הרב חיים נבון

מושג הריבונות בהלכה

 ..אגדרת אש .א
תפישת היסוד שלנו את המדינה שאנו חיים בה ואת חובותינו כלפיה מתבססת על מושג
הריבונותע ל סמכותה השלטונית הבלעדית של המדינה בתחום גבולותיהח ל מ הריבונות נגזרת
זכותם הבלעדית של מוסדות המדינה המוסמכים לחוקק חוקים ולאכוף את ביצועםחלבמאמר זה
אנסה לחשוף קווי יסוד ביחסה של ההלכה למקור הסמכות החשובה הזוחלאי כוונתי למקור
הסמכות של המדינה מבחינה רעיונית -להיינו,ללשאלה אם סמכותה של המדינה לחוקק חוקים
נובעת מהסכמת העם או ממקור אחרחלאני אתמקד בשאלת המקור המשפטי לסמכות החקיקה
והאכיפה,לכלומר -לבשאלה אם ההלכה מכירה בריבונות המדינה כהנחת יסוד של המשפט,לאו
שמא מנסה לבסס את סמכותם המעשית של מוסדות המדינה על יסודות אחריםחל
בעת עיסוקנו בשאלת הריבונות המדינית בעיני ההלכה,ליש לזכור כי ההלכה עצמה היא מערכת
חוק ומשפט מקיפהח ל העובדה הזו מולידה מתח יסודי בנוגע לגישתה של ההלכה לסמכות
המדיניתעלככל שההלכה תעניק סמכות נרחבת יותר לשלטו המדיני,לכו תגרע תחומים נוספים
מתחום סמכותה שלהחלההלכה והחוק המדיני הם במידה מרובה מצרנים זה לזה,לכאשר זה נבנה
מצמצומו של רעהוח ל העובדה הזו ,ל הנעוצה ביסודות הרעיוניים העמוקים ביותר של עולמנו
הרוחני ,ליכולה להשפיע על התייחסותה של ההלכה לסמכות הריבונית של השלטו המדיני.1
במאמר זה לא נתייחס במישרי לנקודה הזו,לאולם במקרים מסוימים מסתבר שהיא עומדת ברקע
שיקוליהם של המפרשים והפוסקיםחל
ב. .שפט א .ב
המקור הבסיסי לסמכויות הריבונות בהלכה מופיע בספר שמואל,לבפרשה הידועה בשם "משפט
המלו"ע
ויאמר – זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם י אל בניכם יקח ושם לו במרכבלו
ובפרשיו ורצו לפני מרכבלו.יולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים ולחרוש חרישו ולקצור
קצירו ולעשול כלי מלחמלו וכלי רכבו.יואל בנוליכם יקח לרקחול ולטבחול ולאופול.
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אני מניח כא שבמדינת התורה האידיאלית יהיה פיצול מסוים בי הסמכות הדתית לסמכות המדינית
)כשיטת הר" בדרשותיו(חלתיתכ תפישה שתראה בהלכה את החוק הריבוני היחיד,ל ובחכמי ההלכה את הסמכות
הריבונית הבלעדית גם בתחום המדיני;לואז,לכמוב ,לאי כל מתח בי ההלכה לבי השלטו המדיניחל
המתח בי סמכות ההלכה לסמכות הריבו המדיני מתבטא בתחומים שוניםחלחכמי ההלכה דנו בהרחבה יחסית במתח
העלול להתגלע בי הסנהדרי לבי המלו בנוגע לסמכויות שיפוטחלעיי עלדרשות הר" ,לדרוש יא;לשו"ת אבני נזר,ליו"ד סי'
שיב;להריא"ה הרצוג,לתחוקה לישראל על פי התורה ב,לעמ'ל77-76חלובנוגע לדינא דמלכותא,לעיי ש"ו חו"מ סי'לעג ס"ק
לטחלל

ואל שדוליכם ואל כרמיכם וזיליכם הטובים יקח ונלן לעבדיו.יוזרעיכם וכרמיכם יעשור
ונלן לסריסיו ולעבדיו.יואל עבדיכם ואל שפחוליכם ואל בחוריכם הטובים ואל חמוריכם
יקח ועשה למלאכלו.יצאנם יעשור ואלם להיו לו לעבדים) .שמואל א חמייא טזח

בגמרא )סנהדרי כ,לב(לישנה מחלוקת בסיסית בנוגע לסמכויותיו של המלוע
אמר רב יהודה אמר שמואל יכל האמור בפרשל מלך ימלך מולר בו.ירב אמר ילא נאמרה
פרשה זו אלא לאיים עליהםמישנאמר "שום לשים עליך מלך"י ישלהא אימלו עליך.י

הרמב"ם,לועמו רוב הראשונים,לפסקו כדעת שמואל,להיינו -לשהמלו מותר בכל הדברים שנזכרו
בפרשת המלו,לואי אלו איומים בעלמאחלמה ה סמכויותיו של המלו,לכפי שמפרט אות הרמב"םמ
הרמב"ם מונה את הסמכויות הללוע ל הטלת מסים ,ל גיוס בכפייה של חיילים ,ל פקידים בכירים
ומשרתים והחרמת רכוש )הל'ל מלכים ד,ל ב-ו(חל נוסף לסמכויות הללו,ל הנזכרות בפרשת המלו
שבמקרא ,ל הרמב"ם מונה עוד סמכויות שמשמעותיות לענייננוע ל הענשת מורדים )שם ג ,ל ח(,
הענשת רוצחים שיצאו זכאים מסיבות טכניות )שם ג,לי(2לוהכרזת מלחמה )שם ה,לא-ב(חל
אולם חסרה כא סמכות בסיסית ויסודית אחתעלהסמכות לחוקק חוקים ולתק תקנות לתועלת
הציבורח ל מלבד כמה סמכויות יסוד בתחומים קריטיים ,ל כדוגמת טיפול בביטחו הלאומי ,ל רוב
סמכויותיו המפורשות של המלו ה בעצם זכויות אישיות,להמתירות לו לפעול בכוח למע השגת
טובות הנאה פרטיות3חלכדי להרחיב את מעמדו של המלו עד למה שאנו מכנים "ריבונות",לנצטרו
להוסיף על סמכויותיו המוזכרות בפסוקים וברמב"םח ל אם נצטמצם לסמכויות המפורשות
במקורותינו,לנסיק שלמלו הותרו רק זכויות מיוחדות במסגרת הדאגה לאינטרס האישי שלו.4
ואכ ,להרשב"א בתשובותיו מגביל את סמכותו של מלו ישראל לתחום של "נזק המלו",לושולל
מהמלו את הזכות להתערב בענייני ציבור שאינם נוגעים לו אישית )שו"ת הרשב"א ח"ב סי'לקנד(חל
אם כ ,לעל פי הפשט,לאיננו מוצאים בפרשת המלו סמכויות ריבוניות במוב המודרני של המושגח
מסמכויותיו ההלכתיות של המלו משתקף לאו דווקא אדם אחד המרכז את השלטו הריבוני,לאלא
לכאורה אדם רב עוצמה,לשההלכה הכירה בזכויות מסוימות שיש לו בנוגע לנחלתו ולנתיניוח
ג .ד . .ד .כות .ד. .
ישנו מקור אחר בהלכה לסמכויות שלטוניות ,ל והוא הכלל שקבע האמורא שמואלע ל "דינא
דמלכותא דינא"ל)גטי י,לב(חלשמואל מתייחס לסמכויותיו של השלטו הנכרי,לוקובע שיש לציית
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האחרונים דנו בשאלת היקף סמכותו השיפוטית המיוחדת של מלו  -ל האם היא מוגבלת דווקא
לרוצחים,להאם מדובר במערכת קבועה או בטיפול חריג ונקודתי וכו'חלעיי למשל באור שמח,להל'למלכים ג,לי;לועיי
במקורות המוזכרים לעיל,להערה 1
בנוגע למגבלות המוטלות על המלו בהקשר זה,לעיי ג'לגרמ ,למלו ישראל,לבני ברק תשס"ג,לעמ'ל415-
.403
עמדו על כו בבהירות הרב אלישע אבינר ,ל "התוקף ההלכתי של חוקי מדינת ישראל" ,ל מעליות י
)תשמ"ח(,לעמ'ל53לופרופ'לי'לבלידשטיי ,לעקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם,לרמת ג תשס"א ,2לעמ'ל115חלועיי גם בדבריו
של פרופ'לא'לשוחטמ ,ל"הכרת ההלכה בחוקי מדינת ישראל",לשנתו המשפט העברי טז-יז )תש" -תשנ"א(,לעמ'ל,434-428
אשר אכ הסיק למעשה שלמלו יש סמכויות חקיקה מוגבלות מאוד,לוזאת מסיבה מוצקהעל"באופ בסיסי,למוקנות
סמכויות החקיקה במשפט העברי בידי הסנהדרי חללא ייתכ שאותה מערכת משפטית תקנה סמכות חקיקה ראשית,
בכל תחומי המשפט,ללשני גופים מקבילים"ל)שם,לעמ'ל.(431

לחוקיו ולתקנותיוחלבסוגיה שם מוכח שמדובר בתחום הממוני,לולא בתחום האיסורי,לוהשלטו
אינו יכול לשנות את ההלכות בתחום הגירושי ,ללמשלחל
גאונים,לראשונים ואחרונים התלבטו בנוגע למקורו ההלכתי של הכלל המקיף הזהחלמדוע לשלטו
יש סמכות לחוקק חוקים ולתק תקנותמלאת תשובותיהם נחלק לשני זרמים מרכזייםחל
הר" )נדרים כח,לא ד"ה במוכס העומד(לכתב בשם התוספות שדינא דמלכותא דינא משום שהארץ
שייכת למלו,לוהוא יכול לומר לתושבים שיגרשם ממנה אם לא יעשו כמצוותו5חלהנימוקי יוסף
)לרי"ף יבמות טז,ל א,ל ד"ה גרסי'(ל טוע יותר מזה -לשבני הארץ עצמם קנויים למלו,לשקנאם
במלחמה,לוהרשה להם לשבת בארץ על תנאי שאם לא יקיימו את מצוותיו יוכל למכרם לעבדיםח
ולעומתם הרשב"ם )ב"ב נד,לב ד"ה האמר שמואל(לכתב שכל בני המלכות מקבלים עליהם ברצונם
את חוקי המלוחל
האחרונים דנים הרבה בהבדלים שבי שלוש הגישות הללו,לאו לשלושת משותפת התפישה
הבסיסית  -ל זכות המלו לחוקק תקנות וחוקים נשענת על דיני ממונות הרגיליםח ל לפי הר"
והנימוקי יוסף למלו יש זכות לאיים על תושביו בגירוש וכו'לאם לא יצייתו לחוקים שהוא קובעח
מזכות זו נהנה כל בעל קרקעחלעל דבריהם יש להוסיף עוד נקודהעלאנו מניחים מ הסתם שכל
התושבים נרתעים מהאיום ומקבלים עליהם את החוקים,לולכ אנו דנים בהתאם לחוקיו של
המלו ,ל מתוו הנחה שמסתמא הם עמדו לנגד עיני המתדיינים בעת ביצוע העסקהח ל לכ גם
כשהמלו אינו מנצל בפועל את כוח הכפייה שלו,לדינא דמלכותא דינא,למשום שמניחים שהאנשים
חוששים מעונשיו,ל ומקבלים עליהם את הנורמות שהוא מחוקקחלגם לפי דברי הרשב"ם צריו
להסתמו על ההנחה שבני המדינה גומרים בדעתם לקיים את חיי המסחר בהתאם להוראותיו של
המלו,לולכ הסכמתם משמעותיתחלכל השיטות הללו נסמכות,לכמוב ,לעל הכלל שתנאי שבממו
קייםח
לפי השיטות הנ"ל,לאי בל כלל "דינא דמלכותא דינא"לשום ממד של ריבונות שלטוניתחלסמכויותיו
של המלו נגזרות ממעמדו כבעלים פרטי של קרקעות או אנשים,לומהסכמתם של בני מדינתו
לנהוג לפי החוקים שהוא קובע.6
לעומת זאת,ליש שטענו שישנה זכות בסיסית של המלו לחוקק תקנות וחוקים לבני ממלכתוח
בתשובות הגאונים )מהדו'לאסף תש"ב,לסי'לסו(לנטע שהקב"ה השליט את המלכויות בעולמו על
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בעלותו הבסיסית של המלו על האדמות שבארצו עולה בדברי התוספות לפחות בשני מקומותעלבבבא
בתרא נה,לא ד"ה אם כ ,לובקידושי לו,ב ד"ה כל מצווהחלאו שם אי התייחסות לכלל של דינא דמלכותא דינאח
התייחסות כזו נוכל למצוא באור זרוע,לפסקי בבא קמא,לסי'לתמזח
ש'לשילה )דינא דמלכותא דינא,לירושלים תשל"ה,לעמ' ל(76-74לנוטה להשוות את שיטת הרשב"ם לדי
"תקנות הקהל",לשנשע גם הוא על הסכמת התושביםחלאו מדברי הרשב"ם עולה שאי הוא מתייחס להסכמה עקרונית
של הקהל לסמכותו של המלו,לאלא להזדהות מתמשכת עם כל חוק וכל תקנה כשלעצמםחלביאורו של הרב א'לולדינברג
)הלכות מדינה ח"א,לג,לו(לשלפיו הרשב"ם נשע על די תנאי שבממו נראה הכרחי,לואינו "הסבר חדש"לאו "דעת יחיד",
כטענתו של שילהחלשילה טוע שגם הרמב"ם נשע על עקרו הסכמת העם כמקור סמכות השליט )שם,לעמ'ל;64-63לעל
פי דברי הרמב"ם בהל'לגזילה ה,ליח(חלאו דברי הרמב"ם שהוא מביא כלל אינם מדברים על מקור הסמכות,לאלא על
הגדרת בעל הסמכות -למיהו המלו שלחוקיו יש מעמד תקףחלועיי להל ,לליד הערה .14
בכל אופ ,ללענייננו אי נפקא מינה גדולה לשאלה זועלגם אם נפרש שמקור סמכותו של המלו כרוו בדי 'תקנות הקהל',
עם כל הפרדוקסליות של התלייה הזו ההפוכה מההיגיו ,לעדיי אי זו ריבונות הנובעת מהסכמת העם,לאלא התאגדות
וולונטרית מוגבלתחל

ממו בני האדם,לככתוב "ועל גווייתנו מושלים ובבהמתנו כרצונם"ל)נחמיה ט,ללז(חלהמבי"ט בקרית
ספר )גזלה פ"ה(לכתב שממשפטי המלוכה שבספר שמואל אנו לומדים שגם למלכי אומות העולם
ישנ סמכויות מלוכה7חליש שקישרו בעניי זה בי שתי אמרותיו של שמואל,לבנוגע למשפט המלו
ובנוגע לדינא דמלכותא )מלכי בקודש,לח"ג,לתשובה ב,לסעיף א(חללעיל ראינו שעל פי פשט דברי
חז"ל,לגם סמכויותיו של מלו ישראל אינ מתפרשות בהכרח כריבונות במשמעות הגורפת של
הביטויחלבתפישתם של המבי"ט ושל שו"ת מלכי בקודש,לדי משפט המלו בא ללמד ונמצא למדע
ברור שלדעתם למלו ישראל ישנה ריבונות מלאה במדינתוחל
בעל אב האזל )הל'לנזקי ממו ח,לה(לדייק מדברי רש"י )גיטי ט,לב ד"ה חוץ(לשלדעתו למדים את
די סמכותה של המלכות מכו שנצטוו בני נח על דיניםחלבעל הדבר אברהם )ח"א סי'לא(לדייק
מרבנו יונה שלמלו יש סמכות מדי הפקר בית די הפקרחלגם החתם סופר כתב שדינא דמלכותא
הוא די יסודי ועצמאי )או"ח סי'לרח;לחו"מ סי'למד(חל
לעתים מחמיצים את הפער המהותי שבי התפישות שהוצגו כא לבי אלו שהובאו לעילחליש
להדגיש את ההבדל היסודי ביניה ע ל הראשונים והאחרונים שהבאנו כעת אינם גוזרים את
סמכויותיו של המלו מתוו הכללים הרגילים התקפים גם בהתנהגותם של אנשים פרטיים,לאלא
טוענים שישנה למלו סמכות ראשונית לחוקק חוקים ולתק תקנותחלסמכותו של המלו אינה
נגזרת מהיותו בעל אדמות עשיר וחזק,לאלא מהיותו מלוחלסמכות זו אינה מבוססת על חוק רגיל
כלשהו,לאלא היא עצמה ניצבת בתשתית מערכת החוקיםח
בראשונים מופיעות מגבלות שונות ביחס לדינא דמלכותאחלהיקפו של הכלל הנ"ל אינו מעיקר
ענייננו כא ,לורק נזכיר שישנ דעות אחדות הנובעות בבירור מהתפישה המצמצמת בנוגע למקור
הסמכות של די המלכותחלביניה נמנה את השיטה שדינא דמלכותא תקף רק בדברים המועילים
למלו עצמו,לולא בנוגע לחוקים כלליים )מגיד משנה הל'למלוה ולווה כז,לא(;לאת דברי האור זרוע,
שדינא דמלכותא מחייב רק בדברים הקשורים לקרקע,לשכמותם יכול לגזור גם בעל קרקע שאינו
מלו )בבא קמא סימ תמז(;לואת דברי הר" )נדרים כח,לא(,לשבמלו ישראל לא שייו הכלל "דינא
דמלכותא דינא",למשום שהארץ אינה שלו,לאלא של כל ישראלחלכל המגבלות הללו מתבארות על
רקע תפישת סמכות החקיקה של השלטו כנובעת מהכללים הרגילים של דיני ממונות,ל ולא
מסמכות בסיסית של חקיקה ריבוניתח
לפי תפישתם של ראשונים אלו,לאי לשליט מעמד מיוחד הנובע ממושג הריבונותחלזכויותיו של
השליט אינ שונות מבחינה מהותית מזכויותיו של כל אדם אחר,לוההבדל ביניהם הוא כמותי
בלבדחלזאת בניגוד למצדדים בגישה השנייה שהצגנו,לשלדעתם סמכויות השליט נובעות מ המושג
היסודי של ריבונות השלטו חל
ד. .צוות ..שוב א.רד
כידוע,להרמב"ם לא מנה בספר המצוות שלו את מצוות יישוב הארץ כאחת מתרי"ג המצוות,
והרמב" השיג עליו בנקודה זוחלידוע גם ניסוחו של הרמב" למצוות הישיבה בארץ ישראל )מצוות
ששכח הרב,לעשה ד(על
שנצטווינו לרשל הארץ אשר נלן הא ל ילברך וילעלה לאבולינו לאברהם ליצחק וליעקבמ
ולא נעזבה ביד זוללנו מן האומול או לשממה.י

7

וכ משמע גם מדברי הבית יוסף בשו"ת אבקת רוכל סי'למזחל

מהי כוונתו של הרמב" כאשר הוא מסביר שנצטווינו "לרשת הארץ"מלבפתיחה שציטטנו,לעומד
הרמב" על המשמעות הכפולה של המצווהעללגאול את הארץ משממונה,לוגם מידי עמים נכרייםח
בהמשו דבריו הרמב" מדבר על מצווה לכבוש את הארץ,לולשבת בה לאחר הכיבושחלאו עדיי יש
נקודה אחת שנותרת עמומהעלהאם המצווה מתמקדת רק בישיבה בארץ -לאו גם בריבונות עליהמ
כלומרעלהאם המצווה רק מורה לנו,לכיחידים או כעם,ללגור בארץ ישראל;לאו שיש עלינו גם מצווה
מיוחדת להיות הריבונים בארץ,לולכונ בה מערכת שלטו יהודיתמל
הביטוי "ולא נעזבה ביד זולתנו מ האומות"ל אינו מצווה בהכרח על ריבונות יהודיתח ל נאמר
שבארץ היה מתפתח יישוב יהודי גדול,לוכל הנכרים היו עוזבים אותה,לאו הארץ הייתה נותרת
תחת שלטו הפחה הטורקיחלהאם זה היה פוגם בקיום מצוות יישוב הארץמלייתכ בהחלט להציע
שמבחינת מצוות יישוב הארץ,להשאלה היחידה המשמעותית היא כמה יהודים יושבים בחלקיה
השונים של ארץ ישראל,לושאלת הריבונות אינה רלוונטית כלל.8
אחד העוסקים בשאלה זו העיר כי "בהתייחסותם למצוות יישוב ארץ ישראל ,ל לא ייחסו
הראשונים חשיבות לשאלת הריבונות על הארץ כלל ועיקר"9חלבכיוו זה פירש את הרמב" גם הרב
שאול ישראלי )ארץ חמדה,לספר א,לשער א,לא(על
שעצם המושג 'כיבוש'יבדברי הרמב"ןמיאין כוונלו לכיבוש על ידי מלחמה דווקאמיכלומר
כיבוש במובן מדינימ ישאין רשול לאחרים עליהם יוכל עיקר כוונלו היא לכיבוש במובן
שליטה על המקום לגבי אפשרול ההלנחלולמימבלי שים לב לגבי השלטון המדיני.

ישנם שני מקורות מאוחרים הטוענים שיש משמעות לריבונות יהודית בארץ ישראל מבחינת
מצוות יישוב הארץחלר'לצדוק הכה מלובלי טע שמצוות יישוב הארץ מתקיימת או ורק אם היא
מתבטאת גם בריבונות יהודית )דברי סופרים,לסי'ליד(ע
אין נקרא ישוב אלא בישיבה בשלווה...יוהיינו שהם אדוני הארץ...ידההיא אישיבה דווקא
כדרך ישיבל הארץ בשלווה ובממשלהמידזה נקרא ישיבהמיוהיינו בזמן שביל המקדש קיים.
ומשחרב ביל המקדשמיאע"פ שלא גלו ]כולם[יממנהמיגם היושבים בה אין נקראין יושבי
הארץמיואין להם ישיבה בהמימאחר שהם עבדים עלי'ילמלכי העמים המושלים שםמיכמונו
בח"למיאין זה נקרא ישוב שיושבים בה בישיבהמירק גרול בעלמאמיולא מקיים 'וישבלם'.י

ר'לצדוק טוע שאי משמעות לישיבת הארץ ללא ריבונותחלאמנם,ללא ברור מדבריו אם לריבונות
יש ערו עצמאי,לאו -לכפי שמשתמע מראשית דבריו -לאי היא אלא אמצעי ל"ישיבה בשלווה",
שאינה מתאפשרת באופ אחרחלבכל אופ ,לברור שלדעתו ריבונות יהודית היא תנאי חיוני לקיום
מצוות יישוב ארץ ישראלחל
טענה מהפכנית פחות העלה ר'לישראל יהושע מקוטנא,לבעל שו"ת ישועות מלכועל
אמנם גם לפי דעל הרמב"ן שחשב זאל למצוול עשהמימכל מקום בעיקר המצווה אינו אלא
הירושה והישיבה כאדם העושה בלוך שלומילכבוש ארץ ישראל שלהיה לחל ירושלינומילא
על ביאה ריקניל של עלה...יומכל מקום בודאי מצווה גדולה היא...יואין ספק שהיא מצווה
10
)ישועול מלכו יו"ד סי'יסוח
גדולהמיכי הקיבוץ הוא אלחללא דגאולה.י
8

9
10

העורו העירני שייתכ שאת המצב בתקופת השופטים אפשר לתאר כמציאות של קהילות יהודיות
בארץ,לללא שליטה של מדינה ריבונית כלשהיחל
י'לברנדס,ל"ההתיישבות בחבלי הארץ שבריבונות נוכרית",לתחומי יז )תשנ"ז(,לעמ'ל.99
ועיי גם בדברי הרב יעקב אריאל,לשו"ת באהלה של תורה ח"ד,לכפר דרום תשס"ג,לסי'לי,לעמ'ל.97

הישועות מלכו טוע שאמנם עיקר מגמת המצווה היא להגיע לשליטה מלאה בארץ ,ל "כאדם
העושה בתוו שלו",לומכל מקום גם לעלייתם של יחידים יש משמעות,לבתור אמצעי למטרהחלגם
לדעתו מוקד המצווה הוא בהחלת ריבונות יהודית,לאולם לטענתו יש ערו גם לעליית יחידים,
בתור הכנה לעיקר המצווהחל
יש להודות שבניגוד לר'לצדוק,להמדבר במפורש על "ממשלה",לדבריו של ר'לישראל יהושע מקוטנא
אינם ברורים לגמריעל נראה שהתכוו לריבונות מלאה,ל או יש מקום לפרש שהתכוו לבעלות
פרטית על שטחי הארץח ל הרב ש"י זווי פירש את דברי הישועות מלכו כפשוטם ,ל כמכוונים
לריבונות יהודית.11
אמנם,להרב עובדיה יוסף פירש את הישועות מלכו בכיוו שונה לחלוטי חלהוא מציי כדבר מוב
מאליו,לשלפי שיטת הישועות מלכו ודאי איננו מקיימים כיום את מצוות יישוב הארץ בשטחי
יש"ע,לשהרי "בכיבוש שלנו היום אי בידינו לגרש את הערבים תושבי השטחים ביהודה שומרו
ועזה,לוהם יושבים ישיבת קבע בחצריהם ובטירותם",לולכ אי מעמדנו בארץ "כאדם העושה
בתוו שלו".12
מדברי הרב עובדיה יוסף משתמע שהוא אינו מפרש את הישועות מלכו כמכוו לריבונות
בהגדרתה הרשמית,לאלא לשליטה מעשית בשטחחלפרשנותו למושג "כאדם העושה בתוו שלו"
קרובה יותר למושג הבעלות מאשר למושג הריבונות,לשהרי ריבונות אינה נפגעת מכו שהשליט
מוגבל בביצוע מעשים תקיפים ,ל ונאלץ להתחשב בלחצים חיצוניים13ח ל אכ  ,ל לעתים הגבלות
חריפות הפוגעות בכוחו של השליט יכולות להפקיע את ריבונותוחלכו עולה מדברי הרמב"ם בנוגע
לדינא דמלכותא דינא )הל'לגזלה ואבדה ה,ליח(על
במה דברים אמוריםמיבמלך שמטבעו יוצא באולן הארצולמישהרי הסכימו עליו בני אולה
הארץ וסמכה דעלן שהוא אדוניהם והם לו עבדים.יאבל אם אין מטבעו יוצאמיהרי הוא
כגזלן בעל זרועמיוכמו חבורל ליסטים המזויינין שאין דיניהן דיןמיוכן מלך זה וכל עבדיו
כגזלן לכל דבר.יי

לדעת הרמב"ם,למלו שאיבד את השליטה המוניטרית על כלכלת ארצו – כבר אינו הריבו חליש
צורו לדו בשאלה אילו עוד מגבלות חריפות על תפקודו של הריבו מפקיעות את מעמדו14חלאו
גדול המרחק בי מלו שמטבעו אינו יוצא,ללבי מדינה שאינה יכולה לגרש תושבים בהמוניהם
מאדמתםחל רוב מדינות העולם אינ יכולות לגרש המוני תושבים מאדמתם,ל בגלל דעת הקהל
הבי -לאומית והחוק הבי -לאומי;לואיש לא יפקפק בריבונות חללעומת זאת,לבעלים של קרקע אכ
יכול בדרו כלל לסלק את היושבים על אדמתו,לואיש לא יפצה פה ויצפצףחלדומה שהרב עובדיה
יוסף דחה כא מבלי משים את מושג הריבונות,לשאינו מושרש בדברי הראשונים בסוגיה זו,
לטובת מושג הבעלות,להמוכר יותר.15
11
12
13
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הרב ש"י זוי ,ל"המדינה העברית וקדושת הארץ",לתחומי י )תשמ"ט(,לעמ'ל.25
הרב עובדיה יוסף,ל"מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש",לתחומי י )תשמ"ט(,לעמ'ל.44
בעקבות מקס ובר,לרבים מדגישים את המונופול שיש למדינה על האלימות הלגיטימית בתוו תחומיהח
או ברור שיש גם אלימות שלטונית שאינה לגיטימית,לוברור גם שיש צעדים כוחניים שאינם ניתנים לביצוע מסיבות
מעשיות,לואי בכו פגיעה בריבונות המדינהחל
יש לדו ,ללמשל,לבמקרה שבו תושבי חבל מסוים זוכים לאוטונומיה מוניציפלית,לחברתית ותרבותיתחלמי יוגדר במקרה
זה כריבו -להממשל המקומי או הממשל המרכזימלשאלה קשה אחרת היא מיהו הריבו בהר הבית כיוםחל

ר'לצדוק ור'ליהושע מקוטנא מתמודדים עם השאלה אם יש מצווה ביישוב הארץ לפני שהושגה בה
ריבונותחלהרב אליעזר ולדינברג,לבעל הציץ אליעזר,להתמודד עם בעיה הפוכה לחלוטי עלהוא חשש
שיהיו כאלו שיטענו שמוקד המצווה הוא בהשגת ריבונות יהודית בארץ,לולפיכו לאחר שמטרה זו
הושגה,לאי יותר מצווה לעלות לארץחלהוא טע )ציץ אליעזר ח"ז סי'למח,לאורחות המשפטים פרק
יב(לשמצוות הישיבה בארץ היא מצווה כפולהעלמצווה ציבורית של כינו ריבונות יהודית,לוגם
מצווה פרטית של ישיבה בארץ בלי קשר לשאלת הריבונות.16
לסיום פרק זה יש להעיר,לכי כפי שראינו לעיל בדבריו של הרב עובדיה יוסף,לההכרה בכו שישנם
שני היבטים של קיום מצוות יישוב ארץ ישראל,לעדיי אינה מחייבת לאמץ את מושג הריבונות
שאינה תלויה בבעלות המדינה על הנכסיםחלאפשר בהחלט להבי שהרובד הציבורי בקיום המצווה
משמעו הגשמת בעלות-העל של המדינה היהודית על הנכסים שבתחום הארץחלאמנם,לככל שננסה
להבחי באופ יסודי בי שתי הרמות בקיום המצווה,לכו נמצא את עצמנו נוטים יותר לחידוד
מושג הריבונות כמקור סמכותה הייחודית של המדינהח ל התפישה שלפיה מקור סמכותה של
המדינה נובע מבעלותה על הנכסים שבשטחה,למצמצמת מאוד את הפער בי הקיום הפרטי של
מצוות יישוב הארץ לקיום הציבורי שלה.17
א .א.תר א.כ.רא
כאשר עלה לדיו היתר מכירת הארץ בשביעית,לאחד מנימוקיהם של המתירים היה שממילא
השדות אינם בבעלותנו אלא בבעלות הממשלה העותומניתעל
הרב ר'ימרדכי עליאשברג מבויסק נטה להליר לגמרי אל כל העבודול בשביעיל...ילדעלומ
כל זמן שאנו משלמים ִעשור להממשלהמיהרי האדמה אינה שלנומיאלא של הממשלהמיובעלי
הקרקע אינם אלא בבחינל אריסים או חוכריםמיולא גם אריסי עולםמיכי הממשלה לא ליקח
אל האדמה מידי העובדיםמיאבל האדמה משועבדה לה.י
18

)ש'לשטרנברג,להיתר תרמ"ט,לתל אביב תשמ"ו,לעמ'ל(7

לדעתו של הרב עליאשברג,לסניף לקולא להיתר המכירה היה שהקרקע כלל אינה שייכת לישראל,
אלא לשליט -ללממשל העותומניחללאור זאת,להיו שטענו שבימינו לא רק שסניף זה לקולא אינו
קיים,לאלא שישנה גם ריעותאעלאף אם מוכרים את השדות לנכרים,לעדיי הם נותרים ב'בעלות
על'לשל ממשלת ישראל היהודית.19
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הרב שאול ישראלי אכ תמה על דברים אלו שכתב הרב עובדיה )שם,לעמ' ל(54חלייתכ שהמחלוקת
המובלעת ביניהם בנקודה זו היא בשאלה אם הישועות-מלכו מדגיש את הריבונות הממלכתית או את השליטה
הבעלותיתחל
הרב ולדינברג מוסיף,לכמתבקש,לשלמע האמת לא רק החובה הפרטית שייכת בימינו,לאלא גם החובה
הציבוריתעלחיזוק המסגרת הריבונית אינו פחות חשוב מייסודהחל
לגבי הנושאים שנידונו בפרק זה,לעיי גםעלהרב י'לזיסברג,לנחלת יעקב ב,להר ברכה תשס"ה,לעמ'ל533-
;524לשו"ת באהלה של תורה ד סי'לי אות ו,לעמ'ל.97-96
דפוס צילום מתוו ספרו של י'לאפל,לבתוו ראשית התחיה,לתל אביב תרצ"ו,לעמ'ל285חלועיי גם במכתבו
של האדר"ת,להמובא בסוף ספרו של הראי"ה קוק 'שבת הארץ',לירושלים תשל"ט,לעמ'לקכחחלהאדר"ת התייחס גם לאופי
הייחודי של השלטו העותומני,להרואה עצמו כבעלים של כל הקרקעות שבתחום ריבונותוחל
הריא"ה הרצוג,לפסקים וכתבים,לח"ג,לסי'למח,לעמ'לרד;לשו"ת ציץ אליעזר ח"ו סי'ללב;להרב ש'לגור ,לתורת המועדים,
תל אביב תשכ"ד,לעמ'ל627חלבאחרונה העיר על עניי זה הרב ז'לויטמ ,ללקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל,לאלו

כל הגישה הזו -לה ה'קולא'לשהייתה בעבר,לוה ה'חומרא'לשקיימת כיום -ליסודה בתפישה המזהה
ריבונות עם בעלותחללפי גישה זו,לגם בקרקעות שאינ בבעלותה הישירה של המדינה )וכל שכ
בקרקעות מדינה שנמכרו למשו השביעית( ,לעדיי המדינה נחשבת כבעלים של הקרקע,ל בגלל
ריבונותה הכללית במדינה.20
למע האמת ,ל גם אם נסבור שהריבונות אינה מתמצה בבעלות ,ל עדיי יש מקום לומר ששני
הרבדים קיימיםעלהמדינה היא גם ריבונית,לכלומר -לבעלת סמכות חקיקה ואכיפה בשטחים אלו,
וגם בעלים ברמה כלשהיחלשהרי ראינו בדברי הראשונים שאכ הם מתייחסים לשליט כבעלים על
הנכסים שבריבונותו.21
עד כה דנו בשאלה אם אפשר לצמצם את סמכותו של השליט לבעלות גרידאחלכעת אנו נתקלים
בשאלה ההפוכהעלהאם אפשר להתעלם מבעלותו של השליט,לולטעו שלריבונות אי ולא כלום
עם בעלות?22
מסברה,לודאי שאי כל קשר הכרחי בי ריבונות לבי בעלות,לולמעשה,לנטייתנו הטבעית היא
לדחות את ההתייחסות למדינה כבעלים ברמה כלשהי של הנכסים שבתחום ריבונותה )למעט
הנכסים שאכ שייכים לה ורשומים על שמה(חלהתפישה שלפיה המדינה היא בעלים של הקרקעות
שבתחומה הטריטוריאלי נראית לנו מוזרהח ל או איו נכלכל את דברי הראשונים ,ל המסבירים
בסוגיות שלמלו ישנה בעלות על הקרקעות שבמדינתומ
נראה לי שאפשר בהחלט להשיב שיש בהקשר זה שינוי בי זמנם לזמננוחלבעבר שליטת המלו על
מדינתו התבטאה בבעלותחלכו היה בצורה מודגשת בתקופת השלטו הפיאודליחלעם התפתחות
המוסדות המדיניים,להשתכלל מושג הריבונות,לוהחליף את מושג הבעלות הכוללת של השליט.23
זהו שינוי שלא קרה בעולם ההלכה,לאלא במציאות;לאו בהחלט יש לו השלכות על עולם ההלכהח
ראינו שיש מחכמי ההלכה שמכירים במושג הריבונות כמושג הלכתיחלייתכ שכיום יש להשלים
את התהליו,לולהתעלם ממושג הבעלות הכללית של הריבו ,לפשוט משום שהיום בעלות זו אינה
קיימתחלהריבו היום אינו חפץ בבעלות כזוחל
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שבות תשס"א,לעמ'ל43-40חלועיי עודעלהרב י'למגנס,ל'היתר המכירה ותוקפו במדינת ישראל',לנצני ארץ ו,לתשמ"ח,לעמ'
;156-157להרב ז'לקור ,ל"ממלכתיות יהודית -למשמעויות הלכתיות",לבתוועלי'לשביב ]עורו[,לממלכת כהנים וגוי קדוש,
ירושלים תשמ"ט,לעמ'ל.200-199
עיי גם בדבריו של הרב יעקב אריאל,לשו"ת באהלה של תורה ח"ד,לכפר דרום תשס"ג,לסי'לי,לעמ'ל97חלהרב אריאל מזהה
את הריבונות עם הסמכות להפקיע קרקעותחלגם מדבריו משתמע שהריבונות קשורה ב'בעלות-על'חל
ר" נדרים כח,לא;לתוספות בבא בתרא נה,לא ד"ה אם כ ;לתוספות קידושי לו,לב ד"ה כל מצווהח
עיי בדבריו של הרב יגאל אריאל,ל"הבעלות על המקרקעי בארץ ישראל",למשנת השמיטה א,לרמת מגשימים תשנ"ה,
עמ' ל330ע ל "הריבונות היא הגדרה מדינית ולא הוזכרה בתחום המשפט והקניי  ,ל אבל נראה שאי אפשר להתעלם
ממשמעויותיה גם בתחום זה"חל
על התפתחות מושג הריבונות בעולם ההגות הכללית והתגבשותו ההדרגתית,לעיי עלי'לפראוור וש"נ
אייזנשטדט,ל"פאודליזם",להאנציקלופדיה העברית,לכרו כז,לעמ'ל;291-285ל"רבונות",להאנציקלופדיה העברית,לכרו ל,לעמ'
;442-441לב'לאקצי ,לתורת המשטרים א,לירושלים תשכ"ג,לעמ'ל;119-110לש'לאבינרי,לרשות הרבים,לירושלים ,181994לעמ'
;93-88לי"פ רייס וא'לגרפטו ,לאירופה בראשית העת החדשה,לתל אביב תש"ס,לעמ' ל101חלבייחוד יש לשים לב למושג
הריבונות בעולם הפיאודלי של ימי הבינייםחל

כו ,ל למשל ,ל הרב ולדינברג )ציץ אליעזר ח"ו סי' ל לב( ל מדבר על קניי כיבוש של המדינה,
שבאמצעותו השתלטה על הקרקעותחלאו לכאורה קניי זה אינו עניי לכא ,לשהרי פשוט לכאורה
שאינו חל אם הכובש כלל אינו חפץ בקניי הקרקעות שכבש ,ל ובוחר להשאיר את כל בעלי
הקרקעות על מכונםחלאם נבי שמושג הריבונות אינו כולל בתוכו בעלות,למסתבר שכאשר המדינה
כובשת שטחים נוספים,לאי היא רוצה להשתלט על הבעלות בהם )מלבד מקרים חריגים,לשבהם
המדינה מפקיעה את הקרקעות במפורש מבעליה (חל
במדינת ישראל רוב הקרקעות שייכות למדינהח ל אולם בהקשר זה המדינה אינה מתפקדת
כ'בעלים-על' ,ל אלא כבעלים פרטי לכל דברח ל דיוננו כא מתייחס לקרקעות השייכות לבעלים
פרטיים ,ל שביניה גם אדמות מדינה הנמכרות על ידיה לנכרים בשנת השמיטהח ל אם נאמר
שמעמדה המיוחד של המדינה מתבטא בריבונות ולא ב'בעלות-על',לאזי אי כל בעיה )מבחינה זו(
בכו שהמדינה מוכרת לנכרי את הקרקעות השייכות לה,לבדומה לכל בעלים פרטי אחרחלבתקופה
שהקרקע שייכת לנכרי,לאי כל 'בעלות-על'לשל המדינה המתנגשת עם בעלותו הפרטית של הנכריח
ישנם תחומים שבהם הפרשנות ההלכתית למציאות אינה תואמת את ראייתם העצמית של
הנוגעים בדברחלאילו ההלכה הייתה דוחה לגמרי את מושג הריבונות כמושג זר ולא רלוונטי,ללא
הייתה לנו ברירה אלא להזדקק למושג הבעלות הכללית של השליטחלאו כיוו שמצאנו בעלי הלכה
המכירים במושג הריבונות,לכפי שראינו בדיונינו הקודמים,לובייחוד בדיו בנושא 'דינא דמלכותא',
מעתה אי לנו שום סיבה להוסיף ולהשתמש במושג הבעלות הכללית,לבה מקום שבעצם כוונתנו
לריבונותחלמדובר כא בדיני ממונות,להתלויים בדעתו של אדם;לוכשם שאדם יכול לוותר על קניי
שההלכה מתירה לו,לכו שלטו יכול לוותר על קניי כזהחל
סמכותו של השלטו על מדינתו אינה נתפשת על ידיו או על ידי אזרחיו במושגים קניינייםחליתר
על כ עלהשליט בימינו כלל אינו חפץ בבעלות שכזוחללא ברור מדוע נכפה עליו את הקניי הזה,
במקום שאי לו כלל צורו בוחלדומה שמוטב יהיה להוציא מהלקסיקו ההלכתי שלנו את המושג
הלא-רלוונטי של בעלות השליט,לולהשתמש במקומו במושג הבהיר והמדויק יותר של הריבונותח
השימוש במושג הריבונות יועיל מאוד להבהרת ההבדל שבי סמכויותיו המדיניות והמשפטיות
של השליט,ללבי התחום הממוני-קנייניחלתהיה בכו גם תרומה מסוימת לבירור שאלות הלכתיות
מעשיות,לכדוגמת שאלת מכירת הקרקעות בשביעית,לשבה דנו בפרק זה.24
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מושג ריבונות השלטו רלוונטי לתחומים הלכתיים שוניםחלכו,ללמשל,ללגבי הדיונים בנוגע לקריעה על ראיית ירושלים
בימינו,לכאשר היא בריבונות ישראלחלעיי למשלעלשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי'לע אות יא;להרב ש'לדבליצקי,לאחר
כתלנו,לבני ברק תשכ"ז,לעמ'לט;להרב י'לאריאל,לבאהלה של תורה ב סי'לעוחלהשאלה איו מגדירים "שלטו ישראל"לאו
"רשות ישראל"לקשורה בדיונינו במאמר זהחל

