסובר שכל מה שעשיו 

   1028היה בהתאם להלכה, ובין לשיטת הרמב"ם... בדיעבד מה שעשיו עשוי ותופש גם מבחית ההלכה'.

שבהיעדר מלך, סמכויותיו של המלך  1029סתמך הרב גורן גם על דברי הרב קוק,הקשר זה בה

הרב גורן הסתמך על דברי הרב קוק בשורה של הכרעות: חוזרות לעם, ולכן יש תוקף גם למשטר דמוקרטי. 

ג.  1031,משטר פרלמטרי על פי משטר שיאותיב. העדפה של  1030בסמכות החקיקה של הכסת,א. הכרה 

הממשלה ד. הטלת אחריות על  1032מכות הממשלה לאסור שביתה במפעלים ממשלתיים חיויים,בס הכרה

                                                 
. מעיין לציין כי הרב גורן כתב בשת תשל"ה שאין לומר הלל ביום 101, עמ' (שם) , ראו מישלובעל השתלשלות הדברים 1026

), ביגוד להחלטת הרבים הראשים בתקופת המלחמה, הרב אוטרמן והרב יסים. אולם, הרב 104שחרור ירושלים (שם, עמ' 

  ה לא שותה.גורן לא הביא את עמדתו זו לאישור מועצת הרבות הראשית, ולכן ההחלט

  .91שם, ובהערה  1027

  .97-96. וראו גם שם, עמ' 27תורת המדיה, עמ' הרב גורן,  1028

 קמד.-משפט כהן, קמג הרב קוק, 1029

 .130עמ'  בישראל,, הלכות מדיה "ל. ה79משת המדיה עמ' הרב גורן,  1030

 .66תורת המדיה, עמ' ה"ל,  1031

 .89משת המדיה, עמ' ה"ל,  1032
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זאת על בסיס דברי כל הרשות המבצעת להטיל משימות שוות על הצבא, ה. הסמכת  1033לסייע לזקקים,

   1034הרב קוק.

בו הרב גורן שלל את הלגיטימיות של המדיה היה במקרה של פיוי ישובים שהתחום היחיד 

  1035ביהודה ושומרון, עד כדי קריאה שלו לסירוב פקודה.

  ישראל תממשל  .2.1

לדעת הרב גורן, הממשלה מחזיקה בכל הסמכויות שהיו בעבר בידי מלך ישראל בכל הוגע לגיוס 

   –חיילים וליציאה למלחמה, על פי העיקרון 

שכל דבר שבההגת הכלל תלוי לפי ההלכה במלך, אין הכווה למלך ממש כי אם 

ון יהודי עצמאי השולט לפי גיוי מלכות הקיימים בארץ ישראל. לכן, עם תקומת לשלט

מדית ישראל וכיון שלטון ישראל בארצו דיה של ממשלה זו כמלכות לפי התורה 

  1036ורשאית להל מלחמות גד אויביו.

 כאמור, התחום היחיד שבו הרב גורן התעמת באופן חזיתי ופומבי עם החלטות הממשלה, עד כדי

ארץ ישראל (למעט סיי והגולן) שבוצעו או שתוכו. אולם שטחים בקריאה לסירוב פקודה, היה סיגות מ

הולדר הדגיש שגם כאשר קרא הרב גורן להתגשות עם המדיה הוא מיתן את קריאותיו במידה כזו שלא 

  1037תקרע את החברה הישראלית.

  הכסת .2.2

 תקות הקהלשלושה עקרוות הלכתיים: על  סס הרב גורן עליאת סמכויות החקיקה של הכסת ב

'דיא ), על 1038('אין כוחו וסמכותו של שלטון ישראל בארצו פחותים מסמכות הקהל לתקן תקות'

                                                 
 .372המדיה, עמ' תורת ה"ל,  1033

 משיב מלחמה א, עמ' קיד.ה"ל, ; 667תורת המועדים, עמ' ה"ל,  1034

 .285-283ראו בעיין זה: גייגר, היציאה מהשטעטל, עמ'  סירוב פקודה. ה"ל, 1035

 משיב מלחמה א, עמ' קלז.הרב גורן,  1036

 .110ערה, עמ' , ראו עוד בעיין זה: מישלוב, בעין הס324-317הולדר, דיוקו ההלכתי, עמ'  1037

 .82משת המדיה, עמ' הרב גורן,  1038
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('לפי ההלכה הפסקת... אין הבדל בתקפה של הלכה זו דיא דמלכותא דיא, בין בארץ ישראל דמלכותא' 

ותית זו... מבוססת על משפטי המלוכה האמורים ('סמכות מלכ משפטי המלוכה), או על 1039וחוץ לארץ'

  ).1040בפרשת המלך בתורה ובביאים'

 1041עם זאת יש לתת את הדעת שההסתמכות על שלושת העקרוות גם יחד היא חריגה יחסית

 לעומת 1042,בכתביו של הרב גורן, המבכר על פי רוב לעגן את סמכות החקיקה של הכסת במשפט המלך

(כאמור לעיל עמ'  ססת את סמכות החקיקה של הכסת על דיא דמלכותאעמדה הרבית המקובלת, המבה

ועד לבסס את  'דיא דמלכותא'עמדת הרב גורן גזרת מן התפיסה ש 1043. לדעת הרב מחם הכהן,)45

עיקרון זה עיקרון גלותי, שלא ראוי בחובתם של יהודים לציית לדין המלכות הזרה. בשל כך ראה הרב גורן 

  להעיק תוקף הלכתי לחוקי מדית ישראל.  כדילהסתמך עליו 

במאמר אחר הוא תלה את סמכות בחרי הציבור בכך שהם שליחי העם. לדבריו, 'החקיקה בבית 

הבחרים עשית על ידי העם, כי הבחרים המייצגים את רוב העם, דים כשליחים של הבוחרים, על פי 

לשיטתו שבחר ציבור הוא שליח הציבור ולא  זאת בהתאם 1044שלוחו של אדם כמותו'.'הכלל הגדול בתורה 

  1045אמן.

  בתי המשפט .2.3

הרב גורן סבר שיתן להקים מערכת שיפוט ממלכתית במסגרת משפט המלך,  ),202כאמור לעיל (עמ' 

במקביל לזו התורית. אמם עם קום המדיה הוא כתב שיש להעיק לבתי הדין הרביים את הסמכות לדון 

ים אלו צריכה  1046ו',בפלילים על יסוד 'הכוח המלכותי שבידיייאך בהמשך הוא הכיר בכך שהסמכות בע

  להיות מסורה בידי בתי המשפט של המדיה על יסוד דברי הר"ן:

                                                 
 שם. 1039

 שם. 1040

  .134-133עמ'  בישראל,הלכות מדיה ה"ל, קביעה דומה מצאו במאמר וסף:  1041

 שם. 1042

דים שפורסמו, שבהם ישב הרב גורן כאב בית הדין הרבי הגדול, יחיהכהן. אמם, באחד מפסקי הדין הרכיץ, ראיון עם הרב  1043

  ).15חוקי התכון והביה יש תוקף הלכתי משום 'דיא דמלכותא דיא' (פד"ר יב, עמ' הוא קבע של

  .55תורת המדיה עמ' הרב גורן,  1044

 .219ראו לעיל עמ'  1045

 .29, עמ' גורןמשת ההרב גורן,  1046
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בסמכות המלכות  כפועלתהרשות המחוקקת גם אם היא חילוית, אם גדיר אותה 

, גאון ישראל הרב קוק זצ"ל, היא עצמה 'משפט כהן'בישראל, כפי שקבע זאת בספר 

בהלכה... כך שהכח השלטוי מהווה רשות מחוקקת ורשות שופטת עצמאית,  מעוגת

  1047וכבר האריך בזה מאד רבו סים...

 1048רך אותה על כך.יזאת ועוד, בתו של הרב גורן אף כיהה כשופטת בבית המשפט המחוזי, והוא ב

ט של מדית עמדה זו חריגה ביותר על רקע העמדה המקובלת על רוב הרבים, הפוסלים את בתי המשפ

  1049.'ערכאות של גויים'ישראל וחלקם אף רואים בהם 

  סיכום .3

בחית עמדת הרב גורן ביחס לציוות ולמדית ישראל חושפת יחס מורכב ועמדות ייחודיות 

  ועצמאיות השוות מן המקובל בקרב רבי הציוות הדתית.

ישראל היה מורכב. ככל  הרב גורן היה ציוי להב בעמדותיו ובמעשיו, ובכל זאת יחסו אל מדית

אין אוסרות את הקמתה של מדית ישראל, אך  'שלוש השבועות'רבי הציוות הדתית, אף הוא סבר ש

, אלא מעין שלב בייים בין הגלות 'אתחלתא דגאולה'ם, סבר שאין לראות במדית ישראל שלא כמות

שמלכות ישראל של ימות לימות המשיח. הן משום שהתועה הציוית לא הגשימה את כל המשימות 

הן משום שמדית ישראל עדיין איה מתהלת בדרך התורה. עם זאת, הרב גורן ו, םהמשיח אמורה להגשי

  , אם תבחר להתהל על פי התורה. ימות המשיחסבר שהמדיה עשויה לעבור משלב בייים זה ל

י מימות המשיח, הרב גורן שמשטר מלוכי וביית בית המקדש הם חלק מהותסבר  על כך וסף

  מלוכי. -יש להחליף את המשטר הדמוקרטי במשטר תיאוקרטיהגאולה ומכאן שכדי להתקדם אל עבר 

בח התערבות ממשלתית יהרב גורן הפרדה של הדת מהמדיה, וששלל בהתאם לעמדה עקרוית זו 

מדית או חקיקה שועדו לחזק את שמירת המצוות בארץ. עמדות אלו מבוססות על התפיסה שכדי ש

ישראל תגשים את ייעודה המשיחי, עליה לפעול לחיזוק שמירת המצוות במדיה. לפי הרב מחם הכהן, 

                                                 
) שכתב שהוא לא מצא 91, הערה 79זאת, ביגוד לססלר (עמדת פוסקי ההלכה, עמ'  .190, עמ' , ראיון עם הרב גורןאישון 1047

י המשפט. לכך יש להוסיף את דברי הרב גורן ביחס למשטר התייחסות של הרב גורן לאחר שת תש"ח לשאלת מעמדם של בת

  הראוי, שהובאו לעיל.

 .149-147עמ'  ,מישלוב, בעין הסערה 1048

  . 275-274, עמ' , עמדת פוסקי ההלכהססלר ;60עמ' , ערכאות של גוים, ראו בעיין זה: ברד 1049
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כיוון שמדית מהרב גורן 'חובה לשלב את חוקי ההלכה היהודית בכל מרקם חייה של מדית ישראל', ראה 

  1050ישראל היא חידוש של מלכות ישראל.

יפה מהמדיה לקדם את שמירת המצוות, יש להשוות הן הוא צשעל פיאת עמדותיו של הרב גורן, 

הרב גורן במקומות מסוימים את אימץ למשטר התיאוקרטי הראוי והאידיאלי. כאמור,  וגעעמדתו בעם 

על פיה תפקידו של המהיג הפוליטי לעסוק בעיקר בעייים הארציים. לעומת שדרכו של הר"ן בדרשות 

- טתיות על התפיסה המבקשת לאחד בין הההגה הפוליטיתהרב גורן בשיהגן זאת, במקומות אחרים 

צבאית והההגה הדתית. לעיל הוצע שהרב גורן הבחין בין משטר ראוי שבו מקיימות הההגה הפוליטית 

בין הפוליטי והדתי, לבין משטר אידיאלי שבו יש  השלמה עם הפרדה מסוימתוהההגה הדתית יחסים של 

ר לעיל, הרב גורן לא ראה בדגם האיחוד האמור דגם אוטופי אלא דגם של שי סוגי הההגה. כאמו איחוד

שיתן ליישום, ואכן הוא אף פעל למימושו בהתהלותו האישית והציבורית. מכאן עולה שפעולותיו של הרב 

גורן כווו מכוחה של תפיסה משיחית, וועדו להביא את המדיה משלב הבייים של המעבר מגלות לגאולה 

  תחלתא דגאולה'.לשלב של 'א

יחסו המורכב של הרב גורן אל מדית ישראל לא מע ממו להורות על אמירת הלל בברכה ביום 

העצמאות, אף כשהדבר היה מוגד לעמדת הרבות הראשית. עמדה זו מחזקת את דמותו של הרב גורן 

ובסמכויותיהם של כיר במעמדה ההלכתי של מדית ישראל הדמוקרטית ההרב גורן  .כפוסק עצמאי

  כר את המשטר המלוכי על פי המשטר הדמוקרטי. ימוסדות השלטון שלה, אף שלכתחילה הוא ב

הרב גורן שסמכויות מלך ישראל חוזרות אל העם כאשר אין מלך הסכים על יסוד דברי הרב קוק, 

משפט  סס במאמר אחד על שלושה מקורות סמכות:יבישראל. את סמכויות החקיקה של הכסת הוא ב

רבים אחרים, על פי רוב העדיף לבסס את סמכויות כ שלאותקות הקהל. אולם  'דיא דמלכותא'המלך, 

החקיקה של הכסת על משפט המלך ולא על 'דיא דמלכותא' שבו ראה ככל הראה עיקרון גלותי, המתאים 

 ראה אף הסיבה לכך שהרב גורן מולעיגון סמכויותיו של מלךות הקהל  עטיכרי. זו ככל הלהסתמך על תק

כמקור לסמכות החקיקה של הכסת, שהרי תקות הקהל היו לבסיס הסמכות העיקרי של קהילות ישראל 

בגולה, ואילו הרב גורן ביקש לעגן את סמכויות החקיקה של הכסת על מקור סמכות שמאפיין את ריבוות 

  ישראל המתחדשת במדית ישראל.

ון מערכת משפט מקבילה לזו הדתית, והכיר בתוקפה ההלכתי הוא הכיר בסמכות מלך ישראל לכ

                                                 
  הכהן, משיב מלחמה, עמ' ג.הרב  1050
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של מערכת המשפט הישראלית, אף שלדעתו, המשטר היהודי האידיאלי איו אמור להפריד בין מערכת 

  המשפט הדתית לזו האזרחית. יש להיח שבמשטר זה מערכת המשפט תהיה דתית בעיקרה. 

  סיכום ודיון  .ו

  כללי .1

רה באופן יחסי למשתם המדיית של פוסקים בי זמו, פרס הרב את משתו המדיית, שהיא עשי

גורן במאמרים והרצאות במשך עשרות רבות של שים. הרב גורן היה פוסק חדשן ופורץ דרך, שלא אחת 

  אימץ עמדות שלא היו מקובלות בעולם הרבי.

 לרקע הביוגרפי המורכב של הרב גורן הייתה השפעה 1052ואדרעי, 1051כפי שהדגישו הכהן

משמעותית על פסיקותיו. הרב גורן גדל בהתיישבות העובדת ולמד באויברסיטה העברית לימודים 

קלסיים, אך גם היה חיך של ישיבת חברון החרדית, וראה עצמו חלק בלתי פרד מהעולם הרבי. מורכבות 

החילויות עד סתייג מן הדמוקרטיה ומן הזו בא לידי ביטוי גם באימוץ עמדות מורכבות. כך למשל, הוא 

תמך בהעקת זכויות שוות למיעוטים שאים יהודים מכוחם של עקרוות  כדי תמיכה בכפייה דתית, ומגד,

   הלכתיים.- מטא

כלומר, בתחומים מסוימים אימץ הרב גורן עמדות שמריות ביותר, ובמקרים אחרים עמדות 

בדרך אחת ומתי בדרך השייה. לפיכך, מודריות ביותר. יתירה מזו, קשה למצוא הסבר מתי בחר הרב גורן 

גם אם קבל את הטעה שהרקע המורכב של הרב גורן יצר אישיות בעלת תפיסת עולם מורכבת, הרי שלא 

  יתן היה לבא את הכרעותיו של הרב גורן לאור הרקע הביוגרפי שלו.

קיימות  יתוח משתו המדיית של הרב גורן מחייב התייחסות אל מקורות רבים, שבין חלקם

תית, ולייחס יסתירות. ככלל, ביקשו לברור מן המקורות את אלו המשקפים את עמדתו ההלכתית האמ

את עמדת ההלכה להציג באופן מרוכך משקל מוך יחסית למקורות שיסודם ביסיוותיו של הרב גורן 

פורסמו מטעמים שוים. בהתאם לכך, יתן למאמרים שיסודם בכתיבה הלכתית סדורה ומומקת, ש

                                                 
 שם, עמ' ד. 1051

 .1056 ראו ציטוט לקמן הערה 1052
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בבמות תוריות, משקל רב. זאת, בהשוואה למאמרים שיסודם בראיון, אום או הרצאות, שלא אחת ועדו 

  למתן את המתח בין ההלכה, כפי שהרב גורן הבין אותה, לבין העמדות המקובלות בחברה.

כר לייצר תשתית הלכתית למשטר המדיה, המתאימה למדיה ריבוית יולבסוף, הרב גורן ב

   1053עקרוות הלכתיים שלטעמו מתאימים יותר לההגת הקהילה בגלות.ביהודית. זאת, על פי שימוש 

 הרכיב התיאוקרטי .2

התיאוומיה בעיי הרב גורן שיטת המשטר של ההלכה היהודית היא תיאוקרטיה, לפי דגם 

יתן  על פיהש שחוקי התורה יוצרים את המסגרת החוקתית של משפט המדיה, , שמשמעותו,החוקתית

  לחוקק חוקים אושיים, שישלימו את דין התורה כאשר יהיה צורך בכך. 

ציג גישה ייחודית וחריגה בוף הפסיקה הרבית, ולפיה ההלכה מכירה בלגיטימיות של ההרב גורן 

יקר מכוח משפט המלך, התפס בעייו כבסיס הלכתי ראוי הרשות השופטת החילוית של מדית ישראל, בע

למדית ישראל הריבוית, במובחן מתקות הקהל ו'דיא דמלכותא', שתפסו בעייו כבסיס הלכתי 

  המתאים יותר להכרה במשפט המדיה הזרה בגלות. 

אלי בוגע למקומם של אשי הדת במשטר (המרכיב ההיירוקרטי) יתן להבחין בין הדגם האידי

  והדגם הראוי.

כמעט מלא בין הההגה הפוליטית לההגה הדתית. אולם  איחודיתקיים  האידיאליבמשטר 

בהיעדר מהיג שמוכשר להיות מהיג פוליטי ודתי כאחד, כפי שהיה למשל משה רבו, יש להסתפק במודל 

חית שרשאית לחוקק ההגה דואלי, המבוסס על גישתו של רבו יסים, ולפיו קיימת ההגה פוליטית אזר

חוקים ולהעמיד מערכת משפט על פיהם. לצידה, מערכת של חוקי התורה ובתי דין דתיים שכוללים גם 

  בין הדתי והאזרחי.  הפרדהמידה יכרת של עם  השלמהשיש בו דגם  כפייה דתית. התוצאה היא מימוש של

פוסקים רבים  עודהוא, שבמאפיין חשוב וסף של פסיקת ההלכה של הרב גורן בעייים מדייים 

אידיאלית ובעזרת -בי זמו, ביססו את יחסם למדיה ולמוסדותיה על יסוד הכרה בדיעבד במציאות לא

הרב גורן לבסס את יחסו למדיה ולמוסדותיה על ביקש תקות שיקטיו את הפער שבין ההלכה והמציאות, 

                                                 
 Edrei, Divineגישה זו באה לידי ביטוי גם בפסיקותיו בתחומים וספים, כגון דיי מלחמה. ראו: הכהן (שם), עמ' ג; ט;  1053

Spirit 'דר, 271-270, עמית משיחית, עמ' ; הול677הגותו הציו.  
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  1054תיה.לכתחילה במדיה ובמוסדוהלכתית תפיסה המבקשת למצוא הכרה 

  הרכיב הדמוקרטי .3

של הדמוקרטיה הליברלית קבלה חלקית של התשתית אף שיתן למצוא במשתו של הרב גורן 

דד במשטר מלוכי, יכרציוליות, אויברסליות ואידיבידואליות, בכל הוגע לשיטת המשטר, הרב גורן צ

וכן לקבל את החילויות של כיר בלגיטימיות של משטר דמוקרטי בדיעבד בלבד. מצא שהרב גורן היה מהו

לא היה מוכן לקבל את היותה דמוקרטית (על בסיס שיטת אבל מוסדות המדיה (על בסיס שיטת הר"ן) 

  ת שיטת הרב וולדיברג שהכריע בדיוק להיפך.לעומאברבאל). 

עמדות קולקטיביסטיות ל ויבצד עקרוות יסוד אלו יתן למצוא בכתביו של הרב גורן ביט

גישתו הלא דמוקרטית של הרב גורן באה לידי ביטוי גם בתמיכתו  1055מוקרטיה רפובליקית.המאפייות ד

  בכפייה דתית.

דד יבכל הוגע לזכויות המיעוטים, הרב גורן שלל אפליה כלפי מיעוטים שאים יהודים, אך צ

בזכויות במדייות של 'שווה אבל פרד' בחלק מהושאים, כגון קבורה. במפתיע, הרב גורן ממעט לעסוק 

  האישה.

  ציוות, מדית ישראל ומוסדותיה .4

הרב גורן הביע עמדות מורכבות ומסויגות ביחס למדית ישראל, בהיותה מדיה דמוקרטית 

וחילוית. הוא ראה בה שלב מעבר בין הגלות לימות המשיח המותה במידת הכוות של המדיה להיות 

  דתיות. 

ישראל החילוית, על שלוש הרשויות שלה: המבצעת,  בדיעבד, הרב גורן קיבל את סמכות מדית

בדיעבד בל יכי. במילים אחרות, הוא ק"המחוקקת והשופטת, ואף ראה בהן מימוש של משפט המלך הת

  חילון מלא של הפוליטיקה כולל חילון המשפט.
   

                                                 
  .)130-125מאפיין זה בא לידי ביטוי גם בפסיקותיו כרב הראשי לצה"ל, כגון בעייי צבא (אדרעי, מלחמה הלכה וגאולה, עמ'  1054

  .ממלכתיותעמדות אלו עשויות להסביר את הקרבה בין הרב גורן לבין בן גוריון שהיה רפובליקי להב. ראו, קידר,  1055
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  וכל אם כן, לסכם את עמדתו של הרב גורן בטבלה הבאה:

  בדיעבדהמשטר   ראויהמשטר ה  אידיאליהמשטר ה  

  (חילוי)

  קבלה מלאה  דתית + אזרחית  דתית  רשות שופטת

  קבלה מלאה  דתית + אזרחית  דתית  רשות מחוקקת

  קבלה מלאה  אזרחית  דתית  רשות מבצעת

  משמעות הטבלה היא זו:

הרב גורן באיחוד של הדתי והאזרחי בכל הרשויות, והעדיף שבכל תמך במישור האידיאלי 

במישור הראוי (על פי ההלכה) הוא הבחין בין הרשות המבצעת שהיא גוף  אשי דת.התפקידים יכהו 

אזרחי, לבין החקיקה והשיפוט שהתהלו במקביל הן במסגרת דתית (סהדרין) הן במסגרת אזרחית 

(משפט המלך), וזאת ברוח הבתו את הר"ן. במישור הדיעבד הוא תן לגיטימציה למדית ישראל החילוית 

ויותיה. עמדה זו חריגה בעולם הרבי, ותואמת את מהגו של הרב גורן לקוט דרכים הלכתיות על כל רש

  עצמאיות.

  המתח הפימי במשתו המדיית של הרב גורן .5

יתוח משתו המדיית של הרב גורן, כפי שהיא באה לידי ביטוי בכתביו הרבים, חושף מתח בין 

ב גורן בכל מוסדות השלטון ותמיכתו הלהבת במדיה משתו המדיית השמרית לבין מעורבותו של הר

  ובמוסדותיה. על מתח זה עמד כבר אדרעי כשדן ביחסו של הרב גורן לצבא:

ראה כי האיזון שביקש לכון בין הכוח לרוח היה גם איזון בפשו ובאישיותו של הרב 

ויסה  בין העולם הישן לעולם החדש, שהיה מושפע מהם, קרוע בייהם, –גורן עצמו 

פה, לבין -ליישב בייהם; ביו חובש בין המדרש הישן האמן למסורת התורה שבעל

הקצין החדש, האחוז התפעלות מן המהפכה שבעצם השימוש של יהודים בכוח כדי 

  1056להגן על עצמן ולקדם את יעדיהם.

גיסו  דומה כי מתח זה קיים גם בהקשר של הדיון במשתו המדיית של הרב גורן. על מתח זה רמז

מצד אחד (הייתה אצלו) קבלת עול ההגת 'של הרב גורן, הרב שאר ישוב כהן, כשכתב על הרב גורן ש

                                                 
  .135, עמ' (שם) יאדרע 1056
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כפרש הרוכב לפי המחה כעמוד אש עובר, שהכל יראים  –המדיה, אך מן מצד שי, מלחמה על דמותה 

   1058.'אי לתורהקאי למדיה וק'לשאלתי בעיין זה השיב הרב מחם הכהן שהרב גורן היה  1057.'בפיו

כיצד יישב הרב גורן מתח זה? דרך אחת להשיב על שאלה זו היא דרכו של הולדר בדיון על המתח 

בהם השתמש הרב גורן שבין הלכה למודרה וחילון בפסיקתו של הרב גורן. הולדר טען שאחד הכלים 

   1059לפתרון המתח האמור היה פסיקה חדשית ומקלה.

שם יישוב המתח שבין משתו המדיית השמרית של הרב גורן לבין דומה כי כלי זה איו מספיק ל

יחסו למדית ישראל החילוית והדמוקרטית. זאת משום שכאן או עוסקים ביישוב סתירה מהותית בין 

גישתו השמרית לבין מציאות של מדיה מודרית שהרב גורן הזדהה איתה בכל מאודו והיה שותף אמת 

   במוסדותיה.

כלים עיון בכתביו של הרב גורן עשוי לגלות שלשם יישוב המתח האמור עשה הרב גורן שימוש בשי 

המאפשרים לו להחזיק במשה מדיית תיאוקרטית מחד גיסא, ולהיות שותף פעיל בתקומתה של מדית 

ם, דגם ההפרדה מבית מדרשו של רבו יסימסוים של ישראל החילוית מאידך גיסא. הראשון, אימוץ 

הלכתיים, -המאפשר לו ליישב את המתח ברמה העקרוית, והשי, גמישות הלכתית ושימוש בעקרוות מטא

  המאפשר לו לתת מעה הלכתי רלבטי למדיה הדמוקרטית המודרית. 

בין הההגה  בדגם של הפרדהמץ את גישתו של רבו יסים, התומכת יכאמור, הרב גורן א

פשר לרב גורן להכיר בלגיטימיות של ההגה הלכתית. דגם זה ִא -אזרחית לההגה הדתית- הפוליטית

חילוית ואפילו במערכת משפט שאיה דתית, אף שהייתה לו ביקורת חריפה על חילויותה של המדיה ושל 

  יה תיאוקרטית שמרית. אידיאולוגאפשר לו לדגול במקביל ב דגם ההפרדהבה בעת, דווקא  1060מוסדותיה.

הלכתיים. גמישות זו אפשרה לרב - השסתום השי הוא גמישות הלכתית ושימוש בעקרוות מטא

גורן לפתח משה מדיית הלכתית המשלבת בתוכה ערכים דמוקרטיים מודריים (כערך השוויון כלפי 

                                                 
 .23-22הרב כהן, גאון התורה, עמ'  1057

  הכהן.רכיץ, ראיון עם הרב  1058

 ., עמ' כא; ה"ל, אמות כפולה355, דיוקו ההלכתי, עמ' הולדר 1059

בו הרב גורן לא היה כון לתת לגיטימציה לדין הישראלי או לההגה הפוליטית החילוית הוא שדומה שהתחום היחיד  1060

רעות פוליטיות הוגעות לסיגה משטחי ארץ ישראל. הכרעות מסוג זה תפסו בעייו כבלתי לגיטימיות, עד כדי התחום של הכ

קריאה לסירוב פקודה. מסתבר שהרב גורן חש שסיגה מארץ ישראל מהווה פגיעה במדיה ובתורה כאחד ולכן לא ראה מקום 

  לקבל את הכרעת המדיה בעיין זה.
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  וכרים), מבלי שהדבר ייתפס בעייו כסוג של פשרות הלכתית. 

הן של הממשל, ולא 'רב -הדגיש שאין להסיק מן האמור עד כה, שהרב גורן היה אומרעם זאת, יש ל

מטעם'. ההיפך הוא הכון. הרב גורן היה לוחם עז במאבקים על הדתיות של הצבא, ולא רתע מעימותים 

  עם ראשי הצבא והמדיה. 

יה שלו לשות עוד יש להדגיש, שגמישותו ההלכתית של הרב גורן לא לוותה בשחיקה של המוטיבצ

שיטת המשטר האידיאלית בעיי התורה. בהתאם לכך, בצד הכוות  עםאת המציאות ולהתאים אותה 

הרב גורן ככל יכולתו פעל להעיק לגיטימיות הלכתית לשיטת המשטר הוהגת כיום במדית ישראל, 

  למימוש שיטת משטר ראויה או אידיאלית, כאן ועכשיו. 

   



243  

 

  פרק ה: דיון מסכם

של מדית ישראל דרשה מן העולם הרבי להתמודד עם אתגר הלכתי שכמותו טרם עלה  הקמתה

על שולחם של פוסקי ההלכה מזה אלפיים שים: החת תשתית הלכתית לכיוה של מדיה ריבוית 

עצמאית ודמוקרטית, שבה יש אחוז יכר של בי מיעוטים, ולא פחות חשוב מכך, שרוב אוכלוסייתה איה 

  עצמה כשומרת מצוות. מגדירה

הרבים יצחק אייזיק הלוי הרצוג, אליעזר יהודה וולדיברג ושלמה גורן היו מהראשוים שביקשו 

   .לסלול דרך הלכתית להתמודדות רציית עם האתגר האמור

בעבודה זו ביקשו לבחון את משתם המדיית, בעיקר דרך שלוש סוגיות עיקריות: שיטת המשטר 

  הראויה בעייהם, עמדתם בכל הוגע לדמוקרטיה ולערכיה, ויחסם למדית ישראל. 

  תיאוקרטיה דמוקרטית .1

כפי שראיו שלושת הרבים תמכו במשטר תיאוקרטי ושלושתם תמכו גם בקיומה של דמוקרטיה 

שלושתם היו גם ציויים  1061דמוקרטית.-מלית, לכן כון יהיה לכות את משתם המדיית כתיאוקרטיהפור

להבים ופסקו כי למוסדות מדית ישראל מעמד הלכתי, ולהבתי יש קשר בין משתם המדיית לפסיקתם 

  בוגע למדית ישראל כפי שאפרט.

  משתם של הרב הרצוג והרב וולדיברג  .א

טי הראוי במשתם של הרב הרצוג והרב וולדיברג יתן לתאר כך: המרכיב את המשטר התיאוקר

הדתי בא לידי ביטוי בכך שהחוק העליון הוא חוק התורה ובכפוף אליו יתן לחוקק חוקים אושיים. פרשן 

התורה המוסמך הוא בית הדין הדתי (הרבי). חוק התורה עצמו קובע שהרשות המבצעת (המלך) היא 

מאוישת בידי אשי דת, וכך גם בית הבחרים (טובי הקהל). בית הבחרים יכול לחוקק  אזרחית ואיה

חוקים משלימים לחוקי התורה, אשר יחייבו את בית הדין הדתי. כמו כן בית הבחרים יכול להקים בית 

  משפט אזרחי לעייים פליליים. 

צעת והמחוקקת, יכול שכל מוסד אזרחי במשטר הראוי, קרי הרשות המב ודגישהשי הרבים 

                                                 

 .37ליבראליות, ראו לעיל עמ' -רטיות לאמשטר אשר דומה לדמוק 1061
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להיות דמוקרטי. ומכאן, שגם במדיה יהודית בה כל האזרחים מעוייים בתיאוקרטיה, עדיין המשטר 

היה בידי בחר תהיה דמוקרטי ובו בית בחרים בעל סמכות חקיקה. במשטר כזה גם הרשות המבצעת י

חרים במדיה כזו יוכלו לבחור ציבור (שיא או ממשלה) ולא בידי מלך. שי הרבים הסכימו שלבית הב

יהודים, לכל הפחות עקב דרישות חיצויות (החלטות -ולהיבחר כל האזרחים, גברים ושים, יהודים ולא

, שבה ישם מוסדות דמוקרטיים ההים גם תיאוקרטיה דמוקרטיתהתוצאה היא, כאמור,  האו"ם).

  מסמכות הלכתית.

ול להיות דמוקרטי, הסכימו שי הרבים גם שכל בהמשך לעמדתם זו, על פיה כל רכיב אזרחי יכ

רכיב אזרחי יכול להיות גם חילוי, כלומר כל רכיב במשטר המאויש בידי חילוים הוא בר תוקף הלכתי. 

שיהם שיש תוקף הלכתי להחלטות הצבאיות של הממשלה, לחוקי הכסת המשלימים את קבעו לפיכך 

תורה), ואף לבתי המשפט העוסקים בעייים פליליים. התורה (אך לא לחוקים המחליפים את חוקי ה

כיוון שושא זה אמור לדעתם מלעומת זאת, הם התגדו בתוקף לבתי המשפט העוסקים בעייי ממון, 

  להיות בסמכות בית הדין הדתי בלבד.

  משתו של הרב גורן  .ב

גם הרב גורן תמך בתיאוקרטיה, וגם הוא הגדיר אותה כחוק עליון המאפשר חקיקה אושית 

הרב גורן דגל בכך שהמלך הוא אולם שלא כשיהם תחתיו. פרשן חוק התורה גם כאן הוא בית הדין הדתי. 

מחזיק בסמכות לחוקק מערכת חוקים מקבילה להלכה ולהקים בתי זה שגם ראש הרשות המבצעת, וגם 

ט אזרחיים שישפטו על פיה. כלומר לדעת הרב גורן המרכיב האזרחי במשטר יכול להקים מערכת חוק משפ

  ומשפט מקבילה לתורה. 

כמו שי הרבים האחרים, גם הרב גורן סבר שכל מרכיב אזרחי במשטר הראוי יכול להיות גם 

משפט אזרחית שתשפוט דמוקרטי. כך שהציבור מוסמך לבחור בית בחרים וממשלה, ואלה יקימו מערכת 

על פי חוקי בית הבחרים. במקביל תתקיים מערכת משפט דתית על פי חוקי התורה. הרב גורן קיבל גם 

  הלכתיים.-, וזאת משיקולים מטאגם בי מיעוטיםהעיקרון שלבית הבחרים יכולים לבחור ולהיבחר 

משטר הראוי יכול להיות הרב גורן שכל מרכיב אזרחי בסבר בדומה לרב הרצוג ולרב וולדיברג, 

בדיעבד גם חילוי. לשיטתו, משמעות הדברים הייתה שיש מעמד הלכתי לכל מוסדות השלטון במדית 

הרב גורן שיש לדרוש מכל מוסדות השלטון לפעול על פי טען  עם זאתישראל, כולל למערכת המשפט. 

  התורה ולמען החלת התורה, ואף להפעיל כפייה דתית.
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ת שלושת הרבים סברו שכל רכיב אזרחי במשטר התיאוקרטי הראוי יכול להיות כפי שיתן לראו

-דמוקרטי, ולכן כון לומר שהם תמכו בתיאוקרטיה שיש בה מרכיב דמוקרטי משמעותי, קרי בתיאוקרטיה

דמוקרטית. שלושתם גם הסכימו שכל מרכיב אזרחי במשטר הראוי יכול בדיעבד גם להיות חילוי ובכל 

  בעל סמכות הלכתית. זאת להישאר 

המחלוקת בייהם היא בשאלה אילו רכיבים יכולים להיות אזרחיים. הרב גורן סבר שכל 

המרכיבים יכולים להיות אזרחיים וממילא גם חילויים, ואילו שי האחרים סברו שמערכת המשפט 

  העוסקת בעייי ממון חייבת להיות דתית בכל משטר יהודי.

). שהרי לא מדובר על 22תמיכה ב'חילון הפוליטיקה' (ראו לעיל עמ' יש להדגיש שלא מדובר על 

חילון המשטר כולו, וחשוב מכך, מדובר כאן על קבלת החילון בדיעבד בלבד, כאשר לכתחילה הרכיבים 

  האזרחיים צריכים להיות מחויבים לחוקי התורה ולערכיה.

  מאפייי משתם התיאוקרטית .2

רה הכללית, בדבר תמיכתם בתיאוקרטיה דמוקרטית, מן הראוי לסכם בקיצור את מעבר לאמי

  מאפייי המשטר הראוי של כל אחד מהרבים ואת ייחודו.

  הרב הרצוג: תיאוומיה חוקתית מלוכית ברוח הרמב"ם  .א

. דהייו משטר שבו ההשלמה תיאוומיה חוקתית בדגםהמשטר הראוי על פי הרב הרצוג הוא 

התורה, לצד תקות אושיות משלימות, הפרשן המוסמך היחיד של החוק הדתי והאזרחי  החוק הוא חוק

הוא בית הדין הדתי, והשלטון הוא מלוכי אזרחי. הרב הרצוג דחה באופן שיטתי את שיטת הר"ן שתמך 

 וססלר של רביצקי אזרחית. ממצאים אלה תומכים בטעתםדתית ו –בקיומן של שתי מערכות חוק ומשפט 

בכל הוגע למשטר הראוי. המרכיב האזרחי  הרמב"םשהרב הרצוג הלך בדרכו של ) 356ל הערה (לעי

וב של יסוד מלוכי במשטר הראוי לדעתו של הרב הרצוג כולל מלך ואת טובי העיר, כך שיש כאן ערב

  ודמוקרטי.

כאמור הרב הרצוג ראה בתקות המשלימות את הכלי המרכזי לתווך בין ההלכה לבין העמדות 

המקובלות בציבור. ברוח תמיכתו בתקות הוא הציע בשי כתביו העיקריים תקות שוות, שייעשו על ידי 

שים ולות הראשית, למתן שוויון ליים כאלה והשלטון והרבכרים. כמו כן הוא ראה באילוצים החיצו

ללא מלך,  דמוקרטיה בדיעבדהמאפשרים חריגה מההלכה. כגון היעדר צאצא לבית דוד מאפשר קיומה של 
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ה מחייבים מתן זכויות לאי האו"ם להקמת המדישים.וותכרים ול  

  הרב וולדיברג: תיאוומיה חוקתית דמוקרטית ברוח אברבאל   .ב

. דהייו משטר ההשלמה תיאוומיה חוקתית בדגםאוי על פי הרב וולדיברג גם הוא המשטר הר

שבו החוק הוא חוק התורה, לצד תקות אושיות משלימות, ובכל זאת הוא התגד למגמה לתקן תקות 

  שיטת הר"ן. שלא כרבות. לדבריו, הפרשן המוסמך היחיד של החוק הדתי והאזרחי הוא בית הדין הדתי, 

השלטון הוא אזרחי, כאשר הציבור יכול לבחור בין דמוקרטיה למלוכה, ברוח גישתו של  לשיטתו

ולא רק  בדמוקרטיה לכתחילהציג מקורות יהודיים התומכים ה. חשוב לציין שהרב וולדיברג אברבאל

בדיעבד או כתקה. הדבר מפתיע לאור הרקע של הרב וולדיברג שכמעט ולא חשף לדמוקרטיה במהלך 

  יו. לימוד

תעלם מאילוצים חיצויים כאשר העל רקע משתו של הרב הרצוג, הרב וולדיברג בולט בכך שהוא 

 ית. הדבר סביר לאור העובדה שהוא לא החזיק בתפקיד ציבורי כשל הרב יהואתו המדיסח את מש

  הרצוג, שאלץ לעמוד באופן אישי תחת לחצים כאלה. 

דות האידיאולוגית שלו לתקות בתחומים הלכתיים (כגון הרב וולדיברג בולט בהתג על כך וסף

זכויות שים בירושה), אף שהוא מודה שיש לכך תקדימים והדבר לגיטימי מבחיה הלכתית. זאת בשעה 

. יכר שהרב וולדיברג ראה ותפוליטישוויון זכויות שהוא כון לקבל שיויים משמעותיים בכל הוגע ל

וש, שאין לשות בו דבר. לעומת זאת בתחום הפוליטי הוא ראה תחום בתחום ההלכתי והדתי תחום קד

  יטרלי מבחיה דתית ולכן היה פתוח לקבל שיויים.

  הרב גורן: תיאוומיה חוקתית מלוכית ברוח הר"ן  .ג

משתו המדיית של הרב גורן כוללת בתוכה מתח פימי. מצד אחד הוא כתב שהמשטר הראוי הוא 

ומיה חוקתית מלוכגומ ,כפייה דתיתשכוללת  יתתיאו ד כתב שלצד המערכת הדתית יש מקום למערכת

. אמם במשטר הראוי גם המערכת הר"ןאזרחית שכוללת ביצוע, חקיקה ושיפוט אזרחיים, ברוח גישתו של 

כיוון שמדובר על מ, דגם ההשלמה עם טייה להפרדההאזרחית מחויבת לתורה, ולכן מדובר במימוש של 

  ד והשייה היא אזרחית. ובילות, האחת היא דתית מאשתי מערכות מק

כפילות זו היא אחד הכלים המרכזיים שעמדו לרשות הרב גורן כדי להכיל מצד אחד את עמדתו 

השמרית שמתגדת לשיויים בהלכה, ומצד שי את עמדתו שלמדית ישראל הדמוקרטית והחילוית, על 
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כפילות זו  על כך כתית, וזאת, על בסיס דברי הר"ן. וסףכל מוסדותיה, כולל בתי המשפט, יש סמכות הל

ולממש בתפקידו  ,אפשרה לו לכהן כרב הראשי לצה"ל, למרות היותו הצבא של מדית ישראל החילוית

חלק ממאפייי המשטר הראוי, ובכלל זה, מעורבות שלו בעייי הצבא ולא רק בעייי ההלכה (דגם 

  ועוד. האיחוד), כפייה דתית בתוך הצבא,

תוריים. כגון מעמד -כלי וסף שעמד לרשותו היה קבלת ערכים מודריים על בסיס ימוקים פים

הלכתיים. בחירה בימוק כזה, ולא בתקות או באילוצים חיצויים -הוכרים על בסיס שיקולים מטא

בסיס תיקוים מלמדת על גישתו של הרב גורן שתמך במפורש במציאת פתרוות בתוך עיקר ההלכה ולא על 

  והשלמות. 

  מסקות מתודולוגיות .3

מהעבודה יתן להסיק כמה מסקות מתודולוגיות שיכולות להועיל למחקרים וספים שיעסקו 

  במתח שבין יהדות ופוליטיקה.

  תורה לשעתה  .א

תית יכפי שהראיתי, לשלושת הרבים יש כתבים שלא משקפים בהכרח את משתם המדיית האמ

את ספר החוקה כמסמך של פשרה, אשר קיווה שתתקבל, אולם משלא התחיל לכתוב והשלמה. הרב הרצוג 

הסתייג בעצמו מחלק מהצעותיו. על חלקים ממסמך זה הוא עצר את הכתיבה ואף התקבלה הפשרה הוא 

 ,תיתיובכך חשף שהמסמך רחוק מלשקף את עמדתו האמ 1062כתב שהם ממלאים אותו 'בחילה עצומה',

  ואכן הרב הרצוג לא פרסם ספר זה בחייו.

את משתו תמיד בוגע לרב וולדיברג הראיתי שהספר 'הלכות מדיה' אף הוא איו משקף 

המדיית, וטעתי שמדובר בספר פולמוסי שועד להשיב התקפה להתגדות לתיאוקרטיה בציבור הרחב. 

הרב וולדיברג על סגון הכתיבה של ספר לא חזר  50-סימן לכך הוא שמאז פרסום הספר בראשית שות ה

זה בספר השו"ת שלו, ובה בעת החלטתו לצטט חלקים ממו במשך עשרות שים לאחר פרסומו. ראה כי 

שהספר הלכות  יש לצייןהרב וולדיברג החליט שחלקים מהספר שהיו כוים לשעתם, אים רלבטיים עוד. 

יותר מהעמדות העולות מספרי השו"ת של הרב וולדיברג.  מדיה מתאפיין דווקא בהצגת עמדות קיצויות

                                                 

 .229הרב הרצוג, תחוקה לישראל א, עמ'  1062
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בהצגת עמדות פשריות יותר מעמדותיו  יםזאת כתבי הרב הרצוג מאותה תקופה מתאפיילעומת 

  תיות.יהאמ

הרב גורן לא סיפק רמזים לגבי ההבחה בין כתביו השוים, למרות זאת, טעתי שחלק 

אודות תיאוקרטיה, הוא בחר למתן את עמדותיו על  מההתבטאויות שלו, כגון בהרצאותיו בטכיון

  תיות, כפי שהן משתקפות במאמריו ההלכתיים המפורטים.יהאמ

מצא אם כן, שלשלושת הרבים היו גם התבטאויות בכתב ובעל פה שאין משקפות בהכרח את 

ים היו תיתים התבטאויות אלה היו פשריות יותר מהמשה המדיית ולעימשתם המדיית השלמה. לע

  מוקצות יותר.

כיוון שמדובר בסוגיה שהסעירה (ועדיין מסעירה) את הציבור הרחב, מלהבתי, הדבר איו מפתיע. 

תים צורך לתת מעה לסערה הציבורית, בין עם בהצגת עמדות פשריות ובין אם בספר פולמוסי יהיה לע

ם חוקרים שי עצמן, ללא השוואה לכלל תחו התבטאויות אלה בפישיחדד את המחלוקת. כאמור, יש

מכאן המסקה שבכל הוגע ליתוח משה מדיית,  הכתבים של אותו רב, וממילא הסיקו מסקות שגויות.

או חלקים ממה, יש לקוט משה זהירות, ולא להתבסס על אמירה אחת של רב, אלא לבחון את כלל 

  1063ההתבטאויות שלו באותה סוגיה.

  הלכות הגלות והגאולה  .ב

דיברג כתב שיש תוקף הלכתי לרכיבים האזרחיים של המשטר על סמך שלושה מקורות הרב וול

סמכות: 'משפט המלך', 'דיא דמלכותא' ו'תקות הקהל'. לעומת זאת, הרב הרצוג שלל הסתמכות על 'דיא 

כיוון שראה בו עיקרון שמתאים לחיים בגלות. הרב גורן הסתמך (כמעט) אך ורק על 'משפט מדמלכותא' 

  כיוון שראה גם 'בתקות הקהל' וגם ב'דיא דמלכותא' מקורות סמכות המתאימים לגלות בלבד. מך', המל

עמדתם של הרב הרצוג והרב גורן מלמדת שהם סברו שיש הבדל בין הלכות גלות להלכות גאולה. 

  להבחה זו לא מצאתי הד משמעותי במחקר, וראה שראוי לבחון הבחה זו במחקרים וספים.

                                                 

) על 27מסקה דומה אפשר להסיק ממאמרו של ברד, משפט המלך, על דרשות הר"ן ומקביעתו של סיידלר (הובאה לעיל עמ'  1063

 תמיכתו לכאורה של מדלסון בתיאוקרטיה הקדומה.
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  הבחהגישת ה  .ג

כדי לתאר את עמדתם של רבים  דגם ההבחה) הצעתי להוסיף את 34בפרק א (לעיל עמ' 

אורתודוקסים ביחס למודרה. טעתי שם, כי שלושת הרבים קטו בדרך זו בבואם להתמודד עם אתגרי 

  כיוון שהם קיבלו רכיבים מודריים מסוימים ובה בעת דחו רכיבים אחרים.מהמודרה, 

(לכתחילה או בדיעבד) במהלך העבודה הוכחה טעה זו, ומצא כי שלושת הרבים טו יותר לקבל 

מצא שהם טו לקבל עקרוות דמוקרטיים בכל  ךעל כ ערכים דמוקרטיים מאשר ערכים ליברליים. וסף

הוגע לרכיב האזרחי של המשטר, בשעה שלפחות חלקם התגדו לקבלת עקרוות אלו כאשר היה מדובר על 

  הרכיב הדתי של המשטר.

גם את יחסם של רבים אחרים למודרה, והאם  להבתי, כדאי לבחון האם דגם ההבחה מתאר

  יתן למצוא מכה משותף לערכים הדמוקרטיים שדחו ולאלה שהתקבלו.

  הקשר בין רקע אישי למשה מדיית  .ד

לא מצאתי קשר מובהק בין הרקע של הרבים לבין המשה המדיית שלהם, ולהיפך, במידה 

  מסוימת מצאתי קשר הפוך בין השיים. 

הרב גורן, בעלי הרקע האקדמי, קיבלו את הדמוקרטיה רק בדיעבד והעדיפו משטר הרב הרצוג ו

מלוכי. לעומתם, הרב וולדיברג, בן היישוב הישן בירושלים, לא ראה יתרון במלוכה על פי דמוקרטיה. 

  בהמשך לכך, דווקא הרב גורן, הציוי והמשכיל, תמך בכפייה דתית. 

ל הרב וולדיברג בערכים רפובליקיים, והתמיכה של הרב מעיית וספת היא התמיכה ש הדוגמ

ד לבן גוריון, שתמך להלכה ולמעשה ובשעה שהרב גורן היה קרוב מא גורן בערכים דמוקרטיים. זאת

  בערכים רפובליקיים. 

  בו הוא גדל ופעל.שממצאים אלה מטילים צל על האפשרות לבא את עמדותיו של רב לאור הרקע 

  ההלכהכלים להתחדשות   .ה

שלושת הרבים דרשו לסח משה מדיית תחת לחצים חיצויים כבירים. המקרא מתאר משטר 

כרים ולשים. לעומת וכך בהלכה אין זכויות פוליטיות ל לעראוי כמשטר מלוכי המחויב לתורה, וסף 

מיעוטים. זכויות שוות לשים וליש חילוית ודמוקרטית שבה יהודית זאת, מדית ישראל קמה כמדיה 

שלושת הרבים היו חייבים להתייחס לפער האדיר הזה ולהציע דרך למתן אותו. הן כדי לאפשר מגון של 
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בו הם ראו ראויים לפוסק, הן כדי להציע דרך לציבור לקבל את משטר שאימוץ ערכים מודריים במקום 

  המתוארת בהלכה.דתי לחיות במדיה השוה כל כך מזו -התורה, הן כדי לאפשר לאדם הציוי

הפרשות והתקות.  –), אלון עמד על שתי הדרכים להתחדשות ההלכה 35כאמור בפרק א (עמ' 

  הלכה, ואת האילוצים החיצויים (בלשון הפוסקים: שעת הדחק).-לכך יש להוסיף את ההסתמכות על מטא

בכך, והם דרשו לכלים וספים  שלושת הרבים הלכו בדרך הפרשות, אולם לחלקם לא היה די

כדי להשלים את הגישור על הפער. הרב הרצוג העדיף את דרך התקות וההיתר בגין אילוצים. הסתמכות 

על תקות הולמת את הרב הרצוג כאיש המשפט העברי, גישה שדגלה בתקות משלימות כדי להחיל את 

קה כדי למוע חילול ה' והרב וולדיברג כגון פסי ,הלכה-הרב גורן העדיף את דרך המטא חוקי התורה.

  הסתפק בדרך הפרשות.

לכל אחת מהדרכים היה "מחיר". הרב הרצוג הציג גישה שיש בה מצד אחד גמישות רבה, ומצד 

שי, זו גמישות שמדגישה את היותה דיעבד. הרב גורן התרחק מהתקות, וביסס את הגמישות שלו על 

הרב דווקא סוימים הוא ותר השמרן ביותר מבין הרבים. הלכה, אולם בתחומים מ-פרשות ומטא

וולדיברג, בעל הרקע החרדי והאידיאולוגיה השמרית, ביטא במקרים רבים גישה של גמישות לכתחילה 

  על בסיס פרשות. 

חשוב לציין, אין קשר ישיר בין היקף הכלים שעמדו לרשות הפוסק, לבין עמדותיו בסוגיות שעל 

תקות להשוואת מעמד האישה בקהילות ישראל , הרב וולדיברג ציין ביושר שהיו ההפרק. כך לדוגמ

  חליט שלא לאמץ אותן מסיבות אידיאולוגיות. הבירושה, ובכל זאת, הוא 

  אחרית דבר .4

ד על שלושת ואחד הדברים הבולטים בעבודה זו הוא שלמרות קיומם של מחקרים רבים מא

ד עסקו במשתם המדיית באופן שיטתי. יתרה ורן, מעטים מאהרבים, ובמיוחד על הרב הרצוג והרב גו

מזו, גם אותם מחקרים שעסקו ברכיבים מתוך משתם, מעו מלעסוק במרכיב התיאוקרטי של המשה 

  המדיית והעדיפו את הרכיב הדמוקרטי.

מסקות עבודה זו מלמדות כי שלושת הרבים החזיקו במשה מדיית שיש בה שילוב בין 

יה לבין דמוקרטיה פורמלית. משתם המדיית אפשרה להם להתמודד עם המציאות כפי שהיא תיאוקרט

  הדמוקרטית והחילוית. היהודית, ולתת מעמד הלכתי למדית ישראל 
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אי מקווה שעבודה זו תתרום להעמקת הידע וההבה של המחשבה המדיית הדתית 

מודרית ודמוקרטית. הן בדגש על רבים והתיאוקרטית ולאפשרות לשלב ביה לבין מחשבה מדיית 

  ציויים וספים כגון הרב שאול ישראלי והרב חיים דוד הלוי, הן במחקרים על הוגים אחרים.
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  תשס"ט. אילן

א' אדרעי, מלחמה, 'הלכה וגאולה: צבא ומלחמה במחשבת ההלכה של  – אדרעי, מלחמה הלכה וגאולה

                                                      .148-119עמ'  ,ח)"(תשס 125 ,קתדרה  הרב שלמה גורן', 

א' אדרעי, 'מקיביה עד בירות: תחייתם של דיי המלחמה ההלכתיים במדית  – אדרעי, מקיביה ועד בירות

  .127-95 , עמ'ע)"ישראל', יוסף דעת (תש

מ' אוא, 'משמעותה של ההשפעה ההלכתית על החקיקה', המשפט העברי  – אוא, ההשפעה ההלכתית

  .105-102עמ'  י' בזק (עורך),במדית ישראל, 
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פוסקי י' אחיטוב, 'על תאים להפמת ערכים דמוקרטיים אצל  – אחיטוב, הפמת ערכים דמוקרטיים

שטרן  "צי ,יא, ד' שוורץא' שגדיאלוג בין עולמות,  :יהדות פים וחוץ ,הלכה מחוגי הציוות הדתית'

  .110-90ירושלים תש"ס, עמ' (עורכים), 

'לבטיו ההלכתיים של הרב הראשי יצחק הלוי הרצוג בעשור  ,י' אחיטוב – אחיטוב, לבטיו ההלכתיים

  .199-213ירושלים תש"ט, עמ' מ' בר און (עורך), , אתגר הריבוותהראשון לתקומת ישראל', 

עיון במשמעויות יהודיות בימיו, ירושלים  –אחיטוב, על גבול התמורה  י' – אחיטוב, על גבול התמורה

  תשס"ה.

  מ' אלון, המשפט העברי, ירושלים תשמ"ח.  – אלון, המשפט העברי

ירושלים אלעזר (עורך),  'דמ' אלון, 'סמכות ועוצמה בקהילה היהודית', עם ועדה,  – אלון, סמכות ועוצמה

  .245-220תש"א, עמ' 

"כל המתרשל... כאילו... שופך דמי ישראל": הרב הרצוג  ש' אליאש, ' – הרצוג והשואהאליאש, הרב 

, 1948-1933ישראלי ויחסם לאציזם ולשואה, -אישים ביישוב הארץ: והשואה', שואה ממרחק תבוא

  .136-103ירושלים תשס"ט, עמ' (עורכות),  חלמיש 'א ,פורת 'ד

-מדיאי, הרב כמדיאי: היחסים בין הרב הרצוג ואמון דהש' אליאש, 'הרב וה – אליאש, הרב והמדיאי

מחקרים ביהדות, בציוות ומדית ישראל: ספר זיכרון ליהושע קיאל,  –ולרה', בין מסורת לחידוש 

  .319-297רמת גן תשס"ה, עמ'  א' דון יחיא (עורך),

 ,'1937של שת  'הרבות הראשית ותכית החלוקה  ש' אליאש, – אליאש, הרבות ותוכית החלוקה

                                                      .170-155(תשמ"ב), עמ'  21 ,קתדרה

ז  ,משפטים ,מהותו ומטרותיו' –י' אגלרד 'מחקר המשפט העברי  – מחקר המשפט העבריאגלרד, 

   .65-34 , עמ'(תשל"ו)

הגדורים בדרכי הדתות', דעת; כתב עת לפילוסופיה ג' ארן, 'אחוות בעלי הדת  – ארן, אחוות בעלי הדת

  .49-29(תשס"ז), עמ'  60 ,יהודית וקבלה

  עיוים בספרי שופטים ושמואל, ירושלים תשכ"ה. :מ' בובר, מלכות שמים – בובר, מלכות שמים

תית ח' בורגסקי, 'בין שיתוף לכיבוש: יחסם של פוסקי ההלכה בציוות הד – בורגסקי, בין שיתוף לכיבוש

י' ארון, י' לערביי הארץ', סוגיות בחקר הציוות הדתית: התפתחויות ותמורות לדורותיהן, 
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  .218-193רמת גן תשע"ב, עמ' פרידלדר, ד' שוורץ (עורכים), 

, הלכה ציוית: 'ח' בורגסקי, 'הלכה ציוית בפסיקתו של הרב הרצוג – בורגסקי, הלכה ציוית

ירושלים תשע"ז, עמ'  י"צ שטרן, י' שלג (עורכים),ות היהודית, המשמעויות ההלכתיות של הריבו

648-625 .  

ח' בורגסקי, 'קהילה או מלוכה? על יחסו של הרב הרצוג למדית ישראל  – בורגסקי, קהילה או מלוכה

  .44-35צהר לו (תשס"ט), עמ'  ,ומוסדותיה'

ההלכתי של הרב י"א הרצוג והרב  ח' בורגסקי, 'קהילה וממלכה: יחסם – בורגסקי, קהילה וממלכה

א' רביצקי (עורך), שאול ישראלי למדית ישראל', דת ומדיה בהגות היהודית במאה העשרים, 

  .294-267ירושלים תשס"ה, עמ' 

ב  ,האמם "ערכאות של גויים"?', תחומין - י' בזק, 'בתי המשפט בישראל  – בזק, בתי המשפט בישראל

  .527-523(תשמ"א), עמ' 

-יד (תשמ"ו- יג ,י' בלידשטיין, 'מדית ישראל בפסיקה ההלכתית', דיי ישראל – בלידשטיין, מדית ישראל

  מב.-ח), עמ' כא

רמת גן  ,י' בלידשטיין, עקרוות מדייים במשת הרמב"ם (מהדורה שיה) – בלידשטיין, עקרוות מדייים

  תשס"א.

  בין ארציות לרוחיות בעולם היהודי, רמת גן תשס"ד. על מתח :א' בלפר, זהות כפולה – בלפר, זהות כפולה

הממד הפוליטי בהגות היהודית, רמת גן  :א' בלפר, מלכות שמים ומדית ישראל – בלפר, מלכות שמים

  תש"א.

 'י' בן מתתיהו, גד אפיון: תרגום מהמקור עם מבוא ופירושים, תרגם: א – , כשרבן מתתיהו, גד אפיון

  כשר, ירושלים תש"ז.

 שמחוי, תל אביב "י :י' בן מתתיהו, קדמות היהודים גד אפיון, תרגם – גד אפיון, שמחוי בן מתתיהו,

  תרצ"ט.

  ירושלים תשכ"ג. ,תרגם: א' שליטג, י' בן מתתיהו, קדמויות היהודים,  – בן מתתיהו, קדמויות היהודים

ח  ,אל בעיות ההיסטוריה והמדיה', תרביץי' בער, 'דון יצחק אברבאל ויחסו  – בער, דון יצחק אברבאל

  .259-241’ (תרצ"ז), עמ
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 ,ג' בקון, 'דעת תורה וחבלי משיח: לשאלת האידיאולוגיה של 'אגודת ישראל' בפולין' – בקון, דעת תורה

  .508-497תרביץ ב, ג (תשמ"ג), עמ' 

 ירושליםם', מחקרי : שלושה שלבי"דעת תורה"ב' בראון, 'דוקטרית  – בראון, דוקטרית דעת תורה

  .600-537(תשס"ה), עמ'  , ביט ,במחשבת ישראל

  ב' בראון, החזון איש: הפוסק, המאמין ומהיג המהפכה החרדית, ירושלים תשע"א. –בראון, החזון איש 

ב' בראון, 'היהדות החרדית והמדיה', כשיהדות פוגשת מדיה, תל אביב  – בראון, היהדות החרדית

  .268-79תשע"ה, עמ' 

 העמדות, הרקע – בישראל הדתית בציוות" תורה דעת" פולמוסב' בראון, ' – תורה דעת פולמוסבראון, 

 (עורך), כהן 'א ,אסופת מחקרים לזכר זבולון המר :עידן התמורות –הציוות הדתית   , 'והמשמעויות

                                                      .474-422תשס"ד, עמ'  ירושלים

 , עמ'ע)"ד (תש ציון עה,', משפט המלך שבדרשת הר"ן: הגות, הלכה ופולמוסי' ברד, ' – משפט המלךברד, 

425-393.  

  י' ברד, ערכאות של גויים במדית היהודים, ירושלים תש"ע. – ברד, ערכאות של גויים

  י' ברדס, יהדות וזכויות אדם: בין צלם אלוהים לגוי קדוש, ירושלים תשע"ג. –ברדס, יהדות וזכויות אדם 

משואה ליצחק, א, ש' אליאש, א' א' גוטל, תורה ומדע במשת הגרי"א הרצוג',  – גוטל, תורה ומדע

  .482-474ירושלים תשס"ט, עמ'  ורהפטיג, א' דסברג (עורכים),

מחקרים  –מן דה וההלכה: האמם סתירה?', אליעזר גולא' גולדמן, 'חוק המדי – גולדמן, חוק המדיה

  .395-387ירושלים תש"ז, עמ' א' שגיא (עורכים),  ,ד' סטטמןועיוים: הגות יהודית בעבר ובהווה, 

י' גייגר, היציאה מהשטעטל: רבי הציוות הדתית אל מול אתגר הריבוות  –גייגר, היציאה מהשטעטל 

  היהודית, אלון שבות תשע"ו.

-קכג ,סיי י' גייגר 'סוגיית "יהדות ודמוקרטיה" בראי ספרות רבית ציוית'. – יהדות ודמוקרטיה ,גייגר

  קכט.-, עמ' קידקכד (תש"ס)

  ג קהילת ליסבון ויצירתו, רמת גן תש"ג.יא' גרוס, ר' יוסף בן אברהם חיון: מה – גרוס, ר' יוסף

לדורות בראי ההלכה ומעמדם של חוקי הכסת בעולמה  ריבוות :ג' גרמן, מלך ישראל – גרמן, מלך ישראל

  של ההלכה, בי ברק תשס"ג.
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דת ומדיה בהגות   י' דוד, 'חזון "המשפט העברי": רקע, מגמות ושאיפות', – דוד, חזון המשפט העברי

                                                      .113-77ירושלים תשס"ה, עמ'  א' רביצקי (עורך), ,היהודית במאה העשרים

בין לאומיות ודת: התמורה בעמדת ז'בוטיסקי כלפי המסורת ' דון יחיא, 'א – בין לאומיות ודתדון יחיא, 

שדה בוקר א' בראלי, פ' גוסר (עורכים), מסות ומחקרים על זאב ז'בוטיסקי,  –איש בסער  ,'הדתית

  .187-159עמ' , תשס"ד

  דורמן, ויכוחי שפיוזה באספקלריה יהודית, ישראל תש"ן.מ'  – דורמן, ויכוחי שפיוזה

גוריון -ור, 'מן הארכיון: התכתבות בין הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג לדוד בן-מ' די – ור, מן הארכיון- די

 , עמ'ג)"(תשע 4, ישראלים ,בשאלת גיוס בחורי ישיבות בעשור הראשון לקיומה של מדית ישראל'

165-157.  

א"י הולדר, דיוקו ההלכתי של הרב שלמה גורן: עיוים בשיקולי הפסיקה  – קו ההלכתיהולדר, דיו

  ודרכי הביסוס במאמריו ההלכתיים, עבודת דוקטור, אויברסיטת בר אילן תשע"א.

משיחית של הרב שלמה גורן והשפעותיה על -א"י הולדר, 'הגותו הציוית – הולדר, הגותו הציוית

י"צ שטרן, י' פסיקותיו ההלכתיות, הלכה ציוית: המשמעויות ההלכתיות של הריבוות היהודית, 

  .702-661ירושלים תשע"ז, עמ' שלג (עורכים), 

ופתרוה: פסיקתו של הרב שלמה א"י הולדר, 'אמות כפולה להלכה ולמדיה  – הולדר, אמות כפולה

  לד.-עמ' ה ,ג)"(תשע 15 ,גורן כמקרה בוחן', חקירה

' הורביץ, 'החרדים ובית המשפט העליון: שבירת כלים בפרספקטיבה  – הורביץ, החרדים ובית המשפט

  .78-22(תשס"ב), עמ'  5 ,היסטורית', כיווים חדשים

: ת על הקמת המדיה העברית (תכית חלוקה)החלטת האומות המאוחדו' – החלטת האומות המאוחדות

  ', אתר הכסת בכתובת:1947בובמבר  29

 https://www.knesset.gov.il/process/docs/un181.htm.  

שלמה גורן זצ"ל בעייי דת מ' הכהן, 'משיב מלחמה: פסקי ההלכה של הרב הרב  – הכהן, משיב מלחמה

  יא.- , עמ' ג)תשס"ה(צבא', מילין חביבין, א 

עם א' דון יחיא וב' זיסר, 'רציפות ותמורות בהגות המדיית היהודית',  – יחיא וזיסר, רציפות ותמורותדון 

  .100-134ירושלים תש"א, עמ' אלעזר (עורך),  'ד, ועדה
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הדמוקרטיה היהודית מול דגם יהדות הדמוקרטית בהגות מ' הליגר, דגם  – הליגר, דגם הדמוקרטיה

  האורתודוקסית המודרית הציוית במאה העשרים, עבודת דוקטור, אויברסיטת בר אילן תשס"ב.

אויברסליזם וסח משה  –מ' הליגר, 'מסורת ומודרה במשת "תורה ועבודה"  – הליגר, מסורת ומודרה

זלמן שרגאי', בין מסורת לחידוש: מחקרים ביהדות ציוות  אוא לעומת פרטיקולריזם וסח שלמה

  .146-117רמת גן תשס"ה, עמ' יחיא (עורך), - דון 'אספר זכרון ליהושע קיאל,  –ומדית ישראל 

הרב שלמה גורן, פרשת "האח והאחות" והרב  :זה פאליטיק, לא הלכה"" 'א' הקין,  – זה פאליטיקהקין, 

  .27-1, עמ' )תשע"ד(א  יוסף אליהו העקין', אסיף,

מ' הרשקוביץ, דרכו ושיטתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג (זצ"ל) במחקר  – הרשקוביץ, דרכו ושיטתו

בר אילן תשס"ח יברסיטתהמשפט העברי, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, או.  

 בדיי המשפטית היצירה דרכי': כמשפטן הרצוג הרב, 'הרשקוביץ' מ – הרשקוביץ, הרב הרצוג כמשפטן

 אילן בר אויברסיטת, דוקטור עבודת, הרצוג ה"הגריא של משפטית-ההלכתית כתיבתו לאור ממוות

  .ד"תשע

 ה"הריא: בתוך, ' "בדורו יחיד" משפטן: הרצוג הרב - מבוא', הרשקוביץ' מ – הרשקוביץ, יחיד בדורו

תל , הרשקוביץ' מ: תרגם וערך, קייים: ראשון כרך, העברי המשפט של העיקריים המוסדות, הרצוג

  .61-15' עמ, ו"תשעאביב 

מדיה וחברה: סוגיות בסוציולוגיה  ,מ' ובר, 'הטיפוסים של סמכות ותיאום מחייב' – ובר, הטיפוסים

  .48-34תל אביב תשל"ח, עמ' עצמון (עורכים), י' גוטמן, ע' ש" איזשטדט,  ,פוליטית, א

  ב, תל אביב תרצ"ח. ,אקדמות לדברי ימי ישראלי' ווילהויזן,  – ווילהויזן, אקדמות

המסורת הפוליטית מ' וולצר, 'הקדמה: המסורת הפוליטית היהודית',  – וולצר, המסורת הפוליטית

  ירושלים תשס"ז. ,מ' וולצר, מ' לורברבוים, ' זהר, י' לורברבוים (עורכים), היהודית

  ית, תל אביב תשל"ז.ג' ויילר, תיאוקרטיה יהוד – ויילר, תיאוקרטיה יהודית

א' וייסלר, פסיקתו של הרב אליעזר יהודה וולדיברג בסוגיות  – וייסלר, פסיקתו של הרב וולדיברג

  רפואיות מודריות, עבודת מוסמך, אויברסיטת בר אילן תשס"ו.

מאה שות  א' וסטרייך, 'עשיית משפט בידי הרבים הראשיים בתקופת המדט', – וסטרייך, עשיית משפט

  .109-71רמת גן תשס"ג, עמ'  ,ד' שורץ (עורכים) ,א' שגיאב,  ,ציוות דתית

: פסיקה ציוית, מדייות "לחלום את החלום הבלתי אפשרי"ח"א וקסמן, '  – וקסמן, לחלום את החלום
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י'  ,שטרן "ציהלכה והלכה מדיית', הלכה ציוית: המשמעויות ההלכתיות של הריבוות היהודית, 

  .774-749, עמ' ירושלים תשע"ז, שלג (עורכים)

א' ורהפטיג, 'הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ודרכו בהלכה', וכרים במדיה יהודית,  – ורהפטיג, הרב הרצוג

  .47-7ירושלים תשס"ט, עמ' י' שורק (עורך), 

סדרי שלטון ומשפט במדיה : א תחוקה לישראל ע"פ התורה,א' ורהפטיג, 'מבוא',  – ורהפטיג, מבוא

  מ.-, עמ' כבירושלים תשמ"ט, א' ורהפטיג (עורך)היהודית, 

משואה ליצחק, א, ש' אליאש, א' א' ורהפטיג, 'משפט התורה כמשפט המדיה,  – ורהפטיג, משפט התורה

  .441-439ירושלים תשס"ט, עמ'  ורהפטיג, א' דסברג (עורכים),

משואה ', הרצוג א"הגרי במשת ישראל במדית ומשפט שלטון' ,זולדן' י הרב – זולדן, שלטון ומשפט

  419-387' עמ ליצחק, א, ש' אליאש, א' ורהפטיג, א' דסברג (עורכים),

  .ירושלים תשכ"ד ,כך דרכו של תלמודמ' זילברג,  – כך דרכוזילברג, 

ת: מיתוס מצדה בהגותם 'בין גבורת שאול לגבורת מור(ד)י הגטאו  י' זילברשטיין, – בין גבורת  זילברשטיין,

                                                                                                          .440-411עמ'  ,ו)"(תשע 81 ,דעת ,של הרב שלמה גורן והרב מ"צ ריה'

וולדיברג: מקורות, פרשות י' זקבך, משתו ההלכתית של הרב אליעזר יהודה  – זקבך, משתו ההלכתית

  ופסיקה, עבודת דוקטור, אויברסיטת בר אילן תשע"ו.

ג' חזן, יסודות רפובליקיים בהגותם של הוגים ומהיגים ציויים בולטים,  – חזן, יסודות רפובליקיים

  .עבודת דוקטור, אויברסיטת בר אילן תשע"ז

  מ' חלמיש, הקבלה בתפילה בהלכה ובמהג, רמת גן תש"ס. – חלמיש, הקבלה בתפילה

ר' חריס, 'הזדמויות הסטוריות והחמצות בהיסח הדעת: על שילובו של  – חריס, הזדמויות הסטוריות

המשפט העברי במשפט הישראלי בעת הקמת המדיה', שי עברי הגשר: דת ומדיה בראשית דרכה 

   .55-21ירושלים תשס"ב, עמ' , ם)(עורכי צמרת 'צ ,בר און 'משל ישראל, 

  , תל אביב תשע"ד.1977-1948השים המעצבות:  –ר' חריס, המשפט הישראלי  – חריס, המשפט הישראלי

בין סמכות , י' כ"ץ, 'דעת תורה: הסמכות הבלתי מסויגת שטועים לה בעלי ההלכה' – כ"ץ, דעת תורה

  .104-95תש"ז, עמ' תל אביב א' שגיא (עורכים),  ,ז' ספראילאוטוומיה, 

י' כהן, האשה בההגת הציבור: המחלוקת על חברות שים במועצה דתית,  –כהן, האשה בההגת הציבור 
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  תל אביב תש"א.

א' כהן, הטלית והדגל: הציוות הדתית וחזון מדית התורה בימי ראשית המדיה,  – כהן, הטלית והדגל

  ירושלים תש"ח.

כהן, 'המחלוקת בין הרבים קוק ועוזיאל זצ"ל על מתן זכות בחירה לשים', י'  – כהן, זכות בחירה לשים

  .95-83עמ'  ,ה (תשמ"ג) ,הגות

מקומו בחשיבה המדיית היהודית  –ס' כהן, 'מושג שלושת הכתרים  – כהן, מושג שלושת הכתרים

ם תש"א, ירושליאלעזר (עורך),  'ד, עם ועדהוהשלכותיו על חקר ההיסטוריה החוקתית היהודית', 

  .75- 55עמ' 

  , בכתובת:7', ערוץ תעלומה: מי הוציא לאור את הלכות מדיה?, '7כתב ערוץ  – , מי הוציא7כתב ערוץ 

/https://www.inn.co.il/News/News.aspx/159012 

סטון, 'סובלות לעומת פלורליזם ביהדות', ע[ו]ל -לאסטס'  – סטון, סובלות לעומת פלורליזם- לאסט

מסורות דתיות ואתגר הפלורליזם, ש' פישר, א"ב סליגמן (עורכים), תל אביב תשס"ז, עמ' הסובלות: 

236-219.  

י' לודין, ' "בית שלישי לא ייחרב!": תהליך תקומת ישראל כתהליך דטרמייסטי  – לודין, בית שלישי

  .330-303(תשע"ח), עמ'  15 ,בהגות הציוות הדתית', מורשת ישראל

  . ירושלים תשי"טתרגם: א' יוסף, ג' לוק, המסכת השיה על הממשל המדיי,  – לוק, המסכת השיה

י' לורברבוים, 'דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה, דתיות הלכתית של  – לורברבוים, דתיות הלכתית

  .86-41, עמ' )תשע"ח(לב  ,ציות ושעבוד, והסתייגויות אחרות מטעמי המצוות וההלכות', דיי ישראל

  י' לורברבוים, מלך אביון: המלוכה בספרות היהודית הקלאסית, רמת גן תשס"ח. – לורברבוים, מלך אביון

לורברבוים, 'על הסתייגות מטעמים בשיח ההלכתי: הפולמוס על אודות  י' – לורברבוים, על הסתייגות

, עמ' )תשע"ו(כה  ,טעם האיסורים להשחית את פאת הראש הזקן', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל

102-45 .  

  ירושלים תשס"ו. ,מ' לורברבוים, פוליטיקה וגבולות ההלכה – לורברבוים, פוליטיקה וגבולות

א' לחובסקי, 'משפט עברי ואידיאולוגיה ציוית בארץ ישראל המדטורית', רב  – לחובסקי, משפט עברי

תל אביב תש"ח, (עורכים), ר' שמיר  ,מ' מאוטר, א' שגיאתרבותיות במדיה דמוקרטית ויהודית, 
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  .660-633עמ' 

י' ליבמן, 'התפתחויות יאו מסורתיות בקרב יהודים אורתודוכסיים בישראל',  – ליבמן, התפתחויות

  .253-231מגמות, כז (תשמ"ג), עמ' 

מ' ליטבק, ' "שלטון חכם ההלכה" והמאבק לדמוקרטיה: השיח הדתי  –ליטבק, שלטון חכם ההלכה 

תל אביב תשס"ט, , בעבור (עורכים)-הדלמןל' משרי, ד' אטומיה של מהפיכה,  –באיראן', איראן 

  .75-47עמ' 

  אשכזי, תל אביב תשל"ג 'האדם המדיי, תרגם: א, מ ליפסט"ס – ליפסט, האדם המדיי

ספר )', יהדות ליטא, ג, 'ר' בציון מבילסק(''שטרפלד, ר' בציון ב"ר אריה־לייב ד' ליפץ,  – שטרפלדליפץ, 

  . 98-97תשכ"ז, עמ' , תל אביב א

  .א' מורגשטרן, משיחיות ויישוב ארץ ישראל, ירושלים תשמ"ה – מורגשטרן, משיחיות

משואה ליצחק, א, ש' אליאש, א' ש' מייזליש, 'תולדות הרב הרצוג',  – מייזליש, תולדות הרב הרצוג

  .53-13ירושלים תשס"ט, עמ'  ורהפטיג, א' דסברג (עורכים),

'ביסוס מעמדה העצמאי של הרבות הצבאית: מהרב גורן ועד הרב   ש' מישלוב, – ביסוס מעמדה  מישלוב,

                                                                                                          . 389-366ד), עמ' "פירון', ספרא וסייפא (תשע

ש' מישלוב, בעין הסערה: דמותו הציבורית ויצירתו הרוחית של הרב שלמה גורן  – מישלוב, בעין הסערה

  תש"ע. בר אילן יבסיטת, עבודת דוקטור, או1994-1948בשים 

'הסהדרין שבדרך: הראי"ה קוק, הרב שלמה גורן והרבות   ש' מישלוב, – שבדרך הסהדרין  מישלוב,

                                                                                                          .233-213 , עמ'ח)"ב (תשע ,הראשית', מעשה חשב

ב), עמ' "(תשע 20 ,ש' מישלוב, 'השקפתו הציוית של הרב שלמה גורן', ישראל – מישלוב, השקפתו הציוית

106-81 .  

 145 קתדרה, גוריון', - "ידידי וידיד כל בית ישראל": הרב שלמה גורן ודוד בן '  ש' מישלוב, – דידיי  מישלוב,

                                                                                                          .172-147 , עמ')תשע"ג(

  תשע"א.- ד, ירושלים תשס"ג-ש"י מלר, הרב מבריסק, א –מלר, הרב מבריסק 

–1827יהודים במוסדות הצבא הרוסי  מדלביץ׳, הקטויסטים: ערים 'י – מדלביץ׳, הקטויסטים
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  .,ירושלים תש״ע 1856

תרגם: ש' הרברג, תל , ון, כתבים קטים בעיי יהודים ויהדותזמדלסמשה  –מדלסזון, כתבים קטים 

  אביב תש"ז.

- באיראן במבחן הביקורת הפוסט "שלטון חכם ההלכה" ', משריד'  –משרי, שלטון חכם ההלכה 

, תשס"ט תל אביב, בעבור (עורכים)-הדלמןל' משרי, ד' אטומיה של מהפיכה,  -איראן  ',מהפכית

  .46-17עמ' 

  מ"ס מרמורשטיין, אבי דור הכיפות הסרוגות, קריית ביאליק תשע"ה. – מרמורשטיין, אבי דור

למורשת  גם לאפיקורסים יש חלק בסיי: לבירור יחסו של ז'בוטיסקי'אור,  'א – אור, גם לאפיקורסים

  .170-131,שדה בוקר תשס"ו, עמ'  16, עיוים בתקומת ישראל, 'היהודית

 –למומר בעת החדשה: משתם ההלכתית של הרבים הלאומיים  ע' בות, בין חילוי – בות, בין חילוי

יצחק הלוי הרצוג, ב"צ מאיר עוזיאל ויחיאל יעקב וייברג, עבודת דוקטור, אויברסיטת בן גוריון 

  תשס"ה.

'הרב הרצוג ועדותם של מחללי שבתות בפרהסיא', על פי הבאר: מחקרים   ע' בות, – הרב הרצוג  בות,

י לסקר "קרייסל, ד 'א' ארליך, חבהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, 

                                                                                                          .388-351ירושלים תשס"ח, עמ'  (עורכים),

בין סמכות לאוטוומיה במסורת  ,מ"צ הוראי, 'כופין אותו עד שיאמר רוצה אי' – הוראי, כופין אותו

  .381-364תל אביב תש"ז, עמ' א' שגיא (עורכים),  ,ז' ספראיישראל, 

הקשרים, משטרים, כרך ראשון: ב' ויברגר, דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיוות,  – ויברגר, דמוקרטיות

  תשס"ד. דמוקרטיות, תל אביב

  ב' ויברגר, דת ודמוקרטיה בישראל, ירושלים תשס"ז. – ויברגר, דת ודמוקרטיה

: הציוות בתפיסתו "כלי בידי ההשגחה העליוה"ל "אויב איום"בין מ' סיידלר, ' – בין אויבסיידלר, 

רמת גן א' שגיא, ד' שוורץ (עורכים), , א ,דתית מאה שות ציוות', הלאומית של יצחק ברויאר

  .224-213עמ'  ,ג"תשס

גלגוליה של תפיסה ביהדות: שפיוזה,  –' דת חוק'היהדות כמ' סיידלר,  – היהדות כדת חוקסיידלר, 

  .אויברסיטת בר אילן תש"ח, עבודת דוקטור, מדלסון, רש"ר הירש, יצחק ברויאר
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ססלר, עמדת פוסקי ההלכה כלפי מערכת המשפט של מדית ישראל, מ'  – ססלר, עמדת פוסקי ההלכה

  עבודת דוקטור, אויברסיטת בן גוריון תשס"ט.

א), עמ' "(תשס 1כה,  ,' ספיר, 'שי תלמידי חכמים שהיו בעירו', עיוי משפטג – ספיר, שי תלמידי חכמים

220-189.   

ים מוסריים בשיח ההלכתי בסוגיות של ריפוי 'שיקול  שטרק,-ע' עופר – שיקולים מוסריים  שטרק,-עופר

ז), עמ' "(תשע 83 ,והצלה': עיון בפסיקת הרב אליעזר יהודה ולדברג במקרים של מות המוח', דעת

389-361.                                                                                                          

ר' עיר שי, 'לבירור עמדת הרב וולדברג בעיין יתוחים לשיוי מין: עיון בפסיקה  – עמדתעיר שי, לבירור 

ח), עמ' "תשע-ו"כט (תשע ,שתון המשפט העברי ,האורתודוקסית והקוסרטיבית בעקבות תשובתיו'

151-123 .  

עבודת מוסמך, מ' פורת, הזרעה מלאכותית: קווים מחים בפסיקה בת זמו,  – פורת, הזרעה מלאכותית

  אויברסיטת בר אילן תשס"ה.

היהודים והצבא: היבטים חברתיים ' פטרובסקי־שטרן, 'י – היהודים והצבא פטרובסקי־שטרן,

  .54–46 עמ' תשע״ב, ירושלים ,)עורך(לוריא  'אב, , רוסיה ותרבותיים״, תולדות יהודי

  .ש' פייר, משה מדלסון, ירושלים תשס"ה – פייר, משה מדלסון

 1 ,א' פיקאר, 'מעמד הכרי במדית ישראל בפסיקת רבי הציוות הדתית', ראשית – פיקאר, מעמד הכרי

  .208-178ט), עמ' "(תשס

מ' פיש, לשלוט באחר: האתגר ההלכתי של חידוש הריבוות היהודית', ע[ו]ל  –פיש, לשלוט באחר 

מן (עורכים), תל אביב תשס"ז, עמ' הסובלות: מסורות דתיות ואתגר הפלורליזם, ש' פישר, א"ב סליג

272-237.  

' פישר, המרת דת ומדיה: מדייות הגיור של ישראל מהקמת המדיה ועד ראשית  – פישר, המרת דת

  שות האלפיים, עבודת דוקטור, האויברסיטה העברית תשע"א.

  . 453-413עמ'  ,ד)"' פישר, 'מבוא לתולדות הגיור בצה"ל', ספרא וסייפא (תשע – פישר, מבוא לתולדות

ש' פישר, 'פתח דבר', ע[ו]ל הסובלות: מסורות דתיות ואתגר הפלורליזם, ש' פישר, א"ב  –פישר, פתח דבר 

  .14-7סליגמן (עורכים), תל אביב תשס"ז, עמ' 
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מ' פרידמן, 'ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדיה בישראל', המעבר מיישוב  – פרידמן, ואלה תולדות

  .79-47חיפה תש"ן, עמ' ו' פילובסקי (עורכת), למדיה, 

תרצ"ו, -ציוית בארץ ישראל תרע"ח-מ' פרידמן, חברה ודת: האורטודוקסיה הלא – פרידמן, חברה ודת

  .ירושלם תשל"ח

  .מד-ו), עמ' מאתש"(ג -א, ב ,יבה א"ח פריימן, 'דרכי החקיקה בישראל', – פריימן, דרכי החקיקה

סדר קידושין וישואין אחרי חתימת התלמוד: מחקר א"ח פריימן,  – ואיןסדר קידושין ויש פריימן

   ., ירושלים תשכ"ה.דוגמתי בדיי ישראל-היסטורי
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