חבל נחלתו
ליטול את כל הרווח לעצמו .3
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מעמדם ההלכתי של שוטרים וחיילים שהשתתפו
בפינוי עמונה

שאלה

מהו מעמדם ההלכתי של שוטרים
וחיילים שהשתתפו בהכאה בעמונה,
שלהם ושל מפקדיהם?

א .ההכאה בעמונה שליחות בית דין
או חבלה
לציבור בישראל הועבר דרך כלי
התקשורת ,שפינוי עמונה בכח רב היה
הכרחי כדבר המותר והנכון ,וממילא הוסק
כאילו הם עשו את שליחותם .לענ "ד צריך
לדון בכך.
הכאה או חבלה ברשות בית דין מותרת
במקומות מסויימים בלבד .ישנן עבירות
שחייבים עליהן מלקות כענישה והכאה זו
נעשית לאחר פסיקת בית דין ,בבית דין,
ולאחר אומדן יכולת המולקה ללקות.
כמו"כ מותר במצבים מסויימים לאדם
פרטי או לשליח בית דין להכות כמבואר
מדברי רבינו ירוחם )מישרים נל"א ח"ב(:
"zekdl yexit diytpl `pic yipi` ciar

edkde oernyl lefbl `ay oae`x oebk exiag
utg oerny d`xy e` ecbpk ecnera oerny
ea dgine ezgwl oerny `ae oae`x cia ely
mewn lka ely zgwl oerny edkde oae`x
m` ely livdl leki did `l m` ep`vniy
m` `ciqt dil zilc xaca elit` epkiy `l
`l` my oi`e oic zia e`eaiy cr oizni
did oicd ony oica exxal lekie gxeh zlvd
zeyx el yiy itl ,xeht epnn `ivedl leki
leki epi` m` d`kda elit`e ely livdl
exxal leki oi` m` la` ,xg` oipra livdl
azke .eizikd ily lr xnel dipink lk e`l
`pic yip` ciar epxn`y dfa `wece yxtnd
eppkyni `l exiag delnd la` diytpl
oia eteba oia wifde wfega epkyn m`e wfega
oic zia gily la` .xg`a enk aiig epenna
rexfa epkynyk ea axqn m` ezekdl leki
oic zia gilyl axqny mewn lka oke weya
`leki elit` xeht epenn wifd e` edkd m
oic zia gily xrvnde ...xg` xaca elivdl
heyt jk 1 eze` oiwln edkde epinfdl `ay
eia` dkny lr exiagl mc` dkn .oiyecwa
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הערת הרה "ג אביגדר נבנצל רב העיר העתיקה ― ירושלים :ואם ח "ו יארע הפסד ― גם כל
ההפסד לעצמו?!
תשובת המחבר :לענ"ד כן ,עי' בתשובה להערה הקודמת.

.1

וכן הרמב "ם )הל' סנהדרין פכ "ה ה "ו( כתב" :אין שליח בית דין חייב באמירת דברים משום לשון
הרע ,וכל המצער שליח בית דין יש לבית דין רשות להכותו מכת מרדות ".
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חבל נחלתו
``l` elivdl leki epi`e eaexw e` eig` e
livdl dleki dpi`y ezy` oke ,xeht d`kda
`l` xg` xac ici lr dknd cin dlra
ligzd m` envr dkend oky lke d`kda
lr dknd cin dlra livdl leki epi`e cg`d
jixv edine xeht d`kda `l` xg` xac ici
`zhren dlaga envr livdl leki m` cne
eixai`n cg`a livdl el didy 2 cec enk
leki oi`e exiag dkn l`xyiy mc` d`ex
oi`y elit` dknd dkiy `l m` elivdl
'iyext`l dknd zekdl leki ytp zkn edkn
`ypy rvxp ik xeqi` lka oke `xeqi`n
ea leagl i`yx eax eini elke 'iprpk dgty
."`nw `xeqi`n eyixtdle
עולה ברור שחבלה ברשות בית דין
ומחוץ לבית דין מצומצמת למספר קטן
מאד של מקרים .וברובם אם יכול להשיג
את מטרתו ללא הכאה או בהכאה מועטת
והכהו מכה רבה נענש עליה .כאמור במס'
מכות )כב ע"ב( במשנהcer el siqed" :
."eci lr dleb df ixd Ð zne zg` drevx
סמכויות המדינה דומות לסמכויות בית
דין .לכאורה היא רשאית להעניש בהכאה,
אם כי אין בחוק שום עבירה עליה לוקים
)ועל כן אי אפשר לכפות סרבני גט להוציא
נשותיהם העגונות להם מכח הכאה כמבואר בסוף
גיטין שמכים אותו עד שיאמר רוצה אני ואז

כותבים ונותנים עפ"י רצונו( .ולכן גם המלקות
הקיימות בחוקי המדינה אינן מוגדרות
כמלקות לענישה ,אלא כהפעלת כח לשם
ביצוע משימה .שוטרים וחיילים פועלים
בשליחות המדינה כזרוע מבצעת של
החלטות הממשלה .אין הם רשאים להעניש
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נראה שהכוונה לגבי אבנר ועשהאל.

ובודאי אסורים להלקות לשם עונש .הגדרת
החוק לכח שהם רשאים להפעיל הוא כח
סביר לשם ביצוע המשימה המוטלת
עליהם .הפעלת פרשים הדורסים בני נוער
ומבוגרים ,הכאה באלות עד כדי שבירת
עצמות – אינה הפעלת כח סביר .כיון
שהמטרה היתה הוצאת בני הנוער
מהמבנים לשם הריסת המבנים ניתן היה
לגרור או להרים את בני הנוער ולהוציאם
מהמקום ללא פגיעה גופנית מכוונת .אף
זריקות האבנים מצד בני הנוער שהחלו
לאחר שהמשטרה דרסה בסוסיה מפגינים,
אין בה כדי להצדיק שימוש באלות במלוא
הכח מצד המשטרה .רוב המפגינים שהיו
במקום התנגדו התנגדות פסיבית לפינוים,
והיו מוכנים לעזוב את המקום בעצמם,
לאחר שראו שהשוטרים מכים ללא רחם
וללא אבחנה .וע "כ כל השימוש באלות
ובפרשים היה אסור ומיותר.
המסקנה המתבקשת היא שכל מי
שהשתתף בהכאה הוא בגדר חובל ,שלא
עשה ברשות ,ואילו היו דיני תורה של בית
דין מישראל נוהגים ― היו צריכים כולם
לתת את הדין על מעשיהם ולשלם למוכים
תשלומי נזק ,ריפוי ,צער שבת ובושת .ואף
בימינו שחלק מהתשלומים אינם נוהגים
בגלל שאין לנו דיינים סמוכים חלקם
משתלמים ,וכמובן שלא נמחל להם עד
שלא יפייסו את מי שפגעו בו כאמור בסוף
פרק החובל בב "ק.
כמו "כ כיון שאין שליח לדבר עבירה ,אף
טענה שהם קבלו הוראה כזו ,אינה מתירה
להם את המעשים שעשו .ולכן דינם של כל
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השוטרים והחיילים שהשתתפו בהכאה
כדין מכה את חבירו .וכאמור ,לא הוראה
מגבוה ולא צידוק משפטי של משפט הגויים
לא יכשיר את השרץ .הם הכו אנשים ,נשים
וילדים מישראל והם בגדר עבריינים.

מנודה ע"י הקדמונים ואינו מצטרף למניין
לכל דבר שבקדושה.
וא "כ כל השוטרים והחיילים אשר
השתתפו בהכאה בעמונה ,את כולם ,אין
לקבל עדותם בבית דין כיון שהם רשעים
ואין לצרפם למניין .וביחס למפקדים שרק
נתנו הוראות נדון להלן.

פסק השו "ע )חו"מ סי' תכ ס"א(xeq`" :
,e`la xaer edkd m`e ;exiag zekdl mc`l
) siqei ot :xn`pyדברים כה ,ג(dcitwd m`e .
lr xzei ezekdl `ly ryx z`kda dxez
ci mixnde .wicv z`kda xnege lw ,eryx
,edkd `ly it lr s` ,ezekdl exiag lr
."ryx `xwp
רשעות המכה נלמדת בסנהדרין )נח ע "ב(
מאמירת משה רבינו למכהdkz dnl ryx" :
) "jrxשמות ב ,יג(  .3וגדרו רשע שפסול
לעדות )הל' עדות פ"י ה"ב( ,ואסור להסתכל
בפניו )מגילה כח ע"א(.
הרמ "א )שו"ע שם( הוסיףmixne` yi" :
,exiagl dknd mc`a mipencw mxg yic
,dxyr oipnl etxvl ick el xizdl oikixve
s` el oixizn ,oic zeyrl eilr lawny cine
) oi`y it lrהמוכה( ) dvxznמהר"ם מריזבורג
והג"מ פ' החובל(".
ומקור דברי הרמ"א ,מלבד המובאים
בשו "ע ,בשו "ת מהר "ם מרוטנברג )ח "ד ]דפוס
פראג[ סי' אלף כב( ,ובכלבו )סי' קטז( וכן
בתשובות מהר "ם מינץ.
למדנו מדברי הרמ "א שמי שהכה את
חבירו מישראל ללא רשות בית דין ,הוא

ג .דרך ההיתר למכה

ב .דין מכה את חבירו

.3

את דרך ההתרה מבאר הרמ "א בקצרה
שצריך להתיר לו ,לאחר שהמכה מתחרט
על מעשיו ומבקש שיתירו לו .אולם אין
צריך לבקש את רשות המוכה ומתירים לו
אף שהמוכה מוחה.
וכך כתב בשו "ת רב פעלים )ח "ב או"ח
סי' יא(j"z 'iq n"ga l"f m"xen ik rce" :
dknd mc`a mipencw mxg yic ,azk `"q
,dxyrl etxvl ick el xizdl oikixve exiagl
el oixizn oic zeyrl eilr lawny cine
`r"nqd azke ,dvxzn dkend oi`y t"r
cnere dcepn `l` ycgn ezecpl jixv oi`c
dzr el exizi wxe ,mipencwd mxgn dknd df
g"xdn lecbd axd azke ,dxyrl etxvl ick
g"i w"q c"ly 'iq c"ei miig gexa l"f ib`lt
z` eilr lawl dvex epi` m`c n"y :l"fe
dxyr oipnl etxvl oi`e el oixizn oi` oicd
`."l"kr xexa `ede edecip `ly t"r
למדנו מדבריו ,שאם המכה עומד במרדו
אין מתירים לו ויעמוד בנידויו עד שיחזור
ממעשיו הרעים .בהמשך כותב הבן איש חי
איך לדעתו ניתן להתיר ולצרפם למניין.

מו "ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ "ל היה מזכיר כל פעם שלא אנו הקוראים לו רשע ,ואסור לנו
לעשות זאת ,אלא משה רבינו מקבל התורה מהר סיני הוא הקורא לו רשע ,התורה היא הקוראת
לו רשע.
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'dl mlek eizeltze eizekxa ixdy mifixb xdl
edenixgde edecip qpwe yper zngn `l`
xacl sxevi `le mipencwd l"f epinkg
dpri `l dwfga lltzi m`e dyecway
sekle zecxl ick lkde eixg` on` xeaivd
 היינו מעיקר הדין."aeyi cr ey`x oenb`k
 אלא שלמעשה הדבר אינו.המכה מוחרם
:כה פשוט לפחות במציאות בימיו
yi` oi` xy` epiptly oecipa d"era j`"
lr xeaivd lke eyixtdle eyprl al lr my
oi`y rcei m` eipira 'idi wegyle epini
eizekxa xg` on` miper elld micigid
`ede dyecwe x"ydi ziipr eciqti md `vnp
rva dn ryt lr `hg siqeie ecxna cenri
enxkn mivew dlkie mxkd lra `eai dfa
ep`a m`e elz lr zcd cinrdl epicia oi`e
i"tr iecip 'iaiiegnd lk 'inxgenk oecl
`l f"dfa el`a `veika l"f epizeax zpwz
rxd xecd iyp` oipa aex mr wqrzdl lkep
`"r 'q 'ixcdpqa dfn dlecb 'irie dfd
`lnzp d"cae 'eke dfd onfa d"c my i"yxae
`le ixiwt l`xyi ded i` mzd x`eane 'eke
,ikd `pic ded inp mdilr zlyen c"a ci 'id
zneg oi` dvext xira y"kne ,'izeekc p"de
ila o`vd eafry mipy dnkn daaeq dxezd
dhipxaw ila dpitqe xecl '` xace drex
my dtiwz mc` ci oi` oerbyd mia ztxehn
'irie it enl ci meyl k"re dxezd oxw mixdl
yiy xir dpyn f"r 'qn m"anxdl dpynd 'it
'izeekc p"de 'eke a"r `"i sc `ede f"r da
jtdi 'de d"r 'iryi zllw d"era miiwzp
."`"aa dkxal dllwd
רואים הן בתשובת החת "ס והן ברב
פעלים שמעיקר הדין ודאי אסור לצרפו
למניין ולא לענות אמן וקדושה וכו' רק
 והרב,בגלל ירידת הדור הם מחפשים מוצא

inkgc epi`x `le ,daxd giky df xac dpde"
,df xacl oiyyeg mewne mewn lka xecd
etxvl ick exiag z` dkndl dxzd zeyrl
'eke zenxge mixcp zxzd i`ce dpde ,dxyrl
mcew zeyrl l`xyi zevetz lka ebdp xy`
d"x axre ,lel` g"xra mbe ,lel` yceg
mipeekzn mixiznde ,dfl lirez ,k"dei axre
ly mxgd df i`cea mb ,ea `veikle df xacl
lkk aex exiag z` dknd mc`a mipencwd
lka ccvl yi cere ,ea mixikne mircei oi`
`iny inwn `erx `die ,ea `veikae df
didze ,ahenl l`xyi iryet lk exfgiy
,lig dyer l`xyie ,mdipt lr 'd z`xi
,ezxez xe`a epipir xi`i eingxa z"iyde
."x"ik`
אולם יש להדגיש שהמתירים בהתרות
נדרים של ימים נוראים יכולים להתיר רק
,לאחר בקשת היתר וחרטה של המנודים
אולם ההתרה עצמה אינה אוטומאטית
.ומתירה בכל מקרה
בשו "ת חתם סופר )חו"מ סי' קפב( דן ג "כ
millrn rx yi` c"r" :במקרה כזה וכתב
jety cr dxez oa ryx sexb`a dkd xy`
elflcfp dxez ircei ici d"era zeidle mc
ax eq`np `hg i`xie gxqz mixteq znkge
dpde ,ywan oi`e yxec oi`e ryx rexf ixfer
lltzne g"ai jeza `"e` lr la` `ed
zeprl m` ezlrn wteqne ,mei lka xeaiva
n"ga `"nx 'k ik dyecwe x"di on` eixg`
oi`e `linn `ed mxgen dfk yi`y j"z 'iq
oekp zn` dpd icici 'ed` .dxyrl sxvl
dfd yi`d oziiedk mixacd m` xacd
eilr lawiy cr mipencwd mxga mxgen
,dyrpd lk lr htynl 'd zcr iptl cenrl
miizekd zltzk eizelitze eizekxa oi` j`
mikxany iptn on` mdixg` miper oi`y
268
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פעלים מוצא זאת בהתרת נדרים של ערב
ר"ה ויו"כ ,והחת"ס כותב שבגלל מצב
היהדות העגום בעיר מותר לענות אמן וכו'.
אולם אף הוא מסכים שזה מחמת האונס
ולא מעיקר הדין .ולכן לגבי מדינת ישראל
עתה ברור שמעיקר הדין אין ראוי לצרפם
למניין וכמובן שלא לקבלם לעדות בבית
דין ככל דיני מכה אדם מישראל שלא
ברשות.

ד .דין המשלח את המכה להכות אדם
מישראל
בחרם הקדמונים לא נזכר דינו של
השולח את חבירו להכות אדם אחר
מישראל .וצריך לדון מה דין המפקדים
ששלחו את השוטרים להכות ,האם אף
הם מוחרמים ואינם מצטרפים למניין
עשרה בדבר שבקדושה או לאו.
בדרך כלל בדיני אדם אנו אומרים שאין
שליח לדבר עבירה מפני ש"axd ixac
 ."oirney in ixac cinlzd ixaceאולם
בדיני שמים הדין שונה .בקידושין )מג ע "א(
נאמר כך`v egelyl xne`d :ipzc `de" :
;xeht eigleye ,aiig `ed Ð ytpd z` bexd
eigley :`iapd ibg meyn xne` owfd i`ny
) :'`py ,aiigשמואל ב' יב( `axga zbxd eze
 ."oenr ipaוהגמ' שם קובעת שאף לת "ק
חייב המשלח בדיני שמים .ואין זה רק לגבי
המשלח להרוג אלא שכל המשלח את
חבירו לעשות עבירה כלפי אחר הרי נענש
בדיני שמים .ובמהרש"א )שם( מסיק ששוכר
או טובת הנאה אחרת שיש לשליח
מהמשלח לכו"ע חייב המשלח בדיני שמים.
וכך דברי הרמב "ם )פה"מ תרומות פ"ו מ"ג(:
".dxiar xacl gily oi` epilv` llkd
oiyiprny `ed envra dxiard z` dyerde

`icil eze` `iane edrznde .oic zia eze
eriiqy e` ,dxiard lr edevy e` ,leykn
xeaica elit` ,`edy reiq dfi`a dilr
dyry dn jxr itk miny icia yprp ,hren
aiigzn epi`e .exiag z` eyiweda e` eriiqa
,dxeza mixen`d miyperd lkn yper mey
`xer iptle 'd xn`y dn lr `ed xaer la
xaery e` .dxiarl mxb m` leykn ozz `l
riiq m` ryx mr jci zyz l` 'd xac lr
."`hegl
תפילה ודברים שבקדושה הם מדברים
של דיני שמים ואע "פ שהמניעה היא בידי
אדם .כאמור במשנה בברכות )פ"ה מ"ה(:
"xeav gily m`e el rx oniq drhe lltznd
mc` ly egelyy iptn eigleyl rx oniq `ed
 ."ezenkהיינו השליח טעה והסימן הרע הוא
לשולחיו ואין אומרים שהשליח עיוות ולא
הוא .וה "ה לגבי המשלח את חבירו להכות
וק"ו לגבי מפקדים שהם הקובעים
והמכוונים את הדבר ,וכנשמע מפיהם
באמצעי התקשורת השונים שהאלות נועדו
להכות ולפגוע במפגינים ,וע "כ נראה
בבירור שאף מפקדים בין אם השתתפו
בפועל ובין אם רק נתנו הוראות מרחוק,
הרי הם מנודים לשמים ואסורים בצירוף
למניין ,ורק אם יבקשו שיתירו להם לפני
שלושה ,או לאחר התרת נדרים של ערב
ר"ה ויו"כ הרי הם מותרים בצירוף למניין.
לפי "ד המפקדים המשלחים פסולים
לעדות כאמור בב "י )חו"מ סי' לד(ikcxnae" :
) xxea df wxtסי' תרצה( ) `nw lfebd wxteסי'
קב ― קג( ,dfxkd era opaxc ileqt iab azk
ryx `xwp exiag lr eci diabdy inc
)סנהדרין נחeci diabnd m`e .zecrl leqte (:
`l lr xaerdc l"v dwel epi` exiag lr
lr s`e opaxcn leqt zewln ea oi`y dyrz
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חבל נחלתו
) m"anxd ixacny itעדות פ"י ה"ג( epiaxe
lr xaerd `l` opaxcn leqt epi`y d`xp
lr xaerl `ed oky lkc rnyn opax ixac
 ."zewln mda oi`y dxez ixacואם המרים
ולא הכה נקרא רשע ק"ו השולח להכות
שנקרא רשע ואין להסתכל בפניו ופסול
לעדות לפחות מדרבנן.

ה .ישוב ארץ ישראל או עוונות בשם
ישוב הארץ
שמעתי לאחרונה טענה מחודשת ,כיון
שהם לא עשו את העבריינות לצורך
עצמם ,אלא באו כשליחי מדינת ישראל
לעקור ולהרוס ישובים ולהכות מפגינים
ממילא הם צדיקים גמורים וההכאה היא
הכאה ברשות ,והעקירה היא עקירה
ברשות .וכאן הבן שואל :וכי מנלן
שמצוות הציבור מכפרות על עבירות
היחיד ,וכי מי שבא בשליחות הציבור
מותר לו לעשות עבירות .וכי הותרה כל
התורה בשם מצות ישוב ארץ ישראל? וכי
אם יש חשש של בקיעים בצה"ל ,או חוסר
השתלבות בסולם הדרגות בצה "ל של
הציבור הדתי בשם זה הותרה התורה
כולה?! וכי הותר לחלל שבת או לדבר
לה"ר בשם ישוב ארץ ישראל?! הרי אין
זו מלחמה שיש מצות " "dzcx crאפילו
בשבת ,ואין פיקו "נ ,ומה המקור למתן
היתר לעבירות היחיד לשם מצות ישוב
ארץ ישראל .לפי הבנתי הדלה לא הותר
לגרש תושבים ולא הותר לעקור ישובים
בארץ ישראל .ואם מדינת ישראל עושה
זאת היא עבריינית ,ועתידים ראשיה שריה
ויועציה לתת על כך את הדין .וגם מי
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שאינו עוקר בפועל אלא רק ב"מעגל השני

והשלישי " וכד' הוא מסייע לדבר עבירה )עי'

בדברי הרמב"ם בפה"מ שצוטטו לעיל( .ואם
במהלך העבריינות כפועלים בגירוש בהכאה
ובעקירה או כמסייעים להם ,עשו מחמת
זה או שלא מחמת זה ,עבירות נוספות גם
עליהן יתנו את הדין ― המשלחים
והשליחים .ועל כן אין לטענות אלו שום
מקום ,ואין זה משנה מפי מי הן נשמעות
אפילו הם רבנים וראשי מכינות או קציני
צבא גבוהים.
בשולי הדברים ,כיון שכל העבירות הנ"ל
בוצעו במאורגן ע"י משטרת ישראל וצבא
ישראל ,יש לחוש ולדון במעט על הארגונים
הנ"ל .ואף שאין לדון את כל הארגונים
הנ"ל עפ"י התנהגות חלקם ,שהרי כל דבר
נידון עפ"י רובו כאמור ברמב"ם בהל'
תשובה ,ובעיקר שארגונים אלו פועלים
רבות בשטחים רבים וקיומם הכרחי לקיום
המדינה .ובכ"ז אי אפשר שלא לכאוב את
ההתדרדרות שחלה בארגונים אלו שהיו
לכלי שרת לשנאת אחים ולרדיפת אחים.
כמובן שהתוצאות ההלכתיות הפרטיות
שייכות לאנשים מסויימים ,אבל יש
במעשה זה כתם גדול שדבק בשני ארגונים
אלו וצריכים נותני ההוראות לדעת שהם
לא יינקו בטמינת ראשם בחול ,ואם לא
ימצאו דרכים להשיב את האמון במערכות
אלו ובגופים אלו הרי סופו של דבר הם
יגיעו ח"ו לשפיכות דמים ,והעבריינות
תפגע לבסוף במשלחיה ,כאמור במנשה
מלך יהודהdaxd dypn jty iwp mc mbe" :
cal dtl dt mlyexi z` `ln xy` cr c`n
zeyrl dcedi z` `ihgd xy` ez`hgn

חבל נחלתו
) "'d ipira rxdמלכים ב' פכ"א פס' טז( .4

סימן מט

פיצויי המגורשים – דינא דמלכותא או חמסנותא
דמלכותא

שאלה

האם מותר להצהיר הצהרה המתעלמת
בטעות בדיווח כדי להשיג רווח ממוני
מאחד ממשרדי מדינת ישראל ,במקום
שברור לו שהצהרת אמת תגרום לתוצאות
מעוותות עבורו  ,1והאם יש חשיבות לכך
שההצהרה בענייני פיצויי המגורשים?

תשובה

א .במשנה המובאת בגמרא במסכת
נדרים )כז ע"ב( נאמרoibxdl oixcep" :
t"r` Ð dnexz `idy ,oiqkenle oinxgle
t"r` Ð jlnd zia ly ody ,dnexz epi`y

 ."jlnd zia ly opi`yמפרש הר "ן "mixcep
ipa mibxedy l`xyi mihqill Ð oibxdl
`oiqkenle .oilleye oinixgn Ð oinxgl .mc
."qknd on xhtdl Ð
היינו כאשר קמים על אדם להוציא ממנו
את ממונו שלא כדין מותר לו לנדור או
להישבע ולא לקיים את נדרו או שבועתו,
ובכך לגרום לכך שלא יילקח ממנו ממונו
שלא כדין .בשני המקרים הראשונים מדובר
בפיקוח נפש וברור שהותר לו להישבע ולא
לקיים ,במקרה השלישי הדין יותר מסובך
שכן לכאורה מדובר באדם הפועל כדין ―
לוקח מכס ,ומדוע יהיה מותר לרמותו?!

.4

הערת הגר "א נבנצל רב העיר העתיקה – ירושלים :לענ"ד ,רבים מהעושים והמפקדים היו
שוגגים ,כדין אומר מותר ,ולא נפסלו .ראש הממשלה בלאו הכי אי אפשר לצרפו למנין.
תשובת המחבר :אומר מותר בפשטות לא שייך בדבר שהוא גזלה וחבלה באדם שלישי ,משתי
סיבות בשליח אין שליח לדבר עבירה ,ועוד שאף האומר שמותר לגזול ולחבול הוא עבריין,
ובדברים כה פשוטים האומר מותר צריך לבדוק לפי איזה מוסר התחנך .אלא כוונת הרב לענ"ד,
שהם חשבו עצמם לשלוחי ציבור להכאה בפקודה מטעם ראשי המדינה .ולענ "ד פרט לחוקרי
שב "כ בחקירת מחבלים שהם "פצצה מתקתקת " ,או עצירת פושע מלבצע פגיעה בחפים מפשע
בשעת מעשה ,לא הותר לחבול באחרים ולהופכם לנכים לכל ימי חייהם ,וכן לדרוס מפגינים
בפרסות סוסים .וברור לי מעל כל ספק שאף השוטרים שהשתתפו בהכאה יודעים זאת היטב,
אלא שכיון שהתירו להם את הרצועה ושחררו את חית האדם שבהם ואת השנאה הצבורה בלבם
הם עשו את שעשו .ועל כן על דעתי אעמודה שאין לצרפם למנין אף מניחי תפילין שביניהם
)כולל את אלוף הפיקוד(.

.1

השאלה היא במקום שבו פקיד אינו פועל לפי חוקי ותקנות המשרדים שהוא עובד בהם .אין
המדובר במחלוקת באומדן דעת ,כאן ודאי שסמכות הפקיד היא לאשר או לא לאשר ,ואפילו אם
הוא אינו נוהג כהלכה נראה שאסור להטעות.
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