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 שלמי תודה

 

 שתרמו רבות לעבודה זו.  נשיםאני שמח למלא בזאת את חובתי להכיר טובה לא

כל שהנחה והדריך, יעץ ותיקן;  פרופ' ליב מוסקוביץבתודה גדולה מעומק הלב למנחה העבודה  פתחא

 במאור פנים. עין טובה ובמעל לכל במהירות ובדיקנות ו ,בסבלנותו רבה בחכמהזאת 

את מנחה העבודה זכיתי להכיר לראשונה בהיותי תלמיד בבית מורשה בירושלים. אני חב רבות לבית 

, שבעקבות שנות הרב ד"ר יהודה ברנדס "רמועומד בראשה לבפרט ומדרש מיוחד זה לתורה ולחכמה, 

 . לימודי אצלו ניגשתי לכתיבת עבודה זו

 הרב ד"ר אביעד הולנדר בלו"נ עם חברי ינכתבה העבודה נתרמתי רבות משיחותבמשך השנים שבהם 

בהם הסתייעתי בעצותיו ש שיראתו ומידותיו קודמות לחכמתו. אני מודה לו על כל המקומות

 , שכן אי אפשר לפורטן כי רבים הם. תובנותיווב

 אילן-ת ברוניברסיטהימנות על מקבלי מלגות הנשיא מטעם אבשנים שבהם נכתבה העבודה זכיתי ל

קרן ע"ש מאת הו קרן הזיכרון לתרבות יהודיתתמיכה נוספת מאת ועל כך תודתי. כמו כן, זכיתי ל

 . משה שופף ז"ל

, על כל הסיוע ברוח הרב ירחמיאל ודינה רונסלהורי ועצומה להכיר טובה גדולה היא חובה נעימה 

 וקדמות העבודה בשלביה השונים. כמובפרט על דאגתם המתמדת להתובחומר מעודי ועד היום הזה, 

 ניועודדו שקבלו אותי כבן אהוב במשפחתםעל  צבי והדסה קופרר' להורי אשתי  תי מעומק הלבתודכן 

 . בו בחרתי להמשיך במסלול המחקרי

 אילו פינו מלא שירה כים... אין אנחנו מספיקים להודות...

 אשה מצא טוב. . מצאהוא ששלי ושלכם שלה לאהמיכל חביבה אשתי  האחרונ

שמאירים את  צופיה חוהו רננה מרים, מוריה טובה, אברהם טוביה, ונתן יוסףהיולילדינו האהובים 

 עינינו ומשמחים את לבנו.
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 תקציר העבודה

, מבכירי פוסקי ההלכה (1995–1909)חינת משנתו ההלכתית של הרב שאול ישראלי מחקר זה מוקדש לב

הציונים דתיים בארץ במשך העשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל, אשר נודע במיוחד בעיסוקו 

בבירור בעיותיה ההלכתיות הציבוריות של המדינה. העבודה מציגה את דרכו של הרב ישראלי בפסיקת 

עמידה על דרכו הלימודית, ו משתקפת מתוך פסיקותיו הציבוריות המרכזיות, וזאת תוך הלכה כפי שז

המגמות השונות הבאות לידי ביטוי בפסיקותיו ביחס לשאלות חדשות הצומחות מהווי החיים המודרני, 

 והדרכים השונות שבהן מגמות אלו השפיעו על המשא ומתן ההלכתי בכל מקרה נתון.

מסורת הפסיקה הליטאית, ובהתאם לכך פסיקותיו נסמכות על העיון במקורות הרב ישראלי פעל מתוך 

מסוגיות התלמוד הרלוונטיות הוא רגיל ההלכה שהתקבלו כמרכזיים בעיני הלומדים מתוך מסורת זו. 

לעבור לבירור שיטת הרמב"ם ושיטות הראשונים המקובלים כרשב"א, רמב"ן ריטב"א, ומשם הוא 

ך ונושאי כליו. אין למצוא בתשובותיו של הרב ישראלי שימוש נרחב ברוב ממשיך לדברי השולחן ערו

ספרות השו"ת, ועיונו באחרונים ממוקד דרך כלל בדברי הפוסקים המרכזיים מתקופת האחרונים, 

כדוגמת החתם סופר והנודע ביהודה. מבני דורו מרבה הוא להתייחס לדברי החזון איש ורבו הרב אברהם 

א ומתן המופיע בפסיקותיו של הרב ישראלי ניתן אמנם מקום רב לעיון בדעותיהם . במשיצחק הכהן קוק

של הפוסקים האחרונים, אולם הדבר נעשה מבלי שהרב ישראלי יכניע עצמו לדבריהם. דעותיהם של 

האחרונים מובאות על ידו תוך שהוא שוקל את טיעוניהם בעין ביקורתית ועצמאית מתוך נכונות לחלוק 

 ד, ולהציע כיווני הסבר מחודשים המתבססים על רעיונות המופיעים בדבריהם, מאידך. על דבריהם מח

עיקרה של העבודה הוקדשה לנסיון לזהות את המגמות האידיאולוגיות השונות אשר באו לידי ביטוי 

הרב ישראלי היה רב ציוני דתי שהזדהה בכל מאודו ובצורה  בפסיקותיו הציבוריות של הרב ישראלי.

ומוצהרת עם ההערכה שראתה בשיבת ציון חלק מהליך הגאולה. במקומות מועטים הוא אף מפורשת 

ביטא בפירוש את הכרתו כי פסיקה ספציפית שיצאה מתחת ידיו מושפעת )בין היתר( מתפיסה זו. אמנם 

בדרך כלל אין זה המצב; הפסיקה ההלכתית מוצגת על ידו כאילו היתה התוצאה המתבקשת לאור העיון 

 ת מבלי שהדבר יושפע משיקול דעת אידיאולוגי כזה או אחר. במקורו

לאורך העבודה ניתחנו את האופן שבו גיבש הרב ישראלי, בשלל פסיקותיו הציבוריות שבהן התמקדנו, 

משנה הלכתית ציונית דתית המתחשבת במודרנה באופן כללי, והדגמנו כיצד תפישת עולמו השאירה 

מתן ההלכתי בחיבוריו. ההשפעה האמורה ניכרת ביותר במקומות חותם על רבדיו השונים של המשא ו



 

 ב

בהסתמכות על שיטה הלכתית קיימת הנחשבת פחות מוסמכת )כגון דעת יחיד(  בהם היא באה לידי ביטוי

, ואולם בעבודתנו הושם דגש מיוחד על מקומות שבהם הנחות יסוד השקפתיות סמויות תרמו וכדומה

באופן מחודש. דרך העמידה על השינויים שחלו בדיוניו החוזרים של  לפירוש המקורות ההלכתיים עצמם

הרב ישראלי סביב נקודה הלכתית זו או אחרת בהקשרים היסטוריים שונים, עקבנו אחר היחס 

הדיאלקטי המורכב שבין עמדתו האידיאולוגית לבין הניתוח הטקסטואלי שלו את המקורות, והאופן שבו 

 השפיעו זה על זה. 

הצבעה על השפעתן של הנחות אידיאולוגיות שונות על פסקי ההלכה של הרב ישראלי, ראינו יחד עם ה

כיצד שיטת הלימוד הישיבתית היוותה אף היא גורם המשפיע על מסקנות דיוניו. תופעה זו התגלתה 

-במקרים שבהם עמדתו ההלכתית המחודשת נסמכה על כיווני הסבר שהועלו במסגרת הניתוח המושגי

ל הסוגיה אשר יושמו על ידי הרב ישראלי בדיון ההלכתי, או לחלופין במקומות בהם גייס הרב הלמדני ש

ישראלי את דרך המחשבה הלמדנית של החלוקה ל"שני דינים" כדי להציע פתרון לבעיה מעשית שעמדה 

 נגד עיניו. 

נסיון להבינם על  העבודה בחנה אף הבדלים שנתגלעו בין תשובותיו של הרב ישראלי במשך שנות חייו תוך

רקע השינויים שחלו במשך אותם השנים במעמדו בקרב עולם הרבנות פנימה, במעבר מהיותו צעיר חברי 

 מועצת הרבנות הראשית לזקן החברים, כמו גם השינוי שחל במעמדה של הרבנות הראשית ככלל.

ו בעולם הרבנות עוד ראינו בעבודה כיצד דבריו בסוגיות שונות משקפים את הערכתו הרבה לעמיתי

החרדית, בעוד שהערכתו השלילית למפעל המשפט העברי ודחייתו העקרונית את דרך לימוד המקורות 

 ההלכתיים בעיניים היסטוריציסטיות, ניבטות אף הן מתוך דבריו. 

הממוקד בבירור הרב ישראלי עצמו פירש את מפעלו ההלכתי בסיכום העבודה ביקשנו להראות כיצד 

נסיון להגשים את קריאתו הגדולה של רבו הרב קוק להחייאה מחודשת של "תורת ארץ כ הלכות מדינה

ישראל". הרב ישראלי פירש דרישה זו כמכוון לצורך להעתיק את העיון ממחוזות עיוניים תיאורטיים 

יום לכיוון הבירור ההלכתי של בעיות החיים המתעוררות בחיי המדינה. -ומבירורים בהלכות היום

ובדה שנושאים אלו לא נידונו במשך שנות הגלות, הרב ישראלי סבר שהשינוי במוקד כתוצאה מהע

מחדש את העיון הלמדני התיאורטי הישיבתי הלימוד מחייב אף לשנות בהתאמה את דרך הלימוד, ולשלב 

 עם פסיקת הלכה למעשה.
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 שער א': מבוא

 מבוא 

מבכירי פוסקי ההלכה הציונים  מחקר זה מוקדש לבחינת משנתו ההלכתית של הרב שאול ישראלי,

דתיים בארץ במשך עשרות שנותיה הראשונות של מדינת ישראל, אשר נודע במיוחד בעיסוקו בבירור 

 בעיותיה ההלכתיות הציבוריות של המדינה.

כוונת העבודה להציג את דרכו בפסיקת הלכה כפי שזו משתקפת מתוך פסיקותיו ההלכתיות 

השונות הבאות לידי ביטוי בפסיקותיו, והאופן שבו מגמות אלו  המרכזיות תוך עמידה על המגמות

 משפיעות על המשא ומתן ההלכתי, ונשזרות לתוכה בכל מקרה נתון.

 

 תיחום העבודה ומטרת המחקר .1

הרב ישראלי היה פעיל בתחומים רבים של עולם הרבנות, ואף בשטח הפסיקה ההלכתית הקיף 

ו ההלכתית החשובה ביותר הקדיש לבירור שאלות ואולם את יצירת 1מקצועות הלכה מגוונים,

הבירורים המרובים שפרסם במשך השנים בתחום זה הקנו לו את המוניטין  2הלכתיות ציבוריות.

הציבורי שלו, עד שהוכתר לימים בתארי כבוד המשקפים את ההכרה בו כ"שר התורה והממלכתיות 

יצירתו ההלכתית בתחום  4ולאומית".ו"'מרא דשמעתתא' בסוגיות פסיקה ממלכתית  3הישראלית",

זה כוללת לצד בירורים עקרוניים בסוגיות שונות הקשורות לדרך ניהולה של מדינה מודרנית על פי 

                                                           
הרב ישראלי כיהן כרבה של כפר הרא"ה במשך כעשרים ושש שנים, ושימש שם ככתובת הלכתית  1

יום של בני הכפר בהלכות כשרות, שבת ומועד, כמו גם במתן מענה הלכתי -לפסיקה בשאלות היום
 לבעיות ההלכתיות הקשורות לניהול משק חקלאי על פי ההלכה. כחבר במועצת הרבנות הראשית הוא
היה שותף לעיצוב פניה של הרבנות הראשית והשתתף בקבלת הכרעות רבות בסוגיות מנהלתיות 
והלכתיות ציבוריות שונות; כדיין בבית הדין הגדול התעמק בסוגיות ההלכתיות הרלוונטיות לתפקיד 
זה; כראש ישיבה בישיבת "מרכז הרב" עסק בהוראת המסכתות התלמודיות הישיבתיות במסגרת 

 כללי" השבועי שהעביר בקביעות מעל שלושים שנה.-ה"שיעור
קק מתוקף תפקידו להורות הלכה על אף שהרב ישראלי שימש משך שנים ארוכות כרב יישוב, ונז 2
תחומי ההלכה הנוהגים, חוץ ממקרים בודדים יוצאים מן הכלל )ראה למשל חוות בנימין סימן כט בכ

בחר שלא לפרסם בירורי הלכה בנוגע לשאלות בענין קיפול טלית בשבת לצורך שבת אחרת(, הוא 
יומיות, ואת עיקר מרצו בפרסומיו ההלכתיים הפנה לבירור בעיות ההלכה המתחדשות. -הלכתיות יום

בהקשר זה ראוי להצביע על קיומן של מאות פסקי הלכה קצרים המצוטטים משמו של הרב ישראלי 
הרב מרדכי אליהו, בסדרת ספרי ההלכה  יחד עם פסקיהם של פוסקי הלכה מובילים נוספים, ובפרט

הפופולריים "מקראי קדש" של הרב משה הררי על מועדי השנה, כאשר אנו רואים כי הרב ישראלי 
 בחר שלא להקדיש לנושאים אלה כתיבה מסודרת משל עצמו. 

מתוך דברי הספד שנשא עליו הרב  שכל "תורת הציונות הדתית ההלכתית הושתתה עליו",וכמי  3
רוזן, מובאים באוסף ההספדים שנישאו לזכרו בשנה שלאחר פטירתו, ראו: מספד תמרורים:  ישראל

 קפג.-קובץ הספדים שנשאו לזכר מרן הרב שאול ישראלי, ירושלים, תשנ"ו, עמ' קפב
הרב ישראל רוזן, "ישוב באירוע פיגוע נסיעת עובדת סוציאלית ומנהיג ציבור בשבת", תחומין כג  4

"מיסד מלכות ישראל מבחינה תורנית", מתוך הספדו של הרב יעקב אריאל מספד  .83)תשס"ג(, עמ' 
 לעיל, עמ' קיח. 3תמרורים, הערה 
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ההלכה, שאותם ניתן לכנות כ"הלכות מדינה" באופן מצומצם, גם פסיקות רבות הנוגעות למכלול 

במענה לבעיות שהובאו להכרעה י הרב ישראלחיבר את הבירורים הללו  .בעיות החיים הציבוריים

כאשר התבקש לחוות דעתו בתור אחד מגדולי כן בפניו בהיותו חבר במועצת הרבנות הראשית, ו

 ההלכה המקובלים, ביחס לנושאים שונים שעלו על הפרק.  

עבודתנו תתמקד במורשת ההלכתית המשתקפת מתוך פסיקותיו הציבוריות הנ"ל, ונבקש לצייר את 

הלכתית שעולה מפסיקותיו הציבוריות. נבחן לשם כך פסיקות משני הסוגים שתוארו, דמות הדיוקן ה

(, וכן שאלות האידיאלית סוגיות תיאורטיות עקרוניות )דוגמת שאלת שילוב נכרים במדינה היהודית

הנוגעות לסוגיות קונקרטיות שעלו לדיון, כדוגמת היחס ההלכתי למבצע צבאי נוסח מבצע אנטבה, 

 ל ההלכה להשתלות לב ולקביעת מעמדם האישי של העולים מאתיופיה, וכדומה.שאלת יחסה ש

ביחס לכל אחד מהמקרים השונים נבקש לבחון את דרך לימודו כפי שמשתקף בדיוניו, וזאת לאור 

נתונים כגון המקורות ההלכתיים שבהם מתמקדים דיוניו ההלכתיים של הרב ישראלי, מידת 

עיוני בשיקולי פסיקתו, -שילובם של לימוד ישיבתי 5ודמיו,העצמאות אותה הוא מגלה כלפי ק

על סמך בחינת דרך לימודו כמפורט לעיל, נבקש לעמוד על מגמות המשתקפות בדבריו. ואכן,  6וכדומה.

כפי שנראה להלן, מדובר בפוסק שאכן הושפע ממגמות 'חיצוניות' מסוגים שונים בפסיקותיו, ועיסוקו 

היה קשור במישרין להשקפת עולמו  7ות מדינה, ובהלכות ציבור ככלל,של הרב ישראלי בהלכ הבורמה

הציונית דתית. במידה ונזהה מגמה ערכית, רעיונית או תיאולוגית אשר באה לידי ביטוי בפסיקה 

נבקש לבחון את הדרך שבה מגמה זו השפיעה על השלבים השונים של המשא ומתן  8הלכתית נתונה,

 אחידות דרכו הפסיקתית במשך שנות יצירתו הארוכות.  ההלכתי. כן תעסיק אותנו שאלת

 

 

                                                           
לדיון במחויבותו של הפוסק לדעות קודמיו, ולגיטימיות הפסיקה ישירות מכח מקורות ראשוניים,  5

. דרכו של הרב ישראלי 1151–1144אלון, משפט עברי, ירושלים, תשל"ח,  ראו למשל סקירתו של מנחם
עצמו כבר אופיינה על ידי תלמידו, הרב יהודה עמיחי, אשר כתב על רבו כי "פעמים רבות היה חולק 

דרכו של מו"ר הגר"ש ישראלי  –עם גדולי הדורות ואפילו עם רבותיו", יהודה עמיחי, "'זהב הארץ' 
 .47–43)תשנ"ה(,  5ך זצ"ל", אמונת עתי

ראו דבריו של הרב נריה גוטל על כך שהחדרת העיון הלמדני לפסיקה ההלכתית אפיינה את דרכו של  6
הרב ישראלי, כאשר "לא נדיר היה לשמוע ממנו סברה למדנית ב"שיעור כללי", וכעבור זמן מה למצוא 

לעיל, עמ' קעט,  3הערה  אותה הסברה משולבת אם בפסק דין אם במאמר הלכתי", מספד תמרורים,
 קפא.  -מתוך מאמר הערכה שכתב "אשכבתיה דרבי שאול", עמ' קעד

לקובץ האחרון של "התורה והמדינה" שיצא לאור בשנת תשכ"ב, ראו את לשון קריאתו בהקדמתו  7
ציבור החילוני ייאלץ לוותר על עמדת ההנהגה ובו ציין הרב ישראלי את תחושתו כי קרב היום שבו ה

הציבורית לטובת הציבור הדתי, כאשר לדעתו יש להיערך לכך מבעוד מועד ולעסוק בבירור מכלול 
-יג )תש"ך-ראו הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", התורה והמדינה יאבעיות החיים לאור ההלכה, 

 ד.-תשכ"ב(, עמ' ג
ומן של השפעות מעין אלה על הפסיקה ההלכתית מצויה בדברי התובנה היסודית בדבר אפשרות קי 8

שמע, הלכה -חוקרי ההלכה לתקופותיה, לסיכום גישות החוקרים השונים בענין, ראו: ישראל תא
 .5. ונרחיב על כך להלן סעיף 35–23מנהג ומציאות באשכנז, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 



 

 3 

 רקע ביוגרפי .2

למד בנערותו  9( נולד לתוך משפחה רבנית בעיר סלוצק שבבלארוס,1995–1909הרב שאול ישראלי )

ובעקבות המהפכה  10בישיבה קטנה שבעיר מולדתו בהנהלתו של הרב יחזקאל אברמסקי,

נאלץ להמשיך את לימודיו כחלק מחבורות  11מגוריו, הקומוניסטית וסגירתן של הישיבות באיזור

לאחר עלייתו ארצה בשנת תרצ"ד הוא המשיך את לימודיו מספר  12לומדים מחתרתיות בעיר מינסק.

שנים נוספות בישיבת מרכז הרב שם הוסמך לרבנות, תחילה מפי הרב קוק שמאישיותו, תורתו 

ב משה חרל"פ שאתו פיתח קשרים עמוקים ולאחר מכן מפי הרב יעק 13והשקפת עולמו הושפע רבות,

  14במיוחד.

כאשר נבחר לשמש כרבה הראשון של מושב כפר  1938הרב ישראלי החל את דרכו הציבורית בשנת 

באותם שנים החל לעסוק בהוראת תלמוד בישיבה  15הרא"ה, תפקיד שמילא במשך עשרים ושש שנים.

מקצוע "מחשבת ישראל" במדרשיית נעם  ובהוראת 16הקטנה שהקים הרב משה צבי נריה בתוך הכפר,

                                                           
רים הבאים: 'שאול ישראלי' בתוך: י' רפאל, וג' הפרטים הביוגרפיים על אודותיו מבוססים על החיבו 9

פרקי הביוגרפיה בספרו  ;יהודה )עורכים(, אנציקלופדיה של הציונות הדתית, ו, ירושלים, תש"ס-בת
, וראו עוד להלן 95–11של הרב אברהם ישראל שריר, גאון בתורה ובמידות, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 

 בפרקי חיים. 
ת ספרו ארץ חמדה, בחר להוסיף להסכמות שקיבל מאת הרבנים לימים כאשר הדפיס מחדש א 10

הראשיים באותם הימים, גם מכתב ברכה שכתב לו הרב יחזקאל אברמסקי: "תודה וברכה על שלחו 
לי את ספריו הנחמדים. וכאפנה אי"ה... אעיין בהם מתוך חבה יתרה אשר לבי רוחש אל מחברם", 

 ושלים, תשמ"ב, עמ' י.הרב שאול ישראלי, ארץ חמדה, ירושלים יר
לפני עלייתו ארצה בזמן שהמתין לקבלת התעודות, הספיק הרב ישראלי ללמוד בישיבת מיר במשך  11

כחצי שנה, וברבות הימים סיפר על התרשמותו העמוקה מדמותו של משגיח הישיבה הרב ירוחם 
 .17לעיל, עמ'  9לייבוביץ, גאון בתורה, הערה 

הרב ישראלי הושפע במיוחד מהרב אליהו מייזס שנודע לימים כאחד מהקיצוניים שבמתנגדי  12
 .16לעיל, עמ'  9המדינה. על חבורות הלימוד ראו בגאון בתורה, הערה 

השנים על דמותו ותורתו של הרב קוק, הרב ראו על כך בקובץ ההספדים שנשא הרב ישראלי לאורך  13
 שאול ישראלי, דבר לדור, ירושלים, תשס"ה.

במכתב הסמכה שכתב לו הרב חרל"פ עם צאתו מישיבת מרכז הרב לכהן כרבה של כפר הרא"ה  14
מכנהו הרב חרל"פ: "ידידי ורעי מחמדי חמדת לבי ונפשי הרב הגאון המצוין בחריפות ובקיאות... 

חדא, ואהבת עולם אהבתיהו. גדול הוא מנת חלקו כאחד הגדולים... ועתיד הוא להיות ולמדנו בצוותא 
. ראו דבריו של הרב נריה גוטל על משקל 19-15לעיל, עמ'  9אחד מגאוני ישראל", גאון בתורה, הערה 

שפעת משנתו של הרב קוק, כאשר להערכתו השפעתו של הרב חרל"פ אותה העמיד בשורה אחת עם ה
גישתו הלמדנית של הרב ישראלי נבעה במידה מרובה מתורתו של רבו הרב חרל"פ, ראו, דבריו במספד 

 קעו. יש לציין עוד כי בשנות לימודו בירושלים שמע הרב ישראלי-לעיל, עמ' קעה 3תמרורים, הערה 
 שיעורים אף מפי הרב איסר זלמן מלצר, גאון בתורה שם. 

תולדותיו  על שנות רבנותו בכפר הרא"ה, ראו עוד: חגי הוברמן ואברהם נוה, ייחודו של כפר: 15
וקורותיו של כפר הרא"ה ע"ש מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, כפר הרא"ה, תשס"ג; הרב מרדכי 

 .46-45)תשנ"ה(,  5ברבנות כפר הרא"ה", אמונת עתיך גרינבלט, "הגר"ש ישראלי זצ"ל והנהגתו 
. להערכת 34–33לעיל, עמ'  9שם לימד במשך חמש שנותיה הראשונות, עיינו גאון בתורה, הערה  16

על תרומתו לקביעת צביונה ורמתה התורנית של הישיבה, ראו בהספדו של הרב אברהם צוקרמן 
מקומו בישיבת כפר הרא"ה בחמש שנותיה הראשונות "הוא היה מה שקראו בישיבות שלנו "ראש 
הישיבה"... זה שיוצר את הרמה הלימודית, את המתיחות הלימודית, ואת אהבת התורה", מספד 
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  17הסמוכה.שבפרדס חנה 

כאשר  18עם קום המדינה, הרב ישראלי השתתף בייסוד ובהקמת 'חבר הרבנים' של הפועל המזרחי,

 19תשכ"ב,-בחסות הארגון החל בעריכת קבצי "התורה והמדינה" שיצאו לאור בין השנים תש"ט

וועידות תנועת הפועל המזרחי, ומאוחר יותר תנועת והשתתף במשך כעשרים וחמש שנה כנציג החבר ב

אפיק פעולה מרכזי נוסף של הרב  20המפד"ל, בנסיון להשפיע על דרכם האידיאולוגית והמדינית.

ישראלי היה חברותו ארוכת השנים במסגרת מועצת הרבנות הראשית. הוא הצטרף למועצה לראשונה 

ומאז נטל חלק פעיל בפעולותיה  21ירים במועצה,בשנת תשי"ג כשהוזמן לשמש כנציג דור הרבנים הצע

  22ובהחלטותיה של מועצת הרבנות הראשית במשך כארבעים שנה.

בשנת תשכ"א הרב ישראלי החל להעביר "שיעור כללי" בישיבת מרכז הרב, והתמיד בכך כמעט ללא 

ה עד למותו שלושים וחמש שנה לאחר מכן, כאשר משנת תשמ"ב אף עמד בראשות הישיב 23הפסקה

                                                                                                                                                                             
בירורי הלכות  -ב משה צבי נריה, צניף מלוכה קנ. וראו עוד הר -לעיל, עמ' קמט 3תמרורים, הערה 

 . 3ועיוני הליכות, כפר הראה, תשנ"ב, עמ' 
על החשיבות אותה ייחס לחינוך הנוער בתחום זה, תעיד העובדה כי התמיד בהוראת שיעוריו אלו  17

במשך קרוב לעשרים שנה, כולל בתקופה בה שימש כמגיד שיעור כללי בישיבת מרכז הרב. הרב 
יבר את ספרו "פרקים במחשבת ישראל" ששימש כספר הלימוד היסודי הראשון בתחום על ישראלי ח

. הרב ישראלי שימש אף 145–139דרכו המיוחדת של הספר, ראו מאמרו של הרב יוחנן פריד שם עמ' 
כעורך משנה בסדרת פירושי 'דעת מקרא' על התנ"ך כאחראי לביקורת הלכתית, ראו על כך: גאון 

 .42–41לעיל, עמ'  9בתורה, הערה 
 Asher Cohen and Aaronעל חבר הרבנים מטרותיו ופעולותיו ראו אצל כהן וקמפינסקי:  18

Kampinsky, "Religious Leadership in Israel's Religious Zionism: The Case of the Board 

of Rabbis", Jewish Political Studies Review 18,3-4 (2006), 119-140 עם הקמת החבר בשנת .
 .75לעיל, עמ'  9תש"ח, מונה הרב ישראלי לראשות ועדת ההלכה, עיינו גאון בתורה, הערה 

העת הרבני הרב ישראלי אף שימש כעורך הראשון של הביטאון 'שנה בשנה', וכעורכו של כתב  19
 'ברקאי'.

 .81–74לעיל, עמ'  9עיינו על כך בגאון בתורה, הערה  20
בגזנך המדינה מצאתי את נוסח מכתב ההזמנה שנשלח אליו בי' מרחשון בשנת תשי"ג: "הוחלט  21

נים הצעירים שליט"א למסור להחלטת הרבנים הראשיים לישראל על הוספת אחד מגדולי הרב
למועצה המורחבת. הואיל וכך החלטנו לצרף את מעכ"ת למועצה המורחבת ישראל, אך בפירוש אנו 

)ההדגשה במקור י.ר.( ולא בתור בא כח של איזו  שלא בתור נציג הרבנים של הפועל המזרחימתנים 
הרבנים הצעירים", מפלגה שהיא אנו בוחרים בו, אלא בזכות עצמו בתור אחד מגדולי התורה שבין 

 חתומים: הרבנים הרצוג ועוזיאל.
. 17 15794המכתב נמצא בתוך תיק הרבנות הראשית, פרוטוקולים טבת תש"ט אב תשי"ט, גל 

מפרוטוקול ישיבת מועצת הרבנות הראשית שהתקיימה כשנה לפני כן )כב' טבת תשי"ב( מתגלה 
 כי הרב הרצוג הוא שהציע את שמו. שההחלטה העקרונית לצרף את הרב ישראלי התקבלה כבר אז ו

הרב ישראלי החל לקחת חלק בפעולות מועצת הרבנות הראשית בשנת תשי"ג כאשר הוזמן לשמש  22
כחבר במועצה המורחבת, וחברותו הפעילה ברבנות הראשית נמשכה כארבעים שנה עד לשנת תשנ"ג, 

יש לציין כי החל משנת  תשל"ח בעת כהונתו של הרב גורן.-זאת למעט הפסקה בין השנים תשל"ג
תשי"ח עמד הרב ישראלי בראש "המחלקה להלכות התלויות בארץ ובחקלאות", עיינו גאון בתורה, 

 .87–81לעיל, עמ'  9הערה 
רב החל בשנת תשי"ט הוזמן על ידי הרב צבי יהודה קוק להעביר שיעור כללי שבועי בישיבה. ה 23

ישראלי מסר שיעור זה מאז ועד סמוך לפטירתו בשנת תשנ"ה. יש לציין כי הדבר נמנע ממנו במשך 
כחצי שנה על ידי הרב צבי יהודה קוק בתגובה להתבטאותו בדבר ההיתר להחזיר שטחים, ראו: חיים 
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  24יחד עם עמיתו הרב אברהם שפירא.

משנת תשכ"ה ובמשך תקופה של כחמש עשרה שנים שימש כדיין בבית הדין הגדול לערעורים 

 25בירושלים.

ללימודי דיינות, ונשא מטעמו  "ארץ חמדה"הרב ישראלי היה בין מקימיו, ושימש כנשיאו, של כולל 

ה הלכתי לשאלותיהם של רבני קהילות , שסיפק מענ"במראה הבזק"באחריות ההלכתית לפרויקט 

  26בגולה. הוא זכה במשך חייו בפרסים שונים וביניהם בפרס ישראל לספרות תורנית לשנת תשנ"ב.

 

  27כתביו ההלכתיים .3

על רקע  28ספרו ההלכתי הראשון של הרב ישראלי "ארץ חמדה" נכתב בשנה שלפני קום המדינה

אשר נוכח בהזנחה בכל הקשור להתמודדות התנסותו של הרב ישראלי ברבנות בכפר הרא"ה כ

הרב ישראלי בחר להתמקצע בתחום המצוות  29ההלכתית עם בעיות הנובעות מניהול המשק החקלאי.

לדבריו בהקדמתו  30.ה"התלויות בארץ, ואף הקים מכון שיוחד ללימוד והוראת דינים אלו בכפר הרא

                                                                                                                                                                             
עמ'  הרב ישראלי לסוגיית החזרת השטחים", דיני ישראל כב )תשס"ג(, בורגנסקי, "יחסו ההלכתי של

242. 
רבים עמדו על השילוב היוצא דופן הזה, והעירו על כך שהרב ישראלי "היה מן היחידים בין גדולי  24

דורנו וגדולי הדורות הקודמים, ששימשו גם כפוסקים וגם כראשי ישיבות", ראו, מספד תמרורים, 
קצא. וראו עוד מה שהעיר על כך אריאב יוסט, "מאפייני הפסיקה  לעיל, עמ' קיח; קעט; 3הערה 

הציבורית במשנתו ההלכתית של הרב שאול ישראלי: הפעלת המשטרה בשבת כמקרה מבחן", דיני 
  .151ישראל כח )תשע"א(, עמ' 

על ההערכה כלפיו לפחות בחלק מהעולם הרבני ניתן ללמוד מדברי הרב עובדיה יוסף )יביע אומר ח',  25
או"ח מג'( בפתח תשובה משנת תשל"ה: "לשם הבירור המקיף בענין זה... הזמנתי אלי את גדולי 
התורה וההלכה לדון בדבר... והם: הגרי"ש אלישיב שליט"א, הגר"ב זולטי זצ"ל, הגרש"ז אוירבך 
שליט"א, והג"ר אליעזר גולדשמיט זצ"ל, והגר"ש ישראלי שליט"א", וכעין זה אצלו בתשובה נוספת 

 נת תשל"ז )יביע אומר ז' יו"ד ג'(. מש
זכה אף בפרסים ע"ש הרב קוק )תשי"ט(, הרב מימון )תשל"ד(, והשר ח"מ שפירא )תש"ן(, ראו, גאון  26

 .26לעיל, עמ'  9בתורה, הערה 
וציא "פרקים במחשבת הרב ישראלי עסק גם בתחומים לא הלכתיים, כאשר הספר הראשון שה 27

ישראל", נכתב בתור ספר לימוד להוראת תחום זה. מאז ועד לסוף ימיו הרב ישראלי עצמו פרסם ספרי 
. 40הלכה בלבד, ואולם לאחר מותו יצאו לאור גם דרשותיו מזמנים שונים כפי שיפורט להלן הערה 

ו ההלכתית דווקא, חיבורים אלה יבואו לידי ביטוי מועט במהלך עבודתנו ועל מפאת הדגש על משנת
 כן איני מקדיש מקום לסקירתם כאן.

כתיבת הספר נסתיימה ביום הכרזת המדינה. זאת מלבד השער הראשון של הספר שנתוסף לפני  28
אשונה: הרב הדפסתו כעשור לאחר מכן, ראו: על מועד כתיבת הספר ראו דבריו בהקדמתו להוצאה הר

 אביב, תשי"ז, עמ' ח.-שאול ישראלי, ארץ חמדה, תל
ראו תיאורו משנת תשמ"ג מתוך ראיון עיתונאי שנתן באותה שנה, הדברים מופיעים בספר גאון  29

 .286לעיל, עמ'  9בתורה, הערה 
. 38)תשנ"ה(, עמ'  5תלויות בארץ", לאמונת עתיך ראו יוסק'ה שפירא, "המכון לחקר המצוות ה 30

 –מגילת היסוד של המכון מובאת כלשונה אצל: מנחם רוטשטיין, מושבי עובדים של הפועל המזרחי 
. מהמובא שם  264-262, עמ' 2011(, קיבוץ צרעה, 1948-1922תש"ח )-רעיון ומעשה בשנים תרפ"ב
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ידו באותו מכון והינם "פרי לימוד בדיבוק רוב פרקי הספר נכתבו בעקבות השיעורים שניתנו על  ,לספר

 31חברים מקשיבים".

אף שפרקי הספר עוסקים במצוות התלויות בארץ, הרב ישראלי מבהיר בהקדמתו כי תחום הלכתי זה 

הינו רק אחד מתחומי ההלכה המרובים הדורשים לדעתו "עבודה תורנית מקיפה" של בירור וזיקוק 

די בארץ שחידש "צורת חיים שנשתכחה מאתנו בתוקף היד". לאור מציאות החיים של היישוב היהו

פרוייקט זה אמור להקיף לדבריו "את כל ענפי החיים, הלכות חברה והלכות מדינה, הלכות צבא 

לדברי  32והלכות עבודת האדמה, לבירור ההלכה ולניתוח הבעיות שהזמן גרמן ופתרונן לאור ההלכה".

וות התלויות בארץ, הוא התפישה שניתן להעלות את חיי הרב ישראלי הרעיון היסודי המקופל במצ

החולין לתחום הרוחניות והקדושה, כאשר "מצוות אלה מיועדות לצור את דמותו של העם כעם... 

הרב ישראלי חושף כאן,  33שגם הדברים הגשמיים שהוא עוסק בהם הופכים בידו לכלים לרוחניות...".

ות ואת העובדה שתפישה רעיונית מגובשת עומדת ביסוד אם כן, בצורה מפורשת את מטרותיו ההלכתי

מפעלו ההלכתי. תפישה זו בדבר הקישור ההכרחי שבין עולם חיי החולין למצוות התורה לשם עיצוב 

כל  .מיוסדת על ההבנה שהתורה אינה מסורה אך ורק ללומדי התורה וחכמיה ,אופיו הרצוי של העם

אמת, שהיא מקיפה את כל צורות החיים, שאינה ו"סוד גדולתה של תורת של התורה עניינה 

מצטמצמת בחוג שליחידי סגולה, אלא הופכת את העם כולו לעם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש". 

תודעה זו חיונית לדעת הרב ישראלי להבנת מהותה וכוונתה של תורה, ומתוכה ניתן להבין את היחס 

ה זו אינה פוסלת את התכנים של הדפוסים ההלכתי המתבקש למציאות המדינית המתחדשת: "גיש

במקור י.ר.[ מדינה וצבא ועבודת כפיים  ותההדגש -] מחייבתהקיימים אצל כל אומה ולשון, היא 

אחרת, ועל ידי זה  משמעותומלאכת מחשבת ועבודת אדמה. אולם היא גואלת אותם, היא נותנת להם 

דם לגשמיות, לגורמים לעליה היא הופכת את התכנים הללו עצמם במקום משעבדים את הא

 34רוחנית".

בהתאם לתפישה יסודית זו, אנו מוצאים כי בשנים שמאז קום המדינה ואילך עיקר יצירתו ההלכתית 

מציאות החיים המדינתית של בעיות הלכתיות שצצות ועולות משל הרב ישראלי הופנתה לבירורן 

ת "התורה והמדינה", כאשר עוד בשנת תש"ח החל הרב ישראלי לערוך את כתב הע 35החדשה.

                                                                                                                                                                             
ויות בארץ כי אם בבעיות ההתיישבות הדתית מתברר שהכוונה לא היתה להתמקד רק במצוות התל

 שם. 263ככלל, ראו עמ' 
הספר עצמו נחלק לשניים. חלקו הראשון מבוא להלכות התלויות בארץ, והחלק השני ספר עצמאי  31

 שהוקדש להלכות כלאיים.
 לעיל, עמ' ח. 28ארץ חמדה, הערה  32
 שם, עמ' ו. ארץ חמדה 33
 ארץ חמדה שם, שם. 34
יצויין כי משפטים אלה נכתבו ככל הנראה בשנת תשי"ז, וסביר להניח שהם משקפים את תפישותיו  35

מאותם הימים, ולאו דווקא את מחשבותיו כעשור לפני כן עוד לפני קום המדינה. בשני הקבצים 
בארץ, ובקובץ השלישי שיצא  הראשונים של התורה והמדינה לא יוחדו מאמרים להלכות התלויות

לאור בשנת תשי"א לקראת שנת השמיטה מצטדק הרב ישראלי בהקדמתו וכותב כי: "הכנסנו גם 
מדור "קדושת הארץ", למרות שאין זה נוגע באופן ישיר לשאלות מדיניות, מ"מ הרי דוקא ענין זה של 
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המאמרים שהוא פרסם בקבצים שיצאו תחת ידיו היוו את התשתית לספרו השני "עמוד הימיני" 

 36שיצא לאור בשנת תשכ"ו.

אף שבעמוד הימיני מצויים דיונים בנושאים הלכתיים מגוונים, עיקרו של הספר מוקדש לבירורי 

מיקוד עיוני זה מודגש  37ישראל המחודשת". הלכה "הנוגעים לחיי האומה על אדמת הקודש במדינת

היטב בדברי ההסבר של הרב ישראלי לשם שהעניק לחיבורו "עמוד הימיני". הוא מסביר שבית 

המקדש נשען על שני עמודים המסמלים את השילוב שבין תורה ומלכות, כאשר העמוד הימיני, 

הספר נבעה מכך ש"מספר ניכר  המסמל את מלכות בית דוד, הוא החשוב מבין השניים. הבחירה בשם

 38של סימנים" בספר מוקדשים לבירור "הקשר בל ינתק שישנו בין מלכות ישראל לתורת ישראל".

חשוב להדגיש כי גם כאן, כעשור שנים לאחר הוצאת ספרו הקודם, הרב ישראלי חוזר ומקשר בבירור 

 מו האידיאולוגית. לו הוא מקדיש את מיטב כחותיו לבין תפישת עול בין הפרויקט ההלכתי

המאמרים המקובצים בספר זה, שנכתבו לאחר קום המדינה, ואשר הוקדשו לבירור בעיותיה 

הן בעיות מעשיות הדורשות את פתרונן בהווה, והן בעיות תיאורטיות  –ההלכתיות של מדינת ישראל 

עמדו כאמור י –בהן בוחן הפוסק כיצד היה מכריע להלכה בנושאים שעל הפרק אילו היה נדרש לכך 

בשנים שלאחר הופעת חיבורו זה המשיך הרב ישראלי לפרסם  39במוקד עיוננו בפרקי העבודה להלן.

מאמרים בנושאים כאלה, והחיבור ההלכתי האחרון שהוציא, "חוות בנימין", מכיל לקט של מאמרים 

ילין", עת רבניים שונים דוגמת כתב העת "שב-ובירורים הלכתיים שנתפרסמו במשך השנים בכתבי

"תחומין", "תורה שבעל פה", ו"ברקאי", עד סמוך למועד פטירתו. שני החלקים הראשונים של הספר 

"חוות בנימין" יצאו בערוב ימיו בשנת תשנ"ב, ובהם אוסף מאמרים ובירורים הלכתיים אשר נכתבו 

 בשנים שלאחר צאת ספרו הקודם. לאחר פטירת המחבר, יצא לאור חלק שלישי ובסופו צורפו

                                                                                                                                                                             
שאלת השמיטה העומדת לפנינו קדושת הארץ... הוא שצריך לאפיין את צורת חיינו המדיניים. במיוחד 

עכשיו... שמעיקרה נועדה לשמש כמטביעה את חותמת התורה על מבנה החיים החברותיים בישראל", 
 ח, הציטוט מעמ' ח שם. -הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", התורה והמדינה ג )תשי"א(, עמ' ז

 אביב, תשכ"ו.-הרב שאול ישראלי, עמוד הימיני, תל 36
הראשי הרב אונטרמן לספר. רבים ממאמרי הספר הודפסו לראשונה במסגרת  מתוך הסכמת הרב 37

כרכי 'התורה והמדינה' )רשימה מפורטת של מקומות ההדפסה המקוריים במפתחות שבסוף הכרך 
הרב ישראלי עוסק בספרו זה בין השאר בבירור הסוגיות ה"מדיניות" השלישי של חוות בנימין(. 

משל נבחרים בישראל )סי' ז(, גבולות הסמכויות של דינא הבאות: סמכות הנשיא ומוסדות מ
דמלכותא דינא )ח(, תוקף משפטי המלוכה בימינו )ט(, הלכות קואליציה )יא(, מעמד הנכרי במדינת 
ישראל )יב(, מלחמת רשות וגדריה )יד(, פעולות צבאיות להגנת המדינה )בעקבות תקרית קיביה( )טז(, 

ז(, כשרות 'בני ישראל' מהודו )יח(, הצעת חוק הגירושין )יט(, הצעת הבטחון הפנימי במדינה בשבת )י
כה(. כמו כן, עסק בשאלות הלכתיות כלליות, -חוק הכפיה לחליצה )כ(, בעיית החליבה בשבת )כד

ובייחוד מתחום הרפואה וההלכה: הפלה מלאכותית בחשש של ולד בעל מום גדול )לב(, חיתון במקרה 
 )לג(, בעיית ניתוחי המתים )לד(. של מחלה מסוכנת במשפחות 

 לעיל, עמ' ו. 36עמוד הימיני, הערה  38
הרב ישראלי מבהיר שחלק מהבירורים אינם נוגעים כעת הלכה למעשה היות ועניני המדינה אינם  39

אלות מעשיות הנובעות "נחתכים אך ורק על פי דיני התורה", וחלק אחר מהנושאים הנם ש
מהמציאות הקיימת "שדוקא המצב הבלתי נורמלי של מדינה ישראלית, אשר אינה נושאת ברמה שם 

 ה' עליה, הוא אשר הולידם". 
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 מפתחות לכלל ספריו ההלכתיים. 

חתנו של הרב ישראלי, הרב אברהם ישראל שריר, עוסק מאז פטירת חותנו בהוצאה לאור של ספרים 

מתוך כתבי יד שנשארו ברשות המשפחה. בספר "משפטי שאול", מופיע מקבץ גדול של פסקי דין 

רושלים, ובסדרת ספרים אותם כתב הרב ישראלי במשך שנות ישיבתו כדיין בבית הדין הגדול בי

כאידיאולוג, וכמנהיג פוליטי  41וכלמדן, 40נוספת שיצאו לאור על ידו מתגלה הרב ישראלי כדרשן,

  42ומוכיח בשער.

כתבי היד הנוספים שנותרו בידי המשפחה אשר טרם ראו אור, כוללים בעיקרם סיכומים שרשם בכתב 

  43הרב. ידו לשיעורים הכלליים שהעביר במשך השנים בישיבת מרכז

במחקר זה נתמקד בספריו ההלכתיים של הרב ישראלי, כאשר בכדי לצייר דיוקן מלא יותר נעזר 

 במקום הצורך אף בפרסומיו ההגותיים.

 

 תולדות המחקר .4

המחקר שנעשה עד היום על משנתו ההלכתית של הרב ישראלי נגע בחלק קטן מתוך מכלול פסיקותיו: 

של הרב ישראלי לביסוס הסמכות ההלכתית של מוסדות  מספר כותבים ביקשו לאפיין את גישתו

המדינה, ולדרך חידושן של הלכות מדינה ככלל, כפי שיפורט להלן, ואילו אחרים עסקו בעמדה 

הלכתית ספציפית זו או אחרת משום ענין מיוחד שמצאו בה, כגון הנסיון לעמוד על הסיבות שהובילו 

 ל השלמה במשך השנים.למהפך שחל בעמדתו ההלכתית בשאלת ארץ ישרא

כאמור אחד הנושאים המרכזיים במשנתו שזכו לעיסוק מחקרי הוא עמדתו בהלכות מדינה. יעקב 

בחנו את סדרת הבירורים ההלכתיים אותם פירסם הרב  46ואריאב יוסט 45חיים בורגנסקי 44בלידשטיין

                                                           
לימי הפסח,  דרשות לימים הנוראים, ירושלים, תשנ"ו; דרשות: מספרי דרשותיו יצאו עד כה 40

ם ליום העצמאות וליום ירושלים, ירושלים, דרשות ומאמרי -תשנ"ז; זה היום עשה ה'  ירושלים,
 על התורה, ירושלים, תשס"ט.  –תשס"ג; דבר לדור, ירושלים, תשס"ה; שיח שאול 

 -שאול ישראלי, שערי שאול הרב ראו סדרת סיכומי שיעוריו הכללים על המסכתות שהחלה לצאת:  41
 –לים, תשס"ח; שערי שאול בבא קמא, ירוש –פסחים, ירושלים, תשס"ה; שאול ישראלי, שערי שאול 

שבת, ירושלים, תש"ע. ספרים אלה כוללים חלקים מבירוריו ההלכתיים שצורפו על ידי העורכים 
 למסכתות המתאימות.

ורשימות על רבנות ארצישראלית,  מאמרים, נאומים, שיחות -הרב שאול ישראלי, הרבנות והמדינה  42
 ים, תשס"א.הציונות הדתית, מדינת ישראל, ארץ ישראל, ירושל

על פי שיחות בעל פה שניהלתי עם חתנו הרב שריר, שבט תשס"ח. כאן המקום להודות לרב שריר על  43
 עזרתו בבירור נקודות שונות בנוגע לחותנו הגדול. 

יעקב בלידשטיין, "תורת המדינה במשנת הרב שאול ישראלי", בתוך: מ' בר און וצ' צמרת )עורכים(,  44
 .364–350דינה בראשית דרכה של ישראל, ירושלים, תשס"ב, עמ' דת ומ –שני עברי הגשר 
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דינה. ישראלי בראשית שנות המדינה ובהם דן באפשרות להעניק הכשר הלכתי למוסדות המ

בלידשטיין עמד על כך שהרצון לאשש את לגיטימיות השלטון מושג דרך האימוץ המלא של רעיון 

 48והשוואה עקרונית של ההנהגה המדינית היהודית לזו הנהוגה ביתר העמים. 47ריבונות הציבור,

נקודה אחרונה זו הודגשה אף על ידי בורגנסקי, אשר הדגים את הדבר מכתביו השונים של הרב 

אלי, והשווה זאת לגישה השונה המצויה אצל הרב יצחק אייזיק הרצוג בדיוניו בנושאים ישר

שני הכותבים הדגישו את המגמתיות שניכרת במשא ומתן של הרב ישראלי בסוגיות אלו  49קרובים.

  50שיוצרת לדבריהם רושם כאילו "תוצאות הדיון מוכתבות מראש".

ר משנתו המדינית של הרב ישראלי, ויחסו להבחנה עבודת המאסטר של אריאב יוסט הוקדשה לבירו

 51שבין פסיקה פרטית לפסיקה ציבורית לאור העיון במאמרים שפרסם בין השנים תשי"ב לתשכ"ב.

יוסט הראה כיצד הרב ישראלי ביקש ליצור הנחיות הלכתיות בהירות וברורות, מקילות עד כמה 

וכיצד הוא נעזר לצורך כך בפיתוח  52לציבור, שניתן, להלכות מדינה, תוך הבחנה עקרונית בין היחיד

                                                                                                                                                                             
והרב שאול ישראלי למדינת  חיים בורגנסקי, "קהילה וממלכה: יחסם ההלכתי של הרב י"א הרצוג 45

במאה העשרים, ירושלים, תשס"ה, עמ'  בתוך: א' רביצקי )עורך(, דת ומדינה בהגות היהודית ישראל",
294-267. 

קת ההלכה של הרב שאול ישראלי, נוכח אתגר הריבונות היהודית במאה אריאב יוסט, פסי 46
. להגדרת תיחום 2010העשרים, עבודה לשם קבלת תואר מאסטר, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 

לעיל. וראו עוד מאמרו  36. הכוונה לסימנים יא ויז בספר עמוד הימיני, הערה 19העבודה ראו שם עמ' 
 לעיל. 24המבוסס על עבודת המאסטר המצויין בהערה 

עד כדי ראיית שלטון הנבחר על ידי העם ישירות כעדיף על פני מלך המתמנה על ידי בית דין הגדול  47
. וראו ניתוח דומה אצל בורגנסקי, הערה 358, 354–352לעיל, עמ'  44ונביא, ראו בלידשטיין, הערה 

 .271לעיל, עמ' 
בלידשטיין סבור כי מקורה של עמדה זו במימרות תלמודיות המעודדות את המחשבה כי "ההנהגה  48

לעיל,  44ין, הערה הפוליטית נתפסת כתופעה אוניברסלית ששותפים בה גויים ויהודים", ראו בלידשטי
. וראו בדבריו שם על התקדימים להשקפה מעין זו במשנת הרמב"ם והר"ן. באופן 359–358עמ' 

פרדוכסלי, בה בשעה שמוסדות המדינה זוכים בידי הרב ישראלי למעמד הלכתי כשל "מלכות 
ושג זה מכל ייחוד, והמלכות המצטיירת הינה מקבילה של ישראל", מהלכיו הפרשניים מפשיטים מ

לעיל,  45, בורגנסקי, הערה 357לעיל, עמ  44ממש למלכויות העמים. ראו על כך אצל בלידשטיין, הערה 
 .275עמ' 

 . 360לעיל, עמ'  44, ובלידשטיין, הערה 286; 277; 269–268לעיל, עמ'  45, הערה ראו בורגנסקי 49
. רושם זה נסמך בין 277לעיל, עמ'  45בורגנסקי, הערה , והשוו ל360לעיל, עמ'  44בלידשטיין, הערה  50

השאר על הפרשנות הדחוקה הנצרכת לעתים לשם השגת התוצאה ההלכתית המבוקשת המופיעה 
לעיל, עמ'  44, וכן הערתו של בלידשטיין, הערה 277, 272–270בכתבי הרב ישראלי, ראו בורגנסקי עמ' 

354. 
. הכוונה לסימנים יא ויז 19לעיל. להגדרת תיחום העבודה ראו שם עמ'  46אריאב יוסט, הערה  51

 לעיל. 36בספר עמוד הימיני, הערה 
. יוסט מציין עוד כי הציבור החילוני נתפש בעיני הרב ישראלי כ"חלק 140לעיל, עמ'  46יוסט, הערה  52

בלתי נפרד מקהל היעד של ההלכה", ועל כן נעשה נסיון להתחשב ב"דעותיו ובמצבו הרוחני של אותו 
 ציבור", שם, שם.
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 53קטגוריות הלכתיות חדשות וביציקת משמעות חדשה לקטגוריות הלכתיות קיימות.

מחקרים אלה ישמשו בסיס לעבודתנו כאשר נבקש להרחיב את היריעה באותם הכיוונים שעליהם 

חסרה בחקר משנתו של  הצביעו חוקרים אלה. אכן, בלידשטיין ציין במאמרו את העבודה הרבה שעוד

הרב ישראלי, והתווה בקווים כלליים את העבודה הנוספת שיש לעשות בתחום זה: הצורך לבסס את 

הדיון על בחינה מדוקדקת של שלבי המשא ומתן ההלכתי, ולא מתוך הסתמכות על עמדותיו 

ההלכתית  ההלכתיות הסופיות, וכן הצורך להרחיב את העיון בנושאים נוספים ולכלול את כתיבתו

  54במשך כל שנות יצירתו, תוך השוואה לדברי פוסקים שעסקו בנושאים קרובים.

שתיים מעמדותיו ההלכתיות של הרב ישראלי שזכו לבחינה מחקרית מקיפה, הם שיטתו ההלכתית 

בסוגיית החזרת השטחים, וזאת לאור השינויים שחלו בעמדתו בנושא זה במשך השנים, וכן פסיקתו 

 55לחמה המצוי במאמר הגדול שפרסם בעקבות תקרית קיביה בשנות החמשים.בנושא מוסר מ

החוקרים שעסקו במאמר אחרון זה, התעניינו במיוחד בטענה ההלכתית החדשנית המועלית על ידו 

ולפיו הגדרת האסור והמותר מבחינה הלכתית במסגרת המלחמה צריכה להיקבע בהתאם לנורמות 

. כותבים שונים שעסקו בסוגית מוסר המלחמה בהלכה הזכירו המקובלות בענין בין אומות העולם

ויש שאף טענו שיש לראות בדברים משום ביטוי לגישה עקרונית לאופן שבו יש  56שיטה זו בהבלטה,

לגשת למילוי הלקונה ההלכתית שנוצרה מפאת חוסר העיסוק בנושאים הלכתיים מעין אלה במשך 

  57שנות הגלות.

                                                           
. יוסט מתאר כיצד הרב ישראלי מחדש את ההגדרות של "מכשירי 141לעיל, עמ'  46סט, הערה יו 53

פיקוח נפש", "דינא דמלכויות דינא","חובת הצלה רוחנית", וכיצד הוא מטעין משמעות חדשה 
 יסורא", "תפקיד הסנהדרין במינוי המלך".למושגים כגון "שלא להכשילן לעתיד לבוא", "אפרושי מא

 .352-351לעיל, עמ'  44בלידשטיין, הערה  54
-עא תשי"ד(, -ו )תשי"ג-לעיל, סי' טז, פורסם לראשונה בהתורה והמדינה, ה 36עמוד הימיני, הערה  55

 קיג.
 .Michael Broyde, "Just Wars, Just Battles and Just Conduct in Jewish Law", in:. Lראו:  56

Schiffman and J.B. Wolowelsky (eds.), War and Peace in The Jewish Tradition, New 

York, 2007, 1–43; Michael Broyde, "Halakhah and Morality in Modern Warfare", 

http://www.yctorah.org/content/view/211/10/6, –6,1 (2007), 1 Meorot ,אביעזר רביצקי ;
אסורה'?", בתוך: מ' מאוטנר, א' שגיא, ור'  "האם פיתחה המחשבה ההלכתית מושג של 'מלחמה 

; נריה גוטל, 541–523דינה דמוקרטית ויהודית, תל אביב, תשנ"ח, שמיר )עורכים(, רב תרבותיות במ
 Yitzchak Blau, "Biblical ;42–18)תשס"ג(,  אוכלוסיה אזרחית", תחומין כג "לחימה בשטח רווי

Narratives and the Status of Enemy Civilians in Wartime", Tradition 39 (2006), 8–28. 
יה אדרעי, שטען שהגישה הכללית המקופלת בדברים היא כי הדרך טענה זו הועלתה על ידי אר 57

למילוי הלקונה שבעולם ההלכה מושגת על ידי הפניה למערכת חוק חיצונית בכדי לאמץ את הנורמות 
 Arye Edrei, "Law, Interpretation, and Ideology: The Renewal of theהמצויות בה, ראו:

Jewish laws of War in the State of Israel", Cardozo Law Review 28 (2006), 187–227 'עמ ,
שם. לדיון בדבר משמעויותיו של החלת עקרונות דינא דמלכותא דינא על מישור המשפט  196

 הבינלאומי, ליחסי ישראל ואומות העולם, ראו:
 

http://www.yctorah.org/content/view/211/10/
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בחינת משנתו של הרב ישראלי, אותו נבקש להרחיב בעבודתנו על ידי מחקרים אלו פותחים פתח ל

 העיון בנושאים הלכתיים רבים שטרם נידונו כלל במחקר. 

עבודתנו מבקשת להלך במתווה שהוזכר לעיל, תוך שימת דגש על הצורך לבחון את הפסקים לא רק 

לגוף הדיון וההנמקה  מתוך התייחסות למסקנותיו הסופיות של הדיון, אלא גם מתוך תשומת לב

ההלכתית. בחינה שכזו נחוצה כדי שניתן יהיה להעריך את מידת ה"אוביקטיביות" של הדיון לעומת 

 59הלכתיים-ובכדי לזהות את מעורבותם והשפעתם של גורמים מטה 58מידת המגמתיות המתגלה בה,

ון בשלבי המשא על מלאכת הפסיקה. על דרכנו בעבודה בכלל, ועל החשיבות המתודולוגית של העי

 ומתן ההלכתי לשם זיהוי השפעות חוץ הלכתיות בפרט, נרחיב בסעיף הבא. 

 

 לחקר ההשפעות החוץ הלכתיות בפסיקת הרב ישראלי . 5

עבודתנו נסמכת על הנחה מחקרית בסיסית המשותפת לחוקרי תולדות ההלכה בכל תקופותיה, החל 

פיה ההלכה עשויה להשתנות מתוך זיקה ל 60מן התקופה הקדם חז"לית וכלה בפסיקה המודרנית,

לרעיונות ולתנאי המציאות ההיסטורית והחברתית, הכלכלית המשתנה. בניגוד לתפישה המסורתית, 

חוקרי ההלכה  61המשקיפה בדרך כלל על המערכת ההלכתית כעל עולם רעיוני סגור ובלתי משתנה,

יים שונים, הכוללים את השקפת מניחים כי הפסיקה ההלכתית עשויה להיות מושפעת מתנאים חיצונ

  64תנאי הסביבה )היסטוריים, כלכליים, סוציולוגיים( ועוד. 63מרכיבי אישיותו, 62הפוסק,

                                                                                                                                                                             

Gerald Blidstein, "Ethics and Warfare Revisited", Meorot 6,2 (2007), 2–5, at: 

http://www.yctorah.org/content/view/330/10 ;Michael Broyde, "The Role of Secular Law 

in Halakhah; a Brief Response to Gerald Blidstein and a Note on Jewish Legal Theory", 

Meorot 6,2 (2007), 6–10, at: 
 http://www.yctorah.org/content/view/330/10  הדיון שביניהם נפתח בעיון בחידושו זה של הרב .
 ישראלי, אך אינו מתמקד ישירות בדבריו או בעמדתו.

 .352לעיל, עמ'  44בלידשטיין, הערה  58
חת, ובעבודתנו נתמקד בעיקר בנסיון לחשוף את השפעתם של למונח זה אין עדיין הגדרה מקובלת א 59

שיקולים אידיאולוגיים שונים על דיוניו ההלכתיים של הרב ישראלי. לניתוח מקיף ושיטתי של 
 Joel Roth, The Halakhicהמרכיבים החוץ הלכתיים העשויים להתערב בפסיקת ההלכה, ראו: 

Process: a Systemic Analysis, New York, 1989  'וראו עוד לאחרונה אצל: אביעד 231-303עמ .
הלכתיים בפסיקת ההלכה: מתווה ראשוני", בתוך: א' רביצקי וא' רוזנק -הכהן, "שיקולים מטה

, וראו עוד להלן, 310-279)עורכים(, עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה, ירושלים, תשס"ח, עמ' 
 .5סעיף 

ראו הסקירה אצל יעקב זוסמן, "מפעלו המדעי של פרופסור אפרים אלימלך אורבך", מוסף מדעי  60
 ת הבאות. , וראה בהערו227הערה  100היהדות: במת האיגוד העולמי למדעי היהדות א' תשנ"ג, עמ' 

על הפער שבין "הכרתם הסובייקטיבית" של הפוסקים עצמם, לבין הסתכלותו של החוקר האקדמי,  61
 . 3, עמ' 1984ראו דבריו של יעקב כ"ץ, הלכה וקבלה, ירושלים, 

 Haym Soloveitchik, "Religious Law and Change: The Medieval Ashkenazic ראו למשל: 62

Example", AJS Review 12,2 (1987), 205-221 דוד הנשקה, על המציאות המשפטית במשנת ;
 

http://www.yctorah.org/content/view/330/10
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השפעות כאלה ניכרות היטב במקרים שבהם הפוסק מתאר באופן מפורש כיצד בעטיו של שיקול "חוץ 

אולם, בדרך כלל  65הלכתי" הוא פוסק שיש להתיר פעולה כלשהי בהסתמך על דעת יחיד וכדומה.

פוסקי ההלכה נוטים לאמץ הנמקה הלכתית שעושה שימוש בשפה מושגית משפטית אובייקטיבית 

-והמחקר המדעי של ההלכה מבקש לחשוף השפעות חוץ 66ללא אזכור מפורש של שיקולים ערכיים,

י או הלכתיות גם בדיונים משפטיים המנוסחים בצורה פורמליסטית והנעדרים לכאורה כל מטען הגות

  67חיצוני מסוג אחר.

החוקרים דנו בשאלה כיצד ניתן לזהות השפעות חוץ הלכתיות כאלו, ונפתח אפוא בסקירה תמציתית 

של הדעות העיקריות שנאמרו בנידון. חשיבות מיוחדת נודעת לדבריהם של כמה חוקרים שהקדישו 

חריפות את המגמה )המצויה ץ, שביקר ב"דיונים מתודולוגיים עקרוניים לסוגיה זו; ראש להם יעקב כ

אצל חלק מחוקרי תולדות ההלכה מקרב המשכילים( הרואה בהלכה "חומר ביד היוצר" ולפיה 

כ"ץ, ובעקבותיו  68מקורות ההלכה גמישים דיים כדי לספק תשתית לכמעט כל מסקנה הלכתית.

בה הדגישו את המגבלות המוטלות על הפוסק הנאמן לדרך החשי 69תלמידו חיים סולוביצ'יק,

ההלכתית ולחוקיה הפנימיים. לטענת כ"ץ, אילו אכן היה בכוחם של לחצי המציאות לפרוץ את גדרי 

האיסורים באופן כמעט בלתי מוגבל, הרי ש"היו נעקרים הרבה מגופי ההלכה שהצרו את מרחב 

 העקרוני מן-לא זו בלבד שכ"ץ וסיעתו הסתייגו במישור המהותי 70המחיה של היהודי בימי הביניים".

הדעה שההלכה הייתה "כחומר ביד היוצר" אצל הפוסקים, אלא שמבחינה מתודית הם הציגו דרישות 

                                                                                                                                                                             
מנחם, "יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי -רלט; חנינה בן-הרמב"ם, סיני, צב )תשמ"ג(, רכח

 . 134-113ח )תשמא(,  לסטיית שופט מן הדין", שנתון המשפט העברי,
, אפרים אורבך העניק 219הערה  98; ועמ' 95; 47-41לעיל, עמ'  60כפי שמתאר יעקב זוסמן, הערה  63

 Aaronמשקל רב בספריו לתיאור קווי האישיות הנבדלים של בעלי ההלכה. וראו גם קירשנבאום:

Kirschenbaum, Equity in Jewish Law II: Beyond Equity, Hoboken, 1991, pp. 205 . 
. וראו עוד יעקב כ"ץ, גוי של שבת, ירושלים, תשמ"ד, 4לעיל, עמ'  61קב כ"ץ, הערה ראו למשל יע 64

 . 346לעיל, עמ'  61; וכן דבריו בספרו הלכה וקבלה, הערה 5הערה  13עמ' 
 ובנסמן שם. 27–23לעיל, עמ'  8שמע, הערה -תאראו למשל אצל ישראל  65
ראו למשל יצחק אנגלרד, "הבעיה ההלכתית של מסירת שטחים מארץ ישראל: משפט  66

 .14ואידיאולוגיה", הפרקליט מא )תשנ"ג(, עמ' 
 Adiel, וראו כעת דיונו הפרוגרמטי והמקיף של שרמר: 95, 91לעיל, עמ'  60ראו זוסמן, הערה  67

Schremer, "Toward Critical Halakhic Studies", Tikvah Center Working Paper, 04/10, at: 
http://www.nyutikvah.org/pubs/0910/docs/Schremer.pdf . 

בספרות ההלכתית "שוררת ערבוביה של דעות עד שיש יעקב כ"ץ מצטט מדבריו של גרץ על כך ש 68
. וראו עוד שם עמ' 213; 2לעיל, עמ'  61מקום לטעון על פיה בעד וכנגד כל דבר", ראו יעקב כ"ץ, הערה 

 .13לעיל, עמ'  64; הנ"ל, גוי של שבת, הערה 344
 Haym Soloveitchik, "History of Halakhah - Methodological Issues: Aראו במיוחד:  69

Review Essay of I. Twersky's "Rabad of Posquières"", Jewish History 5,1 (1991), 75-

124. 
. וראו עוד דבריו של יעקב בלידשטיין בביקורתו על ספרו של זאב 3-2יל, עמ' לע 61יעקב כ"ץ, הערה  70

תשמ"ה, עמ' שטו. לביקורת מכיוון דומה -פלק, "ערכי משפט ויהדות", דיני ישראל יב, תשד"ם
שהושמעה לאחרונה ראו דני סטטמן, "מוסר והלכה: כמה הערות מתודולוגיות", מחקרי משפט כו 

  .28-9(, עמ' 2010-)תש"ע
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אליבא דכ"ץ,  71מחמירות בפני החוקרים המבקשים לזהות השפעות "חוץ הלכתיות" על בעלי הלכה.

על החוקר המבקש לטעון לקיומה של השפעה חוץ הלכתית על פסק הלכה מסוים להוכיח את דבריו 

ולא רק על סמך ה"שורה התחתונה" של  72יתוח מדוקדק של תוכנו של המשא ומתן ההלכתי,מכוח נ

הפסיקה עצמה. בכיוון דומה הדגישו אחרים כי ההצבעה על קורלציה בין עמדותיו ההשקפתיות של 

הפוסק לבין פסיקתו ההלכתית במקרה נתון אינה מהווה הוכחה לקיומה של השפעה, כל עוד מדובר 

בכדי לטעון לקיומה של  73ן מכח כללי ההיסק ההלכתיים האימננטיים המקובלים.בפסיקה שתיתכ

השפעה חיצונית על החוקר להצביע על קיומן של נקודות תורפה המצויות בקרב המשא ומתן ההלכתי 

סולובייצ'יק חידד דרישה  74שבהם הפוסק מגלה נכונות "לקבל פירושים דחוקים" וכדומה.

החוקר להיות מסוגל להצביע על סטיה מן המהלך התקין של הטיעון  מתודולוגית זו, בקובעו שעל

שהנה חריפה במידה כזו שניתן  75ההלכתי גופו, או של הפוסק מדרכו האופיינית במקומות אחרים,

יהיה להסבירה אך ורק כתוצאה מרצונו )אולי בתת מודע( של הפוסק להתאים את ההלכה לתנאי 

  76המציאות.

ביטוי לתפישה  שהצבת רף הוכחה גבוה כל כך עשויה להיות 77נה עדיאל שרמר,נגד גישה זו טען לאחרו

עקרונית בדבר טיבה הפורמליסטי של מלאכת הפסיקה ככלל, וההנחה שמעטים יחסית המקרים 

ברם ההשוואה לדרכי הפסיקה  78שבהם הפסיקה מושפעת משמעותית משיקולים חוץ הלכתיים.

כי גם בפסיקות הלכתיות שאין למצוא במשא ומתן  79במערכות משפט אחרות מעלה, לדעת שרמר,

                                                           
, ולדברי 10יעקב כ"ץ, שם, שם. והשוו לדבריו של חיים סולובייצ'יק, יינם, תל אביב, תשס"ג, עמ'  71

 . 12יעקב בלידשטין, עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם, רמת גן, תשס"א, עמ' 
הלכיים שהדריכו בסופו של עניין את מחשבתו" של -הלכיים או חוץ-את "עקבות המניעים הלא 72

 . 5לעיל, עמ'  61מצוא "בין השיטין שבטיעוני הפוסק ונימוקיו", יעקב כ"ץ, הערה הפוסק ניתן ל
 Isadore Twersky, Introduction to the Code ofראו על כך בדבריו של יצחק טברסקי:  73

Maimonides, New Haven, 1980, pp. 485-488486יסה מצויה אצלו, עמ' . ביטוי יפה לתפ :
"While Maimonides‟ Halakhic formulation fits beautifully and naturally into the 

interstices of his philosophical outlook, the latter need not have determined the normative 

conclusion" :והשוו ברודי .Robert Brody, "Groner's The Legal Methodology of Hai Gaon", 

The Jewish Quarterly Review 76,3 (1986), pp. 240. 
, על כך שמצוות החוקר היא "לעקוב 229. וראו דבריו שם, עמ' 230לעיל, עמ'  61יעקב כ"ץ, הערה  74

עה העיקריות, כדי לראות מי משני הצדדים אחרי פרטי הפלוגתא ההלכית, לפחות בנקודות ההכר
 .351לעיל, עמ'  44סטה מן ההגיון ההלכי המקובל". השוו יעקב בלידשטיין, הערה 

 . 10לעיל, עמ'  71ראו: חיים סולובייצ'יק, יינם, הערה  75
 Haym Soloveitchik, "Can Halakhic Texts Talk History?", AJSראו דבריו במאמרו:  76

Review 3 (1978), 153-196 'שוב חזר להגדרה זו, והפעם בצורה נחרצת יותר, 174, ובפרט בעמ .
 Haym Soloveitchik, "Halakhah, Hermeneutics, and Martyrdom in Medievalבמאמרו 

Ashkenaz", Jewish Quarterly Review 94,1 (2004), pp. 77 . 
עדיאל שרמר, "שיקול דעת הלכתי: 'פלוגת הריאה' ומחקר ההלכה הביקורתי", דיני ישראל כח  77

 .143-97)תשע"א(, עמ' 
 . 40לעיל, עמ'  67שם; שרמר, הערה  101-99ראו דבריו עמ'  78
 . 30-14לעיל, עמ'  67יונו המקיף של שרמר, הערה ראו ד 79
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ההלכתי שלהן חריגות מעין אלה שתוארו לעיל, סביר להניח כי גורמים חוץ הלכתיים השפיעו אכן על 

  80יצירת הניתוח ההלכתי המוצג.

כי הטענה  יסודות שהציבו כל החוקרים הנ"ל,בהתאם ל ,בה בחרנו להלך בעבודתנו זו מניחהשהדרך 

ו אידיאולוגית על הפסיקה תיתכן גם מבלעדי הצהרה מפורשת על כך מצדו עה השקפתית אבר השפבד

בעבודה זו נבקש להצביע על השפעות חוץ הלכתיות על פסיקתו של הרב ישראלי של פוסק ההלכה. 

וזאת בעיקר על סמך אבחון דחקים שונים או אימוץ פירושים בעייתיים או  לאור ניתוחי פסיקתו,

ובכך, למעשה, אימצנו את גישתם העקרונית של כ"ץ וסולובייצ'יק. מטבע  81דופןדעות יוצאות 

הדברים, מידת הוודאות )או הסבירות( של טענותינו בדבר השפעות חוץ הלכתיות על פסיקתו של הרב 

ישראלי עשויה להשתנות ממקרה למקרה, בהתאם לטיב הסטיה שתתגלה ולתופעות המשתקפות בכל 

 פסק ופסק.

עסוק הן בפסקים שבהם הקשר שבין הפסיקה הנקודתית לבין תפישתו האידיאולוגית של במחקרנו נ

והן בפסקים שבהם השפעה כזו אינה  82הרב ישראלי צוין במפורש בדבריו, ולפיכך אינה נתונה בספק,

מפורשת וביחס אליהם נבקש להצביע על קיומה של השפעה זו "בין השורות" של המשא ומתן 

ובין  83בפסקים הנוגעים לסוגיות שלהן זיקה ישירה לשאלות אידיאולוגיות,ההלכתי, וזאת בין 

                                                           
זאת לנוכח ההכרה בריבוי האפשרויות הפתוחות בפני הפוסק, והתפישה כי השקפתו יוצרת בקרבו  80

ת אינטואיציה ראשונית ביחס לפתרון הרצוי לבעיה שלפניו, שהינה בעלת משקל מכריע בהכוונ
, וכן במאמרו 143-142מחשבתו בשעת העיון במקורות לאחר מכן, ראו דבריו של שרמר, שם עמ' 

. אורבך הרחיק לכת בכיוון זה בטענה כי ההכרעה ההלכתית 38-34לעיל, עמ'  67האנגלי, הערה 
פש אישוש לדבריו במקורות ההלכה, ראו על מתקבלת אפריורית כאשר הפוסק ניגש לאחר מכן לח

שם. לדעתו החולקת של כ"ץ לפיו  246, והערה 105לעיל, עמ'  60עמדתו זו אצל יעקב זוסמן, הערה 
ב יוצאים מן הכלל, ראו יעקמעטים מאד וביחס למקרים  רקתיאור קיצוני זה של הליך הפסיקה נכון 

 .4הערה  4לעיל, עמ'  61כ"ץ, הערה 
 . 352לעיל, עמ'  44ראו בלידשטיין, הערה  81
ראו הערתו של הרב ישראלי ש"הדבר תלוי בתפיסת מאורעות ימינו בישיבתנו כיום בארץ. אם נראה  82
דבר מעין פקידה וראשית גאולה כפי שהעלינו לעיל... אם כן חוזרת מצות הכיבוש... לכפי שהיתה. ה

אבל אם יחלוק החולק על כך ויאמר כי שאין כאן אלא מגדר ישיבת יחידים בארץ ישראל... בהמשכת 
טאותו של הרב לעיל, עמ' נא. והשוו למשל התב 10המצב הגלותי... אם כן יוצא... ", ארץ חמדה, הערה 

פתרונות שלמה גורן במסגרת מאמר שכתב לרגל עשורה הראשון של המדינה, בו ציין כי: "סוד ה
השונים בשטחי ההלכה הנוגעים לענייני המדינה נעוץ בגישה הממלכתית של חכמי התורה לנושאים 

 . 11כ )תשי"ח(, עמ' -הללו", הרב שלמה גורן, "בעיות המדינה לאור ההלכה", אור המזרח, יט
לעיל, כי ההוכחה הפשוטה והברורה  70ראו הערתו של קלנר, בתגובתו למאמרו של סטטמן, הערה  83

 למעורבותם של שיקולים ערכיים ומוסריים בפסיקה הלכתית, היא מכך שאם אין מקבלים הנחה זו: 

"it is very hard to understand how Haredi and Zionist rabbis in Israel almost never see 

eye to eye on halakhic issues affecting state policy"  :ראו דבריו ,Menachem Kellner, 

"Response to Daniel Statman", The Journal of the Society for Textual Reasoning 6,1 

(2010), at: 
ib.virginia.edu/journals/tr/volume6/number1/TR06_01_kellner.htmlhttp://etext.l  

וראו עוד בספרו של  אליעזר גולדמן, מחקרים ועיונים: הגות יהודית בעבר ובהווה, ירושלים, תשנ"ז, 
 Fischer, Shlomo, "Excursus: Concerning the Rulings of R. Ovadiah Yosef; 407; 403עמ' 

 

http://etext.lib.virginia.edu/journals/tr/volume6/number1/TR06_01_kellner.html
http://etext.lib.virginia.edu/journals/tr/volume6/number1/TR06_01_kellner.html
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 בנושאים אחרים.  

חשוב להבהיר כי גם כאשר הרב ישראלי מציין במפורש את העובדה שפסיקתו הושפעה משיקולים 

"חוץ הלכתיים", עלינו לבאר את דרכה של השפעה זו ולהנהיר את האופן שבו השקפתו משפיעה על 

הלכתית מבחינת גמישות -הלכתית, ובכלל זה את "גבולות הגזרה" של ההשפעה החוץהפסיקה ה

הפסיקה ההלכתית במקרים השונים. האם למשל ההשפעה האמורה מתבטאת באימוץ שיטה הלכתית 

הנחשבת פחות מוסמכת )כגון דעת יחיד( מבין חלופות קיימות, בהענקת פירוש מחודש למקורות 

 אחר, וכעת נציג את דרכנו בעבודה בצורה מפורטת יותר.ההלכתיים עצמם, או באופן 

 

 דרך עבודתנו במחקר זה .6

מחקר זה מצטרף לשורה הולכת וגדלה של עבודות שנעשו בשנים האחרונות מתוך התמקדות במשנתם 

ובחינת שיטותיהם לאור פסיקותיהם  84ההלכתית של פוסקי הלכה שונים מן הדורות האחרונים,

  85בתחומים שונים.

עבודה בנויה מפרקים שונים שכל אחד מהם מוקדש לבחינה מקיפה של בירור הלכתי בודד של הרב ה

ישראלי, או קבוצה של בירורים כאלה העוסקים בנושאים משיקים. בחרנו לעסוק בעיקר בבירוריו 

ההלכתיים של הרב ישראלי בנושאים שעלו לדיון בסדר היום הציבורי בישראל, בהם הוא ראה לנכון 

                                                                                                                                                                             

Pertaining to the Thanksgiving Prayer, the Settlement of the Land of Israel, and Middle 

East Peace", Cardozo Law Review, 28,1 (2006), 229-244. 
יש לציין לדוגמא את העבודות הבאות עם כל הבדלי הגישות המחקריות הקיימות ביניהם: נריה  84

יקתו של הרב קוק, חיבור לשם קבלת תואר הלכתיים בפס-משה גוטל, שיקולים הלכתיים ומטא
דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"א; בנימין לאו, 'להחזיר עטרה ליושנה': עיונים 

אילן, -במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר
וחברה בפסקיו הבולטים בארץ ישראל  רמת גן, תשס"ב; בנימין בראון, החזון איש: הלכה, אמונה

תשי"ד(, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ד; הראל -)תרצ"ג
תחומי בפסיקותיו של הרב משה פיינשטיין, -גורדין, הלכה ופסיקת הלכה בעולם משתנה: עיון בין
; אמיר משיח, מחשבת 2007ב, אבי-אביב, תל-חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל

אילן, -ההלכה במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר
רמת גן, תשס"ח; אביעד הולנדר, דיוקנו ההלכתי של הרב שלמה גורן: עיונים בשיקולי הפסיקה ודרכי 

אילן, רמת גן, -ניברסיטת ברהביסוס במאמריו ההלכתיים, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, או
דמות  לוי יצחק קופר, האדמו"ר ממונקאטש הרב חיים אלעזר שפירא הפוסק החסידי: ;תשע"א

 אילן, רמת גן, תשע"א.-ושיטה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר
ות בהם בחן את הגלגולים והתפתחוי case studiesגם אליבא דכ"ץ שמיקד את מחקריו בדרך של  85

שאירעו בנושא הלכתי נתון זה או אחר לאורך הדורות, יש מקום להבחין בין שיטותיהם של פוסקים 
שונים ולבחון עד כמה ניתן לגלות עקביות בשיטות ההוראה של פוסקים שונים, יעקב כ"ץ, גוי של 

 Haym Soloveitchik, "Rabad ofיו של חיים סולובייצ'יק: . וראו דבר13לעיל, עמ'  64שבת, הערה 

Posquieres: A Programmatic Essay", in: E. Etkes (ed.), Studies in the History of Jewish 

Society, Jerusalem, 1980, pp. 30–31 על הצורך 46יל, עמ' לע 60; ודבריו של יעקב זוסמן, הערה ,
 בשני כיווני החקירה שלמעשה משלימים זה את זה.
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ום את חלקו בבירור עמדתה של ההלכה. העבודה עוסקת אמנם במספר נושאים מוגבל אך מהעיון לתר

בהם עולה תמונה כללית ביחס למשנתו ההלכתית של הרב ישראלי: בחרנו כאן במדגם מייצג של 

 נושאים, הנוגעים לתחומים הלכתיים מגוונים אשר נכתבו בכל משך שנות יצירתו ההלכתית. 

ושא נפתח בהצגת הרקע ההלכתי הכללי, ועיקרי דיונו והמשא ומתן ההלכתי של הרב את הדיון בכל נ

ישראלי. לאחר מכן נבחן את מקורותיו ההלכתיים, יחסו אליהם ודרך טיפולו בהם. כמו כן נשווה את 

על מגמות שונות  86דבריו לדברי הרבנים שעסקו בנושאים קרובים, כדי לעמוד על הייחוד שבשיטתו,

 בריו ועל אפשרות השפעתם של גורמים חיצונים של פסיקתו. המצויים בד

הפרקים השונים שבעבודה נכתבו כעיונים עצמאיים, כאשר בכל פרק ביקשתי להאיר את מאפייני 

הפסיקה המיוחדים המתבלטים בתוך התשובה או התשובות הנידונות בו, ולזהות את הזרמים 

 כתי בכל מקרה ומקרה. הסמויים המנווטים ומכוונים את מהלך הדיון ההל

במהלך העובדה התברר שקיימים מאפיינים מגוונים בכתיבתו של הרב ישראלי, ודבר זה הביא לכך 

שלכל פרק מפרקי העבודה אופי שונה; לפעמים, למשל, ההשוואה לדבריהם של פוסקים אחרים תופס 

שוואת דבריו שלו מקום מרכזי, ואילו בפרקים אחרים התמקדנו בעיקר בדברי הרב ישראלי תוך ה

במקומות שונים. יש נושאים שבהם בולטת ההשפעה האידיאולוגית על הפסיקה הנתונה, ועובדה זו 

היוותה את מוקד הדיון, ואילו בפרקים אחרים מודגשת דבקותו של הרב ישראלי בתקדים ההלכתי 

 רים. אף כאשר הדבר סותר את מגמותיו האידיאולוגיות כפי שבאו לידי ביטוי בתחומים אח

פרקי העבודה מחולקים לחטיבות שונות על פי נושאי הדיון. החטיבה הראשונה עוסקת בסוגיות 

בהלכות מדינה, השניה בהלכות צבא ומלחמה, השלישית בהלכות רפואה, הרביעית בהלכה וחידושים 

טכנולוגיים, והחמישית עוסקת בסוגיות שונות מתחום המעמד האישי. אחרי חטיבות אלו בא השער 

האחרון, המסכם את ממצאי העבודה ביחס לדרכו של הרב ישראלי בפסיקת הלכה, והמציע את 

 מסקנותינו בנוגע להשפעת השקפת עולמו על פסיקותיו. 

 

 

 

 

                                                           
על חיוניות השוואה זו לאור אופייה של הכתיבה ההלכתית שבה הפוסק מעלים פעמים רבות את  86

 .31לעיל, עמ'  85החידוש שבדבריו, ראו הגדרתו של סולובייצ'יק, הערה 
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 ההלכתיתשער ב': פרקים ממשנתו 

 

 חטיבה א' הלכות מדינה

הנכרים  חטיבה זו כוללת עיון מפורט בתשובותיו ההלכתיות של הרב ישראלי בשאלת מעמדם של

, תוך כדי התייחסות לסוגיות נוספות של פושע יהודי למדינה זרה במדינה, כמו גם בשאלת ההסגרה

  מתחום הלכות מדינה בהם הביע הרב ישראלי את עמדתו במשך השנים.

 מבוא - פרק א: הרב ישראלי ובירורן של הלכות מדינה

סקים בבירורן של הלכות מדינה, קרי כפי שצויין במבוא הכללי לעיל, הרב ישראלי היה מראשי העו 

הנסיון לעמוד על סידורן הנכון של חיים מדיניים בהתאם להלכה. תרומתו הנכבדה של הרב ישראלי 

לתחום הלכתי זה, החל משנותיה הראשונות של המדינה כששימש כעורך המייסד של הקובץ התורני 

עולם הרבני ציינו את דמותו כמי "התורה והמדינה", זכתה להכרתם של רבים. מעריכים שונים מה

וכבר צוין כי "אף לא דמות רבנית  87שהניח את התשתית לכל הבאים אחריו לעסוק בנושאים אלו,

 88עסקה בשעתו בצורה שיטתית כמוהו בשאלת היחס בין ההלכה והמדינה היהודית החדשה".

דינה שבהן עסק הרב אנו נייחד את הדיון להלן במספר סוגיות עקרוניות ממוקדות מתחום הלכות מ

ישראלי, ואולם לפני שנפנה לעיון באותם סוגיות פרטניות נבחן תחילה את מקומה של האידיאולוגיה 

הציונית דתית בפסיקותיו ההלכתיות בתחום זה, וזאת לאור דברים מפורשים שכתב הרב ישראלי 

מדינה; את דעתו  בנידון. נבחן את המניעים שהביאו את הרב ישראלי לעיסוק נרחב בתחום הלכות

העקרונית בדבר הדרך הנכונה שבה יש להלוך בחידוש הלכות אלה, ושאלת המידה שבה 

 האידיאולוגיה הציונית דתית השפיעה על תוכני דיוניו ההלכתיים בתחום זה.

                                                           
ראו למשל הערכתו של הרב אלישע אבינר: "כל המבקש היום לדון בסוגיות של 'תורה ומדינה' איננו  87

יכול להעלים עין ממפעלו של הגר"ש, שהוא נר לרגלי כל העוסקים במקצוע ההלכתי של 'תורה 
א"י ומדינה'", הרב אלישע אבינר, "על משנת התורה והמדינה של הגר"ש ישראלי זצ"ל", בתוך: הרב 

. והשוו להערכתו של הרב נריה גוטל 195שריר )עורך(, גאון בתורה ובמדות, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 
לפיו "כמעט אין יוצא ואין בא בתחומים אלה, שאינו נזקק לאותה תשתית", הרב נריה גוטל, "איש על 

-14(, עמ' משהו לדמותו של הגר"ש ישראלי זצ"ל, במלאת עשור לפטירתו", צהר כב )תשס"ה –העדה 
9. 

יעקב בלידשטיין, "תורת המדינה במשנת הרב שאול ישראלי", בתוך: מ' בר און וצ' צמרת )עורכים(,  88
. בלידשטיין מעיר 350דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל, ירושלים, תשס"ב, עמ'  -שני עברי הגשר 

באותן השנים", )שם(. אנו שהיחיד שיש להוציאו מכלל זה, הנו הרב הרצוג, "אלא שכתביו לא פורסמו 
נתייחס בהמשך להשוואה שבין השניים, ויש להדגיש כי העובדה שהאחד פרסם את בירוריו והשני לא 
אף היא ראויה לציון, שכן כפי שנראה בהמשך הרב ישראלי ייחס חשיבות חינוכית רבה לפרסום 

 הדברים ברבים. 
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הקשר שבין תפישת עולמו הציונית לבין עצם עיסוקו הנרחב בבירור הלכות מדינה לא נעלם מעיני הרב 

כאשר יש שהוא אף מתייחס  89ו. הוא מזכיר את הקשר האמור בהקדמותיו לספריו,ישראלי עצמ

בפירוש לכך שתוכנה של פסיקה הלכתית נקודתית מותנית בהערכת המאורעות ההיסטוריים מתוך 

 . 90נקודת מבט ציונית דתית דווקא

ים שהביאו את עצם העיסוק בבירור הלכות מדינה אינו מובן מאליו, ונעמוד תחילה על המניעים השונ

 הרב ישראלי לעסוק בתחום הלכתי מתחדש זה ולייחס לו חשיבות מרובה כל כך. 

 המניעים לעיסוק בתחום הלכות מדינה

בכדי להכיר את מניעיו של הרב ישראלי, נבחן את דבריו במקומות שונים בהם נתן דין וחשבון גלוי 

 ביחס למטרותיו וציפיותיו. 

של התורה והמדינה שיצא לאור בשנת תש"ט, תיאר הרב ישראלי בפתח דבר שכתב לקובץ הראשון 

את הרקע להקמתה של הבמה הספרותית החדשה ואת יעדיה. הימים הם ראשית ימי המדינה, תקופת 

מעבר והתגבשות שבה טרם הוחלט על אופיין הסופי והקבוע של מוסדות המדינה. לדברי הרב ישראלי, 

ובץ התורני נבעה מתוך תחושה שאסור לפספס את ההתארגנות לקראת ההוצאה לאור של הק

ההזדמנות ההיסטורית החד פעמית לכונן את חוקת המדינה החדשה על בסיס התורה וההלכה. הרב 

ישראלי מסביר שכתב העת נוסד מתוך כוונה לשמש במה לבירור עמדתה של ההלכה בסוגיות 

ורים הלכותיים במשפטי המלוכה שעומדות בבסיס קיומה של מדינה יהודית, אותם הוא מכנה "ביר

לדבריו תקומת המדינה מטילה חובה על כל הראויים לכך להיפנות לבירור יסודי של  91בישראל".

 92הלכות המדינה באשר הללו אמורות "לשמש בסיס לתחוקת המדינה וסדרי החברה הישראלית".

ם לכך לעבודה מאומצת הרב ישראלי קובע כי "אין עוד השעה מאוחרת ביותר" ואם ייגשו כל הראויי

בכיוון הנצרך, יש לצפות לכך שחוקי התורה יתקבלו כבסיס חוקתה של המדינה, שהרי עניינים רבים 

                                                           
חד של תורת ארץ ישראל אשר מחייבת את כך בהקדמתו לספר ארץ חמדה הוא כותב על ענינה המיו 89

"הדפוסים הקיימים אצל כל אומה ולשון... מדינה וצבא ועבודת כפים... ועבודת אדמה" ומכאן 
המסקנה כי "צריכה להיעשות עבודה תורנית מקיפה את כל ענפי החיים, הלכות חברה והלכות מדינה, 

חמדה, ירושלים, תשנ"ט, עמ' ט )ללא  הלכות צבא והלכות עבודת האדמה", הרב שאול ישראלי, ארץ
ציון מספרי עמודים(. בדומה לכך, בפתח ספרו עמוד הימיני הוא כותב על מקומה של המדינה היהודית 
בתכנית האלוקית הקוסמית, ומבהיר כי: "לברר הקשר בל ינתק, שישנו בין מלכות ישראל לתורת 

אביב, -הרב שאול ישראלי, עמוד הימיני, תלישראל, מוקדש מספר ניכר של סימנים בספר הניתן בזה", 
 תשכ"ו, עמ' ו )ללא ציון מספרי עמודים(. 

"הדבר תלוי בתפיסת מאורעות ימינו בישיבתנו כיום בארץ. אם נראה הדבר מעין פקידה  וראשית  90
גאולה כפי שהעלינו לעיל... אם כן חוזרת מצות הכיבוש... לכפי שהיתה. אבל אם יחלוק החולק על כך 

אמר כי שאין כאן אלא מגדר ישיבת יחידים בארץ ישראל... בהמשכת המצב הגלותי... אם כן יוצא... וי
 לעיל, עמ' נא. 89", ארץ חמדה, הערה 

מתוך דברי ההקדמה לקובץ הראשון של התורה והמדינה משנת תש"ט, הדברים הודפסו מחדש  91
 .  35הרב שאול ישראלי, הרבנות והמדינה, ירושלים, תשס"א, עמ' באסופה: 

 .36לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  92
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טרם סודרו והתגבשו ו"עדיין הבסיס החוקי לפעולות הממשלה והשיפוט של בתי המשפט משמשים 

  93חוקי המנדט".

ממשי לתקווה כי משאלת הלב -תיבשעת כתיבת דברים אלו, הרב ישראלי סבר שישנו בסיס מציאו

הגדולה תוכל להפוך למציאות חיה. הוא מזכיר את החשש שמא עמל הבירור יהיה לריק, ויחד עם 

זאת את שכנועו בכך ש"במדה שהדברים יהיו ראויים להישמע הם ישמעו". לדבריו, רוב הציבור בארץ 

ה תשמש בסיס לחוקתה של נאמנים עדיין למסורת ישראל, ועל כן יקבלו בברכה מצב שבו התור

המדינה ויהיו אף מוכנים לפעול להתממשות תקווה זו אילו רק ישתכנעו בכך שמדובר אכן באפשרות 

ריאלית של ממש. על כן, "הקושי העיקרי" העלול לעכב ולמנוע את הגשמת הענין אינו חוסר מוכנות 

ת שהדבר בלתי אפשרי עקרונית להשתית את חוקת המדינה על בסיס התורה, כי אם הדעה הרווח

מבחינה פרקטית. הרב ישראלי מתאר את תחושת המבוכה שקיימת לדבריו אף בקרב אלו שרוצים 

בכל לבם לראות את התורה כיסוד החיים הציבוריים, משום שהם אינם מסוגלים לתאר כיצד נראית 

ה. בצבור הרחב "החוקה התורנית" שהם דוגלים בה מבחינה עקרונית, ואינם יודעים לומר מה כלול ב

רווחת הדעה שלא מדובר בחסרון שניתן להשלימו בקלות ובזמן קצר, ובלב רבים מקונן החשש שמא 

כלל אין בכוחה של ההלכה לתת פתרון לכל השאלות החדשות המתעוררות, והם אינם משוכנעים 

  94ום".ש"ממשלה אשר תחוקתה תהיה לפי יסודות התורה" תוכל כלל "להתקיים ולפעול לפי תנאי הי

הרב ישראלי עצמו סבר נחרצות שחשש נסתר זה אין בו ממש, והאמין באמונה שלמה "שחוקי התורה 

ברור היה לדעתו שהתורה הינה "תורת חיים"  95לא פג ליחם, שמשפטי ה' אמת עומדים לעד".

                                                           
ריאל פישל טכורש, שעמד . השוו לדברים שהקדים הרב כת35לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  93

בראש חבר הרבנים עם הקמתו, לגליון הראשון של התורה והמדינה: "זכינו למה שלא זכו שמונים 
דורות בישראל, לתקומת המדינה העברית, היסוד והבסיס למלכות ישראל הקרובה ולגאולתנו 

שגחה הטילה עלינו, השלמה בקרוב... עומדים אנו לפני תפקידים היסתוריים גדולים וענקיים, אשר הה
ואשר בהם במלוי התפקידים הללו תלוי מבנה המדינה שלנו, צורתה, מהותה, והתפתחותה הרוחנית 
המוסרית... נצב לפנינו שטח אחר חדש ומחודש, אשר הטפול בו מחויב להיות בכל הזריזות 

ור להתעלם והמסירות, כאן נצבות שאלות ובעיות המדינה, אשר זקוקות לפתרונן לאור התורה, ואס
מהן ולהניח לתהליך החיים המתפתח. שהרי עם התבססות המדינה ותקומתה, מחובתנו לעמוד על 
המשמר שתושתת ותתבסס על אשיות התורה והמצוה, ושאורח חייה וכל מנגנון המדינתי יהיה 
משורש ביסודות התורה", הרב כתריאל פישל טכורש, "להופעת הקובץ", התורה והמדינה א )תש"ט(, 

 ד; ז.-מ' גע
. הרב ישראלי מדגים את דבריו מתוך התייחסות למשפט 36לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  94

רצח שהתקיים באותם הימים, שבמסגרתו ניסה סנגורו של המואשם ברצח לפטור את מרשו בטענה 
ל שאין שני עדים שמעידים כנגדו. לדברי הרב ישראלי, כי ההלכה אינה מאפשרת לחייב אדם כ

"השופטים נחלצו מן המיצר רק על ידי זה, שאב ביה"ד הצהיר שאין דנים לפי משפט התורה. והנה כל 
ובכן, האם יתכן לפי תנאי דורנו, כשמקרי רצח נעשו לצערנו מקרים לא  –שומע ודאי חשב בלבו 

. הרב ישראלי מסביר 36ני עדים?", התורה והמדינה, עמ' נדירים כלל, לדרוש דוקא בירור שע"י ש
שהשופטים טעו מפאת חוסר הכרת ההלכה, שכן במקרים מעין אלה ההלכה מאפשרת לבית הדין 
להטיל עונשי מאסר על הנאשם, ואף להוציאו להורג, הכל "כפי מה שיראו". הוא מוסיף כי טעותם זו 

 .  37קנו, הרבנות והמדינה, שם, עמ' של השופטים יצרה רושם מוטעה שיהיה קשה לת
 .37לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  95
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ואשר על כן הוא גרס שהצעד הראשון  96המסוגלת להדריך את חיי היהודי בכל מציאות נתונה,

ב לשם תיקון המצב הוא בירורן של הלכות אלו באופן שיבהיר לכל כי הדבר אכן בר ביצוע: המתחיי

"שאלות אלה עומדות על הפרק ודורשות בירור. וכל עוד לא נתבררו הרי הן מטילות פחד, ורבים 

 .97נרתעים בגלל זה מלראות את התורה כבסיס לתחוקת המדינה"

כת בירורי ההלכה בתחומים האמורים, הובילה את ההכרה במשמעות הפוליטית המעשית שיש לערי

הרב ישראלי להכיר בכך שלא הכל יהיו מוכנים להטות שכם וליטול חלק במאמץ הגדול. תפישת 

חשיבות הענין, ותחושת החובה להיפנות לבירורי הלכה בתחומים אלו נמשכת ישירות מההכרה 

סטורית של המאורעות כסימנים "בגודל השעה שאנו חיים בה", כמו גם מתפישת משמעותם ההי

אשר על כן, הבין הרב ישראלי, שאין  98המלמדים על כך שהחלה להתממש "תקות הדורות לגאולה".

לצפות מרבנים שאינם שותפים לדעה זו לקחת חלק בעבודת הבירור. ואמנם, הרב ישראלי הכיר בכך 

, וקיימת גם בקרב חוג שההתנגדות לעריכת הבירורים האמורים נובעת משיקולים נוספים גם כן

הרבנים שמודים בגודל השעה ומכירים בחשיבות העקרונית של הענין. בהמשך דבריו, מעלה הרב 

בסוגיות אלו  99בנסיון לשכנע את הרבנים שחוששים לפרסם את דעותיהםשונים ישראלי טיעונים 

זה, ודרשו  בעוד אחרים הצדיקו מהלך 100מחשש שמא מסקנותיהם ההלכתיות "ינוצלו שלא כהוגן".

  101אינה במקומה.ה זו ששתיקהיה , הרב ישראלי סבור את שתיקתם של הרבניםלשבח 

                                                           
ו של התורה והמדינה, הצהיר הרב -בראיון עיתונאי שנערך עמו בשנת תשט"ו, לרגל הוצאת קובץ ה 96

ה מצרה צעדיה של המדינה. אדרבה, בכוחה ישראלי על אמונתו "שהתורה תורת חיים היא, ואין הלכ
וביכלתה לכוון את אורח חיי המדינה לצור לה צורה יהודית שתעלה את ערכה ותקנה לה מקום מכובד 
ביותר בחבר העמים". הראיון הופיע בעיתון הצופה ביג' טבת, תשט"ו, ונדפס בלשונו בספר הרבנות 

 .44לעיל, עמ'  91והמדינה, הערה 
 .36לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  97
"שהנה הגיעה ומתממשת תקות הדורות לגאולה... ושכל מוסדות השלטון שלנו הם... שהנה הולכת  98

תחילה תקופת הוד וזוהר של מלכות, ומסתימת לעינינו התקופה האפילה והארוכה של הסתר פנים ומ
. "ורק במדה שנדע לסגל לעצמנו הרגשה זו, 35לעיל, עמ'  91מלכות ישראל!", הרבנות והמדינה, הערה 

נדע גם את החובות ששעה גדולה זו מטילה עלינו... להיפנות לבירור הלכות מדינה הצריכות לשמש 
 .36יס לתחוקת המדינה", שם עמ' בס

הרב ישראלי אינו מפרט במי המדובר, אך ככל הנראה כוונתו לרבנים הראשיים. וראו על כך  99
 להלן.  995בדברינו על הסיבות להקמת חבר הרבנים ומטרותיו, בטקסט שליד הערה 

. הרב ישראלי מכנה קבוצת תלמידי חכמים אלה 37לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  100
"חששנים", ולדעתו זהירותם זו מובילה אותם לפרוש ולמשוך ידיהם מעיסוק בענין, בעוד שלדעתו 

לחששות...  חובת השעה היא להתגבר על כל החששות מתוך הכרת דחיפות הענין "ואף אם יש מקום
סכנת ההרס הרוחני המאיימת עכשיו עלינו צריכה להכריע את החששות ולדחותם", הרבנות והמדינה, 

. הרב ישראלי מזכיר בהקשר זה את דמותו של ר' זכריה בן אבקולס שענותנותו החריבה את 37עמ' 
והמדינה, עמ'  ביתנו ומסכם כי "חששנות יתירה בשעה מעין זו, היא שמביאה לידי החורבן", הרבנות

37. 
הפוסק חייב ליתן -להצדקת שתיקת הרבנות הראשית, ראו דבריו של הרב משה צבי נריה: "המורה 101

פתח לפירצה, -את דעתו על המשך הדברים, כיצד תבוצע הוראתו למעשה, אם אין חשש של פתיחת
טחון שהביצוע לשימוש לרעה... אין לפרסם היתירים הבנויים על תנאים מסויימים, כל זמן שאין ב

יהא מסור לידים נאמנות החרדות לקיומה של תורה". הרב נריה מסביר כי גורמים חילוניים עלולים 
לנצל היתרים אלה לכפות על עובדיהם, או פקודיהם לחלל שבת שלא לצורך וכדומה, כך שתיווצר 
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היא לשמש של סוגיות מתחום הלכות מדינה אם כן, התכלית הסופית של מלאכת הבירור ההלכתי 

בסיס, בעתיד המיידי הנראה לעין, לתחוקתה של המדינה המתחדשת, כאשר פרסומם של הבירורים 

ר שאכשלב ראשון מקדים לכך, מטרה חינוכית חיונית של הפרכת המחשבה הרווחת נועד לשרת, 

לפיה אין בכוחה של ההלכה לכוון את צעדיה של מדינה מחשבה מונעת את התגשמות החזון, 

 מודרנית.

משאלת הלב הגדולה בדבר כינונה המידי של חוקת המדינה על בסיס משפט התורה, נגוזה במהרה. עד 

כי חוקתה של המדינה לא תתבסס על התורה לא ברובה ואף לא במקצתה,  102,מהרה התברר לכל

ומסקנות הבירורים ההלכתיים שייערכו בתחום הלכות מדינה לא יזכו ליישום מעשי בשטח, לכל 

  103הפחות לא בטווח הקצר.

הכרה מחודשת זו גררה בעקבותיה שינוי תפישתי, שניכרת היטב בדברי ההקדמה שרשם הרב ישראלי 

ה לאחר מכן בפתח הקובץ השני של התורה והמדינה שיצא לאור בשנת תש"י. התודעה כשנ

ההתחלתית של עיסוק בפסיקת הלכה למעשה איננה עוד, והדברים משקפים את ההבנה כי מדובר 

בעיסוק תיאורטי שאינו מתיימר להגיע לידי יישום מעשי פרטני בכאן ועכשיו. לדברי ההקדמה לגליון 

המדינה טון אחר ושונה מהרוח שפיעמה בדברים שנכתבו שנה קודם לכן. האופוריה השני של התורה ו

כבר איננה נוכחת בדברים, והרב  –"מלכות ישראל" המתחדשת  –הגדולה לנוכח תקומתה של המדינה 

ישראלי מזכיר את רגשות ה"מרירות ואכזבה" המתלווים לתחושת השמחה עם סיומה של שנתה 

 השניה של המדינה.

ה כי חוקת המדינה תתבסס על משפטי התורה התבררה עד מהרה כחלום בלתי מציאותי. לא זו התקוו

בלבד שנושאי דברה של התורה לא הצליחו להרחיב את השפעת התורה ולהשליטה את חוקיה על כלל 

המרחב הציבורי, אלא שהם נדרשו להילחם על מנת שהתורה לא תאבד את שליטתה על התחומים 

מופקדת זה מכבר. כפי שמתאר הרב ישראלי, "בקושי רב עלה להחזיק את המצב  שעליהם היא היתה

 104שהיה קיים בזמן המנדט, היינו שיפוט רבני בעניני נשואין וירושות".

                                                                                                                                                                             
ות הראשית כפיה לחילול שבת "בהכשר הרבנות" כביכול. והוא מצדיק כהמשך לכך את החלטת הרבנ

לגנוז את ממצאיה של ועדה שהקימה לבחינת חלק מהעבודות הנחוצות למשק המותרות בשבת, הרב 
. וראו עוד בדברי הרב הרצוג המובאים 319-318משה צבי נריה, צניף מלוכה, כפר הרואה, תשנ"ב, עמ' 

 לקמן.  124בהערה 
הציונות  -התודעתי החד הנ"ל ראו בהרחבה בספרו של: אשר כהן, הטלית והדגל על המעבר  102

 . כהן מייחס זאת לשנת תשי"ג.1998הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה, ירושלים, 
ר כי "המדינה היא גילוי חסד לעיל, הצהי 96בראיון שנתן לעיתון הצופה בשנת תשט"ו, הערה  103

אלוקי כראשית פעמי הגאולה השלימה. ומכאן שאסור לנו להסתכל בשוויון נפש לכל המתרחש בה... 
גם אם אנו רואים את החובה לכוון את המדינה לאורחא דמהימנותא ולחתור לקראת זה בלי הרף, 

 ]ההדגשה שלי י.ר.[". המטרה נראית רחוקה
מדינה, תיאר הרב ישראלי את ה"אכזבה ומפח נפש" שאחזה בצבור ארבעים שנה לאחר קום ה 104

הדתי שנים קודם לכן כאשר התנפצו האשליות בדבר הכיוון שבו המדינה החדשה תלך ביחסה לתורת 
ישראל: "בתמימותנו דמינו שמעתה יוכרז שמשפט מדינת ישראל הוא משפט התורה... כהמשך 
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ועם זאת, הרב ישראלי מסביר שישנה עדיין חשיבות מרובה בהמשך העיסוק בבירורי ההלכה בתחום 

 ך וממושך: הלכות המדינה, מתוך הכרה שמדובר במאבק ארו

 

המאבק עוד לא נגמר, הוא רק התחיל. וחשוב מאד בירור עניני המדינה לאור 

התורה... אנו סבורים שחובת השעה היא התמסרות מלאה להלכה למעשה, בעיקר 

באותם השטחים שנתחדשו עם קום המדינה. וכל אשר בידו לתרום לבירורה של 

 105הלכה ולהדרכתה בחיים מצווה ועומד לעשות זאת.

 

אמנם בפעם הזאת הרב ישראלי מגדיר אחרת את מטרת פרסומם של הבירורים ההלכתיים. אין  

מדובר עוד בניסיון לשכנע את רוב הצבור בארץ שניתן להנהיג מדינה לאור התורה מתוך מגמה להביא 

לכינונה המידי של מדינה אידיאלית זו. הפעם מתוארת בדבריו תכנית פעולה צנועה הרבה יותר. 

ות העיסוק בהלכות המדינה מוסבר בכך ש"עמדת נציגינו צריכה להיות מחוורת וברורה לנו חשיב

ולהם, בכדי שידעו על מה עליהם להילחם, בכדי שידעו בכל שטח משטחי החיים להבליט ולהסביר את 

המטרה, אם כן, היא בראש ובראשונה  106ההשקפה הישראלית המקורית, להעמידה בקרן אורה".

אין עוד יומרה לעצב באופן מידי את דמותה הציבורית של המדינה,  107פי "נציגינו".כלפי פנים, כל

והמטרה היא שנציגי הציבור הדתי יכירו בעצמם את היעד האידיאלי שאליו עליהם לשאוף ועליו הם 

  108נדרשים להילחם.

גם הפעם, חוזר הרב ישראלי ומתייחס לשתי קבוצות של גדולי התורה שאינם שותפים למאמץ 

ואילו  109ההלכתי האמור. את עיוורונם של הגדולים המתנגדים למדינה הוא מסביר כעונש שמימי,

                                                                                                                                                                             
היחידי; אך לא כן היה, השפחה ירשה את גבירתה, מסורת ישראל ממשה מסיני...המשפט המוכר ו

ולא עוד אלא שהולכים ומצירים מדי פעם את השארית הנשארת בדמות חוקי האישות והמשפחה", 
 . 297לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה 

 .39-38לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  105
 .38לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  106
וונת הרב ישראלי רומז לתועלת חינוכית נוספת המכ 47לעיל, עמ'  91בהרבנות והמדינה, הערה  107

כלפי פנים לנוכח וויכוח על יכולתה של התורה לספק הדרכה "לשטח החיים הצבוריים, ומכל שכן 
 . 115בשטח חיי המדינה". ראו על כך להלן בטקסט המתחיל ליד הערה 

: "באותה מדה שקולו של המיעוט 48לעיל, עמ'  91ראו עוד דבריו בהרבנות והמדינה, הערה  108
]ההדגשות במקור י.ר.[ הדברים אשר  מה הםהמייצג את הצבור הדתי בארץ נשמע, חשוב הדבר שידע 

מדינת עליו להשמיע, שידע לא רק למחות אלא גם להתוות תכנית חקיקה מקיפה, שידע מהי דמות 
 לראות". שאותה היה רוצה התורה

אותה הוא משווה לטרגדיה שנבעה מכך "שגדולי וקדושי ישראל לא הפנו בשעתם את העם לציון,  109
. יש לציין כי הרב ישראלי אינו 39לעיל, עמ'  91ועל ידי זה עלה מה שעלה", הרבנות והמדינה, הערה 

ה באופן אישי, ולמעשה הוא מלמד עליהם זכות בכך שהוא מסיר מזלזל ואינו תוקף גדולים אל
מעליהם אחריות לעיוורונם ותולה זאת בכח הנעלה מהם עצמם. אמנם, השוו לדבריו הבוטים ליד 

 להלן.  148הערה 
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רתיעתם של גדולי התורה הרואים "את המדינה כהתגלות חסדי ה' וכאתחלתא דגאולה" מוסברת 

בהמשך דבריו חוזר הרב ישראלי  110כתוצאה צפויה של יראת הוראה טבעית ומובנת לנוכח הנסיבות.

וי להכרתו המחודשת כי מדובר במאמץ לטווח ארוך שישא פירות רק בעוד זמן ממושך. ונותן ביט

הכרה זו מייתרת את הצורך בעיבוד מהיר של חוקה תורנית מוגמרת, ונותנת מרחב פעולה ממושך 

הרבה יותר. בהתאם לכך הרב ישראלי מתאר את המאמרים המתפרסמים בכתב העת כעסוקים 

קרקע ראשונית בלבד. מטרת הבירורים משולה על ידו לסיתות אבני בפעולה התחלתית של הכשרת 

, וזאת מפאת העובדה בנין, כלומר, לשלב ראשוני הקודם בהרבה לעצם תהליך בניית הבית עצמו

"צורת החיים שבימינו היא כל כך רחוקה מאותם שהיה בזמן התלמודים, שלא נוכל להוציא מהם ש

  111נברר תחלה את יסודי ההלכה, נרד לעומק כוונתה". דרך התנהגות בחיי המעשה, אלא אם כן

הבירור ההלכתי התיאורטי נועד אם כן לשרת מגמה כללית ארוכת טווח של קירוב המדינה לאורחות 

התורה, בהחדרת ההכרה הכללית בדבר אופייה של התורה כתורת חיים שבכוחה לשמש תשתית 

הבירורים אמורים לסייע בידי נציגי הציבור בצד מטרה סופית זו,  112להנהגת חיי מדינה מודרנית.

הדתי לחדד ולהבהיר את הפערים שבין השקפת התורה להשקפה הרווחת בציבור, "בכדי שידעו בכל 

שטח משטחי החיים להבליט ולהסביר את ההשקפה הישראלית המקורית... ולדחות את דברי 

באה והוכיחה בעליל שהוקמה לדידו של הרב ישראלי, לאחר שהמציאות  113המשמיצים והמלעיגים".

                                                           
לעיל. החששנות גבוהה במיוחד  99בדבר זהות האישים שכלפיהם מכוונים הדברים, ראו הערה  110

נוכח החשש שמא העיסוק בהלכות מדינה יחייב אותם בתקנת תקנות וכדומה "מעשים שדוגמתם 
אנשי כנסת הגדולה, התנאים והאמוראים", הרבנות  –מצאנו רק בתקופת גדולי הגדולים שישראל 

. הרב ישראלי ממשיך וטוען שאף שיש לשלול כל השוואה בינינו לבין 39לעיל, עמ'  91והמדינה, הערה 
חכמי אותם הדורות, אסור להתחמק מהאחריות הגדולה, ויש להאמין ולהכיר בכך שיפתח בדורו 

שמואל בדורו". והוא מסיים כשמואל בדורו, "שרק בכח הרגשה זו היה באמת יפתח בדורו, מה שהיה 
בענווה כי התפקיד שכתב העת נטל על עצמו הוא של "המרצת הגדולים ודיון לפניהם בקרקע כראוי 

 לתלמידי חכמים המכירים את מקומם", שם, שם.
יערכות למתן מענה לבעיות . הכרה זו מחייבת גם ה39לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  111

הלכתיות דוחקות הצומחות ממציאות בדיעבדית ומשונה של מדינה יהודית המונהגת על ידי רוב 
: "מן הראוי להדגיש: ישנן בעיות שכל עיקרן אינן עומדות 48חילוני. ראו דבריו בהתורה והמדינה, עמ' 

ות התורה... הפתרונות לפנינו בחומרתן רק מתוך שהמציאות הכללית בארץ אינה מקבלת מר
ויש לראותם רק  דחוקיםמנקודת מבט התורה, בהכרח שיהיו  בלתי נורמליתלמציאות זאת, שהיא 

כפתרונות לשעת הדחק, אגב חתירה לשינוי פני המציאות והחזרתה למצב הנורמלי". והשוו לדבריו 
לעיל, בדבר עניינים "שדוקא המצב הבלתי נורמלי של מדינה  89בהקדמתו לעמוד הימיני, הערה 

 ישראלית, אשר אינה נושאת ברמה שם ה' עליה, הוא אשר הולידם".  
. הדברים נאמרו במסגרת ראיון עיתונאי שנערך עמו בשנת תשט"ו, הערה 44הרבנות והמדינה, עמ'  112
לעיל, כאשר הרב ישראלי הציב את עמדתו מתוך השוואה לדעות המתנגדים למדינה ש"אינן  96

מאמינות באפשרות של בנין חיים מדיניים רגילים לפי התורה" ושלדידם אין "מקום לתורה אלא 
במדינה ניסית". לדעתם מדינה רגילה כגון מדינת ישראל הקיימת במציאות, מחויבת לבוא בהתנגשות 

דיני התורה ומכאן מסקנתם "שלא יתכן שמדינה זו שהגענו אליה לפי כל הנתונים  מתמדת עם
הנוכחיים, לפי אותו הרכב האוכלוסייה וצורת השלטון ולפי המהלך הטבעי של 'עולם כמנהגו נוהג', 

 שתהא זו מדינה מן השמים ובתורת ראשית גאולה". 
. מספר שנים לאחר מכן חזר הרב ישראלי על רעיון זה 38לעיל,  עמ'   91הרבנות והמדינה, הערה  113

בציינו כי "עוד לא זכינו שבכנסת יערכו החוקים על פי הוראת התורה, אולם באותה מדה שקולו של 
הדברים אשר עליו להשמיע, שידע לא  מה הםהמעוט המיצג את הצבור הדתי בארץ נשמע, חשוב שידע 
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מדינה חילונית, אחריות הציבור הדתי לקדש מלחמה עיקשת על שינוי הדברים במגמה להתאימן 

 לרצונה של תורה, מתוך אמונה כי התורה מסוגלת וצריכה לכוון את צעדיה של מדינה מודרנית.

הוא שנת תשי"ב בדברי ההקדמה שהקדים הרב ישראלי לגליון הרביעי של התורה והמדינה בסוף 

הוסיף לתאר מגמה חינוכית נוספת, אף היא מכוונת כלפי פנים אל תוככי הצבור הדתי, שגם אותה 

המאמרים שהתפרסמו בבטאון באו להוכיח שיש  ,ייחס למאמרים המתפרסמים בבטאון. לדבריו

ה ויחד עם זאת להורות את הדרך הנכונה ב 114לתורה אמירה גם ביחס "לשטח החיים הצבוריים",

 ניתן לדלות מתוך התורה את ההתייחסות הראויה לחידוש הלכות מדינה. 

 המחלוקת בשאלת אופי ומקורות הדיון  –הלכות מדינה 

בצד המגמות החינוכיות המתוארות לעיל, הרב ישראלי ראה תועלת חינוכית נוספת בעצם פרסום 

יים באותם ימים, עליו המאמרים העוסקים בבירור הלכות מדינה. על רקע הדיון הציבורי שהתק

נרחיב להלן, סבר הרב ישראלי שיש במאמרים אלה בכדי להוכיח את האפשרות להשיב תשובה 

 קיימים. מסורתיים הלשאלות מתחום הלכות מדינה מתוך הישענות על מקורות ההלכה ה

 פוסק הלכה המנסה לגבש משנה סדורה ביחס לשאלת דרך ניהולה של מדינה יהודית מודרנית, מגלה

כפי שהתבטא הרב הרצוג 115 שביחס לרבים מהנושאים הרלוונטיים חסרה מסורת הלכתית מסודרת.

באותם ימים: "נתעוררה שורה של שאלות חשובות ונכבדות, שלא עסקנו בהן זה קרוב לאלפיים שנה 

  116אלא להלכה אבל לא למעשה, עכשיו אנו מחוייבים לטפל בהן גם למעשה".

ם הימים בפרטי הסוגיות ההלכתיות השונות, התעורר דיון ציבורי מעבר לדיונים שהתמקדו באות

בשאלת המתודולוגיה ההלכתית העקרונית שבה ראוי לנקוט בכדי לענות על שאלות מעין אלו: האם 

על פוסק ההלכה להתייחס אל השאלות ההלכתיות המתעוררות בתחום זה באותו האופן שבו הוא 

חרת הנקרית לפניו? שמא נדרשת ממנו התייחסות שונה ניגש למצוא תשובה לכל שאלה הלכתית א

בהתאם לייחודיותן של השאלות עצמן, כאשר שינוי זה יבוא לידי ביטוי במקורות ההלכתיים השונים 

 מהרגיל שעל גביהם תתבסס המסקנה ההלכתית.

                                                                                                                                                                             
שאותה היה  מדינת התורהק למחות אלא גם להתוות תכנית חקיקה מקיפה, שידע מהי דמותה של ר

רוצה לראות, ושיהא בידו תשובה לאותן שאלות שהחיים המדיניים מעמידים אותם", הרבנות 
 . 48לעיל, עמ'  91והמדינה, הערה 

 לעיל. 107ראו הערה  114
על כל הנ"ל ראו את הקדמת העורך של הרב איתמר ורהפטיג, 'מבוא', בתוך: הרב יצחק אייזיק  115

 כד. -הרצוג, תחוקה לישראל על פי התורה, א. ורהפטיג )עורך(, ירושלים, תשמ"ט, חלק א', עמ' כב
הכינון של "הועדה התורנית ליד המועצה הציבורית למען  הציטוט לקוח מתוך נאום שנשא בישיבת 116

השבת" ביום כ"ט אדר א' תש"ח, ראו: יוסף מ' שכטר, "הועדה התורנית של המועצה למען השבת", 
 נה.-קול תורה כ )תש"ט(, עמ' נג
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כי מסביב לטענתו החריפה  117ישעיהו ליבוביץ עורר דיון ציבורי בשאלה זו בתחילת שנות החמישים,

היות וההלכה שבידינו נתגבשה ונתהוותה בגלות בבל, בשעה שעם ישראל התקיים כקהילת מיעוט 

הנתונה לשלטון זר, על כן אין אפשרות להסיק מתוכה עקרונות הלכתיים לחיי מדינה ריבוניים. 

לדבריו כל נסיון ללמוד מדיוני התלמוד למציאות חיים ריבונית שונה כל כך נועד לכישלון מראש. 

התלמוד הבבלי וספרות הפסיקה שבעקבותיו, דנים ומבררים אך ורק את הלכות היחיד, או למצער 

את ההלכות התייחסות לחיי ציבור המתקיים כמיעוט במדינה זרה, ואשר על כן אין בעקרונות 

המופיעים בדיונים התלמודיים להנחות ולהדריך אומה ריבונית השולטת על גורלה. לדברי ליבוביץ 

המתחייבת מכך היא שנדרשת מוכנות לגשת לקראת מהלך נועז של חקיקה הלכתית  המסקנה

 מחודשת. 

, הדברים אף נתפשו כהתרסה נגד ומסוכנים דבריו של ליבוביץ נדחו על ידי העולם הרבני כשגויים

ניתנה לטענותיו של ליבוביץ  מצד העולם הרבני עולם הרבנות וכקריאה לרפורמה בדת. תשובה מקיפה

  118הימים על ידי הרב משה צבי נריה במסגרת סדרת פרסומים שיצאו לאור בשנות החמישים. באותם

הוא מקבל חלק ניכר מהנחותיו של הגדרת הבעיה יחס לבהעיון בדבריו של הרב נריה מגלה כי למעשה 

ליבוביץ. הרב נריה הודה בפה מלא כי אין בספרי ההלכה שבידנו התייחסות מסודרת להלכות מדינה, 

הרב  119.זכות המדינה להשליט את מרותה על היחיד ולהפקיע את זכויותיו וכדומהוגמא לשאלת ולד

אף הסכים לכך שישנו פער עקרוני החוצץ בין דיני היחידים לדיני הצבור תוך שהוא מצטט את נריה 

הערתו של הרב קוק שנותרו בידנו אך "שרידים" ממערכת "משפטי המלוכה", מערכת שלמה של 

התנגדותו של הרב נריה היא  120ור שהיו בעבר ש"אינם ע"פ גדרי התורה של הלכות יחיד".הלכות ציב

                                                           
לסקירה מקיפה של עמדתו של ליבוביץ, ראו: מנחם פיש, "ליבוביץ, בית שמאי, וגבולות ביקורת  117

: מבוא להלכות מדינה", בתוך: נ. אילן )עורך(, עין טובה: דו שיח ופולמוס בתרבות ישראל; ההלכה
 .627-603אביב, תשנ"ט, עמ' -ספר יובל למלאות עי"ו שנים לטובה אילן, תל

"קונטרס הויכוח", פורסם תחילה כקונטרס עצמאי: הרב משה צבי נריה, קונטרס הויכוח,  118
 101שוב באסופת מאמריו של הרב נריה בספרו צניף מלוכה, הערה  ירושלים, תשי"ב, ולימים נכלל

. וראו שם את מכתבי התמיכה הרבים שקיבל הרב נריה על דבריו. "להלכות 320-299לעיל, עמ' 
-שואלים, תלמדינה", פורסם תחילה כקונטרס עצמאי: משה צבי נריה, להלכות מדינה: תשובה ל

, גם המאמר הנושא את השם "המדינה בהלכה" נדפס 129-121אביב, תשי"ג, ובספר צניף מלוכה, עמ' 
אביב, -תחילה כקונטרס עצמאי מספר שנים לאחר מכן: הרב משה צבי נריה, המדינה בהלכה, תל

 . 32-28תשי"ז, ושוב הופיע בדפוס בקבצים שונים וכן בספר צניף מלוכה, עמ' 
קורתי על הוויכוח שבין השניים שנכתב מעט לאחר שאווירת הסערה הציבורית חלפה, ראו לדיון בי

. הודפס לאחרונה מחדש בספרו: אליעזר גולדמן, 1954אליעזר גולדמן, ההלכה והמדינה, תל אביב, 
. אשר כהן הקדיש פרק 424-396מחקרים ועיונים: הגות יהודית בעבר ובהווה, ירושלים, תשנ"ז, 

 . 155-137לעיל, עמ'  103יכוח זה שבין השניים בספרו הטלית והדגל, הערה מיוחד לוו
לדבריו במשך אלפי "שנות אבלו של חורבן נשתכחו הלכות העם והמדינה... נדחו השאלות הללו מן  119

רכים אינן סלולות, נשמו מסילות החיים ודורש לא היה להם. ועתה משנתעוררה הדרישה נתברר שהד
 .29לעיל, עמ'  118מני אורח...", המדינה בהלכה, הערה 

 לעיל, עמ' 118שו"ת משפט כהן סימן קמג. הרב נריה ציטט זאת במאמרו המדינה בהלכה, הערה  120
. ואמנם, במובנים הללו יש מקום להעיר כי דרישתו העקרונית הבסיסית של ליבוביץ אכן מולאה 29

בידי הרב נריה והרב ישראלי אף שהם עשו זאת מתוך היצמדות למקורות ולדרך הפסיקה המקובלת. 
דברים אלה מקבילים להערכה הדומה של אלנסון שקבע כי דרישתו הרדיקלית של דוד הרטמן כי 
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להצעת הפתרון הרדיקלי של חקיקה הלכתית מחודשת, שכן לדבריו ניתן למלא את החסר תוך 

מתוך העיון בספרות זו ניתן למצוא יסודות שעליהם  121הישענות על הספרות ההלכתית המצויה בידנו.

ית את הבנין המחודש של הלכות מדינה. בהתייחסות פרטנית לבעיית השבת אפשר יהיה להשת

ומייחסת לקיומה של המדינה,  122במדינה, טען הרב נריה שהתורה מכירה בחיוניותה של המדינה,

ולשמירת בטחונה, מעמד הלכתי של פיקוח נפש, כאשר מתוך ההישענות על עיקרון יסודי זה אפשר 

ינים הנצרכים למעשה, ולנסח באופן מלא הלכות מדינה המתאימים את כל פרטי הד 123לדעתו לגזור

    124למציאות הקיימת.

על עמדתו של הרב ישראלי בסוגיה זו אנו למדים מדברי הקדמתו לגליון ד של התורה והמדינה, 

ומתברר שלדעתו פרסום המאמרים בהתורה והמדינה הוא התשובה הניצחת והאמיתית לטענותיו של 

 ליבוביץ.

                                                                                                                                                                             
ה במשמעות חידוש הריבונות הישראלית תשפיע למעשה על תוכנם של הדיונים בהלכות מדינה ההכר

אכן יושמה למעשה על ידי פוסקי הלכה בני דורו וזאת תוך שהם מנהלים דיון הלכתי בצורה 
 המקובלת, ראו על כך אצלו:

 David Ellenson, "Interpretive Fluidity and Psak in a Case of Pidyon Shevuyim: An 

Analysis of a Modern Israeli Responsum as Illuminated by the Thought of David 

Hartman", in: J. W. Malino (ed.), Judaism and Modernity: The Religious Philosophy of 

David Hartman, Aldershot, Hampshire: Ashgate, 2004, 286-307. 
בפתח קונטרס הויכוח מצהיר הרב נריה כנגד דעתו של ליבוביץ, ש"יש בכוח חכמי התורה שבכל  121

 118רה משני התלמודים ומפרשיהם", הערה דור ודור ל'דמות מילתא למילתא' ולהוציא הלכה ברו
לעיל, כותב הרב נריה שהתורה כוללת את  118. בסיכום מאמרו להלכות מדינה, הערה 300לעיל, עמ' 

פיהם אפשר להסיק מסקנות מעשיות לדעת מה יעשה כל היסודות הנחוצים ש"מהם ניתן ללמוד ועל 
ישראל", והוא מצטט באריכות מדברי הרב חרל"פ בהקדמתו לספרו בית זבול כי "כל הספיקות 

 . 129שאפשר להם להיולד עד עולמי עד לכולם יש מקור והכרעה בתלמוד הבבלי", עמ' 
יו, לטובת המדינה, מוצא הרב את היסוד לכך שניתן להפקיע את זכויות היחיד, רכושו, ואף חי 122

דין הפקר בי"ד הפקר, דין מורד במלכות ודין מלחמת הרשות ממנו; ראו:  –נריה בדינים קיימים 
. יש לשים לב לכך שבעיני הרב נריה אין הבחנה ברורה בין 31לעיל, עמ'  118המדינה בהלכה, הערה 

לשלום המדינה. אין מדובר לדעתו בעקרון הלכתי המיוחד למלך ולמלוכה, כך שהעקרון  שלום הצבור
הקובע הלכות מדינה משותף גם לקביעת הלכה ביחס למסגרות קהילתיות של יהודים בגלות, ראו: 

לעיל, כי  118במאמרו להלכות מדינה, הערה . וראו עוד אצלו 30לעיל, עמ'  118המדינה בהלכה, הערה 
 . 126-124מושג 'שלום הצבור' מיוחס לדעתו אף למסגרות פחותים מזו של מדינה, שם עמ' 

לדעתו יישום מושכל של העקרון מחייב להכיר בכך שמישור החשיבה הציבורי מחייב הסתכלות  123
לעיל, עמ'  118מזו שמתאימה לדיון ההלכתי בשלום הפרט, ראו להלכות מדינה, הערה רחבה יותר 

. השיקול עצמו חייב להיות מסור בידי "חכמי התורה, והם יקבעו את גבולות המותר והאסור, 124
 125וכתורה יעשה", שם, עמ' 

מדינה שדוחה נפשות... המסקנה המעשית היא איפוא: אילו עמדה  "ההלכה ברורה היא: גדולה 124
הממשלה ורוב הכוחות הקובעים את דמות המדינה על יסודות התורה והמצוה, לא היה כל קושי 
יסודי לבנות את המדינה ולקיימה, מבלי לפגוע כלל בהלכות שבת וכדומה", קונטרס הוויכוח, הערה 

. ראוי לציין שבמכתב תגובה לדברים אלו, חיזק הרב הרצוג את מסקנתו של הרב 301לעיל, עמ'  118
נריה וכתב: "בחנונו נא בזאת, תחליט הכנסת שכל עניני המדינה ומוסדותיה מוכרחים להתנהל על פי 

ך לקיים את כל התורה, כפי הוראות הרבנות הראשית לישראל, ואנחנו בטוחים שנמצא את הדר
 .  321לעיל, עמ'  101השירותים מבלי לסכן ח"ו את המדינה בשל דיני השבת", צניף מלוכה, הערה 

javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/QBU98E9MMG1R2N2QEAF7I8IXN1J6AGT7GFVXQQE34TI1TIF68G-17671?func=service&doc_number=000434595&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/QBU98E9MMG1R2N2QEAF7I8IXN1J6AGT7GFVXQQE34TI1TIF68G-17671?func=service&doc_number=000434595&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/QBU98E9MMG1R2N2QEAF7I8IXN1J6AGT7GFVXQQE34TI1TIF68G-17671?func=service&doc_number=000434595&line_number=0006&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/QBU98E9MMG1R2N2QEAF7I8IXN1J6AGT7GFVXQQE34TI1TIF68G-17676?func=service&doc_number=000434595&line_number=0015&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/QBU98E9MMG1R2N2QEAF7I8IXN1J6AGT7GFVXQQE34TI1TIF68G-17676?func=service&doc_number=000434595&line_number=0015&service_type=TAG%22);
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שראלי מתייחס בדבריו לנזק הרב שאותו הוא מייחס לרוחות המנשבות המבקשות להכניס הרב י

תיקונים לדת, ומדגיש את החשיבות החינוכית הגדולה שיש בפרסום המאמרים ב"התורה והמדינה". 

לדעתו מאמרים אלה מדגימים את דרך ההתייחסות הנכונה לבעיות מעין אלה, ובהם מצויה ההוכחה 

כך שאף שאין הלכות מדינה בשולחן ערוך באופן מסודר, הרי שאין כל מניעה ללמוד הטובה ביותר ל

מתוך הספרות ההלכתית המקובלת. ואלה  125הלכה למעשה לבעיותיה העדכניות ביותר של המדינה

 דבריו:

 

טבעי הדבר שבשעה מבולבלת זו תחדורנה דעות משובשות גם לתוך שורות התנועה, 

ורך להתאים את התורה לצרכי השעה, ולהשתחרר ותשמענה תביעות מסוג של הצ

מהזיקה למוסדות הרבנות המקובלים, ודרכי ההוראה המסורים מדור לדור. 

וכתרופה נגד זה יש מן הצורך להגביר את הפעולה ההסברתית על ידי גדולי הדור. 

שתהא  לא יתכןהם צריכים להראות שמאור התורה לא יכהה לעולם, שזאת התורה 

כוחה בנצחיותה, שכל אונה באיתנות עמידתה. יחד עם זה יש  מוחלפת, שכל

מההכרח ללון בעומקה של הלכה בשאלות שהזמן גרמן ולהראות את דרכה של תורה 

יש צורך לא רק לתת הלכה ברורה ופסוקה לפני הצבור ויחסה לשאלות אלה. 

בשאלות אלה, חשוב גם לא פחות להראות לפניו את הדרך של בירור הלכה 

]ההדגשה שלי י.ר.[. זה יפריך את הדעה שיש  ות להסקת המסקנות למעשההמביא

ריק״ שאין עליו תשובה במקורות ההלכה הקיימים ואשר על כן יש  כאילו ״שטח

כאילו מקום כאן להכניס חידושים עצמיים... זה יראה שאין לך שאלה חדשה שאין 

זה האחרון מכוונים  לה תקדים הלכותי... למולי ]צריך להיות למילוי י.ר.[ צורך

 126הקבצים שלנו.

                                                           
המאמר שתרם הרב ישראלי עצמו לגליון זה עסק בתקרית קיביה שאירעה באותם ימים. בראיון  125

לעיל,  תיאר הרב ישראלי כיצד מאמרו מוכיח שיש  96ת הגליון, הערה שנתן לעיתון הצופה לרגל הוצא
בהלכה גם התייחסות למושג החוק הבינלאומי, וקורא המאמר יווכח בכך "שקיים בהלכה גם יסוד 

דברים אלה לבין מסקנתו  שם. על אף הדמיון שבין 47לאומי וליחסים בין עם לעם", עמ' -למשפט בין
לעיל, יש לשים לב לכך שלדברי הרב ישראלי חידושו זה מתייחס למלחמת  57של אדרעי, הערה 

הרשות בלבד, ואילו בקביעת גדרי המותר והאסור במלחמת מצווה, המחויבות הבלעדית נשארת לדיני 
קצט(. וכך במסגרת דבריו -לעיל, סימן טז, עמ' קצו 89מוד הימיני, הערה המלחמה שבתורה, ראו ע

בדבר החובה להרוג את ילדי האויב במסגרת מלחמת הנקמה, הוא כלל אינו מזכיר את השאלה אם 
ם אחרים הנוגעים לעמדתו, נוהל מעין זה מקובל בין אומות העולם. לנקודה זו השלכות אף להיבטי

, וראו עוד בוויכוחם של יצחק רונס, "שאלות על מוסר מלחמה יהודי ואמנות 65ראו לעיל הערה 
קידוש השם במלחמת מצוה", צהר  על"אברהם שריר,  ;42–33בינלאומיות", צהר כט )תשס"ז(, עמ' 

 At least in"שראלי:. על כן אין לקבל את ניסוחו של אדרעי שלדעת הרב י78–67לא )תשס"ח(, 

modern times, Jewish law does not include its own laws of war" לעיל, עמ'  57, אדרעי, הערה
215. 
 ד.-הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", התורה והמדינה ד )תשי"ב(, עמ' ג 126
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ו של התורה והמדינה בשנת תשט"ו, הרב ישראלי חזר -במסגרת שיחה שנתן לרגל הוצאת גליון ה

השולחן ערוך ספר בקרב הצבור הדתי המדקדק במצוות שלדעתם שאלמנטים הוהתייחס שוב לאותם 

ת ה"חיים המדיניים מכוון את מהלכיו של האדם היחיד, ואין בהלכה הוראות המכוונות א

והצבוריים". לדבריו בטאון התורה והמדינה נלחם כנגד דעה משובשת זו בכך שהמאמרים היסודיים 

שבתוכו מוכיחים "עד כמה דעה זו מוטעית, שהלכות צבור ומדינה אף הם גופי תורה הם, אף להם 

, גם אם המסגרת יסודות מוצקים אשר אין לזוז מהם, ואף להם עקרונות המתאימים בכל זמן וזמן

 127החיצונית נשתנתה".

אם כן, הרב ישראלי הכיר היטב בעוצמת האתגר שעמד בפני הרבנים שביקשו להכריע בהלכות מדינה 

בהיעדרם של תקדימים הלכתיים מסודרים, והיה רגיש לבלבול האמוני שנוצר משום כך בקרב הציבור 

ו מחייב חקיקה מחודשת. העקרונות ואולם לדעתו הדבר אינ 128הדתי ואף נתן לכך ביטוי הלכתי,

הנחוצים להדרכת החיים הציבוריים מצויים במקורות שלפנינו, ובכדי לדלות אותן יש להקפיד על כך 

שאופי הדיון בהלכות מדינה יהיה זהה לאופיו המקובל של הדיון ההלכתי המתקיים בכל יתר תחומי 

מדודים ואחראיים, ובהתדיינות  ההלכה. פסיקת ההלכה בתחומים אלה חייבת להיעשות בצעדים

הלכתית פרטנית כמקובל ביתר תחומי ההלכה, לא בחקיקה נועזת ואף ולא בהפרחתם של ניסוחים 

   129כוללניים.

                                                           
 .47לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  127
"הרבה הגיעו לפריקת עול רק מתוך זה שהיה נראה להם שאין אפשרות ליישב את התורה עם  128

גוי" יכולה היהדות הדתית להחזיק -צורכי המדינה, ורק הודות לאפשרות של שימוש ביהודי "שבת
מילוי הצרכים הדחופים במדינה עפ"י הדין, יגרום  מעמד. נמצא שע"י שתקבע ההלכה המאפשרת את

הדבר להתחזקותם של אלה שיהדותם רופפת ותלויה, והרי אנו מצילים אותם ממכשולות גדולים לכל 
ל בין הרב רה. דברים אלו נכתבו במסגרת דיון שהתנה-לעיל, עמ' רד 89חייהם", עמוד הימיני, הערה 

ישראלי לרב הרצוג סביב שאלת הפעלת המשטרה בשבת. הרב הרצוג התחבט בשאלה עד כמה להתיר 
לשוטרים לחלל שבת על מנת לאסור גנבים, ועד כמה לשייך לדבר מעמד הלכתי של פיקוח נפש מתוך 

לול חשבון שאם לא יפעלו למניעת גניבות בשבת הדבר יוביל להתרבות מעשי הגניבה כאשר הדבר ע
לגלוש לפגיעה בנפשות. במערכת שיקוליו טען הרב הרצוג שאין להתיר לשוטר הדתי לחלל את השבת, 
משום שמרבית השוטרים אינם שומרי שבת והיות והם ימשיכו לעבוד בשבתות כביום חול, ממילא אי 

כאן  חילול השבת על ידי השוטר הדתי הבודד לא יוביל להתרבות הגניבות: "הואיל וכל ההיתר הוא
מפני שאם לא נתיר תרבינה גניבות, הנה הרוב הגדול הם לצערנו לא מתחשבים עם ההוראות של 
הרבנות והם הרי ממילא לא ימנעו...", עמוד הימיני, שם, שם. הרב ישראלי חלק על דברים אלה 
ה מבחינה הלכתית עקרונית, אך מעבר לכך הוסיף לטעון בדברים שצוטטו לעיל כי ישנה חשיבות מרוב

להוראת ההיתר העקרוני להפעלת משטרה על פי ההלכה ביום השבת מבחינה חינוכית רעיונית גם אם 
 על ההבדל שבין האישים בבחינה זו.  88אין בהיתר צורך מעשי. וראו את הנאמר בהערה 

של ליקוט החומר ובירורו. אין אנו לעת  מתמוקד"אנו רואים את עיקר תפקידנו בעשיית עבודה  129
עתה אלא מסתתי אבנים, הבנאים יבואו אח״כ להקים את בנין ההלכה הברורה. צורת החיים שבימינו 
היא כל כך רחוקה מאותם שהיו בזמן התלמודים, שלא נוכל להוציא מהם דרך התנהגות בחיי 

כוונתה, רק אז נוכל לקבל את התשובה המעשה, אלא אם כן נברר תחלה את יסודי ההלכה נרד לעומק 
הנכונה ואת ההדרכה הראויה לפתרון שאלות חיינו היום", הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", התורה 
והמדינה ב )תש"י(, עמ' ו. משום כך הרב ישראלי דוחה בהמשך דבריו שם את דברי הביקורת שנכתבו 
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 השפעת האידיאולוגיה על מסקנות הדיון ההלכתי –אידיאולוגיה והלכה 

הסוגיות השונות המניעים שתוארו לעיל, השפיעו ודאי על גישתו הכללית של הרב ישראלי לבחינת 

מתחום הלכות מדינה. לאחר שהכרנו מניעים אלה, ולפני שנפנה בהמשך לעיון מדוקדק בדברי הרב 

ישראלי ביחס למספר סוגיות פרטניות, נבקש להתייחס לנקודה האחרונה שהצגנו בראשית דברינו. 

זו שהניעה  הכוונה היא לבחון את השאלה המתבקשת בדבר המידה בה השקפת עולמו הציונית דתית,

והביאה אותו לעצם העיסוק בבירורים אלו, השפיעה על תוכני הדיונים וגרמה לו לחתור להגיע 

לפסיקה הלכתית העולה בקנה אחד עם השקפה זו. כפי שנראה להלן, יש הטוענים כי דיוניו של הרב 

ים אלה תוך ישראלי בתחום זה מאופיינים במגמתיות ניכרת וברורה. אנו נבקש להעריך ולבקר טיעונ

 הישענות על הנאמר לעיל. 

 בין כניעה למדינה, לימוד זכות עליה והקדשת מלחמה נגדה 

כרנו את המניעים האידיאולוגיים שהביאו את הרב ישראלי למקד את כחותיו בעיון לאחר שה

נתייחס ובעיסוק בהלכות מדינה, תחום הלכתי שלם שכלל לא העסיק את עולם הרבנות החרדי, 

כיצד השפיעה תמיכתו ואמנם,  .עת עמדותיו האידיאולוגיות על פסיקותיו בתחומים אלוהשפ לשאלת

הנלהבת ברעיון מדינת התורה, וראיית מדינת ישראל כצעד ראשון בהליך גאולה מתגלגל, על תוכן 

 הדיונים ההלכתיים בענינה? 

לכתי בכל מקרה שאלה זו תלווה את עיוננו לאורך העבודה כולה כשנבחן את שלבי המשא ומתן הה

ומקרה לגופו. בשלב ראשוני זה, השאלה הנשאלת היא עד כמה ניתן לזהות את ההשפעה האמורה 

השקפת עולמו של פוסק הלכה על פסיקותיו במישור הגלוי והבולט של בחינת שורת הדין ההלכתית. 

ת היוצאת ניכרת ביותר כאשר מתגלה מתאם בולט בין עמדותיו ההשקפתיות לבין שורת הדין ההלכתי

בהקשר שלפנינו, סביר להניח כי הדיון ההלכתי  130מתחת ידיו בפסיקותיו בנושאים הרלוונטיים.

בשאלות המתעוררות בעקבות קיומה של מדינת מישראל תושפע מהערכתו ההשקפתית של הפוסק 

י ביחס למשמעותן של המאורעות ולמקומן בחזון אחרית הימים. כדברי אליעזר גולדמן, "מי ששוכנע כ

או מי שסבור כי התורה מכוונת מעיקרה  131הוא תנאי קיום עבורינו, -ברגע זה  -עצמאות מדינית 

                                                                                                                                                                             
מדינה. המבקר קבל על כך שמאמרים בעיתון ההד ביחס למאמרים שבקובץ הראשון של התורה וה

אינם מנסחים תשובות ברורות לשאלות החיים המעשיים. כנגד טענה זו מצטדק הרב ישראלי וכותב: 
 לפנינו? הרי עצם החומר עדיין אינו ברור כל עיקר!", שם, שם. ניסוח"האם סבור ד״ר פ. שרק שאלת 

 לעיל. 236ראו על כך במאמרו של הרב נריה גוטל, הערה  130
ראו לדוגמא דבריו של הרב הרצוג בענין קידוש ה' שבהקמת "מדינה יהודית בארץ ישראל אחרי  131

אלפים שנות גלותנו ועינויינו" כמו את העובדה הנגלית לעיניו כי "מדינה יהודית היא בבחינת הצלת 
מדינה "תכבה את גחלת התקוה בלב רוב האומה ותקעקע  האומה" וכי דחייתה של ההזדמנות להקים

את בירת היהדות כולה", וזאת במסגרת דיוניו בדבר הצורך להעניק מעמד וזכויות אזרחיות זהות 
 .20-18לעיל, עמ'  115לתושבי המדינה שאינם יהודים, תחוקה לישראל, הערה 
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להגשמה בתנאי עצמאות מדינית, יתייחס אחרת לשאלה ההלכתית ממי שכופר בשתי דעות אלה 

 לאור דברים אלה, נפנה לבחון את דיוניו של הרב ישראלי. 132כאחת".

, טען יעקב "תורת המדינה במשנתו של הרב ישראלי"בניתוח במאמר בו ביקש לצעוד צעד ראשוני 

בלידשטיין כי השפעה מעין זו קיימת ואף ניכרת היטב בפסיקותיו של הרב ישראלי בהלכות מדינה. 

מגלה כי  133לדבריו בחינת מאמריו ההלכתיים של הרב ישראלי משנותיה הראשונות של המדינה

בהלכות מדינה, היתה השאיפה "להעניק הכשר מקיף  "מטרת העל" שהנחתה את הרב ישראלי בדיוניו

אמנם  134למדינה... הכשר מבני והכשר ביצועי כאחד... כמעט כאילו תוצאות הדיון מוכתבות מראש".

הנטייה הזו "להעניק הכשר" למדינה קיצונית כל כך בעיני בלידשטיין עד שהוא מעלה תהיה אם, ועד 

של הרב ישראלי נוכח תופעת המדינה, כ"הלכה מגויסת"  כמה, נכון לאפיין את פועלו ההלכתי הנ"ל

בה המנהיג דתי מוכן לשעבד "את הדת הממוסדת לצורכי   erastianismהמבטאת ארסטיות

  135המדינה".

את קיצוניות העמדה אותה  שמחדנראה לי כי הערכתו של בלידשטיין נכונה בחלקה, אך יש לבחון 

 הוא מייחס לרב ישראלי. 

יין מדייק לחלוטין בקביעתו כי שני המאמרים הראשונים שפרסם הרב ישראלי נראה כי בלידשט

מכוונים היו להשיב תשובה חיובית מקיפה לשאלה אם ניתן לקיים על פי התורה  136בהתורה והמדינה

מדינה מודרנית בהנהגת פרלמנט הנבחר בבחירות דמוקרטיות. מאמרים אלה מספקים אכן ביסוס 

עומדת לכאורה בניגוד גמור לתיאור המונרכי העולה מכל אף שזו  ,רות זוהלכתי תיאורטי נרחב לאפש

משקפים אכן היחלצות מגמתית של ממש "ללמד זכות על  מאמרים אלההמקורות הקדומים, ובכך 

ואמנם, מגמתיות זו אכן מתבלטת ביותר בהיפוך המפתיע לפיו טוען הרב ישראלי שיש  137המדינה".

                                                           
. וראו דבריו של מרדכי ברויאר, "הדיון בשלוש השבועות 403לעיל, עמ'  118גולדמן, הערה אליעזר  132

הכינוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים, תשל"ט, עמ'  –בדורות האחרונים", בתוך: גאולה ומדינה 
56. 
של הרב ישראלי בשנים אלה בלבד, ראו תורת  בלידשטיין מבהיר שעיונו התמקד בכתיבתו 133

 .351לעיל, עמ'  88המדינה, הערה 
. לדבריו, "כל אימת שיישאל הרב על אודות 360לעיל, עמ'  88בלידשטיין, תורת המדינה, הערה  134

דינית קיימת, הוא יבוא וכלים מכשירים בידו", בעזרתם ישיג את מבוקשו, שם. אבחנה זו, תופעה מ
לפיה הבירור ההלכתי בנושא סמכות המדינה, מסתכם תמיד במתן ההכשר המבוקש, מוביל את חיים 

הכשר  –בורגנסקי להערכה המקבילה, כי "כמעט מתעורר הרושם שהרב ישראלי סימן את המטרה 
לעיל, עמ'  187ועל פי המטרה בנה את מערך הטיעונים ההלכתי", בורגנסקי, הערה  –הלכתי למדינה 

 שם.  277
 .361-360לעיל, עמ'  88בלידשטיין, תורת המדינה, הערה  135
שפטי המלוכה בימינו", ו"סמכות הנשיא ומוסדות ממשל נבחרים המדובר הוא במאמרים "תוקף מ 136

 פא.-סג; ע-לעיל, עמ' נב 89בישראל", שהודפסו לימים כסימנים ז וט בספרו עמוד הימיני, הערה 
 .181לעיל, עמ'  87ראו הרב אלישע אבינר, הערה  137
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הדמוקרטי כרצויה בעיני התורה לכתחילה, וכדרך שיש בה אף עדיפות מינוי השלטון  אופןלראות את 

 138מסוימת על פני מינוי השליט בידי נביא.

אולם, אין כל הכרח להסיק מכך מסקנה באשר להשתעבדות נפשית של הפוסק למדינה באופן שמניע 

י לא פנה אותו למצוא הצדקה לכל הנעשה בקרבה. על פי הדברים שראינו לעיל, נראה שהרב ישראל

לבקש מקור הלכתי לאפשרות להנהיג שלטון פרלמנטרי מתוך רצון להצדיק את הקיים, אלא מתוך 

ראוי שיהיה. האידיאה שהניעה אותו אכן כך כי אידיאולוגיה הציונית דתית פנימה ב מקורהתחושה ש

 זו היא ידיאהא .היתה השאיפה להדגים כיצד התורה הינה תורת חיים המתאימה לכל הזמנים

 שהובילה לחידוש ההלכתי מרחיק הלכת ולא השתעבדות וכניעה למציאות חיצונית כפויה. 

לעיל, הרב ישראלי הכיר היטב במרחק הרב שבין המציאות העתידית האידיאלית  הוזכרכפי ש

המקווה לבין זו החלקית שקיימת בפועל, והוא היה ער לצורך במלחמה עיקשת ארוכת שנים בכדי 

למקומה הראוי. ההתייחסות שלו למדינת ישראל היתה מורכבת, ודרו בה בכפיפה להביא את המדינה 

אחת תמיכה נלהבת ברעיון חידוש המדינה היהודית כמדינה מודרנית הלכתית, בצד תודעה 

אופוזיציונית תקיפה כנגד כל נסיון של מנהיגי המדינה החילוניים לעצב את אורחותיה בניגוד 

 139ו, היא שמנהירה את אותם המקומות שהטרידו את בלידשטיין,להדרכתה של תורה. מורכבות ז

קיימת בדברי הרב ישראלי, בצד ההתגייסות להצדקת המדינה בכלים בכך ש רשבהם הוא מכי

ביסוס תיאורטי לאפשרות הרצון להעניק הבחנה זו בין   140הלכתיים, גם ביקורתיות חריפה כנגדה.

פועל, בולטת הנעשה במדינת ישראל בלת הצדקת שאניהולה של מדינה הלכתית דמוקרטית, לבין 

סס את סמכויותיה יבו בשמאמר  פו שלסולהצמיד הרב ישראלי אותה במיוחד בהערת סיום 

נבחר באורח דמוקרטי. לדברי הרב ישראלי, על אף שכל מאמרו שההלכתיות של שלטון פרלמנטרי 

                                                           
הרב ישראלי יישם, ואולי הרחיב, את חידושו של הרב קוק שלפיו סמכויות המלך עוברים בהיעדר  138

המלוכה חזרה לידי העם. הרב קוק העלה את הטענה ביחס למציאות שבה המלוכה חסרה היות ואין 
ת הטענה, וקבע כי בנמצא נביא או בית הדין הגדול המוסמכים למנותו. הרב ישראלי הרחיב א

בסמכות העם מבחינה עקרונית להעמיד על עצמם שלטון מוסכם אף בימים שבהם ישנו נביא, ולא עוד 
-353לעיל, עמ'  88אלא שלדבריו דרך זו היא לכתחילה ממש, ראו: בלידשטיין, תורת המדינה, הערה 

 .271-270לעיל, עמ'  187ורגנסקי, הערה  הערה . וראו דבריו של ב354
חלק מהמקורות שקובצו בספר הרבנות והמדינה לא עמדו לנגד עיניו של בלידשטיין שציין בפירוש  139

כי הערכתו את משנתו ההלכתית מדינית של הרב ישראלי מתבססת על העולה מהדברים שפרסם 
 . 351לעיל, עמ'  88תורה והמדינה, בלידשטיין, תורת המדינה, הערה בה
"הערותיו המסייגות באות לפעמים בשולי התשובה ולפעמים במרכזה, אך הן נשמעות", והן  140

 88ורת המדינה, הערה מוכיחות שהרב ישראלי אינו "משועבד כל כולו לצורכי המדינה" בלידשטיין, ת
. כדוגמאות לכך בלידשטיין מציין שם לכך שהרב ישראלי מעלה את בעיית ההסתמכות 360לעיל, עמ' 

על הכרעת רוב שאינו יהודי דתי, כמו גם ההסתמכות על הכרעותיהם של נבחרי ציבור שפועלים מתוך 
ת או המגזרית ולא טובת הציבור כולו. כמו כן, הוא מציין שהרב ישראלי מגביל חיפוש טובתם האישי

בצורה רצינית את היקף סמכות החקיקה הממשלתית במקום שהיא מתנגשת עם דיני התורה, ובכך 
נוטל מידי ההנהגה המדינית את "סמכות ההכרעה בתחומים מרכזיים של החיים האזרחיים", שם, 

ן הסופי בלידשטיין ממעיט במשקל שיש לייחס לכל הנ"ל ומסכם בקביעה . עם זאת, בחשבו361עמ' 
ש"למרות כל אלה, ניתן לקבוע כי המגמה הדומיננטית אצל הרב ישראלי היא, כפי שציינתי, מגמת 

 .261לעיל, עמ'  88התמיכה במדינה וההסתגלות אליה", בלידשטיין, תורת המדינה, הערה 
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כך את המסקנה ו, אין להסיק מיש מקום בהלכה להנהגה פרלמנטרית שכזאכן שעסק בנסיון להוכיח 

 כי החלטות הכנסת תקפות בעיני ההלכה: 

 

אכן במה שנוגע לסמכות הכנסת לדון בענינים אלה וכן להמחות אחרים לדון בזה, הן 

מצד הרכב הנבחרים )פורקי עול תורה ומיעוטים של עמי נכר שיכולים להכריע 

, יש מקום לדיון רחב מצד לפעמים( הן מצד דרכי הדיון )שכל אחד דורש טובת עצמו(

  141עצמו.

 

לתת הכשר הלכתי מעשי להחלטות הכנסת, ולדברי הרב  נועדכלומר, המאמר התיאורטי המפורט לא 

שכלל עקרוניים קריטריונים הלכתיים  תשורהכשר מעין זה יש לבחון תחילה נתן תיבכדי שישראלי 

   142לא נידונו במאמרו.

מקום להסיק מרצונו העז של הרב ישראלי להוכיח שניתן  נדמה שדברים אלו מצביעים על כך שאין

לפיו עליו מתחושת מחויבות פנימית  מפעלו נבעלהנהיג מדינה מודרנית יהודית על פי התורה, כי 

שעמדו לעתים  143להצדיק מכל וכל את מבנה מוסדות המדינה, ומכל שכן ללמד זכות על החלטותיה

                                                           
לעיל, עמ' פא. אציין שהפיסקא המקורית הודפסה בהתורה והמדינה בשנת  89עמוד הימיני, הערה  141

תשי"ב, והשוו לדברים שכתב בשנת תש"ח על מגרעותיה של השיטה הדמוקרטית בה הכל מונע 
שתמש בכחו לניצול המיעוט עבור האינטרסים הפרטיים שלו, מחיפוש התועלת האישית כך שהרוב מ

 לעיל,  עמ' רנד.  198שיח שאול, הערה 
דברים אלו נכתבו במקורם במסגרת הערות עורך שצירף הרב ישראלי בעקבות מאמר של הרב  142

נה ד. הרב רבינוביץ תאומים טען שמטעמים בנימין רבינוביץ תאומים שהתפרסם בהתורה והמדי
שונים אין להעניק סמכות הלכתית להחלטות הכנסת. כתגובה לכך מציין הרב ישראלי שאין "לפטור 
שאלה זו, שהיא נוגעת לכל עמדתנו לממשלה לפי דרכי הבחירה והרכב האוכלוסיה הנוכחים במדינה, 

זו, שהיא נוקבת עד תהום מעמדנו כמסקנה שלא על סמך דיון רחב ומעמיק. אקוה שלשאלה 
והתייחסותנו למדינה, עוד יוקדשו מאמרים בהמשך", הרב שאול ישראלי, "בשולי המאמר", התורה 
והמדינה ד )תשי"ב(, עמ' פט. ואולם יצויין כי הוא עצמו אינו מפרסם בירור המוקדש לענין, ואף כאשר 

רה שנה, בחר לא להזכיר שאלה זו. פרסם את הדברים מחדש בספרו עמוד הימיני לאחר כחמש עש
הרב ישראלי חוזר בתקיפות על מוטיב זה, לפיו חסרונן של הקריטריונים הנוספים מעורר ספק גדול 
ביחס למעמד החלטות הממשלה, במסגרת דיון הלכתי בשאלת האפשרות להגדיר את מלחמת 

יציאה למלחמה, ראו: העצמאות כמלחמת מצווה של עזרת ישראל מיד צר בהיעדר מלך שיכריז על ה
לעיל, עמ' נא. ושוב התייחס לנקודות אלו בהרצאה שנשא בשנת תשכ"ג ובה עמד  89ארץ חמדה, הערה 

על  ההבדלים שבין המשטר המדיני הקיים לבין המשטר האידיאלי על פי התורה, הרבנות והמדינה, 
 .325-319לעיל, עמ'  91הערה 

בלידשטיין טען כי הרצון להעניק "הכשר מבני והכשר ביצועי" למדינה הובילה את הרב ישראלי גם  143
. 360לעיל, עמ'  88להכשיר "פעולות העשויות להיתקל בהתנגדות הלכתית", תורת המדינה, הערה 

כראיה לכך הוא מציין למאמרו של הרב ישראלי בו העניק ביסוס הלכתי לעריכת מפקד אוכלוסין, כמו 
גם למאמרו המפורסם בו הצדיק מבחינה הלכתית את פעולת קיביה בשנות החמישים. ביחס לשאלת 

את פעולות  מפקד האוכלוסין יש להעיר שהמניע של הרב ישראלי לא היה תחושת הצורך להצדיק
הממשלה, כי אם ההכרה בחשיבות שיש למפקד תושבים להנהגת מדינה בתנאי מציאות מודרניים 
)"שהמפקד נצרך להביא תועלת למדינה מהרבה בחינות ודאי יחשב דבר מצוה, והוא בכלל "לצורך" 
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בהווה לא טשטש מעולם את הפער שבין מדינת ישראל הרב ישראלי  144בניגוד מפורש לדיני התורה.

בעיניו עיקר תפקידם של נציגי הצבור הדתיים שבמערכת ולחזון האידיאלי של מדינה תורנית, 

  145הפוליטית הוא להיאבק על דמותה הראויה של המדינה.

לתאר בבואם  מגמתיות דומה לזו שעליה דיבר בלידשטיין מוזכרת גם אצל תלמידיו של הרב ישראלי

עמדתו אף הם סבורים שהשתעבדות למדינה, אולם , כמובן הזכירו בדבריהם, . הללו לאאת פועלו

האידיאולוגית של הרב ישראלי ביחס למדינה ומקומה בהליך הגאולה, הניעה אותו ככלל לתור אחר 

ב וזאת "על מנת שלא לקבל מצ ,מוצא הלכתי שיהיה בו בכדי ללמד זכות על המציאות הקיימת בשטח

אולם גם את דבריהם יש להבין בהתאם להבחנה שהוצגה לעיל בין  146שבו המדינה עוברת על ההלכה".

 . תורהה ניהנוגדות לדי המדינה לבין הצדקת החלטות הממשלההשלטוני של מבנה ההצדקת 

הדבר ניכר, למשל, בדברים עקרוניים שכתב הרב ישראלי בשנת תשי"ד בעקבות הוויכוח הציבורי 

: "חס לנו לנגח את המדינה , ואלו דבריופתח בשנות החמישים סביב סוגיית גיוס הבנותהנוקב שהת

                                                                                                                                                                             
לעיל, עמ' קמה(. בדומה לכך יש  89שבכה"ג הותרה הספירה ע"י דבר אחר", עמוד הימיני, הערה 

להעיר שבמאמרו בעקבות קיביה הרב ישראלי ביטא את עמדתו הפנימית, ויותר מאשר נסיון להצדיק 
פעולה בעייתית שנקטה בה הממשלה, יש בדבריו קריאת כיוון עקרונית המתפלמסת עם העמדה 

רשמית של המדינה שהתנערה מאחריות הרשמית של הממשלה באותם ימים. אל מול העמדה ה
למעשה שנעשה לדבריה על ידי תושבים מקומיים, תוך הבעת צער על תוצאותיה, קרא הרב ישראלי 
לראות בפעולות תגמול שכאלה תגובה מלחמתית ראויה ואף מלחמת מצוה של ממש. בכך הדבר דומה 

פרסם מאמר בו קבע שאין לקו שנקט הרב ישראלי שנים לאחר מכן בעקבות מלחמת לבנון כאשר 
חובה הלכתית להשאיר פתח במצור בשעת מלחמת מצווה, כאשר בסיכום דבריו התייחס לרפיסותה 

, ראו: הרב שאול ישראלי, "מצור של הממשלה שנכנעה לבסוף ללחצים החיצוניים שהופעלו עליה
 Arye Edrei, "Divine Spirit and, וראו: 36ביירות לאור ההלכה", תחומין ד )תשמ"ג(, עמ' 

Physical Power: Rabbi Shlomo Goren and the Military Ethic of the Israel Defense 

Forces", Theoretical Inquiries in Law 7 (2006), 255–297 על מקומו של הרב ישראלי .
 תרבות פסיקת הלכה בסוגיות מדיניות", בהתנגדות להסכמי אוסלו, ראו חיים בורגנסקי, "עוד על

 . 72-49(, עמ' 2003) 7דמוקרטית 
על רקע הוויכוח שהתנהל בשנות החמישים סביב שאלת חוק השבת, הקדיש הרב ישראלי בירור  144

הלכתי ממצה לשאלת ההיתר להצטרף לקואליציה פוליטית שרוב חבריה אינם שומרי תורה ומצוות. 
השותפים הדתיים אחריות  הדיון כולו נערך סביב הבעייתיות שיש בחברות בקואליציה המטיל על

חלקית גם להחלטות המתקבלות בניגוד לדיני התורה, ראו "בהלכות קואליציה", עמוד הימיני, הערה 
 קיד. -לעיל, עמ' צו 89
. וראו עוד דבריו שם 44לעיל, עמ'  91ראו סוף הציטוט מההערה הקודמת הרבנות והמדינה, הערה  145
: "עיקר העבודה צריכה להיות מופנית איפוא לא להתאים את עצמנו למציאות זו ]=מציאות 48עמ' 

-325החיים במדינת ישראל י.ר.[, אלא להיאבק על שינויה המוחלט". ראו עוד הרבנות והמדינה, עמ' 
ענין הפגמים הקיימים בדמוקרטיה המערבית לעומת הדרכתה של , דבריו שנשא בשנת תשכ"ג ב319

תורה לדרך הנהגת העם, וסיום דבריו כי "הרי חושך מפרדים בינינו לבין השקפת התורה, השקפת 
 האמת".

ראו: הרב בניהו ברונר, "מעמדם של בני המיעוטים במדינת ישראל על פי התורה", צהר לו  146
 . 181לעיל, עמ'  87דברי הרב אלישע אבינר, הערה . וראו עוד ב78-77)תשס"ט(, עמ' 
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בשם התורה. אדרבא, עלינו לחזקה ולסמכה, לעודדה ולכוונה. כי בה במידה שנתקרב עם התורה אל 

  147המדינה, תתקרב גם המדינה אל התורה, אל אורח חייה ואל דרך מצוותיה".

וד תנועת הפועל המזרחי התייחסה למאורעות מתוך נקודת מבט הרב ישראלי מקונן על כך, שבע

המציבה את צרכי המדינה "בראש דאגותיו", חלקים אחרים בציבור הדתי "אשר עמדתם מאז לרעיון 

המדינה התנודדה בין שלילה מוחלטת לספקנות מסתייגת", "נאחזו בשאלה זו והשתדלו לנצלה 

  148יינה". ושפוךאת המדינה, בחינת שבור חבית כאמצעי לנגח בו לא רק את הממשלה אלא גם 

ההתנגדות לדרכה ולהחלטותיה של הממשלה בפרשיית גיוס הבנות דחפה אף את המתונים בקרב 

ההנהגה החרדית לכיוון של התרחקות טוטאלית מהמדינה. הרב ישראלי, מתוך אמונה שהמדינה 

ות הממשלה הבעייתיות באופן סבר שיש להגיב להחלט 149"ממנה פנה וממנה יתד לגאולה השלמה",

אין מדובר עוד בתגובה הנובעת מהתייחסות לשאלה התיאורטית של במקרה זה אחר לחלוטין. 

האפשרות לנהל מדינה מודרנית על פי התורה, כי אם בשאלת ההתייחסות הראויה למדינת ישראל 

דה של מדינת שעה שהיא מונהגת על ידי אנשים הרחוקים מדרך התורה והמצוות. האמונה בתפקי

ישראל כחלק מתהליך הגאולה, מחייבת בעיניו לאמץ כיוון שונה. למול שלילת המדינה של היהדות 

החרדית, הוא ממליץ כי היהדות הנאמנה תתקרב אל המדינה מתוך אמונה שלבסוף המדינה עצמה 

לוגי תשוב "אל התורה, אל אורח חייה ואל דרך מצוותיה". יש לשים לב לכך שהוויכוח האידיאו

החריף הנידון כאן אינו נוגע לסוגיה ההלכתית שבבסיס הויכוח, קרי שאלת גיוס הנשים. אין בדבריו 

של הרב ישראלי דרישה ללמד זכות על החלטותיה של הממשלה שעה שאלו נוגדות את דעת ההלכה, 

הפומבי  ואמנם הוא עצמו היה שותף להתנגדות הרבנית נגד הצעת חוק הגיוס, וצירף את קולו לאיסור

   150שניתן בזמנו מתוך מגמה להילחם בהחלטה הבעייתית.

נאמנה את המניעים  ,המגמתיות הברורה שעליה הצביעו תלמידיו וחוקרי משנתו, מבטאת, אם כן

ר החלטות יהאידיאולוגיים שהובילו את הרב ישראלי לעיסוק בהלכות מדינה. אין כאן רצון להכש

ים, כי אם נסיון להראות כיצד יכולה ההלכה לכוון ולהדריך קברניטי המדינה החילוניבעיתיות של 

מדינה מודרנית על פי התורה. ואמנם בהתאם לשאיפתו זו המשיך הרב ישראלי לבחון במשך שנים 

רבות סוגיות מדיניות שונות שעלו על הפרק מנקודת מבט הלכתית. בהסתכלות כוללת על מאמרים 

                                                           
ו של התורה והמדינה משנת תשי"ד, הדברים הודפסו -ראו הקדמתו של הרב ישראלי לקובץ ה 147

. הרב ישראלי ממשיך שם ומבהיר את הבסיס 41' לעיל, עמ 91מחדש בהרבנות והמדינה, הערה 
האמוני לקביעתו זו: "כי מאמינים אנו באמונה שלימה שכל מה שהתרחש לעינינו בארץ הזאת לא 
במקרה התרחש... כי המדינה אשר קמה ותהי למציאות ממנה פנה וממנה יתד לגאולה השלימה", 

 הרבנות והמדינה, שם.
 תשי"ד(, עמ' ה. -ו )תשי"ג-"עם הקובץ", התורה והמדינה, ה 148
 תשי"ד(, עמ' ו.-ו )תשי"ג-"עם הקובץ", התורה והמדינה, ה 149
דת ומדינה, ירושלים,  -על ההתנגדות הרבנית באותם ימים ראו, זרח ורהפטיג, חוקה לישראל  150

. דבריו הבוטים של הרב ישראלי מכוונים היו כנגד חוסר המוכנות המוחלטת 261-238תשמ"ח, עמ' 
על אף אחת מנוסחאות הפשרה, וקידוש המלחמה המוחלטת בענין, ראו על כך דבריו של  להתפשר

 . 259ורהפטיג שם עמ' 



 

 35 

לאחר מלחמת יום הכיפורים, העיון במצבע אנטבה, אלה, דוגמת הדיון בהסכם הפרדת הכוחות 

ההכרעה של זרועות ניתן לומר כי הרב ישראלי מבסס בדבריו את סמכות  151ובמצור על ביירות,

 152.םבסוגיות מדיניות ובטחוניות הנצבות לפתח םכמיטב הבנתהשלטון, שעליהם לפעול 

בבירור הלכות מדינה, ואת יחסו לעצם העיסוק  שהביאוהו לאחר שעמדנו על מניעיו של הרב ישראלי

וגישתו הכללית לבעיות אלה, נפנה כעת לעיין באופן מדוקדק בדבריו ביחס למספר סוגיות מתחום 

 הלכות מדינה בהם פרש הרב ישראלי את משנתו.

 נפתח בסוגיית שילובם של נכרים במדינה יהודית.

                                                           
  כפר דרום, תשנ"ב. חוות בנימין, יז בספרו-ראו סימנים טו 151
בסיכום המאמר שכתב בעקבות מצור ביירות, כתב הרב ישראלי ההחלטה "נתונה לשיקול בלעדי  152

עמ' קיט. ובדומה  לעיל, 151הערה  האחראית למעשיהם", חוות בנימין,של מפקדי הצבא והממשלה 
עמ' קכה. והשוו חוות בנימין שם, לכך כתב עוד ביחס לסוגיית שחרור מחבלים בכדי לפדות בני ערובה, 

  ין שם, עמ' קכט; קלג.חוות בנימ לדברים שכתב בכיוון זה במאמרו בעקבות מבצע אנטבה,
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 פרק ב: מעמד הנכרי במדינת ישראל 

מדינה היהודית היתה אחת השאלות המרכזיות שהעסיקו את הרבנים בעיית שילובם של הנכרים ב

שהפנו את כחותיהם לבירור הלכות מדינה, כאשר הסוגיה שעלתה לדיון עוד לפני הקמת המדינה, 

 153ממשיכה עד היום לעורר דיון הלכתי ענף.

 .ניםהרב ישראלי עצמו עסק בשאלה זו בהזדמנויות שונות, ובהקשרים הלכתיים שונים, במשך הש

הוא ראה בסוגיה זו דוגמא מובהקת לשאלה מתחום הלכות מדינה אשר עליה ניתן לענות תשובה 

 154הלכתית מבוססת מתוך מקורות ההלכה, ושביחס אליה "יש מקום לפסק הלכה גם בזמן הזה".

דיונו הראשון התפרסם בשנותיה הראשונות של המדינה מעל דפי כתב העת התורה והמדינה, וזאת 

יונו של הרב ישראלי לתרום את חלקו לבירור יסודי של עמדת ההלכה ביחס לסוגיות כחלק מנס

  155העומדות בבסיס קיומה של מדינה יהודית לאור התורה.

מאמרו של הרב ישראלי עוסק בשאלת "מעמד הנוכרי במדינה ישראלית", ובאופן כללי יותר ב"קביעת 

ייחסות מפורטת ל"כמה מהלכות אלו שיש להן היחס בין העולם היהודי לעולם הנוכרי" וזאת תוך הת

  156משמעות מעשית בימינו".

הסוגיה עצמה כוללת היבטים רבים כאשר הרב ישראלי מתייחס במאמרו למספר נידונים הלכתיים 

איסור הנלמד מהפסוק )שמות כג, לג( "לא ישבו בארצך פן לבאר את הפונה תחילה  ואנפרדים. ה

לאפשר את עצם נוכחותם של נכרים בתוך גבולותיה של המדינה  יחטיאו אותך לי", הקובע שאסור

 . , ומכאן מתחיל דיונו, כדלהלןהיהודית

פשוטי המקראות מורים על כך שהאיסור להושיב נכרים בארץ מתייחס רק לגויים הנמנים על שבעת 

"פן עמי כנען, ואולם לדעת הרמב"ם )הלכות עבודת כוכבים י, ו( הטעם המופיע בסיומת הפסוק: 

ולכלול בו אף נכרים מיתר העמים גם  157יחטיאו אותך לי", מלמד שיש להרחיב את היקפו של האיסור

                                                           
למחקרים עדכניים העוסקים בסוגיה, ראו: אליעזר חדד, "מיעוטים במדינה יהודית היבטים  153

; אריאל פיקאר, "מעמד 88-7(, 2010) 80מחקר מדיניות  -הלכתיים", המכון הישראלי לדמוקרטיה 
 . 208-187(, 2009) 1הנכרי במדינת ישראל בפסיקת רבני הציונות הדתית", ראשית 

בראיון שנערך עמו בשנת תשל"ד, בה הוא נשאל על קיומה של מדינה יהודית בזמננו, הרב ישראלי  154
טען שיש להבחין בין שאלות ונושאים שונים. יש נושאים שבהם "יש לחפש ולמצוא את התשובה 
 בהלכה", ואלו בתחומים אחרים כגון השיקול הפוליטי אם לפרוש מהממשלה על רקע התנגדות לחוק
בעייתי וכדומה, חובה ללמוד את רצונה של תורה ולהישמע ל"דעת תורה" אך ביחס אליהם "לא 

 .209לעיל, עמ'  91תיתכן הלכה חתוכה ופסוקה", ראו, הרבנות והמדינה, הערה 
 .356-352לעיל, עמ'  88ראו תיאורו של בלידשטיין, הערה  155
 קטו.-לעיל, עמ קיד 89עמוד הימיני, הערה  156
חכמים דרשו מטעמה של המצוה המופיע בכתוב, שיש לצמצם את חלותו של האיסור ולהוציא  157

ב, ואולי אף את אלו שבפועל אינם עובדים מתוכו את הגויים אשר מקבלים על עצמם להיות גרי תוש
עבודה זרה, לסיכום שיטות הראשונים בענין, ראו באינציקלופדיה התלמודית כרך ה, ערך גוי, טור 

 שנה.-שנד
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מדברי הרמב"ם עולה עוד, שאף שטעם האיסור הוא בכדי שהנכרי לא יחטיא את ישראל  158כן.

. בפועל עובד עבודה זרהשהנו בעבודה זרה, ישיבתו של הנכרי בארץ אסורה אף אם אין מדובר באדם 

אינו מקבל על עצמו בפני  הנכרי האדםיסור הישיבה בארץ נשאר בתוקפו וחל על כל הגויים כל עוד א

כנס בכך לגדר ההלכתי של גר תושב. הרמב"ם מוסיף ומציין להבית דין לשמור על שבע מצוות בני נח ו

 ומכאן 159בהם אין היובל נוהג אין על בית הדין להתעסק בקבלת נכרים כגרי תושב,ששבימינו 

מתבקשת המסקנה שלשיטת הרמב"ם מדינה יהודית אינה רשאית כיום להעניק זכויות אזרח, ולו 

המינימליסטיות ביותר, לנכרים תושבי הארץ, ולא עוד אלא שהעמידה על הדרישה ההלכתית דורשת 

למנוע אפילו את עצם כניסתם הארעית של נכרים לגבולות הארץ למטרת ביקור: "ואפילו יושב ישיבת 

י או עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור בארצנו אלא עד שיקבל עליו שבע מצות שנצטוו בני ערא

  160נח שנאמר לא ישבו בארצך אפילו לפי שעה".

בניגוד מוחלט לרצון לנהל מדינה מודרנית בהתאם לדרישות  , כמובן,דרישה הלכתית זו עומדת

 ההלכה. 

הכסף משנה על אתר, איסור הושבת נכרים בארץ אמנם, לעומת תיאור הדברים הנ"ל, לדעת הדברי 

 162מבלי להעריך עד כמה הסבר זה מתיישב בלשון הרמב"ם, 161חלה רק על עובדי עבודה זרה בפועל.

ברי כי מכאן נפתח פתח התחלתי לכל המבקשים את הדרך ליישב את הסתירה שבין דרישות ההלכה 

דית, וזאת אף לפני שמתייחסים לתביעה לבין האפשרות להעניק זכויות אזרח לנכרים במדינה היהו

  163היסודית בכל מדינה דמוקרטית מודרנית לשוויון זכויות מלא בין אזרחיה.

 בססמת 164, שאינו מחייב לאמץ את הסברו של הכסף משנה לדברי הרמב"ם,לבעיה פתרון אפשרי נוסף

נה נוהגת כי אם . לדברי הרמב"ם, הלכה זו איהנ"להקדים הרמב"ם עצמו להלכה אותם דברים שעל 

בשעה שיד ישראל תקיפה על הגויים, ואילו בשעה "שיד עכו"ם תקיפה על ישראל" לא רק שאין חיוב 

                                                           
ראשונים אחרים, דוגמת הראב"ד על אתר, הבינו שהאיסור מוגבל לשבעת עמי כנען, ולשיטתם אין  158

שונים בענין, ראו באנציקלופדיה התלמודית כרך ה, ערך לדברים השלכה מעשית. לסיכום שיטות הרא
 שנה. -גוי, טור שנד

 ראו הלכות עבודת כוכבים, י, ו.  159
רמב"ם, שם. וראו בכסף משנה על אתר )ד"ה "אין כל הדברים האלו"(, שהרמב"ם למד מטעם  160

 הדין להרחיב את חלות האיסור ליתר העמים: ""דהא בהו נמי שייך פן יחטיאו". 
 סף משנה, הלכות עבודת כוכבים י, ו, ד"ה "כתב הראב"ד". כ 161
הרב ישראלי דוחה את דברי הכסף משנה מכח הדיוק בלשון הרמב"ם שממנו עולה שכל עניינו  162

ומהותו של מעמד ההלכתי של גר תושב הוא להתיר את ישיבת הנכרי בארץ. הרב ישראלי מסביר 
, כאשר לדעת הרמב"ם מדובר בהליך גרות של ממש שיסוד המחלוקת בהבנת מהות המושג, 'גר תושב'

 קכא.-לעיל, עמ' קכ 89המחייבת ממילא את מילוי כל התנאים הנצרכים לכך, עמוד הימיני, הערה 
 הדברים מתייחסים בבירור למוסלמים, שהרי כבר הרמב"ם קבע ביחס אליהם שאינם בגדר עובדי 163

עבודה זרה. בכדי להחיל זאת אף על הנוצרים יש לאמץ דעות הלכתיות שונות שנאמרו בענין, וראו 
 . 18-16לעיל, עמ'  115אצל הרב הרצוג, תחוקה לישראל, הערה 

מתן זכויות אזרח גם אם מאמצים את דברי הכסף משנה, אין בכך בכדי לתרום לפתרון לבעיית  164
שוות אף לאנשים שכלולים בודאי בגדר עובדי עבודה זרה. וראו דבריו של הרב הרצוג ודיונו בענין זה 

 .21לעיל, עמ'  115בהתיחס להודים סינים, ויפנים, תחוקה לישראל, הערה 
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לפעול לגירושם ולהרחקתם של הגוים מן הארץ, אלא שמצווים ישראל אף לנהוג כלפי הגוים בדרך 

 165ארץ בחמלה ובכבוד.

ינת הענין מתוך תחושת מצוקה , הציפייה המתבקשת היא כי פוסק הלכה הניגש לבחזאתלאור 

ת והמציאות הנתפשדרישות הקושי לגשר על הפער הגדול שבין הדרישה ההלכתית לבין לנוכח הנוצרת 

במדינה מודרנית, יבחר לנווט את דרכו ההלכתית בהתאם לנתיבים שתוארו. הדגמה  ןת מאליהוכמובנ

בו  166יות המיעוטים במדינה היהודית,ברורה לכך ניתן למצוא בדיונו של הרב יצחק הרצוג בסוגיית זכו

  167בכדי למצוא פתרון לבעיה.שצוינו מקורות ההוא אכן נשען על 

נוסיף כאן מספר מילים על מגמת דבריו של הרב הרצוג, שכן הדבר ישמש כרקע להבהרת הכיוון 

או ה כשלעצמתיאורטי בסוגיה העיון ה ושל הרב הרצוג אינ יונוהנבדל בו נוקט הרב ישראלי. תכלית ד

שיוכל להתקבל על דעת  ,הפלפול בשיטות הראשונים השונות. שאיפתו היא למצוא פתרון הלכתי מעשי

האו"ם לדרישות והתנאים שמציב דרישות הסתירה שבין ל ,מרבית תושבי המדינה החילוניים

בנכונותו להסתמך על  היטב גישתו התכליתית של הרב הרצוג לבחינת הסוגיה ניכרת 168ההלכה.

של הכסף משנה הנ"ל, מבלי לדון במידת התאמתם ללשון הרמב"ם, שכן לצורך פתרון הבעיה פירושו 

  169די לנו בכך שניתן להישען על פרשנותו, וזאת "בין דעת הרמב"ם באמת כך או איננה כך".

                                                           
 , י, ה.כפי שפסק הרמב"ם, הלכות עבודת כוכבים 165
יחד עם התלהבותו המרובה מהקמת המדינה ותקוותו כי זו תשמש כ"הקדמה למילוי יעודי  166

מדינה "יהודית  הנביאים", הכיר הרב הרצוג בבירור בקושי להציג מתווה לפיו תוכל מדינה זו להיות
 115תחוקה לישראל, הערה  על פי התורה, ויחד עם זאת דמוקרטית במובן הריאלי של מונח זה",

לדברי הרב הרצוג, "הדבר הקשה ביותר בקשר עם האופי הדימוקרטי של המדינה,  .2; 20עמ' לעיל, 
שעל כל פנים במדה חשובה עומדים, ויעמדו, על זה האו"ם במסרם לנו את הכח ליסד את המדינה 

הערבים והנוצרים הנמצאים בארץ ישראל. זוהי כמעט  היהודית, היא שאלת זכויות המיעוטים כלומר
נקודת הכובד. ...שהאומות המאוחדות בודאי יעמדו על זה בכל תוקף... ]ש[לא תקופחנה זכויות 

. וראו בהערת העורך, עמ' כז שם, על כך שעיקר ספרו של הרב 12המיעוטים, תחוקה לישראל, שם עמ' 
 הנ"ל שבין ההלכה לדמוקרטיה". הרצוג הוקדש לעיסוק "בסילוק אבני הנגף 

. "הרי לנו שני עמודי התורה הללו, הראב"ד 14לעיל, עמ'  115ראו דבריו בתחוקה לישראל, הערה  167
ומרן בעל שולחן ערוך ז"ל, מסכימים לדעת אחת, שנכרי שאינו עובד ע"ז אעפ"י שלא קיבל בפני בית 

ל ישראל אין למנוע ממנו הישיבה בארץ ישראל. חוץ מזה כבר הכריע קודמי ז"ל ]=הרב קוק דין ש
י.ר.[ ...שאומה שלמה שקיבלה עליה שבע מצות, גם בזה"ז יש להן דין גרים תושבים". וראו עוד דבריו 

 תחת הכותרת "חלות האיסורים כשאין ידינו תקיפה". 19שם עמ' 
לפלפל, אבל אין זה כוונתי בספרי זה למו"מ בהלכה", תחוקה  וראו לדוגמא הערתו "והרבה יש 168

. "המטרה העיקרית שלי היתה להראות שקיימת אפשרות ליצור 14לעיל, עמ'  115לישראל, הערה 
הקדושה",  תחוקה למדינה היהודית ולכונן בה משטר משפטי שלא יהא בשום פרט בניגוד לתורתנו

. וראו בהמשך דבריו שם בהסבר נחיצות הענין הנובעת מכך שאם לא 1תחוקה לישראל, שם, עמ' 
תימצא הדרך לנהל מדינה דמוקרטית שלא בניגוד לדיני התורה, הדבר יוביל לחילול שם שמים גדול 
י כתוצאה מכך העם יתרחק מאימוץ ההלכה היהודית כבסיס לשיטת המשפט במדינה שתקום: "כדא
לדעתי להתאמץ בכל הכחות לשם מטרה זו. כי אם, ח"ו, נתרפה במלאכת שמים זו... ח"ו, שהרוב 
הגדול של הישוב יתיאש, ח"ו, מן התורה, ויאמץ לו לבלי התחשב עם תורת קדשנו, שורש נשמתנו, 
מו איזו תחוקה גויית מודרנית מן המוכן, ואיזה ספר משפטים וחוקים שוויצרי או אחר, וזה כבר בעצ

 היסטורי, וחלול גדול כלפי חוץ".  -דתי -רוחני –יהא הרס פנימי גמור 
 .14לעיל, עמ'  115תחוקה לישראל, הערה  169
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על רקע הדברים הללו בולטת גישתו הנבדלת של הרב ישראלי במאמרו. על אף העובדה שהרב ישראלי 

השתנתה בינתיים לבלי היכר. בשטח ו שנים בודדות לאחר הרב הרצוג, המציאות כותב את מאמר

הציפייה הדרוכה לקראת הקמתה המקווה של המדינה, שעמדה ברקע כתיבת בירורו של הרב הרצוג, 

חלפה ועברה והרב ישראלי מתיישב לבחון את הנושא בשעה שהמדינה כבר ניצבת מול עיניו כמציאות 

ג התייחס לדרישות האו"ם כדבר שלא ניתן להתעלם ממנו, הרב ישראלי רואה חיה. בעוד הרב הרצו

בכיוון אחר, בעוד הרב הרצוג  170.לנגד עיניו מדינה עצמאית שיש בכחה גם לדחות תכתיבים חיצוניים

האמין כי מנהיגי העם יבקשו לבסס את המדינה החדשה על אדני התורה וההלכה ויפנו לשם כך אל 

הרב ישראלי מתיישב לבחינת העניין לאחר שתקווה זו כבר  171ולקבל את דעתם, חכמי התורה להיוועץ

  172התבררה בעיניו כאשליה, וברור לו שההנהגה מתעלמת מדעת הרבנות וכלל אינה מעוניינת להכירה.

כתוצאה מהנ"ל, הרב ישראלי בוחן את שאלת היחס ההלכתי הראוי לאזרחיה הנכרים של מדינה 

ללחצים חיצוניים, וגם לא ללחץ זמן. הדיון התיאורטי העקרוני והנסיון לברר  יהודית מבלי שהוא נתון

את יסודות הסוגיה נתפשים כבעלי חשיבות לעצמם. הרב ישראלי עורך דיון ממצה הכולל העמקה 

ואף אינו חש בצורך לסכם את דבריו  173בביאור שיטת הרמב"ם, כמו גם בשיטות הראשונים האחרות,

  174ת ברורות.ולנסח מסקנות הלכתיו

 

                                                           
בהקדמה שכתב למאמרו בעקבות קיביה שנתיים קודם לכן, התייחס הרב ישראלי לתגובה הראויה  170

ופעלים נגדנו. לאחר שתיאר את "יושרן" של המדינות המגנות את ישראל ללחצים בינלאומיים המ
לאחר שהיו אדישים קודם לכן לפגיעה נגד יהודים, המשיך וכתב: "לא מפיהן אנו חיים, ולא מהן 
נלמוד יושר וצדק. אולם חובה מוטלת עלינו לברר את דרך תגובתנו הנאותה לפי התורה אשר דרכי' 

 לעיל, עמ' קסב.  89שלום", עמוד הימיני, הערה  דרכי נועם וכל נתיבותיה
: "כסבורים היינו שתיכף להכרזת 211לעיל, עמ'  115ראו דבריו בספר תחוקה לישראל, הערה  171

"כדת מה  –יו נמלכים מיד בסמכות התורה בארץ המדינה, הגורמים הקובעים בשטח הזה, יה
-. וראו עוד דבריו של הרב איתמר ורהפטיג בהקדמתו לספר, שם עמ' כח222לעשות?" ועוד שם עמ' 

כט, והערתו שם כי "ראויה לציון העובדה, כי אף לאחר קום המדינה, עד סוף תמוז תש"ח חשב הרב 
 שיש סיכוי לקבלת משפט התורה". 

ב הרצוג בהרצאה שנשא בסוף שנת תש"ט: "אבל מה היה... התורה נשכחה... לא כך התבטא הר 172
פנו אלינו, לא נשאלנו, לא נדרשנו, לא לעיין ולא להורות, לא לברר הלכות ולא לתקן תקנות, ואפילו 

 . 222לעיל, עמ'  115ליעץ לא נתבקשנו", תחוקה לישראל, הערה 
הרב ישראלי אף מנתח באריכות את הבדלי הגישה שבין שיטת הרמב"ם עצמו ביד החזקה לבין  173

דבריו בספרו ספר המצוות, וזאת אף שאין לכך כל השלכה מעשית, שכן ההלכה תיקבע לאור עמדתו 
 קכו. -לעיל, עמ' קכג 89של הרמב"ם ביד החזקה, ראו עמוד הימיני, הערה 

את הדיון שבחלקו הראשון של המאמר המוקדש לבחינת איסור לא ישבו בארצך הרב ישראלי  174
מסכם, בעוד הדיון באיסור "לא תחנם" נשאר פתוח ללא כל סיכום. וראו בהקשר לכך את הדגשתו 

כה ברורה", כלומר בהקדמתו לגליון השני של התורה והמדינה כי מדובר ב"בירורי הלכה, ולא הל
. 39לעיל, עמ'  91בליקוט ובירור החומר ולא בקביעת תשובות מפורטות, הרבנות והמדינה, הערה 

ואמנם כאשר הרב ישראלי נדרש לסוגיה זו מחדש שנים לאחר מכן בהקשר הלכתי מעשי, וזאת 
עובדיה יוסף בשאלת החזרת שטחים, הוא כותב בקצרה כי איננו  במסגרת וויכוחו ההלכתי מול הרב

מחוייבים לגרש את הנכרים כל שאין ידנו תקיפה, הרב שאול ישראלי, "מסירת שטחים מא"י במקום 
 .54פקוח נפש", תחומין י )תש"ן(, עמ' 
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 מצוות היחידלמצווה ציבורית בין 

מכיוון אחר לחלוטין הרב ישראלי דוחה את הסברו של הכסף משנה לדברי הרמב"ם, ומציע פתרון 

  .לבעיה הנוצרת מהרצון לגשר בין ההלכה לבין מציאות החיים של מדינה מודרנית

ך מוגדרת אמנם ככוללת את חידושו המרכזי של הרב ישראל הוא באמירה שמצוות לא ישבו בארצ

החובה להרחיק כל נכרי מן הארץ, אלא שלמעשה מצווה זו אינה נוהגת כיום. לדבריו יש להכיר בכך 

שמצווה זו אינה מצווה המוטלת על כל יחיד ויחיד כי אם מצווה ציבורית המוטלת על כלל ישראל 

להציע הסבר מחודש  כולו. העמידה על כך שמדובר במצוות הציבור מובילה את הרב ישראלי

להגדרתה המעשית של המצווה. לאור הגדרת המצווה כמצות הציבור, מתבקשת לדעתו ההבנה 

לחייב את הפרט לדאוג של המצווה אין עניינה  .שמצווה זו באה לחייב פעילות בקנה מידה לאומי

הרחקת על הקפיד להוצאתו של נכרי בודד מהארץ, כי אם לחייב את הציבור כולו בדאגה הלאומית ל

המדינה היהודית  מנהיגי. כלומר, התורה פונה במצווה זו אל של הארץ הנכרים כולם ממלוא שטחה

בדרישה שיפעלו לגרש מגבולות הארץ את כל הגויים המצויים בקרבה. הגדרה זו מוליכה למסקנה כי 

יתנת המצווה כלל איננה בתוקפה במציאות שבה פעולה ציבורית בקנה מידה רחב שכזה איננה נ

 לביצוע. 

עמוד על לנבהיר תחילה את תוכנו של המהלך העיוני המגבה מסקנה הלכתית זו, ולאחר מכן ננסה 

מחודשת נסמכת על ביאור מקורי שמציע הרב ההגדרה ההמגמה שהובילה להגדרה מחודשת זו. 

מן קבע שמצוות לא ישבו בארצך מחייבת רק בזהם בשהוזכרו לעיל הרמב"ם דברי ישראלי לכוונת 

שיד ישראל תקיפה על האומות. לטענת הרב ישראלי, אין להבין את משמעות הדברים כפשוטם כפטור 

, הבנה זו לא עת הרב ישראלי. לדלקיימה מעשיתהאפשרות ה חסרהמצוה בזמן שהשל  הקיומחובת מ

י תיתכן משום שפטור מעין זה קיים ביחס לכל מצוות התורה ו"לא הי' צריך הרמב"ם להזכיר זאת, כ

משום כך, הרב ישראלי  175זה דבר המובן מאליו וכשם שאינו מזכיר פטור מעין זה בכל המצוות".

תנאי זה לחלות המצווה דווקא כאן משום שהדברים נוגעים  הרמב"ם הזכיר סבור שיש להבין כי

נם ולא על כל יחיד ויחיד. שלטו רביםלהגדרתה המהותית של המצווה כמצוות הציבור המוטלת על ה

שענינה קיומה של המצווה משום שמדובר במצווה התחייבות בשראל על הגויים מהווה תנאי לי של

בהיעדר שלטון יהודי מרכזי החולש על שטח הארץ  176הוצאתם של כל הגויים השוהים בתחומי הארץ.

                                                           
קכא. השוו לדבריו במאמרו בתחומין שבהערה לעיל. הרב לעיל, עמ'  89עמוד הימיני, הערה  175

ישראלי מציין לאותה קושיה כנגד ההבנה הפשוטה של דברי הרמב"ם, אך מציע הסבר חלופי לדברים: 
"ופירוש הדברים "שאין היד תקיפה" הוא, על כרחך לא משום סכנת נפשות, כי זהו דבר שאצ"ל הוא, 

שהתנהגות זו נחוצה למען אפשרות קיום יחסים נורמליים עם והוא פטור בכל המצוות. אלא הכוונה, 
עמי הסביבה, וכן שלא לתת פתחון פה לגויים במדינותיהם, נגד היהודים היושבים בארצותיהם. א"כ 

 . 54אין כיום חיוב זה, של גרוש נכרים מתוכינו", תחומין שם עמ' 
מר שעל אף העובדה שיש להיכנס הצעה נוספת שמעלה הרב ישראלי להסבר כוונת הרמב"ם היא לו 176

למלחמה לשם קיומה של מצווה זו, הציווי אינו אלא במקום ש"ידנו תקיפה" במובן זה שהנצחון 
מובטח מראש ואין חשש כלשהו שעם ישראל ינוצח. הרב ישראלי דוחה הסבר זה לבסוף שכן התורה 

לארץ ושם הזהירה התורה ציוותה על מצוות לא ישבו בארצך יחד עם מצוות המלחמה בשעת הכניסה 
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כולו, לא ניתן לקיים את המצווה המחייבת את הוצאתם כולם, ועל כן במציאות זו אין חובה לפעול 

 חלקי של המצווה: לקיום 

 

נראה שאין ענין המצוה נגד כל נכרי ביחוד כי לזה ל"ש מצות מלחמה, אלא שעיקר 

המצוה היא שלא ישבו כלל בארצנו, וכל עוד שגרים מהם בארץ לא נתקיימה 

המצוה כלל. ...אם אין יד ישראל תקיפה... אין מצוה זו קיימת גם כלפי אלה 

מהעכו"ם לגור בארץ מבלי אפשרות  שיכולים להוציאם, כיון שישארו עוד

להוציאם... ולפ"ז אין הפירוש שהמצוה קיימת אלא שאנוסים מלקיימה, אלא שגם 

במה שיכולים ג"כ פטורים, ואין זה בדומה לפטור מצד אונס או אי אפשרות, 

 177ולזאת הצריך הרמב"ם להשמיענו פטור זה.

 

המציאות הקיימים במדינת ישראל אין  בתנאי 178לסיכום טענתו מסביר הרב ישראלי שלדעת הרמב"ם

 המצווה חלה:

 

ולענין זמננו אף שמבחינת מקרה בודד זה או אחר יש הכח ביד המדינה, אין חיוב 

לעשות זאת כי אין אנו בגדר יד ישראל תקיפה... ואף הארץ אינה כולה בידינו ואין 

ין באפשרות לכלל ישראל לקיים מצוה זו של הוצאתם כליל מהארץ, ממילא א

 החיוב גם כלפי אותם מקומות שיד ישראל תקיפה, וכנ"ל באורך.

 

סיבה נוספת ללמסקנה הלכתית נוספת, ובעיני הרב ישראלי הגדרת המצווה כמצוה ציבורית מוליכה 

כי אם על כן אין מתחייבים בה צווה ציבורית היות ומדובר במ .המצווה אינה חלה כיוםהסביר מדוע ל

 בארצם: בשעה שרוב ישראל יושבים

  

                                                                                                                                                                             
"שלא לפחד מפניהם גם כשהם נראים חזקים לאין שיעור מישראל כי עלינו לבטוח בעזרת ה' שימגרם, 
וכיון שנצטוו על עיקר המלחמה עבור קיום מצוה זו וכנ"ל, שוב אין מקום לשיקולים וחששות על אי 

 מוד הימיני, שם, שם. הצלחה אלא יש לבטוח בצור ישראל וגואלו שיבוס צרינו לפנינו", ע
 לעיל, עמ' קכב. 89עמוד הימיני, הערה  177
הרב ישראל עוסק גם בשיטותיהם של ראשונים אחרים ומבאר שלדעת הראב"ד האיסור להושיב  178

ילה בכל זמן גם נכרים בארץ מתייחס רק לז' עממין, ואף ביחס אליהם קבלת ז' מצוות בני נח מוע
כאשר אין היובל נוהג, ולדעתו גם רש"י סבור כן, ואף הרמב"ן מתיר ישיבת גוים המקיימים בפועל 

 קכב.-לעיל, עמ' קיט 89שבע מצוות בני נח, עמוד הימיני, הערה 
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וכן מכיון שהיא מצוה המוטלת על הכלל אין חיוב זה אלא כשיש רוב ישראל בארץ. 

 179ובדומה למש"כ החינוך לענין בנין ביהמ"ק )מצוה צה(.

 

ולא במצווה המוטלת שמדובר אכן במצווה ציבורית,  ההבנהעל כולו המהלך המתואר לעיל, מבוסס 

מוכין שמציע הרב ישראלי להסברו המחודש, נמצא כי מנין? כאשר נעיין בתי אתאך זעל כל יחיד, 

טענתו נשענת על הנחה הלכתית אשר חוזרת ומופיעה בדבריו אף במקומות נוספים, והיא ההנחה שאם 

התורה מצווה לקדש מלחמה לשם קיומה של מצווה נתונה, אזי הדבר מלמד על כך שהמצווה האמורה 

פורשת מם איננו מוצאים בשום מקום קביעה ואמנ 180הינה מצווה ציבורית המוטלת על הכלל.

הילחם על מנת לקיים את מצוות לא ישבו בארצך, אך הרב ישראלי סבור שכך הוא צאת ולהמחייבת ל

ד( -המצב. לדעתו, מצוות לא ישבו בארצך היא המקור להלכה המופיעה בהלכות מלכים )פרק ו, א

 מצווה זו היא מקור החובההיא נלחמת, ו לפיה עם ישראל אינו רשאי לכרות ברית שלום עם אומה בה

לאור טענתו זו  181.לקבל על עצמם שבע מצוות בני נחהצד שכנגד מלחמה עד שיסכימו בלהמשיך 

מצוות "לא ישבו" שעל סמך הנחה זו, מלחמה של ממש. ניהול מצווה זו מחייבת מתברר שאכן 

דובר במצוות הצבור והכלל: שמ להסיק את המשכה של מצב לחימה, טוען הרב ישראלי שישמחייבת 

 ."המלחמהאין זו מצוה המוטלת על היחיד אלא על הכלל כולו, כי להם "ש

 

 חולשת ההווה או גדלות כוונת המצווה 

 מתוך דברים אלו נבקש לעמוד מעט על המגמה שהובילה את הרב ישראלי לחידושו. 

רב ישראלי, קרי בטענה כאשר מתמקדים אך ורק בשורה התחתונה ההלכתית המוצעת במאמרו של ה

שמצוות לא ישבו בארצך אינה שייכת כיום משום שאין ידנו תקיפה, ניתן בקלות לטעות במחשבה 

אף הם העלו טענה קרובה. אולם, בעוד כן שמסקנת הרב ישראלי זהה לזו של פוסקי הלכה אחרים ש

ל מעמדה אחרים מזכירים את החשש מפני ההשלכות האפשריות שיהיו לקיומה של המצווה ע

                                                           
לעיל, עמ' קכב. לדעת הרב ישראלי שני ההיבטים של היות המצווה מצווה  89עמוד הימיני, הערה  179

הגדרת המצווה כמחייבת את הוצאת כל הנכרים מן הארץ, וחלות המצווה רק בשעה שרוב  –ציבורית 
רמוזים בדברי הרמב"ם בכך שחילק בדבריו בין פטור הנובע מכך ש"אין רוב  –ישראל יושבים בארצם 

שראל" מצויים בארץ, ופטור שני "מצד שישארו ממילא עוד עכו"ם בארץ, ואז הוצאת איזה מהם י
 אינה מעלה ואינה מורידה", עמוד הימיני שם. 

הנחה זו מופיעה בדברי הרב ישראלי במקומות נוספים, והקדשנו דיון עצמאי לסוגיה בפרק על  180
 מלחמת עזרת ישראל מיד צר.

לעיל, עמ' קיט. הרב ישראלי סבור שאף דברי הרמב"ם )הלכות מלכים ח, י(  89עמוד הימיני, הערה  181
בדבר החובה לכוף את כל באי העולם לקבל שבע מצוות בני נח, מיוסדים על מצוות "לא ישבו 

 ו מקומם במלחמה".בארצך", וכוונת הדברים היא רק כלפי הגויים המצויים תחת ידנו "שכבש
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אינו מופיע כשיקול משמעותי בדברי הרב ישראלי. אם הרב הרצוג,  חשש זה 182הבינלאומי של המדינה,

ן ידינו תקיפה" ושאין אפשרות אי"שמלמד ההתחשבות במצבה הבינלאומי של המדינה שר ולמשל, סב

בסס הרי שהרב ישראלי אינו מת 183זו ולהרחיק את הנכרים מגבולות הארץ,מצווה מעשית לקיים 

 על התחשבנות "גלותית" שכזו כלל. בדיונו 

נובע מהתחשבות חיצוני ש הכרח לדבריו הפטור מחובת הוצאתם של הנכרים מגבולות הארץ אינו

ההלכתי יש פטור את ה .בסכנות ובהשלכות הבינלאומיות שעלולות להיגרם מקיומה של המצווה

הרב ישראלי סבור שעם ישראל  וחנית.רה הומגמתשל המצווה הציבורית  המהותלהבין על רקע הבנת 

 תםשיאפשרו את צמיחאידיאליים ר תנאים ויצנצטוו להרחיק את הנכרי מהארץ כחלק ממגמה ל

המצווה ניתנה מתוך מגמה להטיב כפי שמגדיר זאת הרב ישראלי, ועלייתם לפסגה תרבותית. הרוחנית 

מונה טהורה באחדות ה' ומתממש לאפשר לעם לפתח "אורח חיים הבנוי על אלאנושות כולב, ומטרתה 

בצדקה ומשפט, שרק עי"ז יובטח קיומו הוא ותאופשר השפעתו המבריאה על משפחת העמים 

, כי אם ההבנה מקיום המצווה בהווה לא הפחד מפני דעת האומות היא שמוליכה לפטור 184כולה".

. הפטור ניתשלמות רוחמדרגה גבוהה של הגיע לשמתחייבים בה רק לאחר שהעם שמדובר במצווה 

מצווה להבנתו ה 185.רוחנית להתחייב בהבשל  ואינאינו נובע מהסכנות הכרוכות בקיומה, העם פשוט 

יש במצווה שמדובר אלא  ,גוישכנו הל נוביחסים שביובד' אמותיו של האדם הפרטי כלל  עוסקתאינה 

ומבקש  ארצויושב בכבר מצווה מופנית אל העם בשעה שהוא . ככזו החלק מחזון הגאולהלראותה כ

היאחזות מלאה ושלמה של רוב עם ישראל מותנית על כן בציבורית החובה וה ,מדינה אידיאליתלבנות 

 .בכל מרחבי ארצו

 מדינת ישראל ומלכות ישראל

ההשוואה בין דברי הרב ישראלי לבין דבריו של הרב הרצוג בנושא זה שופכת אור על מאפיין חשוב 

 ישראלי אל מדינת ישראל. נוסף בהתייחסותו ההלכתית של הרב 

                                                           
ראו על כך אצל הרב יהודה זולדן, "מינוי נכרים לתפקידים ציבוריים", תחומין כג )תשס"ג(, עמ'  182

, הכותב שאין מקום להקפיד במדינת ישראל על דין "מקרב . השוו ללשונו של הרב עוזיאל357-356
ינו בכל הארצות גלותם", אחיך" ביחס לכל השררות הואיל "ואין ידינו תקיפה... וגם מפני שלום אח

ועיין עוד בדברי הרב ברוך מרקוס, רבה של  .255עמ'  לעיל, 115הערה  בתוך ספר תחוקה לישראל,
 .265-264חיפה, בחלק הנספחים שבסוף ספר תחוקה לישראל א, 

והשווה לדברי הרב חיים דוד הלוי "דרכי שלום . 19לעיל, עמ'  115ראו תחוקה לישראל, הערה  183
 . 72ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים", תחומין ט )תשמ"ט(, עמ' 

 לעיל, עמ' קטו. 89עמוד הימיני, הערה  184
במדה מסוימת דברים שכתב הרב רא"ם הכהן בהקשר הלכתי דומה דברי הרב ישראלי מטרימים  185

שנים לאחר מכן: "לצערי הרב, בגלל היעדר מסורת ביחס להלכות ציבור, וקל וחומר בהיעדר מסורת 
ביחס להלכות ציבור בזמן שהאומה איננה במצבה השלם, יש הרוצים לדלג על שלבים ואינם מבינים 

ין לדוחקו, וישנם דינים שיש בהם צורך לבשלות האומה שישנו להלכות מלכים קצב מסוים שא
והמלכות על מנת ליישמם", הרב רא"ם הכהן, "פירורים מפסיקה בהלכות צבור", בתוך: י' הלוי 

 .197)עורך( המלחמה בטרור: קובץ מאמרים בענייני מוסר והלכה, קרית ארבע, תשס"ו, עמ' 
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בנוסף לטיעונים שנסקרו לעיל לפטור את מדינת ישראל מחיוב לגרש את תושביה הנכרים מתוכה, 

לטעון שמדינת ישראל כלל אינה מחויבת באיסור "לא ישבו בארצך", היות שהיא הוסיף הרב הרצוג 

ן להתעלם מכך שמדובר מדינה משותפת ליהודים ולאינם יהודים כאחד. לדברי הרב הרצוג, לא נית

במציאות שונה מזו של המדינה היהודית המתוארת במקורות ההלכתיים, ועל כן לדעתו אין מקום 

להחיל על מדינת ישראל את חובותיה ההלכתיים של "מלכות ישראל". מדינת ישראל אינה ראויה 

לכות ישראל להיקרא בשם מלכות ישראל, "באותה המדה של מלכות ישראל כימי דוד ושלמה, של מ

במובן של המלכות שהיתה עומדת להיווסד בכניסת ישראל לארץ כנען, שהיא התמונה המרחפת בכל 

  186הרקע של תורת משה בקשר עם אותם המצוות".

טיעון זה המבחין באופן עקרוני ומהותי בין מדינת ישראל בהווה לבין "מלכות ישראל" האידיאלית 

ן אף הוא כי מצוות לא ישבו בארצך איננה חלה כי אם והשלמה, מקביל לדברי הרב ישראלי שטע

אידיאלית לבין מציאות בהווה במציאות שלמה. שני הרבנים מצביעים על הפער שבין מדינת ישראל 

שלמה, ומייחסים לכך משמעויות הלכתיות, ואולם בהגדרת הפער שבין מדינת ישראל בהווה לבין ו

 בין שיטותיהם. המדינה היהודית האידיאלית קיים הבדל חשוב

בעיני הרב הרצוג עצם מהותה הדמוקרטית של המדינה אשר מכוחה היא מעניקה זכויות אזרח 

מלאות לתושביה הנכרים היא שחוצצת בינה לבין מלכות ישראל האידיאלית. הרב ישראלי סבור אף 

דיאלית הוא שאין לדמות את חיוביה ההלכתיים של מדינת ישראל בהווה לאלו של מלכות ישראל האי

בטעמו של דבר הוא  ,אולם .שאליה מתייחסים ספרי ההלכה ואשר מחויבת במצוות לא ישבו בארצך

החסרון שהוא לדידו פער מהותי, ומצביע על מצביע על הבחנה אחרת שבין השנים. הרב ישראלי אינו 

שרק הן לכך והחלקי לשטחה  הן בפרמטרים כמותיים הנוגעיםשבהווה מנוסח מוצא במדינת ישראל 

. מדבריו משמע שגידול משמעותי באוכלוסייתה בפועל יהודי העולם מתגוררים בהמכלל  מיעוט

היהודית של המדינה, וכן התרחבות גיאוגרפית של גבולותיה, יובילו לחידוש החיוב ההלכתי אף אם 

 והמבנה השלטוני השוויוני. שבתוכה תישמר הרכב האוכלוסייה המעורב 

אינו מאפשר לייחס למדינת ישראל הוא שהמבנה השלטוני הדמוקרטי עצם בעוד שהרב הרצוג סבור ש

שאף מדינת הישראל לעומתו, מעמד הלכתי של מלכות ישראל באופן מלא, סבור הרב ישראלי 

הדמוקרטית נדרשת עקרונית לעמוד בכל הדרישות ההלכתיות המצופות מהמלכות היהודית 

 האידיאלית. 

ת את התובנה שכבר עלתה במחקר לפיו הרב ישראלי חתר בצורה דברים אלו משלימים מזווית נוספ

עקבית להעמיד את הדיון בהלכותיה של מדינת ישראל על בסיס המקורות המפרטים את ההלכות 

                                                           
תחוקה . השווה לדברי הרב עוזיאל בנספחים לספר 20לעיל, עמ'  115תחוקה לישראל, הערה  186

 . 249-244עמ'  לעיל, 115הערה  לישראל,
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הנוגעות למלכות ישראל, בעוד הרב הרצוג התרחק מכך והעדיף לדון את המדינה כהמשכה של ההוויה 

   187הקהילתית שהתקיימה לאורך שנות הגלות.

 חוסר ההתחשבות בחשש משום איבה 

יד ישראל "של ההלכתית הרב ישראלי סבר שמדינת ישראל אינה ממלאת את ההגדרה  כפי שראינו,

להצביע על תלותה של המצווה זו  ת הגדרהכוונ לפיוהבנתו ל ", וזאת בהתאםתקיפה על האומות

ללמד על פטור הגדרה הלכתית זו  כוונתכי ים הבינו כנזכר לעיל, אחר. ובארצ עםבישיבה השלמה של ה

גם שיקול בדבריו מדוע אין הרב ישראלי מזכיר הבאה: שנובע משיקולי איבה, וכאן נשאלת השאלה 

 את מצות לא ישבו בארצך?בפועל  םקייבקשו לח מכך שעם ישראל יוצמאשר עלולה לזה של הסכנה 

מקרה למקרה ומתקופה השלכות מקיומה של מצווה ממצוות התורה משתנות ודאי מהסכנות וה

הערכה נובעת מהתעלמותו של הרב ישראלי משיקולים אלה שכך שניתן היה לחשוב  188לתקופה,

לעומת כך, ניתן היה לחשוב ש. והנסיבות מציאותית המפחיתה בחומרת הענין לאור שינויי התקופות

ת אף לדיני ונוגעוחמורות ביותר ההשלכות האפשריות מקיום המצוה  סברו כישל אחרים ש הערכהה

 .ות לחלוטיןה מופרזאלמעין  וץי הרב ישראלי העריך שחששכ 189נפשות,

אולם בדברים שכותב הרב ישראלי בפתח מאמרו, עוד לפני שהוא נכנס לגוף הדיון ההלכתי עצמו, 

מצויה התייחסות מפורשת לחשש האיבה ובו הרב ישראלי מעיר על כך שסוגיית היחס התורני כלפי 

ה "לא אחת כאמצעי לשיסוי ביהודים ע"י שונאי ישראל". נראה, על כן, שאין העולם הנכרי שימש

וחוזרת על כן השאלה מדוע  190לייחס לרב ישראלי הקלת ראש ביחס לתוצאות האפשריות של הענין,

ייתכן שיש להבין את הדבר על רקע העובדה שהרב  לשיקול זה במסגרת דבריו. עניק מקוםהוא אינו מ

שובה הלכה למעשה, כי אם עסוק בנסיון לברר את העקרונות ההלכתיים לגופם. ישראלי אינו כותב ת

שיקולים כך שחשוב הוא הדבר ההבירור התיאורטי של גדרי המצווה ייתכן ובעיניו בהתאם לכך, 

                                                           
ראו על כך בהרחבה במאמרו של חיים בורגנסקי, "קהילה וממלכה: יחסם ההלכתי של הרב י"א  187

בתוך: א' רביצקי )עורך(, דת ומדינה בהגות  רב שאול ישראלי למדינת ישראל",וה הרצוג
דתית -. על ההבחנה שבין גישה ציונית294-267במאה העשרים, ירושלים, תשס"ה,  היהודית

המשקיפה על מדינת ישראל כעל הרחבה של המשטר הקהילתי היהודי בימי הביניים, לבין גישה 
ל מלכות ישראל המקראית", ראו: בני פורת, "חמישה מושגים הרואה בה "החייאתה המחודשת ש

יהודיים של דמוקרטיה ישראלית: מסת פתיחה", בתוך: ב. פורת )עורך(, מחשבות על דמוקרטיה 
 .18יהודית, ירושלים, תש"ע, עמ' 

ראו למשל הערת החתם סופר )שו"ת חתם סופר חושן משפט, קצד( על כך ש"נשתנו העתים",  188
ההתנצלות המופיעים בגמרא על כך שיהודי אינו מחלל שבת להצלת חיי גוי, רק יובילו  והשמעת דברי

 להגדלת השנאה. 
בשעת כתיבת דבריו, הרב הרצוג ראה בעיני רוחו חשש של איבה הקרוב לנפשות ממש, ראו דבריו  189

 . 19 לעיל, עמ' 115בתחוקה לישראל, הערה 
לעיל, עמ' קיד. גם בדברים שכתב בהקדמת דיונו כעשרים וחמש שנה לאחר  89עמוד הימיני, הערה  190

מכן, חזר ותיאר את ההשלכות העלולות להיגרם מחשש האיבה, אם כי ניכר שבמוקד דבריו מצוי 
האזרח המוענקות ליהודים המצויים בשאר הארצות, ולאו  החשש מפני פגיעה אפשרית בהיקף זכויות

 עמ' פח.  לעיל, 151הערה דוקא פגיעה פיזית של ממש, הרב שאול ישראלי, חוות בנימין, 
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אולם, יתכן גם שיש להבין זאת בכיוון  191מין הענין.נדמים בעיניו כמי שאינם מפרגמטיים של איבה 

 אחר. 

מקום בדברי הרב ישראלי שהסיבה לכך שאין ניתן להציע אינם מוצגים כך במקורם, אף שהדברים 

לשיקול של משום איבה נובעת ישירות מחידושו הלמדני של הרב ישראלי לפיו מצוות לא ישבו בארצך 

אף לקדש מלחמה. אם אכן זו הגדרתה של המצווה אזי עם ישראל הינה מצוות הכלל שעליה מצווים 

ווה נפקעת מכח קשיים מדיניים ופרגמטיים שונים, וכפי שמסביר הרב ישראלי אגב ברור שאין המצ

 ענין אחר:

 

שהגדרה זו של יד תקיפה או לא מצד פחד במלחמה בהשואה לכח האויב, לא תתכן 

במלחמות אלו של ירושת הארץ, שהזהירה התורה בפירוש שלא לפחד מפניהם גם 

עלינו לבטוח בעזרת ה' שימגרם, וכיון  כשהם נראים חזקים לאין שיעור מישראל כי

שנצטוו על עיקר המלחמה עבור קיום מצוה זו וכנ"ל, שוב אין מקום לשיקולים 

  192וחששות על אי הצלחה אלא יש לבטוח בצור ישראל וגואלו שיבוס צרינו לפנינו...

 

יות לכך יש להוסיף, שמהמשך דיונו של הרב ישראלי נראה שההתעלמות מן ההשפעות הבינלאומ

האפשריות מקיומה של המצווה וגירוש הנכרים מהארץ, נובעת משיקול הלכתי נוסף. גם אילו היה 

הנידון שלפנינו מצווה רגילה שאינה כלולה בחיוב המלחמה, עדיין לא היה מקום לדעת הרב ישראלי 

מבחינה הרב ישראלי סבר זאת משום, ש 193להצדיק את הפטור מקיומה בשיקול של משום איבה.

ההיתר לרפא עובדי בעיני הרב ישראלי,  194ונית שאין מקום להתיר איסורים כלשהם מחשש איבה.עקר

במקום ש"היה מתיירא מהם או שהיה חושש משום איבה" )הלכות עבודת  195עבודה זרה בשכר

                                                           
 יל.לע 174ראו דברינו בכיוון זה בהערה  191
 לעיל, עמ' קכא. 89עמוד הימיני, הערה  192
ואמנם, בדברי ההקדמה של הרב ישראלי למאמרו השני משנת תשל"ג שבהם התייחס במפורש  193

לחששות האמורים, הוא ציין שעל אף שישנן "הלכות שמגמתן לאזן את היחסים עם שאינם יהודים, 
וגדרות בתור "מפני דרכי שלום"... ספק הוא אם תספיק לנו הנמקה זו בשאלת העומדת והן המ

חוות בנימין, הערה לפנינו... ועלינו לחפש מסגרת הלכתית נאותה לפתרון הבעיה מבחינה עקרונית", 
 .לעיל, עמ' פח 151
בה... ולעולם אין איסור נעשה מותר משום איבה", עמוד הימיני, "שאיסור זה לא הותר משום אי 194

לעיל, עמ' קכז. וראו עוד על דעות הראשונים בנוגע לאיסור איבה באינציקלופדיה התלמודית  89הערה 
 ערך "איבה". 

אם האדם יכול היה להשתכר באותה לדברי הרב ישראלי אף במקום שהריפוי נעשה בתשלום,  195
המידה בדרך אחרת, פעולתו תיחשב למעשה רחמנות ולא למעשה הנעשה לכוונת רווח, "שאז נמצא 
שהישראל אינו נהנה מזה שעושה זאת אצל הנכרי, שהרי בל"ז מוצא להשתכר: ע"כ פעולה זו כלפי 

 לעיל, עמ' קכז.  89הנכרי יש בה משום "לא תחנם"", עמוד הימיני, הערה 
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כוכבים י,ב(, אינו אלא משום שבמקרה זה היות ודאגתו של הרופא נתונה לאינטרסים האישיים שלו 

  196פעולת הריפוי כלל אינה אסורה.עצמו, על כן 

בחשש של משום איבה גם לגורם של הרב ישראלי נראה שיש לייחס את חוסר ההתחשבות  ,אמנם

תפישתו נראה שיש לקשור זאת לעל רקע דברים שכתב הרב ישראלי בהקדמתו למאמרו . נוסף

 ההגותית העקרונית בדבר יחסה של התורה לנכרים ככלל. 

 מות העולםהיחס שבין ישראל לאו

ביחס לנכרי באופן הכללית הרב ישראלי מתמצת את הגישה התורנית למאמרו בהקדמתו הקצרה 

שאין לראות באפליה כנגד אומות העולם  197הרב קוק,מורו הגדול ברוח  ,הרב ישראלי סבורהבא. 

ביטוי להמעטת ערכם וחשיבותם. אין מדובר באמירה אפולוגטית המכוונת לאזנם של שונאי ישראל 

כפי שניתן להיווכח מכך שהוא חוזר על הדברים וכדומה, כי אם באמונתו הפנימית של הרב ישראלי 

ייעודם ההיסטורי של הגדרת  198בפני שומעי לקחו בכפר הרא"ה.בבית הכנסת פעמים רבות בדרשותיו 

 ה זו שללהביא לגאולת העולם והאנושות כולה, כאשר גם הגויים נכללים בתמונהוא עם ישראל 

מן העבודה זרה, כאשר עם האנושות ולה כחסידי אומות העולם. מילוי החזון תלוי בהתרחקות הגא

 ובאחת:  199ישראל הם חוד החנית שדרך התקדשותם תתעלה הבריאה כולה,

 

המין האנושי, כיחידה אחת, רק אז יהיה ראוי למלא את יעודו, אם נכיר גם בו את 

.. החלוקה בין קודש לחול ובין יסוד ההבדלה של "ואבדיל אתכם מן העמים". .

ישראל לעמים מאפשרת קיום נורמלי של המין האנושי, ביוצרה גרעין בריא של 

קדושה בלתי מחוללת, שבכוחו לרכז סביבו את החול ולמלא גם אותו בתוכן 

  200חיובי.

 

                                                           
"שעושה זאת לא מפני שמרחם על הנכרי אלא מפני שמרחם על עצמו, שוב אי"ב )=אין בזה( איסור  196

 כלל...", עמוד הימיני, שם, שם.
 .321-285ראו צבי ירון, משנתו של הרב קוק, ירושלים, תשמ"ה, עמ'  197
 שצז.-שמא; שצו-אלי, שיח שאול, ירושלים, תשס"ט, עמ' ג; שמראו בספרו: הרב שאול ישר 198
ראו עוד שם, תיאור שינוי המגמה האלוקית שהתחילה בבריאת עולם שבה אין חלוקה בין עמים  199

ושפות, ושינוי המגמה עם בחירת אברהם, והדגשתו של הרב ישראלי כי יחד עם הציווי "לך לך", 
ר המגמה נותרה עדיין תיקון וגאולת העולם כולו, שיח מתברך אברהם להיות אב המון גוים באש

כ. ועוד שם על כך שהיבדלותו של אברהם נועדה בכדי למשוך אליו את יתר באי העולם -שאול, עמ' יט
)שם עמ' נג(, כך שדרים בו בכפיפה אחת גם התפילה על אנשי סדום תפילה הבוקעת מתוך "אמון 

גם הנסיון להיבדל מהם ולהקים "מחיצה בינו לבין באדם, מתוך אמון בצלם אלקים שבאדם", ו
 העולם כולו", שם עמ' נו.   

 שמא.-שיח שאול שם עמ' שמ 200
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ם לדעת הרב ישראלי, אם כן, התורה איננה מפלה גויים על רקע לאומי, וכל ביטויי הגנאי המצויי

בתורה ביחס לגויים אינם אלא משום העבודה זרה בה הנם שטופים. הרב ישראלי מדגיש שיחס זה 

ההוכחה הברורה לכך היא  , כאשרזלזול בערכו של הגוי בתור בן אדםאינו נובע "בשום פנים" מתוך 

ולא עוד אלא שתכליתה של  .קיימת גם כלפי גילויי ע"ז במחנה ישראל פנימה ההשהתנגדות זמכך 

הרחקת היהודי מהגוי היא לטובת הגויים עצמם, שכן הדבר נועד לאפשר בסופו של חשבון את 

  201ההשפעה החיובית של עם ישראל "על משפחת העמים כולה".

מצוות אלו אינו אמור נתקל במשקיף בלתי משוחד הלמסקנה שאת הרב ישראלי הבנה זו מוליכה 

אור הסתכלות זו, סבור הרב ישראלי שאלו ל .לכלל איבה ושנאה כלפי ישראללהגיע בעקבותם 

שמצטטים ממקורות ההלכה בכדי להצדיק את שנאתם מחפשים תואנה בכדי להצדיק את רצונם 

הבין שמדובר הרי שיש ליש התולים את שנאתם לישראל במצוות אלו, אם אכן לפגוע ביהודים. 

 "שונאי ישראל" שמשנאתם המושרשת אין מנוס בלאו הכי.ב

קים בעיני הרב ישראלי לשנים: שונאי ישראל מחד, והמתוקנים שבגויים שמקומם הגויים מתחל

"מובטח גם בעולם הנצח" מאידך. שנאתם ואיבתם של הראשונים לא תיחלש בעקבות עריכת שינויים 

לתלות בה את שנאתם, ואילו ביחס לאחרונים חדשה בעולם ההלכה, שכן תמיד יבקשו סיבה אחרת 

ר. המתוקנים שבאומות לא ייעלבו מהלכות אלו, ולא עוד אלא שניתן לצפות אין כל סיבה לשנות דב

מהם כי יודו בצדק וביושר המקופל אף בקרב ההלכות המפלות נכרים, ויכירו שהמגמה הכללית של 

 התורה בהלכות אלו היא להביא להטבת מצבם גם כן. 

 תמימות נאיבית או אמונה בטוב האנושי היסודי 

ל הרב ישראלי שהגויים יכירו ביחסה החיובי של התורה ביחס אליהם, ויבינו הציפייה הנאיבית ש

שהאפליה נועדה לטובתם הם, מזכירה עמדה קרובה אותה ביטא הרב קוק בשנת תרצ"א במסגרת 

הרב קוק טען שמנקודת מבט אנושית פשוטה,  202הדיון בסוגיית ניתוחי המתים לצרכי מחקר רפואי.

אדם לצורך מחקרי שכזה, ואולם הדבר אסור לישראל שכן מפאת  אין פסול בשימוש בגופתו של

לדבריו, המסקנה מכך היא  203מעלתם היתירה התורה דורשת שנתייחס אל הגוף בקדושה מיוחדת.

כאשר אין לדעתו מקום לחוש ל"שנאת  204שיש לייבא גופות של נכרים לצורך המחקר הנעשה בארץ,

גויים יודו שמדובר באפליה צודקת, בעוד הגויים" שתצמח מכך, שכן "הישרים" שבקרב ה

                                                           
לעיל, עמ' קטו. הרב ישראלי מדגיש ש"מחויבים אנו לזכור שהיחס החשדני  89עמוד הימיני, הערה  201

ד הדעות המשובשות שהוא נושא בתוכו, ולא בשום פנים לאדם באשר הוא לנכרי הנהו אך ורק על יסו
תושב... הוא מעמד מכובד בתור חסידי אומות העולם שמקומם מובטח -אדם שבקרבו, מעמדו של גר
 גם בעולם הנצח", שם, שם.

 ראו שו"ת דעת כהן, סימן קצט. 202
ם, שהוא מיוחד לישראל ביותר זאת משום שלדבריו איסור ניוול המת "בא מצד צלם אלקים שבאד 203

 בהירות מצד קדושת התורה", שו"ת דעת כהן, סימן קצט.
"אנחנו צריכים לקנות בכסף מלא גויות מתים מאוה"ע בשביל המטרה המדעית", שו"ת דעת כהן,  204
 שם.
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"המקולקלים" ימשיכו להעליל עלינו עלילות בכל מקרה: "הישרים שבהם יבינו, שסו"ס אומה זו, 

שנבחרה להביא את אור הקודש של ידיעת ד' אמת בעולם, וסובלת ע"ז צרות מרובות לאין שיעור, היא 

שבהם לא יחדלו להעליל עלילות גם אם נקח ראויה ג"כ לאיזה פריבילגיה של קדושה, והמקולקלים 

 205מתים מישראל לנתחם".

זלזול בערכו של הגוי, וההתייחסות בהלכה לאמתו של דבר ההנחה המשותפת לשניהם היא שאין 

ההלכתית הדיפרנציאלית הינה כתוצאה מההבדלים האובייקטיביים שבין היהודי לנכרי. הציפיה 

בייחודם של ישראל, ויקבלו באהבה ובהבנה את האפליה  המשותפת לשניהם היא כי הגויים יכירו

הנובעת מכך. לפנינו, אם כן, דוגמא לאופן שבו גישתו ההשקפתית של הפוסק יכולה להשפיע על 

יחסה החיובי של תורה לגויים בנה בדבר הערכת המציאות העומדת בבסיס הפסיקה ההלכתית. הה

 ם מצוות מחשש שהדבר יוביל לאיבה ולשנאה. מייתרת לדעת הרב ישראלי את הצורך להימנע מקיו

הקשר שבין עמדתו ההגותית של הרב ישראלי בשאלת היחס לנכרי,  בדבר תלאור הדברים שראינו כע 

איבה, נוכל לחזור ולהוסיף הערה נוספת ביחס למה שראינו  שוםמעשי של מ-לבין החשש ההלכתי

תית לפיה אין בכחה של האיבה להתיר אפילו לעיל. הזכרנו לעיל כי הרב ישראלי אימץ את הדעה ההלכ

"שבות של דבריהם, ח"ו", וזאת בשונה מתפיסות הלכתיות אחרות המרחיבות יותר את המקום שניתן 

לחשש של מפני איבה. לאור הדברים שראינו כעת, מותר לשער כי אימוצה של דעה הלכתית זו דוקא, 

 את יחס ההלכה לנכרים.מושפעת היתה אף מתפישתו המחשבתית של הרב ישראלי 

 מכירת קרקעות לנכרי –לא תחנם 

דברינו עד עתה התייחסו לדיון של הרב ישראלי סביב איסור לא ישבו בארצך, ואולם, גם כאשר 

נמצאה הדרך לפתור מבחינה הלכתית את בעיית עצם הימצאותם של הנכרים בגבולות הארץ, עדיין 

ים במדינה. קושי נוסף העומד כנגד שילובם של אין בכך לאפשר את שיתופם המלא כאזרחים שוו

שאוסר מכירת בתים וקרקעות לנכרים.  206הנכרים כאזרחים שווי זכויות נובע ממצוות "לא תחנם"

כאן לא יועיל הפתרון שהוצע בחלקו הראשון של הדיון, שכן בעוד איסור לא ישבו בארצך הוגדר 

 על כל יחיד ויחיד. כמצוות הרבים, איסור "לא תחנם" הוא מצווה המוטלת 

 

איסור זה של ישיבת עכו"ם בארץ... הוא מצוה המוטלת על הציבור כולו )ויש עליו 

גם חובת המלחמה(... בעוד שאיסור "לא תחנם" הוא על מכירה דוקא, וממילא היא 

                                                           
 שו"ת דעת כהן, שם.  205
אם להקשר איסור "לא תחנם" נידון רבות בהקשר לסוגיית היתר המכירה בשמיטה, כאשר בהת 206

ההלכתי הספציפי שם ההתמקדות היא בפרטים כגון שאלת חלות האיסור במכירה לזמן קצוב 
וכדומה. להתייחסותו של הרב ישראלי לעניינים אלו, ראו: הרב עזריאל אריאל, "משנת הרה"ג שאול 

תשנ"ז, ישראלי זצ"ל בהלכות שביעית", בתוך: הרב יואל פרידמן )עורך(, התורה והארץ ג, כפר דרום, 
 . 192, 188עמ' 
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מצוה פרטית המוטלת על כל אחד שלא למכור מאדמתו. וכן, אעפ"י ש"לא ישבו 

שיד ישראל תקיפה, איסור לא תחנם קיים בכל  בארצך" אינו קיים אלא בזמן

 207זמן.

 

רק כשהנם עובדי אך ומצד שני, הרב ישראלי סבור שאיסור "לא תחנם" אוסר מכירת קרקעות לנכרים 

מכיוון שכך, ניתן להסיק שאין כל איסור במכירת בתים וקרקעות לתושבי הארץ  208עבודה זרה בפועל.

קבוצת בניסוח הרמב"ם  נו שלשל הכסף משנה בלשו מסקנה זו מתבססת על דיוקו 209המוסלמים.

אמנם בכדי ליישב את  210המצוות הנלמדות מאיסור "לא תחנם" "שהזכיר בכל זה עובד כוכבים".

המשך דברי הכסף משנה שם, שמגביל את נתינת מתנת חינם לנכרי שאינו עובד עבודה זרה, הרב 

ף שההלכות הללו מקובצות יחד ביד ישראלי נזקק להציע הסבר מחודש בשיטת הרמב"ם ולפיו א

החזקה, יש להבחין בין המקור שממנו נלמד איסור נתינת מתנת חינם לגוי, לבין מקור האיסור למכור 

אשר באה אסור את הנתינה ענינו לתחנם" ממוקד במחשבת נותן המתנה ולו קרקעות. איסור "לא 

סוק "לגר בשעריך תתננה או מכור מתוך רחמנות על עובדי עבודה זרה, ואילו האיסור הנלמד מהפ

  212ומכוון למנוע מצב בו הגוי יקבל מתנת חינם מישראל. 211לנכרי", חל על כל גוי שאינו בגדר גר תושב,

הרב ישראלי מתאפיינים בהתמקדות  ו שלבמצוות לא ישבו בארצך, כי דברישלעיל הזכרנו בדיון 

לפרטי הבעיה המעשיים, ואמנם ייתכן תיאורטית, לעתים אף על חשבון התעלמות מסוימת מהירידה 

ההלכתי  נוביטוי למעמדו כלמדן ישיבתי ולא רק כפוסק הלכות. מאפיין זה של דיואף שיש לראות בכך 

 התייחסותו של הרב ישראלי לאיסור "לא תחנם".  חלק זה של הדיון בחוזר על עצמו גם ב

                                                           
 לעיל, עמ' קכב. 89עמוד הימיני, הערה  207
קכח. חדד תיאר את דעתו זו של הרב ישראלי כעמדה שבה -לעיל, עמ' קכז 89עמוד הימיני, הערה  208

ת נבדלים... המותאמים למידת עוצמתו של השלטון היהודי בארץ", ראו חדד, "שני דפוסי התייחסו
. רבים עסקו בבירור היחס שבין איסור לא ישבו בארצך לאיסור לא תחנם, 58לעיל, עמ'  153הערה 

-205נו", תחומין ב )תשמ"א(, עמ' וראו במאמרו של הרב יעקב ורהפטיג, ""לא תחנם" ומשמעותו בימי
, במאמרו של הרב אלישע אבינר, "מעמד הישמעאלים במדינת ישראל לפי ההלכה", תחומין ח 204

, וראו עוד במקורות המובאים אצל הרב בן ציון קריגר, "מסירת שטחי א"י 351)תשמ"ז(, עמ' 
 .330לנכרים", תחומין ח )תשמ"ז(, עמ' 

הויכוח שבין מרן הרב זצ"ל לבין הגאון הרידב"ז זצ"ל בשאלה אם מותר "על פי זה נראה לי תמוה  209
למכור קרקע לישמעאלים )להיתר השביעית(, שכתב בהם הרמב"ם שלענין יין נסך אינם בכלל עובדי 

 לעיל, עמ' קכח. 89ע"ז", עמוד הימיני, הערה 
 ת עבודה זרה, י, ב. ראו כסף משנה, הלכו 210
לעיל, שכתב לדחות חילוק זה בהבנת דברי הרמב"ם, תחומין ח  208ראו דברי הרב קריגר, הערה  211
 . 100הערה  328עמ' 

ב ישראלי מחלק בין איסור נתינת מתנת חינם שהגדרתו לעיל, עמ' קכז. הר 89עמוד הימיני, הערה  212
ההלכתית ממוקדת בקבלת המתנה, שאין לגרום לכך שהנכרי יקבל מתנת חינם, לבין האיסור לרחם 
על הנכרי המוגדר על פי כוונת עושה הפעולה, שהאיסור מכוון כנגד פעולה הנעשית מרצון וכוונה לרחם 

. 352לעיל, עמ'  208או דבריו של הרב אלישע אבינר, הערה עליו. לסיכום שיטתו של הרב ישראלי ר
בראיות שהביא לדחות  163הערה  212לעיל, עמ'  208וראו במאמרו של הרב יעקב ורהפטיג, הערה 

 דבריו בחידושו זה.
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הרב ישראלי התייחסות לכך שדבריו טיבו העיוני של הדיון ניכר כאן היטב בכך שאין למצוא בדברי 

אלו מספקים רק פתרון חלקי לבעיה המעשית. שהרי אף אם יתקבלו דבריו של הרב ישראלי על כך 

שאין איסור "לא תחנם" במכירת קרקעות לנכרים שאינם עובדי עבודה זרה, עדיין תישאר בעינה 

עובדי הלכה לנחשבים ל בשונה מהמוסלמים רשאבעיית מכירת קרקעות לתושבי הארץ הנוצרים, 

ניכרת גם בכך שהרב ישראלי מאריך מדים המעשיים של הבעיה ההתעלמות מהמי 213עבודה זרה.

כטענת המנחת חינוך )מצווה צד( שאיסור "לא תחנם" אינו נוהג בשטחי ארץ ישראל  הלכהלהוכיח שה

שאלת הגבולות לכלל מבלי להתייחס  זאתשאינם כלולים בחיוב מצוות התלויות בארץ, והמקודשים 

 ביתר חלקי הארץ.  הנידונית או לכך שאין הדבר פותר את הבעיה  214המעשיים המושפעים מהיתר זה,

גם כאן, הדבר מתבלט לנוכח השוואת דברי הרב ישראלי לדיונו המקביל של הרב הרצוג הממוקד 

 בשורה התחתונה ההלכתית הלכה למעשה: 

 

היא שתסכן את סכויינו להשגת  ומכיון שמסתבר שהעמידה על הפליה זו יכולה

  215המדינה היהודית או לגרום הרס אחר כך, ח"ו, יש לסמוך על הדיעה המקילה.

 

הדיון ההלכתי מוסבר היטב לאור דברי הרב ישראלי בהקדמתו לגליון התורה  של חלקיהאופי ה

 והמדינה השני לפיו מטרת המאמרים לברר את ההלכות ולא להציג הלכה ברורה: 

 

                                                           
וג דן בכך בארוכה תוך התייחסות מפורטת לסוגי הנוצרים השונים, ראו בתחוקה הרב הרצ 213

. ואמנם במסגרת הוויכוח מול הרב עובדיה יוסף בשאלת היתר 18-17לעיל, עמ'  115לישראל, הערה 
לעיל, הרב ישראלי מגן על הגדרת השלטון הישראלי  174החזרת השטחים בשנות התשעים, הערה 

ככלול בהגדרת "כיבוש". הרב עובדיה טען שאין אפשרות לראות זאת ככיבוש הלכתי שהרי איננו 
מסוגלים לגרש את יושביה מעליה כנדרש על פי ההלכה. במענה לדברים הביא הרב ישראלי את 

דן הרב הרצוג, שחסרים היו לחלוטין ממאמרו הנ"ל, וכותב כי ניתן להסתמ  הטיעונים השונים שבהם
על אותם שיטות הלכתיות בכדי ללמוד שאיננו מחוייבים בגירוש הגויים. כך הוא מציין שעל פי הדעה 
הקובעת שאין חובה להוציא מן הארץ כי אם עובדי אלילים גמורים, מותר להשאיר את כל הגויים 

דעה שלגוי מותרת עבודה זרה בשיתוף, ו"כולם הרי מודים בבורא עולם", הרב בארץ בהסתמך על ה
. כאן בולט ההבדל שבין דיון הלכתי תיאורטי בו מבקש הרב ישראלי 54לעיל, עמ'  174ישראלי, הערה 

התקדים ההלכתי הקיים שהושמע על  לחדש מעצמו, לבין הדיון ההלכתי המעשי בו ניתן להסתמך על
ידי ברי סמכא, ולצרפו כסניף להיתר, וזאת אף אם הפוסק אינו משוכנע שיש לפסוק כאותה הדעה 

 מעיקר הדין.
הרב ישראלי מוכן היה להישען על כך הלכה למעשה בדיון במעמדה ההלכתי של היתר המכירה   214

באים במאמרו של הרב יעקב אריאל, "חבל בשנת השמיטה בחבל ימית ורצועת עזה, ראו דבריו המו
 .  375לחיוב המצוות התלויות בארץ", תחומין ב )תשמ"א(, עמ'  –ימית וחוף עזה 

הרב ישראלי סבור שאין כל צורך להסתמך בענין זה על חידושו של הרב קוק, שכן לדעתו הבנה זו  215
בויכוח ההלכתי שבין הרב  בדיוק מצויה כבר בדברי הכסף משנה, והוא תמה על כך שהדבר לא עלה

קוק לבין הרידב"ז בשאלת היתר המכירה בשמיטה. לסיכום דעת הרב ישראלי בנקודה זו ומחלוקתו 
 .23הערה  352לעיל, עמ'  208עם הרב קוק, ראו במאמרו של הרב אלישע אבינר, הערה 
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ים את עיקר תפקידנו בעשיית עבודה מוקדמת של ליקוט החומר ובירורו. אנו רוא

ר כך להקים את בנין אין אנו לעת עתה אלא מסתתי אבנים, הבנאים יבואו אח

  216.ההלכה הברורה

 

הבירור נועד בכדי להוכיח עקרונית את האפשרות לבסס הנהגת מדינה מודרנית על פי התורה, ועל כן 

רטים המעשיים נתפשת כבעלת חשיבות משנית. במובן זה, אף אם אין הירידה המלאה לפרטי הפ

שהרי גם הפתרון החלקי יכול  ,אין בכך פסול י פתרון מלא לבעיה על כל מרכיביהבדברי הרב ישראל

אף בפתרון החלקי יש  .לשמש כהוכחה לעיקרון לפיו יש טעם והכרח לחזור ולעיין במקורות הקיימים

בתשומת לב הראויה יצליח לדלות מהם תשובה לבעיות  מקורותעיין בשהמבכדי לבסס את הקביעה 

 השעה.

נוסף שאליו מתייחס הרב ישראלי במאמרו שמהווה גם הוא מכשול בולט נוסף בפני הלכתי איסור 

האפשרות להעניק זכויות שוות לכלל אזרחי המדינה היהודית הוא האיסור למנות נכרים לתפקידי 

 שררה.

 שררה מינוי נכרי לתפקידי

האיסור למנות נכרים לתפקידי שררה "שנאמר מקרב אחיך תשים עליך מלך כל משימות שאתה 

אין מדובר באיסור המתייחס למציאות ברור שתקף בכל הזמנים ו 217משים לא יהו אלא מקרב אחיך"

כך שאין זה גם אינו מצומצם לעובדי עבודה זרה בדווקא, הלכתי אידיאלית עתידית בלבד. איסור 

להתיר את הדבר על סמך העקרונות שהופיעו בשני החלקים הקודמים של דיונו ביחס למצוות  מקום

למנות למעשה להתיר מקום אף על פי כן טוען הרב ישראלי שיש לא ישבו בארצך ומצוות לא תחנם. 

נושאי תפקיד ציבורי ההיתר מבוסס על הקביעה כי  .נכרים לכהן בתפקידים ציבוריים במדינת ישראל

עמדת שררה, וזאת במי שמחזיקים לפי ההגדרה ההלכתית לאינם נחשבים  נה דמוקרטיתבמדי

 ממספר טעמים שונים וכפי שנראה להלן. 

לדברי הרב ישראלי, עמדות השררה שביחס אליהם נאמרו ההגבלות ההלכתיות, מאופיינות בכך 

ת המסורה בידיו שבסמכותו של בעל התפקיד לכפות את רצונו על הנתונים למרותו, כאשר הסמכו

עוברת ממנו בירושה לבניו אחר מותו. משום כך, נבחרי הציבור במדינה דמוקרטית אינם מוגדרים 

                                                           
. בהתאם לכך אנו מוצאים, כי באותו ראיון עיתונאי, 39לעיל, עמ'  91הרבנות והמדינה, הערה  216

כאשר התייחס למאמרו בענין תקרית קיביה, הרב ישראלי התעלם ממסקנתו ההלכתית בשאלה אם 
אלה מהי דעתה של צה"ל נהג כהוגן או לא, והדגיש את הלקח החינוכי כי יש לברר גם בשאלות מעין 

 .45לעיל, עמ'  91תורה "לפי מקורות הלכותיים מוצקים", הרבנות והמדינה, הערה 
"אין מעמידין מלך מקהל גרים אפילו אחר כמה דורות עד שתהיה  יד החזקה, הלכות מלכים א, ד. 217

איש נכרי אשר לא אחיך הוא, ולא למלכות בלבד אלא לכל אמו מישראל, שנאמר לא תוכל לתת עליך 
שררות שבישראל... שנאמר מקרב אחיך תשים עליך מלך כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב 

 אחיך". 
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כבעלי שררה, שכן נבחרי הציבור במדינה דמוקרטית פועלים כל העת כשליחם של אזרחי המדינה, 

רצונם על  אשר יכולים עקרונית להעבירם ממשרתם בכל עת, ובמובן זה אין להם יכולת לכוף את

הנתונים למרותם בניגוד לרצונם. בנוסף לכך, הם אינם מורישים את התפקיד לבאים אחריהם. ועל כן 

 : 218ניתן למנות כל אדם לתפקידים אלו

 

והנראה שיש לדון בנבחרים ע"ד הבחירות הנהוגות במדינה שהיא בחירה לזמן 

ן שררה שהתורה מסוים, ואין הבנים יורשים זכות האבות, שאין כאן לגמרי מתוכ

]=ההדגשות  אישיותכי אין תוכן הנבחרים כיום בגדר מתן זכויות  219דנה עליה.

הצבור ושליחיו לפעול מה  באי כחהצבור, ואינם אלא  שלבמקור י.ר.[להם לשררה 

שצריך לטובת הציבור. ואעפ"י שיש בידם כח להכריע וגם לכוף את המסרבים, אין 

, אלא... הנם ממלאים שליחות הצבור, ובשמו זה ג"כ מכוח הזכויות שהוענקו להם

 פועלים ומכוחו הם עושים. 

ומכיון שאינם אלא שליחים אין כאן גדרי שררה כלל, כי מכח המשלחים הם יונקים 

ע"י  לטובתו, ומגביל עצמו על עצמואת כוחם, ואין כאן אלא שררה שהצבור שורר 

  220שלוחיו שמסר להם ייפוי כח זה.

 

בוריים אלו אינם מוגדרים מבחינה עקרונית כמינויי שררה, על כן סבור הרב היות ותפקידים צי

 ישראלי שאין כל בעיה אף למנות אדם נכרי לכהן בתפקידים אלו:

 

                                                           
תפקידי שררה יכולים להימצא גם כיום בהקשרים אחרים, וראו לדוגמא בדיונו של הרב ישראלי  218

 תג. -עמ' שצו לעיל, 151הערה  בגדרי ירושת רבנות, חוות בנימין,
בסוף דבריו הרב ישראלי מציע הסבר לחילוק זה שבין דין מינוי מוגבל בזמן לבין מינוי קבוע, על  219

סמך דברי ספר החינוך )מצווה תצח( כי האיסור למנות נכרי מבוסס על כך שישראל הנם רחמנים בני 
ים, והתורה מעונינת שנושא השררה יהיה בעל מידות אלו. הרב ישראלי סבור שלאור הבנה זו רחמנ

ניתן להסביר את החילוק נ"ל בין מינוי זמני לקבוע, שכל ש"כהונתו מוגבלת ואין חשש שינצל זאת 
 לעיל, עמ' קלח. 89באופן שיזיק לצבור, ממילא אין האיסור קיים", עמוד הימיני, הערה 

לעיל, עמ' קלז. לדברי הרב ישראלי הנקודה העיקרית בהיתר היא היות  89עמוד הימיני, הערה  220
נבחרי הציבור ממלאים תפקיד של שליחות, ולא היותם מתמנים לזמן מוגבל: "ובזה יבואר גם שאין 

יה מדין התורה בעצם התקנה שהנבחרים הנם מוגבלים לזמן מסוים וכן אינם מורישים מינוים סט
לבניהם אחריהם, ולכאורה הרי זה נגד הדין שפסק הרמב"ם )פ"א ממלכים ה"ז(: כל השררות וכל 
המינויים שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. אלא שזה אמור כשמוסרים לו זאת בגדר שררה 

ה בזה ושוב אין הדבר בידי הנותנים לסלקה אולם בנידון שלנו אין מוסרים לו מעיקרא שררה שאז זוכ
ושלטון אלא בשמם של המוסרים הוא עושה מה שעושה, ועל כן יש אפשרות להגבילו בזמן", עמוד 

 הימיני, שם, שם.
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ומעתה נראה פשוט שכשם שאם יש עסק משותף ליהודים ונכרים אפשר לסדר 

חלוקת תפקידים ביניהם, באופן שהנכרי יטפל בניהול העסק ובתור שכזה יתן 

הוראות ויקבע לכ"א את סדר פעולתו וכיו"ב, ולא נראה בזה משום ענין של שררה, 

כי אינו אלא ב"כ השותפין ובשמם הוא נותן ההוראות, כמו כן בשותפות הגדולה 

אין משתנה התוכן היסודי של זכות הנבחרים, שאינם  221יותר של ניהול עיר ומדינה,

ועומדים לפעול לטובתו, ובתור  מקבלים שררה, ואינם אלא שליחי צבור המצווים

 222נמסרו להם זכויות מיוחדות. שכאלה

 

ההיתר נסמך על ההבחנה שבין מערכת היחסים שקיימת בין נבחרי הציבור לבין האזרחים במדינה 

דמוקרטית לבין זו שבין השלטון המונרכי לנתיניו, כאשר לדעת הרב ישראלי אין מדובר בחידוש של 

השיתופי הבסיסי המתקיים במדינה דמוקרטית התקיים גם בהנהגתם של התקופה המודרנית. האופי 

י שהחזיקו לא נחשבו להלכה כמטובי העיר אף לדעתו ז' טובי העיר בקהילות ישראל שבגולה, ועל כן 

שררה. תימוכין לכך מוצא הרב ישראלי בדברי המהר"ם שיק שקבע כי סמכות ז' טובי העיר בתפקידי 

 . מראש תמנו מטעמם לשם מילוי משימות מוגדרותר נשאלשליחי הצבור  נשענת על כך שהם נחשבים

 

ודבר זה מבואר בשו"ת מהר"ם שיק )חו"מ סי' י"ט( שכ' וז"ל: "כל צבור וצבור 

במקהלות בנ"י הם כשותפים וכו' אבל כדי שלא יהא הדבר כקדירה דבי שותפי ויהי' 

וצות ישראל לבחור להם זה מושך לכאן וזה מושך לכאן וכו' ולזאת המנהג בכל תפ

טובי העיר, ולהם מסרו זכות שלהם וכו". הרי שעמד על תפיסה זו בבחירת טובי 

העיר שהיא מגדר ב"כ )=באי כח( הצבור שהם שותפים ועשו את טובי העיר 

כשלוחיהם... שאין מוסרים להם זכות שלטון אלא לפעול רק בשם הצבור 

  223ולטובתו.

 

                                                           
י ההלכה דברים אלה נוגעים ליחס שבין השליטים לבין בוחריהם, ואינם סותרים את הקביעה כ 221

מסמיכה שליטים אלה, ומוסרת בידיהם את סמכויות המלוכה, ראו על כך בהערת העורך למאמרו של 
 .355לעיל, עמ'  182הרב זולדן, הערה 

ניסוח קרוב מופיע אף בדברי הרב הרצוג, תחוקה לישראל,  לעיל, עמ' קלח. 89עמוד הימיני, הערה  222
במקרה דנן חברות . ובדומה לכך סיכם הרב ישראלי את דבריו בחוות בנימין: "22לעיל, עמ'  115הערה 

ובזו אין ההגבלות בכנסת או בעיריה וכיוצא בהן, אין בבחירתם מתן שררה, אלא שליחות בעלמא, 
  לעיל, עמ' צג. 151, חוות בנימין, הערה "שאמרה תורה בענין שררה, קיימים כל עיקר

ם, שם. וחשוב לציין לעיל, עמ' קלז. ושוב ציין לדבריו בחוות בנימין, ש 89עמוד הימיני, הערה  223
שבעיני הרב ישראלי סמכותם של טובי העיר היתה סמכות מלוכנית של ממש, ראו דבריו בעמוד 
הימיני על כך שהיות והם נבחרי הציבור וסמכויותיהם נתנו להם מידי העם על כן, "דינם כדין 

 מלכות", ועקרונית יכולים לדון אפילו דיני נפשות, שם עמ' עט.
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ניעה למנות נכרים לכהן בתפקידים ציבוריים במדינה דמוקרטית, שאין ממסיק הרב ישראלי מכאן 

 224ואין צורך לחפש היתרים בכיוונים אחרים.

אף שטענתו ההלכתית המחודשת של הרב ישראלי מוצגת כמי שמבוססת על כח התקדים ההלכתי 

מבית מדרשו של המהר"ם שיק, למעשה מדובר בחידוש מקורי. המבקש לפתור את הבעיה בעזרת 

ים הלכתי קיים יכול היה להשען על הדעה לפיה כל ההגבלות ביחס למינויי שררה נאמרו רק תקד

ביחס למקום בו מדובר על מינוי כפוי של אדם לתפקיד שררה מבלי היוועצות קודמת עם הציבור. 

לא נאמרו במקום שבו המינוי  לתפקידי שררה, ההגבלות השונות על הראויים להתמנותלשיטה זו, 

סברא זו המוזכרת בדברי חלק ציין ל. הרב ישראלי מוהסכמתהציבור ובשה מרצון לשררה נע

מהאחרונים ומאריך להוכיח שאין לכך מקור איתן בדברי הראשונים, ואשר על כן הוא נזקק לחידושו 

  225הוא.

נראה על פניו, שיש כאן ביטוי להלך מחשבה למדני טיפוסי המבכר את החידוש המקורי על פני 

ל התקדים הקיים, וייתכן שיש לראות בכך ביטוי לטיב עיוניו של הרב ישראלי ההסתמכות ע

. אולם, , וכפי שנראה להלן בפרקיה השונים של העבודהבפסיקה הלכתית תהמשלבים למדנות ישיבתי

הנעשה לבין מינוי על הצבור נראה שבמקרה זה דחיית דברי האחרונים המחלקים בין מינוי כפוי 

הרב ישראלי לא יכול היה לאמץ את דברי האחרונים הכוונה היא לכך, ש אחר. נובעת ממקום נםמרצו

הללו, מפני שבבסיס דבריהם נצבת הנחה הלכתית הסותרת את שיטתו ההלכתית העקרונית בנידון 

 אחר. 

 העמדת מלך על פי רצון העם

מפורסמת המאמר הראשון שפרסם הרב ישראלי בהתורה והמדינה הוקדש לדיון הלכתי סביב טענתו ה

 של הרב קוק לפיו בזמן שאין מלך חוזרות לידי העם סמכויות השלטון המסורות בידיו:

 

מה שנוגע למצב נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיון שמשפטי המלוכה הם ג"כ 

, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים לידי האומה בכללה. וביחוד הכללי של האומה

מלך יש לו לענין כמה משפטי המלוכה  נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין

   226וביחוד למה שנוגע להנהגת הכלל.

                                                           
 לעיל. 182הפתרון האחרים שהוצעו, ראו באריכות במאמרו של הרב זולדן הערה לסיכום דרכי  224
מדובר בחידושו של בעל הכנסת הגדולה )חו"מ קמא, סימן ז, א(. הרב ישראלי מציין לקושייתו של  225

 ע בדברי אחרונים נוספים.האורים ותומים )חו"מ סימן ז, א( על דבריו, וליישוב שהוצ
 שו"ת משפט כהן קמד, יד. 226
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הרב קוק העלה טענה זו מכח הסברא, והרב ישראלי מציין בתחילת מאמרו כי בכוונתו להראות שניתן 

הרב ישראלי ביקש להוכיח עוד שההלכה  227דברי הראשונים.הנאמר בלבסס קביעה עקרונית זו על 

לו מסורות בידי כל שלטון המתמנה לתפקידו באורח רשמי כלשהו, בין אם מכירה בכך שסמכויות א

קיבל לכך את אישור הסנהדרין ובין אם לאו. נקודה נוספת זו אינה דבר של מה בכך, שכן בלעדיה לא 

 ניתן להכיר מבחינה הלכתית בסמכותו של שלטון הנבחר באורח דמוקרטי. 

של מינוי ההלכתית ניתן למצוא ראיה לתקפותו  המלךעיון במעמדו של אחאב המש הרב ישראלי סבור

היות ומסקנה זו סותרת את קביעת הרמב"ם  ,אמנם 228שלטוני שנעשה מבלי היוועצות בסנהדרין.

מציע הרב ישראלי את החידוש העקרוני  229בדיעבד,אף הסנהדרין מעכב מאת המפורשת לפיו מינוי 

ורק במקום בו מדובר על מינוי מוצנח מגבוה, הבא: מינוי המלך על ידי הסנהדרין נצרך להלכה אך 

 :באישור הסנהדרין ואולם כאשר השלטון מתמנה מכח העם ומרצונם אין צורך

 

ע"כ נלפענ"ד שכל דינו של הרמב"ם לענין מלך לא נאמר אלא כשמתמנה שלא מדעת 

העם ושלא ע"י בחירה מידם, ובזה הוא שצריך נביא וסנהדרין של ע"א, ובל"ז  

( לא חל המינוי. כי מכיון שהיא שררה על הציבור לא יתכן שיוכל מי )=ובלא זה

להרכיבו עליהם אם לא בהסכמת הנבואה ובי"ד הגדול... אבל כל שהעם עצמו 

מסכים למנותו ע"י דרך בחירות, או באיזו שהיא צורה אחרת בזה אין צורך לשום 

י מכיון שהעם כנביא וסנהדרין, אלא ודאי חל המינוי ויש לו תוקף ודין מלך, 

  230.]ההדגשה שלי י.ר.[ מסכים לשררה זו, מה לנו עוד

 

 מכאן מסכם הרב ישראלי שייתכנו שני דרכי מינוי נבדלות:

 
                                                           

"כיום שהשאלה אינה עיונית גרידא, שוב קשה להסתמך על מה שנראה מתוך הסברא, ויש צורך  227
 לעיל, עמ' נב.  89למצוא לה ביסוס במקורות ראשונים", עמוד הימיני, הערה 

 לעיל, עמ' נח. 89יני, הערה עמוד הימ 228
לעיל, שהבחין בין  226הלכות מלכים א, ג. הרב ישראלי מזכיר את דברי הרב קוק בתשובתו, הערה  229

סנהדרין, שהדרישה למנות המלך בידי נביא אינו הצורך למנות המלך על ידי נביא לבין מינויו על ידי ה
 אלא חיוב לכתחילה ואלו מינוי שלא על ידי הסנהדרין אינו בתוקף אף בדיעבד.

לעיל, עמ' נח. הרב ישראלי מדמה זאת לדברים שכתב המאירי )בית  89עמוד הימיני, הערה  230
רין טז ע"א ד"ה אין מוציאין( בענין חובת המלך להשיג את הסכמת הסנהדרין הבחירה מסכת סנהד

בכדי להוציא את העם למלחמת הרשות, שהדבר אינו אלא כאשר בא לכפות הדבר עליהם, כאשר 
משמע מדבריו ש"בהסכמתם אי"צ לקבלת רשות. הרי שענין הסנהדרין נצרך במקום שיש צורך בכפי', 

י מרצון חלה עליו תורת מלך לכל הדברים", עמוד הימיני שם. עוד מציין וכמ"כ י"ל בעניננו שבמינו
הרב ישראלי שניתן לדייק כן אף בדברי הרדב"ז )הלכות מלכים, ג, ה( שכתב: "והאי מלך, שהומלך ע"י 

, אבל אם קם איש א' ומלך בחזקה אי"ח לשמוע אליו וכו'. הרי שהסכימו עליו כל ישראלנביא או 
 מו שכ'", עמוד הימיני שם.הדברים מפורשים כ
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מינוי מלמעלה ע"י נביא וסנהדרין ובדרך בחירה ע"י העם ואז אי"צ לא לנביא ולא 

  231לסנהדרין.

 

סודי משותף אחד: שלטון מוסמך כפי שמסביר הרב ישראלי, שתי דרכי המינוי יונקות מעיקרון י

מתמנה תמיד מכח רצון העם. מינוי הנעשה בהסכמת הסנהדרין נחשב לתקף גם אם אין מבקשים את 

על סמך  232הסכמת העם המפורשת, מכיוון שלענין הזה הסנהדרין נחשבים למייצגי רצון העם ושליחיו.

כי סמכויות המלך השלטוניות  הנחות אלו מסכם הרב ישראלי את טיעונו העקרוני, וקובע במסקנתו

 בחר בבחירות דמוקרטיות: נמסורות להלכה גם לידי שלטון ש

 

מעתה יוצא שכל המינויים הממלכתיים שיעשו בישראל בדרך של בחירות שבהם 

יכריע רוב העם יהא להם תוקף וסמכות. ומסתבר לפענ"ד שכשם שיכולים למנות 

שביחד יהיו לה הסמכויות  המועצכראש ושופט, כמו"כ אפשר למנות  איש אחד

הללו, ולפ"ז נראה כי מועצת ממשלה שתבחר בדרך של בחירות נכונות יהא לה 

  233סמכות בכל מה שנוגע להנהלת האומה כאותה סמכות שהי' למלך ישראל.

 

ם, הבסיס היסודי שעליו נשען חידושו הגדול של הרב ישראלי לפיו יש להכיר להלכה בסמכות וכילס

(, הוא 234"אדרבא יש מקום להעדיף את שלטון הרבים מיחיד"חירות דמוקרטיות )ושלטון הנבחר בב

ההנחה שלהלכה ניתן למנות מלך לכתחילה בדרך של קבלה והסכמה רצונית של העם מבלי להזדקק 

כלל לאישור מאת הסנהדרין. הנחה זו בנויה היתה על התפישה כי הסכמת הסנהדרין מקבילה 

                                                           
לעיל, עמ' נט. על מידת החידוש שבדברים ראו הערותיהם של בלידשטיין,  89עמוד הימיני, הערה  231

 . 277; 272-271לעיל, עמ'  187, הערה , ושל בורגנסקי קהילה וממלכה354-353לעיל, עמ'  88הערה 
לדברי הרב ישראלי היות שהמצוה למנות מלך מוטלת על העם ולא על הסנהדרין, יש להסיק "שכל  232

התוקף שיש למנוי של הסנהדרין הוא רק שהם ב"כ הנאמנים של העם ונקראים "כל עדת ישראל" 
ה'(. "וכל העדה" )יומא ע"ג:(. וא"כ מכש"כ שהסכמת כל העם ודאי שמועילה", עמוד הימיני, )הוריות 
לעיל, עמ' סא. הרב ישראלי חזר על כך במאמרו בענין מינוי נכרים לשררה, עמוד הימיני,  89הערה 
לעיל, עמ' קלד. הצעה זו מסבירה לדבריו מדוע הרמב"ם כלל לא הזכיר אפשרות של מינוי  89הערה 

מלך בדרך שכזו, והזכיר רק את מינויו על ידי הסנהדרין: "משום שכנ"ל מה שהסכמת סנהדרין 
כל  י.ר.[ שהסכמת -מועילה אין זה אלא שמחשיבים בזה הסכמת כל ישראל, ע"כ למד מכאן ]הרדב"ז 

 קלה.-ישראל ודאי מועילה", עמוד הימיני, שם, עמ' קלד
 לעיל, עמ' נט. 89עמוד הימיני, הערה  233
"שסמכות המלכות שנבנית על הסכמת העם יכולה להימסר גם לכמה אנשים יחד, ולאו דוקא  234

כל מכח הסכמת העם מה הבדל אם הסכימו על יחיד או למלך או שופט. וזה גם מובן מסברא, כיון שה
לעיל, עמ' עט.  89יש מקום להעדיף את שלטון הרבים מיחיד", עמוד הימיני, הערה  -על רבים, אדרבא 

כתחילה' ולא וראו בדבריו של בלידשטיין על כך שבעיני הרב ישראלי הדמוקרטיה היא "בררה של 'ל
 . 354לעיל, עמ'  88פשרה של 'בדיעבד'"בלידשטיין, הערה 
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בקבלת  תמידעל עצמם מלך. והנה, אם מניחים שמינוי המלך מותנה  להסכמה הרצונית של העם לקבל

והסכמת העם, אלא שהסכמה זו יכולה להיות מושגת באחת משתי דרכים : הסכמת העם באופן ישיר, 

כל או לחילופין בעקיפין דרך המינוי של הסנהדרין אשר נחשבים לנציגי העם המוסמכים, הרי שאין 

לפי הסבר זה מינוי מלך מותנה תמיד בקבלת הצבור, . לעיל הוזכרהאחרונים שהחלוקה של מקום ל

ין נחשב להלכה כמינוי של העם. מכיוון שכך יואף תוקפו של מינוי הסנהדרין אינו אלא משום שמינו

הרי שאין מקום להצעת האחרונים לפיו ההגבלות שנאמרו ביחס למינוי המלך )מקרב אחיך( כוונו רק 

אין לו תוקף כלל. אותם האחרונים כפוי מינוי מתברר שד לרצון העם, שכן למינוי כפוי הנעשה בניגו

של אחרונים אלה לדידם  .את משמעות מינוי המלך על ידי הסנהדרין שונהבאופן  ,ככל הנראה ,הבינו

הנבחר המלך ש , ומשמעות בחירת הסנהדרין היארצון העםביטוי לאינו מינוי מלך על ידי הסנהדרין 

  מתמנה על העם מגבוה אף בניגוד לרצונם:אשר ית בחירה אלוקהינו 

 

והנראה מזה שהם אינם מפרשים כהרדב"ז, ולדעתם המצוה היא על הסנהדרין 

למנות המלך ועל העם לקבל על עצמם המינוי, ואין המלך בתור נבחר הצבור אלא 

בתור בחיר ה', שנקבע ע"י נביא ונבחר ע"י הסנהדרין שיתקים מכוחם איש מפי איש 

מרע"ה שקיבל סמכותו מהשכינה. וא"כ סתם מלך אינו מכח קבלת הצבור ובזה  עד

  235מיירי קרא.

 

 מותרנראה, אם כן, שבבואנו להעריך את המניע של הרב ישראלי לדחות את סברת האחרונים לפיו 

עלינו לייחס משקל של ממש ש, העם רצוןבקבלה ובלמנות נכרי לתפקידי שררה כאשר הדבר נעשה 

בסוגיה הלכתית אחרת. של הרב ישראלי זו עומדת בסתירה לעמדתו העקרונית תם עשד עובדהל

אימוץ דעת האחרונים הנ"ל, כרוכה למעשה באימוצה של הדעה כי המלך מתמנה כמינוי מגבוה, 

כאשר משמעות הדבר הוא שבהיעדר נביא וסנהדרין אין לעם אפשרות למנות מלך אף כשהדבר נעשה 

סמכות השלטון הנבחר שאלת עמדתו העקרונית של הרב ישראלי בבניגוד ל, וזאת מרצונם ובהסכמתם

 בבחירות דמוקרטיות.

עמדנו, אם כן, על מוטיבים שונים שהשפיעו על מהלך דבריו של הרב ישראלי: האמונה ביכולתה של 

ההלכה לספק תשובה לכל שאלה, כמו גם האמונה בתרומה החינוכית של הבירור ההלכתי העיוני; 

; חידושים בהלכה הלמדנית והרצון לחדש יתומצוא הלכה ציבורית או ממלכתית כמו גם נטיהרצון ל

התפישה ההגותית העקרונית בדבר יחסה של תורת ישראל לנכרי, כמו גם הצורך בעקביות עיונית עם 

 שיטתו שלו בסוגיות משיקות. 

 נוסף לכל הנ"ל, ברצוני להצביע על כיוון השפעה אפשרי נוסף. 
                                                           

 לעיל, עמ' קלה. 89עמוד הימיני, הערה  235
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 ת המצווה לעתיד הרחוק לייחוסה לעבר שאיננו עוד  בין דחיי

בדברים שלעיל ראינו כיצד הרב ישראלי מתייחס למתח שנוצר בין הרצון לשמור על ההגבלות 

ההלכתיות לבין השאיפה לאפשר ניהולה של מדינה מודרנית דמוקרטית על פי ההלכה. דיונו מחולק 

ים במדינה היהודית, כאשר הרב ישראלי מציע לפי האיסורים השונים המגבילים את השתתפות הנכר

דרך פתרון שונה לכל אחד מהנידונים. הוא טוען שהחובה ליישם בפועל את איסור לא ישבו בארצך 

תחול רק בעתיד הרחוק, בעוד שהאיסור למנות נכרים לתפקידי שררה חל במציאות חיים שכבר עברה 

 . בעידן המודרני מן העולם

מהמקרים הללו? האם לא ניתן היה, למשל,  דגישה כל כך שונה בכל אחמדוע נקט הרב ישראלי ב

 לטעון כי איסור לא ישבו בארצך מתייחס רק לגויים משבעת עמי כנען שעברו מן העולם? 

כך שקשה לענות על בכל מקרה נתון מרכיבים רבים ומגוונים משפיעים על המהלך בו נוקט הפוסק 

רצוני להציע כיוון מחשבה המתבסס על ההנחה העקרונית לפיה שאלה מעין זו באופן מלא. עם זאת, ב

להביא למצב  דיכב יוןעל מהלך הד יםעישפממניעים אידיאולוגיים שונים, מודעים או שאינם מודעים, 

על  236את תמונת העולם הכללית הרצויה בעיני הפוסק.בסופו של דבר המסקנה ההלכתית תהלום בו 

להבדל בכל אחת מהנקודות מה נכון לשייך את כיוון הפתרון השונה סמך הנחה זו, ברצוני לבחון עד כ

. אף שמאמרו של הרב ישראלי , וכפי שאפרטשקיים בכל הנוגע להיקף האיסורים הנדונים במאמר

ממוקד בשאלת היחס לנכרים, ואיסור לא ישבו בארצך, כמו גם איסור לא תחנם, ממוקדים לחלוטין 

בין היהודי לגוי, הרי שהדיון בגדרי האיסור למנות נכרים בהדרכה ההלכתית הנוגעת ליחסים ש

 לתפקידי שררה, משליך ישירות אף על הנעשה בתוך עם ישראל פנימה.

לאמור: לדעת הרמב"ם האיסור למנות גוי לתפקידי שררה אינו מכוון נגד נכרים באופן בלעדי, 

שם שהאיסור למנות נכרים והאיסור חל במקביל גם כנגד מינוי נשים או גרים לתפקידים אלו. כ

לתפקידי שררה מהווה מכשול בפני הנהגת מדינה דמוקרטית, הוא הדין ביחס לאיסור מינויין של 

נשים לתפקידים אלו. הרב ישראלי מתמקד אמנם בדיונו בשאלת מינוי נכרים, אך ישנו קשר ישיר בין 

כן שההקשר הרחב יותר, המוזכר דיון זה לבין הדיון המקביל ביחס למינוי נשים לתפקידי שררה, ויית

של  ימים, השפיע במידה מסוימת על עמדתוהבאותם בסוגיה ם אחרים שעסקו רבניבפירוש בדברי 

מתייחסים למינוי הנכרי, מחברים שונים הסיקו בדיונו אף שדברי הרב ישראלי  237.הרב ישראלי

                                                           
סמויה בהלכת מפקד  "אידאולוגיה כמסד הלכתי? הלכה גלויה ואמירה, ראו הרב נריה גוטל 236

האוכלוסין", בתוך: ב' איש שלום )עורך(, בדרכי שלום: עיונים בהגות יהודית, מוגשים לשלום 
 .606-589, עמ' 2007רוזנברג, ירושלים, 

שם. וראו עוד  97-96ובפרט בעמ'  112-95לעיל, עמ'  115ראו לדוגמא בתחוקה לישראל, הערה  237
דבריו על כך שכשם שהצורך למצוא היתר למינוי נכרים ולשיווי זכויותיהם נובע מדרישות האו"ם כן 
הדבר ביחס לנשים גם כן, שהרי: "האומות המאוחדות שבהחלטתן הן דורשות שיווי זכויות לשני 

 שם. 97עמ'  המינים, ואם זה מעכב, הרי אין לנו ברירה, שאם לאו לא נוכל להקים את המדינה,



 

 61 

אישר אף שראלי עצמו והרב י 238מדבריו שהוא נמנה על דעת המתירים למנות נשים לתפקידי שררה,

 239מסקנה זו במכתב פרטי.

לאור הדברים הנ"ל, יש מקום לשאלה אם נכון לראות קשר בין דברי הרב ישראלי בעניין מינוי נכרים 

 לתפקידי שררה, לבין עמדתו הכללית בסוגיית מעמדן של הנשים בהלכה.

 על מעמדן ומקומן הראוי של הנשים בחיים הציבוריים

יבורי שהתקיים בשנות החמשים סביב לשאלת גיוס נשים לצה"ל ולשירות לאומי, בעקבות הוויכוח הצ

 .בעריכת הרב ישראלי התפרסמו מספר מאמרים הלכתיים בגליונות התורה והמדינה

טען שהנשים מחויבות עקרונית  הואלאחד ממאמרים אלה, הרב ישראלי במסגרת הערת עורך שצירף 

ועוד  240סיפוק מים ומזון לחיילים הנלחמים,על ידי ווה ת המצולהשתתף במאמץ המלחמתי של מלחמ

שכן  ,להתנדב לשירות הלאומי בטענה שכל כבודה בת מלך פנימה הנשים הוסיף וקבע שאין לאסור על

 :תקופה ותקופהבכל מחדש להתפרש התנהגותי זה טיבו של כלל מעצם 

 

ק במקום נראה שגבולות ה"כבודה בת מלך פנימה" תלויים במנהגי המקומות, ור

שדרכן של נשים שלא לצאת לגמרי מבתיהם יש בזה משום פריצת גדר... א"כ נראה 

שאין בזה לפי האמת משום כל כבודה וכו'. ואף בדורותינו עובדות בנות ישראל 

כשרות במשרדים שונים, בבתי חולים, בגני ילדים ובתי ספר ואין פוצה פה 

   241ומצפצף.

 

לו במקום המחאה היו יאלרעיון שירות הלאומי ושים המתנגדים הרב ישראלי סבור עוד שטוב היו ע

 פועלים באופן חיובי על מנת להתאים את הענין לצרכים הדוחקים של החברה: 

                                                           
ראו מאמרו של הרב אריה אברהם פרימר, "נשים בתפקידים ציבוריים בתקופה המודרנית",  238

ספר זכרון להרב יהודה גרשוני זצ"ל, ירושלים, תשס"ה, עמ'  -בתוך: א. ורהפטיג )עורך(, אפיקי יהודה 
 . 27תשנ"ט(, עמ' , ומאמרו של הרב ישראל רוזן, "נשים בתפקידים ציבוריים", תחומין יט )354-330

 להלן. 245שכתב לרב אריה פרימר, ראו הערה  239
בשאלת השתתפותן של הנשים במאמץ הצבאי של מלחמת המצווה טען הרב ישראלי שהאיסור  240

לת עליהן לגיס נשים לצבא נאמר רק ביחס ל"לתפקידים קרביים הכרוכים בשימוש בנשק", אך מוט
חובה להשתתף במאמץ הכללי באופנים אחרים שאינם פוגמים בצניעותה ו"כדרך כל מיני תפקידים 
דומים שאשה ממלאה בחיי החברה האזרחית כיום הזה". הדברים מופיעים בהערת עורך למאמרו של 
א הרב טכורש, ראו: הרב כתריאל פישל טכורש, "מלחמת רשות, מצוה או חובה", התורה והמדינה 

)תש"ט(, עמ' צה. וראו עוד בהערתו למאמרו של הרב ולנר: הרב משה דב ולנר, "גיוס נשים לצבא", 
 התורה והמדינה ד )תשי"ב(, עמ' רכו.

 הערת עורך למאמרו של הרב ולנר, התורה והמדינה שם, שם. 241
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ודומה שבמקום לשלול את כל רעיון גיוס הנשים היה ראוי להשתדל לכוין אותו 

משווע לאפיק הראוי ואז היה זה יכול להיות כלי מחזיק ברכה, שהרי יש צורך 

לידים שתטפלנה באמונה במעברות, בבתי הילדים, בתי חולים, בתי ספר וכיו"ב. 

ומה טוב היה לו היו הבנות הדתיות הולכות למקומות אלה בכדי למלא את חובת 

גמילות החסד של הכנסת אורחים והקלת ההתערות של עולי הגלויות השונות 

  242שזכינו להם בדורנו.

 

עמדתו זו חזר על אף בית בהתנדבותן של הנשים לשירות הלאומי. הוא הרב ישראלי הביע תמיכה עק

 האף הביע תמיכהוא ובאופן פרטי  243בפומבי בשנות השבעים בהיותו מועמד למשרת הרב הראשי,

  244להתגייס לצבא.מרצונן בבנות דתיות שהתנדבו 

, השפיעה על האם עמדתו החיובית של הרב ישראלי בשאלת השתתפותן של הנשים בחיים הציבוריים

בעיית מינוי הנכרים בדרך ל וןרפתמצוא ל ותוהדיון בשאלת מינוי נכרים לתפקידי שררה, והניעה א

 אחרת מהדרך שהילך בה בסוגיות האחרות שבהם עסק במאמרו? 

ואין דווקא, הנכרי של  נוחורג מהדיון בדיאינו לכל אורך מאמרו הרב ישראלי נדמה שיש להשיב כך: 

בחיים שיש לדברים על השאלה המקבילה ביחס לשיתופן של נשים הישירה שלכה בדבריו אזכור לה

. אמנם, ניתן למצוא רמז מסוים לקשר האמור בדברים שכתב יותציבורמשרות והעמדתן בהציבוריים 

הרב ישראלי שנים לאחר מכן במסגרת הדיון הציבורי שהתנהל בסוף שנות השמונים סביב שאלת 

 הדתית. מינוי אשה כחברה במועצה 

                                                           
ביטא הערת עורך למאמרו של הרב ולנר, התורה והמדינה שם, שם. הרב ישראלי לא היה היחיד ש 242

ו -עמדה מעין זו מעל דפי כתב העת, ראו למשל הרב יששכר הלוי לוין, "גיוס נשים", התורה והמדינה ה
-תשי"ד(, עמ' סא. וכן הרב שמואל טוביה שטרן, "שירות לאומי של נשים", התורה והמדינה ז-)תשי"ג

 תשי"ז(, עמ' סב. -ח )תשט"ז
בשנת תשל"ח, חזר על עמדתו ואף ציין ששתי במסגרת ראיון עיתונאי שנתן שנתן לעיתון מעריב  243

 .89-88לעיל, עמ'  91בנותיו שירתו בשירות לאומי, ראו: הרבנות והמדינה, הערה 
המוכיח לדעתו כי  1964הרב יגאל אריאל פירסם מכתב אישי ששלח לו הרב ישראלי בשנת  244

בעות פעמים רבות, לפיהן שירות נשים בצבא מנוגד באופן קטגורי להלכה המוחלטות שמו האמירות
בהם מן השטחיות וההטעיה".  ולהחלטות הרבנות הראשית, ושאין רב שהתיר לבנות להתגייס, "יש

הרב ישראלי מדגיש במכתבו שישנה הבחנה בין האיסור שחל על הממשלה לגייס בנות בכפייה, לבין 
אם להתנדב ולשרת בצבא אם לאו, שבנוגע לכך לא אמרה הרבנות החלטתה הפרטית של כל אשה 

דבר, ויש לתת לכל בת להחליט באופן אישי: "העניין הוא, שזה תלוי בתנאי החינוך האינדיבידואליים 
של כל אחת ואחת, ומה שאצל האחת יכול להיות הדבר בגדר של אביזרייהו אם לא למעלה מזה, אצל 

שום כך אין להסתמך על דעות גדולים שהושמעו הן לכאן והן לכאן, האחרת זה לא נגע ולא פגע. מ
באשר הדבר כאמור אינו כללי. דומני שהבעיה בדרך כלל באה על פתרונה בצורה די מתקבלת על 

 , והוא מופיע באתר:21.6.07הדעת, והנח להם וכו'", המכתב פורסם בעיתון בשבע ביום 
http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/6709 
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במכתב תשובה לשואל שפנה אליו בענין, פירט הרב ישראלי את טעמי התנגדותו למינוי אשה לתפקיד 

האמור, תוך שהוא מדגיש כי התנגדותו ממוקדת בנושא הספציפי הנידון ואין היא מלמדת על יחס 

 : , וכך כתבשלילי כללי לשאלת מינויה של אשה לתפקיד ציבורי אחר

 

שכתבנו בענין שיתוף אשה, ואף נכרי, במוסדות כלליים, כשם  אין זה מהדומה למה

שאין לנו נגד נשות חיל העוסקות במסחר, או במקצועות מדעיים וחנוכיים. אבל 

 245דברים שמיוחדים לעניני דת בעלות אופי ציבורי, הדבר הוא בלתי רצוי.

 

וך התייחסות ישירה ייתכן והרב ישראלי מסיח כאן לפי תומו שעל אף העובדה שדבריו נכתבו מת

של  לבעיית הנכרים, כוונתו היתה נתונה בה בעת למציאת דרך לאפשר את מעורבותן והשתתפותן

 .ייםהציבורחיים ב צבור הנשים

אם נשוב לשאלה שהעלינו מקודם, ייתכן וכעת נוכל להציע הסבר נוסף לכיווני הפתרון השונים 

הדרת הנשים מהחיים הציבוריים נתפשת לת שאהמופיעים במאמרו של הרב ישראלי. כפי שראינו, 

באורחות החיים המשתנים מדור לדור. בעוד שבתקופות קודמות כל  הבעיני הרב ישראלי כתלוי

להדיר את הנשים מהחיים הציבוריים, הרי שבימיו סבור היה הרב ישראלי אכן כבודה בת מלך חייב 

 ם הציבוריים. שיש לברך על התפנית שהביאה למעורבותן הרחבה בסדרי החיי

יש לברך על מעורבותן ולדעתו  ,ענין שעבר זמנונתפשה בעיניו כהאפלייה כנגד הנשים שוהנה, בעוד 

עיניו תמונה נשקפת להרי שבכל הקשור לסוגיית היחס לנכרי  246,חיי החברהבהנוכחית של הנשים 

ליחסים שבין  עליה ציוותה התורה בכל הקשורשהבדלה צורך בהש סבר הרב ישראלישונה לחלוטין. 

בכדי לאפשר את עלייתם עם התקדמות הליך הגאולה, וזאת ישראל לגויים רק תלך ותתעצם בעתיד 

הם  מהנכריהבדלה הרחקה והה ,. על פי תפישתוהמקווה הרוחנית של ישראל לפסגה הרוחנית הנעלה

גוי אלא ב תפוגעני השלילאמירה זו אין בוכזכור בעיניו ההליך הגאולי, מה של שמאפשרים את קידו

לא רב ישראלי , התפישה זורצון להתרחק מהשפעתה השלילית של העבודה זרה. בהתאם לביטוי לרק 

לחפש מקורות שום מניע ראה פסול בעצם הדרישה ההלכתית להרחקת גויים מגבולות הארץ, ואין 

                                                           
. וראו שם באריכות תיאור 354לעיל, עמ'  238המכתב מובא במאמרו של הרב פרימר, הערה  245

 התגלגלות הסיפור כולו, כמו גם סקירה מקיפה של שיטות הפוסקים בנידון.
לעיל, עמ' תי: "שוין הזכויות שהחברה שלנו מעניקה  198ראו דבריו בספרו שיח שאול, הערה  246

לאשה מוכרח להביא אתו גם שויון של החובות. ...עכשיו שדבריה נשמעים העבודה היא להכניס אף 
אותה למסגרת הפעולה, להלהיב גם אותה למען האידיאה הגדולה, להעמידה אף היא על תפקידה. 

ות החברות הבאות לתפילה? האם אין אף הן צריכות להשתתף בתפילה זו גם על משום מה כה מעט
 העושר והכבוד, גם על אהבת תורה ויראת שמים?".
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יא נתפשת השעליהם ניתן יהיה לבסס גישה מתונה ומכילה יותר ביחס לגויים, שכן הבדלה זו נצרכת ו

 . וחשוב ממלאת תפקיד חיוניכ

נוכל לשער, על כן )אף שהדברים אינם יוצאים מגדר השערה(, כי עמדתו האידיאולוגית העקרונית הן 

ביחס למעמד הנשים ותפקידם בחברה, והן ביחס לשיתוף הגוי במדינה היהודית, השפיעה במודע או 

נכרים לתפקידי שררה סבר הרב ישראלי שיש שלא, על פרשנות המקורות בכל מקרה. בסוגיית מינוי 

להבין כי ההגבלה ההלכתית אינה שייכת למציאות החיים המודרנית, ואף לא תתחדש בעתיד 

שאינו גר תושב מגבולות  במסגרת מדינה דמוקרטית מתוקנת, ואילו ביחס לדיון בחובת הרחקת הגוי

יע למעלה גבוהה ומתקדמת יותר הארץ, סבר שהמצווה תקפה עקרונית בכל המצבים וכאשר העם יג

 המצווה ותתחדש.  תשוב בהליך הגאולה 

בפרק הבא פנה היהודית, נ מדינהתוככי ההנכרי ב שילובכהמשך לדבריו של הרב ישראלי בסוגית 

שאלת היחס כאן נידונית אף  .סוגיה הלכתית משיקה לש ענינהמכן בלאחר שנים דברים שכתב ל

בירור בכי אם  ,מדיניות הפניםאין מדובר בות העולם, ואולם הפעם הראוי שבין המדינה יהודית לאומ

למדינה לנוכח שאלת ההיתר להסגיר פושע יהודי  מדיניות החוץ הראויה של המדינה היהודית וזאת

   . על פשע שבוצע בתחומהלדין שם על מנת שיעמוד זרה 
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 הסגרה: גפרק 

יהודיים הסגרתם של פושעים ת בעין מזמן לזמ ההתעוררבמשך שנות קיומה של מדינת ישראל 

 התייחסותשאלת ההרב ישראלי פנה לבחון את  .והעברתם מתחום מדינת ישראל למדינות זרות

היהודי הסגרתו של בקשת לשהיתה מסביב משפטית הציבורית והסערה הלענין זה בעקבות  תיתההלכ

  247.דמתשל המאה הקו בשנות השמונים על ידי ממשלת צרפת וויליאם נקשהצרפתי 

נעצר בארץ  מכןכשנתיים לאחר ו ,מחוץ לפריזקטנה ברח ארצה לאחר שרצח אדם ערבי בעיירה נקש 

התברר כי הוא מבוקש על , בארץ לכשהגיע לידי השלטונות .בעקבות מעורבותו בתכנון שוד מזוין

ו עלישבהתאם להסכם ההסגרה  שה בקשת הסגרה בענינויגממשלת צרפת ה, וחו"לרצח בביצוע מעשה 

   .ו שני המדינותמחת

גיע הלבסוף המשפטיים של המדינה עד ש יהבמסדרונותאט -אט התקדם הטיפול בבקשת ההסגרה

השופט  לצרפת.לבסוף חזרה הוסגר  נקשו ,שניתן להסגירו בדעת רובהוכרע  שםבג"ץ, הפתחו של ל

ל ש ףמקים בירור לחוות דעתו המשפטית גצירף בתיק, דנו שאחד משופטי העליון כשכיהן נחם אלון, מ

בליווי  248,'תחומיןבשנתון 'לאחר מכן סקירתו זו פורסמה  .התיחסות המשפט העברי לסוגית ההסגרה

 השופט אלון לדברי תובשתכן של הרב ישראלי ושל הרב יהודה דוד בלייך, ו מאמרי ביקורתשני 

 249.מבקריו

 עלישירה יקורת כבנכתבו של הרב ישראלי  ודברילאור השתלשלות הענינים הנ"ל, ולאור העובדה ש

של השופט אלון, דבריו  יעיקראת  ,בהרחבה מהתחילה, ולהלן נציג  250ון,השופט אל שלהנ"ל סקירתו 

 של הרב ישראלי.  וביקורתבלאחר מכן ן יעילוזאת בכדי שנוכל 

 

 סקירתו של השופט אלון

הריבונות היהודית  לאחר אובדן דין,העמיד עבריין לפעול ללחובה שקיימת על אף מסביר כי  אלון

 251שלטון הזר להביא עבריינים יהודים למשפט.בידי הבשאלה אם לסייע נתעוררה מחלוקת העצמית 

                                                           
ח"כ שולמית  852/86מסכת האירועים מתוארת לפרטיה בפסק הדין של בית המשפט העליון, בג"ץ  247

להציק לאחיו, בעל מועדון לילה . לטענת נקש, ההרוג היה רגיל 1( 2אלוני נ' שר המשפטים, פ"ד מא)
 מחוץ לפריז, לאכול מבלי לשלם וכו' ומפני הפחד מאיומיו לא התלוננו עליו למשטרה.

 .286-263מנחם אלון, "דיני הסגרה במשפט העברי", תחומין ח )תשמ"ז(,  248
 )הודפס מחדש גם 296-287הרב שאול ישראלי, "הסגרת עבריין לשיפוט זר", תחומין ח )תשמ"ז(,  249

כסימן כג בחוות בנימין חלק ב(. הרב יהודה דוד בלייך, "הסגרת פושע לעם נוכרי", תחומין ח 
. מנחם אלון, "ביסוס המערכת המשפטית על דיני התורה", תחומין ח )תשמ"ז(, 303-297)תשמ"ז(, 
309-304 . 

משפט "מגמתנו במאמר זה לעיין בנימוקי הסקירה הנ"ל ולראות אם אמנם מבטאת זו את דעת  250
 .287, עמ' 249התורה", הרב שאול ישראלי, לעיל הערה 

מבחינת , בארוכה: "277. ובסיכום הביניים, שם עמ' 265-264, עמ' 248ראו אלון, לעיל הערה  251
פק, כי... אין לתת מקלט לעבריין הנמלט מאימת הדין, אלא יש להעמידו עיקרו של דין, ברור ואין ס
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חשש היהודי לידי שלטונות זרים, נבעה  מהפושע ההעיקרית ל'מסירה' זו של ההתנגדות לדברי אלון, 

  252עוין.זר הן הלידי השלטו הנמסרשל לעיוות דינו 

ת הראויה הלכה ושאלת ההתנהגנוכח לשהתפתחו גישות הלכתיות שונות  ו ניתן לזהות מספרעתלד

לדרך  .למסור פושעים יהודים לידי שלטון זרוגורף שישנו איסור כללי גרסה  253גישה ראשונה. למעשה

של הקהילה כחלק מנסיון סגרתו נעשית מקום בו המסירת פושע יהודי הוא בהיחיד ל רההיתזו 

אילולי  עלול להמשיך ולפגוע בשלום הצבורששל  עבריין המתמשכת ו גיעתני פלהתגונן מפהיהודית 

המניע  - מעין הרחבה של 'דין רודף'מהווה שע לידי השלטונות ולמסור פלדעה זו, ההיתר יוסגר. 

 עבר. ו בעל חטאיעצמו עבריין הרצון להעניש את העתידיים ולא נפגעים לגונן על נסיון הוא הלמעשה 

הצדקה אין לעולם שגם כאשר מדובר במערכת אכיפת חוק זרה,  גישההד 254הלכתית אחרתעמדה 

יש להתפלל ולקוות כי העבריין יבוא על דינו. אדרבא להושיט עזרה לפושע הנמלט מרשויות החוק, ו

לא משום "שיש במעשיהם משום סכנה לצבור, מהשלטונות חכמים אלה התנגדו להסתרת העבריינים 

 . 255על ענשו, ובמיוחד בעבירה חמורה מסוג רצח" אלא על שום שהעבריין צריך לבוא

הכרה תוך מלשלטונות ללכוד את הפושע ולהעמידו לדין ע יסיהתירה אף ל 256שלישיתהלכתית עמדה 

את ר ומסהתירו ל. חכמים אלה הפלילי תחוםשלטון הזר בהפעולות  בסמכותמלאה הלכתית 

מירת ם ששתיקון החברה וללשם הנעשות משום שפעולות השלטון הזר העבריינים לידי השלטון 

  .'דינא דמלכותא דינא'כלולות לדעתם בהגדרה ההלכתית של  ,הסדר הציבורי

ועד האמנציפציה תחילת שלאחר במשך הדורות  כיון וטוען לממשיך אלאחר סקירת הדעות הנ"ל,  

תמורה ההיסטורית המשמעות של של ממש, הפנמה והבנה ההלכה  חכמיקרב בהתפתחה לזמננו, 

תמורה ההכרה הרבנית בלדבריו,  257.נותבפני השלטו שוויונימעמד ב יםהיהודי יםאזרחהאת  תהכיזש

                                                                                                                                                                             
למשפט על מעשיו... עקרון זה של העמדת העבריין הנמלט למשפט, נתעוררו בו דעות שונות על רקע 

 המציאות ההיסטורית שלאחר אבדן הריבונות העברית...". 
, שוב חוזר אלון על קביעתו זו בתיאור המחלוקת שבגמרא בבא 265, עמ' 248ראו אלון, לעיל הערה  252

חילוקי דעות אלה שבין החכמים אם לסייע בידי השלטון , כאשר לדבריו "267מציעא פג ע"ב שם עמ' 
הכללי בגילוי עבריינים בחברה היהודית, יסודם, בעיקרו של דבר, ברתיעה שהיתה קיימת למסור 

לשלטון הכללי, שנחשד בקיום משפט לא הוגן ועיוות הדין ובהתנכלות ליהודים, לגופם  יהודי
 . 259, וראו עוד להלן הערה 277ולממונם". ושוב חזר על כך בסיכום הביניים של השיטות, שם עמ' 

, מזהה גישה זו בעיקר בפסיקתם של השולחן ערוך והרמ"א 271-270, עמ' 248אלון, לעיל הערה  253
)חו"מ שפח ,ט(, ומציין להרחבה שעשו פוסקים מאוחרים כדוגמת הט"ז )יו"ד קנז, ח( למושג ה'רודף' 

 לכלול לענין זה כל פעולה שבעטיה עלולים השלטונות להתנכל לכלל הצבור היהודי.
יה זו מצויה להבנת אלון בשו"ת הב"ח הישנות סימן מג, חוות יאיר קמו, ושאילת יעב"ץ ב, דעה שנ 254

 .275-273, עמ' 248ט, ראו אלון לעיל הערה 
 . 269, עמ' 248אלון, לעיל הערה  255
ה עמדה זו בדברי תשובת הרשב"א )שהובאה בבית יוסף חו"מ, שפח(, בחידושי הריטב"א אלון מזה 256
בשו"ת המהרשד"ם )חו"מ, נה(, ראו אצל אלון, לעיל  בבא מציעא פג ע"ב ד"ה אמר להם תפסוהו(,)

 .277-275, עמ' 248הערה 
כבר בדברי המאירי ביחס לגויי זמנו, מוצא את השלמתו להבנת מהלך היסטורי זה, שראשיתו  257

אלון "במחצית השניה של המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים מפיהם של אחדים מגדולי 
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שקבע כי דיני מסור ומלשין אינם )חו"מ שפח( בדברי הערוך השלחן  באה לידי ביטוי, בין השאר,זו 

ם , וכי הלכות אלה "אינם חליהםאזרחי ללכלהמעניקות שוויון זכויות ובטחון במדינות עוד חלים 

  258.אלא בזמן הקדמון שבו גם בעלי המשרה שבשלטון הכללי היו בבחינת "שודדים ואנסים"

חתומה  הםהסגרה עלי מיעל הסכמתבסס מכאן מגיע אלון למסקנתו שחוק ההסגרה הישראלי, ה

אף קיימות הליכי שיפוט הגונים, מקובל הממערביות מול מדינות  ,מרצונה החפשי ,מדינת ישראל

במשך רבים  הם של חכמיםמפסקילמדת בדרך קל וחומר מסקנה זו נ ן,ואל דבריל .בעיני ההלכה

 :הדורות

 

רבים בין גדולי ההלכה הצדיקו הסגרה זו לרשות בית המשפט המוסמך לדונו, גם 

על ידי השלטון הכללי על הקהילה היהודית שחיה וחסה  נכפתהבתנאים שההסגרה 

יא כאשר היא נעשית מרצונה החפשי בצילו... בודאי וכל שכן שהסגרה זו מוצדקת ה

של מדינה עברית רבונית ושוות זכויות למדינה המבקשת את ההסגרה, על פי 

התנאים, שפירטנום לעיל, הקבועים בחוק ההסגרה, כאשר אין אפשרות להעמיד את 

 259.המבוקש לדין במדינה העברית

 

 תגובת הרב ישראלי

דברי בפותח וא הו, נקודותלמספר מתייחס ישראלי הרב בדברי הביקורת שלו כנגד סקירתו של אלון, 

 בדברי אלון בדרך אגב ההוזכרשנקודה ה לערכאות של גוים, ידברי אלון בסוגיית הפניכנגד ביקורת 

בריו דמסגרת אלון התייחס לשאלת ההליכה לערכאות אותה כינה "סוגיה הקרובה לעניננו", ב. בלבד

חכמים יצרו את לטענת אלון  .בעקבות האמצניפציהביחס הרבני לשלטון הנכרי התמורה בתיאור 

לאחר איבוד  מתוך נסיון לשמר את האוטונומיה הקהילתית הפנימיתה לערכאות יהפניאיסור 

במרוצת הדורות, והוא נחלש לדבריו איסור השתנה ה. העצמאות הישראלית המדינית בימי בית שני

                                                                                                                                                                             
ההלכה, על רקע השינוי שחל ביחסי ישראל ואומות העולם לרגל האמנסיפציה והשלכותיה", אלון, 

 .278, עמ' 248לעיל הערה 
 .279, עמ' 248ראו אלון, לעיל הערה  258
. בסיכום סופי זה שוב מזכיר אלון את התפישה שהדגשנו לעיל 280, עמ' 248אלון, לעיל הערה  259

לפיה החשש המרכזי של מתנגדי ההסגרה הוא מפני עיוות הדין, כאשר כמסקנה מכך הוא  252הערה 
סבור כי גם חכמי ההלכה שהתנגדו להסגרה באופן קיצוני יכירו בכך ש"אין מקום לחשוש חשש מעין 

, הבודקת טיבו של השיפוט של המדינה זה בהסגרה המבוצעת על ידי שלטונות מדינה עברית ריבונית
מבקשת ההסגרה עובר לחתימת הסכם ההסגרה עמה, והעוקבת אחר תקינותו של השיפוט שבאותה 

. בסוף המאמר מציין אלון לטיעון נוסף להצדקת ההסגרה והוא שבמקרה הנידון 281מדינה", שם עמ' 
ת את הדין שכן החוק במדינת אם לא יוסגר לידי המדינה המבקשת, הרוצח יהלך חופשי מבלי לת

טעם מכריע ועקרוני נוסף, במכלול שיקולינו בדבר "ישראל אינו מאפשר להעמידו לדין, ומדגיש שזהו 
ההסגרה", לאור ה"עיקרון הגדול שבמערכת משפטנו ושבמשפט העברי, של שפיטת עבריין וענישתו, 

 .285במיוחד כאשר מדובר בעבירת רציחה", אלון שם עמ' 
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השיפוטית תרו מרצון על האוטונומיה ונעלם כמעט כליל בעקבות האמנציפציה שעה שהיהודים וי

 260כאזרחים שווי זכויות בפני החוק. תקבלשהוענקה להם בכדי לה

איסור על כך שה של הרב מאיר דן פלאצקי ודבריהשופט אלון ציטט בתור תימוכין לטענתו הנ"ל, מ

בים אינו חל עוד ביחס ל"השופטים בזמננו שאינם בכלל עובדי כוכ ערכאות של גוייםהישפט בפני ל

261"., ופשוט דצריך לדון לפניהם דוקא, כמו דינא דמלכותאומזלות חס ושלום, ואינם בכלל ערכאות
 

שהאיסור ", וקבע נחרצות בחריפות "'הסקירה"המחבר בעל 'של  ם הנ"לבריאת הדר קיב הרב ישראלי

חק מרלפי שאלת הלל הוא איסור מוחלט וחמור שאינו משתנה כלהתדיין בפני בית משפט לא יהודי 

 262".הודים היושבים בקרבםייחס הגויים לבשום צורה לשבין פסיקתם למשפט התורה, ואינו תלוי 

בענין העדפת הערכאות הנכריות  של אלוןההיסטורי  ולתיאור מציאותיבסיס אין לדעת הרב ישראלי 

אלון  לטענתו שליסוד מצוא בהלכה לאין חשוב מכך, בעיני הרב ישראלי,  263על פני בתי הדין הרבניים.

בדבר הרקע לאיסור ההליכה לערכאות של גוים. לדעת הרב ישראלי, אין הדבר קשור כלל לפגיעה 

סיבה באוטונומיה היהודית הלאומית, והמעיין בדברי חכמים ימצא כי האיסור מוסבר היטב כנובע מ

י פנ הנוכרית עלהשיפוטית הערכאה  תהעדפמפני שראו בההליכה לערכאות את  ואסרחכמים . אחרת

עד שהדבר נראה בעיניהם כקרוב בחומרתו זלזול בתורה ביותר של חמור , ביטוי דין תורהההליכה ל

  264למעשה כפירה של ממש.

 הערוך השלחן הם שלדבריציטוט את הראיות שהביא השופט אלון מבשאט נפש הרב ישראלי דוחה 

 היעל כן זואשר , ורהמאימת הצנזואותם כתבו המחברים הנ"ל מדובר בדברים שמשום , והכלי חמדה

  265.של הרבנים האמורים על דעתם האמיתיתציטוטים אלה וד מלמ'תמימות יתרה' ל

                                                           
מתאר בספרו בהרחבה כיצד ברבות השנים שלאחר האמנציפציה החלו אף שומרי המסורת אלון  260

לפנות אל בתי המשפט הרשמיים של מדינותיהם, תופעה שהחלה במערבה ובמרכזה של אירופה, 
 . 70-71והגיעה לבסוף אף למזרחה, מנחם אלון, המשפט העברי, ירושלים, תשל"ג, עמ' 

 .279, עמ' 248אלון, לעיל הערה  261
 .288, עמ' 249הרב ישראלי, לעיל הערה  262
"ואכן כך נהגו בקהלות ישראל עד לשואה, שבערים הגדולות שבהן היתה מרוכזת אוכלוסיה  263

מות קטנים יותר, היה רב המקום מכהן בתואר אב יהודית גדולה פעלו בתי דין בהרכב מלא. ובמקו
בית דין )אבד"ק( ולפניו היו מובאים הדו"ד שבין איש לחבירו, מבלי להביא דבריהם לפני הערכאות 

 .288, עמ' 249המדיניים", הרב ישראלי לעיל הערה 
הקשר לבתי המשפט בישראל, ראו על כך בהרחבה בספר שיצא איסור ערכאות נידון רבות ובפרט ב 264

לאחרונה מאת הרב יגאל מוניסר, המשפט וישראל: דיני ממונות על פי משפט התורה, פתח תקוה, 
 תשס"ח.

, ו"כמה מביא לידי גיחוך, לראות בדברים, שעין כל רואה תבחין מיד, שאין זה אמור 290שם, עמ'  265
ה" של הבולשת הרוסית והצנזורה... שכאילו נאמרו בכנות, כאמת אלא כדי להנצל מחשש "עין רע

לאמיתה". חיפוש בתקליטור המכיל את כתביו של הרב ישראלי, מגלה כי ביטויים כגון אלו )"מביא 
לידי גיחוך"(, וכן ביטויים נוספים המבטאים לעג מופגן כלפי בעל מחלוקתו ) כגון: "דל שכלי מהבין", 

מעיקרו",  מופרך שכולו עלה על הדעת להעלות על הכתב קל וחומר כזה "ואתה עומד ותמה, איך
( אינם מופיעים במקומות נוספים 295"המחבר המלומד" )פעמיים!(, המופיעים כולם שם עמ' 

בכתיבתו ההלכתית, והנם חורגים מדרך התבטאותו התקיפה לעתים כלפי בעלי מחלוקת. כך למשל 
ותמה" ללא כל המשכו של המשפט שבא בעקבותיו, פעמיים  ניתן למצוא את תחילת הביטוי "עומד

נוספות ושניהם במסגרת פולמוס ישיר, ראו הרב שאול ישראלי והרב יצחק זילברשטיין, "טיפול 
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בהגדרת בו הציג אלון את קשת הדעות המוטעה נוגעת לאופן , של הרב ישראלי בביקורתונקודה שניה 

 םמשולדעת הרב ישראלי אלון הציג בטעות מחלוקת בין השולחן ערוך לרשב"א,  המסירה המותרת.

ביחס לדיני התורה משפט המלך שלא הבין שדברי שניהם מיוסדים על תפישה עקרונית של מקומה של 

 הכלליים.

קוטביות. לדבריו השלחן  תות הלכתיוגישביטויים לכוהרשב"א דברי השולחן ערוך אלון הציג את 

מסכן ה'רודף' כ המוגדרעבריין במקרה של למעט , כל סיוע לשלטון בלכידת עבריין יהודי ערוך אוסר

הזר סמכות לטון לשששתף פעולה מתוך תפישה למתיר הרשב"א  , ואילואת שלום הציבור כולו

 .דינא דמלכותא דינאהכלל של מכח בתחום מיגור הפשיעה הלכתית מלאה 

דברי הרשב"א למעשה וכי החכמים הנ"ל חלוקים בדעתם כל עיקר, אין לעומתו ש טועןהרב ישראלי 

  שולחן ערוך.דין שנפסק במקור ל ששימשוהם 

לדברי הרב ישראלי האיסור "למסור ישראל ביד עכו"ם בין בגופו בין בממונו" כלשון השולחן ערוך 

ההיתר המיוחד למסור את הפושע את )חו"מ שפח, ט(, "קיים ועומד בכל הזמנים כולל זמננו אנו". 

יסור זה מפאת הסכנה, שכן ן להבין כהיתר לעבור על אשלטונות הזרים, איידי ההמזיק לרבים ל

 במקרים כגון אלה התורה עצמה מוסרת את סמכות השיפוט לידי המערכת השיפוטית השלטונית

לדעתו, כך יש להבין את משמעות דברי הרשב"א בענין סמכות אכיפת  מדין משפט המלוכה.וזאת 

 החוק המוענקת לשלטון הזר מכח דינא דמלכותא דינא.

דברים בתפישה עקרונית בענין היחס המשלים שבין משפט המלך לדיני הרב ישראלי מסביר שיסוד ה

אינה מתחרה כלל עם דיני התורה, וכל  רב ישראלי מסביר שסמכותו השיפוטית של המלךההתורה. 

בעייתית. מציאות חברתית פתרון ל יםמציע םדיני התורה אינעניינה להשלים פערים הנוצרים כאשר 

 266קיומה של סמכות שלטונית לידה ובצדה של הסמכות התורנית, ההלכה מכירה בנחיצותמכיוון ש

  בידי הגויים: המצוי זוגם כאשר  ןשלטוהבסמכות מבחינה עקרונית מכירה ההלכה 

 

תוכן הדברים, שמשפט המלך והמלוכה, קיים גם לפי התורה בישראל. והוא מקביל 

ר. ועל כן, הוא למשפט התורה, והוא מופעל במקום שהדבר נצרך לתועלת קיום הציבו

קיים גם כשישראל נמצאים תחת שלטונם של מלכי ומלכויות נכר, שצורך הגנת 

הציבור מפני אנשי רשע הוא מתפקידי המלך, "אשר במשפטים אלה יעמיד ארץ", 

  267.כלשון הרשב"א

 

                                                                                                                                                                             
, וחוות בנימין סימן ע אות כא, במסגרת 20בפציינט שלא ישלם לרופא", תחומין כה )תשס"ה(, עמ' 

 .  286. להסבר הענין ראו לקמן ליד הערה וויכוח הלכתי בינו לבין הרב שלום משאש
קיימת ספרות רבה על היחס שבין 'משפט המלוכה' לדיני התורה נכתב רבות, ראו לאחרונה בספרו  266

 Menachem Lorberbaum, Politics and The Limits of Law: Secularizing Theשל לורברבוים

Political in Medieval Jewish Thought, Stanford, 2001. 
 .291, עמ' 249הרב ישראלי, לעיל הערה  267
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ההיתר אין היתר כללי וגורף לשתף פעולה עם השלטון הזר. אף לשיטתו, הרשב"א  עתאף לד ,כלומר

 הרגילים התורה דינילחרוג מלתקנת הצבור יש צורך גויים הוא במקום שידי הד למסור יהודי להיחי

ולענין זה אין  –לידי השלטון המופקד על שמירת השלום והסדר הציבורי האחראיות למסור את ו

שהנו מסור בידים מקום בידי ישראל ובין מופקד השלטון מקרה בו בין מבחינה עקרונית להבחין 

  268.נכריות

של הכרח בדבר שיש במקום מותרת רק  ,חריגה מדיני התורההסתייעות זו במשפט המלוכה, תוך כדי 

אפשרות לטפל בו שאין כ רקמותרת  מערכת השפיטה הנכריתידיה של מסירת עבריין לומכאן ש, ממש

 :ישראל יבידכדין 

 

פטו מתוך הנימוקים הניתנים להסבר מסירת יהודי למלכות, גם של נוכרים, לשו

ולדונו, אתה לומד את מיגבלותיו, והן: אין זה אלא כשאין לישראל עצמם אפשרות 

אלא ע"י מסירתם למלכות  -לבער הפושעים  -לשופטו... ואז לא היתה ברירה אחרת 

ועל כן כשהפושע נמצא במדינת ישראל, שהרשות בידי המוסדות השיפוטיים הנכר... 

מילא לא קיים כל צורך להלחם בפשיעה שקיימים בארץ לשופטו ולהענישו כדין, מ

  269.ע"י הסגרתו למשפט נכרים

  

מדינא דמלכותא, חובה לשתף פעולה עם השלטון הזר כאשר ישנה שאף  מוסיף ומצייןהרב ישראלי 

כי אם על אזרחי המדינה חלה ן חובה זו , איאת תפקידה להעמיד ארץ במשפט תממלאשזו ומשום 

 , וממילאמדינה אחרת שלושלטונה ה על אזרחיכלשהי סמכות מדינה אחת שלטון שבן לאיבלבד. 

מכאן . יוסגר לידיה נמלט פושעכי מבקשת זרה העם מדינה לשתף פעולה אין כל חובה מדינת ישראל ל

את על כן יש לראות , ההסגרה למלא את בקשת ת ישראל מחוייבתמדינהיות ואין שישראלי  הרבקובע 

יש לאסור ככלל את החתימה על הסכמי הסגרה, ואף , ומסירהור סיאכלול ביהודי כהעבריין ההסגרת 

   270.מבחינה הלכתיתבטלה ומבוטלת בדיעבד לראות חתימה שכזו כ

שלטון ומתירה עקרונית למסור ההלכה מכירה בסמכות הכאשר  שאף ,עןוטוהרב ישראלי עוד מוסיף 

במציאות הקיימת סבור הרב  .יזכה בפניהם למשפט הוגןבמקום שפושע לידיה, אין הדבר אמור כי אם 

לחץ ואיומים "עלולה להיות מושפעת מה מערכת המשפט בצרפת אמשישראלי שיש מקום לחשוש 

                                                           
"ועל כן, הוא קיים גם כשישראל נמצאים תחת שלטונם של מלכי ומלכויות נכר, שצורך הגנת  268

 "אשר במשפטים אלה יעמיד ארץ", כלשון הרשב"א",הציבור מפני אנשי רשע הוא מתפקידי המלך, 
 .291, עמ' 249הרב ישראלי, לעיל הערה 

 . 291, עמ' 249הרב ישראלי, לעיל הערה  269
ט בפני ערכאות של גויים שאין הסכמה זו לדבריו הדבר בטל אף בדיעבד כדין המסכים להישפ 270

תקפה: "ואף בדיעבד לא חל הסכם זה... שגם קבלת קנין בין שני בעלי דין להשפט בערכאות של נכרים 
 . 291, עמ' 249אין לה תוקף", הרב ישראלי, לעיל הערה 
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ואמנם  271מצד אירגונים טרוריסטיים שמאלצים אותם לסטות ביודעין מהנורמה הקבועה בחוק".

 מי:נו של העבריין אף על רקע אנטישמפני עיוות די שלדעת הרב ישראלי יש מקום לחשו

  

אף גם זאת, מי לידינו יתקע שאין בין השופטים מי שנגוע קצת באנטישמיות, והרי 

המדובר בארץ שהאנטישמיות פרחה בה בתקופה מסוימת, וגם עכשו עדיין רישומה 

ניכר. ואם לא בהם, הרי יש גם סביבה ואוירה, ומקרה כגון דנא, הרי הוא רקע 

חון שגם השופטים, עם כל רצונם מתאים להפרחת סיסמאות מעין אלה, ואין בט

  272הטוב, לא יושפעו מזה.

 

הרב ישראלי מבהיר עוד, שאין כל מניעה הלכתית לשפוט את העבריין במדינת ישראל על פשע שביצע 

 בחו"ל: 

 

אין ההלכה מכירה בגבולות מדיניים, שישמשו מקלט עבור פשע שבוצע במדינה 

וט במדינה לשפוט עבריין שנמלט על כן, רשות ואף חובה, למוסדות השיפ 273אחרת.

אלינו ממדינה אחרת, ובזה גם מסולקת הטענה המושמעת שכאילו מדינת ישראל 

  274תשמש מקלט לעבריינים.

 

עניננו מתשובת הב"ח להלכה ללמוד על כך שביקש השופט אלון את הרב ישראלי דבריו מבקר בסוף 

 סיכוי סביר שינהגו בו ביושרהיה  יהודי לערכאות הגויים במקום בו קיים של תוירמסהתיר בה 

בכך שהשאלה שעמדה לדיון בתשובת הב"ח לא הבחין שלטענת הרב ישראלי, שגה אלון   275.ובהגינות

יהודי ל עבכדי לגונן סכן את עצמם להמאוימת כולה הקהילה היהודית  עלחובה היתה עד כמה מוטלת 

בתשובתו, ואין דבריו דבר לא חידש מסביר שהב"ח  ראלישהרב י. שלא כדיןבידי השלטונות  נאשםש

"תנו לנו אחד עכו"ם שאמרו  בענין כי אם יישום ישיר של דברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה )ה, ה(

                                                           
. הסבירות שלחץ זה יופעל במקרה דנן הוא משום שהנרצח 292, עמ' 249הרב ישראלי, לעיל הערה  271

היה ערבי, שאף ייתכן וקשור היה ישירות לאותם כנופיות טרוריסטיות. מעבר לכך יש מקום לחשוש 
י "את עקת הטירור לעיוות הדין אם יישפט בפני שופטים נוכרים שאינם מסוגלים לחוש ולהעריך כראו

 והשלכותיו", ולא יבינו ללבו של הרוצח שחש עצמו כנרדף, וממילא יחמירו בעונשו שלא כדין.
לשיקולים הנ"ל מוסיף הרב ישראלי ומציין להלכה ברמב"ם )הלכות סנהדרין יג, ח( שזכותה של  272

י העונש בחו"ל ארץ ישראל מועילה לכך שימצאו זכות לנשפטים בתוכה, וכמו כן את העובדה שריצו
באווירה הרחוקה מההווי היהודי יש לראותה כעונש כפול ומכופל, ומכאן שהיתר הסגרה שקיים 

 במקרים מסוימים אינו קיים במקרה שלפנינו.
הרב יהודה דוד בלייך, "הסגרת פושע יהודי שברח לארץ השוו לדברי הרב בלייך שהסתפק בכך,  273

 .269קכז )תשמ"ז(, -ישראל", אור המזרח קכו
 . 292עמ' , 249הרב ישראלי, לעיל הערה  274
 .273-271, עמ' 248אלון, לעיל הערה  275
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אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם. " ש"נהרוג את כולכם -מכם ונהרגנו, ואם לאו 

  276לכתחילה":ואין מורים להם כן 

 

פוא, ואין בהם בעצם חידוש משלו. אין הדיון על מסירה מרצון הדברים ברורים, אי

כל קוטב הבעיא:  ..של יהודי למשפט נכרים, ואין כל דיון על מידת האימון במשפטם.

 האם חייבים הם למסור עצמם למיתה במקומו, בעוד שהוא עצמו גרם לזה במעשיו.

של התשובה "למקרה כיצד ואיך רואה המחבר המלומד את ענינה ... דל שכלי מהבין.

הקונקרטי", כשלא עומדת לפניך חלילה שום סכנה, שמישהו אחר יסבול ע"י אי 

 277.ההסגרה, וכשאין אף אחד שכופה עליך את ההסגרה

 

שאם ללמוד  279אותו מעלה השופט אלון, הקל וחומרעל כך שלדעתו מעיר הרב ישראלי  278לסיום

במקום בקל וחומר שיש להתיר זאת הם, ר אדם לידי הגויים כאשר הדבר נכפה עליומסהתירו ל

המסקנה  .מופרכת מיסודה חופשי של 'מדינה עברית ריבונית'ה נהמרצו יתשההסגרה האמורה נעש

פשות, אזי נהתירו הפוסקים אך ורק בעטיה של סכנת  ישנו דבר אותואם הפוכה לחלוטין: ההגיונית 

ת של גויים, והחובה לערוך לו משפט צדק ... אסור למסור אף יהודי לערכאו כשאין כפיה אין הסגרה!"

 280.במדינת ישראל"

 

 דיון והשוואה

שאין את הדעת לכך עלינו לתת  בסוגיית ההסגרה דבריו של הרב ישראליכאשר אנו באים לבחון את 

בין פוסקי הלכה הפועלים מכח הנחות יסוד למדניות הנערכת רגילה הלכתית מחלוקת  לפנינו

ופט אלון מציג את ממצאי 'סקירתו' במסגרת פסק דין של בית המשפט הש .פחות או יותר משותפות

 –הרב ישראלי, לעומת זאת, מבקר את דבריו ביושבו באותה העת על כס בית הדין הגדול  ;העליון

. השופט אלון מונה לתפקידו על רקע היותו ן במסגרת בתי הדין הרבנייםהערכאה המקבילה לעליו

כמי שפעל נמרצות להחדרת המשפט העברי במערכת נודע שהמשפט העברי,  מוביל של חוקר

                                                           
רב ישראלי מסביר שהב"ח הכריע שפירוש הביטוי 'חייב . ה294, עמ' 249הרב ישראלי, לעיל הערה  276

מיתה כשבע בן בכרי', הוא אדם המחוייב מיתה בדיניהם, אף שאינו מחוייב מיתה בדיני ישראל. 
במקרה זה אין זו מדת חסידות למוסרו, ועל כן קבע הב"ח "בדיוק לפי פסקו של הרמב"ם", שרשאים 

אף שהוא צפוי להישפט למות כיון שהוא "חייב על כך  למסור את אותו האדם לידי השלטונות למשפט
בדיניהם". אמנם היות שבדברי הרמב"ם מבואר שאף במצב זה אין להורות כן לכתחילה, צירף הב"ח 
את הטיעון שכלל לא ברור היה במקרה הנידון על ידו שכוונת השלטון להוציא את המואשם להורג, 

 ם אף לכתחילה. ומשום כך ביקש לטעון שניתן למוסרו לידיה
 . 295-294, עמ' 249הרב ישראלי, לעיל הערה  277
אף ראיותיו של אלון מתשובות היעב"ץ והחוות יאיר דוחה הרב ישראלי. לדבריו כל שניתן למצוא  278

ו מידם, אך אין מכאן באותם התשובות הוא שאין הכרח להציל יהודי שנתפש בידי הגויים ולהוציא
 אפשרות ללמוד היתר מסירה.

 .259ראו לעיל הערה  279
 .296, עמ' 249הרב ישראלי, לעיל הערה  280
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למחקר היסטורי של המשפט התנגד  , כפי שנרחיב להלן,ו הרב ישראליואל ;המשפטית של המדינה

  .לנסיון השילוב של המשפט העברי במערכת המשפטית הכלליתהעברי ו

 281חוקר משפט עברי.משום כך, נבחן את הדברים מתוך ההכרה שלפנינו מחלוקת בין פוסק הלכות ל

הרצון לערוך בחינה זו, מובילה לכך שניתוח דברי הרב ישראלי בפרק זה שונה מאופי נציין עוד כי 

הניתוח שביתר פרקי עבודתנו בהתייחסות הרחבה יחסית למאפיינים משניים של דבריו )דוגמת 

 ההתמקדות בביטויי לשון וכדומה(. 

 

 חוקר המשפט העברימול פוסק ההלכה 

הנחות במקומות שונים כיצד  השופט אלון ביארמחלוקת הלכתית רגילה. המדובר ב, אין כאמור

המשפט העברי עקרונות את יישם ל המטרפועל בש ,חוקר המשפט העברי מתבסס ןעליההעבודה 

 שונות מאלו של פוסק ההלכה.  ,הישראלית יתבמערכת המשפט

-של מוסדות משפטייםודרכם טבעם גע לבנו יתיסודה תפישלדברי אלון, מלאכת החוקר מונעת בכח 

בתנאים הכלכליים והחברתיים החלים בהתאם לשינויים  ,ולפשוט צורה ,ללבוש צורההלכתיים 

לזהות את התנאים ההיסטוריים שהשפעיו על  היאהחוקר  מטרתו שלהנחה זו, לאור שמסביב. 

דם תיאמו הפוסקים בין , ולעמוד על הדרכים המשפטיות על יהשונות יישומה של ההלכה לתקופותיה

הגרעין היסודי עמוד על לל החוקר ובדרך זו יכמשתנות. היסטוריות דרישות ההלכה לנסיבות ה

לזהות את הרעיון המרכזי העובר ו, של המושג ההלכתי המשותף למכלול ההופעות ההיסטוריות

ההלכה הוא שסולל דוגמתי זה של -מחקר היסטורילדעת אלון,   282.גלגוליו השוניםבין כ'בריח תיכון' 

 על פי תוצאותיו .במדינה יתהכלל המשפטלתוך מערכת את הדרך לקליטת 'עקרונות המשפט העברי' 

"לגשר בין צורכי ההתרחשויות הכלכליות והחברתיות שבגדרן  'המשפטן-החוקר', ידע של מחקר זה

ים הוסק שלב זה או אחר בתולדות אותו מוסד משפטי, לבין הצרכים החברתיים והכלכלי

  283שבתקופתנו".

                                                           
התייחסו לנושא ההסגרה, מחלוקתם של השופט אלון והרב ישראלי, מוזכרת במספר פסקי דין ש 281

כאשר ככלל נטיית השופטים לאמץ את דברי אלון. ראו על כך את דבריהם של השופטים משה דרורי, 
 יעקב טירקל, משה רביד ואליקים רובינשטיין המופיעים באתר:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/Psika/Onshin/ 
על הגדרה זו של מלאכת החוקר במקומות שונים, למראי . אלון חזר 139אלון משפט עברי עמ'  282

מקומות מספריו ומאמריו השונים ראו אצל יצחק אנגלרד, "מחקר המשפט העברי, מהותו 
. אנגלרד ביקר הגדרה זו ממספר טעמים, כאשר 55, עמ' 65-34ומטרותיו", משפטים ז )תשל"ו(, עמ' 

ות היסוד שבבסיס שיטת עיון זו לתפישה לענייננו חשובה במיוחד הערתו על הקירבה שבין הנח
. לסיכום מחלוקת אנגלרד אלון, ולדיון 56ההלכתית הנוהגת בזרם הקונסרבטיבי, אנגלרד שם עמ' 

ביסודותיה הרעיוניים, ראו אצל גדעון ספיר, "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו", עיוני משפט כה 
 .201-200מ' , ענין זה ספציפית נידון שם בע220-189(, עמ' 2001)

 .142אלון, המשפט העברי, עמ'  283
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;בהתאם לתיאור הפרוגרמטי הנ"לבמשפט העברי נערכה ההסגרה סוגיית בסקירתו של אלון 
זו  284

דוגמטי של חוקר המשפט -איננו תשובה הלכתית שנכתבה על ידי פוסק הלכה, כי אם  מחקר היסטורי

ם לדרישה בהתא ת.חיצוניה תםאף בצורניכר לידי ביטוי  באאופים ה'מחקרי' של דברי אלון העברי. 

בתקופת עוד בעיון בעמדת המשפט העברי  תוסקיראלון פותח את  285לערוך מחקר כלל תקופתי,

ות הפוסקים מהדורות עמדסיכום עד לכולם ממשיך לאורך התקופות משם הוא כאשר המקרא, 

מתייחסים אך ל הרב ישראלי למול דרכו זו של אלון, מתבלטת העובדה שדברי ביקורתו שהאחרונים. 

הנוגעים תו של אלון חלקי סקירכלל את אין הוא מזכיר דעות האחרונים, וביחס לורק לדבריו של אלון 

  אחרות.היסטוריות ההלתקופות 

 ההיסטוריציזם ונקודת מבטו של הלומד המסורתי

ומההתמקדות פו של הדיון היקהתנגדותו של הרב ישראלי לדברים אינה נובעת מיש לשער כי אמנם 

דבריו בנותנת את אותותיה ההעוינות  .ואילך השונות החל מתקופת המקראטוריות ההיסתקופות ב

המציגה את ת ציסטיההיסטורינקודת המבט ל והתנגדותמככל הנראה נובעת   286,מקומות שוניםב

נראה שהאנטגוניזם מצדו של ם ולוא 287.נסיבות היסטוריים שינויישל כתוצאה  תיתהתפתחות ההלכ

                                                           
ואמנם בראש דבריו כותב אלון כי כוונת סקירתו ל"עיין בראשי פרקים בסוגיה גדולה זו, כפי שהם  284

משתקפים בהלכה התלמודית והבתר תלמודית, על ההתפתחויות שחלו בהם ועל המסקנות 
. יש לציין שבתגובתו לדברי 265, עמ' 248המתבקשות בימינו ובנסיבות זמננו", אלון, לעיל הערה 

הרבנים עומד אלון בפרוש על הנאמר לעיל, ומדגיש שאין לראות במאמרו נסיון לפסוק הלכה בדרך 
 .307לעיל, עמ'  249המקובלת, אלון בתגובתו, הערה 

-דוגמטי מחייב להקיף את הנושא מנקודת מבט כלל-אלון מסביר כי בעוד המחקר ההיסטורי 285
תקופתית, פוסק ההלכה יכול להסתפק בעיון בספרות הדורות האחרונים, ראו על כך במקורות 

 לעיל. 282המצויינים בהערה 
לעיל, נציין כאן לשימוש החוזר בביטוי המזלזל "בעל הסקירה",  265רה בנוסף למה שציינו בהע 286

כמו גם הדגשתו של הרב ישראלי בפתח דבריו כי מטרתו תהיה לבחון אם סקירתו של אלון את עמדת 
(. 287, עמ' 249לעיל הערה ה"משפט העברי" מבטאת נאמנה את "משפט התורה" בנידון )הרב ישראלי 

יש לציין כאן להבחנתו של אנגלרד הטוען כי הרתיעה מהשימוש בביטוי 'משפט עברי' בחוגים הרבניים 
נובע מכך שעצם השימוש במונח זה משמש כלי ביטוי להשקפת עולמו של הדובר ורצונו להדגיש את 

. )וראו 37-38לעיל, עמ'  282תרבותי של ההלכה על פני אופיו הדתי, אנגלרד, הערה טיבו הלאומי 
(. על הרקע האידיאולוגי החילוני המקורי שעמד מאחורי 103לעיל, עמ'  282דחייתו של אלון, הערה 

בחירה בביטוי 'משפט עברי', ועל התנגדותם של רבנים בולטים כגון הרב יצחק אייזיק הרצוג והרב ה
עוזיאל לשימוש בביטוי זה, ראו עוד אצל עמיחי רדזינר, ""המשפט העברי" בין "לאומי" ל"דתי": 

 בנוגע 51, ושם הערה 105-99(, עמ' 2010לאומית", מחקרי משפט כו )-הדילמה של התנועה הדתית
להתנגדותו של הרב שלמה גורן לביטוי זה, וכן אצלו עמיחי רדזינר, "'המשפט העברי' איננו הלכה 

שם. ואמנם דברים אלו  9, וסוף הערה 143-141)ובכל זאת יש בו ערך(", אקדמות טז )תשס"ה(, עמ' 
. לתיאור ולניתוח מאפיינים רטוריים דומים הבאים לידי 265מצטרפים למה שכבר ציינו לעיל בהערה 

ביטוי בוויכוח שבין הדיינים למשפטנים דתיים בסוגיית הפקעת קידושין, ראו מאמרו של אבישלום 
 Avishalom Westreich, "The "Gatekeepers" of Jewish Marriage Law Marriageוסטרייך: 

Annulment as a Test Case", Journal of Law and Religion 27 (2012). Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1966656. 
, לפיהם על המאמין לדחות 50ראו למשל דבריו החריפים של הרב ישראלי בהרבנות והמדינה, עמ'  287

את תיאוריית התפתחות ההלכה ה"שוללת את קדושת התורה ורואה אותה כיצירה אנושית הניתנת 
ולהתפתחות" )הדברים שם נכתבו כנגד אחד העם(. נדמה שהתנגדות זו למחקר היסטורי של  לשינוי
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יש לשער  .המחקר ההיסטורי כלישל השופט אלון בהסתייעות רק מהנובעת הרב ישראלי אינה 

הנסיון לשלב את ההלכה במערכת החוקית השוללת את עצם עקרונית התנגדות זו מבטאת תפישה ש

ככלל, ואשר בא לידי ביטוי מובהק  הבולטים ושהשופט אלון היה מנציגימהלך  288,של מדינת ישראל

נוטל חלק השופט ער שבמקרה הנידון כאן צרמה לו העובדה שכמו כן, נקל לש .בפסק דינו זה בפרט

  289., ועושה בה כבתוך שלוהמסור לידי הפוסקים החום ההלכוך תלתחודר  במערכת המשפט האזרחית

ונראה כיצד ההבדלים העקרוניים  על פי סדר דבריו, הרב ישראלינעבור על נקודת הביקורת שהעלה 

 .יהם החלוקותהנ"ל שבין המחברים מבהירים את עמדות

 ערכאות של גויים ושינויי המקומות והזמנים

בכדי להטעים הבדלים שבין שיטת הלימוד שבין השניים נראה שיש בדברים שראינו לעיל בענין ה

מדוע הרב ישראלי בחר לפתוח את דבריו בדיון בשאלת ההליכה לערכאות של גויים, נושא ולהסביר 

 .ופט אלוןשכזכור תפש מקום שולי ביותר בדברי הש

כי ההלכות המפלות את הגויים לרעה  נוועיבט יכהכתמשל גוים לערכאות לפנות  יתרהאת ה צייןאלון 

נתונות לשינוי נובעות ישירות מהערכת רשעת הגויים, כאשר המסקנה העולה מכך היא כי הלכות אלו 

יחסם של כיצד יפה  מדגיםלפנות לערכאות של הכלי חמדה היתרו בעיני אלון במשך הדורות והגלויות. 

השינוי בנסיבות  קבלת שוויון זכויות בפני החוק. השתנה לנוכח הזפוסקי ההלכה לאיסור 

ם היהודי יםלנשפטבעבר הגויים של ערכאות ם המפלה נבע מיחסשההיסטוריות מוביל לכך שהאיסור 

  .עקב הנסיבות המשתנות בהווהאמור להשתנות  שהופיעו בפניהם

                                                                                                                                                                             
התפתחות ההלכה מסבירה אף את ההתמקדות של הרב ישראלי בשאלת נכונות התיאורים 
ההיסטוריים שנותן אלון, וכן את ביקורתו על כך שאלון מתבסס על מקורות שעל החוקר עצמו לדעת 

נרחיב להלן, כאילו מנסה הרב ישראלי להיכנס למגרשו הביתי של אלון, מגרש שאינם קבילים, וכפי ש
 החקר ההיסטורי, ולנצחו שם.

בראיון שערך לכתב העת "דעתנו" בשנת תשכ"ד )הראיון הודפס מחדש בהרבנות והמדינה עמ'  288
 (, טען הרב ישראלי כנגד החקיקה הדתית שהיא כחצי אמת הגרועה לעתים מן השקר, הגורמת315

לאנשים לחשוב שחוקי הכנסת הינם חוק התורה בעיבוד מודרני. לדבריו, "מוטב שידעו מה בין בני לבן 
חמי. מוטב שנדע שבית המשפט דינם כערכאות של גויים". וראו על כך עוד בהרבנות והמדינה, עמ' 

(. ראו גם ידידיה צ' שטרן "מה יהודי במשפט הישראלי", בתוך: 292. )וראה לעיל הערה 361, ועמ' 318
א' רביצקי וי.צ. שטרן )עורכים(, דברים ושברי דברים: על יהדותה של מדינה דמוקרטית, ירושלים, 

. לעמדה קרובה לזו של הרב ישראלי, ראו הרב מיכאל אברהם, "האם ההלכה היא 20-19תשס"ז, עמ' 
. מן הראוי לציין כי בתגובה 163-141ומשפט", אקדמות טן )תשס"ה(, 'משפט עברי'? על דת, מוסר 

למאמרו, טען הרב יעקב אריאל שאף שאין 'בהכנסת סעיפים הלקוחים מהשולחן ערוך' בכדי להקליש 
את חומרת איסור הפניה לערכאות הכלולה הקיימת בפניה לבתי המשפט הישראליים, עדיין "יש לכך 

הרב יעקב אריאל, "מוסר והלכה: תגובה למאמרו של הרב מיכאל  ערך חינוכי ותרבותי חשוב",
 . 177אברהם", אקדמות טז )תשס"ה(, 

גדעון ספיר תיאר 'חדירה' מעין זו של השופט אלון לתחום ההלכה )בפסק דין שקדיאל(, כמעבר  289
מובהק 'מעמדת השופט לזו של הפוסק', כאשר לדעתו הדבר ביטא נאמנה את שאיפתו של אלון 

, עמ' 282עיד קדימה את ההלכה במקומם של פוסקי ההלכה מהם נואש, ראו ספיר, לעיל הערה להצ
 , ודברי אנגלרד שם. 297, וראו עוד דברינו לקמן הערה 209
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שביסוד  הטיעון ההיסטוריציסטי זו שלכמעט מפורשת דגמה רצון להפריך ההכי  , על כן,ניתן להבין

אף יש בכך . יותרמציקה והדוחקת בנתפשת בעיני הרב ישראלי כנקודה ההיא ה 290,של אלון דרך עיונו

כשמטרתו הינה להוכיח עד כמה  ההיסטוריהדיון לשדה נכנס אף הרב ישראלי בכדי להסביר מדוע 

 ולפי את הטיעון ההיסטורי ההפוךלבסס  בנסיונו 291,יקים מהבחינה ההיסטוריתדברי אלון אינם מדו

 292גם לאחר האמנציפציה המשיכו היהודים לפנות לבתי הדין הפנימיים.

 

 מהות איסור מסירה

 יהישאלת שכיחות הפנבדברי אלון  כנגדהרב ישראלי אותה מטיח נוסף לביקורת ההיסטורית 

השופט  העניקההסבר ש אתאף מבקר בצורה חריפה הוא , הבתקופה שלאחר האמנציפצי לערכאות

, והחרדה לגורלו של מי עיוות הדיןפני א החשש מהרב ישראלי ל ברידל. זה יסוד איסורעומד באלון ל

. ה הנכריתערכאהיה אל ילפנשל החכמים  התקיפה םהוא שעמד ביסוד התנגדות שיגיע לידיה הגויים,

יהודית כמוה -עדפת הערכאה הזרה על פני ערכאת שיפוט פניםהתפישה שהדבריו, ההתנגדות נבעה מל

: "שכל מי מלשון המדרש וככפירה באלוקי ישראל, וכפי שמצטט הרב ישראליבזיון כבוד התורה כ

שמניח דייני ישראל והולך לפני עכו"ם כפר בקב"ה תחלה ואח"כ כפר בתורה, שנאמר "כי לא כצורנו 

 293צורם ואויבנו פלילים".

   

                                                           
י מתאר אלון את התייחסותם של חכמים לסוגית הפנייה יש לציין כי בספרו המשפט העבר 290

לערכאות במשך הדורות, וכותב כי עם הזמן 'השלימו' חכמי ההלכה עם השינוי המציאותי שחל בעליה 
בפניות לבתי המשפט של המדינה לאחר האמנציפציה, "והצדיקוה מכוח "דינא דמלכותא דינא", 

ופות הקודמות", ומסכם "לפנינו דוגמה של יחסי בניגוד מוחלט לעמדתם של חכמי ההלכה של התק
, 17, הערה 71גומלין הדוקים בין המציאות ההיסטורית להכרעת ההלכה", המשפט העברי שם, עמ' 

 וראו שם שמסקנה זו מבוססת בין השאר על דברי הכלי חמדה. 
רי המשפט עמיחי רדזינר תיאר תופעה מקבילה הנוגעת אף היא להתנגדות רבנית לפועלם של חוק 291

העברי. ההתנגדות התיאולוגית לעריכת מחקר השוואתי בין ההלכה למערכות משפט קדומים אחרים, 
הובילה את הרב הרצוג לבקר חוקרי משפט עברי מובילים בתקופתו ולנסות להדגים כיצד טעו לא רק 

 בהבנת המשפט העברי, כי אם גם בהבנת הנאמר במערכת המשפט המקבילה, ראו: 
Amihai Radzyner", "Between Scholar and Jurist: The Controversy over the Research of 

Jewish Law using Comparative Methods at the Early Time of the Field", Journal of Law 

and Religion 23 (2007-2008), 237-238   בנוגע  211עמ'  75בנוגע לאשר גולאק, וכן שם הערה
שם תיאור ביקורתו הנוקבת ולעגו של הרב הרצוג כנגד דברי נחמן  216-213שטיין, ובעמ' לפלטיאל דיק

 קרוכמל, תוך כדי 'נפנוף' בטעות מחקרית כראיה לחולשת הפרוייקט ההשוואתי כולו.
לתיאור היסטורי זה בראיון לכתב  . אמנם הרב ישראלי כבר ציין287ראו דברינו לעיל בסוף הערה  292

, וראו דבריו שם על הצורך בהסברה מקיפה 315העת 'דעתנו' בשנת תשכ"ד, ראו הרבנות והמדינה עמ' 
מתוך הרצאה שנשא בשנת  361. ושוב שם עמ' 316בדבר החובה לפנות לבתי דין רבניים דוקא, שם עמ' 

 תשכ"ה שפורסם בגוילין כ"א. 
. להרחבה בהסבר טעמו של הדין ומהות הכפירה והביזוי, 288, עמ' 249ה הרב ישראלי, לעיל הער 293

תשי"ז(, -ח )תשט"ו-ראו מאמרו של הרב יהודה סגל, "על המשפט החילוני בארץ", התורה והמדינה ז
 .264כן במצויין לעיל הערה , ו337-319צה, הודפס מחדש בבצומת התורה והמדינה א, עמ' -עמ' עד
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הרב  להבנת ,העמדשורק היא היא הכרוכה בהליכה לערכאות, כבוד התורה בזיון של רונית זו עק בעיה

לדבריו,  294.שלטון נכרילהמסירה איסור התיחסותם התקיפה כל כך של חכמים לביסוד  ,ישראלי

כל רשעת הגויים וממילא אין ואינו תלוי בנובע שאינו  עקרוניאיסור ו ינהאיסור ההליכה לערכאות 

אין מדינת ישראל רשאית כי  ,הוא סבור שום כךמ 295ומוסריותם. משום יושרתםהתירו למקום 

ומוטלת לאחר מכן, לחתום על הסכם הסגרה אף כאשר היא בטוחה בהגינות ההליך המשפטי שיתנהל 

  .ברשותה םמצוייחובה לטפל בעצמה בעבריינים ההעליה 

 

 וראייה ממלכתית  מציאות מדינית

שניתן להבינם על רקע  אחרותנקודות מחלוקת מעורר מספר  ,ל השופט אלוןדברי התגובה שבהעיון 

 להבדל שבין דיון תיאורטי לדיון מעשי.כן התייחסות למגבלות המציאות, ורך הדהבדלים ב

והדגיש  ,פוסק ההלכהלבין זו של  החוקר ו שלמטרתהבדל שבין ל בתגובתוציין אלון השופט 

דעתו  לאמיתו של דברהוסיף שם כי א 296פסק הלכה, ה להיותרלא התיימשהסקירה שצירף לפסק דינו 

 קורת נגדיתבבי  297היא שאכן כך יש לפסוק להלכה בענין זה מתוך השקפה רחבה על הענין בכללותו.

מבט העל הענין מתוך נקודת  ףקיכילו להשלא השללו השטען אלון  ,תחילה על הרבנים שביקרוהו

הראויה לשאלת המיוחדת לענין את ההתייחסות ו לא העניקמשום כך והמתבקשת, ממלכתית ה

 :זומעין  מדינה

 

הבחנות שבדברי המשיגים הנכבדים נובעות -חוששני, עם כל הכבוד, כי כמה השגות

במדינה ריבונית יהודית. שוני זה,  כיוםמתוך התעלמות שבעית ההסגרה מתעוררת 

 298לדעתי, יש לו השלכה הלכתית מובהקת

                                                           
אלון עצמו הזכיר שמסירת עבריין יהודי לידי שלטון זר בעייתית מצד הפניה למערכת שיפוטית  294

 זרה, ואולם לדעתו התנגדותם התקיפה של חכמי הדורות לסוגיית המסירה לא התמקדה בנקודה זו. 
משום שבמסירת העבריין לשלטון הזר היה הוא נידון לפי דיני מערכת שיפוטית זרה "גדר הספק היה 

ולא לפי דיני המשפט העברי. אך עיקרם של נימוקים היה בחששות כבדים לגורלו של עבריין יהודי 
 לעיל. 252או דברינו בהערה , ור265, עמ' 248אלון, לעיל הערה שנמסר לשלטון הזר", 

"הרעיון המתגשם" באיסור הפנייה לערכאות, הוא בדרך מקבילה כותב הרב בלייך בתגובתו, ש 295
"שהיהודי באופן עקרוני כפוף הוא אך ורק למשפטי התורה... )ועל כן( מן הדין הוא שידון ויענש ע"י 

ובב"ד של ישראל דוקא", וזאת אף כשניתן לסמוך על יושרתה של המדינה המבקשת  משפטי התורה
 .298לעיל, עמ'  249את הסגרתו, הרב בלייך, הערה 

, 282למקומות רבים בהם חזר אלון על הדגשה זו ראו במקורות המצויינים אצל ספיר, לעיל הערה  296
 .66הערה  204עמ' 

. וראו דבריו של ספיר על תפישתו העצמית של אלון כ"בר 307לעיל, עמ'  249אלון בתגובתו, הערה  297
. לדעה חולקת על הערכתו של ספיר 209, עמ' 282פלוגתא ראוי של פוסקי ההלכה בדורנו", לעיל הערה 
תרבותי במפעלו של אלון ראו אצל עמיחי רדזינר -בשאלת היחס שבין המניע הדתי למניע הלאומי

 .147-145לעיל, עמ'  286)אקדמות(, הערה 
. ענין זה שלא הודגש במאמרו שבתחומין, הודגש הדגש 306לעיל, עמ'  249רה אלון בתגובתו, הע 298

לעיל, שם כתב: "עלינו לעיין בסוגיה שלפנינו... גם לאור השינוי  247היטב בפסק הדין המקורי, הערה 
ם והמכריע שחל בהיסטוריה העברית בדורנו עם חזירתה של אומה זו לעצמאות מדינית וריבונות העצו

 עברית, עובדה שיש לה משמעות רבה לעניין נושא ההסגרה שלפנינו...".
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מענינת שומת הלב למשמעות המלאה של המציאות המדינית המחודשת בדבר חוסר תביקורת זו 

רב ישראלי עצמו דברי שנים קודם לכן הטיח הלאור העובדה ש , וראויה להיבחן בזהירות,במיוחד

  299שכתב הרב הרצוג.חסרון דומה שמצא בדברים , בהקשר הלכתי אחר, כלפי לאלודומים קורת יב

הצורך להשקיף על שאלות מדינה מנקודת מבט  דברבראלי אלו של הרב יש ודבריולא עוד, אלא ש

 300המזוהים אתו ביותר.פכו ברבות הימים לאחד מרעיונות היסוד ה –ציבורית מתאימה הלכתית 

 אחרים? גופא מפיהוא לשמוע ביקורת זו אלץ שנקרה הדבר כיצד עלינו להבין על כן 

ההקשר הראשון בשני הקשרים שונים.  אלוןמועלית על ידי ביקורת זו אם נדקדק בדברים נמצא כי 

מתן סיוע לרוצח המסתתר ת לכל ושהתנגדו נחרצההלכה  פוסקיעמדת של יישום הנכון שאלת ההוא 

להימלט  עברייןסייע לם אין לאמנהפוסקים הנ"ל שבדעת דייק הרב ישראלי  .השלטון הזר נייעמ

הפושע את ר ילהסגואקטיבי ן עם השלטון הזר באופשתף פעולה גם ל, אך באותה מידה אין מהחוק

להכיר  ישואולם לדעתו , מחבריםאותם  נכון בדעתדיוק מודה שזהו אלון  שב ואל תעשה. –הם לידי

לדבריו העקרון הראשי שניצב מול עיני חכמים אלה  .בהקשר היסטורי נתון זו נוסחה תםבכך שעמד

רת להם היה ברור להם אלא שבמציאות החיים המוכ 301היה התפישה שעל העבריין לעמוד לדין,

                                                           
שאין לנו לדון את המקרה כלל הדברים אלו דבריו בהתייחס לשאלת הפעלת המשטרה בשבת " 299

מקרים הדומים לו שגם להם אנו קובעים את דרך ההתנהגות מבחינתנו הבודדת אלא מבחינת כל ה
)ההדגשה במקור(. וע"י בחינה זו אין חשוב כלל אם מקרה בודד זה הוא  ע"י הקביעות כלפי מקרה זה

מצוי או לא, אלא אם ע"י המעשים שלי בכל המקרים הללו הדומים זה לזה והיכולים להתרחש אם 
מקור( משום הצלה, וכן אם ע"י הימנעות שלי מפעולה )ההדגשה ב פעםהיום ואם מחר יהא בהם 

במקרה זה וממילא גם במקרים הדומים לו, יהא משום איבוד נפשות ברור באיזה מקרה מן המקרים. 
ראו עוד להלן ואם הדבר כן, הרי זה בכלל פיקו"נ שהוא מותר ומחוייב לעשות", עמוד הימיני עמ' רה. 

 . 309הערה 
ראו דבריו של הרב ישראל רוזן: "'מרא דשמעתתא' בסוגיות פסיקה ממלכתית ולאומית הוא הרב  300

שאול ישראלי זצ"ל... הוא מניף ידו וקובע כי בשאלות בעלות אופי ציבורי יש לקחת בחשבון לא רק 
ים העתידיים הדומים שהם את המקרה שלפנינו, אלא כל כל המכלול המערכתי, ולהתחשב בכל המקר

כאילו 'לפנינו'", הרב ישראל רוזן, "ישוב באירוע פיגוע נסיעת עובדת סוציאלית ומנהיג ציבור בשבת", 
. אמנם יש לציין כי העקרון שחידש הרב ישראלי נכון לפסיקה ציבורית 83תחומין כג )תשס"ג(, עמ' 

שוו הגדרותיו של הרב רוזן שם בתחילת ככלל ואינו מיוחד בדווקא להלכותיה של מדינה ריבונית, ה
הפיסקה, וכן ראו דיון בכך בין יצחק ברט לדברי הרב ישראל רוזן: יצחק ברט, "גדרי פיקוח נפש 

 .402-386ציבורי: הרש"ז אוירבך הר"ש ישראלי והר"ש גורן", תחומין כט )תשס"ט(, 
לט אפשרות הימלטותו של "באופן מוחנראה שהערכתו זו נובעת מהבנתו כי המשפט העברי שולל  301

אדם החשוד בביצוע עבירה מלתת עליה את הדין, ובמיוחד כאשר מיוחסת לו עבירה של רציחת אדם", 
עמדתו זו של אלון נתקבעה בידי ממשיכיו השופטים הדתיים . 280עמ'  ,248אלון, לעיל הערה 

. כך מסכם השופט דרורי בפסק דין בעניינו של זאב רוזנשטין, את הדיון המכהנים במערכת המשפט
בנקודת מבטה של המשפט העברי וקובע כי "העולה מכל האמור לעיל הוא כי מנקודת מבטו של 

ייענש.  -המשפט העברי, החשיבות הראשונה היא לכך שעבריין יובא בפני שופט, ואם יורשע בדינו 
את בתי המשפט או בתי הדין הפועלים על פי המשפט העברי. הסגרה  לכתחילה, כמובן, יש להעדיף

לארץ אחרת, בה יישפט אותו עבריין על פי הדין הנוכרי, מותרת, רק אם הדבר נעשה לשם קיום מצוות 
, 281"ובערת הרע מקרבך", לבל יימצא מצב בו עבריין לא מוסגר ולא נשפט", משה דרורי, לעיל הערה 

עיקר האיסור  . וראו עוד דבריו של השופט רובינשטיין, וכן את דברי עו"ד אריאל מלאכי "115פיסקה 
)איסור מוסר י.ר.( היה מחשש לאי צדק במשפט הגויים, חשש שפוסקי ההלכה צמצמו בחשיבותו 

קבות הסגרתו של זאב רוזנשטיין, בדיון בע 5.11.09עיתון מקור ראשון בתאריך ב ",בדורות אחרונים
 הדברים מצויים גם באתר:
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, עילה של בני הקהילה היהודיתם הפהתערבותאף מבלי להניח ידיו על הפושע שלטון הזר שבכח ה

לדעת אלון, הגשמת העקרון הההלכתי המצוי בבסיס דברי  .ומשום כך אמרו ששב ואל תעשה עדיף

 כם ההסגרה.במציאות המחודשת של מדינה ריבונית, מחייבת לתמוך בקיום הסויישומו הפוסקים 

זאת משום שבמציאות החיים של מדינה ריבונית העמדתו לדין של הפושע לא יתכן ללא מעורבות 

  302לידי המדינה המבקשת. בהסגרת הפושע אקטיבית של רשויות המדינה

 ומוקד הוויכוח בינו לבין הרב ישראלי אינ קולעת למטרה.שביקורתו של אלון אינה אמנם נראה 

הערכת , אלא במציאות המדינית המחודשת ובהשלכות העולות ממנהב רה,ההכבחוסר , או בהכרה

משקלם היחסי של איסור מסירת העבריין לידי שיפוט זר לעומת החובה בשאלת הפוסקים  דעת

 303.ביניהםישירה  ותתנגשבאים לידי הלהעמיד ארץ במשפט, שעה ששני ערכים אלו 

תה ייחסו הפוסקים אוהעקרונית יבות הערכתו את החשנובעת מהרב ישראלי עמדתו של נראה ש

, הגוברת על חשיבות תורהד הוכבה לערכאות, והפגיעה החמורה אותה ראו בכך ליהפנילאיסור 

  304.הענשת העבריין הבודד

לסייע לעבריין להוראה ההפוכה שאין בתפישת העבריין, אקטיבי באופן ע יסיהאיסור להבחנה בין 

ויכולת השלטון להניח עליו את ידיהם,  המציאות ההיסטוריתעל רקע לדידו  תרבסמואינה , במנוסתו

ין על הפער הברור בהכללית ההלכתית ההשקפה  לאורההבחנה הנ"ל מובנת היטב  .כבדברי אלון

שב ואל תעשה.  דבר בדרךאותו אי מניעת פעיל )קום עשה(, לבין מעשה חומרת עבירה הנעשית ב

שלא פושע מותו של מרת מעשה שיש בו כדי לתרום לבין חו תן כל מקום להשוומנקודת מבט זו, אי

'שב ואל זו אין עוברים עליה אלא בשכחובה קיימת שאף אם מידי הגויים, אי הצלתו כדין, לבין 

 305תעשה'.

 

                                                                                                                                                                             

http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6779&kod=2220 
 -ם של ר' יאיר חיים בכרך ור' יעקב עמדין וזה אסור לפי פסק דינ -"אם אסור לחפות על מי שרצח  302

הרי מחובת המדינה לנהוג באחת משתים אלה: או להעמידו לדין בפני בית משפט שלה, ואם הדבר 
עליה למסרו לדין לאותה  -כגון שבשעת ביצוע העבירה הוא לא היה אזרח ישראל  -הוא בלתי אפשרי 

ישראל בוטחת על הגינות משפטה  מדינה שעמה יש למדינת ישראל הסכם הסגרה, ושמדינת
 . 307לעיל, עמ'  249אלון בתגובתו, הערה  ושופטיה",

( שבעיני הרב ישראלי לא מדובר בהתנגשות חזיתית של ממש, היות 65אמנם ראו להלן )ליד הערה  303
אמנם מהעיון בסדר  ל בעבריין ותעמידו לדין.ובעיניו אין כל מניעה מכך שמדינת ישראל עצמה תטפ

טיעוניו עולה שהאיסור עומד היה בעינו גם אילולי האפשרות להעמידו לדין: הוא מבסס תחילה את 
( את האפשרות והחובה להעמידו לדין, כאשר הוא 292(, ורק לאחר מכן )עמ' 291איסור המסירה )עמ' 

מקלט של פושעים , ודוק לא בעיית הימלטותו של מסיים שבכך סרה הטענה שמדינת ישראל תהפוך ל
 הפושע היחיד מהדין היא שעמדה כאן לנגד עיניו, אלא הסכנה העלול לצמוח לרבים.

כך למשל דחה החוות יאיר )סי' קמו, עיין שם( את הרעיון כי ניתן היה לקרובי הנרצח למסור את  304
ל הדם, וזאת אף אם נאמר שלהם עצמם הרוצח לידי השלטונות ובכך להביא לידי הריגתו, מדין גוא

מותר היה להרגו. בעוד הריגת הרוצח בידי גואל הדם מתפרשת כמעשה הנעשה מדין תורה, יש 'קפידא 
 גדולה' על המעמיד את הגוי בתור שופט על ישראל.

והשוו לדברי הרב בלייך שהסביר כי אף אם הרוצח כלול בגדר 'ובערת הרע מקרבך', ואין כל חובה  305
, הרב ולהסתירו, אין ללמוד מכך חיוב או אפילו היתר להענישו בידיים או להביא להמתתו ילולהצ

. כדברים האלה ממש פסק הרב עובדיה יוסף בשנת תש"י בשאלת 299לעיל, עמ'  249בלייך הערה 
 היתה לו עונש מוות, שו"ת יביע אומר, י חו"מ ו.הסגרתו של רוצח יהודי לשלטונות מצרים שם צפויה 

http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6779&kod=2220
http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6779&kod=2220
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 מדיניים מערכתייםשיקולים יעדרותם של ה

 הקיימתהמדינתית מלוא המשמעויות של המציאות חוסר תשומת הלב ל בדברשל אלון זו ביקורתו 

הרצון ליישם את ההלכה כמתחייב כותב כי  אלון לנקודה נוספת. ברקע הדיון, מועלית אף בנוגע

"במציאותה של מדינה עברית רבונית, על כל המשתמע והנובע מכך", מחייב את פוסק ההלכה להביא 

הסכם הסגרה לבטחונה של מדינת של החתימה על  התרומהבחשבון שיקול הלכתי עקרוני נוסף והוא 

 ראל. יש

ם של מחבלים ורוצחים חזרה לתחומה, שיבטיח את הסגרתחייבת הסדר הנלחמת על קיומה מדינה 

 צדדי. -הסכם הסגרה דוילולי החתימה על תאפשר אילא  דבר זהו

 

מדינה רבונית, במיוחד במצבה של ישראל הלוחמת על קיומה ושלומה, זקוקה 

לה מחבלים ורוצחים שנמלטו להסכמי הסגרה עם מדינות אחרות, כדי שאלה יסגירו 

לתחום שיפוטם ...הסגרה זו חשובה וחיונית היא למדינת ישראל, היא מגבירה את 

בטחונה ויכולת מלחמתה במחבלים, והיא לא תיתכן בלי התחייבות מצד ישראל 

 306להסגיר פושעים המבוקשים על ידי ארצות הברית.

 

וראיה לכך עליהם עמדנו לעיל, לימוד הת ובשיטהבדלים בזו  וביקורתאין כל סיבה לתלות את 

"מבחינת את דברי הדיין הרב עזרא בצרי כי העובדה שכתימוכין לדבריו אלו מצטט השופט אלון 

ההלכה צו הסגרה שחותמות מדינות ביניהן להסגרת פושעים, יש לו תוקף הלכתי מצד הכלל הידוע 

דינת ישראל מקלט לפושעים בתלמוד דינא דמלכותא דינא... זה מעניני הממשלה שלא תהיה מ

ונשאלת על כן  307,נוכל להעניש אותם בארץ" -ישראלים, ושפושעים שנמצאים במדינות אחרות 

 מדיונו של הרב ישראלי?שיקול זה באמת נעלם מדוע השאלה: 

 ניתן לבחון את הענין מכמה כיוונים שונים. נדמה ש

 

 לעתיד? תיהלכבירור הלכה למעשה או פסק 

שון, הוא לומר שהרב ישראלי אינו רואה את השיקול הבטחוני כשיקול רלוונטי לדיון. כיוון אפשרי רא

הטיעון של ו בכחאין בהינתן עמדת יסוד הלכתית הרואה בהסגרה משום עבירה על איסור המסירה, 

                                                           
 .308לעיל, עמ'  249מתוך דברי אלון בתגובתו, הערה  306
, שניתן ביום יב 27-28/תשמ"ז, עמ' 8384בתיק מתוך פסק דין של בית הדין האיזורי בירושלים  307

. הדברים 308עמ'  לעיל, 249בתגובתו של אלון, הערה  מובאים , הדברים5.10.87 -בתשרי תשמ"ח 
נערכו לאחר מכן והודפסו בתור מאמר, ראו: הרב עזרא בצרי, "טובת הפרט מול טובת הציבור", 

 .64תחומין ט )תשמ"ח(, עמ' 
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כל עוד  ההסגרהפעולת את הכף להצדקת להטות הכללית לבטחון המדינה, תרומה הבדבר הערטילאי 

  308.פיקוח נפש גלוי לפנינוע על קיומה הברור של לא ניתן להצבי

של הרב  התעלמותלעצם ההסבר אף שיש מקום לטעון כן מבחינה תיאורטית, לא יהיה בכך מנם א

עליו לא היה האם הרי גם אם סבור היה ששיקול זה אינו מכריע את הספק, ש .הזישראלי משיקול 

 309?רי פיקוח נפשמכשי לראות בכך משוםיר מדוע אין להסבבדבר ולדון 

דן בדבריו בשיקול הבטחוני, לא כלל ישראלי  נראה להסביר את הדברים בכיוון אחר. הרבכיוון שכך, 

בעיה המעשית מכלול הנושאים הנוגעים באת בדיונו להקיף לעצמו כמטרה לא הציב כלל משום ש

שראלי , הרב ימעשית דוחקתלספק מענה לשאלה משפטית התבקש בעוד השופט אלון  .הדוחקת

את הציג בדיונו התמקד בבחינה התיאורטית של יחסה של ההלכה לסוגיית ההסגרה. השופט אלון  

בירור הרב ישראלי התמקד בואלו ם והציבוריים הקשורים במקרה, ימכלול השיקולים הפוליטי

  310.שיקולי פיקוח נפש המשתנים ממקרה למקרהבלדון לא ראה צורך ועל כן העקרוני,  תיההלכ

 

ניכר במיוחד  עקרונית של בעיה תיאורטית,הדיון הלכה למעשה, לבחינה הין האמור ב ההבדל

אילולי  הרוצח כלל לא יועמד לדין ולפיהקיימת מציאות המשפטית לשני המחברים של  םבהתיחסות

                                                           

 
ל כך שאין דמות רבנית שהצדיקה את ההסגרה ושוב יש מקום להזכיר את הערתו של הרב בלייך ע308

במציאות הקיימת. הרב עזרא בצרי, בהערה הקודמת, ראה את הצורך למנוע מצב בו ישראל תהפוך 
למקלט לפושעים, כמניע שבעטיו יש לכלול את החתימה על הסכם הסגרה במסגרת הפעילות 

כון להגדיר זאת כעסק של דיני השלטונית הכלולה בהגדרה של דינא דמלכותא, אמנם הוא לא ראה לנ
. ואמנם, במקרה ספציפי נתון בו ניתן להצביע 67נפשות או כפיקוח נפש של הרבים, ראו דבריו שם עמ' 

על קומה של סכנה ממשית ודאי שכיתר האיסורים אף איסור זה יידחה מפני הסכנה, וראו בענין זה 
אסור"( לפסקו האוסר של הרב שלמה את לשון הערתו של הרב אביגדור נבנצל )"שעקרונית ודאי 

 אבינר בענין זה באתר: 
http://www.havabooks.co.il/search.asp?q=%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%

7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9DAA+%D7%99%D. 
על עמדתו העקרונית של הרב ישראלי להתיר פעילות של ביטחון שוטף מתוך ההכרה שברבות  309

הזמנים והעתים יהיה בכך משום הצלת נפשות, ראו בארוכה במאמריהם של הרב ישראל רוזן, ויצחק 
לעיל. לכאורה היה מקום להעלות סברא זו גם במקרה שלפנינו, ודוגמא יפה לכך  300ברט, הערה 

מסביב לדיון  5.11.09בעיתון מקור ראשון בתאריך שהופיעו  מצויה בדבריו של הרב שבתי רפפורט
 בהסגרתו של זאב רוזנשטיין, ומצויים באתר:

http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6779&kod=2220 
הרב רפפורט מציין שאיסור מסירה הותר בכדי למנוע סכנה ונזק לרבים, כאשר לדבריו הערכת סכנה 

לדבריו,  הנשקפת לציבור מחייבת להתייחס אל סיכון לטווח רחוק כאילו היה סכנה ודאית ומיידית.
ה'פשיעה החמורה' כלולה בגדר זה, ומכיוון שהסכם ההסגרה תורם תרומה של ממש להרתעת 

"לכן עקרונית, מדינת ישראל עושה נכון כאשר היא חותמת על הסכמי הפושעים ולמיעוט הסכנה: 
ראו עוד תשובתו הקצרה של הרב יעקב אריאל הקובע שעל אף איסור  הסגרה עם מדינות אחרות".

ה, 'יש מקום לדון בצורך בהסכם הסגרה', משום שמדובר בהסכם הדדי לפיו יוסגרו פושעים המסיר
 לארץ גם כן. ראו דבריו באתר:

FAhttp://www.yeshiva.org.il/ask/default.aspx?srch=1&q=%E4%F1%E2%F8% 
, המבחין בין איסור ההסגרה הרגיל להיתר ההסגרה 308ראו הערתו של הרב נבנצל, לעיל הערה  310

במקרים מיוחדים בהם "היהודי גורם לשנאת ישראל וסכנה ליהודים, לדוגמא, ישראלי שירגל 
 באמריקה לטובת רוסיה".  

http://www.havabooks.co.il/search.asp?q=%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.havabooks.co.il/search.asp?q=%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6779&kod=2220
http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6779&kod=2220
http://www.yeshiva.org.il/ask/default.aspx?srch=1&q=%E4%F1%E2%F8%FA
http://www.yeshiva.org.il/ask/default.aspx?srch=1&q=%E4%F1%E2%F8%FA
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 311,זו ממלאת מקום חשוב בשיקוליו של השופט אלוןמשפטית בעוד שמציאות  .יוסגר חזרה לצרפת

, אין מניעה זו קיימת כללדן בדבר כאילו הרב ישראלי  312,ידו כעובדה קיימת וחלוטה היא נידונית עלו

 :קבע כן בחקיקה מתאימההיה כי המדינה אכן תן הראוי שמר יומע

 

כשהפושע נמצא במדינת ישראל, שהרשות בידי המוסדות השיפוטיים שקיימים 

שיעה ע"י בארץ לשופטו ולהענישו כדין, ממילא לא קיים כל צורך להלחם בפ

הסגרתו למשפט נכרים ... ובזה גם מסולקת הטענה המושמעת שכאילו מדינת 

וראוי שיחקק במפורש חוק כזה ישראל תשמש מקלט לעבריינים. אין הדבר כן, 

, שעבריין שנמלט לארץ לא ינוקה, וישפט בארץ עפ"י העונש המגיע מטעם המדינה

  313לו.

  

פוסק הלכה בסוגיה ההלכתית קיימת, אלא ריאלית הה מציאותבדן הלכה למעשה אינו הרב ישראלי 

 .העקרונית במנותק ממציאות זו

בא לידי  -הקונקרטית החיים מנותק ממציאות בחינה הלכתית תיאורטית ב –מאפיין זה של דיונו 

הקביעה כאן, ם ג 314הסכם ההסגרה אינו תקף מבחינה הלכתית גם בדיעבד.קביעתו כי גם בביטוי 

הלכה למעשה לשלטונות המדינה אין ענינה נסיון להורות ו, לכתית העקרוניתהבחינה ההנאמרת מ

הדיון ין בבנידון דומה אנו מוצאים בתלמוד גופו הבחנה מפורשת שאל להם לכבד הסכמים חתומים. 

מעשה להראויה לשאלת ההתנהגות  ,ברית מדינית הנכרתת באיסורשל העקרוני תוקפו ההלכתי ב

אילו כוונת דבריו של הרב ישראלי היתה  315.של חילול ה' וכדומה מפאת שיקולים לאחר שנחתם

 ן זהעניהיה להתייחס למן הסתם עליו ולא רק לספק בירור עקרוני, להורות הלכה למעשה, 

  316במפורש.

 

, כאשר תכלית לשינוי המציאותחלק מהשאיפה כה נעשבמקרה דנן הלכות מדינה של בירור מלאכת ה

כתיבתו  למדינת התורה האידיאלית.שרטט כיוון הלכתי רצוי בדרך א לידבריו של הרב ישראלי ה

                                                           
 .307לעיל, בעמ'  249תגובתו, הערה ראו למשל לשונו ב 311
ראוי לציין שלקראת סוף דבריו קורא אלון עצמו לאמץ שינוי חקיקה מוצע שיאפשר "לבצע  312

 . 286לעיל, עמ'  248בישראל עונש מאסר, שהושת על אזרח ישראל בבית משפט במדינה אחרת", הערה 
 .292-291לעיל, עמ'  249הרב ישראלי, הערה  313
 .270ראו על כך לעיל הערה  314
סתם של עם ישראל לארץ, והדיון ראו גיטין מו ע"א, שם נידוית השבועה שניתנה לגבעונים עם כני 315

בן ציון קריגר, "האם יש לקיים הסכם שלום הסותר את התורה?", תחומין טו  בסוגיה זו אצל הרב
. ובדעותיהם החולקות של העורך שם בשולי המאמר וכן של הרב בניהו ברונר, 40-32)תשנ"ה(, 

 .170-164"חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל", תחומין כא )תשס"א(, 
וראו דבריו של הרב ברונר, במאמרו שבהערה הקודמת, המתייחס לשיקולים אלה שהועלו על ידי  316

 . 10השופט אלון, שם הערה 
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התיאורטי שכן הבירור ההלכתי , עובדה מוגמרתואינה רואה בה מציאות ההלכתית איננה רק מגיבה ל

 . 317.א גופא מדרכי המאבק המקדמים ומעצבים את השינוי הרצויוה

 

חדים כל מקרה נתון לגופו, אינו זה ומתוך נקודת מבט זו, הבעיה הקונקרטית על שלל הפרטים המיי

 נוגעת אך לבעיה ההלכתית העקרונית. שערך כאן שעומד כנגד עיניו, והבחינה ההלכתית 

המניח בצורה  ,בדבריו של הרב ישראליהעולה מהעיון נוספת  הבעייש בדברים אלו בכדי להסביר  

שבעית לאור דבריו על כך פשוטה כי בעיית המסירה נפתרת בכך שאין מסגירים את הפושע לחו"ל. 

איזו עדיפות יש להשארת העבריין בארץ? האם אין ה לערכאות, יהמסירה נעוצה באיסור הפני

 אף היא כהליכה לערכאות?נחשבת השפיטה בבתי המשפט הישראליים 

או  318טעון שבכל מקרה אין לדמות מסירה לגוי למסירה ליהודים אף אם דינם כערכאות,ניתן היה ל

ענייני לסמכותם ב 319,כערכאות בעניני ממוןבתי המשפט מעמדם ההלכתי של חלק בין ל לחלופין שיש

סביר את ההתעלמות בכך כדי להשוב אין  321,תיכרחזו ההבנה מעבר לכך שאין  ולם,א 320.פלילים

                                                           
רעיון זה חוזר בוואריאציות שונות בהקדמותיו לכרכי התורה והמדינה שנאספו יחד בהרבנות  317

( כי בירור הלכות המדינה 41-42ו משנת תשי"ד, )שם, עמ' -והמדינה, ובפרט דבריו בהקדמתו לכרך ה
והבאתם לציבור היא היא שתקרב את המדינה ואזרחיה חזרה אל התורה ואורחותיה: "בה במידה 

. וראו עוד 42שתהיה ההלכה ברורה תפלס לה במוקדם או במאוחר נתיב בחיי המדינה", שם עמ' 
 . 47-43דבריו במאמר "העורך והמעריך", שם עמ' 

שראל לאנס גוי מוזכרת בדבריו של הרב וולדינברג בשו"ת ציץ אליעזר יט, חלוקה שכזו בין אנס י 318
בחוות הדעת של מרכז ישמ"ע בענין "חיוב להעיד בדין הפלילי:  30נב אות ה. )דבריו הובאו בהערה 

tent/law/opinion_29102006.pdfhttp://www.netanya.ac.il/con ,וכן כותב הרב יגאל מוניסר ,)
שלענין דין מוסר יש מקום לחלק בין בית משפט נוכרי לבית משפט של יהודים השופטים לפי חוקי 

"תביעת מזונות בבית משפט לענייני משפחה", שערי צדק ט ראו: הרב יגאל מוניסר,  הגויים.
  .148-131 )תשס"ח(,

חת בקרב חכמי ההלכה בני זמננו" גורסת שיש בפנייה אל בתי המשפט משום איסור "הדעה הרוו 319
"מעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל", תחומין יג )תשנ"ג(, ערכאות", אליאב שוחטמן, 

הרב אברהם חיים שרמן, דעה זו "מוסכמת על כל בתי הדין בארץ, והם נוהגים על פיה",  .346עמ' 
ו'אין עורר על כך", הרב  .160נימי של תנועה על פי ההלכה", תחומין יד )תשנ"ד(, עמ' "מעמד בית דין פ

 .138-140יגאל מוניסר, הערה לעיל, עמ' 
בניגוד לדעת הדעה החולקת, אותה מכנה הרב יעקב אריאל כ"תיזה" אותה פיתחו משפטנים דתיים "

הרב יעקב אריאל, "המשפט  ,כל גדולי הפוסקים שבדורות האחרונים )מכל החוגים והזרמים("
, נסמכת בין השאר על ציטוט חלקי 320במדינת ישראל ואיסור ערכאות", תחומין א )תש"ם(, עמ' 

מתוך דברים שכתב הרב ישראלי ובהם טען שבהליכה לפני ערכאות של הדיוטות במדינת ישראל אין 
רך שלו למאמרו של הרב משום 'חירוף וגידוף' כבהליכה לפני ערכאות של גויים, ראו בהערות העו

. אמנם כפי שהדגיש הרב יעקב אריאל בצדק, 322-321עח, ועמ' -לעיל, עמ' עו 293יהודה סגל, הערה 
הרב ישראלי נמנה על גדולי ישראל שראו בערכאות של מדינת ישראל חומרה עוד יותר גדולה מזו של 

"אין בערכאות של הדיוטות במדינת ישראל איסור חירוף וגידוף", ם, שכן אף שלדעתו ערכאות של גויי
הרב יעקב אריאל, "תשובה לתגובה", תחומין יש בהם משום "איסור גזל ועקירת התורה חלילה", ראו 

. נשוב על כן ונציין כי הרב ישראלי עצמו התבטא מפורשות על כך שלדעתו יש 528ב )תשמ"א(, עמ' 
, 315שפט בישראל מעמד כזו של ערכאות של גויים, ראו למשל דבריו בהרבנות והמדינה עמ' לבתי המ

 .292וכן לעיל הערה  361, 318
חלוקה מעין זו מוזכרת בדברי הרב ישראלי עצמו בעמוד הימיני סימן ח אות ט. וראו על כך בדברי  320

בחוות הדעת של מרכז  4-3, וכן במקורות המצויינים בעמ' 360-358קודמת, עמ' שוחטמן, הערה 
שו"ת לעיל(. למקורות המצויינים שם יש לצרף את דיונו של הרב יעקב אריאל,  318ישמ"ע )הערה 

 

http://www.netanya.ac.il/content/law/opinion_29102006.pdf
http://www.netanya.ac.il/content/law/opinion_29102006.pdf
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יחס למציאות נקודה זו תוסבר היטב לאור ההבנה שאין כוונתו להתגם המוחלטת מהענין כולו. 

 . בשאלת ההסגרה ממדינה יהודית באופן תיאורטיהלכה ע קבואלא לונקרטית, הק

לא רק  אם כן העיון בדבריו של הרב ישראלי בביקורתו על 'סקירתו' המחקרית של השופט אלון, מלמד

על תפישתו ההלכתית בשאלת ההסגרה, אלא לא פחות מכך על עמדתו העקרונית ביחס למחקר 

 המשפט העברי ושילובה במשפט המדינה.

 

 .ןמיחדנו חטיבה בפני עצ ןסוגיות מתחום צבא ומלחמה להחטיבה הבאה ונעיין בכעת לנמשיך 

 

                                                                                                                                                                             
כל עוד אין דין תורה בפלילים נוהג באהלה של תורה חלק ד, סימן טו, כפר דרום, תשס"ג. לדבריו "

 . 135בפועל יש מקום לתבוע עבריינים בערכאות המשפטיות הפועלות כיום במדינת ישראל", שם עמ' 
ראו לדוגמא דברי שכתב הרב יעקב אריאל במענה לשאלה בענין ההיתר להסגיר עבריין למדינה  321

לכאורה אין מקום להסכם הסגרה...  זרה: "ידועה ההלכה שאסור למסור אדם מישראל לנוכרים ולכן
אלא שלצערנו גם בארץ השיפוט כידוע אינו תורני, ואם כן אין אולי נפקא מינא היכן ישפטו אותו", 

 דבריו נמצאים באתר:
fault.aspx?srch=1&q=%E4%F1%E2%F8%FAhttp://www.yeshiva.org.il/ask/de 

http://www.yeshiva.org.il/ask/default.aspx?srch=1&q=%E4%F1%E2%F8%FA
http://www.yeshiva.org.il/ask/default.aspx?srch=1&q=%E4%F1%E2%F8%FA
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 חטיבה ב: הלכות צבא ומלחמה

 מלחמת עזרת ישראל מיד צרפרק א: 

 בין מצוות המלחמה לחובת הצלת נפשות   -עזרת ישראל מיד צר 

של הרב ישראלי, הינה חזרו ונידונו במשך השנים בבירוריו ההלכתיים שאחת הסוגיות העקרוניות 

. ניתן לזהות קווי דמיון עקרוניים "עזרת ישראל מיד צר"שאלת הגדרתה המדויקת של מלחמת 

בהקשרים הלכתיים שונים, אך יחד עם על ידי הרב ישראלי יסודיים הקושרים בין הדיונים הנערכים 

 ם נבקש לעמוד להלן. עליהשזאת מצויים גם הבדלים משמעותיים, ואף סתירות של ממש, בין הדיונים 

חובת שבין שאלת היחס הרב ישראלי זו מחשבתו של את נקודה עיונית מרכזית שחזרה והעסיקה 

. עיונו תעיחיד בכל המצוות הצלת נפשות המוטלת על  מלחמת ההתגוננות, לבין דיניהאדם להשתתף ב

ת, תוך נסיון וכתיההל ותהגדרין שתי השל הרב ישראלי ממוקד בנסיון לעמוד על השווה והשונה ב

ב אחר ועקבפרק זה נשונות. ה תלמודיותהת הנאמר בסוגיות יצור הגדרה אחידה שתוכל ללכד יחד אל

הושפעו דבריו האופן בו  תוך נסיון לבחון אתבהקשרים הלכתיים שונים, על ידו ם שנכתבו דבריה

 נידונו על ידו. שמעמדתו האידיאולוגית ביחס לשאלות האקטואליות 

 אנטבהמבצע קיביה ותקרית  –אל מיד צר עזרת ישר

ומגדיר בקצרה את  323מבחין הרמב"ם בין מלחמת המצוה למלחמת הרשות, 322בהלכות מלכים

 הקבוצה הראשונה ככוללת את המקרים הבאים:

 

אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה 

שבא עליהם ואחר כך נלחם במלחמת  עממים ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר

הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות 

 בגדולתו ושמעו

 

                                                           
 משנה תורה, הלכות מלכים ה, א. 322
בכסף משנה )הלכות מלכים ה, א( מחלק הרב יוסף קארו את הקטגוריה הראשונה לשנים ומבחין  323

בין מלחמות חובה למלחמות מצווה, אולם ההבחנות בין השנים אינן משמעותיות לנידון דידן. וראו 
של הרב מתתיהו ברויד המצדיק משום כך את השימוש הרווח בהבחנה בענין זה את הערתו 

 M. Broyde, "Military, במאמרו: 51הערה  15הדיכוטומית שבין מלחמות מצווה לרשות, ראו בעמ' 

Ethics in Jewish Law", Jewish Law Association Studies 16 (2007), 1-36. 
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לעומת המצוות לערוך מלחמה כנגד שבעת עמי כנען ולמחות את זכר עמלק, שמקורן בפסוקים 

מלחמת עזרת  -שלישית מקורה של הקטגוריה ה 324מפורשים בתורה, ועניינן מבואר במניין המצוות,

די הצורך, וכפי שנראה להלן הדבר מוביל את הרב ישראלי אף להעלות  הברור האינ -ישראל מיד צר 

 חלופיות לעצם גדרה של מלחמה זו. הסבר הצעות 

מציין  325בדיונו הראשון בענין, במסגרת מאמרו המפורסם בעקבות תקרית קיביה בשנות החמישים,

לפיה מדובר במלחמת מגן המוגדרת כמלחמת מצוה על  326ת המקובלתהרב ישראלי להבנה ההלכתי

שום שהלוחמים המשתתפים במלחמה זו מקיימים בכך את מצוות 'לא תעמד על דם רעך', המחייבת 

  327כל אדם לפעול להצלת חברו הנתון בסכנה.

היא,  הרב ישראלי מערער על תפישה מקובלת זו ביחס למקורה והגדרתה של מלחמת מצוה זו. טענתו

שהיות והחיילים מסכנים את חייהם בעצם הכניסה לשדה הקרב, לא נוכל לראות במצוות 'לא תעמוד 

על דם רעך' את המקור המחייב להשתתף במלחמת ההגנה, אלא אם כן נניח כי אכן מצווה האדם 

הנחה זו איננה נכונה, שכן להלכה אין האדם לדעתו למסור את נפשו לשם קיום מצוה זו. אולם, 

אם אכן אין האדם מחויב להסתכן לשם  328באחריות קיצונית שכזו ביחס לחיי חברו.לשאת מחויב 

                                                           
 כה, יט. ;ל הפסוקים בספר דברים כ, יזספר המצוות מצוות עשה קפז, קפח, בהתבסס ע 324
פורסם לראשונה בהתורה והמדינה: הרב שאול ישראלי, "פעולת קיביה לאור ההלכה", התורה  325

קיג, ופורסם מחדש בעמוד הימיני סימן טז תחת הכותרת "פעולות -תשי"ד(, עא -ו )תשי"ג-והמדינה ה
או דוקא בהקשר ההלכתי המסוים הנדון צבאיות להגנת המדינה". לדיון בהשפעת מאמר יסודי זה )ל

 ,G. J. Blidsteinכאן( על הדיון ההלכתי שבעקבותיו בנושאי מלחמה, ראו דבריו של בלידשטיין: 

"The Treatment of Hostile Civilian Populations: The Contemporary Halakhic Discussion 

in Israel", Israel Studies 1,2 (1996) 27-44חשוב לציין את הערכתו של ברויד, כי מאמר  . כמו כן
זה "יצר עושר רב של תולדות אינטלקטואליים המוצגים בכמעט כל אחד מכרכי תחומין", ברויד 

 .13לעיל(, הערה  323)הערה 
הרמב"ם להלכה זו. ראו מספר כותבים הקדימו את הרב ישראלי ועסקו לפניו בשאלת מקורו של  326

ט, שאלה זו גם נידונה -בעיות וברורים, ירושלים, תש"ו, עמ' ז -הרב שלמה יוסף זוין, לאור ההלכה 
במאמרים נוספים בכרכי התורה והמדינה שקדמו לכתיבת מאמרו זה, ראו למשל, הרב כתריאל פישל 

תורה והמדינה ג, ירושלים, טכורש, "מלחמת רשות מצוה או חובה", בתוך: י' שביב )עורך( בצמת ה
( 246הרב טכורש הציע )שם, עמ'  , )במקור הודפס בהתורה והמדינה א משנת תש"ט(. 243תשנ"א, עמ' 

לראות את מקורו של הרמב"ם בדברי הירושלמי )סוטה פרק ח, כג טור א(, והסכים עמו על כך אף 
ף האשה במלחמה", בתוך: י' הרב אריה בינה, ראו מאמרו: הרב אריה בינה, "משפט המלחמה ושיתו

, )במקור הודפס בהתורה והמדינה 223שביב )עורך( בצמת התורה והמדינה ג, ירושלים, תשנ"א, עמ' 
 תשי"ד(.  -ו משנת תשי"ג-ה

בהמשך דבריו )שם, עמ' קצז( הרב ישראלי תולה הבנה זו ב"מפרשי  עמוד הימיני, עמ' קפד. 327
להגדרת מצווה זו ותיאור היקף החיוב ראו ספר  ".הירושלמי", שלדבריו נוקטים כך "בפשיטות

לעיל(  326המצוות לא תעשה רצז, הלכות רוצח ושמירת הנפש א, יד. במאמרו של הרב בינה )הערה 
הרב ציין כי כבר כתבו כך מספר מחברים, ואף עורך המהדורה החדשה של בצומת התורה והמדינה, 

 .244, 215יהודה שביב, מניח כן כדבר פשוט, ראו הערותיו שם כרך ג' עמ' 
עמוד הימיני, עמ' קצז. ענין זה נתפש בעיני הרב ישראלי כמוסכמה פשוטה עד כדי כך, שהוא אפילו  328

אינו טורח לציין למקורות המבססים את קביעתו. לדיון מקיף בשאלת חובת ההסתכנות להצלת חברו 
–153של הרב יעקב נבון, "הצלת יחיד ורבים בכלל ובמלחמה בפרט", תחומין ד )תשמ"ג(, ראו מאמרו 

הלכה רוב האחרונים הסכימו כדברי ה"איסור והיתר" , ש"ל158. וראו לשון סיכומו שם עמ' 172
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הצלת חברו, ועל כן לא נוכל לבסס את חובת ההשתתפות במלחמת המגן על מצות הצלת נפשות, עלינו 

 329לאתר מקור אחר לקביעת הרמב"ם כי 'עזרת ישראל מיד צר' כלולה בקבוצת מלחמות המצוה.

 ל, אנו מוצאים בדברי הרב ישראלי תשובות שונות בענין, אשר אינן עולות כולן בקנה אחד. כנזכר לעי

נפתח בהצגת דבריו של הרב ישראלי במאמרו בעקבות קיביה, אותם נשווה בהמשך לדברים שכתב 

אחר. דחיית ההסבר המקובל לפיו מלחמת עזרת ישראל מיד צר מיוסדת על מצוות הלכתי בהקשר 

שותפת לדיונו בשני מקומות אלו, ובשניהם הוא מציע הסבר חלופי באשר לזהותה של הצלת נפשות מ

המצווה העומדת ביסוד החובה להשתתף במלחמת המגן. לדברי הרב ישראלי מלחמת המגן נחשבת 

למלחמת מצווה לא משום מצוות הצלת הנפשות הכרוכה בה, כי אם כתוצאה מקיומה של מצווה 

הנקמה בשונאי ישראל, או מצוות קידוש ה'. שני הבירורים ההלכתיים  אחרת לחלוטין דוגמת מצוות

המדוברים נכתבו במרחק של כעשרים שנה זה מזה, לנוכח מאורעות היסטוריים שתפשו את תשומת 

תקרית קיביה בתחילת שנות החמישים, ומבצע ההצלה באנטבה  –הלב הציבורית בארץ ובעולם 

האופן בו פרשנותו ההלכתית של הרב ישראלי בכל אחד מן אנו ננסה לעמוד על  330בשנות השבעים.

המקרים הושפעה מהדיון ההלכתי הקונקרטי והרצון למצוא מענה הלכתי מתאים למציאות הנתונה 

 בפניו. 

העיסוק בשאלת גדרה של מלחמת עזרת ישראל מיד צר, מגיע במסגרת המאמר בעקבות קיביה, לאחר 

עין זו שבוצעה כנגד תושבי הכפר אינה ניתנת להצדקה על שהרב ישראלי מסיק תחילה כי התקפה מ

סמך עקרונות ההלכה הרגילים. ניתן אולי להטיל אחריות כללית על כל תושבי הכפר הבוגרים, אך בכל 

כאן  331אופן אין להתיר תקיפה בה ברור מראש כי ייפגעו אף חפים מפשע דוגמת ילדי הכפר הקטנים.

לי כי אם רואים בענין מבצע צבאי, ובעקבות זאת בוחנים את בעקבות מסקנה זו, טוען הרב ישרא

                                                                                                                                                                             
כפי שנראה להלן והרדב"ז שאין רשאי להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חבירו מודאי סכנה". 

 צמו שב ועסק בסוגיה זו במשך השנים, והציע בו דרכי הבנה שונים. הרב ישראלי ע
ערעור נוסף על תפישה זו מכיוון אחר מצויה בדבריו של הרב יעקב אפשטיין: "לכאורה, אם  329

בהצלה בלבד עסקינן, בהא איכא עשה )השבת גופו( ול"ת )לא תעמוד על דם רעך(, א"כ מה הוסיפה 
הרב יעקב אפשטיין, "מורד במלכות", תחומין, י )תשמ"ט(, צר",  המצוה להילחם לעזרת ישראל מיד

 . 105עמ' 
קב, -ל )תשל"ז(, עמ' צג-הרב שאול ישראלי, "מבצע יונתן )אנטבה( לאור ההלכה", שבילין כט 330

 הודפס מחדש בחוות בנימין, סימן יז.
י הרצח על בני במסגרת דבריו הקודמים בחן הרב ישראלי אפשרויות שונות להחיל אחריות למעש 331

הכפר כולם, היות והרציחות בוצעו ביזמתם ובעידודם. הרב ישראלי בחן תחילה את האפשרות לראות 
את הרוצחים כשליחי יתר תושבי הכפר, ולאחר מכן את האפשרות להחיל עליהם דין רודף משום 

י שאכן ניתן העידוד המילולי והמחסה שהעניקו לרוצחים. בנוגע לענין אחרון זה, סבור הרב ישראל
לדון את תושבי הכפר הבוגרים כרודפים, אלא שאין בכך בכדי להתיר את הפגיעה בילדי הכפר 
הקטנים. כמו כן, הוא בוחן את האפשרות לראות את בני הכפר כמחוייבי מיתה משום שעברו על 
חובתם לעשות דין ברוצחים. הצגה מפורטת של מהלך דבריו של הרב ישראלי במאמר זה מצוי 

, 42–18אמריהם של הרב נריה גוטל, "לחימה בשטח רווי אוכלוסיה אזרחית", תחומין כג )תשס"ג(, במ
 Y. Blau, "Biblical Narratives and the Status of Enemyובמאמרו האנגלי של יצחק בלאו: 

Civilians in Wartime", Tradition, 39 (2006), 8–28 ,וכן בצורה מתומצתת יותר אצל ברויד ,
 . 28לעיל, עמ'  323רה הע
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האירוע בהתאם להלכות המלחמה, לא תיוותר עוד מקום להטיל ספק בלגיטימיות הפעולה. קביעה זו 

מבוססת על כך שהלכות המלחמה שבתורה אינן כוללות כל הוראה המחייבת את החיילים להיזהר 

 מפגיעה בחפים מפשע בעת לחימתם:

 

ואעפ"י שלאחר שכבשו  332צינו במלחמה גם חובה לדקדק ולהבדיל בין דם לדם.ולא מ

 לאחרעיר של שונא אסור להרוג את הטף והנשים... מ"מ ברור שדין זה אמור רק 

אבל במהלך המלחמה, כשצרים על העיר וכיו"ב אין  333שכבשום ונמצאים תחת ידינו,

 שום חובה ואין גם אפשרות לדקדק בדבר. 

 

עובר על כן לדון מכאן ואילך בגדרי המלחמה שבתורה. אמנם היות ובשלב זה של דיונו הרב ישראלי 

מניח הרב ישראלי עדיין, בהתאם לתפישה המקובלת, כי מלחמת עזרת ישראל מיד צר הינה מלחמת 

מגן המבוססת על מצוות הצלת נפשות, הוא פונה תחילה לדון בשאלה אם ניתן לכלול במסגרת 

 ו גם התקפת מנע, כזו שבוצעה בתושבי הכפר קיביה.ההגדרה ההלכתית הז

לדברי הרב ישראלי, על אף העובדה שמדובר היה בפעולת מנע, כאשר באותו רגע זמן נתון לא נשקפה 

סכנה מיידית מצד תושבי הכפר, עדיין יש לראות את הדבר כפעולת הצלת נפשות וכפיקוח נפש, משום 

עוד מוסיף הרב ישראלי וטוען, כי השקפה נכונה על  334שמדובר היה במענה לאיום ממשי וקרוב.

                                                           
עמוד הימיני, עמ' קפג. הרב יהודה דוד בלייך נתן ביטוי לעמדה מקבילה אותה תמך בין השאר  332

 Not only does one search in vain"בדברי הרב ישראלי, במסגרת דבריו על מלחמת מנע בהלכה:

for a ruling prohibiting military activity likely to result in the death of civilians, but to 

this writer's knowledge, there exists no discussion in classical rabbinic sources that takes 

cognizance of the likelihood of causing civilian casualties in the course of hostilities 

legitimately undertaken as posing a halakhic or moral problem" 'מספרו  277, עמ
Contemporary Halakhic Problems III (New York: Ktav, 1989) ראו על כך עוד אצל ברויד .

 H. Jachter, "Halachic Perspectives on :טר, וכן במאמרו של הרב ג'ק105לעיל(, הערה  323)הערה 

Civilian Casualties ", at:  
http://koltorah.org/ravj/Halachic_Perspectives_on_Civilian_Casualties_2.html.  

ו זו למסקנות מאמרו בענין המצור על ביירות שם קבע כי האיסור לתת למחבלים השווה הגדרת 333
אין הדברים האמורים מתייחסים אלא באשר לברוח מן המצור אינו חל על האוכלוסיה האזרחית: "

למחבלים. אולם האוכלוסיה האזרחית אשר אינה מעורבת בפעולות המחבלים אינם בכלל זה ויש 
, הרב שאול ישראלי, "מצור ביירות לאור ההלכה", תחומין באין מפריע"לאפשר להם לצאת מהמצור 

 , הודפס מחדש בחוות בנימין סימן טו.36ד )תשמ"ד(, 
עלינו לחלק מבחינה עקרונית בין מלחמת מצווה הרב ישראלי עמוד הימיני, עמ' קפד. לדברי  334

'באים עליהם' המוגדרת  הננקטת בתגובה למצב בו 'באו הגוים עלינו', לבין מלחמת מנע בו אנו
כמלחמת רשות. ההבחנה העקרונית בין השניים היא בין התגובה לנוכח סכנה ממשית בפועל, לבין 
מלחמת המנע שענינה מניעת סכנה עתידית. אמנם, כאשר באים לפרוט את ההגדרה התיאורטית 

החשיב מלחמת האם יש ל למעשה, אנו מוצאים מחלוקת בין המאירי לבין בעל שיירי הקרבן בשאלה
 

http://koltorah.org/ravj/Halachic_Perspectives_on_Civilian_Casualties_2.html
http://koltorah.org/ravj/Halachic_Perspectives_on_Civilian_Casualties_2.html
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המציאות שלא תבודד את המאורע הבודד ממסכת האירועים הכללית, תוביל למסקנה שאין מדובר 

  335כלל בהתקפת מנע, כי אם בפעולת התגוננות לנוכח סכנה קיימת מתמשכת.

עולת קיביה כפעולה מסקנת הדברים בשלב זה של הדיון היא, כי מבחינה הלכתית יש לדון את פ

ובתור שכזו אין להטיל ספק  336מלחמתית הגנתית הכלולה במלחמת מצווה של עזרת ישראל מיד צר,

 בלגטימיות הפעולה אף שכרוכה היתה בפגיעה בתושבי הכפר החפים מפשע.

ואולם, על אף שבכך ניתנה תשובה לשאלה שעוררה את הדיון, אין הרב ישראלי מסתפק בכך והוא 

לפיה אין להבין  338הרב ישראלי מעלה כאן את הקושיא אותה הזכרנו לעיל, 337ה בבירורו.ממשיך הלא

את חובת החייל להשתתף במלחמת מגן כנובעת ממצוות הצלת נפשות, היות והחובה להציל את חברו 

מסכנה איננה מחייבת את האדם לסכן לשם כך את חייו הוא, ובעקבות כך מציע הגדרה הלכתית 

 כלית מלחמת עזרת ישראל מיד צר.מחודשת למהות ות

הרב ישראלי מציע לראות את מקורה של קטיגוריה שלישית זו של מלחמת מצוה, בסיפור המקראי 

המתאר את הציווי האלוקי להילחם במדין. לדעת הרב ישראלי, ניתן למצוא בלשון הפסוקים בהם 

                                                                                                                                                                             
הסכנה קרובה שמתכוננים לבא למלחמה בזמן קרוב" כמלחמת מצוה. לדעת המאירי "מנע בשעה ש

הנוקט בגישה המחמירה, אפילו אם ידוע שהאויב מכין התקפה בקרוב "בכל זאת כל עוד שלא באו 
אין התקפת המנע מוגדרת כמלחמת מצוה, שכן ישירה" ממש באופן הפעולה היא פעולה הצלתית 

הסכנה והפעולה היא להצילו מסכנה זו שנמצא בה עכשיו",  עכשו"אין דין פקו"נ רק כשיש כבר דעתו ל
עמוד הימיני, שם. אמנם, בהמשך דבריו חוזר הרב ישראלי לדון במחלוקת זו, וקובע שיש להוכיח 

רוב מדברי הרמ"א )או"ח שס"ט, ו( לענין נכרים שצרו על עיירות ישראל, שלהלכה "כל שהספק הוא ק
לדיון נוסף בגדרי  כנידון שלנו ה"ז בגדר שכבר באו ובזה הוי מלחמת מצוה", עמוד הימיני, עמ' קצו.

לעיל, עמ'  332ההלכות הללו, בה מוזכרים בין השאר דברי הרב ישראלי, ראו אצל הרב בלייך, הערה 
 .273–271הרמ"א החולק על מסקנת הרב ישראלי, ראו שם עמ' , לדיון ממוקד בדברי 267–263
"ועוד נראה, שבנידון דידן... שהם עושים מלאכתם בהלוך ושוב וכך היא דרכם לעשות במחשך  335

מעשיהם ולברח ולבא מחר שוב אין זה גדר פעולה מונעת כלפי להבא, אלא אנחנו נמצאים בתוך תוכן 
של הפסקות והחלשת הפעולות כגון בלילה וכיו"ב, האם יעלה  של הפעולות. וכל מלחמה יש לה זמנים

על הדעת לומר שמכיון שברגע זה אין האויב נלחם ה"ז רק בגדר למעוטי עכו"ם דלא ליתי עלייהו? וגם 
 קצז. -נידון דידן, הם בעצם בתהליך ההתקפה עלינו כל הזמן", עמוד הימיני, עמ' קצו

ן כלל בבעייתיות שיש בהגדרת הפעולות שנעשו בקיביה כמעשה מעניין לציין כי הרב ישראלי אינו ד 336
מלחמה, זאת בשעה שעל פי תיאורו הוא בראשית דבריו, מדובר היה בפעולה של יחידים שבוצעה ללא 
כל אישור מהשלטון המרכזי. במקום אחר דחה הרב ישראלי את האפשרות לפרש את פסק ההלכה 

לכה השייכת להלכות המלחמה, וזאת משום שבהלכה שם שנפסק בשולחן ערוך )אורח חיים שכט(, כה
מתואר ענין שאינו מתחיל "על ידי הכרזת סנהדרין או איזה גוף אחר מוסמך לכך", ארץ חמדה, עמ' 

קלא. להצגה מפורטת של -נא. לימים יחזור בו הרב ישראלי מתפישתו זו, ראו חוות בנימין א, עמ' קל
לעיל, עמ'  332א את העם למלחמה, ראו הרב בלייך, הערה התנאים ההלכתיים הנדרשים בכדי להוצי

255–259 ,282–289 . 
יש מקום לפרש ענין זה במספר דרכים: ייתכן וכוונתו היתה להראות דרך היתר שיתקבל גם על  337

ד צר. ייתכן עוד שמצא כאן מקום דעתו של מי שלא יקבל את חידושו בהגדרת מלחמת עזרת ישראל מי
לפרסם את חידושיו ובירוריו ההלכתיים העקרוניים, אף שלא היה בהם צורך מידי לבירורה של 

 הבעיה הקונקרטית.
אנו מתמקדים בדברינו כאן בדברי הרב ישראלי סביב לשאלה זו, אולם למעשה הוא מזכיר בדבריו  338

ביחס ליסודה של מלחמת עזרת ישראל מיד צר  קשיים נוספים שנובעים מאימוץ ההבנה המקובלת
 כמלחמת מצווה מכח מצוות הצלת נפשות. 
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מקור למטבע הלשון ההלכתי מצווה משה 'לצרור' את המדינים ולהכותם "כי צוררים הם לכם", את ה

'. אם אכן נבין כך, עלינו לראות בסיפור מלחמת מדין לא צר'עזרת ישראל מיד  -בו נקט הרמב"ם 

אירוע היסטורי חד פעמי שבוצע על פי ציווי אלוקי ישיר, כי אם בנין אב הלכתי ממנו יש ללמוד הלכה 

לצאת ולהלחם במלחמת 'עזרת  לדורות. בהתאם לכך יש להבין כי המצווה המחייבת את הלוחמים

ישראל מיד צר' אינה מצוות הצלת נפשות, שהרי לא זו היתה תכלית המלחמה במדין, כי אם ענין אחר 

אם כן, אין לראות את מלחמת  339הנקמה מאויבי ישראל. -לחלוטין המפורש בפסוקי התורה שם 

ם בסכנה, כי אם כמלחמת 'עזרת ישראל מיד צר' כמערכה הגנתית טהורה שמטרתה הצלת חיי הנתוני

  340נקם שביסודה המצווה לנקום באויב הצורר לישראל.

 וכך מסכם הרב ישראלי את דבריו:

 

והיוצא מכל זה, שיש מקום לפעולות תגמול ונקם נגד צוררי ישראל ופעולה כזאת היא 

. וכל אסון ופגע שקורה לפורעים ולבעלי בריתם ולילדיהם, הם הם מצוהבגדר מלחמת 

  341לזה, והם עונם ישאו.שערבים 

 

כפי שראינו, לפני שהציע את חידושו זה, כבר הצדיק הרב ישראלי את הפעולה הצבאית מתוך 

הישענות על ההבנה המקובלת של מלחמת עזרת ישראל מיד צר כמלחמת הגנה. אולם, הסברו 

הישענות המחודש למהות קטיגוריה הלכתית זו כמלחמת נקמה, מאיר את הענין באור חדש: במקום ה

על תפישה מלחמתית הגנתית, אנו מבינים עתה כי יש להצדיק את הפעולה בתור ביטוי של השקפת 

. זאת משום, שאם מביטים על הענין לאור חידושו של הרב ישראלי, הרי 342עולם מיליטנתית

שלמסקנת עיונו יש אכן מקום להצדיק את פעולת קיביה בתור פעולה הגנתית שמטרתה הצלת 

                                                           
"נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך. וידבר משה אל העם לאמר החלצו  339

 ג. -מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין", במדבר לא, ב
בזה באמת אי"ח ]=אינו חייב[ לסכן עצמו. אלא שמצוה היא  אין זו המצוה מצד "והשבותו", כי" 340

שיש מושג שמענו מכאן  במלחמת מדין... ממה שציותה תורה על הנקמה. וזה נלמד נקמהמדין 
וזוהי מלחמה כנגד הצוררים את ישראל... והיינו מצד מצות הנקמה נגד  מיוחד של מלחמת נקמה

 עמוד הימיני, עמ' קצח.צוררי ישראל", 
 וד הימיני, עמ' קצט.עמ 341
 .G. Jעל המיליטנתיות המשתקפת בכתיבתו של הרב ישראלי בנושאי צבא ומלחמה, ראו: 342

Blidstein, "The State and the Legitimate Use of Force and Coercion in Modern Halakhic 

Thought", Studies in Contemporary Jewry 18 (2002), 3–22( 67)הערה  , וכן את המצויין שם
מתלמידיו של הרב ישראלי להבחנה המצויה בדבריו בין מוסר ציבורי למוסר  בנוגע לפיתוח שעשו חלק

 ,A. Edrei, "Lawשל יחידים. אריה אדרעי חוזר עקרונית על הערכה זו במאמרו, ראו:

Interpretation, and Ideology : The Renewal of the Jewish laws of War in the State of 

Israel", Cardozo Law Review 28 (2006), 187–227 שם.  70, בהערה 
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אולם אם נשקיף על הענין בתור פעולה הגנתית הרי שאף שהמעשה מותר אין הוא כלול ו 343נפשות,

בגדר מלחמת מצוה. נוכל אמנם להקנות לפעולה זו גם את המעמד ההלכתי המיוחס של מלחמת מצוה 

של 'עזרת ישראל מיד צר', אך זאת רק שעה שנכיר בה כפעולת נקם שמטרתה ותכליתה הפגיעה באויב 

 ובצורר.  

רוחני של אותם ימים, השקפה מיליטנתית שכזו ההופכת בזכות -שוב לציין כי באקלים החברתיח 

  344מעשה התגמול והנקם, ודאי לא היתה נתפשת בקרב הציבור הרחב כעמדה יוצאת דופן במיוחד.

כאן אנו באים לשאלת היחס שבין עולמו ההשקפתי של פוסק ההלכה, לפירוש שהוא מעניק למקורות 

פניו. בעניין שלפנינו, עולה השאלה עד כמה מותר לשער כי תפישה ערכית קודמת המעניקה המונחים ל

ערך חיובי וחשיבות מוסרית לרעיון הנקמה, השפיעה על הלך מחשבתו של הרב ישראלי? עד כמה ניתן 

לתלות בהלך מחשבה שכזה את הצעתו המחודשת בענין הגדרתה של מלחמת 'עזרת ישראל מיד צר, 

 כוונת להשגת תכלית זו?כמלחמה המ

העובדה כי סוגיה הלכתית נתונה יכולה להיפתר במספר עצם  במבוא במתודולוגי, דגשוכפי שה

נקבעה, או אפילו הושפעה בנתיב פרשני מסוים  הבחירהכי סתם כך אופנים, אינה מאפשרת להניח 

ר לחידושו של הרב . בכדי לענות על שאלה זו בהקשכלשהםהלכתיים -חוץמודע, משיקולים -באופן לא

ישראלי בנוגע למקורו ומהותו של מלחמת עזרת ישראל מיד צר, עלינו להעריך תחילה את משקל 

הקושי המושגי אותו הציג כבסיס לדחיית ההבנה המקובלת של קטיגוריה הלכתית זו, כמו גם את 

 לכידותה הפנימית של הצעתו החלופית להסבר מושג זה. 

ור, נוכל לקבוע כי טענתו הבסיסית של הרב ישראלי לפיו לא ניתן לבסס בגשתנו לערוך את העיון האמ

את מלחמת עזרת ישראל מיד צר על גבי מצות הצלת נפשות, אלא אם כן נסבור כי באופן כללי מחויב 

האדם אף לסכן את חייו לקיומה של מצוה זו, הנה אכן טענה שיש בה ממש. ראיה לכך נמצא בעובדה 

י זה הטריד את מחשבתם של רבים אחרים שהתלבטו אף הם בנקודה זו כי קושי מושגי עקרונ

  345עצמה.

                                                           
אף שלדעת הרב ישראלי אין אדם מחויב להכניס עצמו לסכנה בכדי להציל את חיי חברו, מותר לו  343

לבחור לעשות כן, ולא עוד אלא שבמקרה כזה מותר יהיה לו אף לחלל את השבת כדין פיקוח נפש, 
 קצז.  ראו: עמוד הימיני, עמ'

ראו מאמרו של בני מוריס על סקירת פרשיית קיביה בעיתונות הכללית של אותם ימים, והדגשתו  344
 B. Morris, "The Israeli את היעדרו של גינוי מוסרי במאמרי המערכת של עיתוני הימים ההם:

Press and the Qibya Operation, 1953", Journal of Palestine Studies, 25,4 (1996) 40-52 . 
כפי שמציין הרב ישראלי ברורות שעה שהוא מעלה את השאלה, כי נקודה זו כבר הוזכרה לפניו על  345

ידי הרב זוין: "...הדבר תמוה וכבר עמד ע"ז הרשי"ז )"לאור ההלכה" המלחמה(, שהרי נקטינן שאין 
ין הוזכרה פעם שאלתו זו של הרב זולאדם לסכן עצמו בכדי להציל חברו", עמוד הימיני, עמ' קצז. 

נוספת באותו גליון של התורה והמדינה בו פרסם הרב ישראלי את מאמרו, וזאת במסגרת מאמרו של 
 .  223( שם, ראו בצומת התורה והמדינה ג, עמ' 326הרב אריה בינה )לעיל הערה 
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עם זאת יש לציין שרבים מאותם אחרים הצליחו ליישב את הקושי האמור מבלי לסטות מההבנה 

 346הפשוטה של המושג עזרת ישראל מיד צר כתיאור של מלחמת מגן הנשענת על מצוות הצלת נפשות,

מו מאמץ גישה שכזו כאשר הוא שב לעסוק בשאלה זו במקומות שהרב ישראלי עצולא עוד אלא 

 347 .אחרים

יתר על כן, אף אם הרב ישראלי סבר שאין אפשרות להחזיק בהבנה המקובלת אשר תולה את חובת 

עדיין אין מקום להסיק מכך שעמדה זו הכריחה  ההשתתפות במלחמת המגן במצוות הצלת נפשות,

מחודשת של 'מלחמת נקמה'. חכמים אחרים פתרו את שאלת אותו לפתח את הקטגוריה ההלכתית ה

מקורה ההלכתי של מלחמת המגן על ידי הנסיון לזהות מלחמה זו עם אחת משתי הקטגוריות 

האחרות של מלחמת המצווה, ולראות את ההשתתפות וההיחלצות במסגרת מלחמת המגן כמילוי 

  349או מצוות מחיית עמלק. 348מצוות כיבוש הארץ

 יסוס הטקסטואלי שמציע הרב ישראלי לחידושו? מה בדבר הב

                                                           
והרב אברהם אבידן אשר חברו שניהם ספרי הלכה כך למשל בספריהם של הרב נחום רבינוביץ  346

המוקדשים לעיסוק בהלכות צבא ומלחמה. הרב רבינוביץ' סבור שמלחמת עזרת ישראל מיד צר 
מוגדרת כמלחמת מצווה משום החובה הכללית של הצלת נפשות, שכן לדבריו הרמב"ם פסק להלכה 

את חייו לשם הצלת חברו, ראו  כדעה המוזכרת בתלמוד הירושלמי המחייבת את האדם ככלל לסכן
. הרב אבידן מסביר שהחיוב 7–3הרב נחום רבינוביץ', מלומדי מלחמה, מעלה אדומים, תשנ"ג, 

ההלכתי יוצא הדופן המוטל על החייל לסכן את חייו בשעת המלחמה, אינו נובע מהחיוב הכללי להציל 
בהסתכנות זו. ראו הרב נפשות, אלא מהלכות המלחמה עצמם, שכן מעצם טבעה כרוכה המלחמה 

קנב. במאמר -אברהם אבידן, "מלחמה בשבת וביום הכיפורים", תושבע"פ יז )תשל"ו(, עמ' קנא
מוקדם יותר הסביר הרב אבידן שיש להבין חובה זו כנובעת מהשתתפותו של היחיד במצוות הצלת 

ההלכה",  נפשות המוטלת על הציבור, ראו הרב אברהם אבידן, "ההסתכנות בהצלת הזולת לאור
 קכג.-תושבע"פ טז )תשל"ה(, עמ' קכב

את שני ההצעות המוזכרות בהערה הקודמת מאמץ הרב ישראלי בכדי להסביר את דעותיהם של  347
רש"י והרמב"ם, ראו: הרב שאול ישראלי, "מלחמת מצוה ומלחמת רשות", תושבע"פ י )תשכ"ח(, עמ' 

50. 
ונות על הארץ, יש לראות בה את ההרחבה היות ומלחמת המגן היא זו שמאפשרת להחזיק בריב 348

הלוגית המתבקשת של מצוות כיבוש הארץ, ראו: הרב רפאל קצנלנבוגן, "דין כיבוש ארץ ישראל", נעם 
 מה. ואמנם כבר קדמו בכך הצפנת פענח בדבריו על הרמב"ם, הלכות שבת )ב, כג(. -טז )תשל"ג(, מד

הרב שלמה אבינר, "מצוות כיבוש הארץ לדעות אחרות אשר מאמצים עמדה זו כסמכותית, ראו 
הרב . 105, לעיל, עמ' 329,וכן בדברי הרב יעקב אפשטיין, הערה 264לרמב"ם", שנה בשנה )תשנ"ח(, 

אפשטיין מדגיש כי מלחמת מצווה שכזו מוצדקת לא רק לשם השמירה על עצם קיומה הפיזי של 
לא אף בכדי להבטיח את עצמאותה הפוליטית: "מלחמת מגן לחירות העם בארצו ושלטונו האומה, א

. דעות אחרונות אלו מדגימות את האופן בו הצליחו רבנים מקרב הציונות 105העצמי בה", שם, עמ' 
הדתית להיאחז בהגדרות הלכתיות קיימות תוך כדי פירושן מחדש באופן המעניק להן גוון ומשמעות 

 לאומנית.
ראו הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק בספרו קול דודי דופק מובא על ידי הרב יהודה שביב, "'זכור  349

. הגדרה זו 207תוקפן של מלחמות בין האומות", תחומין ט )תשמ"ח(, עמ'  -מלחמה אל תוסף' 
מצמצמת את חלות מלחמה זו ללחימה ביריב שבכוונתו להשמיד את עם ישראל, ולא כנגד יריב 

קיף את מדינת ישראל מתוך מניעים ושיקולים פוליטיים, ראו הרב משה צוריאל, "המאבק על המת
, והשוו לרב יצחק אייזיק הרצוג, "על הקמת 462ארץ ישראל מול אויבנו", תחומין יא )תש"ן(, עמ' 

 .20המדינה ומלחמותיה", תחומין ד )תשמ"ג(, עמ' 
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אמנם ברור כי פסוקי התורה מתארים את מלחמת מדין כמלחמה הממוקדת ברעיון הנקמה, ואולם 

לא מצינו בספרות ההלכתית כל עדות לכך שהדבר משמש כתקדים נורמטיבי המלמד על כך שקיימת 

  350חובה לדורות לערוך מלחמה בכדי להנקם באויבי ישראל.

מעבר לכך, קשה להשתכנע אף מבחינה לשונית כיצד ניתן לפרש את כוונת הביטוי 'עזרת ישראל מיד 

 . 351צר' כמכוון לתאר מלחמה שתכליתה הנקמה באויב

היות ולא ניתן לומר כי הרב ישראלי הגיע למסקנתו כפועל יוצא הכרחי מקריאת המקורות שלפניו, 

 ביסוס הלכתי לעמדה אידיאולוגית לוחמנית.  הצעתו הרדיקלית נראית יותר כנסיון להעניק

נוסף על כך, יש להעיר שאף אם נקבל את זיהוי מלחת מדין כמקורה של קטגוריית מלחמת עזרת 

ישראל מיד צר, אין הדבר מכריח ניסוח מחודש של מלחמת מצווה על רקע מצוות הנקמה. שכן, כפי 

כי מלחמת מדין שימשה מקור למלחמת ניתן לאמץ את הקביעה  352שהראה הרב אהרן סולובייצ'יק

עזרת ישראל מיד צר, מבלי שהדבר יכריחנו לסטות מההבנה כי מדובר במלחמה המונעת ביסודה 

ויש לציין שבמקומות אחרים אנו מוצאים כי הרב ישראלי עצמו מקבל את  מהצורך בהגנה עצמית.

  353סבירותו של הסבר חלופי זה.

ש של הרב ישראלי את מטרת ומהות מלחמת עזרת ישראל מיד בכדי לחזק את הטענה כי פירושו מחד

צר, הושפע אכן מעמדתו האידיאולוגית בהצדקת פעולות הנקם בימיו, נשווה את דיונו ההלכתי 

 .1976בעקבות קיביה, לדיון מקביל שערך בעקבות מבצע ההצלה באנטבה בשנת 

                                                           
י מספר כותבים, ראו: הרב מנשה שמרלובסקי, טיעון זה הועלה כנגד דברי הרב ישראלי על יד 350

, ליד 87–47, 2000"מלחמת רשות ומלחמחת מצוה", בתוך ע.ח. שנולד )עורך(, ספר הראל, חיספין, 
 331. לביקורת דומה כנגד דברי הרב ישראלי ראו דברי הרב נריה גוטל במאמרו, הערה 122הערה 

, ודברי הרב נבנצל המובאים במאמרו שם, על כך שמלחמת מדין היתה בבחינת הוראת 26לעיל, עמ' 
. ואמנם במאמרו של הרב ישראלי בעקבות המצור על ביירות, 30שעה שאין למדין ממנה, שם הערה 

הוא טוען שהרמב"ם לא מנה את מלחמת מדין בין מלחמות המצווה כלל היות והיא מלחמת נקם חד 
 . 27עמ' לעיל,  333הערה תחומין שם, ת! ראו פעמי

, וקרובה לכך אף ביקורתו של הרב 83לעיל, עמ'  350ראו על כך בדברי הרב שמרלובסקי, הערה  351
שפט ומוסר מלחמה: המלחמה בטרור בהשקפת תורת אברהם שרמן במאמרו: הרב אברהם שרמן, "מ

ויש לציין עוד שבמאמרו בעקבות פא. -פו, ובפרט עמ' עו-ישראל", תושבע"פ מג )תשס"ב(, עמ' סג
ם חוזר הרב ישראלי לצטט מדברי השיירי הקרבן שמצוותה משולעיל,  333הערה  המצור על ביירות,

(, ודחה שם הצעת הסבר חלופית של הרב גורן, 327חובת הצלת נפשות )השווה למובא לעיל הערה 
באומרו כי "דברי הרמב"ם מבוססים על הסוגיות בסוטה בבבלי וירוש', כפי שהבינום מפרשי הירוש' 

 .32. ולא יתכן כלל מי שיחלוק בדבר", תחומין שם, עמ' ונו"כ של הרמב"ם. והאריכות בזה רק למותר
ראו את הסברו כיצד אנו למדים ממלחמת מדין ש'דין רודף' הקיים במימד הפרטי מתקיים אף  352

אור המזרח  ישראל ומלחמת מצוה בזמן הזה", במישור ציבורי: הרב אהרן סולובייצ'יק, "יישוב ארץ
 ,R. Ahron Soloveichikעון זה מצוי אף במאמרו האנגלי: . ניסוח דומה של טי114-106יט )תש"ל(, 

"Waging War on Shabbat", Tradition 20 (1982), 179-187 . 
ראו בעמוד הימיני, עמ' קנא, שם מניח הרב ישראלי עצמו לדבר פשוט שמלחמת עזרת ישראל מיד  353

דיר מלחמה זו כמלחמת צר מקורה במלחמת מדין, ועם זאת מבלי להרחיב על כך את הדיון הוא מג
 הגנה שמטרתה הצלת נפשות. 
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ב ישראלי בוחן את הענין לאור בדומה למתווה שהכרנו במאמרו בעקבות פעולת קיביה, אף כאן הר

גדרי הצלת נפשות הרגילים תחילה. ניתוח המאורעות שהובילו אל מבצע ההצלה באנטבה, מביא את 

הרב ישראלי למסקנה כי יש להטיל ספק רב בהצדקת מבצע ההצלה, כל עוד זו מבקשת את ביסוסה 

הם של חלק מאנשי כח בהלכות הצלת נפשות. בהינתן הערכה מוצקה כי פעולת ההצלה תעלה בחיי

ההצלה, כיצד ניתן להצדיק פעולה שפירושה הקרבת חייהם שלהם, עבור השגת חירותם של אחיהם 

השבויים? שאלה זו מתעצמת עוד יותר לנוכח הידיעה הברורה כי ניתן היה לשחרר את השבויים דרך 

 354ההיענות לדרישות המחבלים.

צדיק את הפעולה, וזאת דווקא מתוך ראייתה אולם, גם כאן סבור הרב ישראלי כי למעשה יש לה

ככלולה בגדר מלחמת עזרת ישראל מיד צר, המטילה חובה על כל אדם מישראל לוותר על דאגתו 

לחייו הוא, ולצאת לישע אחיו הנתונים בצרה. אולם לטענת הרב ישראלי, חובת האדם לצאת לעזרת 

ם לא על מצוות הנקמה, כי אם על וג 355אחיו המותקפים, אינה מבוססת על מצוות הצלת נפשות,

 מצוות קידוש השם. -מצווה יסודית אחרת אותה מקיים האדם בשעה שהוא יוצא לעזרתם 

בשעה שיהודים מותקפים רק משום שהינם משתייכים לעם ישראל, אזי היציאה להגנתם כמוה 

חים שמגמתם שבזה שכל איש ישראל... יוצאים חוצץ כולם כאיש אחד נגד הרוצכמעשה קידוש ה': "

הרב ישראלי מסביר כי הבנה יסודית זו, לפיה יש  356לפגוע באנשים מישראל, שם שמים מתקדש".

לייחס לעמידה על כבוד האומה בשדה הקרב חשיבות זהה לחובה הדתית העליונה לקדש את שמו של 

 הקדוש ברוך הוא, אנו למדים ממלחמת מדין. פסוקי התורה מתייחסים למלחמה זו חליפות, הן

הדבר מעיד על התפישה  359וכפי שמציין רש"י, 358והן כ'נקמת ה', 357כמלחמת 'נקמת בני ישראל'

 התיאולוגית לפיה "העומד כנגד ישראל כאילו עומד כנגד הקב"ה". 

אילו היו המחבלים משיגים את מבוקשם, ופרשת החטיפה היתה מסתיימת מבחינתם בהצלחה, היה 

מים. מכיוון שכך, מבצע ההצלה באנטבה, שענינו היה לשמר בבזיון הלאומי הצורב משום חילול שם ש

את הכבוד הלאומי, דרך דחיית דרישותיהם המעליבות של החוטפים, והדגשת תחושת הגורל היהודי 

המשותף, יש לראותו ככלול בגדר מלחמת מצוה של 'עזרת ישראל מיד צר' )על אף הקושי הלשוני 

                                                           
 .130חוות בנימין, עמ'  354
הרב ישראלי פותח את מאמרו זה בדיון ארוך בגדרי חובת ההסתכנות להצלת חברו. למסקנת הרב  355

ישראלי, גם אם קיימת חובת הסתכנות שכזו הדבר אינו מתיחס כי אם לכניסה למצב של ספק סכנה 
ר הנתון כעת בודאי סכנה. אולם, אף אם ניישם הגדרה מרחיבה זו, הדבר לא על מנת להציל את החב

. טענה 131יצדיק את חובת החייל להיכנס למצב של סכנה ודאית בשדה הקרב, ראו חוות בנימין, עמ' 
 .388ו עוד לקמן הערה , ורא260לעיל, עמ'  348דומה מצויה בדברי הרב אבינר, הערה 

 .131חוות בנימין, עמ'  356
 במדבר לא, ב: "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך". 357
במדבר לא, ג: "וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת  358

 ה' במדין"
 י, במדבר לא, ג, ד"ה נקמת ה'.רש" 359
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כך יש להצדיק נקיטת פעולה שכזו על אף המחיר הגבוה  בפירוש זה עליו כבר עמדנו לעיל(, ובתור

 הצפוי בחיי אדם. 

כשאנו באים להשוות את דיונו ההלכתי של הרב ישראלי ביחס לשני מאורעות אלו, אנו מציינים את 

 הנקודות הבאות: 

כאשר הרב ישראלי בוחן מחדש את הגדרתו ההלכתית של מלחמת 'עזרת ישראל מיד צר' במסגרת 

הציג את ההתייחסות ההלכתית הראויה הן לקיביה והן לאנטבה, ישנם מספר אלמנטים הנסיון ל

בסיסיים שאינם משתנים כלל. בשני המקומות דוחה הרב ישראלי את ההבנה המקובלת לפיה מלחמת 

ובשני המקרים הוא מזהה את מקורה של  ;עזרת ישראל מיד צר נשענת על מצוות הצלת נפשות

 פור המקראי של מלחמת מדין.קטגוריה הלכתית זו בסי

על אף הדמיון הזה שבין דבריו בשני המקומות, נדמה שנוכל לזהות את השפעת הנסיבות המשתנות על 

מחשבתו ההלכתית בכל אחד מהמקרים. פעולת התגמול בקיביה היתה מעשה של נקמה, בעוד מבצע 

ושת האחדות החברתית ההצלה באנטבה ביטאה בראש ובראשונה את היכולת הצבאית, התעוזה, ותח

 של העם בישראל. 

לאחר קיביה הרב ישראלי נטה להבין את תכליתו של מלחמת עם ישראל במדין, כרצון לנקום באויב, 

בעוד שבעקבות מבצע ההצלה באנטבה, הוא ביאר את סיפור מדין באור חדש. הנקמה והפגיעה באויב 

מבין כעת כי המוקד העיקרי במלחמה היה  איננה נתפשת עוד בעיניו כיעד העומד בזכות עצמו, והוא

 הנסיון להשיב את כבוד ישראל האבוד, ובכך להביא לקידוש שם שמים.   

לאחר קיביה סבר הרב ישראלי, כי פעולת תגמול הנוקמת דם יהודי שנשפך, היא היא מילויה של 

זו כביטוי מצוות עזרת ישראל מיד צר, בעוד שלאחר אנטבה הוא מבין את הקטגוריה ההלכתית ה

מעשי לזהות הרעיונית שיש לשמירה על כבוד ישראל ועל כבוד המקום, אשר לשם שימורם יש להיות 

 מוכנים לנקוט אף בפעילות צבאית.  

לסיכום, בחינת דיוניו של הרב ישראלי בהגדרת מלחמת עזרת ישראל מיד צר, מאפשרת לראות כיצד 

פסיקה היוצאת מתחת ידיו. אולם, יחד עם זאת, תפישת עולמו האידיאולוגית משפיעה ומעצבת את ה

העיון הנ"ל מעלה בבירור כיצד העיון ההלכתי מעלה בעיניו יסודות קבועים שאין להזיזם ממקומם, 

כך שעם כל היצירתיות והחופש הנתונה בידי ה'בנאי' ההלכתי, היסודות והשלד שמסביבו ייבנה הבנין 

 .קבועים במקומם מבלי שיוכל להזיזם ממקומם

כך, מלחמת ההגנה שבהלכה, אשר רבים הבינו כי מבוססת היא על חובתו האישית של החייל להציל 

חיים, מוסברת על ידי הרב ישראלי כבעלת משמעות לאומית, המבססת את החובה הדתית לשמר את 

הכבוד הלאומי, בין על ידי נקמה בשופכי דם יהודי, ובין על ידי עשיית כל שניתן לשחרר שבויים 

זאת, תוך שהוא שומר בכל מקום על תבנית אחידה, של דחיית התפישה המקובלת הודיים משביים. י

להסבר מקורה של מלחמת עזרת ישראל מיד צר, והצבת מלחמת מדין המקראית כמקורה של 

 קטגוריה מלחמתית זו.
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יוני ההשוואה הנ"ל של דיוניו של הרב ישראלי לאחר קיביה ומבצע אנטבה, מבוססת על המצע הע

מלחמת ההתגוננות לפיו כולל את דחיית ההבנה המקובלת מצע משותף זה  .המשותף לשני הדיונים

המקראית מלחמת מדין לפיו  תמחודשה ההצעהמבוססת על חובת הצלת נפשות, כמו גם נתפשת כ

כמקור לקטגוריה מלחמתית זו. הדמיון היסודי הנ"ל ממקד את העיון בעיני חז"ל  המשישהיא ש

, שני הדיוניםבין הפרשנות המוענקת על ידי הרב ישראלי למהותה של מלחמה זו בכל אחד מבהבדל ש

 והדרך בה ניתן לקשור זאת למציאות הריאלית הנידונית על ידו בכל מקום ומקום. 

אמנם עניינה של מלחמת עזרת ישראל מיד צר נידונית על ידי הרב ישראלי במקומות נוספים, בהם אנו 

ה כיווני מחשבה הלכתיים נוספים, ומתרחק מרחק רב מאותה הסכמה עיונית מוצאים שהוא מעל

  360עקרונית עליה הצבענו במאמריו הקודמים.

 מאמרי ארץ חמדה עמוד הימיני ותורה שבעל פה  -גישה הלכתית חלופית 

בבירור הלכתי שנדפס בספרו 'ארץ חמדה' בשנת תשי"ז, במסגרת תשובה לשאלה אם מותרת הבריחה 

אין כל שונה ממה שראינו לעיל. הוא טוען שץ בשעת סכנה, מגיע הרב ישראלי למסקנה מן האר

ין הירושלמי לבין הבבלי, ולדעת שניהם, וממילא כך אף להלכה, מחוייב אדם לסכן עצמו במחלוקת 

 פרטוכפי שנלמרות זאת, הוא אינו מסמיך את מצוות עזרת ישראל מיד צר על חובה זו, להצלת חברו. 

אחרת, מצוות כיבוש הארץ,  היא מצווה את ההסבר המחודש לפיו במאמר זה א מציע הולהלן 

 עומדת בבסיס מלחמת עזרת ישראל מיד צר.ש

שנדפסו בשני מאמרים נוספים שהופיעו בסמיכות שנים זה לזה, ואשר חופפים במדה רבה  בתכנם, 

ה המקובלת לפיה אין שב הרב ישראלי ומאמץ את ההבנ 361,בעמוד הימיני יד ובתורה שבעל פה י

האדם מחוייב לסכן עצמו להצלת חברו, כמו גם את ההגדרה המקובלת לפיה מלחמת עזרת ישראל 

מיד צר הינה מלחמת הגנה שתכליתה הצלת נפשות. את הקושי שנוצר מהסתירה שבין שני קביעות 

ישראל מיד חובת היציאה למלחמת עזרת בכיוון הסבר חדש, בהסתמך על הטענה כי אלה הוא מיישב 

צר אינה מבוססת על מצוות הצלת נפשות המוטלת על היחיד, כי אם על מצוות הצלת נפשות של 

  362.הכלל

                                                           
לענין הדיון הנ"ל בהשוואת דברי הרב ישראלי במאמרים שכתב בעקבות קיביה ואנטבה, ראו  360

 Yitzchak Avi Roness, "Halakha, Ideology and Interpretation: Rabbi Shaul מאמרנו:

Yisraeli on the Status of Defensive War", Jewish Law Association Studies 20 (2010), 

 .9. דברינו מכן ואילך באים למלאות את החסרון עליו הצבענו שם הערה 184-195
. יש לציין כי שני מאמרים אלה נושאים אופי עיוני ולא נכתבו כמענה לשאלה 347ראו לעיל הערה  361

שכ"ו ותשכ"ח(, נכתבו בתווך שבין המאמרים בעקבות קיביה הלכתית קונקרטית, ומבחינת השנים )ת
 ואנטבה.

כפי שנראה להלן, במאמרו בתורה שבעל פה, סבור הרב ישראלי שישנה מחלוקת ראשונים בשאלת  362
 חובת האדם להסתכן להצלת חברו, כאשר לדעתו הרמב"ם פסק בזה כדעת הירושלמי.
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כפי שנרחיב להלן, על אף העובדה שמסקנותיו ההלכתיות של הרב ישראלי בדיונים 'אמצעיים' אלה 

כיוון מחשבה שבשניהם מופיע נדמה שנכון להתייחס אליהם כקבוצה אחת על שום  363שונות זו מזו,

בעקבות קיביה ואנטבה. הכוונה היא למשקל הרב ישראלי דיונים שערך נעדר מהמשותף, אשר עקרוני 

בין מצוות היחיד למצוות שהשלכות של החלוקה במשמעויות ובלעיון בבירורים אלה הרב המוקדש 

 הרבים. 

נשווה בין דבריו אלו נפתח על כן במאמר הקודם מבין השניים, זה שהודפס בארץ חמדה, ולאחר מכן 

 לנכתב על ידו במקורות האחרים.

 

 הבריחה מהארץ בשעת סכנה –ארץ חמדה סימן יא 

בתחילת מאמר זה הבוחן את שאלת ה"בריחה מהארץ בשעת סכנה" חוזר הרב ישראלי על הגישה 

שראינו במאמרו בעקבות קיביה, ומתייחס אל הדעה ההלכתית הרווחת בשאלת ההסתכנות להצלת 

כאל דבר מובן מאליו. דיונו ההלכתי נפתח בהצגת  לפיה אין האדם מחוייב לסכן עצמו לשם כך, חברו,

הבעיה שהפריעה לו במאמרו בעקבות קיביה, בעיית היחס שבין חובת ההשתתפות במלחמת 

ההתגוננות לבין ההלכה שאין אדם מחוייב להכניס עצמו לסכנה בכדי להציל את חברו. אמנם בשונה 

ם במאמרו בעקבות קיביה, מעלה הרב ישראלי כאן שתי דרכים חדשות ליישב את ממהלך הדברי

העניין. הדרך הראשונה היא לטעון שחובת ההשתתפות במלחמת ההתגוננות כלל אינה מחייבת אדם 

להכניס עצמו לסכנה, משום שחובת ההשתתפות במלחמה אינה חלה כי אם על אותם המצויים כבר 

אויב פותח בתקיפה "ממילא כולם בסכנה, שהרי האויב בא על כולם במצב סכנה ממילא. בשעה שה

ואינו מבחין בין זה לזה, וכיון שכן אין כאן כל החשבון שאינו חייב להכניס עצמו בסכנה להציל חברו, 

 .364כי ממילא הוא נמצא בסכנה"

וח נפש, בהם נעלמים שיקולי פיקשדרך שניה ליישוב הסתירה היא להכיר בייחודם של דיני המלחמה 

בהתאם היחיד.  הנוגע לחייכך שלמן הרגע בו הוכרז על מלחמה אין עוד מקום להתחשב בפיקוח נפש 

ניתן להתעלם מהסכנה הכרוכה בהשתתפות בלחימה, ועל אף העובדה שנטילת חלק במלחמה לכך 

כמצוות הצלת  –מכניסה את החיילים למצב סכנה, ניתן לצאת למלחמה אף לשם קיומה של מצוה 

 שבאופן הרגיל אינה מחייבת את האדם למסור את נפשו:  –שות נפ

 

                                                           
של הרב ישראלי בענין קיביה ואנטבה. אמנם מאמרים אלה נדפסו בתווך שבין הדפסת מאמריו  363

זמן כתיבת הדברים שבארץ חמדה אינו ברור לחלוטין שכן בהקדמת הספר מוזכר שמרבית החומר 
הוכן לדפוס שנים רבות לפני הדפסתו בפועל. לראיה מתוכן הדברים לכך שדברים אלו נכתבו אכן 

 .384לקראת הבאת הספר לדפוס ראו להלן הערה 
ארץ חמדה, עמ' נ'. לפי הצעה זו, מבהיר הרב ישראלי כי החובה אינה חלה על מי שיכול להימלט  364

 ובכך להינצל מהסכנה, שלדידם ההישארות במקום היא בבחינת כניסה לסיכון.



 

 98 

והנראה לי בזה שדין זה שחייבים להסתכן ולא לפחד במלחמה אינו פרט מפרטי 

המצוה הגורמת למלחמה, אלא הוא דין בדיני המלחמה עצמה... שמצות העשה 

והלא תעשה של הצלת הנתונים בסכנה היא מצוה המוטלת על כל אחד, וממילא 

ולם מתחייבים בה, ועל כן יש מקום להכריז בעבור זה מלחמה, ומלחמה זו היא כ

מלחמת מצוה, שמטרתה קיום המצוה. אולם משעה שהיא מוכרזת כמלחמה, שוב 

  365חלים בה דיני מלחמה, שבה לא קיימים פטורים מצד הסכנה שנכנסים לתוכה.

 

ברת, והוא מציע להבין זאת כפועל יוצא אולם הרב ישראלי אינו מוכן להניח זאת כ'גזירה' בלתי מוס

 מכך שהמלחמה נתפשת מבחינה עקרונית כענינו של הכלל ושל הצבור: 

 

ועצם החיוב של סיכון במלחמה שאין קיימים כאן הכללים של 'וחי בהם', נראה 

כאיש אנו רואים את כל הכלל כולו  366לענ"ד שהוא גם כן מטעם אחר, שבמלחמה

ולגבי הכלל קיים כל יחיד רק כאבר של הגוף השלם, ולא כפרטים בודדים,  אחד

וממילא לא שייך כאן בכלל מושג 'וחי בהם', כי אנו מודדים לפי חיי הכלל ולא לפי 

 חיי הפרט.

 

תפישה עקרונית זו המוצגת כאן לראשונה, ואשר כפי שנראה להלן חוזרת ונשנית במאמריו הבאים, 

לעיל. הסבר זה של החריגה הקיימת בדיני המלחמה היא שעומדת ביסוד השינויים עליהם הצבענו 

כאיש אחד מדיני היחיד הרגילים, המבוסס על יסוד ראיית המלחמה כמציאות בה נידון "הכלל כולו 

ולא כפרטים בודדים", ממקד מעתה את העיון בטיב הקשר שבין היחיד לכלל. לעניננו אנו, עולה כעת 

נסמכת על חובתו האישית של כל יחיד, להפוך את הצורך להבין מדוע בכחה של הכרזת מלחמה ה

 הדבר לחובת הכלל כך שהפרט יתבטל לגוף האורגני הכללי? 

הרב ישראלי אינו מפקפק בעצם הסברא שלעתים ראוי לאמץ הסתכלות כללית בו ההתמקדות בצרכי 

עת מתי הכלל מבטלת את חשיבותם של צרכי היחיד, אולם, הוא מנסה להציע קריטריון לפיו נוכל לד

 -עלינו לאמץ נקודת מבט הלכתית מיוחדת זו. הרב ישראלי מציע לקשור זאת למושג הלכתי קיים 

ה"מוטלות על כל אחד ואחד מישראל" לבין אלה החלוקה בין מצוות היחיד והציבור, מצוות 

                                                           
בתוך: י' שביב )עורך( ארץ חמדה, עמ' נ. השווה  דברי הרב משה דב וולנר, "גיוס נשים לצבא",  365

. והרב יצחק זאב הלוי סאלאווייצ'יק, 4הערה  233בצמת התורה והמדינה ג, ירושלים, תשנ"א, עמ' 
 .32חידושי רבנו הגרי"ז על התורה, ירושלים, תשס"ג, עמ' 

על המלחמה כביטוי שיא לתפישה הכללית ציבורית, "הכלליות הכללית ביותר", ראו, שיחות הרב  366
 .347דברים, ירושלים, תשס"ה, עמ'  -צבי יהודה 



 

 99 

וכן בספר  367המצויה בספר המצוות לרמב"ם, -, ולא על היחיד" כלל בתורה"מוטלות על הכלל כולו 

 ולראות בכך את אותו קריטריון מבוקש. 368חינוך במצוות רבותה

שאימוצה של אותה נקודת מבט ציבורית מותנית בקיומה של מצווה  אולם, משהגענו לתובנה זו

, לא נוכל עוד לקבל את ההסבר הקודם לפיו חובת הצלת נפשות הפרטית של כל המוטלת על הכלל כלו

 חיד ויחיד ליטול חלק במלחמת עזרת ישראל מיד צר:יחיד היא שעומדת ביסוד חובתו של כל י

"מצוות אלה של 'והשבותו לו' ו'אל תעמד על דם רעיך' הן מצוות פרטיות, ולא שייך לומר שמלחמה 

שתוכרז לשם זה יהא לה תורת מלחמת מצוה, כי זו מכוונת כלפי מצוות שהתורה הטילה אותן על 

אחת מאותן  370ים אנו לתור אחר מצווה ציבורית,. כעת מחוייב369בתור מצוות ציבוריות" הציבור

המצוות המוטלות על הכלל כולו, שניתן לראותה כעומדת ביסוד מלחמת עזרת ישראל מיד צר. הרב 

ישראלי מציע לזהות מצווה זו עם מצוות כיבוש הארץ, ולהגדיר את מלחמת עזרת ישראל מיד צר 

 כמלחמת התגוננות בתוך גבולות ארץ ישראל דווקא:

 

כי שם ימלך מלך עלינו. ושם מצווים אנו  371מדובר על אויב הבא על ישראל בארצו,ה

ועומדים על הגנתנו, מדין מצות כיבוש הארץ... שזו אינה אלא המשך אותה מצוה, 

אלא בצורה הגנתית... כל זה ממצות הכיבוש הראשונה ומהמשכה, שבמובן ההגנתי 

  372היא קיימת ועומדת תמיד.

                                                           
"וכשתסתכל כל אלו המצות שקדם זכרם הנה תמצא מהם מצות שהם חובה על הצבור לא לכל  367

איש ואיש כמו בנין בית הבחירה והקמת מלך והכרתת זרעו של עמלק", ספר המצוות, הוצאת שעוועל, 
 עמ' רמא.

קדש(, במצוה קז )מצוות משיחת כהן גדול במצווה צה )המצווה לבנות בית המהחינוך ראו למשל  368
 ומלך בשמן המשחה(, ובעוד מצוות רבות )מצוות רצט, תא, תח, תצז, תצח, תקכ, תקכו, תקכז, תרד(.

ארץ חמדה עמ' נ. רבים קישרו בין חובת המלחמה לאופיה הציבורי של המצווה, ראו למשל בדיונו  369
. 52, והמקורות הנוספים המצויינים אצלו שם הערה 170-168לעיל, עמ'  328של הרב יעקב נבון, הערה 

וכן במאמרו של הרב אליהו בקשי דורון, "שאלות הלכתיות עקב המצב הבטחוני", תושבע"פ מג 
יבריו, )תשס"ב(, עמ' מט. הפן הייחודי שבהטעמתו של הרב ישראלי לפיו הכלל הינו כגוף והיחידים כא

לא נעלם מעיני תלמידיו, וראו בדברי הרב יעקב אריאל, "דעת הרמב"ן בכיבוש הארץ", תחומין ה 
 . 178)תשמ"ד(, עמ' 

בפרק שיוחד ליחסו של הרב ישראלי לשילוב הנכרים במדינה, ראינו כיצד רעיון דומה ניתב את  370
של המצווה ותלה זאת בכך מחשבתו ההלכתית גם שם. הרב ישראלי פנה לעיין בהגדרתה הציבורית 

שמדובר במצווה שלקיומה המצווים אנו אף בעריכת מלחמה. יצויין כי אותו המאמר פורסם בגליון 
 התורה והמדינה שיצא לאור בשנת תשי"ז.

מעניין להשוות זאת לדברים הנחרצים שכתב הרב ישראלי בתגובה לדברי הרב גורן על כך  371
כלל  ולא תתכןואין כל מחלוקת, דר תמיד כמלחמת הרשות: "שמלחמה מחוץ לגבולות ארץ ישראל תוג
 . 33עמ' לעיל,  333הערה היא מלחמת מצוה",  בכל מקוםמחלוקת בזה שעזרת ישראל מיד צר, 

של הרב ארץ חמדה, עמ' נא. סברא זו הנאמרת כאן כדבר פשוט, מבוססת על בירוריו המוקדמים  372
ישראלי בספרו זה בדעת הרמב"ם בשאלת מצוות כיבוש הארץ. לדעת הרב ישראלי בארץ חמדה שם 

כט( הרמב"ם סבור כי מצוות כיבוש הארץ שהיתה בימי יהושע אינה קיימת לדורות זאת -)עמ' כח
משום ההבטחה האלוקית שזכות היהודים על ארץ ישראל תוכר לעתיד על ידי האומות מצד עצמם 

 



 

 111 

 

שראינו בשני מאמריו האחרים, אף כאן דוחה הרב ישראלי את ההבנה המקובלת  אם כן, בדומה למה

של מלחמת עזרת ישראל מיד צר כמלחמת התגוננות שתכליתה הצלת נפשות, אולם הפעם הדחיה 

נובעת מסיבה שונה. כאן סבור הרב ישראלי שהסתירה שבין חובת ההשתתפות במלחמה לבין תפיסת 

הצלה ניתנת ליישוב, ועם זאת הבחינה העיונית העקרונית של  הבבלי בסוגיית ההסתכנות לשם

המלחמה כתופעה בה נידון הצבור כולו כגוף אחד, מחייבת להבין כי מלחמת המצווה מבוססת על 

 קיומה של מצווה ציבורית המוטלת על הכלל ולא על מצוות היחידים. 

ך שבכולם דוחה הרב ישראלי אם במאמר זה נשמר הדמיון לשני המאמרים הקודמים לכל הפחות בכ

את ההבנה המקובלת של מלחמת עזרת ישראל מיד צר כמלחמת ההתגוננות שתכליתה הצלת נפשות, 

הרי שבמאמריו האחרים, בעמוד הימיני ובתורה שבעל פה, אף דמיון זה נעלם. דחייתה של ההבנה 

ומשום כך אין בכחה  המקובלת נבעה, כאמור, מהטענה שאין האדם מחוייב לסכן עצמו להצלת חברו,

של מצוות הצלת נפשות לחייב אדם להסתכן בכניסה לשדה הקרב. והנה במאמרים אלה, טוען הרב 

ישראלי, במה שניתן לראות כהמשך וכפיתוח של ההסתכלות הציבורית שהכרנו זה עתה, שניתן לאמץ 

מת התגוננות בכל זאת את ההבנה המקובלת בענין, ולראות את מלחמת עזרת ישראל מיד צר כמלח

אך בתיקון קל: המלחמה מבוססת לא על מצוות הצלת נפשות  -המיוסדת על מצוות הצלת נפשות 

 המוטלת כחובה על כל יחיד ויחיד כי אם על מצוות הצלת נפשות המוטלת על הכלל. 

במאמריו אלה ממשיך הרב ישראלי את הדיון במשמעות ההבדל הקיים בדיני המלחמה בין מצוות 

וות הציבור, ולא עוד אלא שההבחנה בין המצווה הציבורית למצווה הפרטית, מוצגת היחיד למצ

 במאמרים אלה כמפתח עיוני מרכזי בעזרתו ניתן ליישב קשיים רבים. 

אולם לעומת ההמשכיות הזו ביחס לדבריו בארץ חמדה, אנו מוצאים במאמרים אלה חזרה חדה 

במאמר שבארץ חמדה הניח הרב ישראלי  קודם.ומוחלטת מהנחת היסוד המרכזית המצויה במאמרו ה

בתור סברא ברורה שהמעמד ההלכתי המיוחד של 'מלחמת מצוה' מוקדש דווקא למלחמות שבבסיסן 

בתור מצוות ציבוריות".  הציבורעומד קיומה של מצווה מאותן המצוות "שהתורה הטילה אותן על 

המוכרזת לשם קיומה של מצווה  בהתאם לכך טען ש"לא שייך" להעניק מעמד הלכתי זה למלחמה

פרטית, כזו שחובת קיומה מוטלת על כל יחיד ויחיד באופן אישי. כאן, לעומת זאת, מניח הרב ישראלי 

כדבר פשוט שכל אחד מהאופנים הנ"ל יכול להיחשב כמלחמת מצוה, כאשר ברור שחלק ממלחמות 

ת. עיקר דיונו במאמרים אלה המצווה יסודם במצוות ציבוריות בעוד אחרות יסודן במצוות אישיו

ו"יש לנו לדון גם במצוות הללו, שיוצאים מוקדש לבירור המצב הקיים ביחס לכל מקרה ומקרה: 

עבורם למלחמה, היינו: מלחמת כיבוש הארץ, מלחמת ז' עממים, מלחמת עמלק, מלחמת מדין, וכן 

ו"אינן מוטלות על יחיד"  האם הן מסוג חובת הכלל -מלחמת עזרת ישראל מיד צר, מה תכנן של הללו 

                                                                                                                                                                             
צורך בכיבוש מלחמתי. אולם אם כך, הרי שמשעה שהאומות הכירו בזכותנו, שוב חוזרת המצווה ללא 

 למקומה אם ניאלץ להגן על עצמנו מפני התקפה, ראו שם עמ' ל.
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או שהן מצוות המוטלות על כל יחיד, אלא שלשם ביצועה היחידים מתאחדים כדי להשיג המטרה 

  373שלכל אחד יש ענין בה" )עמוד הימיני יד, ז(.

ההבדל שבין דבריו בשני מאמרים אלה לבין מסקנתו בארץ חמדה מתחדד עוד לאור מסקנת דיונו 

חמת מצוה' מיוחד דווקא לתיאור מלחמה המיוסדת על קיומה של מצוות כאן, ולפיו עצם הביטוי 'מל

היחיד ולא מצוות הכלל. לדברי הרב ישראלי, מלחמה זו מכונה בשם 'מלחמת מצוה' על שום 

שבמלחמה זו נחשב כל חייל כמי שעוסק במצווה, זאת לעומת המלחמה המיוסדת על מצוות הצבור 

 374לחמה זו אין חייל הבודד מקיים את מצוותו האישית.המכונה 'מלחמת רשות' משום שבמסגרת מ

 מה הוביל את הרב ישראלי לחזרה קיצונית זו מעמדתו במאמרו שבארץ חמדה?

נדמה שסיבת החזרה גלויה לעין. דברי הרב ישראלי שבמאמרו בארץ חמדה נאמרו בביאור דעת 

וות הכלל אינו יכול הרמב"ם, ואולם סברא זו הקושרת את מושג מלחמת המצווה לקיומו של מצ

להוות הסבר לשיטת הרמב"ן, שהרי כבר ביאר הרב ישראלי במקומות אחרים שלדעת הרמב"ן מצוות 

נוסף על כך, העיון המקיף הבוחן את מכלול  375כיבוש הארץ הינה מצווה אישית ולא ציבורית.

ל מצוות מלחמות המצווה אחת לאחת, מעלה שאף בדעת הרמב"ם חלק ממלחמות המצווה מיוסדות ע

 היחיד.

בהתאם לכך, יש צורך להעניק הסבר וטעם אחר לאותה טענה שהועלתה לעיל ולפיה דין המלחמה 

קושר והופך את הכלל לגוף אחד, שהרי אין עוד מקום לתלות זאת בכך שהציבור מקיים יחדיו מצווה 

 מקבוצת מצוות הציבור.

להסביר את מקור חובת ההסתכנות של  צורך זה נובע אף ממקום נוסף, שכן בהסבר הקודם אין בכדי

בהתאם  376החייל הבודד במלחמת הרשות שכלל אינה מיוסדת לכאורה על קיומה של מצוה כלשהי.

לכך טוען הרב ישראלי שיש לאמץ את דבריו של הרב קוק, ולהבין כי דין המלחמה נובע מכך שמדובר 

ל ב"משפט כהן" )עמ' שכז( שכתב ואין לנו בזה אלא דרכו של מרן הרב זצ"באחד מדיני המלוכה: "

. וכיון שהוא לתועלת ישראל, הרי זה כלול מדיני המלוכהשמה שהותרה הוצאה למלחמת רשות הוא 

                                                           
לדברי הרב ישראלי הרמב"ם והרמב"ן חלוקים בנקודה זו בהגדרת מצוות כיבוש הארץ )רמב"ם  373

ו גם ביחס למצוות הרגת שבעה העממים )לרמב"ם מצוות מצוות הציבור, רמב"ן מצוות היחיד(, כמ
 קנב. -לעיל, עמ' מח. עמוד הימיני, עמ' קנא 347היחיד ולרמב"ן מצוות הציבור(, ראו תושבע"פ י, הערה 

תפות אישית, מכיון שמצוות הכלל מטילות חובה ציבורית, ואין מוטלת על האדם חובת השת 374
הלוחם אינו נחשב לעוסק במצוה. זהו גם ההסבר לכך שבמלחמה מעין זו ניתן הפטור לקבוצת 

היינו מלחמה שמוטלת על  –החוזרים מעורכי המלחמה: "ומה שאמרו: במלחמת מצוה הכל יוצאים 
לעיל,  347, אלא שלשם ביצוע מתאחדים הפרטים יחד", תושבע"פ י, הערה פרטכל אחד ואחד בתור 

 עמ' מט, וראו עוד עמוד הימיני, עמ' קנד.
לעיל, עמ'  347ראו ארץ חמדה א, א, וכן דבריו על כך בעמוד הימיני, עמ' קנב, ובתושבע"פ י, הערה  375
 מח.

האריך בזה ביחוד בס' "מקום שמואל" )סי' ח'( איך מותרת מלחמת הנה כבר עמדו האחרונים, ו" 376
 רשות, ואיך מותר לסכן נפשות מישראל בגלל "עמך ישראל צריכים פרנסה", עמוד הימיני, עמ' קמח.
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בבחינת הדברים שהם למיגדר מילתא, שבהם אפשר לעקור דבר מה"ת לצורך שעה. עיי"ש שהאריך 

 בזה" )עמוד הימיני יד, ד(.

, ובהתאם לכך גדריה המיוחדים מובנים כחלק ממשפטי המלחמה מעצם טבעה נעשית על ידי השלטון

המלוכה, "עצם דין המלחמה והיתר הסיכון בשניהם ]=מלחמת המצוה ומלחמת הרשות י.ר.[ שוה, 

 שהוא מדין מלחמה הכלול בגדרי משפט המלוכה".

אף כאן חוזר הרב ישראלי וטוען שניתן להבין את הדבר ולהסבירו בכך שנאמר שגדר הענין הוא 

 כלל הופך לגוף אחד: שה

 

כי במלחמה תוכן הדברים שכלל ישראל נהפך לגוף אחד, ולא בתור פרטים אנו 

היא באותה שעה לנגד העינים ולא ישגיחו על  הכללמסתכלים עליהם, כי טובת 

כלל הפרט. וזהו החידוש של היתר המלחמה, שה"וחי בהם" נבחן במקרה זה מצד 

ינצח ותרום ידו על אויביו, כלומר "וחי בהם" ותועלתו, היינו שכלל ישראל  ישראל

 377.הכללי

 

אם כן, גם כאן חוזרת פעם נוספת אותה נקודת מבט המבינה כי יש לקשור את דיניה המיוחדים של 

המלחמה בכל הקשור לחובת הסיכון של כל חייל וחייל, לכך שבשעת המלחמה עלינו להשקיף על 

ארץ חמדה. יתר על כן, רעיון זה זוכה כאן אף להרחבה הציבור כעל גוף אחד מלוכד, כפי שהכרנוה ב

נוספת. בארץ חמדה טען הרב ישראלי שרק קיומה המשותף של המצווה הציבורית בכחה לגרום לכך 

שנשקיף על העם כולו כעל גוף אחד מלוכד, ואלו עתה מתברר שיש מקום לפעול לאור הסתכלות זו 

חיד אף במקומות נוספים. הדין המיוחד של המלחמה המעלימה עין ממצבו ומסיכונו של כל יחיד וי

ההופך את העם כולו לגוף אחד, אינו תלוי כלל בקיומה של מצווה ציבורית, ובאותה מידה נכונים 

הדברים ביחס למלחמת מצווה שבבסיסה קיום של מצוות כל יחיד ויחיד )כמצוות כיבוש הארץ לדעת 

(, שכן המלחמה מעצם טבעה היא ענינו של הכלל הרמב"ן, או הריגת שבעה עממים לדברי הרמב"ם

 ובמסגרתה אין מתייחסים לסיכונו של היחיד.

להגדיר את ייחודם של הלכות הכלל והצבור, מאמרים אלה מגלים, אם כן, נסיון של הרב ישראלי 

כאשר אל מול הצורך להתאים את הצעתו הראשונית לנאמר ברמב"ם וברמב"ן בביאור גדרי מלחמות 

ההתמקדת  כולן, נאלץ הרב ישראלי לשנות את הצעתו הראשונית, ולהתאימה למקורות אלו.המצווה 

בהבחנה שבין ענייני הכלל לחובות היחיד, עומדת במוקד הבנת עניינה של המלחמה המוסברת כחלק 

ממשפטי המלוכה, וחלוקה זו אף מסבירה לדעתו את יסודה המצוותי של מלחמת עזרת ישראל מיד 

                                                           
 .עמוד הימיני עמ' קנ  377
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, ואולם לא ב ישראלי מלחמת עזרת ישראל מיד צר מיוסדת על מצוות הצלת נפשותצר. לטענת הר

מצוותו של היחיד שהרי היחיד אינו מחוייב לסכן עצמו לשם הצלת חברו, אלא על מצוות הצלת נפשות 

  378של הכלל.

תופעה נוספת שהצבענו עליה לעיל חוזרת אף היא גם כאן. ראינו לעיל כיצד הרב ישראלי מניח כי 

צוות מלחמת עזרת ישראל מיד צר מיוסדת על סיפור מלחמת מדין, כאשר ההסבר המדויק המוענק מ

לתוכנה והגדרתה של מצווה זו, כמו גם הסבר עניינה של מלחמת מדין המקראית משתנה ממקום 

תופעה זו נשנית כאמור אף כאן. הרב ישראלי מזכיר, בדומה למה שראינו במאמרי קיביה למקום. 

להרחיב מלחמת מדין משמשת כמקור המקראי לחיוב מלחמת עזרת ישראל מיד צר, ומבלי ואנטבה, ש

על כך את הדיון, הוא מגדיר הפעם את ענינה של מלחמה זו כמלחמת הגנה שמטרתה קיום מצוות 

נראה ברור לכאורה שמלחמת עזרת ישראל מיד צר שמקורה כנ"ל ממלחמת ": הצלת נפשות של הכלל

, שאילו על הפרט אין חובה להסתכן גם להצלת הכללם לכם"( היא רק מצות מדין )"כי צוררים ה

  379ישראל".

אם נסכם את שראינו עד כה, מצינו שבמאמריו האמצעיים, קרי המאמר בארץ חמדה, עמוד הימיני יד 

בנסיון להבין וליצור תמונה אחידה של המקורות לאור ההנחה בדבר פיין ואהדיון מותושבע"פ י, 

מוביל בארץ חמדה להערכה נסיון זה מעות ההבחנה שבין מצוות היחיד והציבור. משו חשיבות

מחודשת של משמעות מצוות עזרת ישראל מיד צר, והוא שעומד מאחורי ההסבר הניתן גם במאמריו 

הבאים. אמנם, לאור המקום המרכזי לו זוכה ההבחנה שבין מצוות הכלל למצוות היחיד במאמרים 

לתת את הדעת על כך שהבחנה זו נעדרת מהדיון ההלכתי בפעם הבא שהרב  אמצעיים אלה, יש מקום

ישראלי שב לעסוק בנושאים אלה במאמרו בעקבות אנטבה. במאמר זה הרב ישראלי אף אינו שב 

 להזכיר את אותו יסוד רעיוני לפיו שעת המלחמה מאגדת את הצבור לכדי גוף אחד אורגני. 

                                                           
בתורה שבעל פה מסביר הרב ישראלי שמצוות הכלל האמורה, קרי חובת הציבור לדאוג לשלום  378

שבו, נלמדת מקל וחומר ממה שהמלך מוציא את העם למלחמת הרשות משום הדאגה הפרטים 
לפרנסת בני עמו: "מצד מצוות הציבור, ודאי שאין סכנת חלק מהציבור פחותה מהטענה: "עמך 
ישראל צריכים פרנסה", שמצוה שחלק קטן יותר יסתכן במלחמה, כדי להציל עם רב. וע"כ אין בכך 

אמנם הקביעה כי עמ' נ.  לעיל, 347הערה ת הציבור יש ויש", תושבע"פ י, מצוות היחיד, אולם מצוו
המושג 'מלחמת מצווה' מיוחדת דווקא למלחמה המיוסדת על קיום מצוות היחיד מאלצת את הרב 

ישראל מיד צר כמלחמת  ישראלי ל'שפר' מעט את הגדרתו זו, שהרי הרמב"ם הגדיר את מלחמת עזרת
מצווה. כך אנו מוצאים שבמאמרו בתושבע"פ )שם עמ' נ( ההסבר הנ"ל מובא בהסבר שיטת רש"י, 
ואילו בביאור דעת הרמב"ם נזקק הרב ישראלי לטעון שהרמב"ם פסק להלכה כדברי הירושלמי לפיו 

 מחוייב אדם לסכן עצמו להצלת חברו.
ם תחילת אות ח. הרב ישראלי שב ועסק בגדרה של מלחמת עמוד הימיני, עמ' קנב. וראו דבריו ש 379

לעיל.  333מדין ומלחמת עזרת ישראל מיד צר אף במאמר שכתב בעקבות המצור על ביירות, הערה 
 מאמר זה התמקד בגדרי החובה להשאיר דרך מילוט לעיר הנצורה, והרב ישראלי כלל לא חזר
במסגרת דיונו שם על הקשיים שהעסיקוהו במאמרים בהם התמקדנו בגוף הדברים, ושאלתו 
העקרונית בענין חובת הסתכנות להצלת חברו כלל אינה מוזכרת בדבריו שם. אמנם, כפי שכבר 

מלחמת מדין כמלחמת נקמה חד פעמית  לעיל, הרב ישראלי רואה שם את גדרה של 350הזכרנו, הערה 
 שאינה נוהגת לדורות.
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ן בכך שבמאמרו בעקבות מבצע אנטבה, חוזר בו הרב ישראלי ואמנם נדמה שיש למצוא את הסבר העני

מהערכתו הקודמת ומנתק מבחינה מושגית את דין המלחמה הן מרעיון משפטי המלוכה והן מכל קשר 

שהוא לצרכי הרבים והכלל. מהפך זה בהבנת מושג המלחמה נובע מהתמודדותו עם סוגיית נכרים 

 וגיות הנידונות בדבריו בהקשרים השונים. שצרו על עיירות ישראל, שאף היא מאותן הס

 ההסתכנות להצלת חברו וסוגיית נכרים שצרו על עיירות ישראלחובת 

כנזכר לעיל, אחת הסוגיות החוזרות ונידונות בדברי הרב ישראלי סביב לסוגיית המלחמה, זוהי שאלת 

יה קיבל הרב במאמר שכתב בעקבות קיב 380חובתו של אדם לסכן את חיי עצמו להצלת חיי חברו.

ישראלי כנתון ללא כל דיון את הדעה המקובלת לפיה יש מחלוקת בין התלמודים בענין זה, וכי להלכה 

 381יש לפסוק כבבלי שאין אדם מחויב לסכן עצמו.

ככלל ניתן לומר שעמדה זו מקובלת בעיניו כל אימת שהוא נזקק לנושא זה בצורה אגבית ואינו מפתח  

הבנה מקובלת זו  382הוא המצב בעמוד הימיני יד, וגם בתורה שבעל פה י. עליו דיון מקיף לגופו, כך

מצויה כנתון אף בתחילת דבריו במאמרו שבארץ חמדה, ואולם בהמשך מערער הרב ישראלי על הבנה 

וטוען כי ממנה מוכח כי לאמיתו של דבר אין  383זו לנוכח עיונו בסוגיית נכרים שצרו על עיירות ישראל,

זה בין התלמודים. לדעתו יש ללמוד מהלכה זו הרואה את ההיחלצות לטובת כל מחלוקת בענין 

האחים הנתונים במצור כמעשה מצוה, על אף העובדה שהדבר כרוך כמובן בסיכון חיים, שאף לדעת 

  384הבבלי מצווה האדם להכניס עצמו לסכנה לשם הצלת חברו.

                                                           
על עמדותיו המשתנות של הרב ישראלי בסוגיה זו ראו: הרב נריה גוטל, "קוים למשנתו השלימה  380

 . 222–197של רבנו", בתוך: א. שריר )עורך(, גאון בתורה ובמידות, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 
רה כי "נקטינן שאין לאדם לסכן עצמו בכדי להציל חברו", מבלי לערוך על כך דיון הוא קובע בקצ 381

 ומפנה לדברי הרב זווין בספרו 'לאור ההלכה', "שכבר עמד על זה", עמוד הימיני סימן טז, עמ' קצז.
נראה בעמוד הימיני קובע הרב ישראלי נחרצות כי אין האדם מחוייב להסתכן להצלת הזולת " 382

היא רק מצות הכלל, שאילו על הפרט אין חובה ד צר... ברור לכאורה שמלחמת עזרת ישראל מי
ישראל", עמוד הימיני, עמ' קנב. בתושבע"פ הוא מניח כך בדעת רש"י אך נאלץ להסתכן גם להצלת 

 . 378לומר כי הרמב"ם פסק כדעת הירושלמי להלכה, ראו לעיל הערה 
במסכת עירובין מה ע"א, מסוכמות בידי הרמב"ם: "גוים שצרו על עיירות מסקנות הסוגיא  383

ישראל... אם באו על עסקי נפשות או שערכו מלחמה או שצרו סתם יוצאין עליהן בכלי זיין ומחללין 
עליהן את השבת ומצוה על כל ישראל שיכולין לבוא לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם מיד 

שבת ב, כג. וראו עוד שו"ע שכט, ט. היחס בין סוגיית נכרים שצרו לדין הגוים", רמב"ם, הלכות 
לעיל, עמ'  348ההסתכנות להצלת חברו העסיקה עוד רבים, ראו לדוגמא הרב רפאל קצנלנבוגן, הערה 

והמקורות המצויינים על ידי הרב יעקב לעיל, עמ' קלב;  346בתושבע"פ טז, הערה מה; הרב אבידן, 
 .37, הערה 164לעיל, בעמ'  328נבון, הערה 

הרב ישראלי מציין כי חכמים תיקנו לאותם היוצאים להציל שיחזרו בשבת למקומן )עירובין מד  384
בר הדבר כתב הרמב"ם )הלכות שבת ב, כג( שזהו "כדי שלא להכשילן לעתיד לבוא". לדברי ע"ב(, ובהס

הרב ישראלי, ניתן ללמוד מתקנה זו "שלא רק שמותר לסכן עצמו בכדי להציל אחרים אלא גם שיש 
בזה מצוה, שמשום כך יש לתקן שלא ימנעו מלעשות כן", ומכאן שיש מצוה להכנס לכלל סכנה להצלת 

ץ חמדה עמ' נא. דברים אלה נראים כשיפור ושכלול של טיעון קודם שהעלה הרב ישראלי חברו, אר
לעיל. הרב בינה טען שדין היוצאים  326בהתיחס לסוגיה זו בהערת עורך לדברי הרב בינה, הערה 
(, טען הרב ישראלי 224ערת עורך )שם, עמ' להציל הוא מגדרי מלחמת עזרת ישראל מיד צר, ואילו בה

שניתן להבין את הדין אף כפועל יוצא מחובת הצלת נפשות. הרב ישראלי טען שם שאין בהכרח סתירה 
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מדיני המלחמה ולא דין הנובע מחובת אמנם לא ניתן להביא ראיה מהלכה זו אם נבין כי לפנינו דין 

הצלת נפשות, ואולם לדעת הרב ישראלי הבנה שכזו לא תיתכן. לדבריו לא ניתן להסביר הלכה זו 

כמיוסדת על הלכות המלחמה שכן מתוארת כאן חובת יציאה לקרב המוטלת על כל יחיד ויחיד מבלי 

  385שתהיה הכרזת מלחמה מצידו של גורם מוסמך כלשהו.

סקנתו זו, קובע הרב ישראלי להלכה שיש לחייב את כל הנמצאים בארץ להתגייס ללחימה על סמך מ

כנגד האויב המתקיף, וזאת אף אם הם עצמם אינם נתונים בסכנה, ואף אם מסיבות שונות אין לראות 

 גדר של מלחמת מצווה. 

חייב אדם לסכן כאמור לעיל, הראיה מדין כל היוצאים להציל, כמו גם מסקנתו זו לפיה אף לבבלי 

עצמו להצלת חברו, אינם מוזכרים במאמריו של הרב ישראלי שבעמוד הימיני ותורה שבעל פה, אך 

 הענין שב ועולה פעם נוספת במאמרו בעקבות אנטבה.

תוך שהוא  386במאמר זה בו מקדיש הרב ישראלי דיון מפורט לסוגיית חובת ההסתכנות להצלת חברו,

כי אף דעת הירושלמי כדעת הבבלי שאין על האדם חובה לסכן נוטה לאמץ את מסקנת האור שמח 

בנוגע לסוגית נכרים שצרו על עיירות ישראל מסיק הרב ישראלי שיש לראות  387עצמו להצלת חברו.

סוגיה זו כחלק מדיני המלחמה ולא דין מחובת הצלת הנפשות של היחיד. לדבריו אין להבין הלכה זו 

ו, שכן אפילו המחייבים אדם לסכן עצמו להצלת חברו לא כחלק מסוגיית ההסתכנות להצלת חבר

סברו כן כי אם במקום שהאדם מכניס עצמו לספק סכנה על מנת להציל את חיי חברו הנתון בסכנה 

מסקנה זו לפיו דין  388ודאית, ואלו במקרה שלפנינו הנתונים במצור מצויים בעצמם רק בספק סכנה.

                                                                                                                                                                             
בין דין זה להלכה המקובלת שאין אדם מחוייב להסתכן להצלת חברו, שכן מותר לאדם לסכן עצמו 

יאת המצילים אינה באה כקיום חובה ומצווה בבחירתו להצלת חברו, ובהתאם לכך ניתן להסביר שיצ
המוטלת עליהם אלא שיציאתם זו באה מהתנדבות ומרצון ואין בה חובה. לאור ההכרה המחודשת 
אליה הגיע הרב ישראלי כאן שיציאת היוצאים להציל אינה יציאה של של רשות כי אם של מצוה 

אותה תפישה הלכתית מקובלת וחובה, מגיע הרב ישראלי כאן למסקנה החותכת שיש לערער על 
 .  363ולקבוע שמחוייב אדם לסכן עצמו להצלת חברו. וראו לעיל הערה 

"ויציאה זאת ודאי לא בתור מלחמת מצוה היא, שאינה באה על ידי הכרזת סנהדרין או איזה גוף  385
יש להעיר כי בהתורה  צמם להציל", ארץ חמדה עמ' נא.אחר מוסמך לכך, אלא היוצאים יוצאים מע

והמדינה )הערה קודמת( כאשר ניסה הרב ישראלי לדחות את טיעונו של הרב בינה לא הועלתה שם 
 הטענה על היעדר הכרזת מלחמה מוסמכת.

הדיון בסוגיה זו בתשובתו זו, נסובה סביב שאלת ההיתר לשחרר אסירים ומחבלים תמורת  386
חטופים המוחזקים בידיהם, דיון אותו מקדים הרב ישראלי להתייחסותו למבצע שיחרורם של 

ההצלה. דיונו בשאלת שחרור המחבלים בנוי על ההנחה כי לפנינו מצב בו הציבור כולו מסתכן על ידי 
שיחרור אסירים אלה, למען הצלתם של החטופים מהסכנה שהם שרויים בתוכה. היות וכך פותח הרב 

 אלת ההסתכנות להצלת חברו.ישראלי בבירור ש
 האור שמח )הלכות רוצח ז, ח( חלק בכך על הדעה שהובאה בכסף משנה בענין )הלכות רוצח א, יד(.  387
לדברי הרב ישראלי אף אם נגדיר את מצב הנצורים כמי שמצויים בודאי סכנה, עדיין אין לראות  388

ם אדם להסתכן להצלת חברו את חובת היציאה להצלתם כחלק ממצוות הצלת נפשות. אף המחייבי
אם לא בדרך נס ממש', "א"כ לא אמרו כן במקרה כזה, שהיות וכמעט ודאי שחלק מהלוחמים ייפגעו '
". הרב ישראלי דוחה אף נסיון אין זה דומה להא דירוש' שהוא ספק, ואילו כאן הרי זה ודאי וודאי
ת מתוך הפעלת שיקול ציבורי לפיו אפשרי נוסף לטעון שהדבר נובע אכן מדיני חובת הצלת נפשות, וזא

יש בהקרבת חיי היחידים מתוך היוצאים להציל, בכדי להציל את חיי הרבים הנתונים במצור, 
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רת ישראל מיד צר, משמשת בידי הרב ישראלי כמפתח להצעת 'כל היוצאים להציל' הינו חלק מדיני עז

ההסבר המחודש לגדר מלחמת עזרת ישראל מיד צר, עליו עמדנו לעיל, לפיו מלחמה זו מבוססת על 

 עקרון קידוש ה' ולא על מצוות הצלת נפשות. 

ל החשוב לענייננו כעת הוא לשים לב לכך שהגדרתו המחודשת הנ"ל לגדרה של מלחמת עזרת ישרא

מיד צר, נשענת על הקביעה כי דין נכרים שצרו כלול בדיני המלחמה. מסקנה זו מחייבת את הרב 

ישראלי לערוך הערכה מחודשת של טיבם של דיני המלחמה, ולדחות את דברי הרב קוק בנידון, שהרי 

יבוץ מכאן יש להוכיח שדין מלחמה אינו קשור למשפטי המלוכה, ואין לראות בו דין ציבורי התלוי בק

 כללי של העם.

 

ומרן הרב זצ"ל במשפט כהן כתב שאין ללמוד מדיני מלחמה, שהם מגדר אחר של 

משפט המלוכה. אך הן, כאמור, חזינן שדין זה של מלחמת מצוה קיים גם בחו"ל 

וגם כשאין ממשלה מישראל, וגם כשרק חלק מצומצם מישראל נתונים בסכנה. א"כ 

  389קשה לומר שזה מגדר משפט המלוכה.

 

אמנם, קביעה נחרצת זו איננה סוף פסוק מבחינתו של הרב ישראלי, וכאשר הוא שב לעסוק בענין זה 

 שנים מספר לאחר מכן אנו מוצאים שוב גישה שונה.  

סוגיית נכרים שצרו עולה שוב במאמר שפרסם בתחומין ב' בשנת תשמ"א, אותו הקדיש לבירור 

ש רוחני'. הכוונה היא לשאלה אם במקביל להיתר השאלה אם קיימת בהלכה הגדרה של 'פיקוח נפ

"כשקיימת סכנה של אדם לעבור על איסורי התורה בכדי להציל את חיי האדם, ישנו היתר נוסף אף 

ישראל שיצא לתרבות רעה, ויכשל בעבירות קלות וחמורות כאחד, ויש בידינו להצילו... או שדין זה של 

  390מובן הפשוט, אבל אין בכלל זה הצלה רוחנית".פיקוח נפש לא נאמר אלא להצלת חיי אדם ב

במסגרת דבריו במאמר זה, שב הרב ישראלי ומאמץ מחדש את העמדה שהכרנו ממאמרו בארץ חמדה  

לפיו חובת היציאה להציל מידי נכרים שצרו אינה תלויה בגדרי מלחמה כי אם חובה מצד דין לא 

יש להוכיח מכאן שאף לדעת הבבלי חייב אדם תעמד על דם רעך. בהמשך לכך, הוא חוזר על הטענה ש

 לסכן עצמו להצלת חברו. 

בכדי להסביר כיצד תיתכן חובה זו לפיו על האדם לסכן את חייו, באופן המנוגד לכאורה לכלל של וחי 

לדבריו,  .מצוות הצלת נפשות גדרה שללבהם ולא שימות בהם, מציע הרב ישראלי הבנה מחודשת 

                                                                                                                                                                             
מהיכן מצינו הבדל בין מספר רב למעט, ושייך שפיר מאי חזית וכו' שלא לחייב ליהרג מועטים ש"

 לעיל, עמ' קנב. 346ערה השוו דבריו אלה לדברי הרב אבידן, תושבע"פ יז, ה להצלת הרבים".
 חוות בנימין, יז, ו. 389
 . 27הרב שאול ישראלי, "פיקוח נפש בסכנה רוחנית", תחומין ב )תשמ"א(, עמ'  390
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כמצווה מיוחדת יש להבינה ם הרגילים של מצוות בין אדם לחברו, ומופקעת מהגדרימצווה זו 

המוטלת על כלל ישראל במסגרתו חייב כל יחיד להתעלם מצרכיו האישיים ולהשקיף על הענין 

 מנקודת מבט כללית הרבה יותר ממנה מתגלה שכל אחד הינו חלק מגוף לאומי אורגני ומאוחד. 

 

ב איננו מסוג המצוות שבין אדם לחבירו כשהמדובר על הצלת הנתון בסכנה, החיו

בזה יש  -מדין גמילות חסד שבגוף... שבזה בטל הגבול שבין האחד לשני... כלומר 

ובטלה הבעלות להתעלות מעל חשבון הפרט, ויש לראות את הדברים באופן כללי... 

. אין זו איפא מצוה שבין הפרטית ומופקעת, כשהמדובר על הצלת אדם מישראל

ישראל, ולהצלת כל פרט ופרט המרכיב  כללו, אלא מצוה המוטלת על אדם לחביר

 אותו... 

. אלא מצוה שלפיה הופך אינו כלל מסוג מצוות הללו שבאדל"חכשחבירו בסכנה, 

מהכלל, למען קיום כל פרט ופרט  חלק, והפעולה היא שנעשית בתור לגוף אחדהכלל 

ול ש"בין אדם לחבירו", ואינו ממנו... ואתינן עלה מגדר כלל ישראל, שבו נעלם הגב

 391קיים כלל.

 

אחד, ומשמש רעיון שהכרנו כבר לעיל, לפיו יש להשקיף על עם ישראל כעל גוף אורגני חוזר כאן אותו ה

בפעם קרה כאן היפוך מענין: אם תמוה. ואולם, הדין הב והסבר וליישבידי הרב ישראלי כיסוד ל

רב ישראלי להסבר יסודו ומהותו הייחודית של הראשונה שנפגשנו ברעיון זה הוא שימש בידי ה

המלחמה כמאורע יוצא דופן הגורם לביטול המחיצות שבין אדם לאדם ולנקיטת נקודת הסתכלות 

ציבורית הרואה את הכלל כגוף אורגני. כאן חוזר רעיון זה עצמו, לפיו היחיד נחשב רק כאיבר בגוף 

למשפטי המלוכה או דיון בדיני צבור ומדינה, מבלי כל קשר ואולם הפעם הדבר נאמר ציבורי אחד, 

 בתור הסבר לחובת ההסתכנות להצלת חברו הקיימת שעה שחיי יחיד מישראל נתונים בסכנה. 

מן הראוי לציין כי הרב ישראלי אינו מתייחס בפירוש לקשיים שהובילו לדחיית הסבר זה בפעם 

ורה על כך שדין היוצאים להציל הינו הקודמת שעסק בסוגיה בעקבות אנטבה, והוא כותב בפשיטות גמ

  392דוגמא לחיוב להיכנס לספק סכנה על מנת להציל את הנתונים בסכנה ודאית.

                                                           
 .31הרב שאול ישראלי, שם, עמ'  391
א הושמטה כלל, והרי היא "ומה שמעיר מהשמטת הפוסקים הלכה זו של הירושלמי ניתן לומר כי ל 392

כלולה בהלכה המובאת לענין חיוב לחלל שבת )או"ח סי' שכט ס"ו(: "עכו"ם שצרו על עיירות ישראל... 
לסכן עצמו כדי להציל הנתונים במצור, שהם בסכנת השמדה ודאית",  -הרי שאכן כך ההלכה מחייבת 
 . 32תחומין, הערה קודמת, עמ' 
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 393 אם נסכם את התייחסותו של הרב ישראלי לסוגיית נכרים שצרו על עיירות ישראל בדיוניו השונים,

יני המלחמה, משום הרי שבארץ חמדה טען שאין להבין את חובת היציאה להגנת הנצורים כחלק מד

שאין חובה זו תלויה בהכרזת מלחמה מצד גורם מוסמך כלשהו. בעקבות אנטבה הוא כותב 

שמוכרחים לומר שזהו אכן דין מדיני המלחמה, ומכאן עלינו ללמוד שמלחמה אינה מחייבת הכרזה 

מלחמה רשמית, ואינה שייכת למשפטי המלוכה. במאמרו בתחומין ב, טען פעם נוספת שזה לא מדיני 

והסביר שקיימת חובת הסתכנות להצלת הזולת היות וכאשר יהודי נתון בסכנה הציבור כולו נידון 

 כאיש אחד ואין מקום לטענת חייך קודמים לחיי חברך. 

כתיבתו החל מהמאמר שנכתב אם מאמריו האמצעיים הציגו התמקדות בדיני הכלל והצבור, הרי שב

מלחמת עזרת ישראל מיד צר מוסברת  .השקפה ציבורית נזנחת אותהואילך אנטבה מבצע עקבות ב

, וכלל לא כחלק מחובותיו מדין קידוש ה' להגיב לפגיעה בכל יהודישל האדם חובה הכמבוססת על 

במאמרו מתחומין בתחילת שנות השמונים אנו מוצאים עמדה חדשה שבה נסיון לחזור . לציבור

 ולאמץ עמדות קודמות תוך שינוי ערכין מפתיע. 

רב ישראלי מאמץ מחדש את אותה ההסתכלות הציבורית שלפיו היחיד מאבד את ייחודו בהיותו ה

נידון כחלק מהכלל ומוצא בהסתכלות זו הסבר לקשיים העיוניים בהם הוא נתקל. אולם הפעם הדבר 

מצוות הציבור למצוות היחיד, כי אם כאמירה כללית הגורסת שמציאות  לא נאמר בכדי להבחין בין

ת חיים לאדם מישראל הופכת את העם כולו ליחידה אחת המאוחדת בהצלתו, ואין כל הבחנה של סכנ

בין מצב בו מדובר בחייו של היחיד או חיי הרבים. אימוץ הרעיון בדבר העם המאוחד לאוגניזם כולל 

 נאמר כאן תוך זניחת ההבחנה שבין הדאגה לציבור לדאגה לפרטים שממנו הוא מורכב.

במידה הצלת הזולת נובעת מכך שבמקום סכנה ליחיד נידון כל העם כגוף אחד. חובת ההסתכנות ל

כאן המהפך המחשבתי בו רעיון ששימש תחילה להמעיט ולבטל את חשיבות היחיד מסוימת נשלם 

 ביחס לציבור, משמש כעת להעצמת מקומו היחיד וחשיבותו, ולחייב את הרבים והצבור כולו להירתם

 ויחיד.  לטובת הצלתו של כל יחיד

ואמנם כתוצאה מהבנה מחודשת זו, אף שהדבר לא נאמר ישירות, יש להניח כי הרב ישראלי יסכים 

לאמץ מעתה באופן מלא את ההגדרה המקובלת למלחמת עזרת ישראל מיד צר ולפיו המלחמה 

                                                           
של הרב ישראלי לסוגית נכרים שצרו, במסגרת דברי תגובתו בהתייחסות נוספת, ואחרונה,  393

למאמרו של הרב עובדיה יוסף בסוגיית החזרת שטחים, שוב חוזר הרב ישראלי ומתייחס להלכה זו 
כאל דין מדיני מלחמת מצוה, ואף מציין להלכה זו כהוכחה לכך שתיתכן מלחמת מצוה אף ללא מלך 

. אמנם, ייתכן והדבר מוזכר על ידו כחלק ממסכת 53, עמ' 348וללא אורים ותומים ראו לעיל הערה 
טיעונים המועלים במטרה לשכנע את יריבו על פי עמדותיו הוא, ואינם משקפים בהכרח את תפישתו 

 ושיטתו של הרב ישראלי עצמו.
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התייחסויותיו האחרונות למלחמת עזרת מיוסדת אכן על מצוות הצלת נפשות, וכפי שנוכל למצוא ב

 394בשנים שלאחר מכן.אל מיד צר ישר

הצביע על קשר אפשרי כיצד, אם בכלל, אפשר להסביר את התמורות הנ"ל שחלו בעמדתו? נדמה שיש ל

תמורה בין ל ,בהתייחסותו של הרב ישראלי לשאלת היחס שבין היחיד לרביםשחלו התמורות בין 

הצביעו על מלחמת יום שנים. רבים האותם משך בולה הציבוריות הישראלית כעל כללית שעברה 

כנקודות מפנה עיקריות במעבר מ'חברה מגויסת'  1977הכיפורים ועל המהפך הפוליטי שחל בשנת 

  395בעלת אתוס קולקטיביסטי לכיוון חברה אינדיבידואליסטית בה מודגשים זכויות היחיד וצרכיו.

ועל מקומו  396שיחרורותמורות אלו השפיעו בין השאר על היחס לחייל השבוי ולמחיר שיש לשלם עבור 

 של החייל אל מול החברה, השפיעו אף על דעותיו המשתנות של הרב ישראלי.

 השוואת מכלול דיוניו - סיכום כללי

סוגיית המלחמה מציבה בפנינו את האפשרות לבחון את דבריו של הרב ישראלי כאשר הוא שב ומעיין 

אם ניתן למצוא קשר בין החזרות באותן הסוגיות פעם אחר פעם בהקשרים הלכתיים מתחלפים. ה

והשינויים לבין הקשרי הדיון, או שמא הן משקפות חשיבה הלכתית טהורה. האם הדיון בסוגיות אלה 

 במנותק מהקשר הלכתי מעשי משנה את סגנון הדיון והאפשרויות המועלות? 

שאלת מקורה השינויים הרבים שחלים בדברי הרב ישראלי בדיוניו בכל אותם נקודות עליהם עמדנו: 

מצוות  –ארץ חמדה במאמר שבמצוות הנקמה,  -של מלחמת עזרת ישראל מיד צר ]לאחר קיביה 

מצוות קידוש ה'[, וכן  –מצוות הצלת נפשות של הכלל, לאחר אנטבה  –כיבוש הארץ, תושבע"פ י 

 בהסבר עניינה של מלחמת מדין, וביחס שבין דין נכרים שצרו לדין מלחמה, מערימים קשיים על

 הנסיון לתת תשובה חד משמעית לשאלות מעין אלו.

מצד אחד ראינו כיצד הפירוש הניתן למלחמת מדין משתנה ממקום למקום בהתאם למושא הדיון, 

ומאידך ניכר עד כמה שאלות יסוד עיוניות תשתיתיות אינן מרפות מהרב ישראלי במשך שנים רבות: 

ין החובה להשתתף במלחמת מגן לבין הדיון הוא שב ומתלבט פעם אחר פעם בשאלה כיצד ליישב ב

הכללי בחובת ההסתכנות להצלת הזולת. כמו כן, ברור כי סוגיה זו נוגעת ומשיקה בסוגיות נוספות 

                                                           
 348לעיל(, וכן בדיונו בסוגיית החזרת שטחים )הערה  333במאמריו בעקבות מצור ביירות )הערה  394

לעיל(, אנו מוצאים התייחסות אחרונה לגדר מלחמת עזרת ישראל מיד צר. בשני מאמרים אלה אין 
אך אגב עיסוקו בשאלת גדרי מצור,  –ם התמקדנו כאן הרב ישראלי דן במכלול הסוגיות והשאלות בה

וחובת החזרת שטחים, הוא מזכיר את מלחמת עזרת ישראל מיד צר, תוך כדי שהוא מאמץ את הגישה 
 המקובלת להבנת ענינה, והתייחסנו לכך לעיל במקומות המתאימים.

ד. בעיקר פרקים ראו שמואל נח אייזנשטדט, תמורות בחברה הישראלית, משרד הביטחון, תשס" 395
 א, ו ופרק ט.  

נורי טענה שיש לקשור בין התמורות החברתיות והתרבותיות, ובפרט "תהליכי -דליה גבריאלי 396
"ההפרטה" שעברה הזהות הישראלית "הקיבוצית", לתמורות ביחס אל אחריות המדינה לשבוייה 

נורי,"שבויים -ריאליוהמחיר אותה היא צריכה להיות מוכנה לשלם עבור שיחרורן, ראו דליה גב
 .193-173(, 2008) 18", פוליטקיה 2008-1948בתרבות הישראלית 
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כשאלה האם דין היוצאים להציל הוא מדיני המלחמה או נובע מחובת הצלת נפשות. כל תשובה 

ת אחרות, וסידור מחדש של כל הניתנת לשאלה הראשונה מחייבת ממילא עיון מחודש בסוגיו

 המקורות הנוגעים בדבר. 

-ואמנם, יחד עם עקרונות העיון ההלכתי הטהור, ראינו כיצד שינויים עקרוניים בשאלת יחסי יחיד 

רבים מהווים גורם המשפיע על הנסיון לבנות את אותה תמונה קוהרנטית ממכלול המקורות 

נות המקורות ההלכתיים גופם, כאשר אותם מקורות הסותרים זה לזה. עמדות אלו נשזרות לתוך פרש

המשמשים בידיו כאבני בנין, מכילים עמימות אשר פותחת את הפתח לפרשנות יוצרת. סוגיית פירוש 

ענינה של מלחמת מדין, או הגדרת דין נכרים שצרו על עיירות ישראל, מונחים בפניו 'כאבן ביד 

יתאימו לבנין אותו הוא הולך ובונה, ולמהלך המסתת' כך שהרב ישראלי מסתת אבנים אלו כך ש

 העיוני המוצע על ידו בכל מקום.

המרכיבים השונים מתחברים יחד בידי הרב ישראלי ובמסגרת כל אחד מבירוריו ההלכתיים השונים 

הוא עמל לחבר אותם יחד וליצור מהם מבנה הלכתי עקיב. מבנה זה עצמו משתנה בכל פעם בו נדרש 

-בין השאר בהשפעת עמדותיו המשתנות בשאלת יחסי יחיד –ה מחודשת של הענין הרב ישראלי לבחינ

 חברה. 

ונתייחס המתח שבין היחיד לצבור ימשיך להעסיק אותנו גם בפרק הבא בסוגיית פדיון שבויים, ונשוב 

  העבודה כולה.של  מהסיכובלו אתמורות ל
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 פדיון שבוייםפרק ב: 

 

 רח שנשבהשבוי לאז בין חייל –פדיון שבויים 

לאחר שוך קרבות מלחמת יום הכיפורים, ובעקבות הדרישות הסחטניות שהציבו הסורים להסכם 

 397החלפת שבויי המלחמה, פנה הרב ישראלי לנתח את גבולותיו ההלכתיים של חובת פדיון שבויים.

כדרכו בסוגיות מעין אלה, אין מדובר בפסיקה הלכה למעשה אלא בנסיון לבחון את עמדתה של 

 לכה אילו היו הרבנים נשאלים על כך מאת הנוגעים בדבר.הה

 נציג תחילה את מהלך דיונו של הרב ישראלי ולאחר מכן ננתח את דרך הדיון ותכניו.

 

הרב ישראלי פתח בהצגת הנאמר בסוגיות הגמרא ובדברי הראשונים סביב תקנת חכמים המוזכרת 

 על כדי דמיהן". במשנה )גטין ד, ו( לפיו "אין פודין את השבויים יתר

בגמרא בגיטין )מה ע"א( הועלו שתי אפשריות להבין את מטרת התקנה. לאפשרות הראשונה התקנה 

נועדה כדי "דלא ליגרבו וליתו", כלומר מתקני התקנה ביקשו לנעול את הדלת בפני מתן תשלומים 

קנים חששו נפרזים שיהיה בהם משום תמריץ ועידוד לחטיפות נוספות. ההצעה השניה היתה שהמת

מפני "דוחקא דציבורא", וכוונתם היתה לדאוג לשלומו הכלכלי של הציבור. לדרך זו, המתקנים 

ביקשו לצמצם את גובה ההוצאות שיוטל על הציבור היות וחששו מפני מצב בו הנטל הכלכלי הכבד 

 נתבאר 398של פדיון השבויים יביא את הציבור כולו לידי דוחק כלכלי קשה. מדברי הראשונים

שלהלכה יש לפסוק כי תקנה זו האוסרת תשלום מחיר מופקע לשחרור שבוי, נועדה למנוע חטיפות 

כאשר בבסיס התקנה מונחת ההבנה שהחריגה ממחירו של השבוי אילו יובל אל  399נוספות בעתיד,

  400שוק העבדים, יש בה בכדי לעודד את השובים לחזור על מעשיהם בעתיד.

במציאות ימינו מוליכה לדעת הרב ישראלי למסקנה שלאור החששות הנסיון ליישם תקנה קדומה זו 

, על הממשלה לדחות כל עסקה "מהתוצאות העלולות לצמוח מהיענות לדרישותיהם הסחטניות"

בימינו שכבר אין עוד מציאות  הכוללת דרישה לתשלום מחיר שהוא יתר מכדי דמיהם של השבויים.

                                                           
הרב שאול ישראלי, "האם יש להיענות לסחטנות בפדיון שבויים ובני ערובה?", תושבע"פ יז  397

 עו. הודפס מחדש בחוות בנימין סימן טז. -)תשל"ה(, סט
מדפי הרי"ף ד"ה או דילמא(, שהובאו להלכה הרב ישראלי מציין לדברי הר"ן בסוגייתנו )כג ע"א  398

בשולחן ערוך )יו"ד רנב, ד(, לפיו יש לפסוק כאן מספק ולחומרא כי טעם התקנה הוא כדי שלא יבואו 
"דכיון דלא איפשטא, ואיכא למיחש לתקלה, אין פודין דשב ואל תעשה שאני", כאשר  לשבות עוד:

ת מתנות עניים ח, יב(: "אין פודין את השבויים לדעת הר"ן זהו גם ההסבר לפסקו של הרמב"ם )הלכו
 ביתר על דמיהן מפני תקון העולם, שלא יהיו האויבים רודפין אחריהם לשבותם".  

כפי שמסביר רש"י על הסוגיא בגיטין שם )ד"ה או דילמא( הנפקא מינא בין שתי טעמי התקנה היא  399
ופרז ולשאת על כתפיו את הנטל הכלכלי למקרה בו קרוב או ידיד של השבוי מעונין לפדותו במחיר מ

 הכרוך בדבר מבלי לערב בכך את יתר הצבור. 
וזה מפני כך הסביר הרב ישראלי את ההגיון העומד מאחורי התקנה. חוות בנימין סימן טז, " 400

שכשמקבלים השבאים לפי ערכם בשוק, נמצא שאין מרויחים כלום בזה שהשבויים הם יהודים ובשל 
 יהודים".  היותם נפדים ע"י
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'מחיר שוק' של אדם, סבור הרב ישראלי שכבר אין מקום של שוק עבדים, ולא שייך ממילא לדבר על 

לדבר על 'דמיו', או מחירו ההוגן, של השבוי. על כן, לאור ההגיון העקרוני של מתקני התקנה לפיו אין 

לשלם כל מחיר שיהיה בו בכדי לעודד את השובים לשוב ולשבות שבויים נוספים, יש לקבוע איסור 

 402התמורה היחידה אותה ניתן להגדיר 'אולי' 401ר פדיון השבוי.גורף ולמנוע כל תשלום שהוא עבו

כמקבילה עכשווית לדמיו ומחירו של השבוי, זהו עיסקת שחרור שבויים הדדית הנערכת לפי מפתח של 

  403כל מחיר אחר ייחשב למחיר מופקע שאין לשלמו. -שבוי כנגד שבוי 

בדברי הראשונים, כדוגמת ההיתר לתקנת חכמים זו ישנם אמנם מספר יוצאים מן הכלל שהתבארו 

לפיו רשאי האדם לפדות את עצמו בכל מחיר שירצה, וכן שניתן לשלם כל מחיר עבור פדיונו של תלמיד 

ואולם היות ומקרים אלו אינם שייכים לנידון דידן, מסכם הרב ישראלי את  404חכם שנלקח בשבי,

 עיונו הראשוני במסקנת הביניים ש:

 

אם עלינו להיענות לדרישות סחטניות בפדיית שבויינו, יש  לכאורה, גם נידון שלנו,

 להכריע לאיסור, כיון שכל דרישה סחטנית היא בגדר של 'יותר מכדי דמיהם'

  

                                                           
הרב ישראלי כלל אינו מזכיר ששאלת קביעת 'דמיו' של אדם במציאות שבה אין בנמצא שוק  401

עבדים נידונה כבר לפניו, ובפתחי תשובה )יו"ד רנב, ה(, מובאות דעותיהם של המהר"ם לובלין )סימן 
מקובל טו( ושל הרדב"ז )החדשות סימן מ( בענין. לדעת המהר"ם דמיו של שבוי נמדדים לפי ה

במקומות שבהם נוהגת עדיין העבדות. לדברי הרדב"ז דמיו, או מחירו, של שבוי כיום הוא כדמי 
הכופר שרגילים הגויים לשלם במקרה דומה. יש להניח כי תירגום דברי הרדב"ז שנכתבו בהתייחס 

נות לחטיפה המבוצעת על רקע כלכלי למציאות מדינית, יוביל למסקנה שיש לבדוק כיצד רגילים מדי
העולם לפעול במצבים דומים. יישום כזה של דברי הרדב"ז למציאות ימינו, מצוי במפורש בדברי 
מספר מחברים, ראו הרב אברהם יצחק הלוי כלאב, "שחרור שבויים תמורת בני ערובה", תחומין ד 

ם", , וכן בדברי הרב אהרן קליינשפיז, "פדיון שבויים תמורת שחרור מחבלי116, 114)תשמ"ד(, עמ' 
. הרב ישראלי לא התייחס ישירות לדברי הפוסקים הנ"ל, תוך 55-51ד )תשנ"ה(, עמ' -בשדה חמד ג

שהוא חולק על מסקנותיהם וקובע שבהיעדר מציאות של שוק עבדים כל מחיר ייחשב למחיר שאסור 
 לשלמו.

לו אף שהרב ישראלי אינו מבאר מדוע הוא מסתפק בהצעתו זו, נראה שהספק נובע מכך שאפי 402
תשלום של מחיר מוגבל זה ניתן לראות בו חריגה מטעם התקנה שענינה למנוע כל מתן עידוד לחטיפת 
יהודים בעתיד. אפשר עוד שהרב ישראל הטיל ספק בהצעה זו משום סברות הרבנים המובאים בהערה 

 הבאה.
לפת מספר מחברים טענו שאין הכרח לעמוד על מפתח של חייל כנגד חייל במסגרת עיסקת הח 403

שבויים, וזאת בין משום שכך נוהגים הגויים בעיסקות דומות )ראו על כך בדברי הרב כלאב בהערה 
הקודמת(, ובין משום שערכו של השבוי יהודי עולה לאין ערוך על זה של מקבילו הגוי, ובפרט כאשר 

יהודי  מדובר בחיי מחבלים, כך שאין בהחזרת מספר רב של שבויים גויים להשגת שחרורו של שבוי
בודד, משום תשלום מחיר מופקע, ראו: הרב נתן אורטנר, "החזרת מחבלים תמורת חטוף יהודי", 

 –הרב שמואל תנחום רובינשטיין, "שחרור מחבלים תמורת שבויים , ו258תחומין יג )תשנ"ג(, עמ' 
י אחד בהלכה", תושבע"פ לא )תש"ן(, עמ' לא )בהתייחס לערכם של מחבלים "שפלים ונבזים מול שבו

מחיילינו, שחייו יקרים לנו יותר ממאה מחבלים". אמנם לדבריו יש להסביר מדוע לא יהיה ב'תשלום' 
של מספר רב של מחבלים תמורת יהודי אחד משום תשלוםמחיר מופקע, לאור מטרתה המקורית של 

 התקנה, דהיינו למנוע חטיפות בעתיד.
 ב, ד(.דינים אלו מסוכמים בלשון השולחן ערוך )יו"ד רנ 404
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אולם, מסקנת ביניים זו נדחית בהמשך דבריו בהם קובע הרב ישראלי כי חובתה של מדינת ישראל 

ודית ביחס לשבויים מתוכה. תקנת לשחרר את חייליה השבויים חורגת מחובתה של הקהילה היה

חכמים שאין לפדות שבוי יתר על כדי דמיו אינה מתייחסת לשבויי מלחמה, וזאת משום ההתחייבות 

המיוחדת הקיימת בין המדינה לבין החיילים הנשלחים מטעמה ובשליחותה לסכן את חייהם בשדה 

 הקרב: 

 

העם היושב בציון,  שכיון שאלה יצאו למלחמה בשליחות המדינה ומטעמה, להגנת

הרי קיימת ועומדת התחייבות בלתי כתובה, אבל מובנת מאליה, שכל טצדקי שיש 

בידי המדינה לעשות )בגבולות סבירים שאינם פוגעים בבטחונה הכללי( כדי לפדותם 

 405במקרה שיפלו בשבי.

 

נעיין  להלן נבחן את טיבו של חידוש עקרוני זה המחדש למעשה הלכה חדשה בהלכות מדינה , אך

תחילה באופן בו מבסס הרב ישראלי מבחינה הלכתית הפקעה זו של החייל השבוי מכלל תקנת חכמים 

כפי שהוזכר לעיל, תקנת חכמים המגבילה את תשלום הכופר אינה חלה על אדם הפודה את הכללית. 

 שכתבו: עצמו מידי שוביו. הלכה זו מבוססת על דברי התוספות )כתובות נב ע"א, ד"ה והיו מבקשין(

 

דאפי' לטעמא דלא ליגרו וליתו טפי לא תקינו שלא יוכל לפדות אדם את עצמו יותר 

 מכדי דמיו שהרי עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו )איוב ב, ד( 

 

ע"ב( -את העקרון הנ"ל למדו התוספות מדעתם של חכמים המובאת בברייתא במסכת כתובות )נב ע"א

 ת את אשתו שנשבתה אף ביותר מכדי דמיה:שלדבריהם מחויב אדם לפדו

 

פעם ראשונה פודה, מכאן  -תנו רבנן: נשבית, והיו מבקשין ממנו עד עשרה בדמיה 

אינו פודה; רבן שמעון בן גמליאל אומר: אין פודין את  -פודה, רצה  -ואילך, רצה 

 השבויין יותר על כדי דמיהם, מפני תקון העולם. 

 

דופן זה המוטל על הבעל ביחס לאשתו )בפעם הראשונה שביא נשבית(  התוספות הסבירו שחיוב יוצא

אינו עומד בסתירה לתקנת חכמים הכללית שלא לפדות שבוי ביתר מכדי דמיו. לדברי התוספות חיוב 

זה של הבעל  נסמך על כך שמותר לאדם לפדות את עצמו בכל מחיר שהוא, כאשר דין זה הנאמר ביחס 

הרא"ש הביא את דברי התוספות,  406ל אדם נחשבת לענין זה כגופו.לאשתו נסמך על כך שאשתו ש

                                                           
 חוות בנימין שם, עמ' קכד. 405
בדברי הראשונים נאמרו הסברים שונים לסתירה שבין הסוגיות, וראו בארוכה באפשרויות  406

, 403שהובאו בדברי הרשב"א והריטב"א על אתר, ובדיון המקיף במאמרו של הרב כלאב, לעיל הערה 
 .113-108עמ' 
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אשתו וצירף הסבר נוסף להרחבת ההיתר לפדות עצמו בכל מחיר והחלתו אף ביחס לפדיון אשתו: "

". כפי שמסביר הרב ישראלי, כוונת כמי שיש לה ממון דמיכיון דחייב לפדותה בתנאי כתובה  -נמי 

ה מחוייב הבעל להעמיד לרשות אשתו את האמצעים הנחוצים הרא"ש לומר שהיות ומתנאי הכתוב

כלומר, בשעה שהבעל פודה  407"כאילו היא עצמה פודה את עצמה". לפדותה מהשבי, על כן נחשב הדבר

את אשתו בתור מילוי התחייבותו כלפיה, נחשב הדבר כאילו האשה פודה את עצמה וממילא הענין 

 אינו כלול בתקנת חכמים.

הסבר נלווה וחלופי לרעיון 'אשתו כגופו' שבבסיס דעת חכמים, י הסבר נוסף זה אינו לדעת הרב ישראל

 אלא מדובר בעיקרון הלכתי עצמאי הנכון אף לדעת רשב"ג. 

 דעתו זו נסמכת על הדיוק בלשון הרמב"ם בניסוח ההלכה הנידונה במשנה תורה.

ל מחוייב לפדות את אשתו בגמרא בכתובות שהוזכרה לעיל, נחלקו רשב"ג וחכמים בשאלה אם הבע

בפעם הראשונה שנשבית אף ביתר מכדי דמיה. על אף שהרמב"ם פסק להלכה כדעת רשב"ג ממנו 

משמע בפשיטות כי תקנת חכמים שלא לפדות את השבוי ביותר על כדי דמיו חלה גם על הבעל ביחס 

לכות אישות )יד, כג( לאשתו השבויה, הדבר אינו בא לידי ביטוי ברור בניסוח ההלכה במשנה תורה. בה

אין מחייבין את הבעל לפדות את אשתו יותר על דמיה, אלא כמה שהיא שוה כשאר כתב הרמב"ם ש"

. משמע מדיוק לשון הרמב"ם ש"אין מחייבין" את הבעל לפדות את אשתו ביותר מכדי דמיה, שבויות"

 ת חכמים.אך אלו ירצה בכך רשאי הוא לשלם אף סכום גבוה שכזה אף שהדבר מנוגד לתקנ

לשונו זו של הרמב"ם הועתקה אף בשולחן ערוך )אהע"ז עח, ב(, ונושאי כלי הרמב"ם והשולחן ערוך 

העירו כי לשון זו אינה מדוייקת, וכי כוונת הרמב"ם והשולחן ערוך לאסור על הבעל לפדות  408גם יחד

שהרמב"ם לא  את אשתו השבויה ביתר מכדי דמיה אף אם ירצה בכך. הרב ישראלי סבור שקשה לומר

, ועל כן יש להעדיף פירוש דייק בלשונו ונקט לשון ממנה משתמע שהענין נתון לרצון הבעל ולבחירתו

 אחר לניסוחו המוקשה. 

לדבריו יש להסביר בכוונת הרמב"ם שהבין את כוונת הסוגיא בכתובות כפי שהסביר הפני יהושע )נב 

י הבעל רשאי לפדות את אשתו ביתר מכדי דמיה. ע"ב ד"ה הא בכדי דמיהן פודין( כי אף רשב"ג מודה כ

לדברי הפני יהושע מוסכם היה על הכל שהיות ו'אשתו כגופו' על כן רשאי הבעל המעונין בכך לפדות 

את אשתו אף ביתר על כדי דמיה, ומחלוקת רשב"ג וחכמים כלל לא עסקה בכך כי אם בשאלת החיוב 

  409.המוטל על הבעל במקום שיש צורך לכפותו לפדותה

 

                                                           
 חוות בנימין, שם. 407
הרב ישראלי מציין לדברי הלחם משנה, חלקת מחוקק בית שמואל וט"ז על אתר, ומוסיף שמלשון  408

 הרמ"א ניתן לדייק שכך הבין בכוונת השולחן ערוך גם כן.
הרב ישראלי הוסיף לציין כי בדברי הנימוקי יוסף על אתר מצינו שכתב במפורש הבנה מעין זו  409

בריו אין כופין את הבעל לפדות את אשתו ביתר מכדי דמיה, אך אם ירצה בכך בדעת רשב"ג, שלד
  הדבר מותר שכן אשתו כגופו.



 

 115 

שלמרות שפסק כרשב"ג נקט לשון "אין  410ומדוקדקים לפ"ז דברי הרמב"ם

מחייבים" שאם רצה ודאי הרשות בידו. וסרה תמיהת הלח"מ ומפרשי השו"ע 

שהובאו לעיל, כי אמנם כן הדבר, שיתר על דמיה "אין מחייבים", אולם אם רצה 

 ו כגופו".ודאי רשאי לפדותה בכל ממון "דכל אשר לו יתן בעד נפשו, ואשת

  

אם נבין את מחלוקת רשב"ג וחכמים כממוקדת אך ורק בשאלת החיוב המוטל על כתפי הבעל  לפדות 

את אשתו במקום שהדבר עומד בניגוד לרצונו, ברור מדוע נזקק הרא"ש לאותו הסבר נוסף. לא ניתן 

 :לטעון כי החובה לפדות את האשה בניגוד לרצון הבעל נסמכת על רעיון 'אשתו כגופו'

 

כי איך נבא עליו בכפיה בטענה שאשתו כגופו, בעוד שהוא עצמו בסרבו לפדותה, הרי 

בזה גופא מגלה שאינה כגופו, שהרי "כל אשר לו יתן בעד נפשו". על כן לא נוכל 

להשתמש בנימוק זה ש"אשתו כגופו" רק כשהוא עצמו רוצה בכך, אלא שהיה מקום 

דעלמא, שלזה מספיק נימוק זה שלא לעכב בעדו, כדרך שמעכבים בפדיון שבויים 

נוכל לעכב בעדו. לכן הוסיף הרא"ש ונתן בו טעם אחר, שלדעת ת"ק מכוח חיוב 

, שמשום כך גם אם היא פודה את עצמהתנאי כתובה שנתחייב לה, הרי זה כאילו 

אין הבעל רוצה, חייב הוא לפדותה,שזה כאילו הפקידה בידו ממון לצורך 

 . 411פדייתה

 

כיון דחייב לפדותה בתנאי כתובה כמי שיש לה כי העיקרון המצוי בדברי הרא"ש ד" מתברר אם כן,

רשב"ג לא אינו נכון לדעת חכמים בלבד, והדברים מקובלים עקרונית אף על דעת רשב"ג. ממון דמי", 

חלק מעולם על הסברא לפיה יש להחשיב את פדיון האשה כמתחייב מתנאי הכתובה כאלו האשה 

אלא שלדעתו היקף החובה אותה הטילו חכמים על הבעל מוגבל הרבה יותר. לאור  'פודה את עצמה',

הנ"ל ניתן לראות בהסבר זה מצע איתן עליו ניתן לבסס בנין הלכתי יציב, שכן הדברים מקובלים 

  עקרונית אף על דעת הרמב"ם והשולחן ערוך שפוסקים להלכה כדעת רשב"ג.

שראלי להמשיך ולהשתית את עיקר חידושו על דברי הרא"ש על סמך הנאמר על ידו עד כה, יכול הרב י

הנ"ל. לטענת הרב ישראלי העקרון הנזכר בדברי הרא"ש אינו מצומצם בהכרח למקרה של בעל הפודה 

את אשתו, וניתן להרחיב את העקרון האמור ולהחילו על כל מקרה בו השבוי נפדה כמילוי התחייבות 

                                                           
הרב ישראלי אינו מעיר על כך שלהסבר האמור אין מקום בהסבר כוונת השולחן ערוך, שכן בבית  410

נאסר על הבעל יוסף )יו"ד רנב ד"ה אין פודין( ביאר הרב קארו במפורש את הבנתו כי לשיטת הרמב"ם 
לפדות את האשה ביתר מכדי דמיה, , וראו בענין זה הערת החיד"א בשו"ת חיים שאל )א, לה( שלאחר 

 ציין שאין הדבר נכון בדברי השולחן ערוך. שכתב בשיטת הרמב"ם בדומה לדברי הרב ישראלי,
ג חיוב המחלוקת בין החכמים היתה רק בשאלת היקף החיוב הכלול בתנאי הכתובה. לדעת רשב" 411

הבעל אינו חורג מגבולות החובה לפדות שבויים ככלל, שמאותו הטעם "שהגבילו חכמים את גובה 
, "מאותו נימוק עצמו לא רצו להטיל על הבעל חיוב יותר גדול". הרב ישראלי הפדיון בכל השבויים"

"תוס' ד"ה מציין כי הסבר זה לדעתו של רשב"ג מצוי אף בחידושי ההפלאה על כתובות )נב ע"ב, ד"ה 
 והי' וכו'"(, וזאת במסגרת הסבר לכוונת דברי התוספות שם. 
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מוסיף רב ישראלי, שיש להסיק להלכה מדברי הרא"ש  שניתנה מראש לפדותו במקרה הצורך. כך

שאם יבטח אדם את עצמו בפוליסת ביטוח על פיה מתחייבת החברה לפדותו מהשבי בסכום העולה 

בהרבה על שוויו, יהיה עליהן לעמוד בהתחייבותן ולא יהיה בכך משום עבירה על תקנת חכמים שלא 

 לפדות שבוי ביתר על כדי דמיו:

 

שהבטיח את עצמו בה, והם  כלפי האדםא החיוב של החברה הוא מאחר שבכגון ד

אינם אלא עושים שליחותו, רשאים הם ואף חייבים, לפדותו בכל ממון שהוא, כפי 

שחייבו את עצמם כלפיו תמורת התשלום ששילם להם עבור התחייבותם. ואין 

דם באתקנת חכמים שאין פודים את השבויים אלא בכדי דמיהם מונעת זאת, שהרי 

 412הפודה את עצמו אין שום הגבלות.

 

על בסיס הרחבה עקרונית זו של דין פדיון אשתו, טוען הרב ישראלי שיש לראות אף את המקרה 

שלפנינו ככלול בהגדרה זו. זאת משום שלדברי הרב ישראלי בשעה שהמדינה פועלת לפדות את שבויי 

מובנת מאליה' בינה לבין חייליה המלחמה, היא עושה כן מכחה של 'התחייבות בלתי כתובה אבל 

'לנקוט כל פעולה שהיא לשם הוצאתם מן השבי', ומכיון שכך דינה כדין חברת הביטוח המתחייבת 

 לפדות את מבוטחיה אף ביותר מכדי דמיהם:

 

וכיון שמה שהמדינה יכולה לעשות בזה הוא מכוח החיוב שקבלה על עצמה, תמורת 

הם פודים את עצמם, שבזה כמבואר לעיל  השירות שלהם, הרי אין זה אלא כאילו

לא קיימת שום הגבלה, ולא שייך בזה התקנה שאין פודים את השבויים יותר על 

 דמיהם. 

 

לאחר שביסס את חידושו האמור בדין חובת שחרור שבויי המלחמה, עובר הרב ישראלי לדון בקצרה 

ת המדינה לשחרר אזרחים בשאלה נוספת מתחום הלכות פדיון שבויים, והיא שאלת גבולות חוב

בפתח דבריו בנידון, מבהיר הרב ישראלי את הצדדים המוחזקים כבני ערובה בידי מחבלים. 

הוא מציין, בדיון בחובת המדינה כלפי אזרחים  המבחינים בין שאלה זו לקודמתה: מצד אחד,

ר ממילא לגדרי הדיון חוז"אין קיימת אותה התחייבות שקיימת מצד המדינה כלפי חייליה", וחטופים 

הלכות פדיון שבויים הרגילים. מצד שני, יש להקדיש מיוחד למציאות בה בני הערובה מצויים בסכנת 

המחבלים "קובעים שעה קרובה שבה יוצאו להורג, אם לא ייענו "מות בטוח", כבמקרים בהם 

ם מיידית לדרישותיהם". ייתכן ובמציאות זו החובה להציל את חייו של השבוי הנתון בסכנת חיי

מצדיקה לחרוג בהרבה מערכו ודמיו של השבוי ולשלם תמורתו כמעט כל מחיר. אמנם, גם אם מסקנה 

זו תתקבל באופן עקרוני, עדיין יש צורך לדון בשאלה אם עלינו אף להיענות במקרה זה לדרישה 

                                                           
 חוות בנימין, עמ' קכג. 412
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, נסכן לשחרר מחבלים כלואים, שכן במקרה זה "יתכן שבמחיר הצלתם של אלו הנתונים כיום בסכנה

 ונביא לידי רצח בממדים עוד יותר גדולים... באופן שהצלת הללו כרוכה ברצח אחרים".

הרב ישראלי מצטט את הקביעה המצויה בדברי התוספות )גיטין נח ע"א ד"ה כל מה( לפיה תקנת 

חכמים שלא לשחרר שבוי ביתר על כדי דמיו לא נתקנה ביחס למקרה בו השבוי מצוי בסכנת חיים 

שלאור קיומה של הערכה ברורה כי התשלום המופרז עלול לעודד את מעיר הוא מוסיף ו 413ודאית.

 ודאיש"אין דוחים השובים להגביר את פעילותם בעתיד, יש לראות בדברי התוספות קביעה עקרונית 

... כל כה"ג יש לסלק הצדה החששות לעתיד, ולהציל מהסכנה המוחשית ספק סכנהסכנה מפני 

  הקיימת ברגע זה".

אמנם לא ברור אם יש לפסוק כדעה זו להלכה, היות ופסיקתם זו של בעלי התוספות לא הוזכרה בטור 

מציע הרב ישראלי   414ובשולחן ערוך. מבלי להתייחס לדברי האחרונים שעסקו בשאלה זו לפניו,

שייתכן והשמטת השולחן ערוך קשורה לכך שניתן לראות את השאלה שלפנינו כמקרה פרטי של 

 הכללית של סיכון עצמי להצלת חברו:הבעיה 

 

ונידון שלנו של פדיון שבויים יתר על דמיהם שקיים בו חשש "דלא ליגררו ולייתי" 

 הצלת האחד וסיכונם של אחרים תמורת זה. -היא בדומה לזה 

 

סביר להבין את השמטת השולחן ערוך כביטוי לעמדתו בשאלה זו, וזאת  415בהתאם להשערה זו,

בענין המנחת חנוך )מצוה רלז סק"ב( "שלדעת הבבלי אין חיוב להעמיד עצמו בהתאם למה שכתב 

  416בסכנה לשם הצלת חבירו, גם כשחבירו נתון בסכנה ודאית".

                                                           
 וכן מצטט מדברי הים של שלמה )גיטין פרק ד, עב( שכתבו בדומה לכך.  413
חשוב לציין כי חלק מדברי האחרונים הובאו בפתחי תשובה על אתר )יוד" רנב, ד(, כך שדעותיהם  414

, ליקט רבים מדעות 260-258לעיל, עמ'  403לרב ישראלי. הרב אורטנר, הערה  היו מוכרים ודאי
האחרונים בענין, וסיכם כדברי השדי חמד )חלק ה סימן עז( ש"רובא דרובא נקטי כסברת התוספות... 

"מבצע אנטבה בהלכה", תושבע"פ יט דכן הלכה". ראו דיון ומסקנה דומה אצל הרב עובדיה יוסף, 
, 37-27לט. הרב יהודה גרשוני, "פדיון שבוים לאור ההלכה", הדרום לג )תשל"א(, עמ' -)תשל"ז(, עמ' ט

העריך אחרת את התמונה היוצאת מסקירת דברי האחרונים בנידון, ובדומה לכך סיכמו הרבנים 
וי לפסוק ככלל המובא בדברי הר"ן אפרסמון ורודריגז שהיות ומדובר במחלוקת אחרונים מן הרא

שעדיף להיות בגדר שב ואל תעשה ולא לפדות את השבוי במקרה זה, ראו: הרב אליעזר אפרסמון 
 והרב יצחק רודריגז, "פדיון שבויים בימינו", באתר המכון לרבני ישובים:

 http://rabanim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=214 
קישור זה בין סוגיית פדיון שבויים ביתר מכדי דמם לסוגיית סיכון עצמי להצלת חברו מצוי אף  415

במאמרו של הרב גרשוני שבהערה הקודמת. ביקורת על קישור זה שבין הסוגיות ראו במאמרם של 
 לעיל.  414ורודריגז, הערה הרבנים אפרסמון 

המנחת חינוך עסק בשאלת סיכון עצמי להצלת חיי חברו, ואלו במקרה שלפנינו המדינה שהיא  416
לכאורה גורם שלישי היא המבקשת לסכן חיי אנשים אחרים. אולם נראה שבעיני הרב ישראלי 

באת כוחם של אזרחיה ותושביה המסכנים את עצמם בהחלטתם, וראו  הממשלה והמדינה אינה אלא
 לקמן. 427עוד את דבריו בהערה 

http://rabanim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=214
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קובע הרב ישראלי שאם אמנם אין אדם  417על בסיס השערתו הנ"ל וההישענות על דברי המנחת חינוך,

ובהתאם לכך ההכרעה ההלכתית  418ן,מחויב לסכן עצמו לשם הצלת חיי חברו, מותר לו לעשות כ

 בשאלה לפנינו צריכה להיות ש"הדבר נראה להיות שקול, ונתון להכרעת אנשי הבטחון".

 

 למדנות ועצמאות עיונית כבסיס לפסיקה ההלכתית 

כדרכו במקומות אחרים, הלמדנות העיונית משתלבת בפסיקה ההלכתית ומשמשת בתפקיד מרכזי 

ת מהלך דבריו על סמך דברי פוסקים שקדמוהו, אולם דבריהם במסגרתה. הרב ישראלי בונה א

משמשים בידיו כאבני בנין על ידם הוא בונה בנין חדש משל עצמו. עיקר חידושו נסמך אמנם על דברי 

הרא"ש, ואולם זאת לאחר שהרעיון הקצר המצוי בדברי הרא"ש פותח על ידו לכדי שיטה שלמה, על 

רי הרמב"ם, כך שאף הרמב"ם יודה בנקודה זו לפסיקת ידה פירש הרב ישראלי מחדש את דב

התוספות. העיקרון האמור הופך מעתה לעיקרון הלכתי עצמאי המקובל על הכל, כל זאת כנגד הבנת 

 נושאי הכלים של הרמב"ם והשו"ע המצויים 'על הדף'. 

ל ידי העצמאות הפרשנית המתבטאת בפירוש דברי הרמב"ם והשולחן ערוך בניגוד לאופן הבנתם ע

בולטת במקרה זה במיוחד. הכוונה היא לכך שהרב הרמ"א הלחם משנה החלקת מחוקק הב"ש והט"ז 

מבלי לתמוך את דבריו בדברי אחרונים שקדמוהו, ישראלי מפרש אחרת מדברי כל אותם האחרונים 

אסמכתאות מעין תקדימים ו חפשכלל לא ניסה להוא שמשכנע די ראות באופן ניתן להוזאת כאשר 

לדבריו. אילו היה הרב ישראלי חש כי קשה לחלוק על הבנת דברי הרמב"ם שאותה מצא  אלו

במקורות שלפניו ללא הבאת תקדימים מפוסקים אחרים, הוא יכול היה לעשות כן בקלות. את 

התקדימים האמורים יכול היה הרב ישראלי למצוא בעיון במפרשי הרמב"ם ה'קלאסיים', מתורתם 

 419בהם ניתן למצוא הצעות מקבילות לפירוש המוצע על ידו לכוונת הרמב"ם.הביא במקומות אחרים, 

ושוב חשוב להדגיש שמוכנות זו לצאת נגד דברי קודמיו מתייחסת להסבר דברי הרמב"ם, כך שאין 

 בכך הצגת דעה עצמאית כי אם שימוש באבני בנין קיימים. 

  

 

                                                           
אף שהרב ישראלי עסק בבירורה של סוגיה זו באריכות ובהרחבה במספר מקומות אחרים, הסתפק  417

דעת הבבלי אין חיוב להעמיד עצמו בסכנה לשם הצלת כאן בקביעה הקצרצרה כי לפי המנחת חינוך "ל
חבירו, גם כשחבירו נתון בסכנה ודאית". בסוגיה זו עסקנו באופן עצמאי בפרק על מלחמת עזרת 

 ישראל מיד צר.
"אין זה בגדר מעמיד עצמו בסכנה ללא צורך, כיון שעי"ז מציל את חבירו ממות בטוח. וכשם  418

, כן עצמוסומק טפי וכו' שמשום כך אין לחייב לסכן  דחברךדדמא  שמצד אחד אנו אומרים: מאי חזית
יש לומר, לאידך גיסא, מאי חזית דדמא דידך סומק טפי וכו'. וכיון שעי"ז שמסכן עצמו מציל חבירו 

 אין איסור לסכן עצמו", גם נקודה זו חוזרת על עצמה בדיוניו במקומות שונים, וראו הערה קודמת.
בה לרב יהונתן אייבשיץ, ובפירוש שער המלך לרבי יצחק נוניס על אתר. כן ראו בפירוש בני אהו 419

פירש בכוונת הרמב"ם גם בעל ההפלאה בדבריו בקונטרס אחרון להלכות כתובות על דברי השולחן 
החידושים שבספר זה(. פירוש הרב ישראלי ציין לחלק  411ערוך על אתר, )וכפי שנזכר לעיל הערה 

דומה מצוי אף בשו"ת חיים שאל לחיד"א )א, לה( המציין לכך שכן כתב הפרי חדש בפירושיו לש"ס 
 'מים חיים'. 
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 המדינה כחברת ביטוח  -הלכה ואידיאולוגיה 

הרב ישראלי מדגימה יפה כיצד יכולה התשובה ההלכתית להיות מושפעת מתפישות  תשובתו זו של

הפוסק ותובנותיו מתחום מדעי המדינה, וכיצד יכולים תפישות אלו להשתלב לתוך הטיעון ההלכתי 

 ולהפוך חלק ממנו.

 האנלוגיה אותה הציע הרב ישראלי בו ערך השוואה בין יחס המדינה לחייליה לבין זו שבין חברת

הביטוח למבוטחיה, נשענת בעליל על תפישה ספציפית של יחס החברה ליחידים שבתוכה. דימוי זה 

של יחס המדינה לאזרחיה ליחס שבין חברת הביטוח למבוטחיה, מניח כי היסוד או התכונה העומדת 

ביסוד ההתאגדות  הציבורית הוא הרצון של כל פרט ופרט לקדם את האינטרס הפרטי האישי מתוך 

חברה רווחת -ה שההתאגדות יחד תוביל לתכלית זו. אף שהתפישה החוזית של יחסי יחידהבנ

במחשבה הפוליטית המערבית, דימוי המדינה לחברת ביטוח או ל'חברת אחריות גדולה' כלשונו של 

מופיע במשנת הרב קוק כביטוי לירידתו ונפילתו של הרעיון הלאומי מהמישור האידאלי  420הרב קוק,

לתפישה זו אין מקום במחשבה קולקטיביסטית אורגניסטית בה  421תו לענין מסחרי נמוך.הרצוי והפיכ

היחיד נתפש כחלק מגוף לאומי אחיד, כאשר חובותיו אל הציבור כמו גם חובות הציבור כלפיו נגזרים 

מכיוון שכך, מעניינת העובדה כי תפישה 'מסחרית' זו היא שמונחת ביסוד  422מתפישה שיתופית זו.

 423של הרב ישראלי בניתוח יחסי היחיד והחברה בצבא הישראלי.טיעונו 

הישענות זו על הנחת היסוד החוזית כמי שעומדת בבסיס ההתאגדות הציבורית בולטת במיוחד לנוכח 

העובדה שפתוחה היתה בפני הרב ישראלי האפשרות להצדיק ולבסס תוצאה הלכתית זהה על בסיס 

לקטיביסטית. אמנם לדרך זו הטיעון בעד שיחרורו של טיעון הלכתי קרוב המבוסס על תפישה קו

החייל לא יתמקד בטובתו האישית של השבוי ובחובה המוסרית לדאוג לשלומו ולהצלתו, כי אם 

בתרומה שתצמח משחרורו לכלל כולו. לראיה זו ניתן יהיה להצדיק תשלום מחיר גבוה להשגת 

                                                           
 הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות ישראל ו,ז. שמונה קבצים א, קפו. 420
עיון מדיני', למין "ירד גם כן הרעיון הלאומי ממשגב אידיאליותו האדירה והקוסמת, ויהי ל'ר 421

'מסחר המתפשט על נפשות רבות', 'המדינה היא חברת אחריות גדולה'", למהלך האידיאות, ה, קיד. 
אורגנית של הרב קוק, והנגדתו לתפישות חוזיות מערביות -על תפישתו הלאומית הקולקטיביסטית

 ,Moshe Hellingerפרגמטיות מבית מדרשם של ההוגים כהובס ולוק, ראו במאמרו של משה הלינגר: 

"Political Theology in the Thought of „Merkaz HaRav‟ Yeshiva and its Profound 

Influence on Israeli Politics and Society Since 1967", Totalitarian Movements and 

Political Religions 9, 4 (2008), 533- 550ו פותחו . הלינגר מתאר את האופן בו זרמי מחשבה אל
 בהמשך השנים על ידי הרב צבי יהודה קוק ותלמידו הרב צבי טאו. 

בעיני רבים מתלמידי הרב קוק דבריו הנ"ל לא היו בבחינת 'הלכתא למשיחא' כי אם "התשתית  422
הרעיונית שהציב הרב קוק זצ"ל למדינת ישראל", שלאורה יש לבחון את הקיים, ראו בהערת העורך 

התבוננות  –, "מבצע 'שינוי כיוון' מאמרו של הרב אברהם ישראל שרירשל הרב עזריאל אריאל ל
  , וכן במאמרו של הלינגר שצוין בהערה הקודמת. 49ערכית", צהר כט )תשס"ז(, עמ' 

על היחס המפתיע שבין עמדתו של הרב ישראלי לדברי הרב קוק כבר עמד יעקב בלידשטיין בהקשר  423
אול ישראלי", בתוך: מ' בר און וצ' צמרת )עורכים(, שני אחר, ראו: "תורת המדינה במשנת הרב ש

 . 358דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל, ירושלים, תשס"ב, עמ'  -עברי הגשר 
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יע על תועלת הענין וחשיבות הידיעה כי שיחרורו של החייל השבוי, אך זאת רק כאשר נוכל להצב

    424הצבא יעשה הכל לשחרר חייל שבוי להעלאת מורל החיילים ורוח הלחימה וכדומה.

כפי שראינו לעיל, חידושו של הרב ישראלי נסמך על דברי הרא"ש בהסבר חובתו המיוחדת של הבעל 

הכולל מרכיבים  בפדיון אשתו שנשבתה. חובת הבעל נמשכת מטיב הקשר בין האיש לאשתו,

המיוחדים למערכת יחסים זו, כמו גם מרכיבים המשותפים למערכות יחסים נוספות. בצד הקשר 

הנפשי המיוחד הגורם לכך שאשתו של אדם נחשבת כאלו היתה גופו ממש, קיימים מכלול 

 ההתחייבויות הממוניות שניתן למצוא להם מקבילות אף במערכות יחסים נטולות כל מימד אינטימי,

 כמו זה הקיים, למשל, בין חברת הביטוח למבוטחיה.

הרב ישראלי בחר להשתית את חובת המדינה לחייליה על תפישת חיוב ממוני חוזי, שעה שיכול היה 

להשתית חיוב זה עצמו על תפישה אורגנית שיתופית. כך יכול היה הרב ישראלי לטעון שיש לראות 

מיוחדת ביחס לחייליה, זאת לאור תפישה הרואה את בדין אשתו כגופו את המקור לחובת המדינה ה

המדינה וחייליה כגוף אורגני אחד ולא כאוסף פרטים הקשורים זה לשזה בקשר חוזי. לפי תפישה זו 

ניתן היה לומר שמדינה שפודה את חייליה אינה מחוייבת בתקנת חכמים שלא לשלם יותר מכדי דמיו 

או משום שיש לראות זאת כאדם הפועל  425עצמה,של השבוי, משום שלמעשה היא פודה בכך את 

 426להציל את אחד מאיברי גופו.

                                                           
כך כותב למשל הרב יעקב אריאל: "השיקולים לפדות שבויים תמורת שחרור מחבלים צריכים  424

לים יותר לבטחון הצבור, בחשיפת להביא בחשבון בעיקר את טובת הציבור, היכן יש סיכונים גדו
הציבור לסכנות נוספות, או בחיזוק אוירת האמון של החיילים במשלחיהם", שו"ת באהלה של תורה 

"עיונים וכן ראו דברי אשר מבצרי,  ,162, והשוו לדבריו באהלה של תורה ד' עמ' 91-90ה, ז עמ' 
 :)תשס"ו(, נמצא באתר 66במצוות פדיון שבויים", אמונת עתיך 

hatora/web/newspaper/katava6.asp?id=24152-http://www.toraland.org.il/machon 
 מבצרי הטעים את החובה לדאוג לשחרור החייל השבוי בטענה שאחרת "אנו עלולים לאבד את החוסן

 מוסרי שלנו כעם ישראל, ואת הכוח להמשיך ולהלחם".ה
ניסוח קרוב לכך מצוי בדבריו של הרב יעקב אריאל , הטוען כן בשם הרב ישראלי עצמו. לדבריו  425

חורגת מעבר לחובה הרגילה, "הדבר דומה החובה לפדות מהשבי אדם שפעל 'בשליחות עם ישראל' 
ואפילו יתר מכדי דמיה, שהרי אשתו  –בכל מחיר לדין של אישה שבעלה חייב לפדות אותה מהכלא 

כגופו. כך גם לגבי אדם שיצא בשליחות עם ישראל, חובתנו לפדותו היא כאילו הוא חלק מאיתנו, 
 )תשס"ט(, הדברים מופיעים באתר מכון התורה והארץ: 83מתוך ערבות גמורה", אמונת עתיך 

hatora/web/newspaper/katava6.asp?id=25757-http://www.toraland.org.il/machon 
חוסר הדיוק בחזרה על דברי הרב ישראלי מקורו ככל הנראה בכך שמדובר בדברים שנכתבו במקורם 

מהזכרון 'בדדמי'. אמנם בכך גופו יש כמאמר לדף פרשת שבוע, ועל כן נראה שהתחלפו לו הדברים 
להדגים בצורה הטובה ביותר עד כמה אכן ניתן היה לצפות מהרב ישראלי עצמו שיבסס את טיעונו על 

 .השוואת היחס שבין החייל לצבא לכלל אשתו כגופו
הנהגה, מלחמות ותקומה,  –כך כתב הרב יהודה זולדן, מלכות יהודה וישראל: אסופת מאמרים  426

: "אם ההתייחסות שלנו למלחמה היא שכל העם כולו נחשב כגוף אחד, 340ירא, תשס"ב, עמ' מרכז שפ
אין זה אומר שרק היחיד חייב להסתכן לתועלת הכלל משום שהוא בעצם חלק מהכלל, אלא הוא הדין 

לפי  -משום שהוא חלק מהכלל. ובאופן אחר  –שגם הכלל מסתכן לצורך יחיד בעת מלחמה 
נו לעיל, בעצם אין כל משמעות ליחיד כיחיד במלחמה, אלא כחלק מהכלל, ועל כן הקריטריונים שאמר

"מי לעיל, המסביר כי  424דברי אשר מבצרי, הערה ממילא יש כאן מעין חובת הכלל לכלל". ראו עוד 
 כדי להצילו... שבמלחמה עולה מדרגת חייבים אפילו להסתכן -נגד עם ישראל ששבוי כחלק ממלחמה

 הערבות לדרגה הגבוה ביותר, כעין גוף אחד ממש..".

http://www.toraland.org.il/machon-hatora/web/newspaper/katava6.asp?id=24152
http://www.toraland.org.il/machon-hatora/web/newspaper/katava6.asp?id=24152
http://www.toraland.org.il/machon-hatora/web/newspaper/katava6.asp?id=25757
http://www.toraland.org.il/machon-hatora/web/newspaper/katava6.asp?id=25757
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ניתן לסכם אם כן, כי טיעונו ההלכתי המחודש של הרב ישראלי נסמך על תפישה מסוימת של יחסי 

חברה העומדת בתשתיתה. השוואת יחסה של המדינה לחייליה לזו של חברת הביטוח -יחיד

ב ישראלי העיסוק בעניני הצבור והמדינה אינה מובילה לכך שנבטל למבוטחיה, מורה על כך שבעיני הר

את חשיבות היחיד וצרכיו מפני הדאגה לצרכי הכלל. מעמדו של היחיד איתן אף במקום שטובתו 

עומדת כנגד טובת הרבים. מסקנה זו מתחזקת לאור העובדה שניתן למצוא ביטוי נוסף לתפישה זו 

ברה אף בחלקו השני של מאמרו זה של הרב ישראלי במסגרת בשאלת היחס שבין היחיד לצבור ולח

הדיון בחובת הממשלה לפדות אזרחים שבויים. קביעתו של הרב ישראלי כי מותר לפדות שבויים אלו 

על ידי שחרור מחבלים כלואים בישראל אף במקום שיש בדבר כדי לסכן את הציבור כולו, משקפת 

יסודית כי אין מקום להתעלם מחשיבותם של חיי כל יחיד בעליל תפישה זו. אף כאן ניכרת ההבנה ה

כלו. תפישה יסודית זו בולטת עוד בכך שהרב ישראלי  צבוראף כשמנגד ניצבים חיי הכלל ושלום ה

מבסס את מסקנתו בנוגע לשאלת סיכון הכלל לשם הצלת היחיד, על ההיתר לפיו רשאי היחיד לסכן 

, וזאת משום שחיי כל יחיד נתפשים כשקולים בערכם לאלו את חייו להציל את חיי חברו הנתון בסכנה

סומק טפי וכו' שמשום כך אין  דחברךוכשם שמצד אחד אנו אומרים: מאי חזית דדמא של חברו, "

מההנחה שערך  , כן יש לומר, לאידך גיסא, מאי חזית דדמא דידך סומק טפי וכו'".עצמולחייב לסכן 

זר הרב ישראלי את המסקנה כי ערכם שווה אף לערך חיי הרבים. חיי כל יחיד שווה לערך חיי חברו, גו

הנחתו זו עומדת בניגוד מוחלט, אם כן, לתפישה הרואה בכל יחיד מציאות טפלה לכלל, ולא יותר 

  427מאבר בודד המשועבד לטובתו של הגוף הכללי.

 

 תמורות בתפישתו של הרב ישראלי -יחסי יחיד ורבים 

ו אכן משקפים תפישה המדגישה את מקום הפרט וחשיבותו אף אם דברי הרב ישראלי בתשובת

ם בענין זה שנסקרו דבריה על היחס שבין דברים אלו לביןמקום להעיר בעומדו כנגד הציבור כולו, יש 

  בפרק הקודם.

אשר מתגלה בתשובתו זו, כאמור שאת אותותיה לא מצינו  ,אותה תפישה קולקטיביסטיתהכוונה ל

 ולפיו במלחמה:ם בהסבר טיבה ומהותה של המלחמה, שוניבמקומות בדבריו 

 

                                                           

 
במאמר שכתב מספר שנים מועט לאחר מכן בעקבות מבצע אנטבה, שב הרב ישראלי בתור מסקנת 427

ביניים על מסקנתו ההלכתית הנ"ל, תוך כדי קביעה מפורשת שסברת 'מאי חזית' קיימת אף במקום 
מי שבא לשאול לסכן עצמו  אין לחייבכיון שהיא מחלוקת, ד עומדת כנגד סכנת הרבים: "שסכנת היחי

להצלת חבירו, בין שזה שנתון בסכנה הוא יחיד או רבים, שכן אין מבחינים בסברת מאי חזית וכו' בין 
 יז.בדבר, ואין איסור בכגון דא לסכן עצמו לשם הצלת חבירו". חוות בנימין  אך רשות ישרבים ליחיד. 

במאמר זה התייחס הרב ישראלי אף לסמכותה של הממשלה לקבל החלטה שכזו המסכנת את הציבור 
כולו, והסביר שהיות וכל יחיד רשאי לסכן עצמו להצלת חברו, רשאית הממשלה להחליט כן בהיותה 

לעשות כל מה  הסמכות בידהבאת הכח של כל היחידים "כי הממשלה, בהיותה נבחרת מהציבור 
כוח של הציבור כולו". היחיד אינו בטל לגוף הציבורי האורגני, -רשאי לעשות... בתור באתשהיחיד 

 זאת ולא מעבר לכך. - אדרבא, הממשלה אינה אלא באת כחם של כל היחידים



 

 122 

ובחיי הכלל יש  ...ולא כפרטים בודדים כאיש אחדאנו רואים את כל הכלל כולו 

לפעמים שעל ידי שהאברים הפרטיים הולכים לאיבוד הם עוזרים לשגשוגו 

 428והצלחתו של הכלל.

 

דון כטפל ביחס אל הכלל וזאת בהגדרתו זו החייל היחיד מאבד את חשיבותו ועמידתו העצמאית וני

בניגוד ליחס המשתקף מתיאור ההתחייבות שבין הממשלה לבין החייל, בו הפרט ניצב כבעל ערך 

 ועמידה עצמאית איתנה אף בהתיחס לכלל כולו.

אף המסקנה ההלכתית של הרב ישראלי לפיה 'הדבר שקול', ועל כן 'רשאית הממשלה' לקבל החלטה 

לשם הצלת יחידים הנתונים בסכנה, עומדת בניגוד לדברים שכתב  שפירושה סיכון חיי הרבים

בהקשרים אחרים. בהסבירו את ההיתר להוציא את העם למלחמת רשות של 'עמך ישראל צריכין 

לפרנסה', ביטא הרב ישראלי בצורה ברורה את עליונות שלום הרבים על זו של היחידים, וכתב 

ערך לפיקוח נפש של היחיד, ועדיפה על שלומם של שהטבת מצבם החמרי של הצבור נערכת כשוות 

ובמקום אחר ציין ש"מנקודת ראות הכלל, פקו"נ דרבים  429החיילים היחידים שימותו במלחמה זו.

דוחה פקו"נ של היחידים, בדומה למה שאצל היחיד המסוכן קוצצים לו אבר, ר"ל, כדי להציל את 

 430. כרח, וממילא גם למצוה"הגוף כולו. ע"כ הותרה מלחמה זו. )ו(ה"ז הופך לה

                                                           
חלק מתלמידי הרב ישראלי ראו בהסברו ארץ חמדה א, יא, עמ' נ. וראו עוד בעמוד הימיני, עמ' קנ.  428

תורנית על ענין המלחמה ומוסר המלחמה בפרט, ראו בדברי הרב יעקב זה את היסוד להשקפה ה
הרב יעקב אריאל, "המוסר , וראו עוד אצלו 189אריאל, "חרבות ואתים", תחומין ד )תשמ"ג(, עמ' 

המלחמתי בתורה", בתוך: ערכים במבחן מלחמה, קובץ מאמרים לזכרו של רם מזרחי, ירושלים, 
הנ"ל, "הגנה  ;178"ן בכיבוש הארץ", תחומין ה )תשמ"ד(, עמ' ; הנ"ל, "דעת הרמב79-87תשמ"ה, 

הנ"ל, "עזיבת הארץ ונטישת העיר בשעת  ;72עצמית )'האינתיפדה בהלכה'(", תחומין י )תש"ן(, עמ' 
. ובדברי הרב אברהם ישראל שריר, "אתיקה צבאית על פי 190סכנה" תחומין יב )תשנ"ב(, עמ' 

. במקום אחר הנגיד הרב שריר את הראיה 431 ההלכה", תחומין כה )תשס"ה(, עמ'
האינדיבידואליסטית לחובת החייל לצאת לקרב לעומת העמדה האמורה לעמוד ביסוד אתיקה צבאית 

יעקב . 46לעיל, עמ'  422יהודית בהתבסס על הדברים הנ"ל של הרב ישראלי, ראו דבריו, הערה 
 Blidstein G., "The State and the Legitimate Use of Force and Coercion inשטיין )בליד

Modern Halakhic Thought", in: P. Medding (ed.), Jews and Violence: Images, Ideologies, 

Realities, Studies in Contemporary Jewry, 18, Oxford, 2002, 3-22 כבר ציין לכך שחלק )
דיו של הרב ישראלי פיתחו את ההבחנה הקיימת בדבריו בין מוסר ציבורי לבין מוסר של מתלמי

 .67יחידים, ראו דבריו שם, הערה 
וע"כ הותר לסכן יחידים במלחמה בשביל שלום הצבור כולו כי הדבר יכול עמוד הימיני, יז, ט: " 429

זה יש להעדיף באמת את להביא להצלת הרבה נפשות יותר ממה שעלולים ליהרג בחרב השונא... ב
שלום הרבים על היחיד". בדבריו שם הסביר הרב ישראלי שאין סתירה לקביעה זו מדין נכרים שאמרו 
"תנו לנו נפש מישראל ואם לא נהרוג כולכם", שאין מוסרים את היחיד להצלת הרבים, שכן שם 

סביר הרב ישראלי המדובר במסירה בידים של אדם ספציפי. במקום אחר )עמוד הימיני יא, ג(, 
לא עומד כאן האחד נגד הרבים, אלא שכאשר יש צורך למסור אדם בידיים אין אפשרות לבחור שכן "

 היחיד נגד כל יחיד ויחיד אחר מבין הרבים". 
 הרב שאול ישראלי, "מלחמת מצוה ומלחמת רשות", תושבע"פ י )תשכ"ח(, עמ' מט. 430
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במקרה שלפנינו לא שקל הרב ישראלי את הבעיה מאותה נקודת מבט ציבורית, כי אם מנקודת מבט 

   432כאן נשאלת השאלה לאן נעלמה אותה נקודת מבט ציבורית? 431אינדיבידואליסטית הרבה יותר.

חסת דווקא למצבים נראה שאין ליישב את העניין בפשיטות באמירה כי ההסתכלות הציבורית מתיי

שכן במקומות אחרים אנו מוצאים כי הרב ישראלי  433המוגדרים מבחינה הלכתית כשעת מלחמה,

מאמץ הסתכלות שכזו, ונותן ביטוי לתפישה הקולקטיביסטית בשאלת היחס שבין חיי היחיד והרבים, 

ת לשאלה על כן עלינו לתת את הדע 434מלחמה.הדיני מצויים בתחום  אף בדיונים הלכתיים שאינם

 היכן נעלמה אותה הסתכלות ציבורית? 

 

 כיצד מחדשים הלכות מדינה? 

 בכדי לחדד עוד יותר את השאלה נעיר הערה נוספת ביחס לדרכו של הרב ישראלי בחידושו הנידון כאן.

למעשה קבע כאן הרב ישראלי הלכה עקרונית מחודשת בתחום הלכות מדינה: דין פדיון החייל השבוי 

פדיון של כל שבוי אחר, ואינו כלול בתקנת חכמים הכללית המגבילה את מחיר פדיונו שונה מחובת ה

                                                           
ראלי, "הצלת רבים מול מעטים בהתמוטטות בנין", בתחומין ד )הרב שאול ישבדיון מאוחר יותר  431

עמד הרב ישראלי בצורה נחרצת על כך , הודפס מחדש בחוות בנימין יח(. 143-136תחומין ד )תשמ"ג(, 
:"שכשם שאין דוחין נפש שאין כל מקום להציל את חיי הרבים אם הדבר מותנה בנטילת חיי היחיד

, זאת בניגוד לתפישה הרואה 139עמ'  ,", שםת הרבהכן אין דוחין נפש אחת מפני נפשומפני נפש 
 ביחיד אבר של גוף שניתן לוותר עליו לטובת הכלל.

השווה לדברי הרב יעקב אריאל, שציין שהרב ישראלי דן בעניין "לפי הכללים המקובלים בהלכה  432
 של סיכון האחד לעומת סכנתו של אחר, במישור האישי", במקום להתייחס אל הענין "במישור

. מן 166חשיבה ציבורי שבו חלים כללים אחרים", הרב יעקב אריאל, באהלה של תורה, כרך ד, עמ' 
הראוי לציין לכך שבבואו לבסס את אותה ההסתכלות המתאימה לעיון בדיני המלחמה, הסתמך הרב 

. הרב אריאל הדגיש 162אריאל על דברי הרב ישראלי שהוזכרו לעיל, ראו דברי הרב אריאל שם עמ' 
( שאימוץ השקפה זו אינה מחייבת בהכרח מסקנה מעשית ספציפית ו"רשאית הממשלה 162שם )עמ' 

להחליט אם לסכן את החטופים לשם הצלחתה של המלחמה הכוללת במחבלים, או להיפך לסכן את 
הרב חיים דוד הלוי,  חריג זה ע"מ להציל את החטופים". הדגשה זו מצויה גם בדבריהמדינה במקרה 

אמנם השוו לדעת ד"ר מיכאל ויגודה,  .340לעיל, עמ'  426, ובדברי הרב זולדן הערה רב ז, נגעשה לך 
בחוות דעת שהגיש מטעם המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים, לידי הוועדה הציבורית לקביעת 

השופט מאיר שמגר. לדעת ויגודה השקפה  עקרונות לניהול משא ומתן לפדיון שבויים בראשות
ציבורית זו מחייבת את המסקנה שאין לשחרר מחבלים כלל ועיקר, וחובת המדינה לפעול להחזרת 
השבויים בדרך מבצעית בלבד. חוות הדעת שהוגשה ביום ח' תשרי תשס"ט מצויה באתר משרד 

 13-16, ראו שם עמ' http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaatהמשפטים: 
 .77, ו58, 51והערות 

( את ההדגשה בדברי הרב ישראלי לפיו התיחסות זו אל היחיד כאל אבר 428ראינו לעיל )ליד הערה  433
לאומי הנו גדר הלכתי המתייחס למצב המלחמה בדווקא. לאור זאת ניתן היה לומר שאין בגוף ה

הסתכלות זו שייכת לדיון בחובת השבת חייל שבוי לאחר שוך הקרבות וסיום הלחימה, ואין מקום 
לגדר הלכתי מלחמתי זה בדיון על השבתם של חטופים אזרחיים כאשר החטיפה בוצעה שלא כחלק 

ובהקשר לנקודה אחרונה זו ניתן היה אף לציין להתלבטותו של הרב אורטנר ממלחמה כוללת, )
 (.263לעיל, עמ'  403בשאלה זו בדיוק, ראו דבריו, הערה 

יחס לדרך הפעלת המשטרה בשבת. והשווה עוד לעיל בהתי 429דוגמא לכך בדבריו שצויינו בהערה  434
לעיל, שם  376לנאמר על ידי הרב קוק בפרק על מלחמת עזרת ישראל מיד צר בטקסט שליד הערה 

 מפורש שהענין הוא משום שמדובר במצוות הציבור ועניינו של הכלל, ולא קשור לדין מלחמה בהכרח.

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaat/
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של כל שבוי אחר. נבקש על כן לתת את הדעת לאופן בו ביסס הרב ישראלי את חידושו, ולמה שנוכל 

 ללמוד מכך על גישתו העקרונית בחידוש הלכות מדינה.

ן חידוש הלכתי עקרוני בתחום הלכות מדינה, תחילה יש להעיר על כך שעל אף שהרב ישראלי מציע כא

 הוא אינו תולה את חידושו במציאות המדינתית המחודשת. 

כוונת הדברים היא לכך, שניתן היה לומר כי אין ללמוד מן ההלכה שקבעו חכמים בזמנם למציאות 

, הרי החיים המדינתית. היות והחכמים מתקני התקנה לא פעלו במציאות של עצמאות מדינית יהודית

שאין כל אפשרות לראות בתקנתם בנוגע לחובת הקהילה לפדות שבוי מתוכה, ביטוי לדעתם בשאלת 

אילו היה הרב ישראלי מאמץ מהלך  435אחריות המדינה וחובתה של ממשלה נבחרת במקרה דומה.

ר עקרוני זה לא היה כל צורך לדון בדין החייל השבוי, שכן ניתן היה לקבוע באופן כוללני הרבה יות

שאין תקנת החכמים הידועה מגבילה כלל ועיקר את צעדיה של ממשלה נבחרת בשעה שהיא באה 

 להתמודד מול שאלה קרובה.

זו, כאמור, אינה דרכו של הרב ישראלי, המצמצם את חידושו לדין החייל השבוי. ואמנם בשעה שהרב 

הוא מניח כדבר מובן ישראלי עובר לדון בחובתה של המדינה לפדות את אחד מאזרחיה השבויים, 

מאליו שתקנת חכמים מחייבת את הממשלה במקרה זה, לא פחות משהיא מחייבת את טובי הקהל או 

 נציגי הקהילה בעבר.

תובנה זו, לפיה 'הלכת המדינה' המחודשת בנוגע לחובת המדינה בפדיון חייליה השבויים אינה נסמכת 

, מתחזקת לנוכח הרקע העיוני לחידושו של על ייחוס מעמד הלכתי מיוחד לצבא כנציג העם וכדומה

הרב ישראלי. העיקרון העומד מאחורי הפסיקה ההלכתית המחודשת נאמר ביחס למבוטח הפרטי 

 בחברת ביטוח, כאשר יסוד הדין נלמד מחובת הבעל לפדות את אשתו שנשבתה. 

דינה היהודית מהעיון בסוגיה זו עולה שלדעת הרב ישראלי אין חיץ עקרוני המבחין בין דיני המ

למכלול הדיונים ההלכתיים שהתייחסו לקהילות ישראל שבגולה. בהינתן שאלה מתחום הלכות 

 מדינה, על הפוסק לפנות למקורות ההלכה המקובלים וללמוד מהם הלכה למקרה שלפניו.

נראה על כן, שיש להבא מכאן חיזוק נוסף לטענה שהעלינו בפרק הקודם, ולפיו ההסתכלות הציבורית 

פיינה את מחשבתו ההלכתית במשך שנות החמישים והשישים כבר אינה מורגשת בכתיבה של שא

 שנות השבעים. 

מהעיסוק בסוגיות של הלכות מדינה צבא ובטחון נפנה לעיין בסוגיות מתחום הלכות רפואה, כאשר 

זיקה נפתח בסוגיית בעלות האדם על גופו שבה נוצרת במחשבתו של הרב ישראלי, כפי שנראה להלן, 

ישירה בין התחומים הקודמים של הלכות צבא ומדינה לתחום פרטי זה של הלכות רופאים ורפואה. 

                                                           
הכרה ברורה זו בין מציאות קהילתית למציאות מדינתית מודגשת בפתח חוות הדעת של ד"ר  435

לעיל.  ויגודה מציין לכך שאין לדמות את מניעיהם של מחבלים המצויים  432מיכאל ויגודה, הערה 
מעשיהם על המורל הלאומי, לאלו של השבאים במאבק לאומי מול מדינת ישראל המעונינים להשפע ב

בעבר שביצעו את מעשיהם על רקע כלכלי טהור. "זאת ועוד, מקורותינו דנים בשאלת פדיון השבויים 
ברמת הפרט והקהילה ולא ברמת המדינה הריבונית, וגם זו נקודה חשובה שצריך יהיה לתת עליה את 

מציאויות ההיסטוריות השונות כבר עמד הרב חיים הדעת". ויגודה ציין שם לכך שעל הבחנה זו בין ה
 דוד הלוי, בשו"ת עשה לך רב, ז, נג. 
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  חטיבה ג: הלכות רפואה

 בעלות אדם על גופו פרק א: 

האדם הנו חופשי ככלל לעשות בגופו ככל העולה על רוחו, ואולם השאלה הנשאלת מבחינה עקרונית 

 לקבל החלטה לפגוע בגופו, או למכור איבר מאבריו?  היא באיזו מידה הנו אדון לעצמו אף 

 הפולמוס מול הרב זוין

אחת מעמדותיו ההלכתיות הנודעות של הרב ישראלי היא קביעתו העקרונית שהאדם נחשב לבעלים 

קבע הרב ישראלי במסגרת פולמוס הלכתי שניהל מול דברים שכתב  ה זובסוגיעל גופו. את עמדתו 

ת מאמר שדן בבירור תוקפו ההלכתי של החוזה אותו תיאר שייקספיר במחזהו הרב זוין בנידון במסגר

'הסוחר מונציה'. לדעת הרב זוין אין כל תוקף הלכתי לחוזה מעין זה שערך מלווה הכספים שיילוק, 

לא רק משום שעצם קיומו כרוך בהכרח בעבירה על איסור תורה, אלא בעקבות פגם יסודי הרבה 

בעלות על גופו כלל, וממילא אין בסמכות האדם למכור את גופו בכל צורה יותר: להלכה אין לאדם 

הרב ישראלי התייחס ישירות לדברי הרב זוין במסגרת המאמר שכתב בעקבות תקרית  436שהיא.

קיביה, ובניגוד לעמדתו קבע שעל אף ההגבלות האיסוריות המוטלות על האדם ביחס לגופו, יש 

ים לאחר שפרסם הרב ישראלי את השגותיו על דברי הרב זוין, כשלש שנ 437לראותו כבעלים על גופו.

זכתה המחלוקת שביניהם ל'סיבוב שני', בו כל אחד מהצדדים עונה לדברי בר פלוגתתו, ומבסס את 

  438טענותיו המקוריות.

                                                           
שכט. וזה לשונו שם: "כח החיים של -הרב שלמה יוסף זוין, לאור ההלכה, תל אביב, תשכ"ד, שי 436

גוף האדם איננו שלו... אם הוא מוכר או נותן או ממשכן את בשר גופו לחתיכה ולקציצה למי שהוא, 
זה כאילו מקנה דבר שאינו שלו, שאין הקנין נתפס כלל", לאור ההלכה שם, עמ' שיח. "שעל הגוף הרי 

ואברי הגוף אין לאדם רשות כלל, מלבד רשות ההשתמשות בהם לעבודה וכדומה... הוא איננו בעליהם 
 והם אינם שלו, ולא יוכל לעשות בהם שום משא ומתן", לאור ההלכה שם, עמ' שכז. 

רשות ובעלות לאדם על גופו ניסח הרב ישראלי במלים אלה את עמדתו בקצרה "מכן,  שנים לאחר 437
בעודו חי... פרט למגבלות הקיימות מבחינה איסורית שקבעתן התורה והן: איבוד עצמו לדעת, לחבול 

הסכמת הנפטר  –בעצמו, ומסירת עצמו לסכנה וכיו"ב", הרב שאול ישראלי, "תרומת איברים מן המת 
, כפי שצויין שם הדברים נכתבו במקור בשנת תשנ"ג, 105ס )תשנ"ז(, עמ' -פחה",אסיא נטומעמד המש

שאלת בעלות האדם על גופו אינה וחזרו ונדפסו גם בחוות בנימין סימן קט. בהתאם לעמדה זו לפיה 
זהה לשאלת מדת החרות של האדם ביחס לגופו, הדגיש הרב יגאל שפרן שאין לקשור את השאלה אם 

לבחור שלא להזדקק לטיפול רפואי מציל חיים, לעמדתו של הפוסק בשאלת בעלות האדם  רשאי אדם
הרב יגאל בצלאל שפרן, "טיפול רפואי  "ששאלת הבעלות לחוד ואיסור השחתה לחוד", על גופו:

 . 344בהורים בניגוד לרצונם", תחומין יד )תשנ"ד(, עמ' 
שלה -דברים ל'משפט שיילוק'" )עמ' שלב תגובת הרב זוין לדברי הרב ישראלי כלולה ב"תוספת 438

ח של -שם(, שהדפיס במהדורה השניה של הספר בשנת תשי"ז. הרב ישראלי השיב לטענותיו בגליון ז
 שלו.-התורה והמדינה שיצא באותה שנה, ראו דבריו שם עמ' שלא
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מפורש הרב ישראלי מצדו, חזר ונתן ביטוי  439;מחלוקת זו של הרבנים זוין וישראלי נודעה בצבור

והדברים ניצבים  440,בהקשרים הלכתיים שונים במשך השניםהזו ית העקרונית לעמדתו ההלכת

  441בתשתית דבריו אף בסוגיות נוספות.

עמוד על הגורמים השונים נבקש לנסקור את דברי הרב ישראלי במחלוקתו מול הרב זוין, לאחר ש

  לעמדתו הייחודית. ותושהובילו א

במסגרת המאמר אותו כתב בעקבות תקרית קיביה.  לעיל, הרב ישראלי מעלה סוגיה זו לדיון נזכרכ

בין הנושאים המרובים בהם עסק במאמרו זה, ייחד הרב ישראלי דיון לבירור סיבת יחסה הסלחני של 

ישראל וזאת אף כאשר  יה של עםההלכה לתופעת המלחמה. ההלכה מתייחסת בחיוב אל מלחמות

התייחסות ההלכתית למלחמות שבין החינת ב הרשות שבמסגרתה נשפך דם נקי.מדובר במלחמת 

כלל עולמית תופעה נחשבות לחלק מלו אמלחמות לאף בעיני ההלכה לבין עצמם מגלה ש אומותה

  442לגיטימית ומקובלת.

 התייחסות הלכתית זו אומרת דרשני:בעיני הרב ישראלי אמנם 

 

                                                           
תית דעותיהם החלוקות של הרבנים ישראלי וזוין מוזכרים במספר מקומות באינציקלופדיה הלכ 439

: "שניים 11, ובנספח לערך "הנוטה למות" הערה 225רפואית, ולדוגמא בערך "הסכמה מדעת" הערה 
מגדולי הרבנים בדורנו נחלקו בשאלה אם יש לאדם בעלות כלשהי על גופו".וראה עוד ניסוחו של הרב 

שלח( -ההלכה עמ' שי-רנו דנו בשאלה זו ה"ר ש"י זוין זצ"ל )לאור: "בדו343לעיל, עמ'  437שפרן,הערה 
 ומו"ר ויבלח"ט ה"ר שאול ישראלי שליט"א".

שג, שי. ענין -הרב ישראלי חוזר ונזקק לחידושו זה במאמרו בענין הפלת עובר, עמוד הימיני עמ' שב 440
לעיל, שם  437הערה  זה מוזכר אצלו בפירוש במסגרת דיון בשאלת תרומות איברים שנים לאחר מכן,

מבסס הרב ישראלי את ההיתר והסמכות של אדם לתרום איברים מגופו בחייו, ולאחר מותו, על 
 עקרון הבעלות של אדם על גופו.   

שאלת  עקרון בעלות האדם על גופו ניצב גם בתשתית חוות דעתו ההלכתית של הרב ישראלי סביב 441
התוקף ההלכתי של הסכמת בני זוג לביצוע הפרייה מלאכותית שנתעוררה בעקבות פרשת הזוג נחמני, 
ראו על כך בדבריו שבחוות בנימין סימן קח. להצגה ולדיון בעמדתו של הרב ישראלי ראו הרב יועזר 

-125עמ'  סח )תשס"א(,-אריאל, "הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית לפי דרישת בן הזוג", אסיא סז
. הרב ישראלי ביסס את דבריו בענין על ההנחה כי זרעו של אדם או ביצית היוצאת מגוף האשה 102

נחשבים לממון ההורים, ועל כן יש לדון את הסכמת בני הזוג להליך הפריה חוץ גופית כהסכם שיוצר 
כשותפות גופית -שותפות ממונית ביניהם. על הקשר שבין תפישת הסכמת בני הזוג להפריה חוץ

גופית -ממונית, לבין שאלת בעלות האדם על גופו, ראו דבריו של הרב אברהם ח' שרמן, "הפרייה חוץ
 . 395אצל זוג פרוד", תחומין כב )תשס"ב(, עמ' 

עיין דבריו בעמוד הימיני, עמ' קפג, קפה. "שנראה להוכיח שמלחמת רשות היא לא רק מלחמה  442
בינם לבין עצמם", עמוד הימיני, עמ' קפה.  בין העמיםותרת שהותרה לישראל, אלא היא גם מלחמה מ

הוכחה לטענה אחרונה זו מוצא הרב ישראלי בעיון בהלכות קנין כיבוש מלחמה. מפורש בדברי חלק 
מהראשונים כי קנין כיבוש המלחמה נחשב לקנין תקף מכח דינא דמלכותא דינא, "ולפי"ז מוכרח 

 חמסנותאדמלכותא דינא, אבל  דינאוקית, שהרי קיי"ל הדבר לומר שעצם המלחמה איננה בלתי ח
לאו דינא )רמב"ם פ,ה מהל' גזילה הי"ג  ומ"מ שם. וכ"ה בשאר ראשונים(, ואילו היתה עצם המלחמה 
אסורה איך יתכן שיהא כיבוש קונה מכח דינא דמלכותא הרי אז היה זה חמסנותא ולא דינא", עמוד 

 הימיני, עמ' קפו.  
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אכן אם כי הדברים שאמרנו מתקבלים על הדעת מצד סוגיות הגמרא, עדיין קשה 

ום למה ואיך הופך להיתר מעשה של שפ"ד ע"י שאתה מגדיר את הפעולה להל

   443כפעולה מלחמתית. ומה הכח שבמלחמה להתיר איסורים?

 

 -בישראל כמו בין האומות  -מסקנת הרב ישראלי היא כי ההיתר ההלכתי לערוך מלחמת רשות  

ק את סמכויות השלטון מבוסס על העקרון ההלכתי של דינא דמלכותא דינא, המגדיר ומסדיר לא ר

 444כלפי תושבי ובני המדינה, אלא אף את היחסים שבין המלכויות.

לאחר שביסס את הקביעה הנ"ל, ממשיך הרב ישראלי לדון במסקנה הנובעת מכך. מתוך ההנחה כי 

ושזהו  445סמכות השלטון מבוסס על הסכמתם של בני המדינה להכרעות ולחוקים הנקבעים על ידו,

הרי שמכח העובדה שסמכות זו נוגעת אף  446תא בין בפנים המדינה ובין בין מדינות,יסוד דינא דמלכו

 יש ללמוד כי מועילה הסכמת האדם אף בוויתור על שלמות גופו או חייו. 447לדיני נפשות,

 בהסתכלות ראשונה מסקנה זו נראית אמנם מפתיעה, ואולם היא מתחייבת מן ההנחות שפורטו לעיל: 

 

                                                           
 עמ' קפה.עמוד הימיני,  443
בעמוד הימיני עמ' קפו דוחה הרב ישראלי את דעות הסוברים שדינא דמלכותא דינא יסודו בקנין  444

תוקף קנין כיבוש מלחמה נובע מדינא  -כיבוש מלחמה, שכן לדידו היחס שבין המושגים הוא הפוך 
בין  דמלכותא שבין האומות: "שכשם שיש ד"ד בפנים המלוכה, כך יש משפט הנוהג בין המלכים

מדינה למדינה. ועל כן גם כיבוש מלחמה צריך להיות עפ"י נוהג זה שאז ורק אז הוא קנין מתוקף דינא 
 דמלכותא", עמוד הימיני שם. 

הרב ישראלי מציין לדברי השולחן ערוך הרב שהבין בדעת הרמב"ם ש"דינא דמלכותא בפנים  445
א כנימוקו של הרשב"ם )בבא בתרא המלכות הוא מכח הסכמה וקבלה ברצון של חוקי המלכות". והו

 נד:( לדינא דמלכותא", עמוד הימיני עמ' קפו. 
לדעת השולחן ערוך הרב יש לחלק לענין זה בין דינא דמלכותא בפנים המלכות לבין זו שמסדירה  446

את היחסים שבין מלכויות שונים, שהרי לא ניתן לטעון שדיני כיבוש המלחמה מבוססים על ההסכמה 
ן של הצדדים הניצים: "שהרי כיבוש בא בעל כרחם של הנכבשים", ועלינו לומר "שיסוד והקבלה מרצו

דינא דמלכותא בין מדינה למדינה הוא על בסיס אחר מאשר בפנים המדינה", עמוד הימיני, עמ' קפח. 
הרב ישראלי דוחה חלוקה זו, וטוען שהיות והמלחמה נחשבת לחוקית רק כל עוד היא נעשית בהתאם 

"כשם שד"ד בפנים המדינה הוא מטעם הסכמה, כמו כן י"ל שנהגו המלכים", עלינו להבין של"מנהג 
שמה שנהגו בו המלכים והמלכויות השונות "ממלכתי ד"ד הוא מטעם הסכמה זו", -שגם במובן בין

קפט. עמדה זו קרובה לניסוחו -עמוד הימיני שם עמ' קפחנחשב כהסכמה כללית של באי עולם", 
אל וולצר של תורת 'מלחמה צודקת' הנשענת על תיאוריית ההסכמה החוזית שבין המשפיע של מיכ

 Mervyn Frost, Ethics in Internationalמדינות. להצגת עמדתו וביקורת עליה, ראו: 

Relationships: A Constitutive Theory, Cambridge, 1996, pp.130-134 וראו עוד הערתו של ,
 .477רביצקי להלן הערה 

הרב ישראלי מעיר על כך שלמעשה דיוק זה לא נסמך על ענין שהתחדש כאן בדיון על הבסיס  447
לחוקיות המלחמה, שכן ניתן לדייק דבר זה עצמו אף מהעיון בגדרי הדינא דמלכותא שבתוך המדינה: 

שגם הוא מקיף דיני נפשות ... והרי בפנים המדינה שאלה זו הן יש לשאול גם על ד"ד שבפנים המדינה "
ודאי הטעם לרמב"ם מצד הסכמת בני המדינה. וא"כ גם שם תעמוד השאלה מה תועיל ההסכמה", 

 עמוד הימיני, עמ' קפט.
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]ההדגשה במקור[ בזה הסכמה. התינח בענייני  תועיל מהל, אלא שכאן ישאל השוא

ממונות שהאדם הוא הבעלים על ממונו, אבל הן המדובר שלנו על היתר שפ"ד ומה 

שייך ע"ז הסכמה... אלא צ"ל שבתנאים מסוימים הסכמה מועילה גם במה שנוגע 

  448םלדי"נ. ואעפ"י שדבר זה נראה כמחודש, מ"מ נראה שהוא נכון, ונבאר הדברי

 

בכדי להצדיק ולהסביר מסקנה מוכרחת זו, לפיה מסורה בידי האדם הסמכות לוותר על חייו, פונה 

 הרב ישראלי לדון בשאלת רשות ובעלות האדם על גופו.

הרב ישראלי פותח בהצגת מסקנת הרב זוין במאמרו על משפט שילוק בהלכה לפיו אין לאדם בעלות 

. המקור הראשון עליו ביסס הרב זוין את מסקנתו, הוא ציטוט ומתחיל לדון בראיותיו 449על גופו כלל,

מדברי השולחן ערוך הרב בענין האיסור להכות את חברו גם אם האדם קיבל על כך רשות מפורשת 

מאת המוכה: "אסור להכות את חברו אפילו הוא נותן לו רשות להכותו כי אין לאדם רשות על גופו 

כי המכה את חברו ברשות גמורה נפטר בכך מחובת  במסכת בבא קמא נאמר 450כלל להכותו".

ואולם הלכה זו האוסרת את מעשה ההכאה גם לאחר קבלת הרשות על כך, אינה  451התשלומים,

מבוארת בתלמוד ובשולחן ערוך. לדברי הרב זוין, השלחן ערוך הרב חידש הלכה זו על סמך הבנתו את 

האדם לחבול בעצמו משום שאין האדם  הבסיס לאיסור החבלה העצמית. לדעתו ההלכה אוסרת על

הבעלים על עצמו, וממילא כהמשך ישיר להלכה זו, קבע השולחן ערוך הרב כי כשם שאין לאדם רשות 

 להכות את עצמו, כך אינו יכול להרשות לחברו לחבול בו. 

הרב זוין מציין לכך ששניים מגדולי האחרונים שדנו בשאלה זו קבעו להלכה שלאחר קבלת רשות 

וכן משום שסברתו  453ואולם על סמך העיון במספר סוגיות בתלמוד, 452תר לאדם להכות את חברו,מו

                                                           
 עמוד הימיני, עמ' קפט. 448
 לעיל. 436הערה  449
 ה, הלכות נזקי גוף ונפש, ד. שולחן ערוך הרב, חלק 450
 –המשנה בבבא קמא דף צב ע"א קובעת כי: "האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי  451

פטור". הגמרא שם )דף  -חייב, ע"מ לפטור  –חייב. קרע את כסותי, שבר את כדי  –חייב, ע"מ לפטור 
ל בלב שלם על הפגיעה בראשי צג ע"א( מבארת שההבדל שבין הרישא לסיפא הוא בכך שאין אדם מוח

איבריו, ואולם מבחינה עקרונית, המכה ברשות נפטר גם מתשלומים על פגיעה בגופו של חברו: 
פטור". וזה לשון המאירי בסיכומו שם: "דבר זה שבארנו בגופו  -"דתניא: הכני, פצעני על מנת לפטור 

אין אדם מוחל בכך הא אם אמר  שאפילו אמר לו על מנת לפטור חייב דוקא בראשי אברים שמן הסתם
 פטור", בית הבחירה, ב"ק צג ד"ה דבר זה. -'הכני ופצעני', אם אמר לו על מנת לפטור ועשה כן

הרב זוין ציין לדברי שנים מגדולי האחרונים, המנחת חינוך: "ונראה לענ"ד, דזה שחייבה התורה  452
ביו ואמו או חבירו אומרים לו שיכם במכה אביו ואמו או בחבירו, היינו דוקא בלא רשות, אבל אם א

או שיקללם, אינו עובר בלאו הזה ואינו חייב מלקות ולא מיתה... )ו(אין כאן עבירה כלל", מנחת חינוך, 
 מצוה מח אות ג, והטורי אבן. 

דוגמה לכך מימרות החכמים שבגמרא בסנהדרין )פד ע"ב( האוסרים על הבן לבצע פרוצדורה  453
חת וניקוז זיהום( באביו מחשש שמא יגרום הבן בטעות לפציעת האב. לדברי רפואית )כהקזת דם ופתי

הרב זוין ניתן להוכיח מכאן שעל אף שמן הסתם מעניק האב רשות לבנו לטפל בו, אין מתן הרשות 
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סבור הרב זוין שיש לאמץ את דבריו  454של בעל השולחן ערוך הרב נראית בעיניו כמשכנעת ומכריעה,

 להלכה על פני דבריהם. 

ר הוא מתחיל בערעור לאחר שהביא את דברי הרב זוין, מתחיל הרב ישראלי לפרוך את טענותיו, כאש

על פרשנותו לדברי השולחן ערוך הרב. הרב ישראלי חוזר על טענתו בדבר ההוכחה שקיימת מכך 

שהמושג ההלכתי של דינא דמלכותא, המבוסס לדעת בעל שולחן הרב עצמו על הסכמת בני המדינה, 

ברי השולחן ערוך נוסף על כך, טוען הרב ישראלי שהדיוק בלשון המובאה מד 455תקף אף בעניני נפשות.

הרב, מובילה דווקא למסקנה ההפוכה לפיה רשאי האדם למחול על הכאתו. נכון אמנם שלדברי 

השולחן ערוך הרב מתן רשות מהמוכה אינה מתירה לאדם להכות את חברו, אך הדיוק בדבריו מגלה 

 456שהמכה לאחר קבלת רשות אינו עובר עוד על איסור 'לא יוסיף' בשעת ההכאה.

מצטרף לדברי האחרונים אותם הביא הרב זוין שכתבו בפרוש שרשאי אדם למחול על איסור דיוק זה 

וממילא אין סיבה לומר שבעל שולחן ערוך הרב  457ההכאה ובכך לפטור את המכה מאיסור 'לא יוסיף',

                                                                                                                                                                             
מועילה להתיר את איסור החבלה. הרב זוין מציין לכך שהמנחת חינוך עצמו תירץ קושי זה, ואולם 

סברו מתיישב עם פשט הגמרא. הרב זוין הזכיר מספר ראיות נוספות אליהם לא לדעת הרב זוין אין ה
התייחס הרב ישראלי במאמרו המקורי, ודחאם בתגובתו בקצרה. כך למשל, לדעת הרב זוין ניתן 
להוכיח שאיברי האדם אינם בבעלותו מכך שהקוטע איברו של חברו מתחייב לשלם עבור הפגיעה 

הערכה ישירה של ערכו הממוני של האיבר האבוד. לדעת הרב זוין מכאן  בכושר העבודה, ואין מבצעים
ראיה שהאיבר עצמו אינו נחשב כחפץ הנתון בבעלות האדם, אלא שמתייחסים אל האדם כאל מי 
שזכות השימוש ניטלה ממנו. הרב ישראלי דחה ראיה זו באומרו שהסיבה לכך שאין תשלום ישיר על 

ניתן להעניק תג מחיר לאיבר מגוף האדם, עמוד הימיני, עמ' קצג,  האיבר הניזק הוא משום שכלל לא
. וראו בעמוד הימיני 486וראו עוד שכך כתב מעצמו גם הרב יעקב אריאל, באהלה של תורה, א, עמ' 

 שם את יתר דחיותיו. 
המנחת חינוך כתב כי "הסברא נותנת" שיש ברשות המוכה למחול על הכאתו. כנגד דבריו אלו טוען  454
ב זוין שסברא זו מוכרעת מכח סברת בעל שולחן ערוך הרב ש"אין הגוף ברשותו של האדם כלל, הר

 והרי זה כאילו נותן רשות על גוף אחר, על דבר שאינו שלו", לאור ההלכה , עמ' שכ.
"אולם כפי שראינו הרי מכח ד"ד בפנים המדינה, שהרב ז"ל עצמו מפרשו בפשיטות אליבא  455

ני המדינה, מוכרח הדבר שהסכמה מועילה גם לדי"נ. ולהלן יבואר עוד דהרמב"ם מכח הסכמת ב
 בע"ה", עמוד הימיני עמ' קפט.

דבר זה לא כתוב בדברי השולחן ערוך בפרוש, אך כך עולה להבנת הרב ישראלי מקריאה מדוקדקת  456
עובר של לשון הקטע כולו שהרי בסעיף א כתב השולחן ערוך הרב ש"אסור להכות את חברו ואם הכהו 

בל"ת", ואילו בסעיף ד לאחר שכתב שאסור להכות את חברו גם לאחר קבלת רשות לא הוסיף סיומת 
זו "ולמה השמיט ולא הזכיר "ואם הכהו עובר בל"ת" כמש"כ לעיל מזה?", עמוד הימיני, עמ' קפט. 

לכתוב  הרב ישראלי מוסיף לטעון שניתן להוכיח שלכך כוונת השולחן ערוך הרב, שכן אחרת היה צורך
שכאשר המוכה מוחל מראש על התשלומים המגיעים לו, מתחייב המכה במלקות כדין החובל בחברו 
בפחות משוה פרוטה שלוקה משום שאינו מתחייב בתשלומין, עמוד הימיני, עמ' קפט. ראיה זו הובאה 

וגם : "ג, ירולשים, תש"ס, סימן עט-אף על ידי הרב שלמה זלמן אוירבך, ראו מנחת שלמה תנינא, ב
חושבני שאם פטור מממון מסתמא הוא מתחייב במלקות כמו בהכאה שאין בה שוה פרוטה, וכמו 
שאמרו בכתובות ל"ב ע"א ביתומה ומפותה דכיון שליתא בתשלומין הרי הוא לוקה, וגם מזה נשמע 

אמנם הרב אוירבך לא כתב כן בתור הסבר לכוונת דברי אחד מקודמיו, אלא כראיה קצת כהמנ"ח", 
 . צמאית אותה הביא להצדיק את עמדתם ההלכתיתע

הרב זוין ציין שכך היתה אף דעתו של הטורי אבן, וכתב שאין לקבל את דבריו היות ולא הצדיק  457
עמדתו זו מעבר לאמירה הקצרה שכך מוכח מסוגיית הגמרא בבבא קמא בענין האומר לחברו פצעני 

ה שכן הסוגיה אינה עוסקת כלל בשאלה האיסורית על מנת לפטור פטור. לדעת הרב זוין ראיה זו תמוה
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חלק על דבריהם בנקודה ספציפית זו של האפשרות למחול על איסור 'לא יוסיף', ואם מחילה זו 

 458שמכאן הוכחה לכך שיש לאדם בעלות על גופו. מועילה הרי

אמנם אם מתן הרשות אכן מבטלת לדעת השולחן ערוך הרב את איסור 'לא יוסיף', מדוע פסק 

שההכאה אסורה אף לאחר קבלת רשות? בהסבר הענין טוען הרב ישראלי שיש להבחין בין שני 

את חברו עובר יחד עם האיסור איסורים שונים עליהם עובר אדם המכה את חברו. לדבריו, המכה 

שבין אדם לחברו הנלמד מ'לא יוסיף', גם על איסור עצמאי נוסף בין אדם למקום הנלמד מאיסור 

החבלה העצמית. כשם שאסורה החבלה העצמית אף ברצון האדם, כן אסור מטעם זה עצמו, ובקל 

ם שאינם תלויים זה בזה, וחומר, להכות ולחבול בחברו אף ברשות המוכה. היות ומדובר בשני איסורי

על כן גם לאחר שהמוכה מחל על חלק האיסור שבין האדם לחברו, מחילתו איננה מבטלת את חלק 

הרב זוין שלא עמד על חילוק זה שגה בכך שהבין כי האיסור להכות את  459האיסור שבין אדם למקום.

שאינו בעלים על גופו, חברו לאחר קבלת רשות, מורה על כך שמחילתו של האדם אינה מועילה משום 

בעוד שמחילה זו אכן פועלת לבטל את האיסור שבין אדם לחברו, אלא שאיסור ההכאה נשאר עדיין 

 מצד חלק האיסור שבין אדם למקום. 

עוד הוסיף הרב ישראלי לטעון, שהעיון בסוגיה התלמודית העוסקת בנסיון לברר את מקור איסור 

קשור כלל לשאלת בעלות האדם על גופו. כשם שהמגבלות  החבלה העצמית, מגלה כי איסור זה אינו

המוטלות על האדם ביחס לשימוש בחפציו מכח איסור בל תשחית, אינם מערערים על עצם בעלותו על 

חפצים אלה, כן הוא הדבר ביחס לאיסור החבלה העצמית שאין כל הכרח לקשור בינו לבין שאלת 

 461ופו אף כי נאסר עליו לפגוע בו שלא לצורך.האדם הנו בעלים על ג 460בעלות האדם על גופו.

                                                                                                                                                                             
של ההיתר או האיסור להכות את חברו ברשות, כי אם בשאלת החיוב בתשלומים במקרים השונים 
המנויים שם, לאור ההלכה עמ' שכ. את תמיהתו זו כנגד דברי הטורי אבן, מיישב הרב ישראלי 

מהדיוק בדברי סוגיית הגמרא שם שהמכה בפשיטות. לדבריו כוונת הטורי אבן היתה שניתן להוכיח 
את חברו ברשות אינו עובר עוד על איסור 'לא יוסיף', שאילו כן היה על הסוגיה לכתוב בפרוש 
שבמקרה זה הוא מתחייב במלקות כדין החובל בחברו בפחות משוה פרוטה )השווה לדבריו בהסבר 

 לעיל(.  456דברי השולחן ערוך הרב הערה 
הרב ישראלי אינו נזקק לדון בדברי המנחת חינוך, שכן בנקודה זו מסכים הוא עם דברי הרב זוין  458

שאין מקום לקבל את דברי המנחת חינוך שלאחר קבלת רשות הופך הענין להיות היתר: "היתר ודאי 
 בול בעצמו", עמוד הימיני, עמ' קצ.לא יתכן, שהרי לא עדיף מאילו הוא עצמו שג"כ אינו רשאי לח

"וע"כ מועיל מתן הרשות להוריד את איסור "לא יוסיף", אלא שעדיין נשאר האיסור )לחבול באדם  459
אף ברשותו י.ר.( שלמדים ממש"נ "וכפר עליו מאשר חטא", שהרי אחר לא עדיף ממנו עצמו וכנ"ל", 

 עמוד הימיני עמ' קצב.
רי הגמרא ברור שמקור איסור החבלה העצמית כלל אינו מכח הרב ישראלי מוסיף וטוען שמדב 460

הסברא שהאדם אינו בעלים על גופו. לדברי הגמרא מדרשת הפסוק למדנו שהחובל בעצמו נחשב 
לחוטא בכך שגרם צער לעצמו, "וא"כ ממקרה זה אין לנו אלא שהוא אסור, אבל שאין לו בעלות על 

... ומכל ממשכמו בשל אחרים  בשלותשחית" שקיים  גופו לא שמענו כלל". "תדע שהרי איסור "בל
מקום אין זה פוגע בבעלות האדם על חפציו. והטעם, שאמנם שלו הוא החפץ, אבל אין זה שייך לענין 

, וה"ה בציעור גופו, אמנם אסרה תורה לצער עצמו, אבל אין זה שייך לענין ה"שלו", היתר להשחיתו
 ימיני עמ' קצב. שלעולם גופו של אדם הוא שלו", עמוד ה
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אמנם, ממשיך הרב ישראלי ומבהיר כי הפרכות הנ"ל שייכות כולן רק לגבי הראיות שהביא הרב זוין 

להוכחת טענתו שהאדם אינו בעלים על גופו. אולם, בכל הנוגע לשאלת סמכות האדם לוותר על עצם 

א הרב זוין מלשון הרמב"ם והרדב"ז בהם נאמר חייו ועל נפשו, מודה הרב ישראלי שהראיות שהבי

  462במפורש שנפשו של האדם קנויה לבורא העולם ואינה נתונה בבעלותו נראים לכאורה כמכריעים.

ואולם, הרב ישראלי ממשיך לטעון שגם ביחס לשאלת הבעלות על הנפש אין התמונה כל כך פשוטה. 

ו, ולו באופן חלקי, שכן מחילת האדם על מדברי הרדב"ז במקום אחר, משמע שלאדם בעלות על חיי

הרב  463חייו מועילה לענין זה שהרוצח את חברו ברשותו של הנרצח אינו מתחייב במיתת בית דין.

ישראלי מיישב את הסתירה שבין המקורות בהסבירו שהבעלות על חיי האדם היא בעלות משותפת 

: הפגיעה באדם, והפגיעה בחלק לאדם ולאלוקים, כך שאיסור ההריגה כלול אף הוא משני חלקים

 הנשמה שבבעלות שמים: 

 

שע"ז נאמר "כי הנפשות  הקב"הונראית כוונתו שבנפש האדם ישנם שני שותפים: 

אשר לו ניתנה. זה שהרגו חטא גם כנגד האדם שבו נופחה נשמה זו,  והאדםלי הנה", 

 מיםשוחיוב מיתה שבידי בי"ד הוא מחמת התביעה שבין אדל"ח. אכן גם כלפי 

מחויב וזהו חיוב ביד"ש... ]מחילת ההרוג מפקיעה את[ החיוב בידי בי"ד כיון שהוא 

                                                                                                                                                                             
הקבלה מענינת לטיעונו זה של הרב ישראלי בפרט, ולדיון שבינו לבין הרב זוין בשאלת בעלות  461

בדיון הפילוסופי ביישוב הסתירה שבדברי ג'ון לוק בספרו "על הממשל המדיני". , האדם על גופו ככלל
בעלות על האדם יצור לוק קובע שם מחד כי לאדם בעלות על עצמו, ומאידך הוא מציין שלאלקים ה

 רפואיות השונות הנובעות משני הגדרות אלו, ראו:-כפיו. לתיאור הגישות האתיות
Courtney S., Campbell, "Body, Self, and the Property Paradigm", The Hastings Center 

Report, 22.5 (1992), 34-42 
 Edward Feser, "Self Ownership, Abortion, and the Rights of ליישוב הרמוני של כוונתו, ראו:

Children: Towards a More Conservative Libertarianism", Journal of Libertarian Studies, 

Volume 18, no. 3 (2004), 95-98.  לדעת קאס יישוב הסתירה מצוי בכך שכלל לא ניתן לדבר על
 Leon R,. Kass, "Is There a Right to בעלות על העצמי בדומה לבעלות על יתר החפצים, ראו:

Die", The Hastings Center Report, 23.1 (1993), 34-43. לקריאה שטרואסיאנית של הכוונה
 Harvey C. Mansfield, "Liberty and Virtue in the המסתתרת מאחורי הסתירה המכוונת, ראו:

American Founding", in P. Berkowitz (ed.), Never a Matter of Indifference: Sustaining 

Virtue in a Free Republic, Stanford, 2003, pp. 3-9. 
עמוד הימיני  עמ' קצג. זה לשון הרמב"ם )הלכות רוצח א, ד(: "שאין נפשו של הנהרג קנין גואה"ד  462

לא אלא קנין הקב"ה", ואלו דברי הרדב"ז )הלכות סנהדרין יח, ו(: "שאין נפשו של האדם קניינו א
 קניין הקב"ה". 

הכוונה היא לדברי הרדב"ז בהלכות מלכים )ט, ד( הכותב ביחס לדין הורג רודף במקום שיכול היה  463
להצילו באחד מאיבריו, שאינו נהרג במיתת בית דין, שסיבת הדבר הוא משום שהרודף הפקיר את 

ל נפשו", ואף על פי כן עצמו: "דכיון שהוא רודף הפקיר עצמו למיתה שהרי יודע הוא שהנרדף יעמד ע
 "חייב הוא לשמים כאילו הרג את הנפש".
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מחל בבירור. משא"כ החלק של דיני שמים, שהוא מצד "הנפשות לי הנה", לזה לא 

   464מועילה מחילתו, ע"כ חייב ההורגו ביד"ש.

 

גופו כלל, מבסס הרב  לסיכום המחלוקת, אם כן, כנגד קביעתו של הרב זוין שאין לאדם בעלות על

ישראלי את הדעה החולקת על פיה יש לאדם בעלות מלאה על גופו, ובעלות חלקית משותפת על חייו 

 465ונפשו.

 למדנות תיאולוגיה ותפישה פוליטית

עד כאן עיקרי דעות החולקים. לפני שנדון בשרשי המחלוקת בין החכמים, ניתן את דעתנו תחילה 

ן של הרב ישראלי. תחילה נעיר כי אבני הבנין המרכזיים בדבריו הינם לדרך הטיעון ולאופי המשא ומת

דברי גדולי האחרונים הרדב"ז, הטורי אבן, והשולחן ערוך הרב, שבדבריהם דן הרב ישראלי ארוכות. 

אמנם על אף שהדיון מתמקד בפירוש כוונת דברי אחרונים אלה, ואינו מתבסס ישירות על העיון 

להוכיח מסוגיות התלמוד עצמן, גוף הדיון בדברי אותם אחרונים מגלה הבלתי אמצעי במה שניתן 

חופש ויצירתיות פרשנית רבה. אין כאן דקדוק לשוני בדברי האחרונים והסתמכות ישירה על דבריהם, 

אלא נסיון לעמוד על כוונתם ולהצדיק את דבריהם. הרב ישראלי אינו דן אמנם ישירות בסוגיות 

יג את דקדוקיו בסוגיות אלו כמכריעים מכח עצמן, ואולם הנסיון להבין את התלמוד לגופן, ואינו מצ

כוונתם של האחרונים הללו בניסוח דבריהם הקצר, משמש בידו כמצע עליו מניח הרב ישראלי ומבסס 

 466את חידושיו הוא החוזרים לעיון בסוגיות התלמודיות עצמן.

                                                           
מהלך זה מסביר כיצד מחילת האדם מועילה לוותר על חלקו בבעלות על חייו, אך אין בכך עדיין  464

הסבר מלא להיתר המלחמה, שכן כיצד מספיקה הוויתור על חלק האדם בבעלות על נפשו ללא 
שמים? כאן מציע הרב ישראלי מהלך נוסף שלפיו פתרון הענין  שתצורף לכך וויתור מגבוה על חלקו של

נעוץ בהבחנה הלכתית הקיימת בין ישראל לבין אומות העולם. לדברי הרב ישראלי, התיאור בענין 
הבעלות המשותפת שבין אלוקים לאדם ביחס לחייו נכונה רק לגבי עם ישראל, ואילו אומות העולם 

שביחס לנטילת נשמתם מספיקה מחילת האדם. אמנם ניתוח  הינם בעלים בלעדיים על חייהם, כך
 רעיון מעניין זה חורג ממסגרת עיוננו הנוכחי.

כותבים שונים לא דייקו בהגדרות אלו, כך כותב רביצקי שלדברי הרב ישראלי אין ליהודי "בעלות  465
חמה על חייו ועל גופו" ראו: אביעזר רביצקי, "האם פיתחה המחשבה ההלכתית מושג של 'מל

אסורה'?", בתוך: מ' מאוטנר, א' שגיא, ור' שמיר )עורכים( רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, 
. ראו עוד דבריו של אחיטוב מהם משתמע שבנוגע ליהודי הסכים הרב 536תל אביב, תשנ"ח, עמ' 

אדם  ישראלי עם "המקובל וידוע על פי תפישותיהם של רבים מגדולי ההלכה והמחשבה, שחייו של
וגופו אינם קנויים לו", ראו: יוסף אחיטוב, "מלחמות ישראל ו'קדשות החיים'", בתוך: על גבול 

. אף הרב יעקב 349, עמ'  341-359עיון במשמעויות יהודיות בימינו, ירושלים, תשנ"ה,  -התמורה 
ד אריאל ייחס לרב ישראלי בטעות את הדעה כי לאדם בעלות משותפת עם הקב"ה על גופו, בעו

שמדברי הרב ישראלי עולה שהבעלות המשותפת נוגעת לחיי האדם ולא לגופו, ראו, הרב יעקב אריאל, 
 .485באהלה של תורה א, עמ' 

, שם ניתן לראות כיצד הרב ישראלי 456,457דוגמא יפה לכך ניתן לראות במה שהבאנו לעיל הערות  466
והרב אוירבך מעלים שניהם ראיה זהה מדברי התלמוד, אלא שבעוד שהרב אוירבך מציג את ההוכחה 
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פועל במסגרת מסורת הלימוד הליטאית דבר נו למדן וראש ישיבה היכפי שכבר הוזכר, הרב ישראלי ה

הבא לידי ביטוי בצורת דיוניו ההלכתיים. דבר זה בא לידי ביטוי בעצם העיסוק בשאלה עקרונית 

כשאלת בעלות האדם על גופו ולא בשאלה הלכתית פרטנית זו או אחרת, ובנסיון להבהיר את שרשי 

 467ן עליו עמדנו במקומות נוספים.ומקורות הדינים ולעמוד על הגדרותיהם היסודיות, מאפיי

כאשר בוחנים את פרטי המשא ומתן, ניתן להכיר בבירור בהסתייעות הבסיסית של הרב ישראלי 

בדפוסי המחשבה המקובלים במסורת הלימוד של הישיבות הליטאיות. כאשר הרב ישראלי מבקר את 

לי הניתוח הפרשניים פרשנותו של הרב זוין לדברי השולחן ערוך הרב, הוא עושה זאת בעזרת כ

הנהוגים בידי הלמדן הישיבתי הרגיל לחקור ולהתחקות אחר מרכיביו של המושג ההלכתי מתוך 

מגמה לזהות את 'שני הדינים' הקיימים בשורשו של המושג ההלכתי המורכב: הרב זוין הסיק את 

את  ואולם האם אין מקום לראות –מסקנתו מכח האיסור לפגוע באחר גם לאחר קבלת רשות 

האיסור כמושג הלכתי המורכב מחלקים שונים שאפשר וצריך להבחין ביניהם? הרב ישראלי מחלק 

בין חלקי האיסור המוטלים על האדם מגבוה, לבין חלקי האיסור הנובעים מבעלותו של אדם על 

עצמו, ומחדש שעל אף שמחילת המוכה אכן מועילה לבטל את איסור 'לא יוסיף', ההכאה עצמה 

  468יסורה מכח חלק האיסור שבין אדם למקום.נשארת בא

חקירה ישיבתית זו מסייעת בידיו לפרש מחדש את כוונת השולחן ערוך הרב, וכן להסביר את כוונת 

מהלך עיוני דומה חוזר על עצמו פעם נוספת בפירוש שמציע הרב ישראלי לדברי  469המנחת חינוך.

יחה: איסור בין אדם לחברו שהענישה עליו הרדב"ז והרמב"ם, בטענה שיש 'שני דינים' באיסור הרצ

  470מסורה לבית דין, ואיסור בין אדם למקום שנענשים עליו בדין שמים.

                                                                                                                                                                             
כחידוש עיוני שלו, הרב ישראלי מציע את הענין כהסבר לדברי האחרונים שקדמוהו, כאילו הם 

 שחידשו וכתבו את הדבר. 
רכו הלמדנית של הרב ישראלי בניתוח דבריו בסוגיית מלחמת הרשות, כבר עמדנו על אפיון זה של ד 467

 ובשאלת ניתוחי המתים.
חקירה יסודית בבירור גדרו של דין נתון, אם לשייכו למצוות שבין אדם למקום או למצוות שבין  468

א אדם לחברו, אופייני לרב ישראלי המעמיד את עיקר חידושו על בירורה של נקודה יסודית זו, ולדוגמ
 ראו דבריו בפרק על ניתוחי מתים בדיון בעניין איסור ביזוי המת. 

הרב זוין דחה את סברת המנחת חינוך בטענה שמסתבר לומר שאין האדם יכול להרשות לחברו  469
להכותו כל עוד אסור לו לחבול בעצמו. הרב זוין שקל אמנם את האפשרות ליישב את הקושי האמור 

הכאת החבר נובעים שניהם משני איסורים: "יש אמנם לדחוק בטענה שאיסור ההכאה העצמית ו
ולומר שאף על פי שהוא אסור לחבול בעצמו אבל הרי זהו איסור אחר, ולא הלאו של 'לא יוסיף', ולכן 
כשנותן רשות לאחר, אין גם על האחר הלאו של 'לא יוסיף'", אבל סבר מצד אחר שסברת השולחן 

ברא של הרב בשו"ע שלו מכרעת מצד אחר", לאור ההלכה, עמ' ערוך הרב מכרעת את הספק: "אבל הס
 שכ.
לדיון המקביל בהרבה לדברי הרב ישראלי, ראו אצל הרב שמואל אלעזר וולק, שערי טהר ו, מיאמי  470

. הרב וולק מדייק אף הוא בלשון הרדב"ז שהרודף 'הפקיר עצמו 249–244ביטש, תשל"ח, עמ'  
על חייו ועל כן ניתן הדבר למחילה, וכמו כן מצויים בין דבריהם למיתה', שלדעתו האדם הינו בעלים 

קווי דמיון נוספים. ההבחנה החשובה שבין דברי הכותבים היא, שבעוד דברי הרב ישראלי נכתבים 
במסגרת בירור הלכתי המבקש לברר את ההלכה למעשה, דיונו של הרב וולק הוא דיון למדני טהור בו 

ת נעשית בחפשיות מרובה ללא העכבות של פוסק הלכה הער לאחריות העלאת האפשרויות התיאורטיו
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כשאנו באים לנסות ולעמוד על שרשי המחלוקת שבין החכמים, עלינו לציין תחילה שאופי המשא ומתן 

מסגרת של מסורת של הרב זוין קרוב לזה של הרב ישראלי, וכי שני החכמים פועלים ככלל מתוך 

לימוד משותפת. השוואת דיוניהם במקרה זה מראה כי הנם מזהים את דברי אותם המחברים 

כאוטוריטות שיש להתייחס לדבריהם, ושניהם מקדישים דיון ארוך לביאור כוונת השולחן ערוך הרב 

הדמיון והטורי אבן. שניהם אף מסמיכים את טענותיהם על ציטוט מתוך דברי השולחן ערוך הרב, ו

הוא אף בכך שמדובר במקור אותו הם מפרשים כנסיון של מחבר זה לספק נימוק והסבר כללי לטעמו 

 של דין ידוע.

 שני החכמים אף עושים שימוש זה בכליו הפרשניים של זה על מנת לבסס את עמדותיהם המנוגדות.

א דמלכותא דינא. הרב קירבה זו מודגמת יפה בדחייתו של הרב זוין לדברי הרב ישראלי בסוגית דינ

ישראלי דחה כזכור את דברי הרב זוין בענין בעלות האדם על גופו מכח הטענה שיש לחלק בין שני סוגי 

איסור הכלולים באיסור ההכאה. בתגובתו, משיב הרב זוין באותו המטבע ודוחה את דברי הרב 

בחילוק ובהבחנה דומה  ישראלי בטענה שאף ביחס למושג ההלכתי של דינא דמלכותא דינא יש להכיר

בין רכיבים שונים. הרב זוין טוען שהרב ישראלי שגה בהנחתו כי כל סמכויות השלטון הכלולות במושג 

ההלכתי של דינא דמלכותא דינא נובעות ממקור ומשורש אחד משותף. לדברי הרב זוין המושג 

נפשות כאחד, ואולם ההלכתי של דינא דמלכותא דינא כולל סמכויות הנוגעים לתחום הממונות וה

  471הסמכות המתייחסת לכל אחד משני התחומים יסודה בשורש ומקור נבדל.

העמידה על הדמיון הרב שבין סגנון המשא ומתן והלך המחשבה הלמדני של הרב זוין לבין זו של הרב 

ישראלי, חשובה לנסיון לעמוד על שורש דברי הרב ישראלי. הדמיון האמור מוליך למחשבה שאין 

ת את המחלוקת שביניהם בדרכי לימוד נבדלות, אלא בגמישות ובמרחב הפרשני הפתוח בפני לתלו

 לומדים הפועלים מתוך מסגרת למדנית משותפת. 

ההכרה בגמישות המרחב הפרשני, ובריבוי הדעות והתקדימים ההלכתיים עליהם יכול הפוסק 

ל עמדה הלכתית נתונה, מעוררת את שאלת הגורמים הנוספים המובילים לבחירתה ש 472להישען,

 473והעדפתה על פני העמדות האפשריות המתחרות.

                                                                                                                                                                             
הנובעת מכך שדבריו הינם הוראה מעשית. ואמנם ראו אזהרתו המפורשת של הרב וולק על כך ש"לא 

 . 244כתבתי כל זה שבפנים רק מה שנראה מצד הסברא, אבל ח"ו למעשה", שם עמ' 
, אפילו בתחום הממונות אין כל הכרח להבין לאור ההלכה, עמ' שלג. ואמנם, לדעת הרב זוין 471

בכוונת דברי הרמב"ם שסבר כדעת הרשב"ם בנוגע ליסוד ההסכמי שבבסיס סמכות השלטון. עם זאת, 
 בנקודה זו הוא מודה לרב ישראלי שכך הבין השולחן ערוך הרב בדעת הרמב"ם. 

שו"ת הריב"ש )ס' תפד( בו בתגובתו לדברי הרב ישראלי, הוסיף הרב זוין וציין אל מקור נוסף מ 472
נאמר במפורש שהמכה את חברו לאחר קבלת רשות עובר עדיין על לאו של 'לא יוסיף' )לאור ההלכה, 
עמ' שלב(. הרב ישראלי השיב על כך בכותבו שאין בכך התקפה עליו כי אם על אותם אחרונים עליהם 

יהם בפנים, שסוברים שלא הן לא עלי תסוב תלונתו כ"א על הטו"א והמנ"ח שהביא דברהסתמך: "
 כהריב"ש", עמוד הימיני, עמ' קצב. ואינו חש בצורך להצדיק את צידודו בשיטת הטורי אבן דוקא.
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ברור שלא ניתן לענות על כך בתשובה כללית הנכונה תמיד, שכן אף אם דרכו הלימודית של הפוסק 

הלכתיים שונים על הכרעת ההלכה משתנה -היא אחידה ועקיבה, מידת השפעתם של מרכיבים מטא

 ממקרה למקרה. 

יש לבחון את האפשרות כי הבדלים תיאולוגיים בין שני החכמים השפיעו על העמדה במקרה שלפנינו, 

ההלכתית בה נקטו בשאלת בעלות האדם על גופו ועל חייו. שאלת בעלות האדם על גופו הינה שאלה 

הלכתית הנושקת בבירור לתחום ההגות וההשקפה, ועל כן לא מן הנמנע כי תפישות שונות בנוגע לטיב 

 אדם ביחס לאלוקיו השפיעו על דברי החכמים בדיוניהם ההלכתיים.עמידתו של ה

ואמנם ניתן למצוא עדות לקישור שבין עמדתו ההלכתית של הרב זוין להשקפה התיאולוגית הרואה 

את הגוף כפיקדון הניתן לאדם מאת הבורא, בקביעתו שיש לאמץ את דברי השולחן ערוך הרב שאין 

קביעתו זו משקפת היטב את בסיס ההשפעה  474זו 'מכרעת'. לאדם בעלות על גופו היות וסברתו

התיאולוגי, שכן אין מדובר בסברא הלכתית הלקוחה ממישור המחשבה המשפטית או המוסרית, או 

באנלוגיה הלכתית מכח ההשוואה לדין אחר, אלא בהצעה להסבר יסוד ההלכה הלקוחה כל כולה 

ההלכתי של הרב זוין למישור המחשבה  ממישור המחשבה התיאולוגית. הקישור שבין טיעונו

תיאולוגי. להסבר -התיאולוגית מתבטא אף בניסוח העקרון ההלכתי בו מסתייע הרב זוין במקור אגדי

כוונתו מצטט הרב זוין מדברי איוב המצדיק עליו דין שמים ו'מברך על הרעה' מתוך אמונה בצדק 

 ניתן לו כפקדון:  האלוקי, ומפרש את דבריו כהגדרת מציאות לפיו גוף האדם

 

כח החיים של גוף האדם איננו שלו... לא בלבד שהאדם אסור לאבד את חייו, כולם 

או מקצתם, אלא שאין החיים הללו שלו כלל. אם הוא מוכר או נותן או ממשכן את 

בשר גופו לחתיכה ולקציצה למי שהוא, הרי זה כאילו מקנה דבר שאינו שלו, שאין 

ן וה' לקח" איננה מליצה של תנחומין גרידא, אלא שזוהי הקנין נתפס כלל. "ה' נת

הגדרת המציאות. נתן הקב״ה את החיים להאדם שישתמש בהם, אבל לא שיהיו 

הבית, במובן זה, על -קנויים לו לעשות בהם כאדם העושה בתוך שלו... איננו בעל

 475עצמו!

                                                                                                                                                                             
הגמישות הפרשנית ניכרת בפרט בנסיון להתגונן מפני התקפות עיוניות, דרך הפירוש היצירתי  473

(, 438לי )ראה לעיל הערה המחודש של המקורות הסותרים. ב'סיבוב השני' שבין הרב זוין לרב ישרא
טען הרב זוין שאין בסיס טקסטואלי לדברי הרב ישראלי שכן לשון 'פטור' מתשלומים מופיע 
במקומות רבים אף כשיש על המעשה חיוב מלקות, וראו שם כיצד הרב ישראלי נחלץ מהתקפה זו 

 עמוד הימיני עמ' קצ. גיות השונות, בעזרת הבחנה חריפה בין הסו
 לעיל. 454ראו הערה  474
לאור ההלכה, עמ' שיח. ניתן לראות עוד את השפעתה של עמדה רעיונית זו על הליך הפרשנות,  475

ת בשינויי לשון כאשר נטיית הלב לכיוון רעיוני מסוים גורמת ללומד למצוא רמז למשמעות המבוקש
קלים ולא מחייבים. נראה שבכך תוסבר העובדה שהרב זוין פירש את דברי השולחן ערוך כנסיון לבטא 
את הסברא התיאולוגית לפיה אין לאדם בעלות על גופו, בעוד שהביטוי הלשוני ממנו דייק משמעות 
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כתי העומד בזכות עצמו, אלא ההסבר המוצע כאן לדברי איוב אינו מתפקד כתוספת אגדית לטיעון הל

 מוצע כיסוד הרעיוני המארגן את פרטי ההלכה השונים למכלול מושגי עקיב. 

אמנם ההתמקדות במשמעותם התיאולוגית של עמדות החולקים, מגלה בבירור שעמדת הרב זוין היא 

בעוד עמדת הרב ישראלי המקנה לאדם בעלות על גופו יוצאת דופן ומפתיעה שכן  476הצפויה,

  477את האדם כאדון לגופו וריבון על חייו". מחשבה הדתית אינה רואה"ה

אף שביקשנו לקשור בין עמדתו של הרב זוין לסברא התיאולוגית שעמדה ביסודה והשפיעה על העיון 

ההלכתי, אין הדבר מחייב להניח שהכרעתו ההלכתית יוצאת הדופן של הרב ישראלי, מונעת מעמדה 

וד דבריו. ואמנם, העיון בדברי הרב ישראלי בענין זה מורה על תהליך השקפתית ייחודית שעמדה ביס

הפוך. מניתוח דבריו עולה שהעמדה התיאולוגית הייחודית המשתקפת מדבריו לא קדמה לדיון 

ההלכתי, ולא שימשה גורם שהשפיע על אימוץ עמדתו ההלכתית הייחודית, וכי למעשה התרחש כאן 

 ת ביססה בעיניו עמדה תיאולוגית מיוחדת.מהלך הפוך: עיונו ההלכתי בסוגיו

שאלת  -היישום של מסקנה הלכתית קודמת אשר אליה הגיע מתוך עיונו בשאלה הלכתית אחרת 

הובילה את הרב ישראלי למסקנה המפתיעה לפיו האדם הינו  –המקור ההלכתי לסמכות השלטונית 

  478עות ממסקנה זו.בבחינת בעלים ממוניים על גופו, על ההשלכות התיאולוגיות הנוב

                                                                                                                                                                             
וסח התלמוד עצמו, זו: "אין לאדם רשות על גופו כלל להכותו", הינה חזרה כמעט מילולית על נ

מלשון הגמרא 'אין אדם רשאי לחבול בעצמו', נוסח מועט  אינו אלא שינויוכהערתו של הרב ישראלי "
 ואין לזה שום משמעות מיוחדת כפי שרוצה הגרשי"ז להכניס בדבריו", עמוד הימיני, עמ' קצב. 

ים, תשמ"א, סימן לה: ציץ אליעזר יד, ירושלכך כותב למשל הרב אליעזר יהודה ולדינברג, שו"ת  476
"שנתינת רשות לחבול בו מועיל רק לענין שהלה יהי' פטור מלשלם לו דמי ההיזק, אבל בשום פנים לא 
מועיל זה שלא יעבור עי"כ המכה גם על הלאו שבתורה על כך... וכך מצינו שפוסק כן בהדיא גם בשו"ע 

עד כדי נתינת רשות לחבול בו, דהגוף ו ננו בעלים על גופהגרש"ז מלאדי ז"ל... והיינו, מפני שהאדם אי
איסור דאורייתא החובל הרב מנשה קליין: "הוא קנינו של הקב"ה. והדברים עתיקים". והשווה לדברי 

בחבירו אין בידו למחול והתורה לאו דיליה הוא למחול, וגם הגוף לאו שלו", שו"ת משנה הלכות יד, 
אין הרב יעקב אריאל בפסקנות כי "מקובלנו ש במאמר בתחומין כתבניו יורק, תש"ס, סימן רסט. 

מבלי לציין כלל לדברי הרב ישראלי לאדם בעלות על גופו", ומציין כמקור לדבריו את דברי הרב זוין, 
. 100בנידון, ראו: הרב יעקב אריאל, "גניבת ביציות מגופה של אשה", תחומין כא )תשס"א(, עמ' 

זו הציג הרב אריאל את מחלוקתם כשקולה, וסיכם כי:  אמנם יש לציין שבמקום אחר בו דן במחלוקת
"השאלה אם האדם הוא הבעלים על גופו שנויה במחלוקת בין הפוסקים", הרב יעקב אריאל, באהלה 

 .490של תורה א, כפר דרום, תשנ"ח, עמ' 
הצביע שם על ייחודה של תפישת האוטונומיה האנושית . רביצקי 536, עמ' 465רביצקי, לעיל הערה  477

הלכתי', ורואה בה מקבילה לעמדה -העומדת בבסיס מהלכו הפרשני של הרב ישראלי 'בהקשר הדתי
הפילוסופית המסמיכה את היתרה של ה"מלחמה הצודקת" על ההסכמה מרצון של המעורבים, אמנם 

לעיל,  461ית, ראו את ההפניות בהערה בענין היחס שבין תפישת הבעלות העצמית לתפישה הדת
, הגדיר את דבריו של הרב ישראלי כאן כחידוש 465ובפרט דבריה של קמפבל. אחיטוב, לעיל הערה 

רבים מגדולי ההלכה והמחשבה, שחייו של אדם מופלג כנגד "המקובל וידוע על פי תפישותיהם של 
 . 349וגופו אינם קנויים לו", שם עמ' 



 

 137 

כוונתי היא, שכאשר הרב ישראלי ניגש לבירור שאלת בעלות האדם על גופו, ולבחון את תקפותן של 

הראיות שהובאו על ידי אלו שדנו בסוגיה זו לפניו, הוא לא ראה את שני צדדי הספק כשקולים. הרב 

ועה לו מראש, שכן ישראלי ניגש לבירור הענין מתוך נקודת פתיחה בה התשובה לשאלה היתה יד

ניתוח היסודות ההלכתיים של סמכות השלטון הובילה אותו זה מכבר למסקנה ההכרחית כי האדם 

הנו הבעלים על גופו. אשר על כן, כשהוא פונה לבחון את מקורותיה הישירים של סוגיה זו, מגמת 

כסותרת את בירורו אינה אלא הנסיון לישב את הקשיים העולים מכך שמסקנתו המקדימה נראית 

 הידוע ממקורות אחרים. 

כפי שהזכרנו, ברור היה בעיניו שאם הסכמת בני המלוכה למעשי השלטון, מוסרת בידיהם סמכויות 

הנוגעת לעניני נפשות, הרי שהדבר מוכיח שלאדם בעלות אף על חייו ונפשו. ואמנם, מסקנה זו לא 

רוש על כך שמסקנה זו מפתיעה ואף נתפשה בעיני הרב ישראלי כדבר המובן מאליו, והוא מעיר בפ

אולם, היות שלדעתו אין מנוס ממסקנה זו, הוא יוצא  479נראית בהסתכלות ראשונה כבלתי אפשרית.

לתור אחר היסודות ההלכתיים המבהירים מסקנה זו, וממילא בחינת הראיות שהובאו בדברי הרב 

לו בהן. מתוך הרצון ליישב קושי זוין, נעשית מתוך מגמה ברורה להפריכן ולהצביע על הליקויים שנפ

עיוני בו הוא נתקל בדיון בסוגיה הלכתית אחת )=שאלת מקור סמכות השלטון להוציא למלחמה(, 

פיתח הרב ישראלי תפיסה עקרונית שהובילה אותו, כמעט בלית ברירה, להציע חידושים מופלגים 

 בנוגע לפרטי הלכות בתחומי הלכה אחרים )=בעלות האדם על גופו(.

יתן להיווכח בנכונות תיאור זה מתוך דברי הרב ישראלי, אשר עוד לפני שהוא ניגש לבחינת ראיותיו נ

של הרב זוין ופרשנותו לדברי השולחן ערוך הרב, קובע ברורות ש"מכח ד"ד בפנים המדינה שהרב ז"ל 

רח עצמו ]בעל שולחן ערוך הרב[ מפרשו בפשיטות אליבא דהרמב"ם מכח הסכמת בני המדינה, מוכ

 .480הדבר שהסכמה מועילה גם לדי"נ"

וגית תיאולאם נכונה הטענה שהרב ישראלי לא אימץ את עמדתו יוצאת הדופן מכח עמדה אף אמנם 

מסקנה מחויבת מעיון הלכתי מקדים זאת כ אימץ מוקדמת בסוגית בעלות האדם על עצמו, אלא

 בסוגית סמכות הלשטון הרי שיש לעיין בטיבה של מסקנה מוקדמת זו. 

                                                                                                                                                                             
בהקשר לכך מן הראוי לציין, כי במאמר מוקדם יותר שפירסם הרב ישראלי כארבעה שנים קודם  478

לכן בענין "תוקף משפטי המלוכה בימינו" )פורסם לראשונה בהתורה והמדינה ב, בשנת תש"י, והודפס 
ד הימיני סימן ט(, התייחס הרב ישראלי עצמו בביטול מוחלט לאפשרות שסמכויות המלך מחדש בעמו

לעניני נפשות נובעים מהסכמת בני המדינה, שכן: "בני"ד שנוגע לדיני נפשות ואין אדם רשאי לחבול 
בעצמו, ומתוך כך הרי גם אין ערך להסכמתו, א"כ אי אפשר לומר שכל הטעם הוא שע"מ כן הוסכם 

 ה, ובעל כרחך שהוע נובע מעצם הסמכויות של דין המלוכה", עמוד הימיני, עמ' עה.מלכתחיל
וכלשונו שם: "צ"ל שבתנאים מסוימים הסכמה מועילה גם במה שנוגע לדי"נ. ואעפ"י שדבר זה  479

נראה כמחודש, מ"מ נראה שהוא נכון", עמוד הימיני, עמ' קפט. בתגובתו הביע הרב זוין את תמיהתו 
 להרוג מועילה הרשאה אם בה שיש מקום לדון בענין זה: "ייחס לי ״טיפול״ בשאלהעל עצם המחש

בשאלה זו, ולא עלתה על דעתי  כלל טיפלתי לא באמת כן. על מועילה, וחולק שאינה ומסקנה אדם
 ש״שאלה״ כגון זו צריכה טיפול", לאור ההלכה, עמ' שלג. 

 עמוד הימיני, עמ' קפט.  480
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כשבוחנים את מסקנתו ההלכתית המקדימה הנ"ל, נראה שלא עמדה בפני הרב ישראלי כל הכרח 

הלכתי פנימי לאמץ בדוקא את טענת הרשב"ם בדבר היסוד ההסכמי שבבסיס עיקרון דינא דמלכותא 

דברי הרשב"ם אינם  481דינא, שכן הסברים חלופיים של ראשונים אחרים בוודאי לא נעלמו מעיניו.

כלל כנגד דברי גדולי הראשונים האחרים, ואם אמנם טוען הרב ישראלי שכך סבר אף מכריעים כ

הרמב"ם, כבר השיב הרב זוין כנגדו, שאין כל הכרח לראות בדברי הרמב"ם הקצרים כוונה לבטא 

הרב ישראלי עצמו מודה בכך בתשובתו לטענות הרב זוין, ומסביר  482הבנה מקבילה לזו של הרשב"ם.

רמב"ם הוא סמך לחלוטין על פרשנותו של השולחן ערוך הרב. ואולם נדמה שגם בכך שבפירוש כוונת ה

אין למצוא הסבר מלא לאימוץ עמדה הלכתית זו, שכן ככלל אין זה מדרכו של הרב ישראלי ל'קבל 

נראה על כן, שיש לשייך את נטייתו של הרב ישראלי לאמץ עמדה זו,  483בהכנעה' את פירושי קודמיו.

זה לדברי הרמב"ם מספק צורך עיוני בסיסי של הרב ישראלי שחוזר על עצמו לעובדה שהסבר 

במקומות נוספים. הכוונה לכך שבפוגשו בהלכות הנראות כחריגות מתוך גדרי ההלכה המקובלים, 

מתאמץ הרב ישראלי להבין כיצד הלכות אלו תואמות את כללי ההלכה הידועים, ואף מאמץ הסברים 

כל זאת בכדי שלא להיזקק לאמירה כי המדובר בהלכה חריגה 'חוץ  הרחוקים מההבנה המקובלת,

במקרה שלפנינו הרב ישראלי מפרש את סמכות המלך בעניני נפשות  484טריטוריאלית' בלתי מוסברת.

כנובעת מהסכמת בני המדינה, משום שאימוץ הסבר זה לדברי הרמב"ם מאפשר להבין מנין נובעת 

  485.סמכותו של המלך לסטות מדיני התורה

                                                           
ו בקצרה להסבריהם של המהר"ץ חיות ושל החתם סופר. לדעת החתם הרב זוין מציין בתגובת 481

סופר סמכות המלך בישראל ובאומות להמית מחוץ לדיני תורה, נובע מכך שאלו דינים שהתירה תורה 
 שלד. -לתיקון העולם, לאור ההלכה, עמ' שלג

 לעיל.  471ראו הערה  482
שמשמע מניסוחו של הרב ישראלי כי נשען לענין זה על סמכותו ההלכתית של השולחן ערוך אף  483

הרב, אין להבין מכך שייחס לדבריו סמכותיות במדה זו שאין לחלוק על דבריו. כפי שניתן להיווכח 
בבירור מדבריו במאמר זה עצמו, אין לרב ישראלי כל מניעה לסטות מדברי השולחן ערוך הרב 

 (.445אה לו לנכון )עיין לעיל הערה כשהדבר נר
תפישה יסודית זו עמדה, לדוגמא, ביסוד עיונו בבירור כחה של הכרזת המלחמה להתיר לשפוך דם  484

 . 443נקי, ראו לעיל הערה 
י הרמב"ם בנוגע להסכמת בני המדינה למעשי השליט, נאמרו כקריטריון לזיהוי הרב זוין טען שדבר 485

שליט בעל סמכות, ולא להסביר את מקור סמכותו, לאור ההלכה, עמ' שלג. בתשובתו, טוען הרב 
ישראלי שהסיבה לכך שהשולחן ערוך הרב פירש את דברי הרמב"ם כנתינת הסבר למקור ההסכמי של 

הוא לא מוכן היה לקבל דין משונה מעין זה ללא טעם. לדעת הרב ישראלי, סמכות המלך, הוא משום ש
הוא לא היה מוכן להסתפק באמירה הכללית כי סמכות המלך מושתתת "אם על יסוד פרשת המלך 
ואם באיזה אופן אחר שהוא", שכן אין בעצם ההצבעה על מקורו המקראי של הדין בכדי להסביר את 

ניתן לו כח זה לסטות מדין תורה, והרי גם הוא כפוף בכל לדין  משום מהו, נימוקוייחודו: "אין לנו 
 התורה. ולזאת בא הרמב"ם )כמו הרשב"ם( לנמק שהוא מכח הסכמתם", עמוד הימיני, עמ' קצה. 
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 486עצם הנטיה הפרשנית לראות את כללי ההלכה כמקיפים את המקרים כולם, משותפת ודאי לרבים,

אמנם במשנת הרב ישראלי הופך הדבר לאבן יסוד עיונית ולקנה מדה מרכזי שעל פיו יש להעדיף 

 ולבחור מבין הפירושים המוצעים על ידי קודמיו.

יים הובילו את הרב ישראלי לאמץ כיוון מחשבה אמנם לאחר שהראינו כיצד שיקולים הלכתיים פנימ

אין לתלות את לאחר שביקשנו לטעון שו ;בעיניו בהסתכלות ראשונה כבלתי אפשריתהיה שנדמה 

 . את הדברים סייגהגיעה העת להלכתית קודמת, נדמה ש-דבריו בעמדה מטא

מדותיו אף אם הרב ישראלי הופתע בעצמו מהמסקנה אליה הגיע, יש להכיר עדיין בכך שע

כי רגיש ההשקפתיות המוקדמות תרמו את תרומתם למהלך הדברים. הכוונה היא לכך, שאילו ה

עמדה שקול אף אם המקורות אילצוהו ללא היה מקום לאמצה. עמדה בלתי אפשרית בעליל, מדובר ב

, לאמץ עמדה זו ולהכיר בה כאמתיתאילולי שהוא מוכן היה מחודשת, בעיניו מתחילה כשנראתה 

 . היה פשוט מחייבו לשוב לאחור ולאמץ הסבר חלופי ליסוד הסמכות השלטוניתהדבר 

להכיר בעמדה המחודשת בדבר בעלות האדם על גופו כעמדה נכונות זו נראה שיש מקום להבין 

על רקע הקישור הפנימי עליו עמדו רבים בין המחשבה הפוליטית המחייבת להעניק  אמיתית,

עינה את סמכות השלטון על הסכמת בני המדינה, לבין התפישה שואשר מאוטונומיה לבני המדינה 

  487כל ההשלכות העולות מכך.ענין רפואית המקבילה הרואה את האדם כבעלים על גופו ל-האתית

לסיכום, בניסיון לעמוד על הגורמים השונים שהובילו לעמדתו ההלכתית הייחודית של הרב ישראלי 

לך מורכב בו מאפיינים שונים של דרכו הלימודית, ועמדותיו בשאלת בעלות האדם על גופו, תיארנו מה

התיאולוגיות השפיעו זה על זה. ראינו כיצד ההכרח העיוני ליצור מבנה הלכתי קוהרנטי ועקיב, תרם 

לאימוץ עמדה הלכתית בסוגיה אחת, וכיצד מסקנה הלכתית זו הנתפשת בעינו מעתה כמחייבת גם 

הובילה לעמדה הלכתית ותיאולוגית מחודשת בסוגית  488ם,בבואו לדון בהקשרים הלכתיים אחרי

בעלות האדם על גופו. עמדה זו נדמית היתה כמפתיעה אף בעיני הרב ישראלי עצמו, ואולם בסופו של 

                                                           
בענין יחסם של חז"ל ל'חריגות' ומקרים הלכתיים יוצאים מהכלל, ראו דיונו של לייב מוסקוביץ  486

 Leib Moscovitz, Talmudicידו לדיונים קרובים בתורת המשפט הכללית: וכן הציונים המובאים על

Reasoning: From Causuistics to Conceptualization, Tubingen, 2002, 337-339 על הדמיון .
שבין דרך מחשבתם של חז"ל לזו של חכמים בדורות מאוחרים, ולזו של הלומדים הליטאיים בפרט, 

 . 364, 11ם, עמ' ראו הערתו של מוסקוביץ ש
חשוב לציין שבמקרה דנן אין מדובר בחריגה של מקרה פרטי נתון מהכלל ההלכתי, אלא בשאלת 

 החריגה האפשרית של עקרון הלכתי מוכר ומבוסס מהמערכת ההלכתית הכללית. 
 Alexandra A., George, "Marketing Humanity – Should We Allow the Saleראו למשל: 487

of Human Body Parts?", UTS Law Review 7 (2005) ,  
http://www.austlii.edu.au/au/journals/UTSLRev/2005/2.html 

ית, ערך 'תורת , וכן בהפניות שבאינציקלופדיה ההלכתית רפוא112–106ובפרט בטקסט שבין הערות 
 . 54המוסר הכללי' ליד הערה 

לעיל. עקרון הלכתי נוסף שילווה את הרב ישראלי בדיונים הלכתיים נוספים, זהו  440ראו הערה  488
ו, ההבחנה כי איסור הפגיעה בחברו מורכב מאיסור בין אדם למקום המצורף לאיסור בין אדם לחבר

 שג, בהסבר מעשה דר' חנינא בן תרדיון.-ראו דבריו בעמוד הימיני, עמ' שב

http://www.austlii.edu.au/au/journals/UTSLRev/2005/2.html
http://www.austlii.edu.au/au/journals/UTSLRev/2005/2.html
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דבר הצליח ליישבה על לבו, בזכות הקשר הרעיוני שבין תפישה פוליטית הסכמית לרעיון האוטונומיה 

 בתחום האתיקה הרפואית.

ף אף על כך שפרק זה מכיל אף הוא הנחה יסודית סמויה בשאלת היחס שבין היחיד לציבור. נעיר לבסו

הרב ישראלי מניח לכל אורך הדרך כי דיני הצבור הנם המשך ישיר עם דיני היחיד והפרט, ועל כן הוא 

למד מהנאמר במישור הציבורי לשאלת סמכויותיו של הפרט על חיי עצמו בעיני ההלכה, כאשר כלל 

 עולה בדבריו הטענה שמדובר בתחומים מנותקים שאין לחבר ביניהם.לא 
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 : ניתוח מתיםבפרק 

בפרק זה נעסוק בתשובתו ההלכתית של הרב ישראלי בענין שאלת ניתוחי המתים מתוך נסיון לעמוד 

 הקשרים שביניהם.על על מרכיביה הלמדניים וההגותיים ו

כמכתב אישי אותו שלח אל הרב הרצוג לאחר  תשובתו של הרב ישראלי נכתבה במקורה בשנת תש"ז

שקרא דברים שפירסם הלה בנידון, והדברים פורסמו לראשונה מספר שנים לאחר מכן מעל גבי דפי 

 'התורה והמדינה'.

פנתה הנהלת האוניברסיטה העברית בשאלה אל הרבנות הראשית, בעניין פקולטה  1947בשנת 

ניה היה בשאלת ההיתר לבצע ניתוחי גופות במסגרת לרפואה אשר ביקשו לפתוח במוסדם. מוקד הפ

לימודי האנטומיה, דבר הנחוץ לדברי הפונים להדרכתם הרפואית של המתלמדים, שכן כבר הוסכם 

אמצעית של הגוף -'ככלל ראשון', "שאת ידיעת גוף האדם אפשר לרכוש רק על ידי... הכרתו הבלתי

טרס הלכתי בנידון בכתב עת רבני שיצא באותם בעקבות פניה זו פרסם הרב הרצוג קונ 489ובנינו".

הרב ישראלי חיבר כאמור את נוסח הראשון של דבריו מתוך התייחסות ישירה לדברי הרב  490ימים.

כאשר עלה על  492וחזר ושכלל את הדברים לקראת פירסומם מעל גבי דפי 'התורה והמדינה', 491הרצוג,

קית את נושא ניתוחי המתים לצרכים הפרק הדיון בחוק האנטומיה שביקש להסדיר מבחינה חו

 רפואיים ומחקריים.  

הדיונים ההלכתיים של רבנים אלו ושל אחרים באותם שנים, לא היו הראשונים שנכתבו בענין. מאז 

תחילת המאה השמונה עשרה, תקופה לא ארוכה לאחר שניתוחי המתים התקבלו במרבית מדינות 

                                                           
מכתב הפניה המקורי שנשלח אל הרבנות הראשית בחתימתם המשותפת של רקטור האוניברסיטה  489

תמוז תש"ז(, -ג )סיוון-העברית ומנהל ההסתדרות הרפואית 'הדסה', הודפס בקול תורה א חוברת ב
 קדמה לבירורו ההלכתי של הרב הרצוג, ראו הערה הבאה.עמ' א. המכתב הודפס כה

ג -דברי הרב הרצוג הודפסו תחילה בהמשכים מעל גבי כתב העת קול תורה החל משנה א חוברת ב 490
, והדברים הודפסו מחדש בספרו, פסקים אייר תש"ט(-יסןח )נ-תמוז תש"ז( ועד לשנה ג חוברת ז-)סיוון

 תרד. -וכתבים, יו"ד ב, עמ' תקעד
-תשובת הרב הרצוג למכתבו המקורי של הרב ישראלי, מובאת בפסקים וכתבים יו"ד ב, עמ' תרה 491

תרח. הרב הרצוג הביע בין השאר את תמיהתו על כך שהרב ישראלי לא חיכה לראות תחלה את 
מסקנת דיונו של הרב הרצוג לפני שהביע את דעתו. אמנם יש לציין כי דברי הרב הרצוג פורסמו 

חודשים ארוכים, וכן את העובדה שהרב הרצוג עצמו כתב בפרוש כי דבריו הנם  בהמשכים במשך
"הערות שעלו ברעיוני כשנתעוררתי על ידי השאלה הנ"ל לחשוב  בענין זה של ניתוח המתים", 
שמטרתם "לעורר את החקירה והעיון מצד רבנן ותלמידיהון"  ואין לראות בדבריו דיון "אפילו 

 למעשה", פסקים וכתבים יו"ד ב, עמ' תקעד.להלכה, ואין צריך לומר 
תשי"ד(, שם -ו של קבצי התורה והמדינה )תשי"ג-פרסומם הראשון של הדברים נעשה בגליון ה 492

הופיעו דברי הרב ישראלי לאחר שני מאמרים נוספים באותו ענין מפרי עטם של הרבנים עובדיה 
בהתורה והמדינה שם כי כתב את  הדאיה והרב משה דוד וולנר. הרב ישראלי העיר בפתח דבריו

הדברים תחילה במכתב לרב הרצוג, ועבר עליהם מחדש ושיכללם בעקבות העיסוק בדברי חבריו 
שהופיעו באותו הגליון. בעמוד הימיני סימן לד, הדפיס הרב ישראלי את גוף הדברים מחדש מבלי 

 שינוי, ואולם החסיר את ההקדמה האמורה. 
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שבה ועלתה על שולחנם של חכמי ההלכה בנסיבות  אירופה כדבר שבשגרה, סוגיית ניתוחי המתים

  493היסטוריות משתנות.

במכתב הפניה אל הרבנות הראשית, הדגישו מנהלי האוניברסיטה העברית את הנסיבות ההיסטוריות 

המיוחדות ואת החשיבות הלאומית יוצאת הדופן. בניגוד למקרים קודמים בהם ההתמודדות עם 

נית כי הקהילה היהודית תתיר לנתח מתי ישראל, דרישה שנלוותה הסוגיה נעשתה לנוכח דרישה חיצו

פעמים רבות למסכת כללית של רדיפת הדת, כאן מדובר היה  בדרישה יהודית פנימית, שנולדה מתוך 

494הקשר ציוני ברור.
 

לנוכח מציאות זו, מסתבר כי נטייתו וגישתו הראשונית של הרב ישראלי היתה למצוא פתח של היתר 

ום חשיבות מציאת היתר שכזה בכדי לאפשר את הקמתה של פקולטה לרפואה. ואמנם לבעיה, מש

והמרומזת בדברים שכתב  495מגמה זו המתבקשת לאור השתייכותו האידיאולוגית הציונית דתית,

מתבררת מהעיון במהלך דיונו ההלכתי  496בהקדמת העורך לאותו גליון של התורה והמדינה,

  וממסקנותיו.

                                                           
 ליוגרפיה מוערת של הדיונים ההלכתיים בענין, ראו: הרב קלמן כהנא,הרב קלמן כהנא פרסם ביב 493

לסקירה מקיפה של . 338–303סקירה ביבליוגרפית", ספר אסיא ו, עמ'  -"נתוחי מתים בהלכה
ההיסטוריה הרפואית וההלכתית כאחת, ראו: הרב אברהם שטינברג, אנציקלופדיה הלכתית רפואית, 

 .583–546נתוח המת,  ירושלים, תשנ"ד, כרך רביעי, ערך
הרב הרצוג עצמו הדגיש את השוני האמור בפתח דבריו: "שאלה בדומה לזו נדונה כבר על ידי גדולי  494

התורה באירופא, אך במסיבות אחרות, כמובן מאליו. שם באה הדרישה בעטיים של צוררי ישראל 
לה מהאוניברסיטה בכוונתם הזידונית למנוע יהודים מללמוד חכמת הרפואה, וכאן לפנינו השא

העברית בכוונתה להקים כאן מכון לרפואה במטרה להעמיד רופאים משלנו מהאוכלוסיה היהודית 
בארץ הקודש, ומצעירים שיבואו מהגולה, ששם הפקולטות לרפואה הולכות ונסגרות בפניהם", הרב 

 יצחק אייזיק הרצוג, פסקים וכתבים, יו"ד ב, עמ' תקעד.
ל הרב יחיאל יעקב וינברג על הקשר שבין עמדתו האידיאולוגית של השוו לדבריו הנחרצים ש 495

ופתרון השאלה תלוי הרבה בהערכת המצב בעולם הרפואה, וביחס הפוסק לעמדתו בענין שאלה זו: "
אל המדינה ומוסדותיה; וגם בהבנת המצב במחקר מדע הרפואי, וביחס אל החכמים העוסקים במדע 

אביעד הכהן  .383לעיל, עמ'  496הרב יחיאל יעקב וינברג, הערה  ,זה, הן במחקר והן בשימוש למעשה"
הזכיר את שאלת ניתוחי המתים בין הנושאים שבהם לדבריו ניכרת בעליל השפעת האידיאולוגיה 

 Aviad Hacohen, "Religious Zionistהציונית של הפוסק על דיוניו, ראו על כך במאמרו: 

Halakhah – Is It Reality Or Was It A Dream?", in: C. I. Waxman (ed.), Religious Zionism 

Post Disengagement: Future Directions, New York 2008, 340–342  אמנם, נוסף על המניע .
להקל וכדומה, האידיאולוגי, ניתן לשייך את הרצון למצוא היתר למקורות נוספים כנטייה כללית 
 ואולם ההקשר הציוני דתי מובלט בדברי הרב ישראלי עצמו המובאים בהערה הבאה. 

בהקדמת העורך לכרך התורה והמדינה תיאר הרב ישראלי כיצד העיסוק בשאלת נתוחי המתים  496
עקב קבלת חוק האנטומיה, הנו חלק מתכנית הפעולה ההכרחית "הראויה לתקופתנו" של שילוב 

נה. מתוך התייחסות לסערה הציבורית שקמה באותם ימים סביב לשאלת גיוס הבנות התורה והמדי
לצה"ל, תיאר הרב ישראלי כיצד הגישות השונות שהתגלו לעניין בקרב הקבוצות השונות שבציבור 
הדתי, הושפעו מהיחס ההשקפתי השורשי של כל אחת מקבוצות אלה למדינת ישראל ככלל. בעוד אלו 

מתנודדת בין "שלילה מוחלטת לספקנות מסתייגת", ראו בסערה האמורה שגישתם אל המדינה 
הזדמנות לנגח את המדינה על שום שפעלה בניגוד לתורה, מתאר הרב ישראלי כיצד אנשי הפועל 
המזרחי השקיפו על הענין מנקודת מבט שונה. תנועת הפועל המזרחי "אשר נתן מכוחו ואונו לתקומת 

בראש דאגותיו, קבע אף לשאלה זו  את עמדתו בהתחשבות עם תפישה המדינה ואשר רואה את צרכיה 
 



 

 143 

את דבריו בתיחום היקף דיונו, ומודיע לקורא שאין הוא מתכוון לברר כי אם "שלש הרב ישראלי פותח 

נקודות מאותה שאלה עמוקה ומסועפת, והן: א. איסור הלנת המת. ב. השארת חלקים בלי קבורה. ג. 

 הוא מדגיש שאין בכוונתו לדון כלל בשאלה אם יש להחשיב את ההכרח המציאותי 497ניוול המת".

 499אף שנראה כי אכן כך היתה דעתו, 498המתים כצורך שיש להחשיבו כפיקוח נפש,ניתוחי  לבצע את

  500וכמו כן מעיר בקצרה במהלך דבריו על נקודות עקרוניות נוספות הדורשות עיון.

                                                                                                                                                                             
תשי"ד(, עמ' ה(. בהמשך דבריו -ו )תשי"ג-זו" )הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", התורה והמדינה ה

קבע הרב ישראלי שיש לברר את הלכות המדינה מתוך הכרה בכך ששילוב התורה במדינה הנו אפשרי, 
רה אל המדינה תתקרב גם המדינה אל התורה, אל אורח חייה, ואל וכי "בה במדה שנתקרב עם התו

דרך מצוותיה" )התורה והמדינה שם, עמ' ו(. הרב אלישע אבינר הגדיר את עמדתו זו של הרב ישראלי, 
כעמדה המחייבת "ללמד זכות על המדינה גם ברמה ההלכתית" וזאת במקביל ובנוסף ללימוד זכות 

לה ל"ביטויים של שמחה כאשר מסקנת הבירור ההלכתי הצדיקה את 'ברמה האמונתית', עמדה המובי
דרכה של המדינה", הרב אלישע אבינר, "על משנת התורה והמדינה של הגר"ש ישראלי זצ"ל", בתוך: 

. הגדרה קרובה שנאמרה מתוך 182–180הרב י. שריר )עורך(, גאון בתורה ובמדות, ירושלים, תשנ"ט, 
נוכל בעז"ה לקיים את התורה דבריו של הרב יחיאל יעקב וינברג: "התיחסות לנושא עיונינו ראו 

בארץ, אם נוכיח שתורתנו היא תורת חיים. וטעם זה כדאי הוא להקל את החומר שבדבר, ובפרט שיש 
רבנים גדולים המקילים בדבר. רגיל הייתי להחמיר בשאלה פרטית של רופא פרטי, ראו בספרי סי' 

עת לכלל ישראל ולמדינת ישראל, איני יכול לאסור, כי ברור לי כי קיט. אולם כיום, שהשאלה נוג
האיסור יגרום לפירוד המדינה מן הדת, ח"ו; ורופאי ישראל, המלמדים חכמה זו באוניברסיתאות 

הרב יחיאל יעקב וינברג, "נתוחי מתים במדינת ישראל" , תחומין יב )תשנ"ב(,  שבארץ, לא ישמעו לנו",
 .384עמ' 

ני, עמ' שיז. הרב הרצוג הצהיר בראשית דבריו שיעסוק בארבע נקודות: א. איסור ניוול עמוד הימי 497
המת. ב. הלנת המת ומות הקבורה. ג. הנאה מגוף המת. ד. גזל המת, ואולם, מסיבות שונות לא הספיק 

 לסיים את כתיבת התייחסותו לנקודה הראשונה, ראו פסקים וכתבים יו"ד ב, עמ' תקעד, תרטו. 
הימיני, עמ' שיז, שכב. הרב ישראלי חזר והדגיש לקראת סוף דבריו כי בחר לבחון במאמרו  עמוד 498

את הצדדים ההלכתיים של הבעיה העקרונית מבלי לנסות ולהעריך את שאלת פיקוח נפש, שם עמ' 
שכו. הרב ישראלי אינו מנמק את בחירתו שלא לעסוק בשאלה מרכזית זו, ואולם נדמה כי הסבר חלקי 

עובדה שדבריו נכתבו כתגובה לדברי הרב הרצוג. הרב הרצוג הצהיר בפתח מאמרו שאין הוא מצוי ב
רואה לנכון לדון לעת עתה בשאלת פיקוח הנפש, היות ונחיצות הענין עדיין לא התברר כל הצורך, 
וזאת משתי בחינות: א. לא נתברר עדיין מידת הצורך הרפואי שיש בביצוע ניתוחים על גוויות אדם, 

מת האפשרות התיאורטית להעביר את שיעורי האנטומיה בעזרת השימוש ב"שלדים מלאכותיים לעו
ותמונות פוטוגרפיות". ב. לא נתברר עדיין מידת הצורך להסתייע בגוויות של נפטרים יהודיים דווקא, 
לעומת האפשרות "לספק את צרכי המחלקה לאנטומיה בגופות של אינם בני ברית שיובאו מחוץ 

אופן שלא לנגוע בגופות של בני ברית", פסקים וכתבים שם עמ' תקעד. יש לציין כי לאחר לארץ, ב
שנים מועטות כאשר התעורר הענין מחדש, כתב הרב הרצוג כי נחיצות הענין נתברר מעל כל ספק, ועל 

תרכז. בירור -כן החל בעריכת בירור מקיף של סוגיית פיקוח הנפש, ראו פסקים וכתבים שם, עמ' תרטו
 זה לא התפרסם בשעתו, ואין בידי לקבוע כעת אם הגיע לידיו של הרב ישראלי. 

בהערת עורך למאמרו של הרב וולנר באותו גליון של התורה והמדינה, הביע הרב ישראלי את דעתו  499
כי אין להשליך מדברי הנודע ביהודה והחתם סופר שכתבו כי אין להחשיב את ניתוח המת לצורך של 

עוד אין 'חולה לפנינו', למציאות הקיימת בזמנו: "כבר דנו בזה הרבה מהאחרונים בדור פיקוח נפש כל 
שלפנינו ובדורנו, וחילקו בין הזמן והתנאים שהיו לפני הנוב"י והחת"ס לבין התנאים השוררים כיום. 

גם ו, עמ' רח. הערה דומה מצויה -ועין מזה במשפטי עוזיאל חיו"ד סי' כ"ח וכ"ט", התורה והמדינה ה
במאמרו של הרב הדאיה באותו גליון, שהדגיש שבימי הנודע ביהודה ניתן היה להשתלם במלאכת 
הרפואה דרך ניתוח גופות שאינם בני ברית, בעוד שבמדינת ישראל הדבר לא ניתן, "ואם לא נמצא 
שום אופן של היתר, לא ימצא שום רופא במדינה שידע ויכיר במלאכת הנתוח, ותרבה הסכנה ח"ו... 
ואם נצריך את הרופאים לנסוע לחו"ל להתלמד בממשלות אחרות, תגדל האיבה והשנאה לעם ישראל 
כולו וביותר למדינת ישראל, כאשר יווכחו וידעו, כי מותר להתעלל בגופות האינם יהודים, מה שאסור 
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דברי הרב ישראלי מחולקים, כאמור, לשלשה. החלק הראשון של דבריו מוקדש לבירור מקור וגדר 

אם איסור הלנת המת ניתן למחילה. לאחר שהרב ישראלי איסור הלנת המת, מתוך מגמה לברר ה

מסיק שאין מקום להתיר להלין את המת ללא קבורה, הוא פונה בחלק השני של הדברים לדון בשאלה 

אם מותר להשאיר אברים מהמת ללא קבורה בכדי שהניתוחים הנצרכים ייעשו באותם חלקי גופות. 

בורת רוב גופת הנפטר, ופונה על כן בחלק האחרון הרב ישראלי מוכיח שחובת הקבורה מתקיימת בק

של מאמרו לבחון את שאלת מקור איסור ניוול המת, זאת מתוך מגמה לברר אם מחילת הנפטר תועיל 

 להתיר את ניתוח וניוול האברים שיושארו לאחר הקבורה. 

בדה שלשם את חלקו הראשון של הדיון העוסק באיסור הלנת המת, פותח הרב ישראלי תוך ציון העו

ביצוע ניתוחי המתים מבחינה מעשית אין צורך לוותר על עצם קבורתו של המת, וכל שנדרש הוא 

מציאת היתר להלנת המת ולדחיית הקבורה לזמן מסוים. הרב ישראלי פונה על כן לברר האם מותר 

דון להלין את המת על פי בקשתו, תוך שהוא מציין לכך שקיימת קביעה הלכתית ברורה בנוגע לני

הכריעו על סמך דברי הגמרא  501המקביל של אדם המבקש שלא יקברוהו כלל לאחר מותו. הפוסקים

סנהדרין מו ע"ב שאין נשמעים לבקשה זו, ואולם לא מצינו בדברי הפוסקים קביעה ברורה ביחס 

לנידון המקביל בדבר אדם המבקש שלא יקברוהו מיידית לאחר מותו וילינו את גופו מספר ימים 

 הקבורה. קודם 

הרב ישראלי מסביר על כן ש'קוטב השאלה' מצוי בבירור הגדרת איסור הלנת המת ובפרט בירור היחס 

שבין איסור הלנת המת לחובת קבורתו. אם נכריע כי איסור הלנת המת מהווה מעין המשך של חובת 

הנפטר או  בזיון הקבורה, וזהה עמו בהגדרת הדין ובטעמיו )שאף איסור זה נועד למנוע בזיון למשפחת 

כלפי שמים(, הרי שכשם שנפסק שאין להישמע לבקשת האדם שלא להיקבר כלל, כן אין לנו לחוש 

לבקשתו שלא להיקבר מיידית. לחלופין אם נגיע למסקנה כי מדובר בשני דינים שונים תיתכן 

 המסקנה כי איסור הלנת המת נתון למחילתו של הנפטר: 

 

ר מתים על גבי קרקע מה ענין בזיונו... אולי אין איסור יש לברר איסור זה של הלנת שא

הלנה חמור בטעמו כמו עיקר הקבורה בכלל. שכאן אין זה אלא מצד בזיון האדם המת 

                                                                                                                                                                             
ו דמותר בגופות היהודים. בכל כיוצא בזה לא דיבר הנודע ביהודה ז"ל לאסור, ויודה שזה כחולה לפנינ

 ו, עמ' קצה. -משום הצלת נפשות, דאין לך פיקוח נפש יותר מזה", התורה והמדינה ה
כך לדוגמא ביחס לשאלה העקרונית האם בכלל יש לראות את ניתוח המת לצרכי מחקר רפואי  500

כפעולה של ביזוי וניוול המת, שמא לאור המטרה החשובה יש לראות בכך אפילו מעשה המכבד את 
שראלי מעיר בתחילת דבריו בקצרה: "שקשה להכריע, כיון שעצם העובדא יש בה מהבזיון המת. הרב י

ולא מהכבוד", עמוד הימיני, עמ' שיז. ובצורה דומה הוא מעיר בסיכום הדברים בסעיף זה, שאין 
להישמע לבקשתו של אדם לאחר את קבורתו, אם לא "נחליט בכלל, שאין בזה משום בזיון כלל 

 מטרות מחקרים מדעיים", שם, עמ' שכב. כשמלינים אותו ל
 הרב ישראלי מציין לדברי הרמב"ם הלכות אבל )יב, א( , ולדברי נושאי הכלים שדנו בפסקיתו. 501
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עצמו, שזה מראה שלא איכפת לן בו, אבל אין בזה משום בזיון של בני המשפחה או 

 502כלפי מעלה.

 

חובת הקבורה, הרי שאין מקום להלין את אם נקבע כי איסור הלנת המת מוגדר כהמשך ישיר של 

המת לבקשתו, שכן יכול אדם למחול על בזיונו האישי, אך לא על בזיון קרוביו וקל וחומר על הבזיון 

 הנגרם כלפי שמים. 

יש להכריע לכאורה את הספק בצורה פשוטה. מדברי הגמרא משמע כי  503אמנם, מהגמרא בסנהדרין

ר התורה להלין את גופותיהם של המחויבים תלייה בבית דין. איסור הלנת המת נלמד מהרחבת איסו

והנה איסור הלנת גופות הנתלים בבית הדין נאמר בתורה בפירוש כי הוא משום ש'קללת אלקים 

תלוי', כלומר, שאיסור הלנתם מכוון למנוע בזיון כלפי מעלה, ומכאן יש ללמוד אף את הגדרת איסור 

שזו המסקנה העולה לכאורה מדברי הגמרא, מדיוק בלשונו של הלנתו של כל אדם. ברם, אף על פי 

הרמב"ם נראה שיש מקום להבין אחרת, ולחלק בין טעם איסור הלנת הנתלים בבית דין לאיסור 

מעלה שדיני איסור  504להלין את כל המתים. זאת משום שהדיוק בלשון הרמב"ם בהלכות סנהדרין

 הלין את יתר המתים כולם. הלנת הנתלים בבית דין שונים מדיני האיסור ל

האיסור להלין את גופת הנתלה בבית דין מתייחס אך ורק להלנתו בהיותו תלוי, אך כל שהורידו אותו 

מעץ התלייה אין עוברים עוד על איסור ההלנה, זאת בעוד שלענין יתר המתים עוברים על האיסור כל 

  505שאין קוברים אותם ביום מיתתם.

ור הלנת התלוי בבית דין להלנת שאר המתים, מסיק הרב ישראלי שאף מחילוקי הדינים שבין איס

במקום שמצינו שהגמרא דימתה ביניהם בפירוש, אין הדבר מחייב כי מדובר בדמיון מלא ובזהות 

ממש. כך, על אף העובדה שלמדה הגמרא מדין התלוי כי איסור הלנת המת אינו קיים כי אם בהלנה 

רח להבין כי בשני המקרים מדובר באותו בזיון ממש. וכך, אף אם שיש בה משום בזיון, אין כל הכ

                                                           
עמוד הימיני שם עמ' שיז. הרב ישראלי קובע שעל הצד שמדובר אכן בבזיונו האישי של המת בלבד  502

את דברי התוספות סנהדרין מו ע"ב  ד"ה  'שורת הדין ששמועין לו', כאשר כראיה לכך הוא מציין
 קבורה.

תלמוד  -"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מנין למלין את מתו שעובר עליו בלא תעשה  503
מכאן למלין את מתו שעובר בלא תעשה", סנהדרין מו ע"ב. וכן שם מז ע"א:  -לומר כי קבור תקברנו 

אינו עובר עליו...  כי אמר רחמנא לא תלין נבלתו  -ותכריכין שמע: הלינו לכבודו, להביא לו ארון "תא 
 .לא" –בזיון. אבל הכא, כיון דלית ביה בזיון  דומיא דתלוי, דאית ביה -על העץ 

ח: "כיצד מצות הנתלין אחר שסוקלין אותן משקעין את הקורה -יד החזקה, הלכות סנהדרין, טו, ז 504
לזו ותולהו סמוך לשקיעת החמה ומתירין אותו מיד, ואם  בארץ ועץ יוצא ממנה ומקיפין שתי ידיו זו

לן עוברין עליו בלא תעשה שנאמר לא תלין נבלתו על העץ: ומצות עשה לקבור את כל הרוגי בית דין 
ביום ההריגה שנאמר כי קבור תקברנו ביום ההוא, ולא הרוגי בית דין בלבד אלא כל המלין את מתו 

 דו להביא לו ארון ותכריכין אינו עובר עליו".עובר עליו בלא תעשה, הלינו לכבו
מפורש אמנם בדברי הרמב"ם כי קיים מצות עשה "קבר תקברנו" שלא להשהות את קבורתו של  505

 מת זה, אך אין מדובר עוד בחובה הנובעת מאיסור בל תלין.
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האיסור להלין את הנתלים הוא למנוע בזיון כלפי מעלה, ייתכן שהבזיון שאליו מתייחס איסור הלנת 

 כל המתים הוא הבזיון למת עצמו. 

ה לסוגיות הגמרא לבסס את הטענ 506הרב ישראלי מוסיף ומביא מספר הוכחות מפירושי הראשונים

שאיסור הלנת כל המתים שונה בעיקרו מאיסור הלנת הנתלים בבית דין, ושאין מטרת איסור הלנת כל 

 507המתים למנוע בזיון כלפי מעלה.

הרב ישראלי אינו מסתפק בעצם הוכחת ה'חילוק', ובהבאת הראיות לכך שאין בהלנת המת מקום 

וא כך. לדעתו הענין מוסבר בכך לחשוש משום הבזיון כלפי מעלה, והוא מנסה להבין מדוע הדבר ה

שלאמתו של דבר אין בעצם הלנת המת משום בזיון למת עצמו, ועל כן גם אין הדבר גורם לביזוי כלפי 

מעלה. הבזיון שנגרם למת מכך שמלינים אותו אינו אלא הבזיון החברתי הנובע מכך שגלוי לעין כל 

 ת שמוטל עליהם: שקרובי האדם אינם מעריכים את כבוד הנפטר אינם עושים א

 

והיינו בע"כ שבמה שמלינים מת על מטתו, אין נראה כלל בזיון כלפי מעלה. ובהכרח 

שמה שלמדו מתלוי שיש בהלנה משום בזיון, הוא מצד הבזיון של המת עצמו, שמזה 

 508שמשאירים אותו ללא טיפול נראה שמזלזלים בו, וכנ"ל לשון רש"י עיי"ש.

 

ת הרב ישראלי גם בהמשך מהלך עיונו. שהרי אף אם הצליח הרב הסבר רעיוני מחודש זה משרת א

ישראלי לבסס עד לנקודה זו את הטענה כי איסור הלנת כל הנפטרים אינו משום הבזיון כלפי מעלה 

                                                           
שניתן בגמרא לא נאמר בפירוש כי הבזיון הנידון כאן הוא בזיונם של קרובי משפחת הנפטר. אף  506

היה להבין כי כוונת הסוגיא לדבר על החובה למנוע בזיון כלפי מעלה, לדעת הרב ישראלי ניתן להוכיח 
מהמשך דברי הגמרא כי כוונת הגמרא כאן לחובה למנוע בזיון מקרובי הנפטר דוקא. בהמשך מציעה 

הרוגי בית הגמרא להוכיח כי הקבורה היא משום 'בזיונא' )ולא משום כפרה( מכך שלא הביאו את 
ירבעם לקבורה. אם טעם הקבורה הוא חובת הדאגה לקרובי הנפטר מובן מדוע יכלו לוותר על 
הקבורה במקרה זה, ואולם אילו החשש היה מפני הבזיון כלפי מעלה, לא מובנת הראיה. אלו החשש 

עים, שכן מבזיון הוא הבזיון כלפי שמים, אין מקום לוותר על קבורת הנפטר גם כשהוא וכל קרוביו רש
כל עיקר דין הלנת המת שהוא משום הבזיון כלפי שמים לא למדנו אלא מהלנתו של החוטא הרשע 

 הנתלה בבית דין.
ראיה אפשרית לכך אפשר להביא, לדעת הרב ישראלי, מדיון הגמרא בסנהדרין שם בענין בקשת  507

עוונותיו של אדם שכלל לא יקברוהו, שם מתלבטת הגמרא אם חובת קבורת המת יסודה בכפרת 
הנפטר, או ברצון למנוע בזיון לקרובי משפחתו. ניתן לדייק מכאן שאין בהלנת המת חשש משום בזיון 
כלפי מעלה, שאילולי כך, מדוע לא הזכירה הגמרא את החשש מפני בזיון זה שהוא 'יותר גדול וחשוב' 

עלה, והיינו בע"כ ]בעל מבזיון קרובי הנפטר. "ומוכח מזה שאין מקום לדון כלל מצד בזיון כלפי מ
כרחנו[ שבמה שמלינים מת על מטתו, אין נראה כלל בזיון כלפי מעלה. ובהכרח שמה שלמדו מתלוי 
שיש בהלנה משום בזיון, הוא מצד הבזיון של המת עצמו, שזה שמשאירים אותו ללא טיפול נראה 

ש אחרון זה נרחיב לקמן, ליד שמזלזלים בו, וכנ"ל לשון רש"י", עמוד הימיני, עמ' שיח. על טיעון מחוד
 .543הערה 

 עמוד הימיני, עמ' שיח. 508
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כבאיסור הלנת החוטא שהומת בבית הדין, אין הדבר מאפשר עדיין לטעון כי איסור הלנת המת 

לפני שיוכל לטעון  509עצמו, ואשר על כן איסור זה ניתן למחילה.ממוקד כולו בצורך למנוע בזיון מהמת 

כך, עדיין מוטל על הרב ישראלי להוכיח שיש להבחין בין איסור הלנת המת לדין הקבורה, שכן אחרת 

תישאר המסקנה שלא נוכל להישמע לבקשת הנפטר וזאת משום החשש לבזיון קרוביו. את ההוכחה 

י בפירוש אותו הוא נותן לדברי התוספות הנשען על ההבנה הנחוצה לענין זה מוצא הרב ישראל

  המחודשת הנ"ל בהסבר מהות בזיון המת.

כהמשך לחידושו הנ"ל טוען הרב ישראלי שאין מקום להשוות בין דין הקבורה לאיסור הלנת המת. 

 אם אכן איסור הלנת המת נובע רק משום הבזיון הנגרם למת על שקרוביו אינם מקיימים את מצוות

הקבורה המוטלת עליהם, הרי שמוכרח הדבר כי לחובת הקבורה גופא מקור עצמאי קודם, וחובת 

הקבורה גופא אינה נובעת מחשש הבזיון למת. לטענת הרב ישראלי, מהלך רעיוני זה מצוי בדברי 

  510התוספות בסוגיא שם.

ת המת ממוקד כולו כי איסור הלנ נולאמץ את המהלך הנ"ל כולו ולהסיק ממיהיה ניתן אמנם בכדי ש

מנו להניח כי אכן שני מקורות נבדלים הם שמ ש, יעוד בחייו בכבוד הנפטר וממילא נתון למחילתו

וחובת קבורת המת. ואולם, בחינת הדברים מגלה שאין הדבר כך, וכי מקור הלנת המת מדים איסור נל

שת הפסוק שבתורה חובת קבורת המת לא למדנו כי אם מדרזאת משום שמקורה של  .האיסורים זהה

לשני האיסורים מקור מקראי זהה, מתחייבת לכאורה המסקנה אם אכן איסור הלנתו. אשר עוסק ב

לאחר שביסס באופן  ,כך 511כך שאין מקום לחלק ביניהם.וענינם כי מדובר באיסורים זהים בטעמם 

ספק עתה לי ראשוני את ההבחנה בין גדר חיוב קבורת המת לבין איסור הלנת המת, מטיל הרב ישרא

  512הבחנה זו מכח העיון במקור מצוות קבורת המת.של  פהתוקדבר ב

                                                           
 עמוד הימיני, עמ' שיט. 509
ולזה מחדשים התוס', שאי אפשר לומר שעיקר דין הקבורה יהיה מחמת בזיון המת לחוד, כי אין " 510

ה שנרקב ומתבקע לבסוף אין זה בזיון לו כי זה סוף כל לו כלל בזיון מה שנשאר על מטתו, ואפילו מ
אז שייך לראות בזה בזיון...  ומה שאמרו בגמרא שאפילו הלנה יש  יוצא מן הכללהאדם, ורק אם הוא 

שכבר יש דין קבורה מאיזה טעם אחר שהוא, אם אין מטפלים במת זה  לאחרבה בזיון וכנ"ל, היינו רק 
ת בזה בזיון, אבל שעיקר דין קבורה תחדש התורה מחמת בזיון ושלא כשאר מתים, אז שייך לראו

 מוד הימיני, עמ' שיח.המת זה ודאי לא יתכן, כי "למת אין בזיון אם שוכב על המטה בכבוד", ע
הרב ישראלי מסביר כי אם חובת הקבורה ואיסור הלנת המת נלמדו שניהם ממקור אחד, הרי  511

ורים, שכן אין ליצור הבחנה בין גדרי האיסורים שנלמדו שהדבר מחייב הבנה מחודשת של גדרי האיס
שניהם מפסוק אחד. ואולם, לכאורה נראה שקיימת הבחנה שכזו, שהרי ההיתר להלין את המת 
לכבודו מורה על כך שמדובר באיסור הממוקד בכבודו האישי של הנפטר הניתן למחילה, בעוד שלמדנו 

שלא יקברוהו:"ואם נאמר שעל ההלנה יכול הוא ביחס לדין הקבורה שאין להישמע לבקשת המת 
למחול, כמו כן עלינו לומר שיכול הוא למחול על דין הקבורה, כיון שכנ"ל אין לנו מקור לחיוב הקבורה 

 . 513אלא המ"ע ]המצוות עשה[ דביום ההוא" )עמוד הימיני, עמ' שיט(, וראו להלן הערה 
אם מצוות הקבורה נלמדת מהכתוב "קבר תקברנו ביום ההוא", ומצווה זו נאמרת רק ביום  512

המיתה, הרי שמכך שמלינים את המת לכבודו, ניתן ללמוד כי מצוה זו נדחית מפני כבוד המת, ועלינו 
להסיק מכך שמדובר במצווה ש"אף היא לא נאמרה אלא מצד בזיון המת". אם כך, הרי שנשמטת 

להבחין בין מצוות הקבורה לבין איסור הלנת המת: שאם "נאמר שעל ההלנה יכול הוא  הבסיס
 למחול, כמו כן עלינו לומר שיכול הוא למחול על דין הקבורה", עמוד הימיני, עמ' שיט.
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הרב ישראלי מאריך בנסיון למצוא מקור עצמאי אחר ללמוד ממנו את חובת קבורת המת, שכן מציאת 

מקור חלופי שכזה, יאפשר לקיים את ההסבר המוצע תחילה בנוגע להבחנה שבין הדינים. אולם, 

לי מקום לומר בדעת חלק מהראשונים כי הבינו כי מקור חובת הקבורה אינו למסקנתו על אף שיש או

נלמד דווקא מאותו מקרא עצמו, הרי שלהסבר זה אין מקום בדעת הרמב"ם. מכאן מסיק הרב 

ישראלי שלדעת הרמב"ם חובת קבורת המת ואיסור הלנתו זהים במקורם ובגדריהם, ואת הקשיים 

לדברי  513ת הרמב"ם באיסורים שהנם בבחינת גזרת הכתוב.שהועלו יש ליישב בכך שמדובר להבנ

הרמב"ם להלכה, כשם שאין להישמע לבקשת המת שלא לקוברו, כך אין לקבל את בקשתו להלינו 

 לאחר מותו, ואין להקל נגד דברי הרמב"ם בספק איסור תורה. 

, וכי קיימת לאחר שהסיק שמבחינה עקרונית אין להתיר את דחיית הקבורה עצמה אף לבקשת הנפטר

חובה לקבור את המת מיד ביום מיתתו, עובר הרב ישראלי לחלק השני של תשובתו, שם הוא דן 

בשאלה אם מותר להשאיר חלקים מן המת ללא קבורה כך שניתן יהיה לבצע את הניתוחים הנדרשים 

ל באברים אלה. האם חובת הקבורה מתקיימת בקבורת רוב גופו של המת, שמא חובה זו חלה על כ

 חלק ואיבר מגוף הנפטר? 

בחלק זה של דבריו, נסמך הרב ישראלי על דברי המשנה למלך )סוף הלכות אבלות( שכתב שאין חיוב 

קבורה חל כי אם על ראשו ורובו של מת. הרב ישראלי מציין לדעתם של מספר אחרונים שהסבירו 

אולם מן הרגע שנוצרה חובת ששיעור זה של 'ראשו ורובו' נאמר בכדי להטיל חובת קבורה על המת, ו

לטענת הרב ישראלי אין לפרש כן את  514קבורה, חובה זו חלה אפילו על חלקים קטנים מאותו המת.

כוונת המשנה למלך הסבור כי "חיוב הקבורה לעולם הוא רק על ראשו ורובו ולא על מה שנשאר לאחר 

                                                           
(, קובע הרב 511בכדי ליישב את הקשיים השונים בהבנת דעת הרמב"ם )ראה לעיל ליד הערה  513

ישראלי: "שלדעת הרמב"ם יתפרש מה שאמרו בגמרא "כי אמר רחמנא לא תלין דומיא דתלוי דאית 
האיסור,  הגדרתהאיסור מצד שמבזין המת, אלא שזוהי רק טעם ביה בזיון", אין הכוונה לומר שזהו 

של איסור זה שלא להלין כלומר שרק הלנה מבזה אסרה תורה, ולא הלנה שהיא לכבודו, אבל הטעם 
לעולם נשאר בלתי מפורש, והרי הוא ככל ההלכות שאין דורשין טעמא דקרא... ודינו כגזה"כ שאין 
דורשין טעמו", עמוד הימיני, עמ' שכא ]ההדגשות במקור[. יש להעיר כי לפנינו דוגמא למגבלות הפרשן 

ישראלי היא לחתור להבנת טעמי  בהתמודדותו עם מקורותיו. כוונתי לכך שנטייתו הלמדנית של הרב
הדינים ולא רק גדריהם. נטייתו זו נכרת היטב במאמרו זה בניסיונו החוזר ונשנה לעמוד על טעם 

 איסור הניוול, כאשר רק בדלית ברירה נאלץ הוא לומר שבעיני הרמב"ם מדובר בגזירת הכתוב. 
יכל טוקצינסקי. בשו"ת אור הרב ישראלי מציין לדברי הרב מאיר שפירא ולדברי הרב יחיאל מ 514

המאיר )סימן עד( בתשובתו בענין ניתוחי המתים התבסס הרב שפירא על דברי הירושלמי )נזיר א, א( 
"תקברנו כולו ולא מקצתו, מיכן שאם שייר ממנו לא עשה כלום", לדחות בזאת דברי מי שביקש להקל 

בו וקברוהו, ואחר כך נמצא עוד אבר בענין. ובגשר החיים כתב הרב טוקצינסקי כי "כשנמצא ראשו ורו
או כזית בשר, חל כנראה לכולי עלמא חיוב הקבורה על האבר הנשאר או כזית הבשר", וכראיה לכך 
ציין לדברי השולחן ערוך )יו"ד, שעד, ב( בענין כהן שנטמא בקבורת מת מצוה ש"חוזר ומטמא עליו 

בהתיחסותו לשאלת ניתוחי המתים,  אחר כך בשביל אבר אחד שנשאר ממנו", וחזר על דבריו אלה
)גשר החיים ב, עמ' רז(. הרב הרצוג אף הוא הבין בפשיטות לענין מחלוקת המשנה למלך והתוספות 
יום טוב, כי בשעה שנקבר המת כולו "הכל מודים שצריך לקבור גם הכזית שנפרד ממנו", פסקים 

שו"ת  ,אף בדברי הרב שמואל ווזנרוכתבים יו"ד ב, עמ' תרלד. דברי הרב מאיר שפירא הנ"ל הובאו 
  ח, רס(.שבט הלוי )
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ל על אברים ממת כל שכבר והוא מוכיח בדעתו שאין חובת הקבורה חלה כל 515קבורת ראשו ורובו",

 הביאו את ראשו ורובו לקבורה.

לאחר מכן פונה הרב ישראלי לעיין בדברי התוספות יום טוב )משנה שבת י, ה( הסבור כי חובת 

הקבורה חלה על כל כזית מהמת, ומחדש כי אף לדעת התוספות יום טוב, אין מדובר בחובת קבורה 

בעת מגזירת חכמים הכללית שיש לקבור איסורי הנאה הנובעת ממצוות קבורת המת, אלא בחובה הנו

 516כדי שלא יבואו ליהנות מהם.

לאור הגדרה זו טוען הרב ישראלי שבמקום שמבצעים את ניתוחי המתים כהוגן, דהיינו שיש רישום 

תקני של חלקי המתים, אין כל מקום לחשש שמא יבואו ליהנות מחלקי המת בטעות. מכיוון שכך 

 וקובע כי:מסכם הרב ישראלי 

 

נראה להסיק שאין דין קבורה לא מצד המ"ע ולא מצד הל"ת אלא על ראשו ורובו, ואין  

הבדל בזה אם חלק ממנו כבר בא לקבורה או לא. אלא שיש בו חיוב קבורה מצד 

איה"נ... אך מצד זה נראה שכל זמן שזה נמצא בטיפול של מחקר מדעי, ומתנהל ע"ז 

זו, בפרט מאחר שאסור להם להחזיק אלא זמן קבוע  רישום כפי החוק לא שייך גזירה

 517ולפי רישום מדויק.

 

עתה שנמצאה הדרך להתיר את עצם השארת חלקי המת ללא קבורה, פונה הרב ישראלי בחלק 

השלישי מדבריו לבירור גדר האיסור לנוול את המת. גם לאחר שנתקבלה ההכרעה כי ניתן להשאיר 

התיר עדיין את השימוש באותם אברים לצרכי מחקר, שכן אף אברים מהמת ללא קבורה, אין בכך ל

אם אין חובה לקבור אברים אלו אין הדבר מתיר לנהוג בהם בבזיון ולנוולם. הרב ישראלי פותח 

                                                           
לעיל(, שהקובר  514הרב ישראלי מסביר כי המשנה למלך יפרש בכוונת דברי הירושלמי )הערה  515

שכג.  חלקים מהמת אך לא ראשו ורובו, לא עשה כלום בקבורת אותם החלקים, עמוד הימיני, עמ'
הסבר זהה כתב הרב ווזנר בשבט הלוי )א, קלד(, ונראה שכך הבין אף בשו"ת המהרש"ם )ד, קיב(. 

 לדעת הרב ישראלי ניתן לדייק בדברי הב"ח ובלשון הטור שאף הם הבינו כן את כוונת הירושלמי. 
ברי עמוד הימיני, עמ' שכג. לדעת הרב ישראלי פירוש זה מוכח מעצם אזכור שיעור הכזית בד 516

התוספות יום טוב. שעור הכזית הנו שיעור אכילה השייך לאיסורי הנאה ולא לדיני קבורת מת. כאשר 
חזר הרב ישראלי שנים לאחר מכן לעסוק במחלוקת המשנה למלך והתוספות יום טוב בהקשר 
לסוגיית הקמת בנק עור, הציע הסבר אחר בכוונת דברי התוספות יום טוב, לפיו דבריו נאמרו משום 

שמצד שלא יהא מוטל בבזיון, יש עליו חיוב לקוברו", ראו הרב שאול החובה למנוע בזיון מהמת: "
 . 246–245ישראלי, "ריפוי כוויות על ידי השתלה מהמת", תחומין א' עמ' 

 עמוד הימיני עמ' שכד. 517
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בשאלת מקור האיסר לנוול את המת, וטוען שמסיבות שונות אין לקבל את דעת האחרונים הרואים 

 ועל כן מציע מקור חלופי לאיסור זה. 518את המת, את עצם חובת הקבורה כמקור לאיסור לנוול

לדעתו מקור איסור ניוול המת הוא במצוות 'ואהבת לרעך כמוך', שכן מצינו בתלמוד כי משום מצוה 

זו דרשו חכמים כי המתת הרוגי בית דין חייב להיעשות בצורה שאינה גורמת ניוול רב מדי לגופות 

 519המומתים.

מסיק הרב ישראלי שאם אכן מקור איסור ניוול  520ם לאותם סוגיות,לאחר שהוא דן בפירושי הראשוני

אשר תועיל לגביו  521המת הוא במצוות 'ואהבת לרעך כמוך', הרי שמדובר באיסור שבין אדם לחברו,

מכאן מגיע הרב ישראלי למסקנת הדיון כולו, לפיו בהינתן הרשאה מפורשת  522מחילתו של הנפטר.

לא קבורה לשם המחקר הרפואי, יש להתיר את הדבר כל עוד מאת הנפטר להשאיר אברים מגופו ל

 ייעשה בצורה מאורגנת וראויה:

 

                                                           
אלו מדובר היה בחובה הנלמדת ממצוות קבורה ומאיסור הלנת המת, קשה להבין כיצד התירה  518

הגמרא בחולין )יא ע"ב( לאדם לדרוש לנוול את המת לשם מניעת הפסד ממונו. עוד קשה שלדברי הר"ן 
והלחם משנה בביאור דעת הרמב"ם, חובת קבורת המת הינה גזירת הכתוב, ואם אין דורשים טעמא 
ם דקרא "איך נבא ללמוד משם לענין ניוול המת, הרי קבורה גזה"כ ]גזירת הכתוב[ הוא ואין לומדי

 משם", עמוד הימיני, עמ' שכה.
הרב הרצוג התענין במיוחד במקור זה שהוצע על ידי הרב ישראלי לאיסור הניוול, שכן במאמרו  519

הדגיש את הצורך לברר את מקור האיסור: "איסור דאורייתא צריך שיהא לו מקור בתורה הכתובה 
ד שיש לנו בתורה שבכתב הוא וצריכים להתחיל מן המקור, ואיפה הוא? והנה המקור המפורש היחי

 מצוות קבורת מת ואיסור הלנתו", פסקים וכתבים, יו"ד ב, עמ' תקעה, ושוב שם עמ' תקפא. 
כפי שציינו לעיל, דברי הרב ישראלי נכתבו במקורם כמכתב אישי לרב הרצוג. בתשובתו )ראה לעיל  520

ד הרב הרצוג בעיקר בהצעה זו, וחלק על הרב ישראלי בענין הלימוד הספציפי שכן (, התמק491הערה 
לדבריו באותם המקורות אליהם ציין הרב ישראלי מדובר היה בשיקולים הנוגעים לאופן הריגת 
הנפטר כך שלא יסבול יתר על המדה ברגעי חייו האחרונים, ולא לצורך למנוע ניוול מהגופה לאחר 

י התווכח עמו בנקודה זו, וחיזק את דבריו ממספר ראשונים, וביניהם הריטב"א, מיתתו. הרב ישראל
 .544והרמ"ה. עוד על הוויכוח ביניהם ראו להלן ליד הערה 

הרב ישראלי מסביר שלאור הצעתו למקור איסור ניוול המת, נוכל להבין מדוע ניתן לוותר על  521
לעיל(. אם האיסור לנוול את המת נמשך  518צוה במקום שהאדם עלול להגיע לידי הפסד )הערה המ

ממצוות 'ואהבת לרעך כמוך', הרי "במקרה שיכולים מתוך כך לבא לידי הפסד... או לשם קיום המצוה 
כגון זה שייך לדון מצד חייך קודמין, עכ"פ ]על כל פנים[ של ובערת הרע... או אפילו הפסד ממון, בכל 

אין להעדיף בזה את ההשמרות מלנוולו", עמוד הימיני, עמ' שכו. אמנם אין ללמוד מכך שמותר יהיה 
לנוול את המת לצרכי החיים אף ללא קבלת רשותו "מצד התועלת שתצמח מזה לאחרים", שכן "בכל 

)כהא דב"ב ]דבבא בתרא[, או שעל ידו עכ"פ ]על כל פנים[ אלה המקרים או שהוא עצמו גרם לזה 
מתעורר אצלנו כל הענין )כמו בנרצח(. אבל בנידון שלנו שלא הוא גרם ולא על ידו הצורך נתעורר שמא 

 אין לנו זכות לפגוע בו", עמוד הימיני עמ' שכז. 
הפסד, אם הוא בזיון "מהגמ' בב"ב אפשר ללמוד שויתורו הוא מועיל, שאל"כ מה בכך שהוא גרם ה 522

של כל הקרובים או של כל בני האדם, איך יכול הוא לותר על בזיונם. אלא מוכח מזה שהניוול הוא רק 
בזיון שלו, והוא יכול למחול על בזיונו", עמוד הימיני, עמ' שכז. הוכחה זו מדברי הגמרא בבא בתרא 

כראיה לכך שהאדם הנו בעלים על לכך שמועילה מחילת הנפטר על בזיונו, משמשת אצלו במקום אחר 
גופו, ראו בדבריו בענין הסכמת הנפטר לתרומת איבריו לאחר מיתה, חוות בנימין קט, ג, עמ' תשד, 

 לעיל. 437ראו הערה 
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עתה יוצא שאם האדם עצמו בחייו ויתר על ניוולו והסכים שינתחוהו לשם לימוד ומ

וכנ"ל ויתורו מועיל. אלא שאין זה מועיל רק מצד דין הניוול וכנ"ל, משא"כ לדין 

ל"ת של בל תלין, שכפי שנתברר לדעת הרמב"ם הוא הקבורה דביום ההוא, וכן לענין ה

חיוב דאורייתא מגזה"כ ואין בידו לוותר על זה. אכן לגבי חלקים ממנו כשראשו ורובו 

באים לקבורה, לפ"מ שנראה לענ"ד להכריע כהמל"מ, ושאין עליו חולק בזה, שאין בזה 

.. והנלע"ד לא מ"ע ולא ל"ת, י"ל שאפשר, לאחר שויתר בעצמו על ניוולו וכנ"ל.

 . 523כתבתי

 

 בניתוח דבריו של הרב ישראלי נבקש לעמוד על אופי הדיון ההלכתי בכל הנוגע לנקודות הבאות:

א. מקוריותו ועצמאיותו הפרשנית של הרב ישראלי ומדת ההסתמכות על דברי האחרונים. ב. 

מהלך דבריו הלכתיים. ג. האופן בו ניכרת ב-ההתייחסות לנסיבות ההיסטוריות, ולשיקולים מטא

המגמה למצוא היתר לבעיה ההלכתית. ד. תפישתו של הרב ישראלי את משמעות המוות, וראיית 

 הנפטר כ'רעך'.

 

 התחשבות בנסיבות ההיסטוריות ההתקדים ההלכתי ו

תחילה נעיין באופי מקורות ההלכה אותם מעמיד הרב ישראלי כבסיס לדיונו, ובמידת העצמאות 

 למקורות אלו.  אותה הוא נוטל לעצמו ביחס

חלקו הראשון של המאמר המוקדש לבירור מקור וגדר איסור הלנת המת, נפתח בפלפול עצמאי במקור 

 דין הלנת המת המתבסס על העיון בדברי התלמוד, הרמב"ם והתוספות. 

הדיון ממוקד אם כן בדברי התלמוד והראשונים שעליו, כאשר הרב ישראלי מזכיר הסברים שנתחדשו 

רונים שיש בכחם ליישב את הקושי בו נתקל, ולהותיר את הבנין שעמל עליו בתחילת דבריו על ידי האח

אולם אין הוא מוכן לאמץ דברי אחרונים אלה משום שלדעתו אין אפשרות להכניס את  524על תלו,

דבריהם ללשון הרמב"ם בהלכותיו: "לא ידעתי עדיין איך יתישב בזה הרמב"ם, הרי הרמב"ם בפרוש 

                                                           
 שה".להלכה ולא למעבהדפסה המקורית בהתורה והארץ נוספה כאן הסיומת "הנלע"ד כתבתי  523
הכוונה לדברים אותם מצטט הרב ישראלי מהנצי"ב והאור שמח שלפיהם מצוות הקבורה קיימת  524

מן התורה גם לאחר יום המיתה ומדבריהם עולה מסקנה דומה לפיה אין הכרח להגדיר את מצוות 
  עמוד הימיני, עמ' שיט. הקבורה באופן זהה לאיסור ההלנה, ראו
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קבורת הרוגי בי"ד, שהבאנו לעיל, שהמצוה לקברם 'ביום ההריגה'. הרי בפרוש דעתו כתב לענין 

  525שהמ"ע קשורה בזמן זה דוקא".

לעומת חלקו הראשון של הדיון המתמקד כאמור בהבהרת דברי הראשונים, ובהבהרת עמדתם בנוגע 

קבורת כזית לחקירה אותה הוא מציב, הרי שבחלקו השני של המאמר המוקדש לעיון בשאלת חובת 

מהמת, מתרכז הרב ישראלי בביאור דעתם של שניים מראשוני האחרונים )המשנה למלך והתוספות 

יום טוב(, שנחלקו בפירוש בשאלה זו תוך כדי אזכור וסתירת דבריהם של מספר אחרוני זמנו שעסקו 

 באותו ענין.

ההבנה המקובלת בין  חלקו השלישי של המאמר הדן בשאלת מקור איסור ניוול המת, נפתח בדחיית

 ומציע הבנה מחודשת המתבססת על סוגיות הגמרא ודברי הראשונים. 526האחרונים

אופי הדיון משתנה מענין לענין, בצורה הממחישה את אופן עיונו של הרב ישראלי הניגש לבירורה של 

רחיבה בעיה הלכתית כאשר באמתחתו כלי לימוד ובירור מגוונים. בידיו האפשרות לנקוט בפרשנות מ

או מצמצמת של המקורות, לאמץ או לדחות תקדימים הלכתיים אפשריים, לפסוק בהתאם לכללי 

ההלכה וכדומה, כאשר לעתים ההתמקדות היא בדברי האחרונים, ופעמים אחרות הדיון ממוקד 

 ברובד הראשוני יותר של העיון בסוגיות התלמודיות עצמם.

תורתם של האחרונים, נמצא כי בשני החלקים אם נתמקד בשאלת התייחסותו של הרב ישראלי ל

הראשונים של תשובתו מוזכרים דברי הנצי"ב והאור שמח, המשנה למלך והתוספות יום טוב, הרב 

מאיר שפירא, והרב טוקצינסקי בגשר החיים. ואלו בחלק השלישי לא מוזכרים דברי אחרונים כלל. 

שונים בתקופת האחרונים. הבחנה פנימית הרב ישראלי מבחין בבירור בין מקורות שמקורם בדורות 

זו ניכרת היטב בכך שדברי המשנה למלך והתוספות יום טוב משמשים כמקורות ראשוניים בהם דן 

ומפלפל הרב ישראלי תוך כדי נסיון לברר ולעמוד על שיטתם ההלכתית, זאת בעוד יתר אחרוני זמנו 

 נזכרים בדבריו בקצרה ודבריהם אף נדחים על ידו.

פי שהבסיס הטקסטואלי לדיון מתחלף, בהתאם לעניין הנידון, בין ההתמקדות בגמרות ובדברי  אף על

הראשונים לבין דיון הממוקד בדברי האחרונים, הרי לכל אורך הדברים נשמר טיב הדיון הן מבחינה 

זו שאין המדובר בעיסוק בפרטי הדינים, כי אם בנסיון העיוני לחדור לשרשי ההגדרות ההלכתיות 

עמוד על טיבם היסודי: האם איסור הלנת המת וחובת קבורתו נובעים מחובה אחת ומוגדרים באופן ול

זהה? מהו מקור איסור ניוול המת? האם חובת הקבורה כוללת גם חלקי גופות? כמו כן, ניכרת לכל 

אורך מהלך דבריו העצמאות הרבה המאפיינת את הדיון, כאשר הרב ישראלי דן במקורות תוך 

                                                           
המשך דבריו חוזר הרב ישראלי ומציין לפירוש הנצי"ב בדברי עמוד הימיני, עמ' שיט. אמנם ב 525

 השאלתות כבסיס להבנת דעת התוספות.
הכוונה להבנה כי איסור ניוול המת נלמד מאיסור הלנת המת וקבורתו. בדחיית דברי האחרונים  526

נסמך הרב ישראלי גם על מסקנות חלקו הראשון של דיונו כאשר הוא טוען שלדעות לפיהם קבורת 
  .518מת היא גזרת הכתוב אין מקום לדרוש וללמוד ממצוה זו את איסור הניוול, ראו לעיל הערה ה
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ומעביר את דברי האחרונים תחת שבט  527 ת על עיונו וסברתו ומוציא מהם משמעויות חדשות,הישענו

 ביקורתו.

 528מקוריות ועצמאות דיוניו של הרב ישראלי מתבלטים בהצעת המקור החדש לאיסור ניוול המת,

  529הנעשית מתוך מודעות מלאה לכך ש"הרבה מהאחרונים" דנים בסוגיה מתוך הנחה אחרת.

ף מתבטאת באימוץ דברי המשנה למלך להלכה. שאלת החובה להביא חלקי גופות עצמאות זו א

לקבורה נידונה בהקשר לשאלת ניתוחי המתים פעמים רבות. הרב ישראלי עצמו מצטט מדברי הרב 

מאיר שפירא והרב טוקצינסקי בענין, ואמנם ענין זה נידון גם בתשובות נוספות, כאשר ככלל נטיית 

ת ההבנה שבדבריהם לפיה ברגע שחלה חובת הקבורה על גוף הנפטר, חובה זו הפוסקים הינה לאמץ א

 530מחייבת לקבור את אברי המת כולם.

אמנם קשה להסיק מסקנות כלליות לגבי טיב עיונו של הרב ישראלי מדיונו בסוגיה זו, שכן כפי 

של הרב ישראלי  שהערנו בפתיחת דברינו, נושא ניתוח המתים נדון רבות בספרות האחרונים עד לדיונו

ואמנם משום כך, אין הוא  532הרב ישראלי מעיין בדברי קודמיו ואף יודע לקבל את דבריהם, 531בנידון.

רואה לנכון לחזור על דבריהם במקום שאין לו מה להוסיף על דבריהם, והוא בוחר להתבטא דווקא 

ם,אף שהרב ישראלי ואמנ 533באותם נקודות בהם הוא חש כי יש בכחו להציע חידוש שלא נאמר לפניו.

אינו מסכם דבריו בפסק הלכה מוחלט, יש בדבריו נקודות לעמדה הלכתית מקילה בהרבה בענין 

 ניתוחי המתים מזו שהיתה מקובלת בימיו, ועד לימינו.

 

                                                           
כך למשל, מוציא הרב ישראלי מסקנות שונות שאינם מפורשים במקורות שלפניו, מתוך שהוא  527

ים היו למסקנות שונות אליהם הגיע הוא מכח מניח בדרך לימודו כי מחברי אותם הטקסטים שותפ
 עיונו. הרב הרצוג התייחס לטיבו 'הפלפולי' של הדיון במכתבו, ראו פסקים וכתבים, יו"ד ב, עמ' תרה.

נראה שהצעת מקור מחודש לאיסור הלכתי ידוע מקפלת בתוכה התייחסות דו ערכית כלפי קודמיו  528
ובים בזמן לרב ישראלי עצמו, טעו ולא ירדו לסוד מצד אחד משתמע כי בעלי ההלכה בדורות הקר –

הענין, ומצד שני הענין נעשה מתוך כבוד והערכה לבעלי ההלכה בתקופה קדומה יותר, בין עם הכוונה 
לדברי התלמוד, לדבריו של אחד מהראשונים או אחד מהאחרונים הנודעים, אשר הצעת המקור נעשה 

 מתוך נסיון להבין את דבריהם לאשורם. 
 עמוד הימיני, עמ' שכה. 529
לעיל(, ציץ  515כך עולה מדברי המהרש"ם, שהובאו ברבים מהאחרונים, עיין בשבט הלוי )הערה  530

 יא, עד(, ויביע אומר )ג, יו"ד כב(. אליעזר )
לעיל עובדה זו צוינה בפירוש על ידי הרב הרצוג בפתח דיונו בענין. הרב  494כפי שהערנו הערה  531

ישראלי עצמו מזכיר עובדה זאת בהערתו למאמרו של הרב משה וולנר, וכותב כי "כבר דנו בזה הרבה 
 .499מהאחרונים בדור שלפנינו ובדורנו", ראו לעיל הערה 

 בענין קבלת דבריו של הרב עוזיאל. 499ראו לעיל הערה  532
כך לדוגמא דברי הנודע ביהודה )תנינא, יו"ד רי( מוזכרים אצלו בקצרה בעמ' שכה שכו, אך הוא לא  533

ם מוזכרים כלל. תשובת הרב נסמך עליהם לעיקר דבריו, ואלו דברי החתם סופר, והבנין ציון וכו' אינ
מאיר שפירא באור המאיר מוזכרת קצרות, אך אזכור דבריו כמו דברי הרב טוקצינסקי בגשר החיים 

 אינם אלא בכדי לחלוק ולדחות את דבריהם.
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 התמקדות בברור גדרי ההלכה היסודיים

נה על ידו. הרב כמו כן, ניכרת בדבריו ההתמקדות והדקדוק בגדרי ההלכה, ולא בפרטי המציאות הנידו

ישראלי אינו מאריך כלל בתיאור המציאות הדורשת את ניתוח המתים, לא בכדי לעמוד על הגדרתו 

 כניוול, ולא בשביל לדון בשאלה אם יש לכלול את הענין בגדר פיקוח נפש. 

דרכו של הרב ישראלי להתמקד בבירור ההגדרה ההלכתית המדויקת, תוך כדי התרחקות מניתוח 

ליים של הבעיה שלפניו, יש בה בכדי לתת הסבר חלקי למאפיינים נוספים הנוגעים צדדיו הריא

הלכתיים -לתשובתו, והיא חוסר איזכור ההקשר ההיסטורי של הבעיה הנידונה, או של שיקולים מטא

 הנוגעים לענין. 

של אף שעמדנו בפתיחת דברינו על הנסיבות ההיסטוריות המיוחדות שהיוו את הרקע לדיונו ההלכתי 

הרב ישראלי אינו מזכיר את חשיבות  534הרב ישראלי, נסיבות אלו אינן מוזכרות כלל בגוף דבריו.

ודחיפות הענין לקיומה והתפתחותה של מדינת ישראל, כמציאות שיש להתייחס אליה כאל שעת 

הדחק וכדומה, ואף אינו נותן את דעתו לצדדים מעשיים נוספים הנוגעים לענין דוגמת שאלת 

  535של הרופאים. נאמנותם

הדיון ההלכתי התיאורטי בבירור גדרי ההלכה מוצג כאלו היה חף מכל הקשר ריאלי, ואין מוזכרים 

בה תיאור הנסיבות ההיסטוריות והשיקולים האידיאולוגיים הנובעים ממציאות זו הנוגעים לחשיבות 

י של הרב ישראלי, מציאת היתר בשעה הנתונה. נדמה שיש מקום לייחס זאת מצד אחד לאופיו הלמדנ

כאשר ההגדרה ההלכתית התיאורטית מעסיקה את מחשבתו יותר מאשר צדדיה המעשיים של הבעיה, 

ומאידך נראה שבמקרה זה הרב ישראלי כתב את דבריו כהצעה לדיון אותה הוא מגיש בפני הרב 

 הראשי, ולא היתה כוונתו להכריע את ההלכה בפסק הלכה חתוך. 

, הוא חוסר ההתייחסות של הרב ישראלי לשיקולים השקפתיים רוחניים ענין נוסף הראוי לציון

הנוגעים למשמעות המיתה, קדושת המתים וכדומה. על אף שהדיון בנושא ניתוחי המתים מזמין 

באופן מיוחד התייחסות, ולו בדרך אגב, לשאלת החיים שאחרי המוות, וקישור הנשמה אל הגוף, לא 

                                                           
אמנם באותו גליון של התורה והמדינה במסגרת מאמר בענין הפעלת משטרה בשבת, התייחס הרב  534

ינויי הנסיבות ההיסטוריות, ולאופן ששינויי הנסיבות הללו יכולים ישראלי באופן יוצא דופן לש
דור להשפיע על הגדרים ההלכתיים. ראו דבריו שם בענין האופן בו יש להתחשב במצב הדור הירוד "

יתום, שלצערנו שומרי תורה הולכים ומתמעטים. ואף אלה השומרים מרובים בהם שקשה להם 
השיקול של 'נמצאת מכשילן לעתיד לבוא', ואנו להחיל ולהפעיל את לעמוד בנסיון קצת יותר גדול", בב

אינו דבר קבוע אלא הוא ניתן לשנוי עפ"י מצב הדור", עמוד הימיני, יז, ו. אמנם הרב שכן כלל זה "
 משתנה מדור לדור ואין כל הזמנים שווים לגביו. ישראלי מוכיח שם מסוגיות הגמרא שאכן כלל זה 

מנות הרופאים לשאלה שלפנינו, ראו דבריו של הרב יחיאל יעקב וינברג, על חשיבות הערכת נא 535
הרב טוקצינסקי באותה שנה, ראו גשר  . ואכן ענין זה משתקף בבירור בדברים שכתב לעיל 496הערה 

 החיים א, עמ' לט, ושם ב, עמ' רז. 
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חוסר ההתייחסות לשיקולים רוחניים בולט במיוחד  536ישראלי.נמצא התיחסות שכזו בדברי הרב 

נוכח ההשוואה לדבריו של הרב טוקצינסקי בענין, המדגיש שאיסור ניתוחי מתים נובע מכך שהדבר 

מהווה פגיעה בנברא בצלם אלוקים, תוך כדי הדגשת דמיון גוף האדם לאחר המוות לספר תורה 

כמו כן, הדגיש הרב טוקצינסקי  537על כל שום השחתה". שנפסל ש"אפילו לאחר שנפסלה, מצווים אנו

וככלל העיר על כך שהלכות  538את הקשר שבין איסור ניוול המת לתחיית הגוף מחדש לעתיד לבוא,

 539חכמים בנושאים אלה נובעים וקשורים להבנתם של חכמים את "סוד החיים וסוד מעבר החיים".

א אמנם רב יותר מהמקובל אצל אחרים, אך מקומם של מוטיבים אלה בדברי הרב טוקצינסקי הו

תכנים רוחניים שכאלה מצויים אף בכתביהם של חכמים רבים נוספים לעתים כשיקול הלכתי של 

    540ממש ולעתים במסגרת הערה אגבית.

לאחר שעמדנו על טיבו ואופיו הכללי של הדיון, המשקף את דרכו הלמדנית והפסיקתית של הרב 

ד על האופן בו מגמתו להיתר, עליה עמדנו בראשית הדברים, ניתבה את דרכו ישראלי ככלל, ננסה לעמו

 ובאה לידי ביטוי בהגיעו לצמתים פרשניים שונים.

 המגמה למצוא היתר לבעית ניתוחי המתים  

בראשית הדברים העלינו את ההנחה שהרב ישראלי ניגש לבחינת בעיית ניתוחי המתים מתוך מגמה 

. מגמה זו ניכרת בכך שבכל חלקי הדיון ההבנה האפשרית המחודשת למצוא היתר ופתרון לענין

המודגשת במהלך דבריו היא זו שתוליך לקולא, ותבסס את המסקנה הההלכתית המתירה לבצע את 

                                                           
מיסטיים ניכרת גם בדיונים אחרים של הרב ישראלי הנוגעים  ההתרחקות מהסברים רוחניים 536

להלכות קבורת המת, וראו לדוגמא דבריו בהסבר יסוד הכפרה המגיע למת מקבורתו בקרקע, חוות 
בנימין כד, עמ' קצב. יש להעיר שככלל אין הרב ישראלי מערב מקורות מתורת הנסתר בדיוניו 

 ההלכתיים.
טוקצינסקי הרחיב בנוגע לחשיבות דימוי גוף הנפטר לספר תורה, גשר החיים א, עמ' לט. הרב  537

שתפישה יסודית זו משמשת כבסיס מחשבתי אליו "קשורים כל הדינים והמנהגים הרבים ממנהגי 
 לד(.-המת...", )שם, עמ' לג

גשר החיים א, עמ' לט, וב עמ' קיא, אמנם אף שספר זה הוא ספר הפסיקה שהתקבל בתחום הלכתי  538
 לכות אבלות, יש להודות בכך שדיון ספציפי זה אינו דיון הלכתי טיפוסי.זה של ה

 קיג, רח. -ראו בגשר החיים ב, עמ' קיא 539
לעיל( מזכיר בתשובתו שיקולים מעין אלה בהעלותו את בעיית  514הרב מאיר שפירא )הערה  540

. מוטיבים רוחניים כגון אלו תופשים מקום חשוב אף בתשובתו של הרב 'חרדת הדין' בניתוחי המתים
יצחק אריאלי, שבוחר לפתוח את מסקנות הדיון בהדגשת קדושת הגוף, ראו הרב יצחק אריאלי, 
"בעית נתוחי מתים", נעם ו )תשכ"ג(, פב. דברי הרב אריאלי הנם מההתייחסות המקיפות והחשובות 

בוועדת הרופאים והרבנים המיוחדת לבחינת הענין שהוקמה בשנת  לנושא, ונכתבו בעקבות חברותו
, והערה 538(, ערך נתוח המת עמ' 493תשכ"ב, ראו על כך באנציקלופדיה הלכתית רפואית )לעיל הערה 

הרפואית הלכתית שם, תחת . כדי להעריך נכונה את חשיבות התופעה, יש לציין כי באנציקלופדיה 50
הכותרת "עקרונות ויסודות" מוזכרים כל אותם נושאים הלכתיים בהם עסק הרב ישראלי דוגמת ניוול 

קדושת גוף המת" והלנת המת וביזויו, אלא שלכל אלה קדם הדיון בעקרונות רוחניים דוגמת:"
ב ישראלי, ראו בהפניות "הישארות הנפש, תחיית המתים, וחרדת הדין" הנעדרים כליל מדיונו של הר

. לשיקולים מעין אלו שהועלו מנקודת מבט רציונליסטית דווקא, ראו 110–97בהערות  המובאות שם
 משפטי עוזיאל יו"ד כח, ובהפניותיו שם לדברי הרב חיים הירשנזון בענין. 
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כמו כן, נדמה שמגמה זו ניכרת בצורה חדה עוד יותר בנטיה לאמץ את הכיוון  541ניתוחי המתים.

צוי. המעקב אחר שלבי הטיעון והמשא ומתן, מגלה כי הנטיה הפרשני המסייע להגיע ליעד ההלכתי הר

לאמץ את החידוש הרצוי גורמת לרב ישראלי לפרש את המקורות בצורה הנוחה לצורך חידושו ומהלך 

 דבריו גם כשמובנם הפשוט של הדברים אינו בהכרח תומך בכך. 

נת המת. לדברי הרב דוגמא לכך ניתן למצוא במסגרת חקירתו הראשונה בבירור מהות איסור הל

ישראלי מצוות הלנת המת מצויה בזיקה לשני דינים מוכרים: א. איסור הלנת הרוגי בית דין משום 

הבזיון כלפי מעלה. ב. המצווה לקבור את המת שלפי דברי הפוסקים חוששין בו משום בזיון קרובי 

 הנפטר. 

ובין אם נלמד את דיני איסור זה  ואולם, בין אם נדמה את איסור הלנת המת להלנת תלויי בית הדין,

ממצוות הקבורה, המסקנה היא אחת שאיסור ההלנה איננה נובעת מכבודו של הנפטר בלבד, וממילא 

 אין להתיר להלין את המת על פי בקשתו.

האפשרות לחדש היתר להלנת מת לרצונו, תלויה אם כן בכך שנצליח להבחין בין האיסורים, ולטעון 

אם יעלה בידינו להוכיח שבשונה משני הדינים הקודמים, איסור הלנת המת נובע שלפנינו דין שלישי. 

 לחלוטין מהצורך למנוע בזיון לנפטר עצמו, הרי שתועיל בקשת הנפטר המוחל בכך על כבודו וביזיונו.

כאשר הרב ישראלי תר אחר האפשרות לבסס הבחנה זו, הוא מתחיל מהנסיון להבחין בין דין הלנת 

ויי בית דין, כאשר לדבריו אף שדין הלנת המת נדרש בתלמוד מדין מומתי בית דין, המת להלנת תל

היות ומצינו שדיניהם שונים, יש מקום לומר שהשוני בדין מלמד שגדרי האיסורים שונים גם כן. 

לדברי הרב ישראלי, ניתן לומר שאף שדימתה הגמרא איסורים אלה זה לזה אף ביחס לטעמם, וקבעה 

בזיון המת, ניתן לטעון עדיין להבדל בזהות המתבזים. אף שבתלויי בית דין החשש ששניהם משום 

הוא מפני הבזיון הנגרם כלפי מעלה, בהלנת כל המתים איננו חוששים כי אם מפני כבודו ובזיונו של 

 הנפטר עצמו. 

 

שומעים אנו שהתנאים לאיסור הלנה של הרוגי בי"ד ושל כל המתים הם אחרים, וא''כ 

ם לומר שגם מה שאמרו בגמרא שריבוי של שאר מתים הוא ג"כ מחמת בזיון, יש מקו

אינו מ"מ אותו הבזיון ממש של הרוגי בי"ד, שאם הוא אותו בזיון ממש, לא היה מקום 

לחלק בדיניהם, אלא שכונת הגמרא רק לומר שיש גם בכל המתים יסוד של בזיון, 

                                                           
ול דוגמא לדבר ישמש דיונו בשאלת הגדרת איסור ניוול המת. לסברא המקובלת לפיה איסור ניו 541

המת נלמד מחובת קבורת המת, מתבקש כי גדרי הדינים יהיו זהים גם כן, וממילא כשם שלא מועילה 
מחילת הנפטר לבטל את חובת הקבורה, כך לא תועיל להתיר לנוול את גופו. הצעת הרב ישראלי 

 לעומת זאת הרואה את האיסור כחלק ממצוות 'ואבת לרעך כמוך', פותחת את הפתח להיתר.
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עצמו ולא בזיון כלפי  המת אולם לא בדיוק אותו הבזיון עצמו, אלא הוא בזיון

  542מעלה.

 

ואולם, אף אם הצליח הרב ישראלי לבסס בכך את הטענה כי איסור הלנת כל הנפטרים אינו משום 

הבזיון כלפי מעלה כבאיסור הלנת החוטא שהומת בבית הדין, עדיין עליו להוכיח שיש להבחין בין 

נוכל להישמע לבקשת הנפטר וזאת  איסור הלנת המת לדין הקבורה, שכן אחרת תישאר המסקנה שלא

משום החשש לבזיון קרוביו. את ההוכחה הנחוצה לענין זה מוצא הרב ישראלי בפירוש מחודש אותו 

הוא מעניק לדברי התוספות בהתבסס על הסבר מחודש למהות בזיון המת. פירוש מחודש זה נעוץ 

אין בהלנת כל המתים מקום בנסיונו של הרב ישראלי להבין את החילוק אותו הוכיח לעיל לפיו 

 לחשוש משום בזיון כלפי מעלה. 

מגמה זו למצוא היתר לבעיה ההלכתית, משתלבת בדרכו הלימודית של הרב ישראלי. הוא אינו 

מסתפק בהוכחה הטקסטואלית לכך שאין בהלנת המת משום בזיון כלפי מעלה, ומנסה להבין מדוע 

ין עצמו. הרב ישראלי מסביר שלמעשה אין בעצם הדבר הוא כך ומה ניתן ללמוד מכך על מהות הד

הלנת המת משום בזיון למת עצמו, וזהו הסיבה לכך שגם אין הדבר גורם לביזוי כלפי מעלה. בזיון 

המת על כך שמלינים אותו אינו אלא הבזיון החברתי הנובע מכך שגלוי לעין כל שקרובי האדם אינם 

ל עליהם. והנה מתוך חידושו זה מוצא הרב ישראלי מעריכים את כבוד הנפטר אינם עושים את שמוט

את ההוכחה הנחוצה לכך שאין מקום להשוות בין דין הקבורה לאיסור הלנת המת. אם אכן איסור 

הלנת המת נובע רק משום הבזיון הנגרם למת על שקרוביו אינם מקיימים את מצוות הקבורה 

מקור עצמאי והוא אינו נובע מחשש  המוטלת עליהם, הרי שמוכח מכאן כי לחובת הקבורה גופא

 הבזיון למת. 

אם כן, בכדי להעמיד את דבריו נזקק הרב ישראלי לפלפול מפותל הנבנה על שתי הנחות שכל אחת 

כי זה כל האדם. ב. שחידושו זה  –מהם קשה בפני עצמה: א. ההנחה כי אין בזיון למת הנרקב לעין כל 

 ן אם שוכב על המטה בכבוד".למת אין בזיוהוא כוונת דברי התוספות ש"

הדוחק הרב שבקביעה זו כי אין בזיון למת בכך שגופתו נרקבת לעין כל, וכי כל הבזיון שיש זהו רק 

מפני שמזלזלים בגופה, ניכר מתוך דברי הרב ישראלי עצמו במקומות אחרים בהם הוא מצביע על 

התוספות, שכן הרב ישראלי  הדוחק הפרשני ניכר גם בפירושו לדברי 543חוסר ההגיון שבטענה זו.

מעמיד את פירוש דברי התוספות כאילו התכוונו לתרץ בדבריהם הקצרים את הקושיה אותה העלה 

                                                           
 ימיני, עמ' שיח.עמוד ה 542
במספר מקומות שב הרב ישראלי וכותב את ההבנה הפשוטה לפיה נחשב הדבר כביזוי למת שעה  543

הרב שאול ישראלי, "ריפוי כוויות על ידי השתלת עור מן המת", תחומין א שגופו נרקב לעין כל, ראו: 
ברי התוספות הללו בחוות . )חוות בנימין, כ(. וכן כתב וציין מספר פעמים בנוגע לד246)תש"ם(, עמ' 
דודאי הכוונה כשאטמו את הבית דאל"כ הרי בזיון גדול לו למת כשמתבקע לעין כל. וא"כ "בנימין כד: 

 הדיון על מי שאמר לא תקברוני, היינו כשרצה לשכב על מטתו ולאטום הבית". 
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הוא עצמו בענין חוסר ההתייחסות לבזיון כלפי מעלה בדיון על מצוות הקבורה, בעוד בדברי התוספות 

 עצמם אין לקושיה זו כל זכר.

הרב ישראלי בטיעוניו, כן נוכל לראות כאן את גבולות  אמנם כשם שקטע זה מדגים את עצמאיות

החידוש בהתמודדות הפרשן מול מקורותיו, שכן, כאמור לעיל, בסופו של דבר אין הרב ישראלי נשאר 

עם חילוק זה למסקנה, וזאת משום שבהמשך דבריו אין הוא מוצא את הדרך לתמוך ולבסס את 

 החילוק הנ"ל בדברי הרמב"ם. 

 על ראיית הנפטר 'כרעך' –משמעות המיתה 

על אף שהזכרנו לעיל שהרב ישראלי אינו מפתח דיון ישיר בשאלת היחס שבין הגוף לנפש לאחר 

המיתה, עמדתו בענין משתקפת מתוך העיון במקור שאותו הציע לאיסור ניוול המת, וניתן אף לזהות 

 את השפעתה של עמדתו זו על דיונו. 

נה בהדרכה לבית הדין לברור 'מיתה יפה' להרוגי בית הדין, מצוי לדעת הרב ישראלי בדברי הגמרא הד

כמעט במפורש הקביעה שהאיסור לנוול את המת נובע ממצוות ואהבת לרעך כמוך. בתגובה לדברים, 

אך לכך הוסיף טענה  544העלה הרב הרצוג ספקות בנוגע לתקפות טענתו מהבחינה הטקסטואלית,

 545ביטוי 'רעך' רק בחיים חיותו.במישור המהותי בקובעו שהאדם מכונה ב

במענה לדבריו, מתאמץ הרב ישראלי להוכיח שחכמים ייחסו למת את ההגדרה רעך אף במותו: 

 546"לענ"ד מוכרח שכל הקפידא היא לא מצד הזמן שעודנו חי, כ"א דווקא מצד הבזיון שלאחר מיתה".

כאלו הוא רעך. בכך מזכירים  בעיני הרב ישראלי, אם כן, גם לאחר מותו יש להתייחס אל גופת הנפטר

דבריו את שכתב החתם סופר בתשובתו בענין ניתוחי המתים, ולפיו בבסיס חילוקי ההלכות שבין מתי 

                                                           
תוך לדברי הרב הרצוג, התייחסות הגמרא באותה סוגיא לאופן המתתו של האדם, נעשתה מ 544

ההתחשבות ברגעיו האחרונים, ולא מתוך דגש על הנעשה בגופו לאחר מותו. הרב הרצוג מודה 
שההבנה המוצעת על ידי הרב ישראלי אכן עולה מדבריו של הריטב"א )מכות ז ע"א(, ואולם לדעתו 

נו... דברי הריטב"א אינם מתיישבים עם לשון הסוגיא 'מיתה יפה', ופירושו אינו "לפי פירוש רוב רבותי
שלפיהם הכוונה במיתה יפה היא מיתה מהירה... לא מניעת ניוול גופת הנידון לאחר שהומת", פסקים 

 וכתבים יו"ד ב, עמ' תרז. 
פסקים וכתבים יו"ד ב, עמ' תרו. אמנם בהמשך דבריו שם חזר הרב הרצוג לבחון את האפשרות  545

גדר זה במשך שנות חייו, כמו כן, הוא שהתורה אכן מתייחסת אל המת בכינוי זה על שום שהיה כלול ב
מציע אפשרות לקיים את הצעתו של הרב ישראלי כי איסור ניוול המת מקורו ממצוות 'ואהבת לרעך 

 כמוך', וזאת מבלי שיהיה צורך להבין כי המת מכונה בשם 'רעך'. 
דין  הרב ישראלי מוצא הוכחה לכך בדברי הרמ"ה המדמה את כינוי הרשע המחוייב במיתת בית 546

בשם 'רעך' לנאמר בענין המחויב מלקות "ונקלה אחיך לעיניך כשלקה הרי הוא כאחיך", מכות כג 
ע"א. הרב ישראלי מדייק מהשוואת שתי המימרות שלהבנת הרמ"ה אף המחוייב מיתת בית דין שאין 

ן דין זה דונקלה אחיך שאמרו לענילבזותו מצד שנחשב 'רעך', הכוונה אל הניוול שלאחר מיתה: "
שנעשה בהם הדין אמור. ומכאן שגם בנד"ד ]בנידון דידן[  לאחרמלקות וכן הא דהרוגי מלכות 

נעשה בו  שמקפידים שלא לבזותו מצד שנחשב "רעך" היינו נמי רק מצד הניוול שלאחר מיתה כשכבר
 הדין", עמוד הימיני, עמ' שכה.
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 –השונה במהותה מההנחה המקבילה של הגוים  -מצויה ההשקפה היסודית  547ישראל למתי הגויים

ך, ולא כאל גוויה ריקה כי יש להתייחס אל גוף האדם לאחר מותו כאל 'אדם' על כל המשתמע מכ

 מתוכן: 

 

י.ר.[ טעמא בעי הוא משום דכל  –והאי גופא ]חילוקי הדינים שבין ישראל לגויים 

העכו"ם חושבים בפירוד הנשמה מהגוף נשאר הגוף בלי שום לחלוחית רוחניות ע"כ 

מנתחים ערפערט( שהוא כולו גוף )קערפער( וע"כ קוראים הרוח )זעליג( והגוף פגר )געק

ואינם חוששים לבזיונו וע"כ מותר בהנאה ואין עכו"ם במותם קרוים עוד אדם  אותו

לפי דעתם ואמונתם. אך בני ישראל מאמינים גם אדם כי ימות באהל עדיין במותו 

נקרא אדם פנימי ולא פגר )קערפער(... ונוהגים בו כבוד ואומרי' עליו קללת אלקים 

  548.תלוי... ע"כ אסור בהנאה

  

ישראלי שונים מדברי החתם סופר בכך שכן אין הוא טוען שביציאת הנשמה מהגוף  אמנם דברי הרב

נותר האדם ללא עיקרו וכי החובה להתייחס אל הגוף ביראת כבוד נובעת מכך ששימשה בעבר כמקום 

משכנה של הנשמה. להבנה זו, אף שנדרשת כלפי הגוף המת יחס של יראת כבוד, הדבר אינו מפני היות 

'אדם' בהווה, אלא משום הכבוד לכך ששיכן בעבר את הנשמה, בדומה לספר תורה הגוף בבחינת 

  549 שנפסל.

לדברי הרב ישראלי ה'אדם' מצוי לפנינו עדיין ומזוהה עם גופת הנפטר. הפועל היוצא מכך הוא כי 

לפנינו איסור בין אדם לחברו, לא איסור הנובע מכבוד שמים ומכאן שיש מקום למחילת הנפטר על 

 . כבודו

תפישתו זו של הרב ישראלי, לפיה מעמדו של האדם כ'אדם' נמשך גם לאחר המוות, אינה מובנת 

מאליה, ותפישה זו מובילה גם לאפשרות לראות את הנפטר כבעלים על גופו, כשם שסבור הוא ככלל 

                                                           
החתם סופר נובעת ונמשכת  הכוונה לאיסור ההנאה ממתי ישראל, ואיסור הטומאה למת שלדברי 547

 מאיסור ההנאה בבחינת גדר והרחקה שלא יבואו ליהנות מהמת, ראו שם שו"ת חתם סופק יו"ד שלו. 
 שו"ת חתם סופר יו"ד שלו. 548
כי גם בגופו שהיה נרתק לנשמה נשאר בו  כפי שמסביר החתם סופר שם )יו"ד שלו( סיבת הדבר: " 549

המסקנה שכבוד החי שנשמתו עדיין בקרבו, גובר על הדאגה מתפישה זו מתחייבת  לחלוחי' קדושה".
 לכבוד המת, וכך אכן טען המהר"ם שיק )יו"ד שמז(. 
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רעיון בו מסתייע הרב  550כי האדם נחשב בחייו לבעלים על גופו עם כי הוטלו עליו מגבלות שימוש,

   551ישראלי במקומות נוספים.

עמדנו אם כן על המרכיבים השונים שחברו יחד בתשובתו של הרב ישראלי בענין ניתוחי המתים, 

וראינו כיצד מגמתו למצוא היתר לבעיה הדוחקת השתלבה בדרך ניתוחו ולימודו את הסוגיות, ועם 

 תפישותיו ההשקפתיות בענין משמעות המעבר מחיים למוות. 

                                                           
כך תמה הרב ישראלי על כך שהתוספות הניחו כדבר מובן מאליו שהאדם יכול למחול על בזיונו,  550

צמו, עמוד שכן עקרונית אין כל מניעה שהתורה תאסור עליו לבזות עצמו, כשם שאסרה לחבול בע
 הימיני עמ' שכג. 

והשווה לדברי הרב ישראלי במחלוקתו עם הרב זווין בו טען כשכשם שהאדם נחשב לבעלים על  551
הימיני, טז אות כ. חשוב לציין כי דברי הרב ישראלי הללו -גופו כך יש לו בעלות על נפשו וחייו, עמוד

וקצינסקי בכיוון ההפוך, התולה בין אינם מקובלים על רבים מהפוסקים, ודבריו הנחרצים של הרב ט
השאר את איסור ניתוחי המתים בתפישה שאין אדם בעלים על גופו, משקפים דעה רווחת זו, ראו: 

 גשר החיים א, עמ' מ, וב, עמ' רח. 
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 תלות לב קביעת רגע המוותהש: גפרק 

שאלת ההתייחסות ההלכתית להגדרה הרפואית של המוות המוחי, וכהמשך לכך לשאלת היתר ביצוען 

של השתלות הלב, עורר מחלוקת רבתי בעולם הרבנות. הפולמוס שהגיע לשיאו בסוף שנות השמונים 

 552לימים אלה.של המאה הקודמת עם החלטת מועצת הרבנות הראשית בנידון, נמשך מאז ועד 

בכך שיוציאו את הלב המושתל מגופו של הצלחתם של ניתוחי השתלות הלב מותנית מבחינה מעשית 

בכדי שהנסיון להציל ולהאריך את חיי מושתל הלב לא ייחשב כמעשה רציחה  553התורם בעודו פועם.

ך המקצר את חייו של התורם, מן ההכרח היה לאמץ את הגדרת המוות המוחי אשר התקבלה במש

היות והחיים לפי הגדרה זו תלויים באופן בלעדי בתיפקוד המוח,  554השנים בקרב קהיליית הרופאים.

 ישנם מצבים בהם האדם מוגדר כמת אף שלבו עוד פועם בקרבו. 

הנסיון להגיע להגדרה רפואית מוסכמת של הגדרת המוות מוחי החל להתפשט לאחר שמכונות 

בפני מציאות לפיה ניתן להאריך את המשך פעילותם של ההנשמה נכנסו לשימוש והרופאים עמדו 

מערכות הגוף המרכזיות אף אצל חולים בעלי פגיעות ראש בלתי הפיכות, שבימים עברו היו מתים תוך 

זמן קצר. לנוכח מציאות זאת, והתחושה הקשה כי המכונות ממשיכות להפעיל את מערכות הגוף של 

כלל הדעה כי הגדרת המוות המסורתית, לפיה קובעים מי שלמעשה כבר שבק חיים, הגיעו רבים ל

מותו של אדם עם הפסקת פעילות מחזור הדם וכתוצאה מכך הנשימה ופעילות הלב, אינה מספקת 

  555למציאות הרפואית החדשה.

לאחר מספר שנים בהם התבססה בעולם הרפואי הסכמה רחבה בדבר הקריטריונים שעל פיהם ניתן 

מתים אלה ממכשירה ההנשמה ולהביאם לקבורה. הסכמה -לנתק חולים לקבוע מוות מוחי, וממילא

רחבה זו, היא שהכשירה מבחינה עקרונית את הדרך לביצועם של ניתוחי השתלות הלב גם כן, שכן מן 

 הרגע שהוכרה מותו של האדם, מדוע לא ייעשה שימוש באיבריו להארכת והצלת חיי אחרים.

וניים המוקדמים, מרבית המושתלים מתו לאחר זמן קצר בראשית עידן ההשתלות, בשלבים הניסי

ביותר וכך התקבלה בעולם ההלכה הדעה שיש לראות בדבר מעשה רציחה כפול, בו גורמים כל 

                                                           
קיימת בנושא זה ספרות הלכתית ענפה, ראו רשימה ביבליוגרפיות מקיפה בספר קביעת רגע  552

. 356-349ורך(, קביעת רגע המוות: אסופת מאמרים, ירושלים, תשס"ח, המוות, הרב מרדכי הלפרין )ע
 באתר:וכן 
 http://www.hods.org/pages/Articles.asp 

 לתיאור הסוגיה הרפואית ,ראו באנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך רגע המות.  553
קבלותה של ההגדרה הרפואית לקביעת המוות, וההתפתחויות בעול הרפואי לתיאור תהליך הת 554

 Naftali Moses, Brain Death inבארץ שהובילו לפניהה את הרבנות הראשית בנידון, ראו אצל 

Israel: A History and Analysis of the Chief Rabbinate's 1986 Decision on Heart 

Transplants, Ramat-Gan, Israel, 2008, pp. 141-168. 
 Rabbi, וכן בתיאורו של הרב בלייך: באנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך רגע המותראו בהרחבה  555

J. David Bleich, Time of Death in Jewish Law, New York 1991, pp. 6.  

http://www.hods.org/pages/Articles.asp
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אולם, עם התפתחות והתרחבות הענין, החלו  556המעורבים בדבר לקיצור חיי התורם והמושתל כאחד.

 ש מקום להתיר את הדבר מבחינה הלכתית. להתפשט ניתוחי ההשתלות, ונשאלה מחדש השאלה אם י

 

 החלטת מועצת הרבנות הראשית משנת תשמ"ו

בשנת תשמ"ו קיבלה הרבנות הראשית פניה מטעם משרד הבריאות ובה הם מתבקשים לקבוע את 

לבחינת סוגית עם קבלת הפניה מינו הרבנים הראשיים ועדה מיוחדת  557עמדת ההלכה בנידון.

במגמה   559הוועדה קיימה דיונים שונים, 558.ם ורופאים בעלי רקע תורניההשתלות בה ישבו יחד רבני

לבחון אם קיים דרך לאמץ להלכה את הגדרת המוות המוחי וכך להתיר את להלכה את השתלות 

  560הלב.

 

( אישרה מועצת הרבנות הראשית פה אחד את המלצותיה של ועדת 3.11.1986בא' חשוון תשמ"ז )

חולה העונה על הקריטריונים הרפואיים המגדירים 'מוות מוחי',  כיההשתלות, ואישרה עקרונית 

                                                           
ת ראו הרב משה פינשטיין )אגרות משה יו"ד ב, קעד(, שקבע בתשובה משנת תשכ"ח שזהו "רציח 556

 שתי נפשות ממש". 
לתיאור הרקע וההתפתחויות במערכת הבריאות פנימה שהובילו לפנייה, ראו במצויין אצל מוזס  557

 לעיל. 554בהערה 
בועדת ההשתלות ישבו שני הרבנים הראשיים הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו, וכן הרבנים  558

שראלי, הרב ישראל מאיר לאו, הרב שאר ישוב כהן, הרב דוד חיים שלוש, והרב זלמן נחמיה שאול י
ראו אינציקלופדיה רפואית גולדברג, וכן הרופאים הרב אברהם שטינברג והרב מרדכי הלפרין. 

הלכתית ערך רגע המות נספח ג. הרב מרדכי הלפרין והרב אשר בוש, , "על החלטת מועצת הרה"ר 
 .86פח )תש"ע(, עמ' -"ת", אסיא פזשו –מתשמ"ז 

לתיאור הקמת הוועדה והתאריכים בהם התכנסה לישיבותיה השונות, ראו שמואל כ"ץ, "יומן  559
 –פעילות של הרבנות הראשית", בתוך: א. ורהפטיג וש. כ"ץ )עורכים(, הרבנות הראשית לישראל 

 . 1458-1455שבעים שנה ליסודה, ירושלים, תשס"ב, עמ' 
אפשרות לטעון שניתן להתיר אף אם התורם נחשב כחי, שכל עוד הוא בגדר טריפה יתכן לענין ה 560

שיש להתיר לקצר את חייו על מנת להצלת חיי חברו. בדומה לכך יש שטענו שמותר לאדם לנדב את 
איבריו וחיי שעה הקצרים שנותרו לו להציל חיי חברו, ראו על כך במאמריהם של הרב מרדכי הלפרין, 

אילן, "בענין מי -. הרב נפתלי בר29-5רת השתלת לב על פי ההלכה?", אסיא מ )תשמ"ה(, "האם מות
. הרב צבי שכטר, "בדיני מת וגברא 141-131מח )תש"ן(, -שתורם לב או כבד להשתלה", אסיא מז

(. הרב יהודה דיק, "תרומת איברים מגוסס 16)ליד הערה  137-119נ )תש"ן(, -קטילא", אסיא מט
. ושוב לאחרונה אצל הרב מיכאל אברהם, "תרומת 58-48נד )תשנ"ד(, -דם", אסיא נגלהצלת חיי א

, והרב משה שטרנבוך, שו"ת תשובות והנהגות ה, ירושלים, 339-329אברים", תחומין כט )תשס"ט(, 
תשס"ט, סימן שצט. בהחלטת מועצת הרבנות הראשית הגבילו את ההיתר לביצוע השתלות לב דווקא 

ע מוות מוחי של נפגעי תאונה וזאת בכדי להסתמך בתור סניף נוסף על המתירים למקרים בהם נקב
לקצר חייו של טרפה לשם הצלת נפשו של השלם, ראו על כך אצל הרב מרדכי הלפרין, "המשמעות 

מח )תש"ן(, -המשפטית של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא השתלות לב בישראל", אסיא מז
. 275שטינברג אינציקלופדיה הלכתית רפואית, ערך השתלת אברים, הערה , וכן הרב אברהם 114-111

שם( שלדעת הרב ישראלי ההיתר מרווח דיו גם מבלעדי  9הרב הלפרין העיר במאמרו שם )בהערה 
 הגבלה זו, כאשר הגבלה זו נוספה לדעתו על מנת להשקיט את ההתנגדות לפסק. 
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נחשב אף בעיני ההלכה לאדם מת. הרבנות הגבילה מבחינה מעשית את ההיתר שהוציאה מתחת ידה 

  561דווקא לניתוחים שיבוצעו בבית החולים הדסה, ואף זאת בכפוף לרשימת תנאים נוספת.

, הן מתוקף ימים להכרעת מועצת הרבנות הראשיתהרב ישראלי מילא מקום מרכזי בדיונים המקד

 562.היותו זקן חברי מועצת הרבנות הראשית באותם ימים, והן כחבר בועדת ההשתלות המצומצמת

במסגרת כתב העת הרבני  לאחר פירסום החלטת מועצת הרבנות הראשית, פירסם הרב ישראלי

מאמר הלכתי בו רפואי 'אסיא', -תי'ברקאי' שיצא בעריכתו, ובפרסום מקביל לכך אף בכתב העת ההלכ

על אף ההחלטה המשותפת לכלל חברי הוועדה,  563פירט את הביסוס ההלכתי להחלטה על פי הבנתו.

חברים נוספים בוועדה שפרסמו בירורי הלכה משלהם הדגישו בדבריהם נקודות שונות, ונתייחס לכך 

  564בהמשך.

ן נבקש לעמוד על מרכיבים שונים בעמדתו נעיין תחילה בעיקרי דבריו של הרב ישראלי, ולאחר מכ

 ההלכתית.

הרב ישראלי מתחיל את הדיון בשאלה המרכזית של קביעת מותו של אדם המונשם במכונת 

בעיון בסוגיית הגמרא ביומא )יומא פה ע"א( העוסקת בבירור דרך קביעת מותו של אדם  565הנשמה,

מצאוהו ים לכוד תחת מפולת בשבת, אם "שנפלה עליו מפולת. במשנה )יומא ח, ז( נאמר שכאשר מוצא

 566בדיונה של הגמרא על המשנה, נאמר: יניחוהו". –מפקחין, ואם מת  -חי 

                                                           
(, לפרוטוקול BAERת מות גזע המוח )מבחן הרבנות דרשה להוסיף מבחן רפואי נוסף להוכח 561

הרפואי שהוצע על ידי בית החולים לקביעת מות מוחי. כמו כן, דרשו את צירופו של נציג הרבנות 
הראשית שישב כחבר מלא בצוות הקובע את מות התורם, את התנאת הניתוח בהסכמה בכתב של 

 משרד הבריאות. התורם או בני משפחתו, וכן בהסדרת הענין בתקנות ארציות של
לתיאור מקומו המרכזי של הרב ישראלי במסגרת הוועדה, ועל כך שיתר חברי הוועדה הניחו לו את  562

 .168-167לעיל, עמ'  554מלאכת כתיבת פסק ההלכה, ראו דברי מוזס, הערה 
יסודות להחלטת הרבנות הראשית בנידון(", הרב שאול ישראלי, "בהיתר השתלת לב כיום )ה 563

, הודפס 104-95מג )תשמ"ז(, -הנ"ל "בהיתר השתלת לב כיום", אסיא מב ;32 -41ברקאי ד )תשמ"ז(, 
 מחדש בחוות בנימין סימן יט. 

. 32-18"השתלת איברים עפ"י ההלכה )חוות דעת(", ברקאי ד )תשמ"ז(, ראו: הרב מרדכי אליהו,  564
. הרב 20-17נד )תשנ"ד(, עמ' -פירא, "קביעת מוות מוחי עפ"י ההלכה", אסיא נגהרב אברהם אלקנה ש

פו. מזכירות הרבנות הראשית הוציאה חוזר ובו -ישראל מאיר לאו, בשו"ת יחל ישראל חלק ב סימן פה
הביאה את טעמי ההחלטה, החוזר מופיע במלואו במאמרו של הרב יהודה שביב, "רפואה ורופאים", 

שבעים שנה ליסודה, ירושלים,  –טיג וש. כ"ץ )עורכים(, הרבנות הראשית לישראל בתוך: א. ורהפ
. בגוף החוזר לא צויין שם מחברו, ואולם באנציקלופדיה הלכתית רפואית מיוחסים 400-395תשס"ב, 

לעיל, עמ'  554, וכן טען מוזס, הערה 144הדברים לרב אברהם שפירא, ראו שם ערך רגע המוות הערה 
 .581הערה  224
 
לעיל, שיש לראות  556בתחילת מאמרו מתייחס הרב ישראלי לקביעת הרב משה פינשטיין, הערה 565

מן בהשתלת הלב משום נטילת חיי המושתל. לדעתו הדברים נאמרו ביחס למציאות שכבר עברה 
העולם, לאור ההתקדמות הרפואית שחלה מאז ואחוזי ההצלחה הגבוהים של ניתוחי ההשתלות, ראו 

 חוות בנימין שם, עמ' קמ.
מהקשר הדיון בגמרא ברור שהמדובר הוא באדם המחוסר הכרה, וכך מתברר מדברי רש"י יומא  566

 . 579פה ע"א ד"ה עד היכן. ראו על כך עוד להלן הערה 
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תנו רבנן: עד היכן הוא בודק? עד חוטמו, ויש אומרים: עד לבו... דעקר חיותא 

באפיה הוא, דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. אמר רב פפא: מחלוקת ממטה 

שוב אינו צריך, דכתיב כל  -למטה, כיון דבדק ליה עד חוטמו  למעלה, אבל ממעלה

 אשר נשמת רוח חיים באפיו.

 

מדברי רב פפא המובאים למסקנת הגמרא עולה כי בעוד שיש המסתפקים בבדיקת פעילות הלב לשם 

קביעת מותו של אדם, הכל מודים כי היעדר הנשימה הוא קריטריון לפיו ניתן לקבוע את המוות 

לדעת הרב ישראלי בכדי להבין את מלוא משמעותה של מסקנה הלכתית זו, יש לזכור את בוודאות. 

המציאות, שיש להניח שהיתה מוכרת לחכמים היטב, כי הלב יכול להמשיך לפעום למשך רגעים מספר 

והרי אין ספק שהיה ידוע להם לחז"ל שגם כשפסקה הנשימה עדיין יתכן אף אחר הפסקת הנשימה: "

אפשרות תיאורטית זו כי הלב יפעל אף לאחר הפסקת הנשימה, היא שעומדת  567ופק".שהלב עדיין ד

מאחורי הבעיה ההלכתית הנידונית על ידו: "שהרי כל ניתוחי השתלת לב, הם רק בכה"ג שהנשימה 

)שהרי זוהי כל  נפסקה )אלא שניתן להפעילה ע"י מכונת הנשמה( והלב ממשיך לפעום לזמן מסוים.

אין להעלות על הדעת כי חכמים ב שפסק מלפעום לא יצלח להשתלה(". לדעתו הבעיא ההלכתית של

לא הכירו באפשרות זו, שכן אין מדובר בהבנה שהתחדשה כתוצאה מהתקדמויות טכנולוגיות בעולם 

הרפואה וכדומה, "וזהו דבר שמורגש ומוחש מבלי להשתמש במכשירים משוכללים, שפותחו רק בזמן 

 הוכח מזה גם בזמן הגמרא, מהרוגי מלכות וממי שהותז ראשו". האחרון, אלא היה אפשר ל

אם מבינים אכן כי מסקנת הגמרא נאמרה מתוך הכרת המציאות האמורה, אזי המסקנה המתבקשת 

מכך היא כי קביעת מותו של אדם לנוכח זיהוי הפסקת הפעילות הנשימתית שרירה וקיימת אף אם 

ה. ולמה נאסר להמשיך לפקח הגל גם בשבת... אע"כ לבו ממשיך לפעום: "וא"כ למה לא חששו לז

]=ההדגשה כאן גם אם הלב פועם אין עליו תורת חי ]=אלא על כרחך[ כיון שהנשימה פסקה לחלוטין, 

 568ובהמשך במקור[, ולא ניתן לפקח עליו בשבת".

הרב ישראלי סבור שהבנה זו מצויה גם בתשובותיו של הרב פינשטיין, שכן באחת מתשובותיו 

אוחרות בנושא )יו"ד ב, קמו( בה כתב לאסור את השתלות הלב בטענה שיש בדבר משום הריגת המ

המושתל, העיר הרב פינשטיין שבעיה זו קיימת אף כאשר הלב נלקח מתורם שכבר נפטר בוודאות 

קודם שהוציאו ממנו את לבו. היות ודברי הרב פינשטיין מתייחסים בהכרח למצב בו מוציאים את 

בעודו פועם )שכן אחרת לא תצלח ההשתלה(, מבין הרב ישראלי שכוונתו למי שכבר הלב מהאדם 

 פסקה נשימתו כאשר הלב עוד דופק:

 

והרי אין ספק שידע בעל האג"מ שהלב שנלקח להשתלה עדיין היה דופק, כיון שרק לב 

זה מוכשר להשתלה, ולא זה שהפסיק לדפוק, ואעפי"כ רואה אותו בגדר של "ודאי 

                                                           
 חוות בנימין שם, עמ' קמא. 567
 חוות בנימין שם, עמ' קמא. 568
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כ אין בלקיחתו משום רציחה. וע"כ הוא משום שבכה"ג שאי"ב נשימה מת" שמשו"

נחשב הוא לודאי מת, כי דפיקת הלב אינו נחשב לחיים בכה"ג שברור שאין נשמת 

 569חיים באפיו.

 

בכדי לחזק מסקנה זו, כי לדעת הרב פינשטיין היעדר הנשימה קובעת את מיתתו של האדם אף בשעה 

לי להסברו של הרב פינשטיין לדעות החולקים בגמרא ביומא הנ"ל. שלבו עוד פועם, מפנה הרב ישרא

לדברי הרב פינשטיין יש להבין את המחלוקת בצורה הבאה. שני הדעות החולקות בגמרא מסכימים 

שאם נבדק האדם שמתחת למפולת והתגלה שפסקה אצלו פעילות הלב, אזי קרוב לודאי שאדם זה 

כן. המחלוקת שביניהם היא בשאלה אם ניתן לקבוע את  כבר איננו עוד בחיים ונשימתו פסקה גם

מותו בהסתמך על בדיקת הלב, או שמא יש לחייב את המשך פינוי המפולת על מנת לגלות את פניו 

בכדי לוודא שאכן פסקה נשימתו ובכך להסיר אפילו את הספק הקל שעוד נותר ולקבוע בוודאות 

ביום חול, הכל היו מודים שמן הראוי לבצע  מוחלטת את מותו. אילו היה מדובר במקרה שאירע

בדיקה נוספת זו ולא להסתפק רק בבדיקת הלב. מחלוקתם אינה אלא בנוגע למקרה שבו המפולת 

אירעה בשבת והשאלה היא אם בדיקת הנשימה מצדיקה חילול שבת כאשר כבר התברר שפעילות הלב 

 פסקה.

ין בדיקת היעדר הנשימה נחשבת לבדיקה מדברים אלה מדייק הרב ישראלי כי להבנת הרב פינשטי

הקובעת מותו של אדם בוודאות מוחלטת מבלי להותיר מאחוריה כל ספק שהוא, וזאת, כאמור לעיל, 

 על אף העובדה 'שעינינו רואות' כי ייתכן ולבו פועם עוד. 

 

ומכיון שכן, יוצא שאילו ב"מלמעלה למטה", גם בגדר אפשר לברר לא ייחשב. כי 

רוח חיים באפיו" אינה משאירה נדנוד של ספק, כי בכה"ג ודאי מת העדר "נשמת 

הוא. וכדכ' הרמב"ם בלשונו "שכבר מת". אבל הרי עינינו הרואות שגם בהפסקת 

הנשימה )כשלא באה עקב הפסקת פעולת הלב ע"י התקפת לב( עדיין הלב ממשיך 

פיקת הלב, לפעום זמן מה, א"כ אמאי נפסיק מלפקח עליו. ומוכרח לומר כנ"ל, דד

כשהנשימה פסקה, אין ע"ז גדר חי כלל, ודינו כזה שנחתך ראשו, שתורת מת עליו 

  570כמבואר בריש מס' אהלות. כנ"ל מוכרח בדברי האג"מ.

                                                           
חוות בנימין שם, עמ' קמא. רבים אחרים לא דייקו כן בדבריו, וראו בתשובתו זו ביטוי מפורש  569

לדעה שאין לקבל את הגדרת המוות המוחי כמוות הלכתי. ראו את דברי הרב אברהם שטינברג 
, וכן במאמרו "קביעת 7נד )תשנ"ד(, עמ' -סקירת עמדות", אסיא נג –ו "קביעת רגע המוות במאמרי

, שם התייחס לדעת הרב ישראלי. וראו עוד 225רגע המוות והשתלת לב", ספר אסיא ז )תשנ"ד(, עמ' 
הרב מרדכי הלפרין "על דעתו של הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי", ספר אסיא ז 

 . 142(, עמ' )תשנ"ג
חוות בנימין שם, עמ' קמב. הרב ישראלי ממשיך לפלפל בתשובתו של הרב פינשטיין, היות  570

ומסקנתו האמורה בהבנת שיטת הרב פינשטיין נסתרת לכאורה מדברי הרב פינשטיין בראשית 
תשובתו זו, מהם משמע כי המשך פעילות הלב מוכיחה שהאדם "חי ממש" אף כשאינו נושם. לדעת 

ישראלי יש ליישב את הדברים בעזרת ההבחנה בין היעדר נשימה שמקורה ידוע )פגיעה מוחית  הרב
וכדומה( בה נקבעת המיתה בהיעדר הנשימה, לבין היעדר נשימה בלתי מוסבר שיש לחשוש שהוא 
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עוד מוסיף הרב ישראלי לחזק את טענתו הביא מדברי הרב פינשטיין בתשובה נוספת )יו"ד ג, סי' קלב( 

ו של אדם בבדיקה המוכיחה "שאין להמוח שוב שום בה כתב בפירוש שיש להיעזר לקביעת מות

כוונתו של הרב ישראלי  571שייכות להגוף, וגם שכבר נרקב המוח לגמרי, והוא כהותז הראש בכוח".

כאן אינה ברורה לחלוטין. על פניו נראה שדברי הרב פינשטיין הללו אינם עוסקים בהגדרה ההלכתית 

כי אם בקריטריון הלכתי נוסף שאף הוא בכחו  הקודמת של קביעת המוות דרך הפסקת הנשימה,

לקבוע מיתתו של אדם. מדברי הרב פינשטיין משמע שכוונתו לקבוע כי במקום שמוכח שאין למוח עוד 

אולם, מהאופן בו ציטט הרב  572"שייכות להגוף" יש להגדיר את האדם כמת מדין התזת הראש.

הבין בכוונת הרב פינשטיין שמדובר אכן ישראלי את דבריו כהמשך ישיר לדבריו הקודמים, נראה ש

בהגדרה יסודית אחת, וכי הגדרת המוות במקרה זה נמשכת ישירות מהגדרת החיים כתלויים ביכולת 

   573הנשימה העצמית של האדם.

"שגם ממנו יוצא ממשיך הרב ישראלי ומביא מדברי החתם סופר בתשובותיו )יו"ד שלח( כדי להראות 

יומא שעם ביטול הנשימה, כשאין לתלות אותה בהתעלפות זמנית יש עליו ברור כנ"ל מגוף הסוגיא ד

שזה שיעור תב על הגדרה זו: "תורת מת לכל דבריו". הרב ישראלי מצטט את לשון החתם סופר שכ

המקובל בידינו מאז היתה עדת ה' לגוי קדוש, וכל הרוחות שבעולם, אם ימלאו חפניהם רוח לא יזיזונו 

 ".ממקום תורתנו הקדושה

                                                                                                                                                                             
"בשל איזו שהיא סיבה חיצונית דעל כן ניתנת להחזרה, ושמא אפילו מאליה תשוב אליו הנשימה", 

קרה שכזה יש להמשיך להתייחס אל החולה כאל חי לכל דבריו אף שאינו נושם בכוחות ועל כן במ
 עצמו.

חוות בנימין שם, עמ' קמד. בהחלטת מועצת הרבנות הראשית ציינו לתשובתו זו של האגרות משה  571
מבלי להסביר ולפרט איזה ענין יש למצוא בדבריו. ראו עוד הרב מרדכי הלפרין, "מקורות והערות 

 .573. ולהלן הערה 17(, הערה 1987מג )-ה", אסיא מבלהחלט
להבחנה זו השלכה מרחיקת לכת לענין מקום בו יוכח מות גזע המוח האחראי על הנשימה, מבלי  572

וכן שכל חלקי המוח האחרים פסקו לפעול באופן מוחלט. השוו לדעת הרב שלמה זלמן אוירבך שמ
המח כולו שכל עקרונית להסתמך על דין 'הותז ראשו' רק כאשר יוכח "באופן מוחלט וללא כל ספק 

מת. מות גזע המוח הוא הכרחי אבל לא מספיק...", דבריו הובאו במאמרו של הרב אברהם שטינברג, 
 Joshua Kunin, "Brain. וראו עוד: 13לעיל, עמ'  569סקירת עמדות", הערה  -"קביעת רגע המוות

Death: Revisiting the Rabbinic Opinions In Light of Current Medical Knowledge", 

Tradition 38 (2004), 48-62; Edward Reichman, "Don't Pull the Plug on Brain Death Just 

Yet", Tradition 38 (2004), 63-69. 
, וראו דברי 67נה זו בכוונת דברי הרב פינשטיין כותב בפירוש רייכמן, ראו הערה קודמת, עמ' כהב 573

. הרב אברהם שטינברג הבין לעומת זאת בדעת הרב 95לעיל, עמ'  558הרב מרדכי הלפרין, הערה 
הותז ראשו בכח" יש להוכיח את מות המח מעבר פינשטיין שבכדי למלא את הדרישה ההלכתית של "

להוכחת היעדר יכולת הנשימה העצמונית, ראו דבריו במאמרו "קביעת רגע המוות והשתלת לב", 
-100, וכן הנ"ל, אינצקלופדיה הלכתית רפואית ערך רגע המות הערות 225, 220לעיל, עמ'  569הערה 

לעיל, עמ'  569; הרב מרדכי הלפרין, הערה לעיל 563הערה , וכן במכתב מזכירות הרבנות הראשית, 99
 Rabbi Yitzchok A. Breitowitz, “The Brain Death . בענין זה ראו עוד דיונו של ברייטוביץ:144

Controversy in Jewish Law”, Jewish Action 52:2 (1992), 61-66 . 
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בתשובתו התייחס החתם סופר לתיאורים שונים של מחלות בהם הנשימה נעצרת והלב ממשיך לפעול, 

ומכאן מסיק הרב ישראלי שניתן ללמוד בבירור כי הוא ראה בהגדרה הנ"ל של המוות לאור היעדר 

הנשימה הגדרה שקובעת מיתה אף כשהלב ממשיך לפעום: "הרי לנו ברורה דעתו, שזהו הפירוש 

ופסק ההלכה, שעם ביטול הנשימה, נחשב ביטול החיים, ודין מת עליו. ופעימת הלב אינה סימן  בגמרא

 574חיות לשום ענין. וז"פ וברור".

אמנם המעיין בדברי החתם סופר יראה שניתן לפרש את כוונת דבריו באופן אחר גם כן. מהעיון ברצף 

אמנם כקריטריון סופי לקביעת דבריו של החתם סופר יש מקום להבין כי היעדר הנשימה משמש 

המוות, אך רק במקום שסימן זה מצטרף למספר סימני מיתה נוספים. כלומר, ניתן להבין שלדעתו 

מות האדם נקבע אכן עם הפסקת הנשימה אך זאת רק כאשר עוד קודם לכן ווידאו כי פעולת הלב 

מתבססת בעיקר על דברי הבנה זו בדעת החתם סופר  575פסקה כליל, ואכן כך הבינו רבים בכוונתו.

שמוטל כאבן דומם ואין בו שום  שאחר"אבל כל הסיכום שלו עצמו לנקודה זו, בהם כתב כלשון הבא: 

 בטל הנשימה אין לנו אלא דברי תורתנו הקדושה, שהוא מת". אח"כדופק, ואם 

מה הרב ישראלי אינו מקבל פירוש זה, ולדעתו אין בדברים אלה חזרה מהקביעה הקודמת כי הנשי

לדעת הרב ישראלי יש להבין את אזכור דפיקת הלב בדברי  היא היא המדד הבלעדי למותו של האדם.

הסיכום הללו של החתם סופר, לאור דברי הסוגיא ביומא. כוונת החתם סופר בפיסקה זו  היתה לחזור 

ו פסקה, שוב על העולה ממסקנת הסוגיא ביומא ולפיו גם בהינתן מצב בו נבדק הלב ונקבע כי פעילות

 576לא ניתן עדיין להסתמך על כך לקבוע מוות וחובה לבדוק עדיין את היעדר הנשימה:

 

דבריו פשוטים ונכוחים, והם בהתאם לאמור בסוגיא דיומא... כדעה החולקת וסוברת 

שאין להסתפק בבדיקת הלב, אלא רק אם אחר כך באה גם הפסקת הנשימה, כי יתכן 

איתנו. על כן לא ייחשב מת בהפסק הלב פעולתו, שזוהי התקפת הלב, ועשוי לחזור ל

אלא אם תפסק גם הנשימה. ואין הפירוש בדבריו דצריך דוקא שלשת הסימנים, אלא 

                                                           
חוות בנימין שם, עמ' קמה. לדעת הרב ישראלי מסקנה זו מוכרחת מכך שלאחר שהחתם סופר  574

הגדיר את המוות כתלוי בהפסקת הנשימה התייחס בהמשך דבריו בפירוש לקיומה של מציאות 
 לפעום אף לאחר מכן.רפואית בה הלב ממשיך 

. והשווה הרב יהודה שו"ת שבט הלוי, חלק ז סימן רלהראו לדוגמא בדברי הרב שמואל הלוי ווזנר,  575
, 65לעיל, עמ'  573. וראו עוד הערתו של ברייטוביץ הערה 9הערה  170לעיל, עמ'  555דוד בלייך, הערה 
 .11הערה  60לעיל, עמ'  572וכן קונין, הערה 

יש לציין במיוחד שהבנה זו של דברי החתם סופר מצויה בדבריהם של שניים מחברי ועדת ההשתלות 
לפרין במאמרו באסיא בשנת תשמ"ה, הערה הרב מרדכי הבמאמרים שפורסמו שנים קודם לכן. ראו 

חלק ב': היבטים הלכתיים",  –קביעת רגע המות ". והרב אברהם שטינברג, 51ד הערה לילעיל,  560
  .87לעיל, עמ'  558. וראו הרב מרדכי הלפרין, הערה 419, שם עמ' 423-404אסיא ג )תשמ"ג(, 

חברים נוספים בועדת ההשתלות הסבירו בדרכים אחרות את סיבת איזכור הפסקת פעילות הלב  576
בתשובת החתם סופר. כך למשל טען הרב אברהם שטינברג כי הדבר נועד להוכיח כי אכן הופסקה 

י, הרב אברהם שטינברג במאמרו באסיא ז, הנשימה באופן סופי ובלתי הפיך ואין מדובר בעילפון זמנ
. ואילו הרב מרדכי הלפרין הציע שיש לראות בכך רק תיאור הליך המוות 222לעיל, עמ'  569הערה 

המצוי עקב אירוע קרדיאלי, אך לדעתו "מסתבר" "שהחת"ם סופר לא התכוון לקבוע באופן החלטי 
הנשימה היא זו שנפסקת אחרונה... אלא תיאר תהליך מצוי של מוות", ראו הרב  תמידלך מוות שבמה

 .140לעיל, עמ'  569מרדכי הלפרין, הערה 
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שני הסימנים הראשונים לא סגי... שקביעת המיתה באופן  קדמובא לומר שאם 

מוחלט, היא רק עם ביטול הנשימה. אבל לא עלה על דעתו של החת"ס לדרוש, אם 

תולה  577גם את ביטול הדופק. כי כפי שכבר הביא לעיל, הכתוב -הנשימה  נתבטלה

הכל בנשימה, ואין כאן סתירה, ואף לא שמץ של טעות, והכל בהתאם למה שיוצא 

 578מתוך הסוגיא.

 

לסיכום, אם כן, לדעת הרב ישראלי יש לפסוק כי היעדר הנשימה העצמונית מהווה מדד הבלעדי 

מקום להתיר עקרונית את ביצוע השתלות הלב, כאשר לדעתו אף  ולכן יש 579ומוחלט למות האדם,

נדמה שיש החתם סופר והרב פינשטיין שותפים היו למסקנה זו היוצאת מהעיון בדברי הגמרא ביומא. 

מקום ללמוד על השפעת עמדתו של הרב ישראלי על החלטת מועצת הרבנות הראשית מכך שמקורות 

 580הלכתיים הבודדים המוזכרים בלשון ההחלטה הרשמית,אלה הנידונים בדבריו, הם המקורות ה

כאשר אין בלשון ההחלטה איזכור כלשהו של מקורות נוספים בהם עסקו חברים אחרים בוועדת 

 581ההשתלות בדיוניהם בענין.

 

 המקורות הנידונים והמקורות החסרים ן שלעל משמעות בחירת –הלכה ומדע הלכה וחברה 

 ש ליתן את הדעת למספר נקודות:בבואנו להעריך את תשובתו נבק

 עצמאות תוך כדי הישענות על דברי קודמיו א.

בתשובתו זו, אנו נתקלים פעם נוספת בדרכו של הרב ישראלי לסמוך את דבריו על גדולי האחרונים 

דוגמת החתם סופר. ושוב, הסתמכות זו אינה הסתמכות 'עיוורת' בבחינת כזה ראה וקדש, שכן הרב 
                                                           

 "כל אשר נשמת רוח חיים באפיו", )בראשית ז, כב(, הובא בדברי הגמרא ביומא שצוטטו לעיל. 577
 בנימין, שם עמ' קמה.  חוות 578
הרב יהודה דוד בלייך ביקר הגדרה זו וטען כי מהגדרה זו מתחייבת המסקנה האבסורדית כי אדם  579

שאיבד את יכולת הנשימה העצמונית מוגדר משום כך כמת מבחינה הלכתית אף אם הוא נמצא עדיין 
דה דוד בלייך, קביעת זמן הרב יהו בהכרה מלאה כפי שיכול לקרות לחולי פוליו וכדומה, ראו ספרו:

(. 147לעיל, עמ'  555, עמ' מח, עמ' סו, ובחלק האנגלי, הערה יורק, תשנ"ב-המוות לאור ההלכה, ניו
ראו עוד דבריו שם שתשובה לטענתו קיבל ממכתבו של הרב ישראלי לעורך כתב העת אור המזרח בו 

מועצת הרבנות הראשית מבוססים על סוגיא דיומא ושם פירש רש"י כתנאי ראשון ביאר "שדברי 
שהמדובר הוא במי שאינו מזיז אבר ולא הוזכר זה בדבר המועצת רק משום שהוא מילתא דפשיטא". 
לדברי הרב בלייך דבריו אלו נתקבלו אצלו בבחינת 'קלורין לעיניים', ראו שם בחלק העברי עמ' סח, 

. נוסח המכתב מובא להלן בנספח לפרק זה. ואולם ראו 170, וכן שם בעמ' 155מ' ובחלק האנגלי ע
 במקומות אלו את ביקורתו של הרב בלייך על דברים אלה.

"החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא ההשתלות", אנציקלופדיה הלכתית רפואית, ערך ראו  580
 .רגע המות, נספח ג

ייחשב למת כל שמוכח שאין עוד סיכוי שהכרתו תשוב כך, למשל ההצעה לפיו אדם מחוסר הכרה  581
אליו ביום מן הימים. כפי שמעיר הרב מרדכי הלפרין בהערותיו לפסק הרבנות הראשית אין בפסק זה 
"לא הכרה ולא דחיה מפורשת" של העיקרון הנ"ל, וזאת על אף שענין זה נידון בהרחבה במאמריהם 

הלפרין, "המשמעות המשפטית של החלטת מועצת  הרב מרדכישל חלק מחברי הועדה, ראו דברי 
, וכן 14שם הערה , ו114-111מח )תש"ן(, -הרבנות הראשית בנושא השתלות לב בישראל", אסיא מז

ודברי הרב שפירא המוזכרים פו. -בדבריו של הרב ישראל מאיר לאו, יחל ישראל חלק ב סימן פה
 בהערה הבאה.
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טיעוניו של החתם סופר רק לאחר שפירש אותם תחילה והטעין את דבריו במשמעות ישראלי נשען על 

חדשה השונה מזו שנראית בהסתכלות ראשונה. מהלך זה בולט במקרה שלפנינו, שכן דברי החתם 

סופר שימשו בידי המתנגדים לפסק הרבנות הראשית כמקור מרכזי להוכחת הטענה שההלכה אינה 

  582מותו של אדם כל עוד לבו פועם בקרבו.מכירה כלל באפשרות לקבוע 

 דעת החכם צבי –ב. מקורות ההלכה החסרים 

כפי שהוזכר לעיל, מקורות הלכתיים הנידונים בתשובותיהם של רבנים אחרים שנדרשו לסוגיא זו, 

אינם מוזכרים כלל בדיונו של הרב ישראלי. הדוגמא הבולטת ביותר לכך, זהו היעדר כל התייחסות 

צבי בתשובותיו )שו"ת חכם צבי סימן עז(. החכם צבי עסק בשאלת כשרות עוף שלאחר  לדברי החכם

שחיטתה נתגלה שלא היה לה לב, כאשר הוא טען בפסקנות שדבר מעין זה כלל לא יכול לקרות 

במציאות. החכם צבי הסביר באריכות כי עיקר חיות בעל החיים היא בלבו, וכי אף ההתייחסות 

פעולת הנשימה לשם קביעת מיתתו של אדם, אינה אלא משום שלעתים קשה שבדברי הגמרא ביומא ל

למדוד באופן ישיר את פעילות הלב, ובדיקת היעדר הנשימה נועדה למעשה להוכיח על הפסקת פעילות 

הרבנים שהתנגדו לאימוץ הגדרת המוות המוחי כקריטריון הקובע מוות הלכתי, ראו בדברי  583הלב.

יסוס הקביעה כי כל עוד פעילות הלב נמשכת הדבר מהווה הוכחה לב 584החכם צבי מקור מרכזי

מוחלטת לכך שהאדם עוד חי, וממילא דחו בנחרצות כל נסיון להגדיר אדם כמת כל עוד לבו טרם 

כך למשל כותב הרב ווזנר, שעל אף שמדברי הגמרא ביומא עולה כי הנשימה היא הקריטריון  585נדם.

ה מדברי החכם צבי שהוכיח כי עיקר חיות האדם בלב: "וממילא הקובע מותו של אדם, אין לזוז להלכ

                                                           
 לעיל. 575ראו מקורות בהערה  582
"דזמנין דאין חיות ניכר בלבו וניכר בחוטמו... שהנשמה משכנה בלב אלא דלפעמים אף שהנשמה  583

עדיין תוך הלב אין הדפיקה ניכרת בלבו ר"ל מבחוץ על החזה מחמת רוב חולשה והלב הוא חבוי תחת 
דפיקה חלושה היא מבפנים אבל הנשימה החזה ואין הדפיקה נראית מבחוץ ע"ג החזה כיון שה

היוצאה מן הלב דרך הריאה היא ניכרת כל עוד שהלב חי ודבר ברור מאוד שאין נשימה אלא כשיש 
חיות בלב שממנו ולצורכו היא הנשימה... ויגיעת בשר היא להעתיק כל הנמצא כתוב מזה בספרי 

ורך הלב ואם אין לב אין החכמים ראשונים והאחרונים ומדברי כולם נלמד שהנשימה היא צ
 נשימה...אלא שפעולתו החזקה )של הלב י.ר.( נרגשת לנו בחוטם", שו"ת חכם צבי, סימן עז.

 ראו לדוגמא בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט, סימן מו; חלק י סימן כה; חלק יז סימן סו. 584
לעיל, משמע כי אף אם רואים  563מהנאמר בחוזר המסביר את פסק הרבנות הראשית, הערה  585

מבחינה עקרונית את פעילות הלב כקריטריון עצמאי המצביע על המשך קיומם של החיים, ניתן בכל 
זאת להגדיר אדם הנמצא במצב של מוות מוחי כאדם מת על אף המשך פעילות הלב. היות ומטבע 

עשר דקות -לות לבו נפסקת בטווח זמן של חמשהעולם כאשר מאבד אדם את יכולת הנשימה, פעי
איבד אדם את נשימתו העצמונית וחיבורוהו למכונת הנשמה, יש לראות לאחר מכן, הרי שבמצב בו 

את פעימות הלב כאילו היו פעימות מכונה מלאכותיות, ואין לייחס להם משמעות של הוכחה בדבר 
דעת הרב ישראלי, שטרח להעמיד את כל סברא זו בודאי אינה מקובלת על  המשך חייו של האדם.

נקודת הכובד של פסיקתו על ההוכחה כי האדם מוגדר עקרונית כאדם מת עם הפסקת הנשימה אף 
במשך אותם דקות שלאחר מכן שבהם לבו ממשיך לפעום באופן טבעי. במכתב התגובה לעורך אור 

הרב ישראלי את מי שרצה ללמוד על טעמי החלטת מועצת הרבנות לעיל, אכן ביקר  569, הערה המזרח
הראשית מכח העיון בדברי החוזר הנ"ל. יצויין עוד כי סברא זו מוזכרת בפירוש בדברי הרב אברהם 

 לעיל( שהוא שחיבר חוזר זה. 564לעיל, ומכאן חיזוק להשערה )הערה  563שפירא, הערה 
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בדומה לכך ציין  586כשהלב עדיין חי גם האדם נקרא בחיים ואסור להמיתו או לקרב מיתתו בגרמא".

הרב בלייך לדעת החכם צבי כי "עיקר חיות תלוי בלב", כאשר החכם צבי עצמו סבר שדעה זו מקובלת 

סיף הרב בלייך: "ולא מצינו לשום אחד מרבותינו האחרונים היתה על כל החכמים שלפניו, ומו

  587שיחלוק עליו, וא"כ מי ירום ראש לחלוק עליו לענין פסק הלכה, בפרט בענין חמור של פקו"נ".

למול המקום המרכזי אותו ייחסו פוסקים אלו לדברי החכם צבי, בולטת התעלמותו של הרב ישראלי 

חסות כלשהיא לדברי החכם צבי, לא במאמרו המקורי של הרב מאיזכור דבריו. איננו מוצאים התיי

ישראלי, ואף לא במכתב התגובה ששלח לעורך כתב העת 'אור המזרח' אשר בו התייחס ישירות לחלק 

  588מטענותיהם של הרב בלייך ושל הרב ווזנר נגד הכרעת מועצת הרבנות הראשית.

החכם צבי במסגרת חוות דעת שהגיש ליתר  אנו נעיין תחילה בדברים שכתב הרב שטינברג ביחס לדעת

חברי הוועדה, בהם עמד על הבסיס המדעי הרעוע שבתשתית דברי החכם צבי, ונבקש להסביר בכך את 

 589מקורה של התעלמות מכוונת זו של הרב ישראלי מהדברים.

ת לדברי הרב שטינברג, עמדת החכם צבי בענין מרכזיות הלב כקריטריון המגדיר את החיים, מבוסס

לא על מקורות תלמודיים כי אם על תפישה מדעית ועל מידע רפואי שהוכחו ברבות הימים כשגויים, 

לאור העובדה שדברי החכם צבי  590לפיהם נשימתו של האדם יוצאת מלבו וקשורה לאבר זה של הגוף.

מבוססים על הנחות אנטומיות ביחס לדרך פעולת הגוף שהוכחו כשגויות, סבור הרב שטינברג שיש 

לדחות אף את מסקנותיו ההלכתיות בהתאם למציאות הרפואית המוכרת לנו כיום. דחייה שכזו 

נעשית בהתאם להנחה העקרונית כי במקום ש"המציאות, כפי שידועה ומוכחת לרופאים, שונה ממה 

  591שתיארו לנו אפילו הראשונים, יש לקבל את המציאות".

                                                           
לעיל. וראו בדומה לכך במקורות המצוינים באנציקלופדיה  575הערה  הרב שמואל הלוי ווזנר, 586

שלח הרב ישראלי לעורך כתב העת . במכתב התגובה ש129הלכתית רפואית, ערך רגע המוות, הערה 
לעיל, מזכיר הרב ישראלי את תשובתו זו של הרב ווזנר ומתייחס לחלק  569אור המזרח, הערה 

 מטיעוניו. 
הרב יהודה דוד בלייך, "בענין מות מוחי וקביעת זמן המות בהלכה", אור המזרח לו )תשמ"ח(,  587
שו"ת ציץ לעיל, עמ' נה. והשווה  579פס מחדש בחלק העברי של קובץ מאמריו בנושא, הערה הוד

 וכן שם חלק יז סימן סו. חלק י, סימן כה, פרק ד. אליעזר
 לעיל. 569הערה  ראו 588
דברי החכם צבי נידונים בפירוש בחוות דעת זו, יש משום תשובה לשאלה אם ייתכן והרב בעובדה ש 589

ואמנם, אפשרות זו כלל לא ישראלי לא הכיר, או לחילופין, פשוט לא נזכר בדבריו של החכם צבי. 
תיתכן שכן דברי החכם צבי נידונים באריכות גם במסגרת תשובתו של הרב משה פינשטיין )אגרות 

 ב, קמו( שבה עסק הרב ישראלי בהרחבה כפי שראינו לעיל. משה יו"ד 
 Edwardעל תשובת החכם צבי ועל הרקע הרפואי שמאחורי דבריו, ראו במאמרו של רייכמן:  590

Reichman, “The Halakhic Definition of Death in Light of Medical History", The Torah 

U-Madda Journal 4 (1993),  148-174וכן 162-160בעמ'  , בפרט ,Shlomo Sternberg, "When 

the Divine Spirit Departs", B.D.D. 9 (1999), 37-97 592, והנ"ל, הערה 88-84, 64-63, בעמודים 
 . 98-97לעיל, עמ' 

. וראו דבריו שם שמבסס 220עמ'  לעיל, 569הערה הרב אברהם שטינברג, במאמרו באסיא ז  591
 עמדתו זו על דברי הרב אברהם בן הרמב"ם, והחתם סופר בתשובותיו )יו"ד קסז(.
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והמדעי העדכני לתיאור המציאות הריאלית  עמדה זו גורסת שבהתגלע סתירה בין הידע הרפואי

שתתאים את ההלכה לידע המדעי העדכני  592שבספרות ההלכה נדרשת פעולה של "עדכון הלכתי"

הפוסקים המנויים לעיל אשר הסתמכו על דברי החכם צבי על אף הפער שבין המידע  593שבידנו.

לל שיש להתייחס אחרת הרפואי שבבסיס תשובתו לבין הידע הרפואי שבידנו כיום, סבורים ככ

 לסתירות מעין אלה. 

לדידם, תקפותה של ההוראה ההלכתית אינה נפגעת גם כאשר ההסבר המדעי המוצע כבסיס לאותו 

דין מתברר כשגוי. במקרה שכזה עלינו לאמץ את שורת הדין, ולנסות להציע הסבר חדש לדין על רקע 

מתכחשת לממצאי המדע, מתוך סירוב עקרוני לחילופין, תיתכן גישה נוספת ה 594הידע העדכני שבידנו.

  595לקבל את אמיתות הטיעון המדעי העומד בסתירה לנאמר ביחס לאותם ענינים במקורות ההלכה.

על רקע השיטות הללו, נראה שהתעלמותו של הרב ישראלי מדברי החכם צבי מוסברת בכך שהוא 

לנכון לייחס משקל הלכתי כלשהו  אימץ את טענת הרב שטינברג, חברו לוועדה, וממילא הוא לא ראה

אנו ננסה לחזק השערה זו להלן, ואולם כבר כעת נעיר על כך שנראה שאף אם  596לדברי החכם צבי.

הרב ישראלי אימץ כיוון חשיבה זה, הרי שבכל זאת ניתן להבחין בין עמדתו שלו לבין זו של הרב 

 שטינברג. 

כפי שידועה ומוכחת לרופאים" אף במקום הרב שטינברג, קבע כזכור כי יש לקבל את המציאות "

שהדברים שונים "ממה שתיארו לנו אפילו הראשונים", ואולם מן הראוי לעיין בביקורת שהטיח כנגדו 

על כך הרב ווזנר. לדברי הרב ווזנר יש בקביעה זו מן האמת, אך חובה להגביל את הדברים, 

                                                           
 ,Shlomo Sternberg         ראו: שאלתי את כינויו של שלמה שטרנברג לגישה כללית זו,  592

“Review of Guide to Masechet Hullin and Masechet Bechorot by I. M. Levinger”, B.D.D 

4 (1997), pp. 84-88 . .שטרנברג מונה בדבריו חמש גישות שונות ליישוב סתירות מעין אלה
מענה  –להתייחסות ביקורתית לטיפולוגיה של שטרנברג, ראו הרב נריה גוטל, "השתנות טבעים 

 .8הערה  37(, עמ' 1998) 7ות", ב.ד.ד הלכתי, אמוני או טבעי, ל"התנגשויות" הלכה ומציא
 592שטרנברג מייחס גישה זו לרב הרצוג, לרב פינשטיין ולרבנים נוספים, ראו שטרנברג הערה  593

 . 87לעיל, עמ' 
"ל, כי אף "אם גישה דומה לזו מצויה בדבריו של הרב בלייך שכתב בתגובה לדברי הרב שטינברג הנ 594

דמיונו של החכם צבי כזב לו בציור הדברים, מ"מ עצם הדבר מוכח כדבריו שעיקר חיות בלב הוא יהיה 
מאיזה טעם שיהיה", לדבריו אף אם נקבל את הטענה כי החכם צבי התבסס על מידע שגוי אין להכריע 

לעיל, עמ' נה, ושוב חזר על כך שם עמ' עד. גישה  587הרב יהודה דוד בלייך, הערה להלכה כנגד דבריו, 
לעיל, שטוען שיש לפסוק כדבריו על אף  575שכזו מצויה אף בדברי הרב שמואל הלוי ווזנר, הערה 

 ד המדע כמי ששגג בזה". הבסיס המדעי השגוי, "ומש"כ הח"צ נכתב להלכה ולא רק מצ
להדגמת שיטה זו )אותה הוא מכנה "גישת ההכחשה"(, שטרנברג מציין לתשובה של הרב  595

בו הוא דוחה את האפשרות להסתמך על ממצאי בדיקת דם לשם וולדינברג )ציץ אליעזר יג, קד( 
בנושא שלפנינו חוזר הרב ולדינברג  .86לעיל, עמ'  592ראו שטרנברג, הערה הערה קביעת אבהות, 

ומאמץ גישה זו בצורה נחרצת בהיותו סומך לא רק על פסק ההלכה של החכם צבי, כי אם אף על 
 I confess to being astounded": התיאור הרפואי המצוי בדבריו, וראו הערתו של שטרנברג על כך

that Rabbi Eliezer Judah Waldenburg… still believes in the Galenic doctrines 350 years 

after Harvey!... and quotes the selections from the responsum of the Hacham Zvi cited 

above, taken at face value, in order to reject any brain-based criterion of death" ,שטרנברג ,
 .   88לעיל, שם עמ'  590הערה 

 לעיל, עמ' מו. 587והשווה הרב בלייך, הערה  596
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ים לזו שנידונה על ידי החתם סופר. המבוססים על דברי החתם סופר )יו"ד קסז(, למקרים מקביל

בדיונו המקורי של החתם סופר הצהרתו העקרונית על כך "דאין אחר המציאות כלום" באה בכדי 

להצדיק את אימוצה של שיטת ראשונים אחת ודחיית חבירתה. לדעת הרב ווזנר יש לדייק מדבריו 

ש להסתמך על הידע המדעי אלה שבהינתן מחלוקת חכמים הנוגעת לתיאור המציאות הריאלית, שי

הרפואי בכדי לאמץ את החלופה ההלכתית המתאימה, ולדחות את זו שמבוססת על מידע שגוי. אולם, 

הרב  597מבלעדי דעה הלכתית מתאימה, אין לדחות מפאת הידע המדעי את עמדת ההלכה באופן מלא.

ך משקל חשוב. בהתאם ואולם נראה שבעיני הרב ישראלי יש לכ 598שטינברג דחה ביקורת זו מכל וכל,

לכך אנו מוצאים כי הרב ישראלי מדגיש כי דברי החתם סופר תואמים באופן מלא את הידע הרפואי 

 העדכני בנושא:

ודברי חז"ל, וכפי שהבינם החת"ס, הם תואמים בדיוק את מסקנות המדע הרפואי, כפי שהם ידועים "

ונתו המודעת, וזה כולל את הנשימה, מכוח הכו שלאכיום. והוא שכל הפעולות הנעשות בגוף האדם 

  599דהיינו הפעלת הריאות לשאיפה ונשיפה, הן נעשות ע"י גזע המוח, ורק על ידו".

שאלת היחס שבין תורה ומדע עולה בתשובה זו אף בהקשר נוסף, שאף ממנו נוכל ללמוד על עמדתו 

 העקרונית של הרב ישראלי.

נו יודע לומר בבירור מאין שאבו חכמים את הידיעה החתם סופר כתב בתשובתו )יו"ד שלח( כי הוא אי

דבר שעוד התלבטו בו חכמי הרפואה של זמנו. לדבריו, ייתכן לתלות  –כי חיי האדם תלויים בנשימתו 

את מקורה של הידיעה בגורמים שונים שהראשון מביניהם הוא כי קיבלו כן ב"מסורת מבעלי טבעיים 

, ועליהם סמכו חז"ל בהרבה ענינים מעניני התורה". החתם הראשונים, אעפ"י שנשכח מרופאי זמנינו

סופר מניח כי הידע הרפואי שהיה בידי אותם "בעלי טבעיים", או חכמי רפואה, קדומים עולה על פני 

הידע הרפואי של חכמי זמנו, כאשר הוא מניח אפשרות שהידע הרפואי הלך ונשכח במשך הדורות, 

תפישה מעין זו על "ירידת  600לים מפוסקי הזמן האחרון.ואמנם הנחה דומה מצויה אף אצל גדו

הדורות" בעולם החכמה המדעי והרפואי, מהזמן הקדום ועד לימינו, רחוקה מדעתו של הרב ישראלי. 

הרב ישראלי מודע היטב להתקדמות ולהתפתחות שחלה בעולם הידע הרפואי מהזמן הקדום ועד 
                                                           

 לעיל. 575השוו הרב שמואל הלוי ווזנר, הערה  597
ת מה לי אם חולקים או לא חולקים בכך, ואם לא נקבל המציאות "ממ"נ אם נקבל המציאו 598

הרב אברהם שטינברג, "קביעת רגע המות  להכריע על פיה את ההלכה למה נקבלה במחלוקת?",
 .221לעיל,, עמ'  569והשתלת לב", הערה 

 חוות בנימין, שם.  599
 , תיאר כך את תפישתו של החזון איש.46לעיל, עמ'  592ערה הרב נריה גוטל, ה 600

והוסיף כי תפישה זו עומדת ביסוד עמדתו בסוגיית 'השתנות הטבעים'. מן הראוי לציין לדברי גוטל 
. היא נובעת "היא בבואה להשקפת עולםשם על כך שעמדתו של החכם בסוגיית השתנות הטבעים 

(. לדברי גוטל, תפישה רציונליסטית מבית 37ממנה, היא חושפת אותה והיא תוצאה לה" )שם, עמ' 
מדרשו של הרמב"ם תראה בעצם אפשרות 'השתנות הטבעים' רעיון אבסורדי, ואף מיותר. בהתגלע 

עמדת סתירה בין דברי חכמים לבין המדע יש לדעתם לבטל את דברי החכמים שהתבררו כשגויים. 
מרבית הפוסקים שונה. הללו ניגשים לדברי קודמיהם מתוך מחוייבות מלאה לאמיתות כל דבריהם, 
ומשום כך מתרצים את הסתירות בעזרת רעיון השתנות הטבעים. לאור דבריו, מן הראוי לציין את 

ם רעיון השתנות הטבעים בסוגיית 'בני שמונה' והקשיים ההלכתייהרתיעה של הרב ישראלי מיישום 
איתם נאלץ להתמודד משום כך. על כך ראו, הרב נריה גוטל, "השתנות הטבעים בהלכה", ירושלים, 

 . 141-140עט, הערות -תשנ"ח, עמ' עח
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רפואי הקיים אצלנו כיום לחכמי התלמוד. כאשר  לימינו, ובהתאם לכך, הוא נזהר שלא לייחס ידע

הוא טען, כפי שראינו לעיל, שניתן להניח כי חז"ל הכירו וידעו כי הפסקת הנשימה קודמת לעתים 

טענתו התבססה על כך שמדובר בידיעה שניתן להגיע אליה ללא צורך  601להפסקת פעילות הלב,

הערתו זו הם  א. כי לא ניתן לייחס לחכמי להסתייע במיכשור מודרני משוכלל. ההנחות המובלעות ב

התלמוד ידע רפואי הנתון בידנו שחורג ממה שניתן היה לדעת במציאות הטכנולוגית והמדעית של 

וזאת בניגוד לתיזה בדבר  -ימיהם, וב. כי ידיעות טבעיות אלו אינם מקיפות את כל הידוע לנו כיום 

ונים. אין הרב ישראלי גורס כלל את הדעה כי הידע הרפואי המושלם שהיה בידי חכמי המדע הקדמ

הרופאים בזמן קדום החזיקו בידיעות מדעיות מפותחות יותר מאלה שבידנו כיום וכי ידיעותיהם 

נשכחו במשך הדורות, כמוזכר בדברי החתם סופר. לדידו של הרב ישראלי ברור כי מקורם של חז"ל 

אינו ידיעות רפואיות שהיו בזמנם כי אם  בבואם להגדיר כי רגע המיתה הוא רגע הפסקת הנשימה

 602דרשת הכתוב, וכפי שהציע החתם סופר עצמו בהמשך דבריו שם.

לקראת סוף דבריו, מביע הרב ישראלי את התפלאותו הרבה מההתאמה שהוא מוצא בין הגדרתם זו 

של חכמים לפיו האדם נחשב כמת עם הפסקת הנשימה גם כאשר פעילות הלב ממשיכה הלאה, לידע 

 הרפואי שהתגלה במאה העשרים, וכותב:

"ומפליא הדבר, שחז"ל למרות העדר המכשירים שהרופאים משתמשים בהם בזמננו, כיוונו ברוח 

 קדשם ע"י עיון בכתובים ללמוד מהם את מסתרי פליאות הבורא במבנה הגוף של החי והאדם!".

 

 שכנוע?רטוריקה של או מוכר התבטלות לסמכותו של גדול  –ג. ההתעסקות בדעת האגרות משה 

לאחר שעסקנו במקורות החסרים, ועל סיבת ההתעלמות מדברי החכם צבי, מן הראוי לתת את הדעת 

 למקום המרכזי יוצא הדופן לו זוכים דברי הרב פינשטיין במסגרת בירורו של הרב ישראלי.

עמדתו בסוגיה אינו  העיסוק הרב בתורתו של הרב פינשטיין, תוך כדי פלפול בדבריו ונסיון להוכיח את

אופייני לדרכו של הרב ישראלי ביתר תשובותיו. דרך כלל מתמקד הרב ישראלי בעיקר בתורתם של 

גדולי האחרונים דוגמת החתם סופר והנודע ביהודה, ולגדולי הדור שלפניו דוגמת החזון איש או 

י עליו הוא מסתמך. האחיעזר, אך אין דרכו להתייחס לתורתם של פוסקים בני זמנו כאל מקור הלכת

אמנם פעמים רבות דן הרב ישראלי בדברי גדולים בני זמנו )דוגמת הרב אלישיב והרב אוירבך הרב 

עובדיה יוסף והרב שלום משאש(, ואולם הדבר מופיע כמעט תמיד במסגרת משא ומתן של הלכה בו 

הרב ישראלי להורות אן, לעומת זאת, נוצר הרושם שיקשה על כ הוא חולק על דבריהם ומוכיח כנגדם.

                                                           
לעיל, מבקר את הנחותיו ההיסטוריות של הרב ישראלי, ואף רואה בהנחה זו  554מוזס, הערה  601

 reverse"להשערה כי הרב ישראלי ביקש בדבריו לבסס מסקנה הלכתית ידועה מראש, ובלשונו חיזוק 

engineering" '229-228, ראו אצלו עמ. 
חשוב כאן להבהיר, שעל אף שהרב ישראלי הניח לעיל כי חכמים הכירו על סמך ההתבוננות  602

סקת נשימתו של אדם במציאות שלפניהם, כי תיתכן מצב בו פעילות הלב תמשיך גם לאחר הפ
)כבדוגמה של הרוגי מלכות שהותז ראשם(, הם לא למדו מהתבוננות זו את ההגדרה ההלכתית לרגע 
המוות. הקביעה כי הפסקת הנשימה היא מות האדם, לא נלמדה כהיסק מההתבוננות במציאות, כי 

 אם מדרשת הכתוב. 
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היתר בענין קבלת המוות המוחי כמוות הלכתי אילולי ההסתמכות על כך שהרב פינשטיין ביאר באופן 

  המתאים את כוונת הגמרא ביומא, והיה סבור כך להלכה.

עקרונית ניתן היה להסביר את הדבר כביטוי להערצה מיוחדת לסמכותו ההלכתית של הרב פינשטיין, 

כי הרב ישראלי ייחס לדבריו מעמד מיוחד מעל זה של יתר רבני דורו. אולם עיון  ולראות בכך סימן

במפתח המקורות שבחוות בנימין חלק ג' מגלה שרק במקום בודד נוסף במכלול כתביו, במסגרת 

תשובתו בהיתר השימוש ברמקול בשבת, ניתן למצוא עיסוק אינטנסיבי מעין זה שבתשובה שלפנינו 

פינשטיין תוך כדי עיון במספר מתשובותיו ופלפול בדבריו. ואולם, המעיין שם  בבירור דעתו של הרב

יגלה כי כל עיקר מגמת תשובתו הינה לחלוק על פסקו המפורש של הרב פינשטיין בענין ולהתיר 

למעשה את שביקש הרב פינשטיין לאסור ואשר ראה בו דבר פשוט. אין גם מקום להיתלות בפער 

ולשער כי במשך השנים חל שינוי ביחסו של הרב ישראלי אל פסיקותיו הזמנים שבין התשובות, 

ומעמדו של הרב פינשטיין, וכי שינוי זה הוא המסביר את הפער שבין ההתבטלות האישית כנגד 

סמכותו המשתמעת מהתשובה שלפנינו, לעומת העמידה העצמאית כנגד דבריו בתשובה בענין 

פשוטה כי מדובר בתשובות שנכתבו ונתפרסמו בסמיכות הרמקול. הסבר זה אין לו מקום מהסיבה ה

זמנים זה לזה. התשובה בנוגע לשימוש ברמקול בשבת הודפסה על ידי הרב ישראלי בכתב העת ברקאי 

 שבעריכתו בגליון שיצא כשנה לאחר הדפסת תשובתו בשאלת השתלות הלב. 

ברא כי ההסתמכות האיתנה על נראה על כן, שיש מקום להשקיף על הענין מזווית אחרת. יש מקום לס

דברי הרב פינשטיין בתשובה בענין השתלות איברים אין מקורה בהכרה פנימית של סמכותו הבלתי 

מעורערת, כי אם בנסיון להשקיט מעט את ההתנגדות הרבנית לפסק ההלכה על ידי ציון שמו של 

סתמכות יוצאת דופן זו סמכות הלכתית שאף המתנגדים לפסק מודים בגדלותו. ייתכן ויש להסביר ה

על משנת הרב פינשטיין לא בתור ביטוי טבעי של יחסו של הרב ישראלי אל פסיקותיו, כי אם ככלי 

 603רטורי במסגרת מערכת הכוחות הפנים רבנית.

כרקע משלים לטיעון הנ"ל, יש לתת את הדעת לדברים שכתב הרב ישראלי בפתח דבר של גליון כתב 

בהם הסביר את התחושה כי מוטל היה על חברי מועצת הרבנות ליטול  604העת בו פירסם את הדברים,

הרב ישראלי אחריות ולפסוק הלכה במקום שאחרים ביקשו להסיר מעל עצמם אחריות כבדה זו. 

מתאר "מלחמה נפשית" פנימית בה נתון תלמיד חכם שחושש מלהורות הלכה בענין בו לא הגיעו 

חה מעול ההוראה כאשר זו מוטלת על כתפיו. לדבריו להוראה, ומאידך ירא מתוצאותיה של הברי

המתח הנפשי הכבד מוביל לכך שרבים מגדולי התורה מתרחקים מפסיקת הלכה בשאלות הלכתיות 

מסובכות מחשש שלא יקלעו לנקודת האמת. בחלל שנוצר בעקבות היעדרם של גדולים שיהיו מוכנים 

                                                           
. לתופעה דומה בהקשר אחר ראו הרב נריה גוטל, "קוים 560ראו עוד הנאמר לעיל סוף הערה  603

 .206למשנתו השלימה של רבנו", בתוך: י. שריר )עורך(, גאון בתורה ובמידות, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 
 .8-7הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", ברקאי ד )תשמ"ז(,  604
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רב שנשאל בענין הלכה למעשה, והזקוק  מוכרח אותו 605"להכנס בעובי הבעיות ולהתוות הדרך",

להשיב תשובה לשואליו, להשתדל "עד כמה שידו מגעת" מתוך התייעצות עם חברים המוכנים לסייע 

לדבריו, מצב ענינים זה מחריף עוד יותר בכל  606בידו "להתייגע ולעמול עד שיגיע לפסק ההלכה".

טכנולוגי שביחס אליהם אין למצוא הקשור לשאלות הלכתיות הנובעות מהתפתחות הרפואה והמדע ה

"אב ודוגמא בספרות השו"תים הקיימת". בעיית השתלות הלב היא מסוג בעיות אלו, והרבנות 

הראשית הוציאה את פסק ההלכה בנידון "מתוך רטט וחרדה, מתוך אימה ויראה, אך גם מתוך ידיעה, 

ידוע ידעו" "שרבים מגדולי שמוטלת עליה החובה לענות תשובה נחרצת לכאן או לכאן". הרבנים "

ההוראה יקבלו הפסק בהיסוס, כשהם עצמן נרתעים מלקחת חלק בדיונים, אך חזקה עליהם הרגשת 

האחריות, שאי אפשר להשאיר לדברים להפתר מאליהם, ונכנסו לעובי הקורה...". ואמנם, בשעת 

יסוס, וכי רבים מהם כתיבת שורות אלו כבר התברר ש'גדולי ההוראה' לא קבלו את הפסק ואף לא בה

  607יצאו כנגדו בגלוי ובצורה תקיפה.

לאור דברים אלו, יש מקום לראות את ההישענות על דברי הרב פינשטיין, גדול הדור שעתה הלך 

לעולמו, כנסיון לתמוך את פסק הרבנות לנוכח ההתנגדות הגדולה לפסק, ולנוכח ההודאה בכך 

גדולי הדור אשר ראוי היה מבחינה אידיאלית כי  שהאישים העומדים מאחורי פסק זה אינם בהכרח

אמנם יש להדגיש כי לדעת הרב ישראלי אף אם אין מדובר  608ישאו באחריות לפסיקת ההלכה בענין.

בהחלטה שיצאה מאת הפוסקים הגדולים ביותר בדור אין מקום להטיל משום כך ספק כלשהוא 

                                                           
ם", בתוך: י. קטן )עורך(, גניקולוגיה, פוריות, ילודים השוו הרב אברהם אלקנה שפירא, "דברי סיו 605
, המתאר כיצד הרבנות לא רצתה לסמוך רק על עצמה בענין זה, 164לאור ההלכה, ירושלים, תשנ"ג,  –

וכיצד הפניות אל "שלושה רבנים פוסקים גדולים" עלו בתהו. השוו לתיאור הנמצא בחוזר הרבנות 
עמ' לעיל,  563, וכן לתיאור המקביל של הרב מרדכי אליהו, הערה 395לעיל, עמ'  563הראשית, הערה 

. בנוגע לחשש 449, הערה 168עמ'  לעיל, 554ראו דבריו של מוזס, הערה . לענין זהות אותם רבנים, 18
שהועלה בנוגע לחוסר אמינותם של הרופאים שלא יקפידו על ההוראות, ראו: הרב אברהם שטינברג, 

 558, וכן במאמרו של הרב מרדכי הלפרין, הערה 79פח )תש"ע(, -"דעת הגר"מ שטרנבוך", אסיא פז
. בענין זה ראו עוד: "מכתב הרבנות הראשית לישראל אל מנכ"ל משרד הבריאות", 91-90 לעיל, עמ'

 .  16ברקאי ד )תשמ"ז(, עמ' 
, דברים ברוח דומה ראו אצל הרב ישראלי בפתח הדבר לכרך התורה והמדינה השני משנת תש"י 606

 .39ראו: הרב שאול ישראלי, הרבנות והמדינה, ירושלים, תשס"א, עמ' 
, ובחלק העברי שם עמ' 40הערה  159,ושם עמ' 144לעיל,עמ'  555ב יהודה דוד בלייך, הערה ראו הר 607

מו. ראו גם את גילוי הדעת שהפיץ הרב א"י ולדנברג בתאריך ב' חשון תשמ"ז, יום למחרת החלטת 
סימן סו. לדברי הרב ולדינברג שם, גילוי הדעת  מועצת הרבנות הראשית, בשו"ת ציץ אליעזר חלק יז

הנ"ל אף נתלה כפשקווילים ברחובות העיר על ידי "הועדה הציבורית להגנת כבוד האדם" יחד עם גלוי 
דעתו של הרב יצחק יעקב וייס. לתיאור ולדיון נוסף של ההתנגדות לפסק הרבנות, ראו אצל מוזס, 

 .224-214לעיל, עמ'  554הערה 
יש בהצעתנו הנ"ל להסביר גם את סדר הבאת המקורות בתשובה כאשר הרב ישראלי תומך את  608

דבריו בהבאת דברי הרב פינשטיין תחילה ורק לאחר מכן פונה לדברי החתם סופר. הקדמת דברי הרב 
ב לשאלת כוונתו של החתם סופר, פינשטיין לאלו של בחתם סופר מובנת רק על רקע המחלוקת מסב
 והנסיון לומר שבכל מקרה כך הבין למעשה הרב פינשטיין בדורנו.
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בענין, אלא שהוא ראה לנכון לבסס  או בסמכותה של הרבנות הראשית לעסוק 609בנכונות ההחלטה,

 610את הפסק בצורה שתשקיט את המתנגדים.

לסיכום, סוגיית השתלות הלב היתה מהסוגיות החשובות והמעוררות מחלוקת ביותר בהם עסקה 

הרבנות הראשית בערוב ימיו של הרב ישראלי. סוגיה זו מצטרפת לעיסוק בשאלת יהדותם של בני 

קצר קודם לכן, ובשני סוגיות אלו עמד הרב ישראלי במרכז הענינים העדה האתיופית שנידונה זמן 

 בתור ראש ועדת ההלכה של מועצת הרבנות הראשית באותם ימים.

על אף העובדה שהחלטה בנידון התקבלה במועצת הרבנות הראשית בפה אחד, דרכי הביטוי 

ם במקרה שכזה בו לא הסובייקטיביים נותנים אפשרות להכיר את המיוחד לדרכו של הרב ישראלי ג

ביטא שיטה הלכתית ייחודית. ניתוח המקורות עליהם השעין הרב ישראלי את פסיקתו, הראה שנאמן 

לדרכו העקרונית, הרב ישראלי ביסס את דבריו על העיון הישיר בסוגיית הגמרא המרכזית, כמו גם על 

נה. דברי הרב ישראלי דבריו של החתם סופר, מגדולי האחרונים שנחשב בעיניו כאוטוריטה עליו

מתרכזים בסוגיה המרכזית במסכת יומא, והוא לא פונה ימין ושמאל על מנת להביא ראיות מסוגיות 

נוספות, ואף תשובות אחרונים נוספים כתשובת המהרש"ם, והאבני צדק המוזכרים בדברי הרב 

 ולדינברג, הרב ווזנר ובסקירתו של הרב שטינברג אינם מוזכרים כלל בדיונו. 

כמו כן הכרנו את גישתו ליחס שבין התורה למדע: מדובר בעיניו בשני מערכות המביאות לידי ביטוי 

אמיתות שאין להתכחש אליהן, ומכאן שמחתו הרבה על ההתאמה המלאה שמצא בין השניים. 

התיחסות זו אינה מוזכרת במפורש בדבריו, אך כפי שראינו הדברים באים לידי ביטוי בהתעלמות 

 כם צבי שתפשו מקום כה מרכזי בעיני המתנגדים לפסק הרבנות הראשית.מדברי הח

הצבענו עוד על המחלוקת וההתנגדות הצפויה לפסק ההלכה המחודש של הרבנות הראשית, כעל 

מרכיב נוסף שהשפיע על מבנה הפסיקה. כפי שהראינו הרצון להשקיט התנגדות זו הוביל לפניה 

ין, כאשר הבהרנו כי אין מדובר בעצם העיון בתורתו, כי אם היוצאת דופן לתורתו של הרב פיינשטי

בהתייחסות המיוחדת אל הדברים, וההישענות עליהם כאילו היו בעיניו בעלי סמכות הלכתית בלתי 

 מעורערת, וזאת בשונה מהתייחסותו לפסיקותיו של הרב פינשטיין במקומות אחרים.
                                                           

ראו דבריו בעמוד הימיני ו, ד, שם טוען הרב ישראל שמציווי התורה של "שופטים ושוטרים תתן  609
לך" יש ללמוד כי כל עוד מורה ההוראה ראוי להוראה ואין בהוראתו טעות בדבר משנה, אזי יש 

   . להכרעתו כח לקבוע את ההלכה במקרה המונח לפניו בצורה מוחלטת
לעיל,  569ואמנם במכתב התגובה שכתב כחצי שנה לאחר מכן, בחודש חשוון תשמ"ח, הערה  610

ת הרבנות הראשית בתגובה למאמר הביקורת של הרב בלייך, הגן הרב ישראלי בתקיפות על כבוד מועצ
מפני מה שנראה היה בעיניו כזלזול ופגיעה בכבוד הרבנות הראשית: "שהוא הגוף התורני הפוסק 
העליון של מדינת ישראל, שרוב רובה של היהדות הדתית בארץ רואה את פסקיה כמחייבים. 

ן זה גורע משותפים בה גדולי תורה ופוסקי הלכה... ואם אמנם יש ב"ה עוד גדולי תורה בארה"ק, אי
מכוחם של אלה המיוצגים ברבנות הראשית לישראל". על מעמדה של הרבנות הראשית כ"מרא 

ראו דבריו בעמוד הימיני, ו, יא, ומסקנתו שם כי דאתרא" של ארץ ישראל לפי תפיסת הרב ישראל, 
לאור מעמדם הרי "שאין להורות נגד פסק שלהם, ואין לפרסם להלכה למעשה דעה שהיא מנוגדת 

סק הלכה שלהם", וכל פסק שהוציאו "לאחר דיון ושו"ט כהלכה, אעפ"י שיש חכמים שמתנגדים לפ
 להם... פסקו של המרא דאתרא שריר וקיים ללא הרהור". 
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ני ההתנגדות לפסק הרבנות יש בה להסביר כהשערה אחרונה, נעלה עוד את האפשרות כי החשש מפ

במעט אף את ההתעלמות מדברי החכם צבי. ייתכן וחוסר הרצון להתייחס לנקודה נבעה מכך שהרב 

ישראלי ידע כי חלק מההתנגדות קשורה לשאלת היחס בין תורה ומדע, וכפי שהובלט בדברי הרב 

פתח להתנגדות בכך שהתעלם  ווזנר. אשר על כן, ביקש הרב ישראלי לשכך את הכעס ולא לתת

 מהדברים, והעדיף להתמקד ביסודות הבונים את שיטתו. 
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 הפרייה מלאכותית: דפרק 

 הרב ישראלי עסק בסוגיית קביעת ההורות ההלכתית במקרים שונים של הפריה מלאכותית. 

מתייחס הרב ישראלי לשאלת קביעת האבהות במקרה של  611במאמרו "אבהות בהזרעה שלא כדרכה",

הזרעה מלאכותית, כאשר מעבר לדיון בסוגיה זו אשר כבר נידונה רבות לפניו, הוא דן במציאות 

רפואית מחודשת נוספת. במאמרו קובע הרב ישראלי הלכה ביחס לשאלת האבהות מן הקבר, כלומר, 

ייחוסו של הנולד כתוצאה מהריון בעקבות הזרעה שבוצעה לאחר מות האב, מציאות חדשנית המעלה 

 ת מוסריות ומשפטיות שאין למצוא להן תקדים מפורש בספרות ההלכתית.דילמו

טו ע"א( בענין טענתה של אשה מעוברת  -הרב ישראלי פותח את דיונו בדברי הגמרא בחגיגה )יד ע"ב

  המעונינת להינשא לכהן הגדול כי היא עדיין בתולה:

 

ומרת שימצאו לה שאלו את בן זומא: בתולה שעיברה מהו לכהן גדול? )רש"י: והיא א

בתולים... משום בתולה מעמיו יקח( ... אמר להו: ...)ו(חיישינן שמא באמבטי עיברה 

)רש"י: כלי שרוחצין בו כל הגוף, ויש לומר שהטיח שם אדם שכבת זרע ונכנס 

 במעיה(. 

 

מדברי הגמרא עולה כי תיתכן מציאות בו אשה בתולה תיכנס להריון כתוצאה מרחצה באמבטיה 

שהטיח שם אדם שכבת זרע ונכנס במעיה" כלשון רש"י, ולא עוד אלא שמציאות תיאורטית במקרה "

 זו אף נלקחת בחשבון בתור שיקול הלכתי להתיר אשה לבעלה. 

בדברי הגמרא שם אין התייחסות לשאלת ייחוסו של הוולד הנולד מהריון שכזה, ואולם דיון מפורש 

אבן העזר, והרב ישראלי פונה מיידית לסקירת  על כך מצוי בדברי נושאי הכלים לשולחן ערוך

 דבריהם.

החלקת מחוקק )אהע"ז א, ח( העלה לדיון מפורש את הספק "אם קיים האב פו"ר, ואם מקרי בנו לכל 

הבית שמואל  612דבר", כאשר להבנת הרב ישראלי החלקת מחוקק לא מצא הכרעה ברורה לספיקו זה.

רעת הספק מלשון אזהרה המצויה בהגהת הסמ"ק, לפיה )אהע"ז א, כ( סבור שניתן להביא ראיה להכ

לא תשכב אשה על סדין "ששכב עליהן איש אחר, פן תתעבר מש"ז של אחר, גזירה שמא ישא אחותו 
                                                           

המאמר התבסס על שיעור שהעביר הרב ישראלי במסגרת ימי העיון השנתיים של מוסד הרב קוק,  611
"אבהות בהזרעה שלא כדרכה", תושבע"פ לב  והתפרסם לראשונה במסגרת קובצי תורה שבעל פה,

מו, ולאחר מכן הודפס בשנית בחוות בנימין סימן קז, ובשו"ת במראה הבזק )ד, -)תשנ"ב( עמ' מא
 קכח(.

יש לציין שרבים הבינו בדעת החלקת מחוקק שלדעתו הולד מיוחס אחר אביו לכל דבר, ראו  612
 .121הערה  573רעה מלאכותית, עמ' לדוגמא באנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך ב, ערך הז
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מאביו". מכאן ניתן ללמוד שאף כאשר ההזרעה אירעה באופן זה נחשב האב הביולוגי לאביו ההלכתי 

פקפק בתוקפה של הראיה וטען שייתכן שהדברים נאמרו של הולד לכל דבר וענין. הט"ז )אהע"ז א, ח( 

בתור החמרה מכוח הספק, ופקפוק נוסף הוסיף החיד"א בספרו ברכי יוסף )אהע"ז א ,יג(, בהראותו 

ולדעתו הנולד משכבת זרע המונח על סדין כלל  613שדברי הגהת הסמ"ק סובלים גם משמעות הפוכה,

  614אינו מתייחס אחר אביו הביולוגי.

אלי מזכיר אחרונים נוספים )טורי אבן, בני אהובה, ודברי מלכיאל( שהעירו על האפשרות הרב ישר

להכריע את הספק מכח העובדה שבמקומות שונים מתעלמת הגמרא לכאורה מהאפשרות של ולד 

הנולד מהאמבטי. אם אכן סבר התלמוד כי הולד הנולד באופן זה מתייחס אחר אביו לכל דבר, הרי 

אר את ההיתכנות המציאותית של מצבים הלכתיים משונים בהם עסקה הגמרא, שכך ניתן היה לת

 615כגון מציאות שבה בת יולדת מאביה מבלי שהדבר יהיה כרוך במעשה ביאה אסורה.

על בסיס הראיה מכח סוגיות אלו סבור הרב ישראלי שניתן להוכיח שלדעת התלמוד הנולד מהאמבטי 

 אינו מיוחס אחר אביו הביולוגי:

 

אלה הקושיות תתיישבנה, אם נסיק שבכה"ג שלא הי' בדרך ביאה, כשם שאין  וכל 

בזה משום איסורי עריות, כן אין בזה גדר ייחוס, והוי כמו שנולד מבלי התייחסות 

אחר האב, לא רק לענין קיום פו"ר, כי גם לענייני יחסי קורבה שמתהוים בין האב 

 ולא דרך אמבטי או מבחנה. ליוצא חלציו, רק בנתעברה האשה בדרך כל הארץ, 

 

 מכאן מסיק הרב ישראלי: 

 

                                                           
הברכי יוסף מסביר שאין להבין את אזכור הביטוי "גזירה שמא ישא אחותו מאביו" המצוי בדברי  613

הגהת הסמ"ק כראיה שהולד מיוחס אחר אביו הביולוגי. לדבריו, כוונת האזכור הנ"ל היא לבסס 
דם, ואולם במקרה של עיבור מבחינה עקרונית את החשיבות שיש בהכרת ייחוסו המדויק של הא

 משכבת זרע שעל הסדין ייתכן שהולד נחשב כמי שאין לו אב כלל. 
כך מבין הרב ישראלי את כוונת החיד"א באומרו "ואין אב": ש"אליבא דאמת בזה אין לו יחוס אב  614

ל כלל". אמנם אחרים הבינו שאין כוונתו לקבוע בזה הלכה, וכי דעתו למעשה שיש להסתפק בייחוסו ש
 . 122, הערה 612הולד הנולד בדרך זו, ראו לדוגמא באנציקלופדיה הלכתית רפואית, לעיל הערה 

ר' למשל הדברי מלכיאל )חלק ד, צז, קז(, בקשר ליבמות צז ע"ב, ובטורי אבן לחגיגה טו ע"א, ד"ה  615
 חיישינן שמא באמבטי. 
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מסקנת הדברים: ספק גדול קיים בולד שנולד בדרך מבחנה, אם יש לו התייחסות 

אחרי אביו... אכן אם הזרע הוא של פסול, כגון ממזר וכיו"ב, פסול זה אין בדין 

 . 616שיפקע

 

רגיל של הזרעה מלאכותית. כאן עד כאן התיחסותו של הרב ישראלי לשאלת ייחוס הולד במקרה ה

עובר הרב ישראלי לדון בשאלת האבהות לאחר מיתה, כאשר לדעתו ההתייחסות ההלכתית משתנה 

כליל במקרה שההזרעה מבוצעת לאחר מותו של האדם, כך שבמקרה זה יודו הכל שאין הולד מתייחס 

 אחר אביו.

ן עצמו של אבהות לאחר מיתה הרב ישראלי מסביר שאף שמדובר במציאות רפואית חדשה, העקרו

מוכר היה גם מבלעדי כל הזדקקות לחידושים טכנולוגיים, שכן חכמים הכירו בכך שההריון יכול 

להתחיל ברחמה של האשה עד שלושה ימים לאחר מעשה הביאה. עם זאת, סבור הרב ישראלי 

חר קיום יחסי שמבחינה הלכתית יש להבחין בין שני המצבים: במקרה שבו נפטר אדם זמן קצר לא

אישות, ייחשב הנפטר לאביו של הנולד שנולד מהריון שהחל לאחר מותו, ואילו במקרה של הזרעה 

 מלאכותית לאחר מיתה לא נוצרת זיקת אבהות כלל.

את הדיון בענין פותח הרב ישראלי בחידושו הגדול של הנודע ביהודה לפיו בן שנולד מהריון שהתחיל 

 אמו מחובת ייבום.לאחר מות האב אינו פוטר את 

לדברי הנודע ביהודה, רגע מיתתו של הבעל הוא הקובע לענין חלות חובת היבום על אלמנתו. אם לא  

היו לו בנים בשעת מיתתו, ואשתו לא היתה בהריון באותה שעה, חובת היבום חלה עליה אף אם לאחר 

בשעת מיתת הבעל טרם  מכן יתברר שנולד לה בן מהריון שהתחיל זמן קצר לאחר מיתת הבעל: "שאם

  617יקלט הזרע, אין זה בנו ליבום, דקרינן בזה 'ובן אין לו', כיוון שבשעת מיתה עדיין לא נקלט הזרע".

הקרן אורה )סוף פ"ט יבמות( השיג על דברי הנודע ביהודה וכתב שמדבריו עולה מציאות הלכתית שלא 

 רכושו של המת שכן כל ירושתו מצאנו דוגמתה, ולפיו האח המיבם את אשת אחיו אינו יורש את

                                                           
אחרון זה, מעמדו של הנולד מהזרעה מלאכותית מאב ממזר, נידון במאמרו של ברוך פרט הלכתי  616

פינקלשטיין, שמדבריו עולה כי עמדה קרובה לזו של הרב ישראלי מצויה בדברי הרב שלמה זלמן 
אוירבך, ולא כן דעתו של הרב פיינשטיין. ראו ברוך פינקלשטין, "דרך לטיהורם של ממזרים", תחומין 

 . 62-58עמ'  כח )תשס"ח(,
לדעת הנודע ביהודה )אה"ע סי' סט(, ניתן להוכיח זאת מקביעת התלמוד שאין לייבם את אלמנת  617

הנפטר עד שיעברו שלושת חדשי ההבחנה בכדי שנדע שהיא אינה בהריון. אילו הנולד מהריון שנקלט 
יבמה לאחר מיתת הבעל היה פוטר את האלמנה מחובת היבום, הגמרא היתה חייבת לדרוש מה

 שתמתין שלושה חדשים בתוספת שלשה ימים כימי קליטת הזרע לפני שתתיבם. 
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דהיכן מצינו יבום שלא במקום נחלה וזה הבן יורשו ואחיו  618עוברת לבנו: "דינו תמוה מאוד,

  619מייבם".

עוד מוסיף הקרן אורה וטוען שאם צודק הנודע ביהודה בטענתו שחובת היבום נקבעת ברגע שאדם 

לינו לחייב ביבום אף אלמנה מעוברת כל נפטר מן העולם ואין לו באותה עת ילדים בפועל, אזי היה ע

שלא עברה ברגע מותו את ארבעים היום הראשונים של ההריון. זאת, משום שבימים הראשונים 

להריון העובר עדיין אינו נחשב כי אם ל'מיא בעלמא', וממילא בשעת פטירת האב אין לראות בעובר 

ה שההגדרה ההלכתית הפוטרת את עדיין 'בן' הפוטר מיבום באותו שעה. מכאן מוכיח הקרן אור

האלמנה מחובת היבום אינה קיומו בפועל של ילד או עובר, וכל 'שסופו להיות זרע' כבר נפטרת האם 

  620ממצות יבום.

הרב ישראלי מאמץ ומחזק את דברי הקרן אורה. את הערתו הראשונה, שלא מצינו מציאות של יבם 

מיהה עצומה', כאשר הוא מבהיר שקושיה זו אינה שאינו יורש את אחיו המת, מכנה הרב ישראלי כ'ת

ואם כן "איך  621רק מכח 'לא מצינו', אלא מכח דרשת חכמים מפורשת שהיבם יורש את אחיו המת,

ניתן להפריד בין יבום לנחלה". כמו כן, מוסיף הרב ישראלי וקובע שמדרשות הפסוקים שמהם למדו 

יש ללמוד בפשיטות לפטור מיבום אף בהריון  622חכמים שהנולד לאחר מות אביו פוטר את אמו מיבום,

שהתחיל זמן קצר לאחר מות הבעל, ו"אין בעצם כל הבדל בין שכבר נקלט בפועל, בין שטרם נקלט, 

  623ואך נמצא במעי האשה ויקלט. כל זה נראה ברור".

                                                           
אחרונים נוספים השיגו על חידושו זה של הנודע ביהודה בשפה חריפה, על כך ש"נדחק ונלחץ במה  618

שא"א לשמוע", כלשון החתם סופר אבן העזר א, ה. ראו באנציקלופדיה תלמודית, כרך כא, ערך יבם, 
, וכן במקורות המקובצים בלקוטי הערות שבנודע ביהודה השלם הוצאת מכון 360יבמה, הערה 

תנז.לסיכום דעות אחרונים אלו, ראו במאמרו של -ירושלים, אבן העזר ב, ירושלים, תשנ"ח, עמ' תנה
הרב מרדכי הלפרין, "מעמד הלכתי של הנולד מהזרעה מלאכותית לאחר מות אביו", בתוך: י' שביב 

שיש להם שיעור: עיונים ובירורים במצוות כיבוד אב ואם, אלון שבות, תשס"ה, עמ' )עורך(, דברים 
167-166 . 

קושי זה כנגד דברי הנודע ביהודה העלה גם כן הרב צבי פסח פרנק, ראו שו"ת הר צבי, אבן העזר  619
 סימן ח. אמנם ראו דברי הרב מרדכי הלפרין )בהערה קודמת( שהגן על טענת הנודע ביהודה בטענה

 .165-164שמציאות מעין זו מפורשת כמעט בגמרא ביבמות מ ע"א, שם עמ' 
לדברי הקרן אורה הפטור מיבום אינו רק כאשר יש לאדם בן באותו שעה, אלא אף בתחילת ההריון  620

שאין העובר נחשב עדיין לכלום, נפטרת האשה מיבום משום שעתיד להיות לו בן. לדבריו, דבר זה 
י נעם', לפיו אשה שנפטרה מיבום היות ובעלה השאיר ילדים אחריו, אינה נלמד מדין 'דרכיה דרכ

מתחייבת ביבום למפרע אם ילדים אלו ימותו לאחר מכן. לדברי הקרן אורה כשם ש'עשו מתים כחיים' 
)יבמות פז ע"ב(, כך גם כאן עשו את העתיד להיוולד כאילו כבר נולד ופטורה מיבום. זאת לעומת דין 

 "דבתרומה בעינן שיהי' הולד קיים, ולא קודם שנוצר ולא אחר שמת". אכילה בתרומה, 
 מדרשת הכתוב 'יקום על שם אחיו', )דברים כה, ו( שהכוונה שקם במקומו לנחלה, יבמות כד ע"א. 621
דרשת "עיין עליו", וכן "'ולא ימחה' פרט לזה שאין שמו מחוי", )יבמות לה ע"ב, ושם בתוספות  622

 .364-360קלופדיה תלמודית כרך כא, ערך יבם,יבמה, הערות ד"ה והא(, וראו באנצי
את קושיית הנודע ביהודה מכך שלא דרשו חכמים להמתין שלשה ימים נוספים כימי קליטת הזרע,  623

מתרץ הרב ישראלי באומרו שאין הדבר אלא משום שלא חששו למקרים נדירים ויוצאי הדופן, חוות 
 .618צויינו לעיל הערה בנימין קז, אות יא, והשוו למקורות ש
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ר מחלוקת זו שבין הנודע ביהודה לקרן אורה, היא הרקע לדיון בשאלת דינה של האלמנה שבעלה נפט

מן העולם מבלי להשאיר אחריו ילדים, כאשר נשאר בידנו ממנו זרע מוקפא, או אפילו ביצית מופרית. 

לאור הדיון עד כה, יכול היה הרב ישראלי להישען על עמדתו של הקרן אורה על מנת לקבוע, שבמקרה 

ו אינה זה נפטרת האלמנה מחובת יבום. חכמים למדו שכאשר ילדיו של הנפטר מתים אחריו, אלמנת

לאור  624מתחייבת בייבום למפרע, שמשום 'דרכיה דרכי נעם', נחשבים הבנים המתים לענין זה כחיים.

ואולי אף  -העיקרון המופיע בהלכה זו, היינו יכולים לומר שבמקרה זה נחשיב את אלה שטרם נולדו 

 625כחיים כבר כעת על מנת לפטור את האשה מחובת ייבום. -לא יחיו לעולם 

זו מסקנתו של הרב ישראלי. הרב ישראלי קובע שהעיקרון שקבע הקרן אורה שאף העתיד  אולם, אין

להיוולד פוטר מיבום, נאמר רק לולד העתיד להיוולד מזרע שאף שלא נקלט עדיין כבר נמצא במעי 

האם עם מיתת הבעל, ועומד להיקלט ברחמה "מבלי צורך בפעולה נוספת". ואולם כאשר מדובר בזרע 

לגוף האשה, המוחדר לרחמה באופן מלאכותי לאחר מות הבעל: "בזה הדין 'ובן אין לו'  המצוי מחוץ

 נשאר לעולם, ואין לו מאז שום ייחוס אל המת".

במקרה בו נולד לאדם ולד בעקבות הזרעה מלאכותית המבוצעת לאחר מותו, סבור הרב ישראלי שיש 

ה תורה 'ובן אין לו' מתייחס לשעת לאמץ את העקרון שקבע הנודע ביהודה לפיו הקריטריון שקבע

המיתה. כל שבשעת המיתה אין אפילו הזרעה, כך שהריון עתידי תלוי במעשה נוסף, עלינו לדרוש 

שהאשה מחוייבת ביבום. אלא שבמקרה זה סבור הרב ישראלי שיש לומר דבר נוסף מעבר לדיונו של 

וד, שאף אם יוולדו בנים מזרעו אינם הנודע ביהודה: כל שאין לו בן בשעת מיתה לעולם לא יהיה לו ע

מיוחסים אחריו. לדבריו, לא רק שאין הולד הנולד מזרעו של אדם לאחר מותו פוטר את אמו מחובת 

 ייבום, אלא שהוא כלל אינו נחשב לבנו של הנפטר, אביו הביולוגי, ואינו יורשו וכדומה. 

ואה תתחייב למפרע בחובת ייבום  אם למדנו שמשום 'דרכיה דרכי נעם' לא ייתכן מצב שבו אשה נש

, הרי שעלינו ללמוד בקל וחומר מכך שלא ייתכן מצב 626משום שלא תתגנה על בעלה )יבמות פז ע"ב(

שבו אשה תתיבם לאחר מות בעלה, ולאחר מכן תיפטר מחובת היבום למפרע כאשר יוולד תינוק 

 :מזרעו המוקפא של בעלה

 

                                                           
עב וכדברי רש"י שם ע"א ד"ה לענין ייבום: "מת בעלה ואח"כ מת בנה הרי -על פי יבמות פז ע"א 624

הוא כחי ואינה חוזרת להתייבם כדאמרן בשמעתין דרכיה דרכי נועם". ושם ד"ה דרכיה דרכי נועם: 
ולא נזקקה ליבם וניסת לשוק ומת בנה אם תאמר תחלוץ הרי היא מתגנה על בעלה "וזו שהיה לה בן 

 הילכך על כרחך בן אין לו בשעת מיתה קאמר והרי יש לו".
לדיון מפורט על השלכות אפשריות כאלו ממחלוקת הנודע ביהודה והקרן אורה לענין הנפטר  625

ך התייחסות לדברי הרב ישראלי, ראו: והשאיר אחריו זרע מוקפא, או ביצית מופרית, בין השאר מתו
גופית והשלכותיה על דיני יבום וחליצה", מאזני -יוסי גרין, "הולדה לאחר מיתה באמצעות הפריה חוץ

 ואילך. 219, ובפרט מעמ' 243-207משפט ב )תשס"ב(, 
כך מסביר רש"י את טעם הדין. לדעות הראשונים האחרות ראו באנציקלופדיה תלמודית, כרך ז,  626
 .22-19רך 'דרכי נועם', הערות ע
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דאין זה דרכי  627דגמרא ד"דרכי נועם", דכאן הרי יש לדרוש בכיוון הפוך את הדרשה

נועם מאחר שבשעת מות הבעל לא הי' לו בן, ולא הי' עומד להיות לו בן )אם לא ייעשה 

מעשה, כנ"ל( שממילא חל עליו דין יבום... אם איתא שאם אח"כ יעשה מעשה בזרע 

ם המוקפא, ויוכנס למעי אשה ויתפתח לולד, דאז יפקע למפרע זיקת היבום ויהיו הבני

ממזרים, והאשה תצא מהיבם, כדין מיובמת בטעות. הרי ודאי דקרינן בזה "דרכיה 

דרכי נועם" ואין זה דרכי נועם להוציא מהיבם ולעשות בניה ממזרים... על כרחך "בן 

אין לו" בשעת מיתה קאמר, והרי אין לו... ולידת בן בכה"ג גם כי יעשה מעשה כנ"ל 

 ן היבום. ע"י הקלטת זרע המת, אינה מפקעת די

 

ואולם בהתאם לקביעתו לעיל שלא יתכן מצב בו היבם אינו יורשו של הנפטר, מסיק הרב ישראלי 

שאם אמנם אין ולד שכזה פוטר את האם מיבום, הרי שלא יכול להיות שייחשב לבנו של אביו לזכות 

הביולוגי.  יולהבין שהנולד מזרעו של אדם לאחר פטירתו אינו מתייחס כלל אחר אבבירושתו, ועלינו 

 לא רק שאינו פוטר אמו מיבום, אלא שאינו נחשב לבנו של הנפטר ליתר דיני התורה גם כן:

  

וע"כ אין שום סתירה מיבום לדיני נחלה, כי לא שם בן עליו, והיינו שאינו מתייחס 

אחרי האב, כיון שלא הי' עומד להולד, בדרך הרגילה, בשעת מיתת האדם שממנו 

 .לוקח הזרע

 

יתן היה ליישב את הענין מבלי להיזקק לחידוש הגדול המנתק את זיקת הבן לאביו הביולוגי, אף שנ

 628ולומר שבמקרה שהאם התיבמה אין בנו של האדם יורש את נכסיו היות והאח נכנס לנעלי המת,

הרב ישראלי בוחר לפתור את הענין בדרך אחרת. הרב ישראלי שב ומביא ראיות נוספות לכך שאין 

הגדרת ה'בן' לענין פטור מיבום, מאשר ביחס ליתר דיני התורה, ומביא ראיות נוספות לכך  לנתק בין

                                                           
, הגמרא דרשה פסוק זה לענין מצוות יבום, וחידשה על פיו את העקרון 624כפי שהוזכר לעיל הערה  627

שלענין היבום עשו "מתים כחיים". הראשונים, ובפרט בעלי התוספות, ראו זאת כעיקרון כללי במצוות 
ם אותו יישמו על הלכות שונות שביחס אליהן לא נאמר הדבר בגמרא במפורש, ראו באנציקלופדיה יבו

 תלמודית, כרך ז, ערך 'דרכי נועם', טור תשטו.   
מהלך דומה לזה מפתח הרב לוי יצחק הלפרין בתשובתו בענין, שו"ת מעשה חושב ג, ירושלים,  628

באופן זה בנים או אחים להמת, לא ישתנה דין אשתו, כג, והוא מציע "דאף אם יוולדו -תשנ"ז, עמ' כב
משום דדרכיה דרכי נועם, וכיון שהותרה הרי תעמוד בהיתרה... דמדין דרכיה דרכי נועם ילפינן דאין 
משתנה דין שכבר נקבע מחמת שינויים שנתהוו לאחר קביעת הדן ההוא... ואף אם יווצרו מזרעו 

וצ"ע". וראו שם בהמשך דיונו שמעלה גם כן את הספק שמא ולדות, וכן הירושה לא תשוב אליו עוד, 
 במקרה זה לא יתיחס כלל לאביו. 
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שהגדרת 'בן' הפוטר מיבום זהה להגדרת בניו של האדם ליתר דיני התורה וממנו לומדת הגמרא פרטי 

 629דינים בהלכות ירושה, ייחוס וקורבה.

 

נחשב קרוב לענין שום דבר,  שאם אינו "בן" לענין יבום אינו בן לשום דבר אחר, ואינו

כולל דיני עריות, דהיינו אחוה, וכל כיו"ב, כי אין לו שייכות לאב ולא למשפחתו לשום 

ענין. שכן דיני משפחה למדים מדיני יבום, ולא ניתן להפריד בין זה לזה... ואין הולד 

 יכול לתבוע חלקו בירושה"   

 

 ניתוח והשוואה -אופיו הטקסטואלי של הדיון 

י שנבחן את עמדתו ההלכתית של הרב ישראלי, נתייחס תחילה לאופי הדיון מבחינת צורת לפנ

 ההסתמכות על התקדים ההלכתי. 

חלקו הראשון של המאמר, העוסק במקרה הרגיל של סוגיית הזרעה מלאכותית, ממוקד כולו בבחינת 

ודמיו, הדקדוק בדברים דברי האחרונים. אמנם, אף שנראה כאילו לפנינו חזרה סיכומית על טיעוני ק

מגלה ביטויים לעצמאותו העיונית של הרב ישראלי. דבריו ממוקדים אמנם בהערותיהם העיוניות של 

קודמיו, והרב ישראלי חוזר על קושיותיהם של האחרונים תוך כדי אזכור שמם, אך בעוד שהם העלו 

וד לקביעותיהם הלכה את הדברים בתור הווא אמינא, מסיק הוא מכך מסקנה מעשית העומדת בניג

למעשה. הדברי מלכיאל והטורי אבן אמנם עמדו על המשמעות לכאורה שניתן לייחס לעובדה 

שהתלמוד אינו מזכיר את המציאות של הנולד באמבטי במסגרת דיונים הלכתיים שונים, אך הם אינם 

ים אלה יוצרת מסיקים כך למעשה. אף שהרב ישראלי אינו טוען כך בפירוש, צורת הבאת דברי אחרונ

בעוד שלמעשה חכמים אלה לא ערערו על קביעת קודמיהם  630את הרושם שכך הם הכריעו להלכה,

   631המייחסים את הוולד לאביו הביולוגי.

                                                           
ע"ב העורכת -ר' בבא בתרא קט ע"א הלומדת מהגדרת הבן ביבום לדיני ירושה, ויבמות כא ע"א 629

 השוואה דומה ולומדת מכך שהממזר פוטר את נשי אביו מיבום שהממזר נחשב כאח ליתר בני אביו.
בתשובתו של מו"ר מרן הגר"ש ישראלי שכתבו תלמידיו בשו"ת מראה הבזק )ו, פה(: " ראו את 630

-בנדון )כתב( לדחות את דברי ה"בית שמואל" )סי' א ס"ק כ(, שדייק מהגהות הסמ"ק שנחשב כבנו, על
פי ה"ברכי יוסף" )אבה"ע סי' א ס"ק יז(, ה"בני אהובה" )אישות פרק טו הל' ו(, ה"טורי אבן" )חגיגה 

והשוו לאנציקלופדיה הלכתית  , וה"דברי מלכיאל" )ד סי' צז(, שטענו שאין ייחוס כלל לוולד שכזה".י(
רפואית, שם מצויים שמות אחרונים אלה שמדבריהם שואל הרב ישראלי את הראיות התלמודיות 

הנולד מהזרעה מלאכותית נחשב כבנו של בעל הזרע לכל השונות, ברשימת הפוסקים הסבורים כי 
 .121, הערה 612ראו שם, לעיל הערה  דבר,

הדברי מלכיאל כותב שיש לומר שמציאות זו של נתעברה באמבטי לא הוזכרה בדברי הגמרא  631
במקומות השונים משום שהדבר אינו שכיח כלל, ואף אם יארע הדבר לא יימצאו עדים שיוכלו להעיד 

ודאית של האב הביולוגי,"שהוא כמעט בלתי אפשר שיהו עדים ע"ז". דחיה מעין זו חוזרת על זהותו הו
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 הזרעה לאחר מיתה

הסתמכות מלאה זו על דיוניהם של גדולי האחרונים, תוך כדי גילוי עצמאות פסיקתית ביחס 

של הדיון. דיונו של הרב ישראל בשאלת האבהות לאחר מיתה  למסקנותיהם, מצויה גם בחלקו השני

מבוסס כמעט לחלוטין על העיון בדברי שנים מגדולי האחרונים, כאשר הוא נוטל מרכיבים שונים 

 מהמבנה ההלכתי שהם הציעו ובונה מהם דעה הלכתית חדשה. 

ן ברגע המיתה, כך הנודע ביהודה חידש עקרון הלכתי לפיו חובת היבום נקבעת על פי המצב הנתו

שתיתכן עקרונית חובת יבום לאלמנתו של אדם שהפך לאב לאחר מותו. הקרן אורה דחה את חידושו 

של הנודע ביהודה מכח הדגשת חוסר האפשרות להפריד בין היבם לירושת הנפטר, והדגשת מרכזיותו 

 להיות לו זרע". של עקרון דרכיה דרכי נעם בדיני היבום, המוביל לפטור מחובת יבום כל "שסופו

הרב ישראלי נוטל את העקרונות הללו ומשלבם יחד בכדי ליצור דעה הלכתית מחודשת ביחס למקרה 

 של אבהות לאחר מיתה.

הוא מתבסס על עקרון 'דרכיה דרכי נעם' מחד, ועל עקרונו המחודש של הנודע ביהודה מאידך, כאשר 

 יתה הולד אינו מתייחס אחר אביו כלל.לאור ביקורתו של הקרן אורה הוא טוען שבאבהות לאחר מ

מצד אחד מחזק הרב ישראלי את דחיותיו של הקרן אורה וסבור כמותו שאין מקום לדינו המחודש של 

הנודע ביהודה במקרה שנידון על ידו, ואולם מצד שני הוא מאמץ את סברתו העקרונית של הנודע 

כאשר הוא מיישם זאת בנסיבות  632ן,ביהודה לפיה תיתכן חובת יבום באלמנתו של אדם שיש לו ב

שונות בצירוף לעיקרון 'דרכי נועם' בכדי ללמוד על ביטול עצם זיקת האבהות במקרה של אבהות 

 לאחר מיתה. 

כאשר  633הרב ישראלי מתגלה כאן אם כן כפוסק עצמאי וחדשן, המהלך בנתיבם של גדולי האחרונים,

ק את דיוניהם ההלכתיים למרכיביהם, ומחבר דבריהם משמשים בידו כ'חומר ביד היוצר'. הוא מפר

 מחדש את אבני הבנין שמצא בתבנית מחודשת ובתוספת נופך משל עצמו.

 
                                                                                                                                                                             
בדברי רבים מבני מהפוסקים בדור האחרון, ראו למשל בשו"ת הר צבי, אהע"ז ד, יביע אומר ב, אה"ע 

המזכיר בהקשר זה שמציאות זו כה נדירה עד "שהר"ח במס' חגיגה א, ובמנחת שלמה תנינא קכד 
 ואין מזכירין מעשה נסים".  -( קרי ליה "מעשה נסים" )ט"ז ע"א

חשוב להעיר שההסתייעות בדבריו של הנודע ביהודה אינה יכולה להתפרש כקבלה כנועה של פוסק  632
אחרון את סמכותו ההלכתית של קודמו הנערץ. הנודע ביהודה עצמו נרתע מיישום חידושו הלכה 

דבר זה דבר חדש ולא מצינו בשום פוסק, ולכן אני למעשה, ואפילו כחומרא בעלמא: "אלא שלפי ש
אומר וכי בשביל שאנו מדמין נעשה מעשה להמציא חומרא חדשה? ואף שקושיית התוספ' עמדה 

 כחומה כל קושיא יש לה תירוץ... ", שם אבן העזר, סימן סט. 
רים מן הראוי להדגיש כי הרב ישראלי אינו מרגיש חובה להתייחס כי אם לדבריהם של מחב 633

הנודעים כ'גדולי האחרונים'. הוא אינו מתייחס כאן כלל לאחרונים בני זמנו, או אפילו לדבריהם של 
פוסקים פחות נודעים שדבריהם מוזכרים באוצר הפוסקים שמן הסתם היה גלוי לעיניו, נשוב ונתייחס 

 לכך בפרק הסיכום של העבודה.
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 הרב ישראלי למול המוסכמה ההלכתית בימיו

עד כה התמקדנו ביחס שבין מסקנות דיונו ההלכתי של הרב ישראלי למסקנותיהם של האוטוריטות 

ם בסוגיה זו עמדתו העצמאית של הרב ישראלי ניכרת גם ההלכתיות שאת דבריהם הוא הביא. ואמנ

 מתוך השוואת מסקנתו ההלכתית למוסכמה ההלכתית המקובלת בימיו. 

השוואת דבריו של הרב ישראלי לעמדותיהם של יתר חכמי דורו מגלה שקשה למצוא מקבילות 

"הסכמה כמעט ב 635וניכר שעמדתו בסוגיה איננה תואמת את המוסכמה ההלכתית הרווחת, 634לדבריו,

  637לפיו יש להכיר בנולד מהזרעה מלאכותית כבנו של האב הביולוגי. 636פה אחד",

 כאן נשאלת השאלה, במה יש לתלות את עמדתו יוצאת הדופן של הרב ישראלי?

כפי שהוזכר לעיל, ראייתו המרכזית של הרב ישראלי היא ההוכחה משתיקת הגמרא אשר בסוגיות 

ציאות של נתעברה באמבטי. אמנם, מעבר לבעייתיות שיש בהתבססות שונות לא העלתה לדיון את המ

על הוכחה משתיקה, במקרה זה כבר ציינו רבים, כולל אותם האחרונים עצמם שמדבריהם ציטט הרב 

                                                           
 .Fred Rosner, "Artificial Insemination in Jewish Law", in: F. Rosner and Jאמנם, ראו:  634

D. Bleich (eds.), Jewish Bioethics, Hoboken, 2000, pp. 131 אנציקלופדיה הלכתית ,
 .121, הערה 612רפואית,לעיל הערה 

שובות והנהגות ב, ירושלים, לאחרונה העלה הרב משה שטרנבוך טיעון הלכתי דומה, ראו בשו"ת ת
תשנ"ד, סימן תר"ע, ואולם היות שהוא אינו מוכן לחלוק על הבית שמואל וכו' שכתבו שהנולד 
מהאמבטי מיוחס אחר אביו, עיקר דבריו נסובים על כך שיש לחלק בין מקרה זה לבין הדין בהזרעה 

שו"ת תשובות והנהגות מלאכותית שבה הרופא מזריק את הזרע לרחמה של האשה. בהבהרה לשואל )
ד, ירושלים, תשס"ב, סימן רפג(, כתב הרב שטרנבוך שההבחנה בין שני המקרים קיימת לדעתו אף 

 במקום שהבעל עצמו הוא המזריק את הזרע לרחמה של אשתו, היות שאין כאן מעשה ביאה.
ולד "למרות ויכוחים תאורטיים בעבר, הדעות הדוגלות בניתוק הקשר המשפטי בין הילד שנ 635

באמצעות הזרעה מלאכותית לבין אביו הביולוגי, הן מועטות ואינן מקובלות בעולם הפסיקה. לאור 
ריבוי הפוסקים המכירים באבהּות על צאצא אפילו מ"עיבור באמבטי", פסק ההלכה המקובל מכיר 

( כצאצא חוקי של אביו הגנטי", הרב מרדכי הלפרין, "הגדרת AIHבצאצא מהזרעה מלאכותית )
אלמגור )עורך(, דילמות באתיקה רפואית, -ות וזכות איתור השורשים הביולוגיים", ר' כהןהור

. והשווה ללשונו ההחלטית של הנ"ל בתזכיר שהגיש בשנת 37, ליד הערה 188-161ירושלים, תשס"ב, 
)שנה לפני פרסום מאמרו של הרב ישראלי בנידון( לשר הבריאות: "על פי ההלכה המקובלת  1991

 עברי, צאצא נחשב כבנו של נותן הזרע", התזכיר נמצא באתר:במשפט ה
http://www.medethics.org.il/articles/conference2/R9981123.asp 

636 "The near unanimous opinion of the decisors" :ראו הרב מתתיהו ברויד ,Michael J. 

Broyde, "The Establishment of Maternity and Paternity in Jewish and American Law", 

National Jewish Law Review III (1988), 117-152, at n. 24 גירסה מעודכנת של המאמר מצויה .
 http://jlaw.com/Articles/maternity1.htmlבאתר: 

הפסיקה' בענין: מצד אחד ניצבים הרב (, מציג כך את 'נוף 619הרב מרדכי הלפרין )לעיל הערה  637
כל הפוסקים הבולטים בדור האחרון: הרב עובדיה יוסף )יביע שאול ישראלי והרב מנחם כשר, ומאידך 

הרב יצחק וייס )מנחת יצחק ( , )אגרות משה, אהע"ז א, י; עאהרב משה פינשטיין אומר ב, אהע"ז א(, 
 ז(, הרב שלמה זלמן אוירבך )מנחת שלמה תנינא קכד(,א, נ(, הרב אליעזר וולדינברג )ציץ אליעזר ג, כ

לסקירה מקיפה ומפורטת של דעות הפוסקים בנידון ראו, יצחק רב יחיאל וינברג )שרידי אש ג, ה(. וה
 .98-85, בפרט בעמ' 115-83אינדיג, "חיוב מזונות בנולד מהזרעה מלאכותית", דיני ישראל ב )תשל"א(, 
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קשה על כן לראות בראיה טקסטואלית זו  638ישראלי שמדובר במציאות היפוטתית נדירה מאוד.

אלי, מה עוד שבהמשך מאמרו זה, מעלה הרב ישראלי הסבר מלא לעמדתו הייחודית של הרב ישר

 639עצמו טיעון דומה בכדי לדחות את חידושו של הנודע ביהודה המבוסס אף הוא על ראיה מהשתיקה.

נדמה על כן, שיש מקום להבין את החשיבות הרבה אותה ייחס הרב ישראלי לשתיקת המקורות 

  640ת זיקת ההורות ההלכתית.במקרה זה, דוקא על רקע תפישתו העקרונית בענין מהו

 משפטית קניינית תפישהביולוגית לתפישה בין  – תורות הלכתיה

אף שחוקרים שונים הגדירו את ההורות ההלכתית כמבוססת ברובה על תפישת ההורות הביולוגית 

בדברי הפוסקים עצמם הדנים בבירור יחסו של הנולד מהאמבטי קשה למצוא התיחסות  641טבעית,

 לשאלת מהות זיקת ההורות.  ישירה ומפורשת

כדרכם של פוסקי ההלכה אין הם מאריכים בבירור מושגי מופשט של צדדי הספק ההלכתי, ודבריהם 

ממוקדים בעיקר בנסיון לאתר מקורות מהם ניתן להביא ראיה להכריע להלכה כצד זה או אחר מצדדי 

ולד מהאמבטי אינם מבהירים הספק. כך בנושא שלפנינו, הפוסקים המבררים את שאלת ייחוסו של הנ

מהו הסברא לראות במעשה הביאה חלק אינהרנטי מיצירת זיקת האבהות. ואמנם, ההיגיון נותן 

שזיקה זו נובעת מכך שהולד נולד מזרעו של אדם "דהרי בן כזה אינו נולד בנס, רק מכחו ואונו של 

 ? 642האיש, וא"כ אמאי לא יחשב כבנו"

                                                           
 .631ראו לעיל הערה  638
הנודע ביהודה ביסס את חידושו לפיו הנולד מעיבור שהחל לאחר מות האב אינו פוטר את האם  639

מחובת ייבום, על כך שהגמרא לא דרשה מהיבמה לחכות שלושה חודשים ושלושה ימים לפני 
ן חכמים לא חששו למקרה כה שתתיבם. על כך השיב הרב ישראלי שאין לתלות חידוש זה בכך שכ

 יוצא דופן, חוות בנימין קז, אות יא. 
על היחס שבין הפסיקה ההלכתית המקומית לתפישות כלליות מעין אלו, ראו דברינו במבוא  640

 המתודולוגי.
 Elliotלדיון על השפעות סובייקטיביות אלו בהקשר הספציפי של דיונים בסוגיות רפואיות, ראו:

N. Dorff, "A Methodology for Jewish Medical Ethics", Jewish Law Association Studies 6 

(1992), 35-57; Mark Washofsky, "On The Absence of Method in Jewish Bioethics: Rabbi 

Yehezkel Landau on Autopsy", Jewish Law Association Studies 17 (2007), 254-278; 

Daniel J. Lasker, "Kabbalah, Halakhah, and Modern Medicine: The Case of Artificial 

Insemination", Modern Judaism 8 (1988), 1-14. 
-ראו: דניאל ב' סינקלר, "הזרעה מלאכותית במשפט העברי: היבטים השוואתיים, הלכתיים 641

שפטי של ילד הנולד מיכאל קורינלדי, "מעמדו המ ;16-26(, 2003) 16 מתודולוגיים ומוסריים", המשפט
-295תשנד(, -יט )תשנב-יח ביצית", שנתון המשפט העברי מהפרייה מלאכותית מתורם זר או תרומת

327. 
 לשון העמק הלכה א, סח. 642
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זו בדבר דרך יצירת זיקת האבהות מצויה בדברי חלק ואולם, אף שהנחה פשוטה וברורה 

היא אינה מקובלת על כולם, והעיון בדבריהם מעלה תפישות עקרוניות שונות שלאורם  643מהפוסקים,

 נוכל לבחון את דבריו של הרב ישראלי.

פוסקים רבים סברו כדבר המובן מאליו שככל שמתרחקים מהולדה הבאה ממעשה ביאה כדרך כל 

צם הספק בדבר יחוסו של הולד. מן הראוי להדגיש שהספק האמור אינו נובע מהבנה הארץ כך מוע

עקרונית ספציפית זו או אחרת של זיקת ההורות ההלכתית, והוא יכול להתעורר אצל המחזיקים 

 בעמדות קוטביות בשאלה זו.  

ינת 'אין לך בו הספק יכול לנבוע מתפישה לפיה אין לנו בענין זה כי אם מה שגילתה תורה בפרוש בבח

אך באותה המדה ניתן לעורר ספק זה במסגרת מאמץ להציע הבנה עקרונית לחלקו  644אלא חידושו',

 של מעשה הביאה ביצירת זיקת האבהות. 

 מכאן שהפוסק יכול להניח עקרונית כל אחת מההנחות הבאות ביחס לזיקת ההורות ההלכתית:

ב. האבהות נסמכת על מעשה ההזרעה  645אב לבנו.א. אבהות מבוססת ככלל על הקשר הביולוגי שבין ה

תפישה קרובה לזו, במובן זה שביסודה  646זיקה זו.ויוצרת בונה אשר שיש לראותו כמעשה של יצירה 

הנחה כי זיקת ההורות דומה ליחס של בעלות קניינית, עולה גם מדבריהם של פוסקים הדנים 

לנתק בכך את זיקת האבהות שבינו לבין באפשרות התיאורטית כי הבעל יוכל "להפקיר" את זרעו ו

                                                           
רובים ( שותף היה להנחה ולתמיהה זו, עיין שם. ק637אף הרב שלמה זלמן אוירבך )לעיל הערה  643

לכיוון זה דבריו של הרב עובדיה הדאיה שדן אף הוא במקור הספק: הרב עובדיה הדאיה, "הזרעה 
 קלד, הודפס גם בישכיל עבדי ה, אהע"ז י. -מלאכותית", נעם א )תשי"ח(, עמ' קלג

כך מסביר העמק הלכה )א, סח( את דעתם של הנוטים שלא לייחס את הנולד מהאמבטי לאביו  644
קע העובדה שבהלכות שונות מנתקת התורה בפירוש את הייחוס שבין האב לבנו הביולוגי על ר

 הביולוגי.
. הרב איתמר 270, 176, 164תורת הרפואה, ירושלים, תשס"א, עמ' ראו דברי הרב שלמה גורן,  645

, הרב יעקב אריאל, 269-268ורהפטיג, "קביעת אמהות, בשולי הדברים", תחומין ה )תשמ"ד(, 
היבטים הלכתיים", אותו נשא בכנס פוע"ה תשס"ו,  –יונה מצגר," השתלת עוברים  ובמאמרו של הרב

 באתר:מצוי 
http://www.puah.org.il/ViewArticle.aspx?ArticleId=160 

 ,Elliot N. Dorffעל השפעת התפישה המדעית הגנטית על הכרעת ההלכה לכיוון זה, ראו: 

"Artificial Insemination, Egg Donation and Adoption", Conservative Judaism 49 (1996), 

3-60. 
תפישה זו נוסחה בבהירות על ידי הרב משה אריה לייב שפירא, "הזרעה מלאכותית", נעם א  646

ון זה הסביר לעיל, סימן רפה. בכיו 634)תשי"ח(, עמ' קמ, והרב שטרנבוך בתשובות והנהגות ד, הערה 
הדברי מלכיאל )ד, קז( כי מקור הספק בדבר ייחוסו של הנולד בהזרעה מלאכותית נובע מהיעדר 

 פעולת היצירה.
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ג. אבהות הלכתית קיימת בהריון רגיל ואלו בכל מקרה אחר בהיעדר מקור   647הולד שיוולד מזרע זה.

  648מפורש אין הדין ידוע.

 דעת הרב ישראלי

כפי שראינו לעיל, דיונו של הרב ישראלי בשאלת האבהות בהזרעה מלאכותית ממוקד אך ורק בבחינת 

סטואליות השונות שעל פיהן ניתן להכריע כצד זה או אחר, ואיננו מוצאים בדבריו הראיות הטק

התייחסות מפורשת לשאלת מהות זיקת ההורות ההלכתית ואופן יצירתה. נדמה שנוכל ללמוד על 

שאלת הייחוס של הולד  –ההנחות שבתשתית מחשבתו, מתוך העיון בדברים שכתב בסוגיה קרובה 

 ת. לאמו במקרה של פונדקאו

המקרה של 'אשה  –בעוד שבסוגיית ההזרעה המלאכותית קיימים תקדימים הלכתיים ברורים 

שעל פיהם יכול הפוסק לנהל דיון הלכתי, מבלי הצורך לחדש משהו מעבר לכך,  –שנתעברה באמבטי 

לא כן בסוגיית הפונדקאות, הרחוקה מרחק רב מהמקרה המקובל בן ההריון והלידה הנם כדרך כל 

אן, בהיעדר תקדים הלכתי ברור, על הפוסק הדן בכך לתור מעצמו אחר מקור הלכתי ממנו הארץ. כ

יוכל להסיק הלכה למקרה המחודש שלפניו בו בעלת הביצית, תורמת החומר הגנטי שממנו נוצר הולד, 

איננה אחראית לגידול הולד ברחמה ולהולדתו. ואמנם, כפי שניתן לראות מהעיון בדבריהם של 

הצורך ב'דימוי מילתא למילתא' מחודש בסוגיה זו, מאפשר הצצה לתוך תפישתו  649פים,פוסקים נוס

 העקרונית של הפוסק.

חלק מן הפוסקים מייחסים את הולד במקרה זה לאשה היולדת, וחלקם לאם הביולוגית תורמת 

 כאשר למול הדעות הללו מציב הרב ישראלי עמדת ביניים מחודשת. 650הביצית,

ור הרב ישראלי, כדעת רוב הפוסקים, כי האם היולדת נחשבת לאמו של הולד, ב'שורה התחתונה' סב

אך את פסקו הוא מבסס על הבנה ייחודית של דרך יצירת ההורות ההלכתית שבין הולד לאמו. לדעת 

                                                           
תפיסה זו מבוססת על דברי הגמרא המסבירה את ביטול זיקת ההורות שבין האב היהודי לבין בנו  647

'רחמנא אפקריה  -ו מהנכרית, בכך שהתורה מפקיעה את הזיקה שבין האדם לזרע היוצא מגופ
לזרעיה'. יש מבין הפוסקים שהבינו שהמדובר כאן הוא בהפקעה של זיקת הבעלות של האדם על 
היוצא מגופו. לדבריהם, יש לבחון אם תיתכן אפשרות הלכתית לפיה האדם מרצונו החפשי יבצע 

יע את פעולת הפקעה שכזו שתבטל את בעלותו וזיקתו אל הזרע היוצא מגופו, כשם שבכחו להפק
בעלותו על שערו וכדומה. ראו על כך במאמרו של הרב דוב מ. קרויזר, "הזרעה מלאכותית", נעם א 

 )תשי"ח(, עמ' קיג, ובדברי הרב מנחם מנדל כשר במאמרו שם עמ' קכח. 
כהמשך לתפישה זו יש שכתבו ביחס למקרים שונים של הפרייה מלאכותית, שאין לנולד ייחוס כלל  648

ראו: הרב יהודה גרשוני, קול צופיך, ירושלים, תש"ם, ובתשובות והנהגות ד, הערה  לא לאב ולא לאם,
לעיל, סימן רפד, שהשוו את הולד במקרים אלה לולד שנוצר 'מספר יצירה'. וראו עוד בציץ אליעזר  634

 )טו, מה( לענין פונדקאות.
 .645של הרב גורן בסוגיות אלו, שהובאו לעיל הערה ר' למשל את פסקיו  649
יחוס עובר הנולד לאם  –לסקירת השיטות, ראו במאמרו של הרב יהושע בן מאיר, "הפריית מבחנה  650

כרך ב, ערך  . ובאנציקלופדיה הלכתית רפואית,40-25פונדקאית ולאם ביולוגית", אסיא יא )תשמ"ו(, 
 .868-856הפריה חוץ גופית, עמ' 
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הרב ישראלי זיקת האמהות איננה נוצרת ברגע הלידה, אלא בשעת היווצרות העובר. מבחינה הלכתית 

דר כרגע הגעתו לגיל ארבעים יום, ובמועד זה נוצרת זיקת אמהות בין הולד לאשה היווצרות העובר מוג

שברחמה הוא מצוי באותה שעה. הגדרה זו שונה מההגדרה המקובלת בכך שלדעת הרב ישראלי אילו 

יוציאו את העובר לאחר שהגיע לגיל ארבעים יום מרחמה של האם, וישתילו אותו להמשך תקופת 

פונדקאית שניה בה יימשך ההריון עד לרגע הלידה, הולד ייחשב כבנה של ההריון ברחמה של אם 

 האשה הראשונה וייחוסו לא ייקבע לפי רגע הלידה:

 

הביצית המופרית המוכנסת לרחם אשה, מקבלת לאחר מ' יום תורת יצור ע"י 

האשה שבמעיה נגמרה יצירתה, והפכה לעובר )מהמיא בעלמא( ועל כן נחשבת 

 651גם אם לא היתה הביצית משלה, כהא דשיטת תרגום יב"ע(.האשה לאם העובר )

 

לדברי הרב ישראלי זיקת ההורות אינה נוצרת מכח הזיקה הגנטית הטבעית שבין האמא לבנה, או 

מכח חלקה של האם בגידול העובר במשך חודשי ההריון, אלא יש לראות בה פונקציה ותוצאה של 

 פעולת האם המביאה ליצירתו של הוולד.

 

ד זה של התייחסות הביצית אחרי האם שבה נגמרה יצירת הולד, שולל את יסו

האפשרות של התייחסות אחרי האשה שבמעיה גדל אחר זאת, וכן את השפעת 

   652הלידה, כגורם להתייחסות.

 

הרב ישראלי מבסס את קביעתו על האגדה המובאת בתרגום יונתן )בראשית ל, כא( לפיו העוברים 

תידים היו להיוולד ולהיקרא בשם דינה ויוסף, התחלפו בעת ההריון, והעובר שברחמי רחל ולאה, שע

לדעתו, אין  653שהחל לגדול ברחמה של האחת נחשב בסופו של דבר לצאצא ההלכתי של האחרת.

ולקבוע ממילא  654ללמוד מכך כפי שלמדו אחרים שפעולת הלידה היא שקובעת את זיקת האמהות,

                                                           
 חוות בנימין סח, אות ט.  651
 חוות בנימין, שם, שם. 652
, ובפרט 650לדיון נוסף במקור זה ובהלכה שיש ללמוד ממנו, ראו במקורות שצויינו לעיל הערה  653

 .8במאמרו של הרב בן מאיר הערה 
 .Rabbi J. David Bleich, "Maternal Identity", in: Eאו דיונו של הרב יהודה דוד בלייך: ר 654

Feldman & J.B. Wolowelsky (eds.), Jewish Law and the New Reproductive 

Technologies, New Jersey, 1997, 49-52.   
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ית היא האם ההלכתית מבלי כל התייחסות למועד בו העובר במקרה של פונדקאות שהאם הפונדקא

  655הוכנס לרחמה.

בעיני הרב ישראלי מועד ביצוע ההחלפה הוא עקרוני, ואילו ההחלפה היתה מתבצעת לאחר ארבעים  

ימי ההריון הראשונים ייחוס הולד היה נשמר כלפי האם הראשונה שברחמה נוצר העובר. זאת משום 

וצרת ברגע יצירת העובר במלאת ארבעים יום מתחילת ההריון, וקושרת את שלדידו זיקת האמהות נ

 העובר לאשה שברחמה נגמרה מלאכת היצירה: 

 

כיון שעד מ' יום אין על הביצית תורת עובר או ולד אלא מיא בעלמא, לא יכול לחול 

ע"ז באותה שעה תורת אמהות. ועל כן הביצית המופרית המוכנסת לרחם אשה, 

מ' יום תורת יצור ע"י האשה שבמעיה נגמרה יצירתה, והפכה לעובר מקבלת לאחר 

)מהמיא בעלמא( ועל כן נחשבת האשה לאם העובר )גם אם לא היתה הביצית משלה, 

 656כהא דשיטת תרגום יב"ע(.

 

תפישתו היסודית של הרב ישראלי היא כי זיקת ההורות אינה תלויה בקשר הגנטי שבין האם לבנה 

של הולד ברחם האשה, היוצרת זיקת הורות זו. נקל לשער, אף שהדבר אינו אלא בפעולת היצירה 

מוכרח, כי תפישה יסודית זו המניחה כי האמהות נמשכת ממעשה היצירה, וכי זיקה זו נוצרת בעקבות 

מעשה היצירה, היא הניצבת גם מאחורי עמדתו בסוגיית ייחוסו של הנולד מהזרעה מלאכותית לאביו 

כשם שברור בעיניו כי זיקת הילד לאמו נוצרת בעקבות חלקה המעשי ביצירת הולד, הביולוגי. לאמור, 

בהתאם לכך, נטייתו היא  657כך זיקת האבהות תלויה בחלקו של האב הבא לידי ביטוי במעשה הביאה.

                                                                                                                                                                             
, דן בשיטות השונות ועל כך שיש שלמדו מכאן את המסקנה 650מאמרו של הרב בן מאיר, לעיל הערה 

 .8ההלכתית ההפוכה גם כן, שהאם הראשונה היא האם ההלכתית, ראו אצלו שם בהערה 
אמנם, ראו ספקותיו של הרב אוירבך לשיטה זו במצבים שונים, כגון במקום שמוציאים עובר רגיל  655

בה כלשהיא לפונדקאית, "האם גם במקרה זה יהיה הדין כן, ואם כן מרחמה של אשה ומכניסים מסי
ממתי? לפני ארבעים יום, קודם מלאת שלושה חודשים או אפילו בתחילת חודש התשיעי?", הרב 

 שלמה זלמן אוירבך, שולחן שלמה: ערכי רפואה, ג, ירושלים, תשס"ו, עמ' צט. 
 יו בחוות בנימין קח אות ד.חוות בנימין סח, אות ט. ולניסוח מקביל ראו דבר 656
סברא קרובה כתב הרב אריאל אדרי המשמש כר"מ בישיבת הר המור במאמרו, "קביעת האבהות  657

עא. לדבריו זיקת האבהות אינה נוצרת על בסיס -בגוי ובישראל", ערוגות הבושם ב )תשס"א(, עמ' נט
"הוליד את בנו באופן הקשר הגנטי, אלא משום שנתינת הצורה בעובר מיוחסת לאב הנתפש כמי ש

פעיל, דהיינו ביצע את עצם ההולדה", כך ש"הנקודה הקובעת את האבהות היא הנקודה שבה האב 
סה. לאור הגדרה זו הסביר את הדעה לפיה -מהווה את בנו והופך אותו למציאות חיה", שם עמ' סד

להולדת הולד, שם אין הולד הנולד באמבטי מתייחס אחר אביו שזהו משום שבמקרה זה האב לא פעל 
עמ' סז. קרובים לכך דבריו של הרב עזרא ביק בענין ה'מודל הקונצפטואלי החקלאי' של ההורות 

 Rabbi Ezra Bick, "Ovum Donations: A Rabbinic Conceptual Model ofההלכתית, ראו: 

Maternity", in: E. Feldman & J.B. Wolowelsky (eds.), Jewish Law and the New 

Reproductive Technologies, New Jersey, 1997, pp. 89-93. 
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לומר שאין זיקת אבהות נוצרת בהזרעה מלאכותית, ועל אחת כמה וכמה באבהות לאחר מיתה, אלא 

 עתו הכל יודו שכל זיקה אפשרית בין אב לולד ניתקת משיקולי 'דרכי נעם'. שבמקרה האחרון לד

אמנם, טענה זו נסמכת על ההנחה כי דברי הרב ישראלי בסוגיית הפונדקאות מבטאים תפישה 

עקרונית ביחס לאופן יצירת זיקת ההורות שיש להשליך ממנה לשאלת אופן יצירת זיקת האבהות גם 

הסתמך על הנחה זו, עלינו לדחות תחילה את האפשרות המתחרה לפיה כן. בכדי שנוכל להתבסס ול

אין לראות בדברי הרב ישראלי בסוגיית הפונדקאות מעשה סובייקטיבי, ואין בדבריו יותר מאשר 

 חשיפה של עקרונות אובייקטיביים המצויים במקורות שלפניו ללא התערבות פרשנית יוצרת מצדו.

לי עולה יפה מקריאתו את המקורות, אין הדברים מפורשים שם ואמנם, אף שפירושו של הרב ישרא

כלל ועיקר. בדברי התרגום יונתן לא הוזכר כל הגבלת זמן ביחס למועד החלפת העוברים, ואין במקור 

זה רמיזה כלשהיא למועד המדויק בו בוצעה ההחלפה:"...ואיתחלפו עובריא במעיהון והוה יהיב יוסף 

אה" )בראשית ל, כא(. דברי הרב ישראלי על כך שההחלפה בוצעה במעהא דרחל ודינא במעהא דל

קודם לארבעים ימי העיבור, אינם באים במפורש במקור עליו הוא נסמך, והדבר נלמד לדבריו 

 מהשוואת המסופר בתרגום יונתן בן עוזיאל לסיפור המקביל המופיע בתלמוד הבבלי:

 

ושל יוסף, דלפי האמור בגמרא והנה נחלקו המדרשים באשר לשינויי המין של דינה 

מזכר לנקבה. ולפי  נחלף במעיה המיןדילן )ברכות ס', א(, עקב תפילתה של לאה 

 האמור בתרגום יונתן ב"ע הוחלפו העוברים במעי רחל ולאה. 

ומבואר בסוגיא דגמרא, שהיה זה תוך ארבעים יום הראשונים, היינו בזמן שיש על זה 

המדובר על תוך אותו זמן, היינו טרם  התרגום לפיתורת מיא בעלמא. ונ"פ דה"ה 

שנגמרה יצירת הולד, באופן שגמר היצירה היתה במעי זו שילדתו. ודו"ק. ומכיון 

שאין ע"ז אלא תורת "מיא בעלמא" באותו זמן, ע"כ ניתן להבין דברי הת"י, שיחשב 

 . 658הולד כבן האשה שבה נגמרה יצירתו

 

בלי מלמד על כך שהחלפת העוברים המתוארת בדברי טענתו של הרב ישראלי לפיו המסופר בב

התרגום יונתן אירעה קודם ליצירת הולד בארבעים יום, היא טענה אפשרית מבחינה פרשנית, אך 

הדברים רחוקים מלהיות מוכרחים. הלומד המסורתי אמון על התפישה כי 'דברי תורה עניים במקום 

קושי בהעתקת הנאמר במקור אחד והחלתו על  אחד ועשירים במקום אחר', ועל כן אין בעיניו כל

מקורות מקבילים. עם זאת, נראה שבמקרה שלפנינו אין הצדקה לייחס את הנאמר בתיאור שבתלמוד 

 ביחס למועד ארבעים היום, גם על המקור המקביל שבדברי התרגום. 

                                                           
 חוות בנימין סח, אות ב. 658
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י הטבע, היות פרט זה מוזכר בסיפור שבבבלי בכדי להסביר שכלל לא מדובר במעשה נסים החורג מגדר

שמין העובר טרם נקבע במועד זה. לא כן בגירסת התרגום יונתן, המספר על הנס שאירע בהחלפת 

העוברים במעיהן של האמהות. בגירסא זו מסופר על חריגה מחוקי הטבע, ואמנם לא מוזכר בסיפור 

התרגום על ואמנם, פוסקים אחרים שפנו לדברי  659שחריגה זו אירעה בשלב מסוים של ההריון דוקא.

מנת ללמוד מהם על ההגדרה ההלכתית של זיקת האמהות במקרים של פונדקאות, הסיקו שהאם 

 660היולדת נחשבת לאם, ושזיקת האמהות נקבעת ברגע ובמעשה ההולדה.

יתר על כן, אף אם מניחים שיש להחיל פרט זה )החלפה קודם ארבעים יום( גם על הנאמר בתרגום 

  661מכך שזהו הרגע הקובע את זיקת האמהות.יונתן, אין כל הכרח להסיק 

מהשוואת דברי הרב ישראלי לדברי יתר הפוסקים שהתייחסו למקורות אלו ולא העלו סברא זו, נראה 

שיש מקום להבין את דבריו של הרב ישראלי מתוך זיקה לתפישתו העקרונית בנוגע לשאלת דרך 

התלמודית אכן מאפשרים ללומד להגיע היווצרות זיקת ההורות ההלכתית. ההגיון ודרכי הפרשנות 

למסקנה שיש להבין את סיפור המאורע המתואר בתרגום הירושלמי לאור הפרטים שנוספו במקום 

אחר, ולהסיק שהדברים אירעו דווקא קודם לארבעים ימי ההריון. מצד שני, היות ומהלך פרשני 

דברים מחייבת להצביע על אפשרי זה אינו מוכרח ואינו מחוייב, נראה שהבנה מלאה של מהלך ה

ההתאמה שבין המהלך הפרשני לתפישותיו העקרוניות של הרב ישראלי. פרשנות אפשרית זו 

מתיישבת היטב עם התפישה העקרונית לפיה זיקת ההורות הינה תוצאה של מעשה היצירה. אילולי 

ות זה לזו קיומה של נטיה קודמת לעמדה עקרונית שכזו, קשה לראות איך הדיוק מהשוואת המקור

יכול לבסס את הקביעה ההלכתית כי זיקת האמהות נקבעת בהכרח בהגיע העובר לגיל ארבעים יום. 

לאור זאת, מסתברת ההשערה כי דברי הרב ישראלי מושפעים מתפישה יסודית שרשית בדבר טיבה 

הרב של זיקת ההורות כזו שנוצרת בעקבות פעולת ההורה האחראית ליצירתו של הולד. בהתאם לכך, 

ישראלי מוצא לנכון להעניק משקל הלכתי לשתיקת המקורות, שכן שתיקה זו עולה במקרה זה בקנה 

אחד עם התפישה ההלכתית האמורה בדבר מהות הזיקה ההורית, והוא אף נוטה להסתמך על הבנה זו 

  662גם כאשר הדבר מחייב לצאת נגד דברי האחרונים שקדמוהו.

                                                           
דחיה זו הוזכרה בדבריו של הרב משה הלוי סולובייצ'יק, "בדין תינוק המבחנה", אור המזרח ק  659

 .125)תשמ"א(, עמ' 
, הסביר שהיות ומובן מהמשך סיפורי המקרא שלדינה אם 50, עמ' 654הרב בלייך, לעיל הערה  660

 אחת ולא שניים, מוכח שרגע הלידה הוא הקובע את זיקת האמהות ולא ההריון ונשיאת העובר ברחם.
ינה אינה מיוחסת כלל , שההסבר לכך שד125עמ'  659כך סבור הרב משה סולובייצ'יק, לעיל הערה  661

אחר רחל, זהו משום שזיקת האמהות נקבעת רק מארבעים ימי ההריון ואילך, ואלו החילוף בוצע 
קודם לכן. בשונה מדברי הרב ישראלי, ההנחה שבדבריו היא שהאמהות נקבעת מבחינה עקרונית על 

ו רגע של יום ידי נשיאת העובר ברחמה של האשה וממילא לדבריו אין לתלות את האמהות "באות
 . 128ארבעים" שכן באותה המדה יכול הדבר להיקבע "לאחר מ' יום תוך משך העיבור", שם עמ' 

זאת בעוד המאשרים את ייחוס הבן אחר אביו הביולוגי, נסמכים על סמכותם של הפוסקים  662
שר כותב למשל הזקן אהרון )ב, צז( למסקנה, שאף בהיעדר ראיה חזקה "אפהאחרונים שקדמום, כך 

לסמוך על הב"ש דרב גוברי', ובשגם דלאו יחידאה הוא בדין זה... וכ"כ עוד כמה אחרונים דבנו הוא 
  לכל דבר ואפשר לסמוך עליהם". ובעקבותיו בשו"ת מנחת יצחק חלק א סימן נ.
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ידושו של הרב ישראלי בענין היעדר ייחוס האבהות במקרה של ויש מקום להערה נוספת אף ביחס לח

הנולד מהזרעה המבוצעת לאחר מות בעל הזרע. רעיון מרחיק לכת זה להכריז על הילד שלפנינו 

מתיישב יפה עם תפישת  –רעיון אשר לא הוזכר בדברי קודמיו  –כמחוסר אב מבחינה הלכתית 

נתק ברור בין זיקת ההורות לקשר הביולוגי טבעי  ההורות המתוארת, המאפשרת להבין כיצד תיתכן

  663שבין ההורה לילד.

אם נסכם, הרי שראינו כי במאמרו על ההזרעה המלאכותית מתגלה הרב ישראלי כמי שממקד את 

עיונו בדברי האחרונים, כאשר בעזרת אבני הבנין שהוא מוצא בדבריהם, הוא פוסק הלכה באופן 

לרעיונות שהועלו על ידי קודמיו, מוצא הוא את הדרך לסלול  עצמאי וחדשני. במסגרת ההיצמדות

חדשים. כמו כן, ניסינו להראות כיצד הטיעונים הטקסטואליים בסוגיית הלכתיים נתיבים בעצמו 

ההורות, תפישה  הזיקהההזרעה המלאכותית משקפים תפישה עקרונית שרשית בנוגע לדרך יצירת 

 ות של קביעת היחוס בשיטות הפריון החדישות.עקרונית המשותפת למכלול פסיקותיו בשאל

 

                                                           
"קביעת אמהות, בשולי הדברים", תחומין ה ראו באריכות בדברי הרב זלמן נחמיה גולדברג,  663

 .274-269 )תשמ"ד(,
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 רצח מתוך רחמיםוהפלות : הפרק 

פרק זה יעסוק בפסק הלכה מקל שכתב הרב ישראלי בנוגע לשאלת הפלתו של עובר בעל מום גדול, ובו 

עם זאת, תשובתו זו הפכה  664הביע דעה המנוגדת למוסכמה הרבנית שהתפתחה בנידון במשך השנים.

לבסיס להוראתם של  665חד עם תשובה מקבילה של הרב אליעזר יהודה וולדינברג,ברבות הימים, י

דבריו של הרב ישראלי בתשובתו זו ראויים לבחינה מדוקדקת לא רק בזכות ההשפעה  666רבים.

שנודעה להם, כי אם גם בזכות כיווני המחשבה ההלכתיים ההלכתיים המיוחדים המצויים בהם. כך, 

, מציע הרב ישראלי גישה הלכתית יוצאת דופן לשאלת רצח מתוך במהלך דיונו בשאלת ההפלות

רחמים. גישתו זו ראויה לעיון מפאת ייחודה בנוף ההלכתי, אם כי בניגוד לפסיקתו בשאלת ההפלות, 

 מדובר בעמדה שכמעט ולא הותירה רושם על הדיון ההלכתי שלאחריו. 

 

                                                           
לסקירה עדכנית של הספרות ההלכתית והמחקרית ראו אצל הרב יוסי שרעבי ויובל סיני, "הפלה  664

 מלאכותית עקב מחלה או מום של העובר", חוות דעת של מכון ישמ"ע, מצוי באתר:
http://www.netanya.ac.il/content/_Articles/Article.asp?ArticleID=3753&CategoryID=22

9 
כן ראו את מה שמסר הרב אברהם שטיינברג במסגרת עדותו בפני בית המשפט בשנת תשס"ג, על כך 
ם שבנושא זה של הפלות קיימת בעולם החרדי פסיקה מונוליטית: "בנושא ההפלה במגזר החרדי כול

מתנהגים באותה צורה. אני לא מכיר אף רב במגזר החרדי שייתן היתר להפלה ברמה של הרב 
וולדנברג", "סביר מאוד להניח כי אילו פנו ההורים בהתייעצות כמעט לכל הרבנים, היו מקבלים 
תשובה שלילית ביחס להפלה בשלב ההיריון המתקדם... רק אילו היו ההורים פונים ישירות לאחד 

רבנים )הרב אליעזר יהודה וולדינברג, והרב שאול ישראלי י.ר.( המתירים את ההפלה בתנאים משני ה
של פסק  413ב, ו408דברי הרב שטיינברג מצוטטים מתוך פיסקאות  היו מקבלים היתר להפלה", -אלו 

, פלוני )קטין( נ' 3198/01ם( -מבית המשפט המחוזי בירושלים בתא )ידינו של השופט משה דרורי 
 אתר משרד המשפטים:יריית ירושלים ואח'. קטע זה כמו גם הקטעים המצוטטים להלן מצויים בע

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/Psika/Shonot 
 . 404ל, כמעין "סוציולוג לענייני דת", ראו שם פיסקה הרב שטיינברג כינה את עצמו, ביחס לעדותו הנ"

לבקורת הלכתית כנגד דעה מוסכמת זו, ראו אצל: דניאל סינקלר, "היסוד המשפטי של איסור ההפלה 
 . 207-177ה )תשל"ז(, עמ'  במשפט העברי )בהשוואה לשיטות משפט אחרות(", שנתון המשפט העברי

ו, חלק ט סימן נא,  חלק יד סימן ק. אמנם ראו דבריו של הרב ראו שו"ת ציץ אליעזר חלק ח סימן ל 665
שטיינברג, הערה קודמת, בנוגע להשפעה המעשית של הפסק הנידון: "אף פעם לא עשו הפלה בשערי 

 ב.408צדק, גם כשהוא היה רב בבית החולים, על פי הפסק שלו", שם פיסקה 
לעיל, לכך שקיימת חלוקה מגזרית בענין זה בין ההוראה  664הרב שטינברג רמז בעדותו, הערה  666

המקובלת בענין במגזר החרדי לבין זו שניתנת במגזר ה"כיפות סרוגות", )לשון השופט דרורי שם, 
(. כתימוכין לכך הוזכרו שמותיהם של הרבנים הרב אליעזר מלמד והרב שלמה אבינר אשר 332פיסקה 

( ואשר מסתמכים בין השאר על 412, 410-409טים למעשה כגישה המקילה )ראו שם, פיסקה נוק
 פסיקתו של הרב ישראלי.

 –תחת הכותרת "הפלת עוברים  יצויין כי הרב מלמד בחר לחתום מאמר פובליציסטי שכתב בנושא זה,
הפיל עובר על פי רצח?", עם "מעשה רב" על הרב ישראלי. על פי הסיפור, הרב ישראלי התיר לאדם ל

בדיקה שהעלתה ספק כי הוולד יהיה בעל מום. אותו אדם החליט להחמיר על עצמו ולא להפיל, והוולד 
נולד בריא ושלם. כשהוא הגיע לווח על כך לרב ישראלי, הלה ברכו בברכת מזל טוב, אולם יחד עם 

סם בעיתון "בשבע", בה' זאת "הקפיד עליו ונזף בו, ואמר, שאין סומכים על הנס", מתוך מאמר שפור
 חשון תשס"ג, המאמר מצוי באתר:

http://yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=996 

http://www.netanya.ac.il/content/_Articles/Article.asp?ArticleID=3753&CategoryID=229
http://www.netanya.ac.il/content/_Articles/Article.asp?ArticleID=3753&CategoryID=229
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/Psika/Shonot
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/Psika/Shonot
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ו עמוד הימיני, כאשר הוא מתאר את הפסק ההלכה האמור פרסם הרב ישראלי בסימן לב של ספר

 בהקדמה לתשובתו כיצד אירועים שונים עוררוהו לברר את המענה ההלכתי המתאים:

 

נידון השאלה שנשאלה בביהמ"ד ע"ד נשים מעוברות שקבלו תרופת ארגעה, שכפי 

שנתברר יש בה משום גורם המעכב בהתפתחות הולד, ורובם נולדים בעלי מומים 

הם, וכן יש מהם הנולדים חסרי דעה, ר"ל. ונשאלה השאלה ר"ל, שטוב מותם מחיי

אם מותר לאשה לעשות תחבולה להפיל הולד בכדי להצילו מיסורים כל ימי 

  667חייו.

 

התיאור הנ"ל מתייחס לפרשיית התלידומיד, תרופת ארגעה שניתנה לנשים בתקופת הריונן, אשר 

נוספים. הדיווחים הראשונים על הפגיעות גרמה להולדתם של ילדים חסרי גפיים ובעלי מומים קשים 

רכה היא שכשנים עשר אלף ילדים נפגעו , כאשר ההע1962, והתרבו במשך שנת 1961הללו החלו בשנת 

אשה בלגית שהואשמה בהריגת ילדה מתוך רחמים, נשפטה במהלך שנת  668מהתרופה ברחבי העולם.

חבי העולם, ובעקבותיו הוחל גם שיח , כאשר הדיון המשפטי בעניינה עורר התעניינות רבה בר1962

מאמרו של הרב ישראלי היה מבין הפרסומים ההלכתיים הבודדים שנכתבו לאור  669הלכתי בנושא.

המאורעות הללו, ואחד מתוך מספר מצומצם של תשובות ומאמרים הלכתיים שנכתבו באותם שנים 

  670בעלי מום. מסביב לשאלה הכללית של ההיתר לבצע הפלה למניעת הולדתם של עוברים

לפני שנפנה לבירורו ההלכתי של הרב ישראלי, נעיר על מאפיין מיוחד של הדיון. אף שאין זה הפעם 

הראשונה שאנו מוצאים את הרב ישראלי מגיב לאירועי השעה ומבקש לספק להם מענה הלכתי, יש 

בעקבות תקרית משהו יוצא דופן בתחום הדיון במקרה זה. בהזדמנויות אחרות, כגון במאמרים שכתב 

קיביה או מבצע אנטבה, מטרתו של הרב ישראלי היתה לברר את ההלכה המכתיבה את דרך 

התנהלותה הראויה של מדינת ישראל המתחדשת. לקראת סוף ימיו אנו מוצאים עיסוק מוגבר של 

הרב ישראלי בהלכות רופאים ורפואה לנוכח החידושים הטכנולוגיים השונים בתחום זה, ואולם עיקר 

                                                           
 עמוד הימיני, עמ' שא. 667
. התביעות הממוניות כלפי החברה החלו 294ראו אינציקלופדיה הלכתית רפואית ערך הפלה הערה   668

 . 1970, והסכם הפיצויים נחתם בשנת 1968בשנת 
 . 107הרב אברהם שטיינברג, "הפלה מלאכותית לאור ההלכה", ספר אסיא, א )תשל"ו(, עמ' ראו  669
העיר הרב שטיינברג ביחס לשאלת היתר הפלת ולדות בעלי מומים כי:  1971בהרצאה שנשא בשנת  670

נידונה רק בין רבני דורנו והתשובות המתייחסות לה הן מועטות  -אשר כאמור היא חדשה  -"בעייה זו 
איסר יהודה אונטרמן, "בענין פקוח נפש של עובר", זו של הרב  –פרן". בפועל ציין ארבעה דיונים במס

-הרב משה יונה הלוי צוויג, "על הפלה מלאכותית", נעם ז )תשכ"ד(, עמ' לו יא.-נעם ו )תשכ"ג(, עמ' א
רטו, וכן מאמרו -נו, הרב יחיאל יעקב וויינברג, "הפלת עובר באשה חולנית", נעם ט )תשכ"ו(, עמ' קצג

"ההפלה המלאכותית במקרה של  , ראו דבריו: הרב אברהם שטיינברג,אלו ותו לא –של הרב ישראלי 
וראו עוד הערתו של הרב משה צוריאל, על כך ש"עד . 98אדמת בהריון", ספר אסיא, א )תשל"ו(, עמ' 

בעקבות התקדמות  - קרוב לדורנו", לא נידונה שאלת ההפלה בעקבות סיבה מעין זו, "אבל בימינו
התעוררה השאלה:  -הרפואה והאפשרות לעמוד על מצבו הבריאותי של העובר, בין בגוף ובין בשכל 

האם ומתי מותר להפסיק את חייו של העובר?", הרב משה צוריאל, "הפלת עובר שאובחנה אצלו 
 .64מחלה קשה", תחומין כה )תשס"ה(, עמ' 
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מאמריו ההלכתיים משנותיה הראשונות של המדינה היו מוקדשות לבירור הלכות מדינה לאור 

  671ההלכה.

בתור עורך התורה והמדינה הרב ישראלי ראה לנכון לשלב בכתב העת גם מאמרים העוסקים בנושאי 

ואולם מעבר לשאלת ניתוחי המתים שהסעירה את המדינה, לא הרחיב בעצמו  672רפואה והלכה,

 ם מתחום רפואה והלכה.בנושאי

ייתכן שיש למצוא הסבר לתופעה בדברים שכתב הרב ישראלי כשנה קודם לכן בהקדמה לכרך האחרון 

של התורה והמדינה, ובהם ציין הרב ישראלי את תחושתו כי קרב היום שבו הציבור החילוני ייאלץ 

תהליך זה הוא בלתי לוותר על עמדת ההנהגה הציבורית לטובת הציבור הדתי. לדעת הרב ישראלי 

נמנע, ועל כן יש להתכונן ולהיערך לתפישת השלטון על המדינה, כאשר לצורך כך הוא פונה בקריאה 

  673לחבריו הרבנים לעסוק בבירור מכלול בעיות החיים לאור ההלכה.

 

עיוני של -בכל אופן, את בירורה של השאלה ההלכתית גופא, מעמיד הרב ישראלי על הבירור המושגי

תיתכנה שתי אפשרויות עקרוניות להבין את מהות האיסור, ובהתאם להן  674ההפלה ככלל. איסור

הרי שמדובר באיסור  675תיקבע התשובה בענייננו: אם איסור הפלת עוברים כלולה באיסור הרציחה,

עליו מצווים בייהרג ואל יעבור, ואין מקום להתיר ביצוע הפלה כי אם לצורך הצלת חיי האם במצבים 

ובר עצמו הוא כרודף המסכן את חייה. אולם, אם איסור ההפלה אינו קשור לאיסור שבהם הע

הרציחה, הרי שהתמונה ההלכתית משתנה לחלוטין. בין אם נראה את ההפלה הנעשית שלא לצורך 

המסקנה  677ובין אם נסביר כי מדובר בעבירה על איסור בל תשחית, 676כחלק מאיסור החבלה באם,

                                                           
מו גם בשאלת בני ישראל מהודו וכדומה, הדבר נבע מכך גם כאשר עסק בנושא ניתוחי מתים, כ 671

שמדובר היה בנושאים בוערים על סדר יומה של הציבוריות הישראלית, שעלו לדיון בפני מועצת 
 הרבנות הראשית. 

על תרומתם של כרכי התורה והמדינה להתפתחות תחום הרפואה והלכה, ראו: הרב מרדכי  672
. מן 65-33סד )תשנ"ט(, עמ' -תשנ"ח", אסיא סג-וני דרך תש"חהלפרין, "רפואה והלכה בישראל: צי

 הראוי לציין כי הגליון האחרון של התורה והמדינה יצא בשנת תשכ"ב.
 ד.-תשכ"ב(, עמ' ג-יג )תש"ך-ראו הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", התורה והמדינה יא 673
ו של האיסור להפיל עובר הרב ישראלי מציין בפתח דבריו שייתכנו מספר הסברים למקורו וגדר 674

שכן יסוד איסור זה אינו מוזכר בגמרא מפורשות. לדברי התוספות )סנהדרין נט ע"א ד"ה ליכא 
מידעם( על עצם קיומו של איסור ניתן ללמוד מכך שבני נח נהרגים על העוברין, וזאת לאור הכלל 

ס על דברי התוספות שליכא מידי דלנכרי אסור ולישראל מותר. אולם, הרב ישראלי מעיר בהתבס
הכלל ההלכתי הנ"ל בחולין )דף לג ע"א ד"ה אחד( כי אין בכך ללמד על טיבו המדויק של האיסור, שכן 

 אינו מחייב שהאיסור יחול על ישראל מאותה הסיבה ובאותה החומרה. 
ואמנם לא ייתכן לראות בכך רציחה של ממש, שכן הפסוק "שופך האדם באדם" נדרש על הנכרי  675

, אך עדיין אפשר לומר שעל אף שהעובר אינו נידון כנפש, היות והוא עתיד להיות אדם, המפילו דווקא
 נידון כרוצח בגרמא שמחוייב מיתה לשמים )רמב"ם הלכות רוצח, פרק ב, ב(.

לדבריו שם )עמוד הימיני עמ' שא(, הכוונה אינה לומר שפעולת ההפלה אסורה משום שבעטיה נגרם  676
ת העובר נחשב לפעולת חבלה, אף אם אין לכך השלכות על בריאותה של האם, חבלה לאם. עצם המת

  וזאת משום שהיות והעובר נידון כירך אמו, הפגיעה בעובר והפלתו נחשבת למעשה חבלה באם.
מכש"כ מממונו, בכה"ג שזה אינו חוזר, כמבואר בב"ק )צ"א:(", עמוד הימיני, עמ'  בגוף"שישנו גם  677

הו טעמו של האיסור ומקורו, אין האשה רשאית להפיל עוברה מרצונה שכן אסור שא. לדבריו אף אם ז
 לאדם לחבול בעצמו ויש בכך גם משום בל תשחית ועל כן "הרשאה אינה מסלקת האיסור".
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ביצוע הפלה במקרים בהם הדבר נעשה מטעמי רפואה והצלה, ואולי אף המעשית תהיה שיש להתיר 

 מעבר לכך: 

 

דאיסור הריגת העובר, שאם הוא מגדרי  בטעםולכאורה שאלה דידן, מיתלי תלי 

רציחה לא מצינו לו היתר. אכן אם הוא מצד גדרי חובל או בל תשחית, הרי אמרו 

אביו... וכן נ"פ ]=נראה פשוט[ ר"פ הנחנקין )פ"ד( שאין איסור בהקזת דם אפילו ל

שאין בזה משום בל תשחית מטעם הנ"ל כיון שאינו עושה לשם השחתה... אלא 

 679ויש לברר איפוא מהו טעם האיסור בהריגת העוברים. 678להצילו מצער גדול...

 

את עיקר דבריו במאמרו מקדיש הרב ישראלי לבירור העקרוני של גדר איסור ההפלה, ואולם עוד 

הוא דן באפשרות התיאורטית לבסס היתר הלכתי גורף הרבה יותר. לדברי הרב ישראלי,  קודם לכן,

אף אם נכריע שאיסור ההפלה הנו חלק מאיסור הרציחה, תיתכן עדיין אפשרות לטעון שיש מקום 

 להתיר את ההפלה בהיותה רצח מתוך רחמים.

 

ברו מיוסדים כולם על הפסוק אפשרות זו נסמכת על ההבנה העקרונית לפיה האיסורים שבין אדם לח

"ואהבת לרעך כמוך", כך שכל מטרת איסורים אלה למנוע ולאסור את הפגיעה ואת גרימת הנזק 

לחבר. הגדרה עקרונית זו מוליכה למסקנה כי פעולות שמטרתן להביא להטבת מצבו של הזולת אינן 

עולת נטילת חיים הנעשית כלולות באיסור, וכך ניתן להעלות על הדעת שאין איסור רציחה חלה על פ

 מתוך אהבת הזולת והרצון לבטל ממנו את ייסוריו:

 

לכאורה לטעם שאמרו בגמרא לענין היתר החבלה לרפואה מצד ואהבת לרעך 

]ההדגשות במקור י.ר.[ של המעונה  מיתתוכמוך, יש ללמוד היתר גם לקרב 

בו דוקא נאמר  לאביסורים קשים, שאין לו תקוה להנצל מהם, שהרי פסוק זה 

                                                           
יש לציין כי בשלב הזה הנחת הרב ישראלי היא כי החבלה היא בעובר עצמו ולא באם, אלא שיש  678

רפואה היות והדבר נעשה לטובת העובר עצמו: "וכן יש בזה משום  להתיר חבלה זו ולראותה כמעשה
לתא דואהבת לרעך כמוך, כיון שלפי אומד בני אדם במקרים מעין אלה ר"ל, נבחר מות מחיים", עמוד 
הימיני, עמ' שב. הרב ישראלי נשען על דברי רש"י בסנהדרין פד ע"ב ד"ה ואהבת לרעך כמוך, שמדבריו 

בכל התורה כולה, כי האיסורים שבין אדם לחברו נועדו למנוע נזק וחיסרון, עולה בתור כלל יסודי 
ואינם חלים במקום שהדבר נעשה לטובת האדם ולתועלתו, וכלשונו: "לא הוזהרו ישראל מלעשות 

 לחבריהם אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו".
סכם את גישת המתירים בכדי להבהיר את המיוחד שבגישתו זו, נצטט מלשונו של פרופ' דוד מאיר המ

הפלת עובר בעל מום: "ברור שההלכה דוחה את הגישה כאילו זכותם של בעלי מום שכלי או גופני 
לחיות פחותה היא משל אדם בריא. הפוסקים שהתירו הפלות במקרים של מומים בעובר, הסתמכו 

צער במשך ההריון... רק על הצער הרב הנגרם להורים על הוולדם של ילדים בעלי מום שכלי או גופני. 
וצער לאורך חייהם עקב הבעיות הקשות ביותר בגידול ילדים נכים אלה, ועקב השפעתם על חיי כל 
המשפחה", דוד מ' מאיר, "שאלות הלכתיות לאור הרפואה המתחדשת", תושבע"פ יח )תשל"ו(, עמ' 

 .קד
 עמוד הימיני, עמ' שב. 679
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ענין של חבלה... ובכה"ג שהוא מעונה ביסורים נוראים הרי אין הגדר שישראל 

 680הוזהרו עליו... 

הרב ישראלי דוחה חידוש למדני זה לאור המסקנה אליה הגיע בדיונו בעקבות תקרית קיביה ולפיו 

סור קטגורי איסור הרציחה כולל מרכיב שבין אדם למקום גם כן, כאשר מרכיב זה של האיסור הינו אי

בו לא מצינו היתר מקביל: "חלק שמים לא מצינו בו היתר זה. וע"כ גם בכדי להציל מן היסורים אין 

 היתר להמיתו".

באותו מאמר קודם טען הרב ישראלי, שלאדם בעלות משפטית עקרונית על גופו ועל חייו כאשר הוא 

אדם לחברו אף "חלק שמים", לבין הבחין בין איסור הרציחה בישראל שבו קיים בנוסף לאיסור שבין 

 האיסור החל על גויים שאין בו כי אם מרכיב האיסור שבין אדם לחברו.  

ומבאר שלהגדרה הנ"ל השלכה אף ביחס  681במקרה שלפנינו, ממשיך הרב ישראלי בכיוון דומה,

  682לישראל במצבים שונים שבהם מרכיב האיסור שבין אדם למקום אינו קיים עוד.

ישראלי כי הבנה זו בדבר עדיפות מותו של האדם המעונה בייסורים גדולים מהמשך  כך מסביר הרב

 683חייו המיוסרים, הוא שעומד מאחורי מעשה שאול ונערו, ומאחורי סיפור מות ר' חנניא בן תרדיון.

לדעת הרב ישראלי בשני המקרים האמורים מתואר המתת חסד שנעשתה בהיתר גמור משום 

היות והאיסור כלפי שמיא  684גדר אדם טריפה שאין איסור רציחה בהמתתו.שהנהרגים היו כלולים ב

                                                           
 עמוד הימיני עמ'  שב. 680
היתר למעשה רצח מתוך רחמים לשאלת בעלות האדם על גופו, ראו יעקב על הקשר שבין מתן  681

קכד, שם דן -וינברגר, "רצח מתוך רחמים בהלכה היהודית", דיני ישראל, ז )תשל"ו(, עמ' קכג
במחלוקת הרב ישראלי והרב זווין בשאלה זו. הזיקה בין שאלת בעלות האדם על גופו להמתת חסד 

לאור ההלכה", ספר  -אצל הרב אברהם שטינברג, "רצח מתוך רחמים צוינה אצל רבים, וראו לדוגמא 
 J. David Bleich, Bioethical;39-44, במקורות המובאים שם בהערות 457-424(, עמ' 1982אסיא ג )

Dilemmas: A Jewish Perspective, Hoboken, N.J., 1998, pp. 64-67.  לביקורות פילוסופית על
תו של האדם על גופו מוליכה בהכרח לדחיית האפשרות להתיר הלכתית טיעון זה לפיו היעדר בעלו

חסד", -המתת חסד, ראו נעם זהר, "האדם כקניין האלוהים: על מגמת ההתנגדות ההלכתית להמתת
 .  156-145גן, תשנ"ד, עמ' -בתוך: דניאל סטטמן ואבי שגיא )עורכים(, בין דת למוסר, רמת

שם עסקנו בשאלה מדוע הרב ישראלי אינו מבהיר את  694 ראו בטקסט להלן ליד הציון להערה 682
 השלכות דבריו ביחס לגויים גם במקרה זה.

רבים התייחסו למשמעותו של סיפור מיתתו של ר' חנניא בן תרדיון מבחינה הלכתית, וראו  683
ח מתוך רחמים לאור ההלכה", תושבע"פ יח לדוגמא במאמרו של הרב שמואל ברוך ורנר, "רצ

מה, שאף הוא מבין שיש ללמוד משם היתר לרצח מתוך רחמים, אולם לדעתו הדבר -)תשל"ו(, עמ' לח
מב, הסבר זה הועלה בתור אפשרות אחת אף על ידי -מותר רק בדיני גויים ולא לישראל, שם עמ' מ

ר שבן נח אינו אסור ברציחה שהוא לטובת הרב משה פינשטיין, אגרות משה חו"מ ב, סימן עד ש"אפש
הנרצח ושאני בזה האיסור לישראל מהאיסור לבן נח". וראו באותו גליון גם מאמרו של הרב שמחה 

פז( להסביר -פח, המציע )בעמ' פה-הכהן קוק, "הריגת אדם מתייסר", תושבע"פ יח )תשל"ו(, עמ' פב
ה ישיר )פתיחת הפה(, או על בסיס ההנחה כי את הסיפור או על בסיס ההבחנה שבין הסרת מונע למעש

מותר להסיר מאריך חיים שהונח באיסור. דחיות מעין אלו מובאות על ידי הרב אריאל לדחות ראייתו 
 .292הרב יעקב אריאל, שו"ת באהלה של תורה, חלק א, סימן נו, עמ'  זו של הרב ישראלי, ראו

רג את הטריפה פטור מדיני אדם, ואולם לדעת הוברמב"ם )הלכות רוצח פרק ב, הלכה ח( נאמר שה 684
כאן לניסוח שמופיע בענין המאבד עצמו הרב ישראלי יש לדייק מהשוואת ניסוחו המדויק של ההלכה 

כי החיוב כלפי שמים בהורג טריפה אינו על איסור הריגה כי אם על איסור חבלה. על שאלת לדעת, 
, וכן 113-108, הערות 692פואית ערך טרפה, עמ' איסור הריגת טריפה, ראו באנציקלופדיה הלכתית ר
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אינו קיים עוד ביחס לטריפה, ונותר רק האיסור שבין אדם לחברו, הרי שבמקום שנטילת חייהם 

  685נעשית לטובתם ולבקשתם, הדבר הופך ממעשה איסור למעשה מצווה של ממש.

אין להתעלם מהחידוש  686תו של עובר בעל מום,אף שאין להסבר זה השלכה ישירה לדיון בשאלת הפל

העקרוני מרחיק הלכת לפיו מעניק הרב ישראלי הכשר יחיד במינו לרעיון המתת חסד, המוגבל אמנם 

687למקרים בהם מוגדר האדם כמי שמצוי במצב של טריפה.
 

 מבחינה מעשית יש בהגבלה זו יותר ממה שנראה במבט ראשון. 

רים שבהם החולה מוגדר כטרפה, הרי שלא ניתן ליישם זאת מעשית היות וההיתר מוגבל אך ורק למק

 688מבלי להגדיר תחילה את גדרם המדויק של הדברים, כאשר את הבירור הזה אין הרב ישראלי עורך.

עצם העובדה שהרב ישראלי לא נפנה לערוך בירור זה יכולה ללמד אולי על כך שעמימות זו רצויה 

וזאת מחשש שמא  וכלו לשמש כבסיס להוראה הלכתית מעשית,היתה בעיניו בכדי שהדברים לא י

אמנם מסקנה זו, לפיה הרב ישראלי לא רצה שהדברים ישמשו בסיס  689.ייעשה בדברים שימוש לרעה

מצינו תופעה דומה של חוסר בהירות מעין זו בפסקי הלכה של לפסיקה מעשית אינה מחויבת, שכן 

ופעה מצויה, למשל, בשאלת הגדרת הגוסס בכדי פוסקים אחרים בעוסקם בנושאים קרובים. הת

                                                                                                                                                                             
-79(, עמ' 1986מרדכי הלפרין, "האם מותרת השתלת לב על פי ההלכה?", אסיא ה )במאמרו של הרב 

ואמנם הבנתו זו של הרב ישראלי קשורה לדבריו הקודמים. כל הסבורים שמכח  שם. 82, בהערה 55
ל, כי אנו מחוייבים להבין כי איסור הפלת עוברים הכלל שלא ייתכן דבר האסור לגויים ומותר לישרא

כלול באיסור רציחה, יתחייבו לומר דבר דומה גם בענין נטילת חיי הטרפה. היות ולהלכה הנכרי 
מתחייב על הריגת טריפה )יד החזקה, הלכות מלכים ט, ד(, על כן מתבקשת המסקנה שנטילת חייו 

בדבריו המפורשים של האגרות משה, יו"ד חלק ג, נידונית כמעשה רציחה. וראו דוגמא למהלך זה 
 סימן לו.

 "כי בכדי להציל האחר מן היסורים אין איסור, ואדרבא למצוה תחשב", עמוד הימיני, עמ' שג. 685
זאת משום שעל הצד שיש בהריגת העובר משום איסור רציחה, וכפי שיתברר בהמשך דבריו, "הרי  686

נינו של גואה"ד אלא של הקב"ה, ואין בזה היתר מצד גם בזה שייך דברי הרמב"ם שאין הנפש ק
 עמוד הימיני, עמ' שג.ואהבת לרעך כמוך", 

 -מן הראוי לציין עוד כי בשנים שבין כתיבת המאמר בעקבות פרשית התלידומיד בשנת תשכ"ב 687
תשכ"ג, ועד לפרסומו בעמוד הימיני בשנת תשכ"ו, אירעה בארץ מקרה מפורסם של משפט על רצח 

חמים ובו נשפטה הגברת גיזלה כפרי לשנת מאסר על רצח בנה, על כך ראו, אצל וינברגר, הערה מתוך ר
 לעיל, עמ' קא.   681
אמנם יצויין שבסוף דבריו קובע הרב ישראלי בפירוש, אגב ענין אחר, ביחס למצבם המדויק של  688

עמוד  רדיון שבזמן שבו ניטלה חייהם עוד היו בגדר ההלכתי של חיי שעה,שאול ושל ר' חנניא בן ת
הימיני, עמ' שי. מן הראוי לציין שעל פי הגדרותיו יש להחיל דין זה אף על מי שמוגדר כגוסס בידי אדם 
שאין חייבים מיתה על הריגתו, וגם לגביו ניתן לדייק מכך שהרמב"ם לא ציין שחייב מיתה לשמים. 

וקתו עם הרב טיקוצינסקי, שלדעת הרב ישראלי הגדרת גוסס בידי אדם הוא כל שהדבר ועיין במחל
אירע בעקבות מעשה )תאונת דרכים וכדו'(, ודימה את הגדרת הענין לדין סריס בידי אדם או בידי 
שמים, ש"לדעת הכל כשנפצע מאליו ע"י קוץ וכיו"ב. ה"ז בכלל סריס אדם...", ראו הערתו על מאמרו 

חיאל מיכל טיקוצינסקי, "שחרור בני ישיבות מגיוס", בתוך: י' שביב )עורך( בצמת התורה של הרב י
 .220והמדינה ג, ירושלים, תשנ"א, עמ' 

על הדעות בין האחרונים בהגדרת איסור הריגת הטרפה ראו באנציקלופדיה רפואית הלכתית ערך  689
שם כי אין כיום אפשרות להחיל ובפרט דעת החזון איש המובאת  .692, עמ' 113-108טרפה הערות 

הגדרת טריפה למעשה, ומנגד ראו הערכתו של הרב מרדכי הלפרין כי ניתן להסתמך על כך שרוב 
המועמדים להיות תורמי לב כלולים בגדר הלכתי זה: "ברוב המצבים המעשיים מצבו של ה"תורם" 

 לעיל. 684מוגדר כ"טריפה" ע"פ כללי ההלכה", הרב מרדכי הלפרין, הערה 
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וזאת גם כאשר ברור כי כוונת הפוסקים היתה  690שניתן יהיה לנהוג כלפיו בהמתת חסד באופן פסיבי,

עם זאת, יש מקום להשערה כי במקרה זה אכן מדובר  691שדבריהם ישמשו בסיס להוראה מעשית.

מירת דעתו, כולל בפסיקתו התקדימית בחסרון מכוון. אף שככלל אין הרב ישראלי נרתע מפני א

במאמר זה עצמו בהיתר הפלת עוברים, שייבחן להלן, נראה שהרב ישראלי בחר להשאיר את הפסיקה 

 692הזו ביחס להיתר רצח מתוך רחמים של האדם הטרפה במרומז ולא לפרוט את הדברים לפרוטות.

זו בכתבים שפירסם בשנים לאחר  השערה זו מבוססת על כך שהרב ישראלי אינו חוזר עוד לדון בסברא

מכן. יתר על כן, הוא אף אינו מציין לדבריו אלה כאשר ערך והדפיס בשנים שלאחר מכן תשובות של 

חכמים אחרים שנקטו בקו ההלכתי המקובל האוסר לחלוטין כל המתה פעילה של החולה 

  693המתייסר.

                                                           
דווקא בהקשר זה מציג הרב ישראלי עמדה מחמירה המגבילה את יישומו של דין זה אך ורק  690

לגוססים שאינם בהכרה מלאה, וחסרה כל תקווה כי ישובו להכרתם. לדעתו חולה במצב זה מוגדר 
עדיין מיתת בית דין, אינם כלולים עוד בדין וחי  כמי שאין לו עוד חיי שעה, ואף אם ההורגו מתחייב

בהם, ועל כן אין חובה להצילם ולהאריך את חייהם, עמוד הימיני, עמ' שי. אמנם ראו על כך הערה 
 להלן. 726
מרובים המתירים ראו הערתו של הרב אברהם שטינברג על חוסר הבהירות ביחס לפסקי ההלכה ה 691

לנהוג כלפי הגוסס בדרך של המתת חסד פסיבית. פסקי הלכה אלו אינם ישימים בשטח שכן אין בהם 
הגדרה נהירה מתי נחשב האדם לכול בגדר של גוסס, וכן המצב ביחס להגדרה ההלכתית הקרובה של 

ת הנשמה או "שכל המונחים הנזכרים, היינו גוסס, שעת יציאחולה שנמצא "בשעת יציאת הנפש": 
אינם מוגדרים כלל באופן מעשי, ולא  -גמר כלות הנפש, אשר חשיבותם ההלכתיים היא גדולה ורבה 

מצאתי מי שהגדירם בצורה כזו שניתן לפעול על פיהם הלכה למעשה", הרב אברהם שטינברג, הערה 
, 97-94עוד באנציקלופדיה הלכתית רפואית ערך נוטה למות )א( עמ' . וראו 128לעיל, ליד הערה  681

מעשית, ולכן בדרך -ושם ערך נוטה למות )ב(, ש"כיום לא ברורה ההגדרה של גוסס מבחינה רפואית
. וראו עוד במאמרו של הרב 418כלל לא ניתן להגדיר מצב של חולה נוטה למות כגוסס", שם עמ' 

. וראו עוד אצל 80-76לעיל, עמ'  681; אצל הרב בלייך, הערה 54הערה  לעיל, 684הערה  מרדכי הלפרין,
 ,Daniel B. Sinclair, Jewish Biomedical Law: Legal and Extra-Legal Dimensionsסינקלר, 

Oxford, 2003, pp. 186, 204. 
כיוון שהרב ישראלי לא פסק כך בצורה מפורשת, דעתו בנידון אינה מוזכרת במאמרי הסקירה  692

העוסקים בענין, אף שהללו הכירו וציינו למאמרו בהקשרים אחרים, ראו במאמריהם של הרב 
. מצאתי אזכור בודד של עמדתו זו בדברי 681שטינברג ושל הרב יעקב וינברג, שניהם לעיל הערה 

תלמידו הרב יעקב אריאל. הרב אריאל מביא את דעת הרב ישראלי לחלק בין התאבדות האסורה בכל 
מצב, לבין המתת החולה בידי אחרים ש"יש מקום לומר שמשום "ואהבת לרעך כמוך" מותר להם 

ת ראייתו של הרב ישראלי מסיפור מותו של ר' לקרב את מיתתו", ואולם הוא סבור שיש לדחות א
 לעיל.  683חנניא בן תרדיון, ראו הערה 

הכוונה למאמרו של הרב פנחס ברוך טולידנו, "שו"ת בענין חולה מסוכן", ברקאי ד )תשמ"ז(, עמ'  693
היתר לקרב מיתתו" של אדם גם כשהוא מתייסר ( כי "אין 49. הרב טולידנו כתב )שם, עמ' 59-42

ו"מוטל על ערש דוי", וזאת משום ש"אין גופו קנינו להתעלל בו ולעשות בו כרצונו", והמשיך שם 
בדחיית הראיה הסותרת לכאורה מסיפור ר' חנניא בן תרדיון. בהערה על כך ציין כי לא רק נטילת 

ו, אלא שאף נתינת הרשות לאחר לחבול בו החיים עצמם אסורה משום שאין האדם בעלים על גופ
אינה מועילה. על נקודה אחרונה זו בלבד בחר הרב ישראלי להעיר ולציין למראה המקום בו מצויה 

, הערתו הראשונה של 59מחלוקתו בענין עם הרב זווין בשאלת בעלות האדם על גופו, ראו שם בעמ' 
של הרב יגאל בצלאל שפרן שעברו תחת  הרב ישראלי. הערה זו נכונה ביתר שאת ביחס למאמריו

להלן, ובהם נטען כי הרב ישראלי אינו מתיר אף מניעת טיפול רפואי. בשנים  726ביקורתו, ראו הערה 
שקודם לכתיבת ופרסום מאמרו, ערך הרב ישראלי במסגרת התורה והמדינה מאמרים של שני חכמים 

פים שאף הם קבעו את האיסור לבצע המתת חסד פעילה, ואף על מסקנתם האוסרת לא חלק ולא נוס
תשי"ז(, -ח )תשט"ו-העיר. ראו: הרב משה דב וולנר, "זכויות וסמכויות הרופא", התורה והמדינה ז
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ראלי. כפי שראינו, ההתייחסות לאיסור בדומה לכך, יש להעיר על חסרון בולט נוסף בדיונו של הרב יש 

נטילת החיים כאל איסור המצוי רק במישור שבין אדם לחברו מוגבל בישראל אך ורק למקרה של 

הטריפה, ואולם, ביחס לגויים זוהי ההסתכלות ההלכתית היחידה, ועל כן רצח מתוך רחמים אמור 

ורע ההיסטורי שבעטיו נזקק הרב אם כן, אם ניזכר בפרטי המא 694להיות מותר ביניהם לבין עצמם.

ישראלי לדיון, הרי שמתבקש היה כי הרב ישראלי יתייחס למשפטה המתוקשר של האם הבלגית על 

אולם, אף שחילוק זה שבין דין ישראל לדיני בני נח מוזכר  695הריגת ילדה, ויציין כי היא נהגה כדין.

רה האמור אינו נאמר על ידו המסקנה המתבקשת מכך ביחס למק 696דרך אגב בדברי הרב ישראלי,

 מפורשות. 

 דיון הלכתי תיאורטי או העלמה מכוונת?

כיצד יש להבין זאת? ניתן היה להבין זאת כביטוי לכך שבעיני הרב ישראלי הדיון ההלכתי חשוב 

כשלעצמו, ואין בינו לבין פרטי ההתרחשויות ההיסטוריות שהניעוהו לבחינת השאלה הנידונה, כי אם 

אולם, תיתכן גם הבנה אחרת ולפיה מדובר בהעלמה מכוונת של משמעות  697בד.קשר רופף בל

הדברים, וזאת בהמשך למה שנידון לעיל. מן הראוי לציין, שבנושא זה עצמו של המתת חסד, מצינו 

                                                                                                                                                                             
ו -שיח, וכן הרב נתן צבי פרידמן, "צו החיים: על דבר 'אאותנזיה'"(, התורה והמדינה ה-עמ' שטו

 רלב. -תשי"ד(, עמ' רכ"ז-י"ג)תש
בדומה לכך כתב הרב ישראלי בעמוד הימיני סימן טז, עמ' קסז, כי אין איסור התאבדות חל על בני  694
הבחנה מעין זו בין דין ישראל לדין הנכרי מופיע גם במאמרו של הרב אונטרמן הסבור שהשוואת נח. 

פקיד המוטל עליהם וממילא לגדרי העבירות דיני ישראל לדיני בני נח מגלה הבדל יסודי בכל הנוגע לת
עליהם נצטוו. הדבר משתקף לדעתו בשאלת איסור הפלת עובר קודם לארבעים ימי הריון. איסור זה 
בישראל נובע מכך שמסתכלים על הענין "מתוך אספקלריא של העתיד", כך שרואים גם בהווה את 

טרמן, השקפה עתידית זו הנה "השקפת העובר הנידון "כדבר חי שאסור לפגוע בו". לדעת הרב אונ
התורה הקדושה שניתנה לישראל" שאינה מתייחסת לבני נח המותרים להפיל עובר בשלב התחלתי זה 

לעיל, עמ'  670של יצירתו שכן בדיני בני נח דנים "רק מבחינת המצב העכשוי", הרב אונטרמן, הערה 
 ט.-ח

לעיל, כי לאחר הדיון בדין הפלת העובר הוא  670כך ניתן לראות במאמרו של הרב צוויג, הערה  695
עובר לדון בשאלת הריגתו מתוך רחמים לאחר לידתו, וקובע נחרצות כי האם הבלגית נהגה בניגוד 

 לדין תורה. 
אגב במסגרת דחייה של פלפול אפשרי. לדבריו, ניתן היה להוכיח  הרב ישראלי מזכיר זאת דרך 696

שאיסור ההפלה נובע מאיסור רציחה ולא מאיסור חבלה, שכן אחרת המסקנה שתצמח מכך לפיה 
מותר להפיל עובר מתוך רחמים, יעמוד בסתירה לכלל ההלכתי לפיו אין דבר האסור לנכרים ומותר 

שעל אף העובדה שאיסור ההפלה אצל בני נוח נובע מאיסור לישראל. ביישוב קושיא זו הוא כותב, 
רציחה, יש לומר שהפלה שכזו מותרת אף להם: "שכבר העלינו במאמר הנ"ל שענין זה שיש בהריגה 
משום פגיעה בחלקו של הקב"ה שע"ז אין היתר הוא רק בנפש אדם מישראל. נמצא שגם עכו"ם יהא 

. הרב ישראלי אינו מזכיר שאם אכן כן הרי שהדבר מותר ", עמוד הימיני, עמ' שגעכו"ם מותר בעובר
 לא רק בעובר אלא אף לאחר לידת התינוק.

על אף שהמאורע ההיסטורי הוא שמעורר אצל הרב ישראלי את העיסוק בסוגיה, הבירור עצמו  697
מתייחס לבעיה התיאורטית במנותק מנתוני המקרה הספציפי. כך בענייננו, הרב ישראלי ממוקד 

היתר ההפלה בישראל, הוא אינו מעוניין בבירור דינה של אותה אם בלגית, ואינו מתייחס בשאלת 
לדיני בני נח כי אם במקום שיש לכך השלכה ישירה להבנת ולבירור הדין בישראל. על תופעה מעין זו 
כבר עמדנו ביחס למאמרו בעקבות קיביה שבו הדיון בהלכות מלחמה נערך מבלי שהרב ישראלי 

אלה אם מולאו באותו מקרה התנאים הנדרשים לכך, ראו בפרק על מלחמת עזרת ישראל יתיחס לש
 . להלן 1047הערה  299, ובפרק הסיכום עמ' 216הערה  52 'לעיל עמ, מיד צר
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שתיקה מכוונת מעין זו אצל פוסקים אחרים שהתרחקו מקביעת פסק הלכה בנידון מחשש שמא יעשה 

   698בניגוד לרצונם. בדברים שימוש לא אחראי

בהמשך דבריו הרב ישראלי משאיר מאחור דיון צדדי זה בשאלת היתר המתת חסד של אדם טרפה, 

 ופונה לבירור השאלה המרכזית של קביעת גדרו ההלכתי המדויק של איסור ההפלה.

אשונים את דיונו בענין זה, אין הרב ישראלי פותח בעיון בסוגיה תלמודית רלוונטית, ואף לא בדברי הר

כי אם במחלוקת האחרונים בנידון, היות ו"בשאלת האיסור של המתת עוברין  699המתייחסים לענין,

  700מצינו כבר דיון בגדולי האחרונים".

הכוונה היא לדברים שכתבו הנודע ביהודה )תנינא יו"ד סימן נט(, והרב חיים סולובייצ'יק בביאור 

כי ממיתים עובר המהווה סכנה להמשך חיי האם  דברי הרמב"ם בהלכות רוצח )א, ט(. הרמב"ם קבע

משום שדין העובר במקרה זה הוא כדין רודף שפוגעים בו להצלת הנרדף. הזדקקותו זו של הרמב"ם 

לדין רודף על מנת להצדיק את ההיתר לפגוע בעובר אינה מובנת: היות והעובר לא נחשב לבן אדם חי, 

לכאורה אין להגביל את ההיתר לפגוע בעובר לטובת וההורג את העובר אינו מתחייב מיתה על כך, 

האם רק למקרה שהוא מסכן את חייה ממש. אם חיי העובר אינם חשובים כחיים, מדוע לא נתיר 

להפיל את העובר להטבת מצבה של האם גם במקרים נוספים בהם העובר אינו מסכן את חייה באופן 

 ישיר?

 את דברי הרמב"ם. האחרונים הנ"ל העלו שתי דרכים שונות להבין

לכיוון הראשון, העולה מדברי הרמב"ם הוא שאין מקום להתיר את נטילת חיי העובר כי אם במקרה 

בו העובר מוגדר כרודף המסכן ישירות את חיי האם. זאת משום שאף אם הנוטל את חיי העובר אינו 

ולי סיכון חיי האם אין נידון על כך כרוצח, בכל זאת חיי העובר כלולים במצוות פיקוח נפש כך שאיל

כל היתר לפגוע בחיי העובר. הדרך השניה בהסבר כוונת הרמב"ם, הוא לומר שהזדקקות זו לדין רודף 

אינה מתייחסת לכל עובר באשר הוא, כי אם למצב הספציפי המתואר בהלכה זו של הרמב"ם, כלומר, 

                                                           
הרב שלמה זלמן אוירבך סבר להלכה שיש מקום ראו דבריו של הרב מרדכי הלפרין המוכיח כי  698

להתיר רצח מתוך רחמים של חולה סופני סובל בנסיבות מסוימות. לדברי הרב הלפרין, על אף שזו 
היתה עמדתו של הרב אוירבך, הוא בחר שלא לומר ולכתוב זאת בפירוש מתוך החשש שמא יבואו 

"קווים אחדים לדרכו של הג"ר  י הלפרין,אחרים לעשות בדבריו שימוש שלא כרצונו. ראו: הרב מרדכ
פרק ו  ,61-17נח )תשנ"ז(, עמ' -שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה ופיקוח נפש", אסיא נז

שם. השוו בדומה לכך את היתרו של הרב צבי שכטר לפעולת רצח מתוך רחמים. הצעתו מרחיקת 
בהלכות ריבית, ראו: הרב צבי  הלכת נכתבה במקום נסתר במסגרת הערת שוליים למאמר העוסק

קיא -שכטר, "בגדרי איסור רבית דרבנן )וההשלכות מזה לדיני הלואה היום(", אור המזרח, קי
 . 283)תשמ"ג(, עמ' 

יש להעיר שבכלל אין הרב ישראלי מעיין במסגרת תשובתו זו בדברי החוות יאיר והיעב"ץ, להם  699
 לעיל.  664סינקלר, הערה  הקדישו אחרים מקום מרכזי, וראו לדוגמא בדברי

עמוד הימיני, עמ' שג. אף הצעתו הקודמת בנוגע להמתת הטרפה מעוגנת על ידו בדברי המשנה  700
למלך )פרשת דרכים דרוש יג( והחתם סופר )שו"ת חתם סופר אהע"ז סימן סט(. שני אחרונים אלה 

ם אחר הן אצל שאול והן אצל ר' חנניא בן תרדיון נועדה כדי לעקוף את איסור הציעו כי הפניה לאד
ההתאבדות. הצעה זו משונה שהרי: "אם זה אסור לו עצמו במה הותר הדבר לקלצטונירי, ולא עוד 
אלא שנשבע לו להביאו לחיי עוה"ב עבור מעשה זה?". לדעת הרב ישראלי, יש להסביר בכוונת 

ות לא הותר מפאת ייסורי החולה, ואילו איסור הרציחה נדחה במקרים דבריהם, שאיסור ההתאבד
 אלה כיתר איסורי בין אדם לחברו על שום שהדבר נעשה לתועלתו. 
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נחשב העובר כמי שכלול  מצב בו כבר החל תהליך הלידה והיולדת יושבת על המשבר. רק במצב זה

בגדר של מצוות פיקוח נפש, ואילו ביחס לעובר בשלב מוקדם יותר של ההריון אין בכך צורך, וחיי 

 האם קודמים לחיי העובר.

לדעת הרב ישראלי ההכרעה בשאלת היתר הפלתו של עובר בעל מום תלויה בשני דרכי ההסבר הללו: 

להתיר הפלת עובר אפילו לצורך הצלת חיים ממש, הרי אם נכריע כהסבר הראשון לפיו אכן אין מקום 

שיש להבין מכך שאיסור ההפלה קשור לאיסור הרציחה, וממילא אין כל מקום להתיר הפלת עובר 

בעל מום. לחלופין,  אם דברי הרמב"ם מתייחסים רק לשלב הריון מתקדם לאחר שהחל כבר הליך 

לאותה הנקודה, חיי העובר אכן נדחים מפני הלידה, הרי שמשמע מכך שבמשך כל חדשי ההריון עד 

 ומכאן שאין איסור ההפלה חלק מאיסור רציחה: -חיי האם 

וכך מסכם הרב ישראלי "ששאלתנו לכאורה מיתלי תליא... לפי שני דרכי הביאור: לדרך א' של הנוב"י 

ר יש בה , הריגת העוב701שמשוה העובר לטריפה, וכן לדרך א' של הגר''ח שהר"מ בשיטת הבה"ג אזיל

משום לתא דרציחה. ואילו לדרך הב' שדברי הרמב"ם אמורים רק בישבה על משבר, בניד"ד שעדיין 

 702לא נעקר הולד אין עליו דין נפש".

אף שהרב ישראלי העמיד את השאלה כתלויה במחלוקת האחרונים, הוא אינו מקבל דבריהם כתורה 

 תם. מסיני, ואינו מוכן לאמץ את דברי האחרונים הנ"ל כצור

כשם שראינו במקומות אחרים, דברי האחרונים הופכים בידי הרב ישראלי לאבני בנין, כאשר לאחר 

שהוא מערים קושיות עליהם ומפרק את הבנין ההלכתי שהם הציבו, הוא עושה שימוש באבנים שהם 

 סיתתו להציע הצעת הסבר חלופית לדברי הרמב"ם. 

דע ביהודה שיש להשוות את דין העובר לדין הטרפה. בהצעת ההסבר הראשון לדברי הרמב"ם כתב הנו

כשם שדין שניהם שווה בכך שאין חייבים מיתת בית דין על הריגתם, כך יש להשוות את דיניהם גם 

בהקשרים אחרים, ולומר שכשם שאין לדחות את חיי הטרפה לשם הצלת אדם שלם, כן הדין בנוגע 

ן דוחים את חיי טרפה לשם הצלת חייו של אדם לעובר. על אף שהרב ישראלי מאמץ את ההנחה שאי

הוא דוחה מכל וכל את ההשוואה שבין דין העובר לדין הטרפה. לדעתו השוואה זו חסרת  703שלם,

יסוד משום שבעוד שהטרפה כלול במצוות 'וחי בהם' המטילה חובה לשמור מכל משמר את החיים 

צוות פיקוח נפש. אולם לדעת הרב הזמניים, קיימת מחלוקת ראשונים בשאלה אם העובר כלול במ

ישראלי, אף הראשונים המחילים דין פקוח נפש על העובר, אינם מייחסים זאת לדין 'וחי בהם', כלומר 

לחובה הנובעת מהצורך לשמור על החיים הקיימים, ואף לדידם מדובר בדין הנובע מחייו העתידיים 

                                                           
הרב סולובייצ'יק התייחס למחלוקת הקיימת בין הרמב"ן לבעל הלכות גדולות בשאלה אם חייו  701

מך על ההנחה שדעת הרמב"ם כדעת של העובר כלולים במצוות "וחי בהם", כאשר הסברו הראשון נס
 בה"ג.  

 עמוד הימיני, עמ' שד. 702
וזאת על פי הסברו של הרב סולובייצ'יק, "שאין מקום שוב לדחות חיי שעה אלו בגלל פקו"נ דאחר  703

. על המחלוקת בשאלת שהוא ג"כ רק מכח מצוה זו של וחי בהם" כלשון הרב ישראלי שם, עמ' שה
 . 729השלם, ראו עוד להלן הערה דחיית חיי הטרפה להצלת חיי 
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ו שבת אחת כדי שישמור שבתות של העובר כאשר חיוב ההצלה נובע מדין אחר של "חלל עלי

 704הרבה".

הרב ישראלי מסביר שיש להבחין בין "שני דינים", כלומר שתי הגדרות מושגיות נבדלות הכלולות 

שניהן תחת השם המשותף של פיקוח נפש. לצד מצוות פיקוח נפש מדרשת הכתוב וחי בהם ולא שימות 

העובר מתוך חשבון השוקל את  בהם, ישנו לימוד נוסף המחייב לדחות את השבת להצלת חיי

דחיית האיסורים בהווה מתוך מגמה לאפשר את שמירת המצוות בעתיד: "חלל עליו שבת  705כדאיות

 706אחת כדי שישמור שבתות הרבה".

העמידה על כך שלפנינו שני עקרונות נבדלים של "פיקוח נפש", מוליכה למסקנה שיש לדחות את דברי 

הגיונית של הרב חיים סולובייצ'יק היתה שאין מקום לבוא מכוח הרב חיים סולובייצ'יק. קביעתו ה

מצוות פיקוח נפש והרצון לשמור על חיי אדם, ולדחות משום כך חייו של אדם אחר כאשר מצוות 

פיקוח נפש מחייבת בה בעת לפעול אף למען הצלתו. טיעון זה נכון באשר לטרפה שאין לדחות את חייו 

ובר בשונה מדין הטרפה, יש מקום להגיע למסקנה ההפוכה, כי חיי מפני האדם השלם, ואלו אצל הע

עובר אכן נדחים מפני חיי השלם. זאת משום, שלאור הדברים הנ"ל יש להגיע למסקנה שמן הראוי 

אכן לדחות חיי העובר שחובת הצלתם אינה אלא משום החשבון העתידי של חלל עליו שבת אחת, מפני 

לדאגה לשמירת מצוות עתידית, אף משום שמירה על חייו הקיימים חיי השלם שבהצלתם יהיה בנוסף 

 כבר בהווה: 

 

וכיון שכל עיקר דברי הבה"ג אינם מצד וחי בהם שיש לעובר רק מצד חלל עליו 

שבת אחת וכו' היינו לא מצד חשיבותו הנוכחית כ"א מצד העתיד, אין לנו שלא 

נדחים בגלל חשיבות  ידחה מפני חיי אם, שבה נאמר וחי בהם, שאיסורי תורה

                                                           
אמנם לדעת הרב סולובייצ'יק אף הרמב"ן יודה שעל אף שהעובר אינו כלול במצוות פיקוח נפש,  704

שאין מקום לדחות את חיי העובר לשם הצלת חיי השלם. לדבריו יודה הרמב"ן שאף שחיי העובר 
י לדחות את איסורי השבת, ומכדי לחייב מיתת בית דין על הריגתו, עדיין מספיקים חלשים מדי מכד

חיים חלקיים אלה בכדי שנחיל לגביו סברת "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי", ונכריע שאין לדחות 
את חייו להצלת חיי השלם. הרב ישראלי מאמץ הסבר זה באופן חלקי, לא ביחס לכל עובר באשר הוא, 

 חס לעובר משעת הישיבה על המשבר ואילך. כי אם בי
בסיום דבריו מבהיר הרב ישראלי שלאמיתו של דבר אין מדובר בחשבון כלכלי של רווח והפסד, כי  705

אם קביעה עקרונית כי אין מעשה עבירה בפעולה הנעשית לצורך המשך קיום מצוות התורה, כאשר 
ה: "אלא שכוונת הדברים, כל שחילול ההשלכה מכך היא שיש להציל משום כך אף לצורך חיי שע

השבת הוא במטרה שעי"ז יקיימו התורה אין ע"ז שם חילול שבת כלל, וביטולה זהו קיומה. ואין כאן 
 שיא.-חשבון של רב ומעט, וז"פ וברור", עמוד הימיני עמ' שי

בספרו העמק שאלה )שאילתה קס"ז, את ההסבר הזה מאמץ הרב ישראלי על סמך דברי הנצי"ב  706
, כאשר הוא מוסיף מספר ראיות להבנה זו, הן מדיוק בלשון הרמב"ן, והן מדברי הגמרא ס"ק יז(

בערכין. הבנה זו של שיטת הבה"ג משמשת בידיו כמפתח בעזרתו ניתן להבין את פסיקת השו"ע )או"ח 
 סי' ש"ל ס"ז( הנוגדת לכאורה את כללי הפסיקה של ספק נפשות להקל )"לדעת הבה"ג אין כאן שאלת
ספק נפשות, שעובר לאו נפש הוא כלל, והספק מצד כדי שישמור וכו' אינו אלא כמו כל ספק דעלמא, 

 שבס' איסורא יש ללכת לחומרא", עמוד הימיני עמ' שט(. 
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וחביבות חיים אלה מצד עצמם, נוסף על מה שיש בהם גם הסברא דלעתיד כשם 

 707שיש בעובר.

 

המסקנה העולה לדעת הרב ישראלי מכל הנ"ל היא, שיש לדחות את אותו הסבר אפשרי המוצע בדעת 

 708רציחה.הרמב"ם ולפיו ההזדקקות לדין רודף נבעה מההבנה כי איסור הפלת עובר נמשך מאיסור 

אמנם הרב ישראלי גם אינו מוכן לאמץ את ההסבר החלופי שהוצע על ידי האחרונים הנ"ל, שכן לדעתו 

  709גם הסבר זה אינו נקי מקשיים.

אשר על כן, מציע הרב ישראלי הסבר נוסף לדברי הרמב"ם, בו הוא מאמץ את הרעיון שבבסיס 

המתייחס לשעת הישיבה על המשבר  תשובתם השניה של האחרונים הנ"ל, לפיו מדובר אכן בדין

ואילך, כאשר לכך מצרף הרב ישראלי רעיון נוסף הכלול בדברי הגר"ח הנ"ל, של דין "וחי בהם 

לחצאין", ולפיו גם חיות חלקית שאינה כלולה בדין 'וחי בהם' ואינה מגדירה את הרוצח כמחויב 

ך לשאלת לענייננו הוא שאיסור מיתת בית דין, מספיקה בכדי להיכלל בגדר "מאי חזית". העולה מכ

   710הפלת עובר במשך כל חדשי ההריון ועד תחילת הליך הלידה אינו קשור עדיין כלל לאיסור רציחה.

אחר שביסס הבנה זו בדברי הרמב"ם, מוסיף הרב ישראלי לציין כי ניתן למצוא הבנה עקרונית דומה 

רא דרציחה", ו"שאיסור הריגת העובר "שאין תורת נפש על העובר לענין שיהא אסור לאבדו מדין גר

  711הוא משום לתא דחבלה" גם בתשובות המהרי"ט.

לאור מסקנתו זו כי ההורג עובר אינו עובר בכך כי אם על איסור חבלה, מסכם הרב ישראלי כי כשם 

שהורתה הגמרא בערכין להפיל עובר בכדי למנוע צער עינוי הדין מאמו, כך יש להתיר להפיל עובר בעל 

 712בכדי להצילו מחיי צער עתידיים.מום 

                                                           
 עמוד הימיני, עמ' שו. 707
לדעת הרב ישראלי ניתן להוכיח זאת אף מדברי הגמרא בערכין ז ע"א שלא מעכבים את קיום  708

שנקבע לאשה מעוברת עד שיוולד העובר תחילה. לדעת הרב ישראלי מוכח מכאן שאין מיתת בית דין 
 מצוות "וחי בהם" ביחס לחיי העובר, עמוד הימיני, עמ' שו. 

לדבריו לא ניתן לומר ככלל שמרגע הישיבה על המשבר נחשב העובר כמי שהגיע לחיות מלאה, שכן  709
לו בחיי האם מעמד העובר משתנה רק עם רגע דבר זה נאמר רק מקום שהאם מתה בשעת הלידה, וא

 יציאתו לאוויר העולם. 
לדברי הרב ישראלי כוונת הרמב"ם היא לכך שמרגע הישיבה על המשבר ואילך שהעובר כבר אינו  710

תלוי כל כך בחיי האם משתנה דינו באופן חלקי. אף שעדיין אין מתייחסים אל העובר בשלב זה כאל 
ה וההורגו אינו נהרג, בכל זאת כבר חלה לגביו הסברא של "מאי חזית" מי שיש לו חיות עצמית מלא

ואין ליטול את חייו להצלת חיי אדם אחר, כולל חיי אמו: "ואעפ"י שאין עליו עדיין תורת ילוד גם אז 
וכנ"ל, מ"מ דין שפ"ד מצד הסברא דמאי חזית שייך ביה, וע"כ הוצרך הרמב"ם להתיר המתתו רק 

לדעת הרב ישראלי לכך התכוון אף האחיעזר )חלק ג, סימן  עמוד הימיני, עמ' שז.מצד שנחשב כרודף", 
 עב אות ג(.

על הדרכים השונות שהוצעו בפוסקים ליישוב הסתירה שבין תשובות צז וצט שבשו"ת המהרי"ט  711
 159אצל הרב יהודה דוד בלייך, "הפלה מלאכותית לאור ההלכה", אור המזרח כז )תשל"ט(, עמ' ראו 
מיישב את הסתירה הרב ישראלי . 69לעיל, עמ'  670דברי הרב משה צוריאל, הערה , וכן ב61 הערה

בטענה שהאם הנכרית מותרת להפיל את עוברה לשם רפואה גם כשהיא אינה מצויה בסכנת חיים, כל 
מה טיבו של האונס, וגם אונס חולי אונס הוא",  עוד הדבר נעשה מתוך אונס, שכן לדבריו "אין נפ"מ

  עמוד הימיני, עמ' שט. והשוו לדבריו בעמוד הימיני סימן טז, עמ' קעג.
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אמנם, אף לאחר ההכרעה בשאלת גדרו של איסור ההפלה, אין הכרח לאמץ את המסקנה המתירה 

להפיל עובר בעל מום. זאת משום שאף אם חיי העובר נדחים בכדי למנוע סבל מאחרים, ייתכן שאין 

עצמו מחיי ייסורים. חובותיו  מקום ללמוד מכך היתר לענין שאלת הפלתו בכדי למנוע ולהציל אותו

של האדם ביחס לאחרים, אינם בהכרח זהים לחובותיו ביחס לעצמו: "דשאני צער אחרים, שאין 

עליהם חובה להצטער בגרסתו. משא"כ צער עצמו, הרי לעומת זה זוכה בקיום המצוות ובשמירת 

ב ישראלי ונזקק לסיפור שבתות הרבה וזוכה עי"ז לחיי עולם". בכדי להכריע את הספק האמור, שב הר

מותו של ר' חנניא בן תרדיון וללקח העולה משם לדעתו, ולפיו במקרים מסוימים ישנה אף מצווה של 

 ממש להמית אדם מתוך רחמים: 

 

שאעפ"י שהאדם עצמו אסור לו לחבול בעצמו גם כשייסוריו גדולים, וחייב לקבל 

)בגוונא שאין שם אחרים מצווים להצילם ע"י קירוב מיתתם  713זאת באהבה,

חיוב של רציחתה וכנ"ל(, וזהו מגדר ואהבת וכו'... ומכאן שגם לגבי העובר כיון 

שיולד בע"מ גדול ר"ל, יש מצוה להצילו מזה, ולא נאמרה החשיבות של שמירת 

 714שבתות הרבה אלא במקום שאין זה כרוך בצער מרובה.

 

יון שראינו לעיל לפיו ישנם מצבים בהם את הרע 715במסקנתו זו מיישם הרב ישראלי בפירוש, ולהלכה,

אהבת הזולת מוליכה לכך שיש לפעול באופן אקטיבי לקיצור חייו. טיעון אחרון זה מזמן את העיון 

 במקומה ובהשפעתה של השקפת העולם הניצבת מאחורי פסק ההלכה הייחודי הנידון. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
כפי שהערנו לעיל, המחשבה הראשית נתונה לכך שהפלת העובר נעשית לצורך טובת העובר עצמו  712

ראלי אף את הצורך לשקול על מנת להצילו מחיי צער, ורק לאחר מכן, וכתוספת לכך, מציין הרב יש
 . את צערם של ההורים, ראו עמוד הימיני, עמ' שיא

יש לציין בהקשר לכך, להערתו של הרב ישראלי כי אין להתייחס אל החולה הנואש המבקש נפשו  713
למות כאל מי שנכנס משום כך לגדר מאבד עצמו לדעת: "הן אין איש זה בגדר מאבד עצמו לדעת, כי 

ר תוחלתו מהחיים מביאים אותו למסקנתו זו. והן במידה מסוימת זה דומה על כן יסוריו וחוס
לבקשתו של שאול המלך )ש"א ל"א( מנושא כליו לשים קץ לחייו... אם כי שם המניעים היו מסוג 
אחר. אך עכ"פ גם כאן אין להכניס את האדם הזה לגדר של מאבד עצמו לדעת", ראו הרב יגאל בצלאל 

. וכבר כתב 4הערה  12טיפול בהורים בנגוד לרצונם, ירושלים, תשנ"ג, עמ'  דול?':או לח -שפרן, 'לכפות 
 מעין זה בעמוד הימיני סימן יא, עמ' ק.

 עמוד הימיני, עמ' שי. 714
הרב ישראלי חותם את מאמרו בכך שעל אף שזו דעתו להלכה, הרי שלמעשה "צריך לשמוע חות  715

לעיל, במשך השנים שימשו דבריו  666פי שצויין בהערה דעת הגדולים", עמוד הימני, עמ' שיא. אמנם כ
 אלה בסיס להוראתם המעשית של רבים.
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 על אוטונומיה אנושית וערך החיים –הפלות ורצח מתוך רחמים 

וד שהחשבון ההלכתי המתואר תקף מבחינת ההגיון הפנימי שבו, נראה שאימוצו למעשה נשען על בע

השקפה מתאימה שתאפשר לפוסק להתיחס באופן כה לא שגרתי לאפשרות נטילת חיים באופן 

 716אקטיבי.

כך למשל, התייחס הרב אונטרמן, שלדבריו הגיב הרב ישראלי, למחשבה שיש מקום להתיר הפלת 

מום, וכתב כי: ")ו(אין הדעת סובלת מין היתר כזה, שלמנוע את החשש שמא יצא הולד פגום  עובר בעל

ימיתוהו לגמרי. כל עצם המחשבה הזאת נראית לי כנוגדת את השקפת התוה"ק על חיי אנוש, שגם 

ברגעים קשים אסור לקפחם מפני איזה שהוא נימוק שהוא, אלא רק כשיש קדוש שם שמים, או פקוח 

  717אם, ולא לשום צורך אחר בעולם".נפש של ה

הטענה שיש לקפח את חיי העובר מתוך כוונה להצילו מחיי סבל, נדמית בעיניו כטענה מזוייפת 

  718המבקשת להסיר מעל ההורים את העול הקשה של גידול ילד בעל מום.

 מקומה והשפעתה של השקפת העולם בולטת עוד יותר בשיקול הנוסף להתיר את הפלתו של העובר

במקרה הנידון אליו מציין הרב ישראלי, והוא ההתחשבות ב"צער ההורים שיראו פרי בטנם מתייסר 

ביסורים וחייו אינם חיים, שלא גרע מהא דעינוי הדין וניוול האם שלאחר מיתה, שגם מטעם זה 

 הותרה הריגת העובר". 

ם בכל תוקף לאמצן. כך גם טיעון זה מתבסס על הנחות השקפתיות ברורות, שרבים אחרים היו מסרבי

למשל כתב הרב אונטרמן בנידון: "ואין הדעת סובלת מין היתר כזה, שלמנוע את החשש שמא יצא 

הולד פגום ימיתוהו לגמרי. כל עצם המחשבה הזאת נראית לי כנוגדת את השקפת התוה"ק על חיי 

יש קדוש שם אנוש, שגם ברגעים קשים אסור לקפחם מפני איזה שהוא נימוק שהוא, אלא רק כש

 שמים, או פקוח נפש של האם, ולא לשום צורך אחר בעולם" )הרב אונטרמן שם עמ' ד( 

הייחוד שבהשקפה זו מתגלה לנוכח טיעונו של הרב זילברשטיין בנוגע לחובת הרופאים לפעול 

להחייאת של פג בעל מום. לדבריו אין חובה הלכתית לפעול להצלת חייו של פג במצב זה מכח מצוות 

תעמוד על דם רעך, ואולם אף שלדבריו אין להצביע על חובה הלכתית המחייבת לפעול להצלתו,  לא

מסקנה זו מחויבת לדעתו מכח העיון בהשקפתה של תורה. את המחשבה להמית את העובר על מנת 

   719להציל את ההורים מהנטל הכבד הכרוך בטיפול בו ובגידולו של ילד בעל מום הוא מחשבת סדום.

 

                                                           
ב יהודה לעיל, וכן ראו את דבריו של הר 681על הטאבו הקיים בנושא זה, ראו דבריו של זהר, הערה  716

לעיל, על ההערכה הגדולה לחיים, ועל  711ב"הערה אחרונה" למאמרו באור המזרח, הערה דוד בלייך 
כ שהערכה זו מובילה לפחד שמא "יפגעו בשגגה במתנת אלוקים הכי גדולה, אשר נתינתה או הסרתה 

 .168-169עמ'  מסורה רק לבורא יתברך לבדו", שם
 לעיל, עמ' ד.  670הרב אונטרמן, הערה  717
ומה שחוששין שמא תפגע בו מחלת האדמת, הנה זה לא מדיני פקו"נ הוא )כי לא שמענו שכדי " 718

עול הטפול  להגן עליו מפגיעה יקפחו את חייו, אתמהה(, אלא מפני שההורים רוצים להקל על עצמם
 ט.לעיל, עמ'  670בו", הרב אונטרמן, הערה 

ראו הרב יצחק זילברשטיין, "חובת הטיפול הרפואי בילודים ובפגים", עטרת שלמה ט )תשס"ד(,  719
 קד. -עמ' צה
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כם, הרי שעל אף העובדה שדיונו של הרב ישראלי פותח בכך שהדבר כבר נידון אצל גדולי אם לס

 האחרונים, וכאילו אין ממילא מה להוסיף, תשובתו מבטאת למעשה עמדה עצמאית ומחודשת.

הוא אינו מוכן לאמץ את דברי הנודע ביהודה והרב חיים סולובייצ'יק ככתבם, ומבקר את דבריהם על 

ורותיהם בדברי הראשונים ובגמרא. ואמנם, בולטת כאן הסתמכותו על כח עיונו גם סמך בדיקת מק

 בנושא של חיים ומוות ואף כנגד דברי גדולים ממנו.

 

פסיקתו הייחודית מהווה המשך ישיר להשקפתו העקרונית שאוזכרה לעיל לפיו האדם הנו בעלים 

בחזקת הבורא, על כן הוא מנוע בדרך )חלקיים( על גופו. אמנם, היות ונפשו של האדם מישראל הוא 

כלל מלקבל הכרעות אוטונומיות ביחס לנפשו. אולם במצבים שונים שבהם מסיר הבורא את תביעתו 

בתחילת יצירת החיים אצל העובר,  -על חיי האדם, חוזרת הבעלות והבחירה לידיו. במקרים אלו 

ינה כאל רכושו והכלל המנחה ההתייחסות לחיי האדם ה -ולקראת סוף החיים אצל האדם הטרפה 

הוא מצוות ואהבת לרעך כמוך. ההתנגדות למעשה של מתת חסד נובעת אך ורק מהצו ההלכתי הישיר, 

ולא מהתנגדות השקפתית ערכית, ועל כן במקרים אלו קיימת מצווה לגאול את האדם שטוב מותו 

 מחייו מייסוריו. 

אף ששניהם כלולים במצוות פיקוח נפש חיי  קיימת לדעתו הבדל עקרוני בין הטריפה לבין העובר.

הדבר נובע מטעמים שונים. הטריפה הוא אדם חי, ועל אף העובדה שחייו הם זמניים קיימת חובה 

לשמור על חיים אלה מכל משמר, ואלו העובר טרם החל את חייו, והאיסורים נדחים על מנת לאפשר 

נדחים ואף לא בכדי להציל את חיי השלם, לו את שמירת המצוות בעתיד. בעוד שחיי הטריפה אינם 

 ניתן להפיל עובר אף לצרכים קלים עוד יותר כמניעת צער מהוריו. 

הנסיון הנ"ל להרחיב עד כמה שניתן את האוטונומיה הניתנת לאדם ביחס לחייו וגופו, מוגבלת כאמור 

 ת נפשו.למקרי הקצה הנ"ל, כאשר ביתר המקרים נתון האדם לבעלות הבורא האוסר את נטיל

אמנם אף אם המתת חסד פעילה אסורה במקרים אלו, רבים מהפוסקים התירו לפעול ביחס לחולה 

הנוטה למות באופן של המתת חסד פסיבית, ולהימנע ממתן טיפול רפואי מאריך חיים. ואמנם, גם 

בהקשר זה מצאנו פסיקה הלכתית ייחודית המובאת משמו של הרב ישראלי ביחס למקרים 

  720מסוימים.

                                                           
הוא בניגוד לרצונו, וזאת הרב ישראלי סבור ככלל שהחולה חייב לקבל טיפול רפואי אף כשהדבר  720

מבלי כל קשר לשאלת בעלות האדם על גופו. כפי שמסביר תלמידו הרב יגאל שפרן, בעלות האדם על 
גופו אינה רלוונטית בדרך כלל לשאלת סמכותו של החולה לסרב לקבלת טיפול רפואי משום שסירוב 

יגאל בצלאל שפרן, "טיפול זה נידון דרך כלל כמעשה של חבלה עצמית האסורה גם לדידו, ראו הרב 
. חשוב לציין כי הרב ישראלי עבר על 344-343רפואי בהורים בניגוד לרצונם", תחומין יד )תשנ"ד(, עמ' 

.  וראו 19הערה  29לעיל, עמ'  713גרסה קודמת של מאמר זה ואף העיר עליו הערות בכתב, ראו הערה 
כי :"גם לשיטת הסבורים שיש  678באנציקלופדיה הלכתית רפואית, ערך הסכמה מדעת, עמ' עוד 

 לאדם בעלות חלקית על גופו, מוגבלת היא זכות זו, וחובת השמירה על גופו עדיפה על פני בעלותו".  
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 721בעוד מרבית הפוסקים הגבילו את ההיתר להימנע מטיפול רפואי דווקא לאדם גוסס הנוטה למות,

הרב ישראלי הרחיב היתר זה מבחינה עקרונית אף מעבר לכך. בשו"ת במראה הבזק )חלק ג סימן 

קכה(, מובא להלכה בשם הרב ישראלי כי אדם הסובל מייסורים שאינו מעוניין בהמשך חייו 

כפי שכותבים מחברי התשובה שם, אף  722רשאי להתנגד לטיפול רפואי מציל חיים. המיוסרים,

שגישתו זו מקבילה לדעת הרב משה פינשטיין בתשובותיו, היא חורגת ממנה ומתירה לאדם להימנע 

  723אף מטיפול המסוגל להבטיח לו המשך חיים ארוכים "חיי עולם".

בפסיקתו זו אינו קשורה ישירות לעמדתו בשאלת הטיעון ההלכתי הפורמלי עליו מתבסס הרב ישראלי 

ואולם ניכר שהדברים משקפים גישה יסודית זהה המעניקה לאדם  724בעלות האדם על גופו,

אוטונומיה, אם כי חלקית, על חייו, מתוך דחיית העמדה הגורסת כי "קדושת החיים" מחייבת 

אמן לדרכו בתשובה שלפנינו בפסיקה זו הרב ישראלי נ 725שמירתם והארכתם בכל מצב ובכל מחיר.

בענין הפלת עובר בעל מום, בתפישה כי מותו של האדם הסובל מייסורים קשים עדיפה על פני המשך 

חייו, על כן במקרים אלו אין להתייחס אל הסירוב לקבלת טיפול רפואי כאל נסיון פסול של האדם 

 לפגוע בגופו ובעצמו.

גופו ועל חייו מצומצמת, הוא מצא דרכים שונות לתת על אף שהרב ישראלי הסכים שבעלות האדם על 

לכך ביטוי הלכתי של ממש, הן בהתייחסותו לדיני בני נח )מלחמת הרשות, רצח מתוך רחמים(, והן 

ביחס דיני ישראל במצבי קיצון שונים )המתת העובר או הטריפה בעל הייסורים, וכן סירוב לקבל 

726.טיפול רפואי בחולה מתייסר(
 

                                                           
ראו על כך בהרחבה באינצקלופדיה הלכתית רפואית, ערך נוטה למות, וכן בספר נשמת אברהם  721

 שלט,ב.יו"ד 
, 683דעתו של הרב ישראלי הללו הובאה באנציקלופדיה הלכתית רפואית, ערך הסכמה מדעת, עמ'  722

 והשוו לדעות האחרות המובאת שם.
. הכוונה לשו"ת אגרות משה חושן משפט, חלק ב, סי' עה. פרשנות זו 5ראו במראו הבזק שם הערה  723

ת טיפול בחולה המסוגל לחיות חיי עולם, מונעת של דברי הרב פינשטיין לפיו אין בדבריו היתר למניע
את האפשרות ללמוד מדבריו לענין הימנעות ממתן טיפול לפג. לביקורת על אלו שלא הסיקו כן, ראו 
אצל הרב ירון אונגר ויובל סיני, "אחריות רופא בגין הימנעות מטיפול בפגים", חוות דעת של מכון 

 , מצוי באתר:18ישמ"ע, בטקסט ליד הערה 
http://law.netanya.ac.il/_Articles/Article.asp?ArticleID=1373&CategoryID=210  

במראו הבזק שם )ג, קכה( נאמר בשם הרב ישראלי כי היתרו זה מבוסס על כך שמוכח מדברי  724
הגמרא בכתובות )לג ע"ב( בענין חנניה מישאל ועזריה כי יש "צד ביסורין שקשה ממות", ועל כן אין 

האדם להתרפא במקרה זה. הרב בלייך הסביר באריכות כיצד פסיקתו של הרב פינשטיין  כופין את
 681הערה עה( מבוססת לדעתו על גמרא זו גם כן, ראו דבריו, -)אגרות משה, חו"מ חלק ב, סימנים עג

 .94-86, עמ' , עמ' לעיל
 יחס לכך באנציקלופדיה ההלכתית רפואית ערך נוטה למות.ראו על הדעות השונות ב 725
האוטונומיה של האדם ביחס לגופו תשפיע אף על בקרת הכרעות הרופאים בשאלת דרך הטיפול  726

הרפואי במקרים שונים: "יתכן שהשיקול מי יבקר מראש את החלטתו של הרופא מעוגנת בשאלה למי 
. אם ההכרעה היא שאין לאדם בעלות על גופו, אלא שייך גופו של החולה, לחולה עצמו או ליוצרו

הבורא הוא בעליו... סביר יותר שדווקא ההלכה עצמה, על ידי אנשי ההלכה, היא שתבקר את הרופא, 
ולא החולה עצמו. מאידך אם נאמר שגם ביד החולה בעלות על גופו, אפשר שיש מקום לשיתוף דעתו 

"הבטים הלכתיים", בתוך: ש. שחר )עורך(, פסקי דין של החולה באופי הטיפול", הרב יגאל שפרן, 
 . 193, עמ' 1989רפואה ומשפט: הבטים רפואיים, משפטיים, הלכתיים ואתיים, תל אביב, 
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טעון כי מוכנותו של הרב ישראלי לראות במלחמת הרשות שבין הגויים תופעה לגיטימית ניתן היה ל

בה החיילים שמשני צדדי מוותרים על חייהם עם כניסתם לשדה הקרב, יותר משיש בה נתינת מקום 

לבחירה האנושית, יש בה ביטוי ליחס מזלזל לשאלת ערכם וחשיבותם של חיי בני נח. בדומה לכך, 

בין את היתרו העקרוני לקצר את חיי הטרפה ולהפסיק בכך את סבלו, לא כביטוי לרצון ניתן היה לה

להעניק מקום לאוטונומיה האנושית, כי אם כמסקנה הלכתית המושפעת מעמדה הממעטת בהערכת 

 חשיבותם של חייו הזמניים של אדם טרפה. 

כתיות הנובעות מהגדרת יש לדחות הבנה זו מכח העובדה שהרב ישראלי מגביל את המשמעויות ההל

האדם כטרפה, ואינו מוכן לראות בכך היתר לפגיעה בו בכל מצב שהוא. כך על אף שהרב ישראלי אינו 

מייחס להמתת הטריפה עבירה על איסור רצח, ואפילו לא במישור של חיוב כלפי שמים, הוא מאמץ 

ול את חייו של הטרפה לשם את דברי הנודע ביהודה על כך שאין כל מקום למחשבה כי מותר יהיה ליט

  727הצלת חייו של האדם השלם.

בעיני הרב ישראלי ערכם של החיים אינו נמדד ואינו נבחן על פי הגדרה שלילית של תוקף האיסור 

המונע את נטילתם וקיצורם, כי אם באופן חיובי לפי אפשרות קיום מצוות התורה והיכולת להיות רגע 

ואדם טריפה מסוגל עוד לקיים מצוות עלינו להכיר בכך שאין  היות 728אחד במעמד של הרהור תשובה.

 729אפשרות לקבוע שאין דמו של האדם השלם "סומק טפי".

                                                                                                                                                                             
וראו עוד שם, הערתו של הרב ישראלי כי האוטונומיה של המטופל באה לידי ביטוי נוסף במקרים בהם 

מחוייב הרופא לפעול לטובת המטופל על פי  שתי "האפשרויות הרפואיות שקולות לגמרי", שבהם
שם. וראו הערתו של סינקלר על הקשר  18והערה  194הבנתו הוא, ואם לא כן הוא בר תביעה, שם עמ' 

שבין הוראתו זו לבין תפישתו האמורה בסוגיית בעלות האם על גופו: "מכוון שהרב ישראלי מכיר 
יר גם בזכותו של החולה לבחור בטיפולו הרפואי בזכות מוגבלת של האדם על גופו, קל לו יותר להכ

כשיש בו אלמנטים שאינם בגדר מעשה רפואי מובהק", דניאל סינקלר, "מעמדה של הרפואה וטיפול 
, וראו עוד דבריו, 285תשנ"ד(, עמ' -יט )תשנ"ב-רפואי נגד רצונו של החולה", שנתון המשפט העברי יח

 .168לעיל, עמ'  691הערה 
זה לשון הנודע ביהודה בתשובתו )תנינא יו"ד סימן נט(: "ואטו מי הותר להרוג את הטריפה להציל  727

את השלם, זה לא שמענו מעולם. ומה בכך שעל הטריפה אינו חייב, מ"מ איסור בידים עושה להרוג 
שחיי הגוי הם בבעלותו והוא רשאי לוותר הטריפה". בדומה לכך, גם במאמרו בעקבות קיביה בו טען 

עליהם, באותו מאמר מצינו עוד שעל אף שאין איסור רציחת הגוי עומדת במישור אחד עם חומרת 
איסור רציחת יהודי, אין חיי הגוי נדחים מפני חיי ישראל. גם כאן לא חומרת האיסורים היא שקובעת 

 . כי אם ערך החיים באשר הם שאינם נדחים להצלת האחר
נאמן לדרכו זו סבור הרב ישראלי שאין מצווה להציל או להאריך את חייו של אדם חסר הכרה  728

כאשר אין אפילו סיכוי קל שהכרתו תשוב אליו בעתיד. אף אם אדם הנוטל חיים במצב שכזה נחשב 
 עדיין לרוצח, אין מנגד חובה לפעול להארכת חיים שכאלה.

מן פט( הקדיש הרב ישראלי מאמר שלם לעיון "במעמדו של ואמנם במקום אחר )חוות בנימין, סי 729
אדם טריפה", ובו חזר ודחה את הדעה הסבורה שיש לדון את הטרפה כמי שכבר מת ועבר מן העולם 
היות וכבר אין חייבים מיתה על הריגתו. הרב ישראלי תמה שם על דברי גדולי האחרונים כאור שמח 

ן )קובץ שיעורים, חלק ב, סימן לט( שמדבריהם ניתן להבין )הלכות רוצח ב, ט(, והרב אלחנן ווסרמ
אחרת. הרב ישראלי כתב שם שלדברי אחרונים אלה: "אדם הנתון בסכנה ויכול להציל עצמו ע"י 
הריגת הטריפה )כגון שיקחו ממנו איבר להשתילו בו, וכיו"ב בעכו"ם המאיים עליו להורגו, אם לא 

הציל עצמו, שהרי כל עיקר לא נאמר בזה אלא מאי חזית יהרוג הטריפה( מותר יהא לעשות זאת ל
דדמא דידך סומק טפי )סנ' ע"ד א(, ובזה שעי"כ הוא ינצל, דמו סומק טפי. אך הן רש"י כתב בזה: מי 

)ההדגשה במקור י.ר.( יותר וכו'. וזה שהוא שומר מצוות כמוך,  חביב ונאה ליוצרויודע שיהא דמך 
ו'... ואין שום ראי' ממה שההורג הטריפה אין ממיתים אותו, עדיין קיימת הסברא מאי חזית וכ
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ראינו, אם כן, כיצד תשובתו החדשנית הזו בנויה כדרכו על שילוב למדנות בפסיקת הלכה, כאשר 

ואת השיקולים , עמדנו על המוטיבים ההשקפתיים שהדריכו את מחשבתו ההלכתית של הרב ישראלי

וזאת מתוך השונים שהביאו לכך שלא ביטא בפירוש את כל ההשלכות ההלכתיות העולות מדבריו, 

 השוואה לדבריו בסוגיות קרובות.

                                                                                                                                                                             
שהתורה מקילה הרבה אחרי שנעשה המעשה... לבין לכתחילה שיש להתייחס לטריפה כהתייחס 

 לאדם חי ולא לפגוע בו, ואף להצילו", חוות בנימין סימן פט אות ו. 
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 מודרנית טכנולוגיההלכה וחטיבה ד: 

הרב ישראלי עסק רבות במתן תשובות לשאלות שהתעוררו בעקבות חידושים טכנולוגיים שונים, 

בטכנולוגיה חדישה במהלך יום השבת. מכון "צומת" שראו את עצמם כממשיכי ובפרט ההסתייעות 

דרכו האידיאולוגית בנסיון לקדם את חזון "מדינת התורה" דרך ההתמודדות "עם בעיות החיים 

ראו בו כתובת הלכתית מרכזית, ופסיקותיו שימשו כבסיס וכמשענת  730המודרניים עפ"י התורה",

אנשי מכון צומת התייעצו ברב ישראלי  731ידם לענפי המשק השונים. לפיתוחים מעשיים שהוכנסו על

ואולם פסיקותיו ההלכתיות בשאלת השימוש בכסא גלגלים חשמלי בשבת,  732בנוגע לסוגיות רבות,

 כמו גם בהפעלת מיקרופון בבית הכנסת בשבת נקשרו בשמו בצורה חזקה במיוחד.

 חליבה ושמיטה -בעיות ההתיישבות 

ישראלי בנסיונות לברר את היחס הראוי שבין החידושים הטכנולוגיים והחיים  מעורבותו של הרב

המודרניים לבין ההלכה, מתחילה כבר משנות רבנותו הראשונות. עוד קודם להקמת המדינה אנו 

מוצאים את הרב ישראלי בין הדמויות המרכזיות שנטלו חלק בניסיון למצוא מענה לבעיית החליבה 

 733ה"שאלה הראשונה" מקבוצה זו של בעיות חיי מדינה בעידן טכנולוגי. בשבת, אשר היתה למעשה

                                                           
, בתיאור 489כללי" שם עמ'  , ובדומה לכך ב"מאמר1ראו: "עם הקובץ", תחומין א )תש"ם(, עמ'  730

 מטרת המכון כי "על דגלנו חרתנו את סיסמת "מדינת התורה"". 
באתר מכון צומת מציינים ליחסם המיוחד אל הרב ישראלי בחפיפה אחת עם הרב שלמה זלמן  731

אוירבך, וזאת במסגרת תיאור פנייתם והתייעצותם עם פוסקי הלכה שונים: "סמוכים היינו אל 
נים שלמה זלמן אוירבך ושאול ישראלי זצ"ל...", "לקסיקון צומת: פוסקי הלכה", שלחנם של הרב

 באתר:
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=199&ArticleID=61 

להפחית את האיסורים ברישום כך למשל, התייעצו בדעת הרב ישראלי בנוגע לסידור שיאפשר  732
הסדיר הנעשה בעת קליטת החולה בבית החולים בשבת, ראו: הרב ישראל  רוזן "פתרונות הלכטכניים 

. דרישתו של 30-27לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים", אסיא לד )תשמ"ג(, עמ' 
בוע שהפעולות נעשות דרך הרב ישראלי שם, להוסיף על גבי מנגנון הגרמא "גם משהו העשוי לק

שינוי", מזכירה את עמדתו ההלכתית בנושא נוסף. במכון צומת פנו לרב עובדיה יוסף, ששימש באותם 
שבת שאותו יצרו. הרב -ימים כרבה הראשי של מדינת ישראל, בבקשה שיתן את אישורו לטלפון
תו "בענין התקנת טלפון עובדיה יוסף מצדו הפנה את הענין לרב ישראלי על מנת שיחווה הוא את דע

ע"י גרמא למטרות רפואיות ובטחוניות וכיוצא בזה, שהרב ישראל רוזן הי"ו הראה לכת"ר, בכדי 
שאוכל להמליץ על כך". מכתב התשובה בכתב יד ששכתובו נמסר לי על ידי הרב ישראל שריר חתנו של 

ב כי הוא מסכים לדעת הרב ישראלי, מתוארך למוצאי שבת פרשת ואתחנן תשל"ח. הרב ישראלי כות
הרב עובדיה שיש להתיר את השימוש במתקן הגרמא המיועד לצרכים המפורטים, בהסתמך על כך 
שפעולות גרמא הותרו במקום הפסד. אולם, הוא אינו מסתפק בהסתמכות זו על יסוד הגרמא 

ראותה המותרת, ומוסיף לטעון שפעולה הנעשית בגרמא שלא כדרך עשייתה הרגילה ביום חול "יש ל
גם כמלאכה דלאח"י, שהותר לצורך חולי, כמבואר בגמרא ושו"ע וכ"ש בנידון שלפנינו דאית ביה 

גם מצד גרמא וגם מצד כלאח"י". צילום תשובתו המקורית של הרב עובדיה שניתנה  -תרתי לטיבותא
 למכון צומת כחודש לאחר מכן )כ"ד אלול תשל"ח( "לאחר העיון בפוסקים, והתיעצות עם גדולי

 .36תורה", מצויה ב: צמת ב )תשל"ט(, עמ' 
בענין הגדרה זו של בעיית החליבה בשבת בתור "השאלה הראשונה" שעלתה לדיון מכלל בעיותיה  733

של "מדינה יהודית בעידן הטכנולוגיה המודרנית", ראו דבריו של זאב לב במאמרו: זאב לב, "מדינה 
", בתוך: הרב ש. ישראלי, הרב נ. לאם וי. רפאל יהודית בעידן הטכנולוגיה המודרנית על פי ההלכה

-)עורכים(, ספר יובל לכבוד מורנו הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק שליט"א, חלק שני, ירושלים
 

http://www.zomet.org.il/?CategoryID=199&ArticleID=61
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סוגיית החליבה בשבת העיקה על  חברי המשקים הדתיים במשך עשרות שנים, והרב ישראלי היה 

שותף פעיל בהתדיינות ההלכתית, וחיווה את דעתו ההלכתית בצמתים מרכזיים שונים. בתקופה 

דן המיכון האלקטרוני האוטומטי, היה הרב ישראלי מהתומכים הראשונה של העיסוק בנושא לפני עי

המרכזיים בפתרון ההלכתי המעשי של החליבה על גבי אוכלין. באותם שנים הועלו הצעות שונות, 

שנים לאחר  734כאשר הצעת פתרון זו היא שהתקבלה ואשר יושמה למעשה במרבית המשקים הדתיים.

ת פתרון הענין בעזרת מכונות החליבה האוטומטיות אנו מכן, כאשר החלו הגישושים הראשונים לקרא

מוצאים שוב התייחסות של הרב ישראלי לענין. בשנת תש"ו נכנס הרב ישראלי שוב לעובי הקורה עקב 

שביקש ממנו ומהרב שלמה זלמן אוירבך שיעיינו בדבר ויחוו דעתם  735פנייתו של הרב הרצוג,

  736להלכה.

                                                                                                                                                                             
תתקמב. להצדקת תיאורה של בעיה זו כבעלת -תתקס, שם עמ' תתקלט-יורק, תשמ"ד, תתקלז-ניו

שם, עמ' תתקלט(, על כך שהפרה ההולנדית שעל בסיסה מרכיב טכנולוגי מודרני, ראו הערתו של לב )
נוסד משק החלב המודרני בארץ, היא "יצור מלאכותי" כתוצאה מהכלאות בין מינים, ועל כן פרה 

 מודרנית זו זקוקה לטיפול שונה מאשר הפרות החולבות שחיו בארץ ישראל בעבר הרחוק.
בשבת בהתישבות הדתית בא"י )סקירה  ראו על כך במאמרו של חיים י. פלס, "בבעיית החליבה 734

. פלס מתאר שם אף את מעורבתו של הרב ישראלי, 132-108היסטורית(", ברקאי ב )תשמ"ה(, 
ותרומתו לפתרון שהתקבל במושבים הדתיים לחלוב על גבי אוכל )פרוסות לחם( באופן שפוסל את 

'הפועל המזרחי' העדיפו  . "נראה שבמושבים של131-130, 125החלב מלשמש לשתייה, ראו שם עמ' 
לחלוב "לאוכלין", כפי שפסקו רבני המושבים, ובראשם הרב ש' ישראלי, הרב של כפר הרואה 

, חיבור לשם 30-וה 20-(", חיים י' פלס, ההתיישבות הדתית בארץ ישראל בשנות ה1938מתרצ"ח )
ל כך דבריו של הרב . וראו ע206קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשמ"ו, עמ' 

ישראלי עצמו מתוך נאום שנשא בפני המרכז העולמי של "הפועל המזרחי" בשנת תש"ם: "הקמת 
ישובים כפריים... עוררה בחריפות בעיות הלכה. במיוחד היתה חריפה עם ראשית ההתישבות שאלת 

ליבה על החליבה בשבת... משנכנסו רבנים לישובים השתדלו למצא דרך של היתר לחליבה, ע"י ח
. וראו 223אוכלין לצורך עשיית גבינה", הרב שאול ישראלי, הרבנות והמדינה, ירושלים, תשס"א, עמ' 

, על כך שהמוכנות והרצון לראות בכך שעת הדחק ולהקל משום כך, נבעה 145דבריו שם עמ' 
 מההיכרות בכך שמדובר היה בבעיה "כלל ישראלית" של הציבור, בשונה משאלתו של היחיד. 

הרב ישראלי עצמו אינו מתאר את הגורמים שהובילו אותו לעסוק בבחינת מכונות החליבה, אולם  735
פרקי חיים",  –פרט זה מוזכר בחיבורים שונים, ראו: הרב אברהם ישראל שריר, "איש אמת וענוה 

ה . בדומ81; 64עמ'  ירושלים, תשנ"ט, גאון בתורה ובמדות,הרב אברהם ישראל שריר )עורך(, בתוך: 
לכך מוסר גם הרב זלמן מנחם קורן כי שמע כן מפיו של הרב ישראלי, ראו: הרב זלמן מנחם קורן, 
"קונטרס שערי אורה", בתוך: הרב שלמה זלמן אוירבך, מאורי אש השלם, חלק ג, ירושלים, )כסליו( 

צוג זצ"ל . לדיון נוסף בפרשה, ראו עוד במאמרו של אהרן נחלון, "הרב הר23עמ' תשכ"ב, הערה תש"ע, 
; הרב שמואל כץ, 136-131שבט תשמ"ט, עמ' -וחלקו בפתרון בעיות החליבה בשבת", עמודים, טבת

 . 105-104"הגריא"ה הרצוג זצ"ל ותעשיית החלב", בנתיב החלב ג )תש"ע(, עמ' 
ראו במאורי אש, הערה קודמת, חלק ב, עמ' תרפ"ח, כי בעת עיסוקו של הרב הרצוג בסידור מכונת  736

קיבוץ חפץ חיים, הפנה בנידון שאלה זהה לרב ישראלי ולרב שלמה זלמן אוירבך. תגובת הרב חליבה ל
אוירבך לדברי הרב ישראלי )מבלי ציון שמו( פורסמה לימים בספרו: הרב שלמה זלמן אוירבך, מנחת 

לסקירה  ג, ירושלים, תש"ס, סימן לא )ד"ה הנני להעיר דברים אחדים כפי סדר דבריו(.-שלמה חלק ב
מקיפה, מהצד הטכני וההלכתי כאחד, של בעיית החליבה במכונה בשבת, ראו קונטרס קרני אורה, 

תתרלז. הדיון ההלכתי שם מתמקד בשיטותיהם של החזון איש, והרב -לעיל, עמ' תתרי"ד 735הערה 
 ח, תתרל"ו(. -)ראו שם עמ' תתרכו אוירבך אך כולל גם התייחסות לדעת הרב ישראלי,
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באותם ימים בעקבות פסיקתו המכרעת של החזון איש אשר  בעית החליבה הגיעה לפתרונה הזמני

אולם הסוגיה לא ירדה מסדר היום, והענין המשיך להעסיק את חברי  737הסתמך על עיקרון הגרמא,

המשקים הדתיים ואת אנשי ההלכה במשך שנים רבות לאחר מכן. אף שהפתרון שהתקבל בימי החזון 

העיסוק בסוגיית החליבה נמשך במשך שנים רבות  738איש שימש דוגמא לפתרון בעיות דומות בעתיד,

לאחר מכן משתי סיבות עיקריות. מבחינה הלכתית מדובר היה בפתרון בעייתי, שכן מפאת מניעות 

מה עוד שהפתרון המוצע היה כרוך  739טכניות שונות, הצעתו של החזון איש יושמה רק באופן חלקי,

הלכה שדנו בסוגיה זו בשנים שלאחר מכן, שבו בהפסד כלכלי ניכר לבעלי הרפתות. רבים מבעלי ה

לעיין ולפלפל בדברי הרב ישראלי מתשובותיו הקודמות, ובעיקר סביב גדרי מעשה וגרמא בשבת. חלק 

מכותבי המאמרים אף התייעצו בו ישירות וצירפו את חוות דעתו הביקורתית בנוגע להצעות ייעול 

  740שהוצעו על ידם.

א נוגעת בעירוב הטכנולוגיה החדישה בשאלת הלכות מדינה, היא סוגיה הלכתית נוספת, שאף הי

שאלת היתר זריעתם של דגנים וקטניות בשדות ישראל שנמכרו לנכרי בשנת השמיטה. פוסקי ההלכה 

שעמדו מאחורי היתר המכירה של השדות בשנת השמיטה, הגבילו את ההיתר בהגבלות שונות. בין 

ך שאף לאחר מכירת השדה לנכרי, לא יעסקו החקלאים השאר, עמדו פוסקים אלה בנחרצות על כ

גם כאן מדובר  741היהודים עצמם בביצוע ארבעת המלאכות האסורות מדאורייתא בשנת השמיטה.

היה באיסור שהטיל קושי רב על בעלי המשקים, ובדומה לדיון ההלכתי בסוגיית החליבה במכונה, 

                                                           
על כפיפותו של הרב ישראלי לפסק הלכה זה של החזון איש, גם שנים מרובות לאחר מכן, ראו  737

הדברים שצוטטו מפיו של הרב ישראלי בסיכומו של דיון פומבי בנושא החליבה בשבת שנערך בשנות 
בים כלל", מובא אצל הרב אורי השמונים: "משאמר החזו"א את דבריו בנושא, שוב אין דבריי נחש

 .4.6.09דסברג, "איש האשכולות", גליון שבת בשבתו, פרשת בהעלותך, י"ד סיוון תשס"ט, 
הלכתיים" -הרב ישראלי קישר ישירות בין כל המכשירים שפותחו על ידי "המכונים הטכנולוגיים 738

פש, לבין פתרונו זה של במטרה לאפשר את ביצוען של פעולות דחופות שאינן כלולות בגדר פיקוח נ
החזון איש לבעיית החליבה, ראו על כך בדבריו בחוות בנימין עמ' רטז. יצויין כי דבריו נתפרסמו 
לראשונה במאמרו: הרב שאול ישראלי, "הדרכים להיתר מלאכה בשבת בשעות הדחק, וסיווגן", 

נת תשמ"ב שהוקדש כא, וזאת במסגרת הכינוס הארצי שהתקיים בש-תושבע"פ כד )תשמ"ג(, עמ' טז
כולו לנושא "שמירת שבת כהלכתה בעידן המדינה והטכנולוגיה", כמצויין בדברי הפתיחה לאותו 

 גליון, שם עמ' ה.
הכוונה לכך שלמעשה נאלצו הרפתנים להצמיד את הגביעים לעטיני הפרה עוד לפני תחילת פעולת  739

 לעיל.  736השאיבה, ראו על כך בקרני אורה, הערה 
בכתב העת תחומין פורסמו במשך השנים מספר מאמרים בסוגיית החליבה במכונה בשבת, ראו:  740

, וההתכתבות בינו לבין הרב 156-144הרב אורי דסברג, "חליבה וגרמא בשבת" תחומין ז )תשמ"ו(, עמ' 
-173יבה בשבת", תחומין ז )תשמ"ו(, עמ' ; הרב שמואל דוד, "חל156-154ישראלי המבואת שם עמ' 

, והתייחסות נוספת לדבריו במסגרת הערות 164, 160-159, והתייחסותו לדברי הרב ישראלי בעמ' 157
; הרב שלמה רוזנפלד, "חליבה בדרך גרמא", תחומין יא )תשנ"א(, עמ' 172הרב רוזן למאמר, שם עמ' 

; הרב אורי דסברג, "חליבה 175; 173-172עמ'  , ותיאור ההתייעצות עם הרב ישראלי, שם175-170
; הרב זאב 396, והדיון בדעת הרב ישראלי שם עמ' 400-393בגרמא )א(", תחומין טו )תשנ"ה(, עמ' 

, התיחסות לשיטת הרב ישראלי, שם 410-401ויטמן, "חליבה בגרמא )ב(", תחומין טו )תשנ"ה(, עמ' 
וי יצחק היילפרין, שו"ת מעשה חושב חלק א, ירושלים, . וראו עוד בדיונו של הרב ל3הערה  401עמ' 

 שיט.-שנב, והדיון בדברי הרב ישראלי שם עמ' שיז-תשמ"ה, סימן לג "מיתקני חליבה בשבת", עמ' שג
ראו על כך במאמרם של הרב ישראל רוזן ויאיר מאיר, "מיכשור הלכטכני לשמיטה", תחומין ב  741

 .430-429)תשמ"א(, עמ' 
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נים שהיתרם ההלכתי כרוך בגדרי גרמא הרב ישראלי תמך גם כאן בפתרון שהסתמך על עזרים שו

 ומעשה בהלכה.

לאור הבלבול ששרר בקרב החקלאים לקראת השמיטה בשנת תשי"ב, פרסם הרב ישראלי, מטעם חבר 

הרבנים שעל יד הפועל המזרחי, רשימת נהלים והוראות הלכתיות אשר שימשו בסופו של דבר כבסיס 

  742ותם ימים.להוראות הרשמיות שיצאו מטעם הרבנות הראשית בא

הוזכרה האפשרות לבצע את  743ב"הצעה מנומקת להוראות לסידורים חקלאיים", שיצאה על ידו,

זריעת הדגנים והקטניות בעזרת "מכונת זריעה ממונעת ע"י בהמות", ובמקרה הצורך "שאין אפשרות 

כאשר הזריעה עצמה מבוצעת על ידי "פתיחת צנורות  744להשתמש בבהמות להשתמש בטרקטור",

  745צאת הזרעים" בזמן שהטרקטור נמצא בתנועה.הו

בהוראות לחקלאים שיצאו מטעם הרבנות הראשית לקראת השמיטה שלאחר מכן בשנת תשי"ט, 

הדבר מוסבר ככל הנראה, לאור  746הוראה זו בדבר אפשרות הזריעה בדרך גרמא אינה מופיעה.

יישם את הפיתרון בצורה המגבלות הטכנולוגיות של אותם הימים שהובילו לכך שלא ניתן היה ל

ועל כן נותר הדבר בגדר היתר דחוק שמן הראוי ליישמו למעשה רק במציאות קשה  747ראויה,

                                                           
הרב יעקב אריאל, באהלי שדה: השמיטה בין חזון למעשה, כפר דרום, תש"ס, עמ' ל ראו על כך אצ 742

37-36 . 
חבר הרבנים, "הצעה מנומקת להוראות לסידורים חקלאיים לשנת השמיטה תשי"ב הבעל"ט",  743

התורה והמדינה ד )תשי"ב(, עמ' קלח, ואמנם הוראה זו אומצה בהוראות הרשמיות שיצאו מטעם 
ם: הרבנות הראשית לישראל, "וזה דבר השמיטה", התורה והמדינה ד )תשי"ב(, הרבנות הראשית ש

עמ' קס. הוראות אלו חזרו והודפסו ב: הרבנות הראשית לישראל, בצאת השנה, ירושלים, תש"ך, עמ' 
 פז סעיף ב. 

חילוק זה מבואר לאור ההבנה כי הבהמה החורשת איננה נחשבת להלכה כמכשיר הנתון בידיו של  744
, כך שהמלאכה הנעשית משויכת לבהמה ואינה נחשבת למעשה החקלאי, ראו דבריו של הרב החורש

רכ. וראו -שבת, ירושלים, תש"ע, עמ' ריב -ישראלי בענין זה בספרו, הרב שאול ישראלי, שערי שאול 
בהקדמת העורך, שם עמ' ו, ממנו עולה כי בירור הלכתי זה נכתב במקורו לקראת שמיטת שנת תש"ה. 

ראו את הנאמר בהסבר הענין בהצעה המקורית, הערה קודמת עמ' קלח, וכן בדבריו של הרב  ואמנם
יצחק אייזיק הלוי הרצוג, "הערות לדברי ידי"נ חברי הגאון הגדול המפורסם ראשל"צ שליט"א", 

קמט. יש לציין עוד כי הוראה זו ניתנה כבר לקראת שמיטת -התורה והמדינה ד )תשי"ב(, עמ' קמח
בלה כבר באותם הימים את אישורם של הרבנים הראשיים דאז, ראו על כך בגאון בתורה תש"ה וקי

 שם.  50, ובתצלום ההוראות משנת תש"ה המובא בעמ' 49-48לעיל, עמ'  735ובמדות, הערה 
לעיל, מוסבר כי מפאת שעת הדחק ניתן לסמוך על העובדה שהזריעה  743בהצעה המנומקת, הערה  745

 המבוצעת בדרך זו תיחשב לזריעה בגרמא לחלק מהשיטות.
אמנם הרב עזריאל אריאל מציין לכך שבהוראות הרשמיות שיצאו לקראת שנת תשי"ט )בצאת  746

לעיל, עמ' ס( ניתן למצוא מקבילה להיתר הנ"ל בהוראות המתייחסות למלאכת  743השנה, הערה 
החרישה "אם כי בצורה מודגשת פחות", ראו: הרב עזריאל אריאל, קטיף שביעית, אשקלון, תשס"ז, 

 .33הערה  142עמ' 
"שר "בפועל השיטה לא בוצעה בשל קשיים טכניים", הרב ישראל רוזן, לדברי הרב ישראל רוזן  747

תורה ומדינה", בתוך: הרב אברהם ישראל שריר )עורך(, גאון בתורה ובמידות, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 
לעיל,  741שנים קודם לכן במאמרו המשותף עם יאיר מאיר, הערה  , והשוו זאת לדברים שכתב239
רת הערות עורך למאמר שעסק בזריעה בגרמא בשנת השמיטה, . כן פירש הרב רוזן אף במסג432עמ' 

"הסברה שאי פרסום הצעת הגרמא נבעה  :כאשר מחבר המאמר הגיב לכך בחריפות באותו עמוד וכתב
מגמתית  מאוד. ברור שהסיבה היתה הספקות והערעורים כנגד פתרון זה,  -מסיבות פרקטיות 
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ואמנם, הצעה עקרונית זו של ההסתייעות בפתרון על דרך הגרמא חזרה ונידונה מחדש  748במיוחד.

 749שמיטון",כעבור עשרות שנים, לקראת שמיטת תש"ם. לקראת שמיטה זו פיתחו במכון צומת את ה"

כאשר לדברי הרב ישראל רוזן מדובר במכשיר שפיתוחו נעשה לאור הוראת הרב ישראלי משנת 

   750תשי"ב, ואשר זכתה לאישורו המעשי.

עדיין, כפי שכותב הרב רוזן,  751אף שהרב ישראלי הדגיש שלדעתו מדובר עדיין בהיתר לשעת הדחק,

"יש מקום למצוא פתרונות הלכטכניים היה בכך משום ביטוי להשקפתו ההלכתית הכללית לפיה 

 752בהתאם לנסיבות החיים", וזאת גם כאשר הפתרון המוצע כרוך במידה מסוימת של "הערמה".

השקפה הלכתית זו בדבר הצורך להיעזר בטכנולוגיה החדישה בפתירתן של בעיות החיים, באה לידי 

יתה בעלת משמעות משקל רציני ביטוי בולט בסוגיה נוספת שבה עמדתו ומעורבותו של הרב ישראלי ה

 הרבה יותר. הכוונה, כנזכר לעיל, לשאלת הפעלת כסא גלגלים חשמלי בשבת. 

                                                                                                                                                                             
בעל   -הרב ישראלי, שליט"א . יעידו על כך דברי ודרישתו של הרב הרצוג שההיתר לא יקבע לדורות

 . 75הדבר", ראו: הרב זאב ויטמן, "זריעה באמצעות מכשיר גרמא בשביעית", תחומין ז )תשמ"ו(, עמ' 
-185הרב יחזקאל דאום, "לקראת שנת השמיטה תש"מ ברמת מגשימים", תחומין א )תש"ם(, עמ'  748
זו מההוראות שניתנו לחקלאים לאחר שמיטת תשי"ב. , כותב כי "מספר סיבות" להשמטת הוראה 163

לדבריו "אחת הסבות המכריעות", והסיבה היחידה המפורטת על ידו, היא העובדה שההיתר ניתן 
בדומה לכך טען הרב זאב  .166בשעתו בזמן תשי"ב בתקופה כלכלית קשה במיוחד, ראו דבריו שם עמ' 

נת תשמ"ו, כי ההיתר האמור ניתן בשנת תשי"ב ויטמן בהסתמך על שיחה בע"פ עם הרב ישראלי מש
"כאלטרנטיבה אחרונה ורחוקה". על אף שמדובר היה בהיתר "בעייתי מאד" ההכרח שנוצר בימי 
הצנע של ראשית המדינה בהם עצם קיומה של המדינה לא היתה מובטחת, הם שהיטו את הכף, הרב 

. בדומה לכך העיד הרב יהודה עמיחי, ראש מכון התורה והארץ, 69לעיל, עמ'  747ויטמן, הערה 
, ששמע מהרב ישראלי כי הוא חזר בו במשך השנים ממספר הוראות 4.4.11במכתב אישי אלי מיום 

שנתן בכפר הרא"ה בשנים תש"ה ותשי"ב, משום שלאור מצב המשק הקשה באותם ימים "היה צריך 
 מה שאפשר כדי להצילו, אבל בתקופה מאוחרת יותר אין להשתמש בהיתרים אלו".  ללכת לקולא בכל

 
לתיאור מפורט של המכשיר עצמו, והמאורעות שהובילו לפיתוחו לקראת שמיטת תש"ם על פי 749

וכן  ;16-13הוראת הרב הראשי באותם ימים הרב שלמה גורן, ראו: "שמיטה", צמת ג )תש"ם(, עמ' 
 .440; 432; 429-428לעיל, עמ'  741יאיר מאיר, הערה במאמרם של הרב רוזן ו

ראו תיאורו של הרב רוזן: "עלה בידי מכון "צומת" לפתח את ה"שמיטון" הבנוי על הצעתו של  750
לעיל, עמ'  747הרב ישראל רוזן, הערה הרב, והוא סמך את ידיו על הסידור המוצע הלכה למעשה", 

 748, ו747. במענה לשאלתי בענין הפער הקיים בין תיאור זה לבין עדותו של הרב ויטמן, הערות 239
לעיל, שלדעתו "אין כל כך סתירה" בין  744עמיחי במכתב אישי אלי, הערה  לעיל, השיב הרב יהודה

דברי הרבנים רוזן וויטמן, ושלמעשה דעת הרב ישראלי היתה להתיר את הזריעה בגרמא רק "לאחר 
 היתר מכירה ושעת דחק גדולה".

יאולוגית של בעלי המשקים להעסקת נכרים אינה מצדיקה את לדעת הרב ישראלי ההתנגדות האיד 751
. יש 69לעיל, עמ'  747ראו תיאור השיחה שקיים עמו הרב ויטמן בעניין זה, הערה  ההסתייעות בהיתר,

כל כוונתם בפיתוח מדובר בהיתר מרווח לכתחילה, וכי מכון צומת הדגישו כי שאין לציין כי גם 
ה"שמיטון" היתה למנוע מצב בו מלאכות השדה ייעשו בדרך אסורה, ראו בהערותיו של הרב רוזן 

. הדגשה זו נאמרה מפורשות אף בעת פיתוח השמיטון 74עמ' למאמרו של הרב ויטמן הנ"ל, שם 
בהקשר לכך יש לציין את . 13לעיל, עמ'  749בשמיטה שקודם לכן, שמיטת תש"ם, ראו צמת ג, הערה 

הערתו של הרב אוירבך במסגרת פגישה שקויימה לקראת שמיטת תשמ"ז, ולפיו לכשיצליחו לשכלל 
את השמיטון באופן שהחקלאי כבר לא יצטרך אפילו להזיז את ההגה בזמן נסיעת הטרקטור, "אזי 

" מתוך: הרב אליהו בלומנצויג, "סיכום פגישה לקראת עדיף להשתמש בשמיטון יותר מאשר בגוי
 .4-3שמטה עם הגרש"ז אוירבך זצ"ל", המעין מט, א )תשס"ט(, 

 . 240שם עמ' לעיל,  747הרב ישראל רוזן, הערה  752
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אחד מהפרויקטים הראשונים שמכון צומת נטל על עצמו , היה הנסיון ליצור כסא גלגלים חשמלי 

 שיהיה מותר בשימוש ביום השבת. הצעדים הראשונים בכיוון זה נעשו עוד בשנת תשל"ז, תוך

ואולם מסיבות  753התייעצות ראשונית עם הרב ישראלי ובעקבות קבלת היתרו העקרוני למהלך,

התיאור  754טכניות התכנית נתקעה ועברו שנים לא מעטות עד שהדברים זכו לבוא לידי תרגום מעשי.

המלא של הפתרון המוצע פורסם רק עשר שנים לאחר מכן במסגרת מאמר בתחומין, כאשר צויין כי 

למאמר  755ות נכים המופעלות עם פיקוד שבת נכנסו עד אז לשימוש פעיל בארץ ובעולם.כעשר עגל

-המפורט שכלל הסבר מלא של השיקולים ההלכתיים, בצד תיאור טכני נרחב של הרקע המדעי

מקצועי, צורפה כנספח גם ההתכתבות ההלכתית המקורית שניהלו אנשי המכון בענין עם הרב 

ישראלי, מוזכר במאמר כי חברי המכון התייעצו ביחס לפרטים  בנוסף לשמו של הרב 756ישראלי.

אך דברים אלו  757הלכתיים מסוימים גם עם הרב שלמה זלמן אוירבך ותלמידו הרב יהושע נויבירט,

מובאים כעדות בעל פה, בעוד הגושפנקא ההלכתית הכתובה היחידה המצוטטת במאמר להכשרת 

ישראלי חותם את מכתבו, המובא כאמור כנספח  המנגנון הסופי הוא זה של הרב ישראלי. הרב

כי מכשיר הנבנה בהתאם לתנאים המופיעים בהצעת המכון  וכחתימה למאמר כולו, בקביעה הנחרצת

  758"נראה שאין בו משום בית מיחוש כלל".

פסיקה זו תקדימית בכך שהיא מאפשרת למעשה הפעלה של מכונה חשמלית באופן דומה לצורת 

ואמנם, בכדי להבין בצורה מלאה את המשמעות שיש לייחס לפסיקתו התקדימית הפעלתו ביום חול. 

הזו של הרב ישראלי יש לעיין בדברים מפרספקטיבה רחבה יותר המכירה בכך שלפנינו פרט מתוך דיון 

 הלכתי נרחב הרבה יותר בסוגיית השימוש בחשמל בשבת.

 

 

 

 

                                                           
מיו", תחומין כו )תשס"ו(, עמ' עקרון הלכטכני ויישו –הרב ישראל רוזן, "שינוי זרם חשמלי בשבת  753

 .89, ראו בתיאור הענין המופיע שם בעמ' 99-83
התכנית המקורית מתוארת בקובץ המידע הראשון שיצא מטעם מכון צמת, ראו: "עגלות נכים",  754

. בקובץ המידע הרביעי שיצא כחמש שנים לאחר מכן, מתואר כיצד הענין 56צמת א )תשל"ז( עמ' 
פר מתקנים נסיוניים" מפאת היעדר תיקצוב , ראו: "עגלת נכים חשמלית", נתקע "לאחר שנבנו מס
. וראו שם תיאור הפניה שהגיעה על ידי "אחד מגדולי הפוסקים בדור 26-25צמת ד )תשמ"ב(, עמ' 

 .825שנחלץ להושיע את שכנתו", וכיצד פניה זו נתנה דחיפה מחודשת לסידור הענין, וראו להלן הערה 
: "כעשר עגלות כאלו מתגלגלות 7ראו במאמר המערכת, "ח' לתחומין", תחומין ח )תשמ"ז(, עמ'  755

בארץ, ואף לארה"ב הגיעו, ומאפשרות לנכים הנזקקים להן לנהל את חייהם בשבת בנוחיות לא 
 פחותה מזו שבחול".

 .48-46ומין ח )תשמ"ז(, עמ' בשבת", תח –יאיר מאיר, "עגלת נכים חשמלית  756
 .765ראו על כך להלן הערה  757
 . 48עמ'  לעיל, 756הערה יאיר מאיר,  758
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 שבתיום החשמל בה

התמקד בראשיתו בעיקר בשאלת היתר הפעלת נורת הלהט הדיון ההלכתי בסוגיית החשמל בשבת, 

 759מתוך התמקדות בשאלה אם עוברים בשעת הדלקת החשמל על איסור מבעיר אש בשבת.

מוקד הדיון ההלכתי משתנה שעה שמתמקדים בשאלת הפעלת מכשירים חשמליים שאינם מפעילים 

פעולת סגירת המעגל החשמלי  חוטי להט, ומוקד הענין הוא בירור איסורי המלאכות הכרוכות בעצם

  760המאפשרת את זרימת החשמל.

הצעת מכון צומת היתה לעקוף את הבעייתיות שיש בסגירתם ופתיחתם של מעגלים חשמליים 

על ידי יצירת מנגנון שיאפשר את הפעלת המכונה על בסיס וויסות עצמת הזרם החשמלי  761בשבת,

חת העבודה היסודית של מהנדסי המכון היתה הזורם בתוך מעגלים חשמליים שסגורים זה מכבר. הנ

שאין איסור להגביר או להחליש בשבת את עוצמת הזרם שזורם במעגל חשמלי סגור, ועל כן ניתן 

לתכנן מנגנון שיבצע כל פעולה כל עוד האדם המפעיל את המנגנון אינו גורם לסגירתן או לפתיחתן של 

  762מעגלים חשמליים ביום השבת.

 שורו המפורש של הרב ישראלי שציין בחתימת מכתבו, כי אם: הנחה זו זכתה לאי

 

הזרם קיים כל הזמן כפי ההצעה שלכם, א"כ המעגל החשמלי קבוע ועומד. הגברת 

המתח אין בה משום יצירת מעגל החשמל, רק הגברת הזרימה בו. אין כאן גם משום 

 763בונה, גם לפי שיטת החזו"א.

 

                                                           
רב ישראל ראו באריכות באנציקלופדיה תלמודית ערך חשמל, וראו עוד סיכומו התמציתי של ה 759

 . 85-83לעיל, עמ'  753רוזן של הדעות השונות, במאמרו בתחומין כו, הערה 
לסיכום דעות הפוסקים ביחס לאיסורים הקיימים בסגירת מעגל חשמלי בשבת, ראו  760

 756יאיר מאיר, הערה  קעא; במאמרו של-באנציקלופדיה תלמודית חלק יח ערך חשמל טורים קסה
 .87-86עמ'  לעיל, 753, תחומין כו, הערה ; הרב רוזן40-39לעיל, עמ' 

דרך כפי שמוסבר במאמר באריכות ניתן לסדר את הדלקת המכשיר וכיבויו בפעולת גרמא, אלא ש 761
הערה זו אינה אפשרית לעצירת הכסא החייבת להיעשות באופן מיידי ללא שיהוי זמן, ראו יאיר מאיר, 

 .42עמ'  לעיל, 756
. לימים הקדיש הרב רוזן מאמר 46-43עמ'  לעיל, 756הערה  ראו על כך במאמרו של יאיר מאיר, 762

שינוי זרם )או מתח שלם לבאר את העקרונות ההלכתיים שמאחורי שיטה זו: "השיטה קרויה בפינו: 
, ללא פתיחה או סגירה של מעגל חשמלי כלשהו", ראו הרב רוזן ]הדגש במקור י.ר.[או תדר( בלבד 

 , ובמקורות המובאים על ידו שם. 83לעיל, עמ'  753בתחומין כו, הערה 
. פסיקתו ההלכתית הזו של הרב ישראלי צוינה על ידי הרב 48עמ'  לעיל, 756הערה יאיר מאיר,  763

; תחומין כו, הערה 373' רוזן, במאמריו השונים: "מיקרופון ורמקול בשבת", תחומין טו )תשנ"ה(, עמ
. אמנם, בעוד הרב שלמה זלמן אוירבך התייחס לשינוי הזרם כאל פעולה מותרת 90לעיל, עמ'  753

בשבת, נראה כי לדעת הרב ישראלי אין להתיר זאת לכתחילה, שכן הוא מתנה את היתרו בכך "שגם 
, נכתב 3ע"י גרמא". ואמנם בשו"ת במראה הבזק חלק ג, סימן לד הערה  הגברת המתח תהיה רק

בשמו כי לדעתו "הוספת זרם בתוך מכשיר שכבר פועל בשבת" מותר "לצורך מצוה גדולה, משום דהוי 
הרב ישראלי חזר והתייחס לשאלת "שינוי הזרם" אף בדבריו בנוגע לשאלת השימוש מלאכה מדרבנן". 

 .793להלן הערה במיקרופון בשבת, וראו 
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צומת לא עסקו בפרט הלכתי זה, כי אם בשאלה כללית יותר  עיקר דברי הרב ישראלי במכתבו למכון

והיא האם יש משום עבירה על אחת מל"ט המלאכות בעצם הפעלתו של מכשיר חשמלי בשבת. הכוונה 

היא לכך שייתכן ויש לאסור להפעיל מכונה חשמלית בשבת, גם אם צורת ההפעלה היא כזו שנוטרלו 

 עצם פתיחת או סגירת מעגלים חשמליים.לחלוטין כל הבעיות ההלכתיות הקשורות ל

הספק האמור מבוסס על דעת פוסקים שונים שאסרו למתוח בשבת את הקפיץ הראשי הגורם להנעתו 

 764של שעון משקולות. סברת האוסרים היתה, כפי שכותב למשל הרב אליעזר יהודה ולדינברג,

מקודם לכך נחשבה כגוף מת שפעולה הגורמת להפעלת השעון אסורה משום גמר עשיית הכלי, שהרי "

שכל רוח אין בה", ובהפעלת מנגנון הפעולה נמצא ש"מכשיר בכך את המכונה שתהא ראויה למילוי 

תפקידה". לאור הגדרה זו, ניתן לייחס איסור מקביל לכל פעולה המפעילה מכשיר חשמלי, שהרי גם 

ינו הזרם החשמלי", ועל כן במקרה זה "היה חסר עד כה בגוף של המכונה הדבר החי הנושא אותה, הי

גם אין פעולת הפעלת המכשיר כרוכה בסגירת מעגל חשמלי, יש לאסור את הדבר שכן "אין לך גמר 

  765ותיקון כלי גדול מזה".

הרב ישראלי ביקש לבסס במכתבו את הטענה הנגדית, וזאת בהתבסס על העיון המדוקדק בפסיקתו 

לטענת הרב ישראלי  766סגירת מעגל חשמלי בשבת.המפורסמת של החזון איש בדבר האיסור הקיים ב

העיון בלשון החזון איש בדיונו באיסור מתיחת קפיץ שעון המשקולות, מלמד שאיסור מיוחד זה 

האוסר להפעיל מכונה מוגבל רק למקרים הדומים ממש למציאות הקיימת בשעון המשקולות. להבנת 

ום שפעולת ההפעלה מייצרת בעצמה את הרב ישראלי, הפעלת מכונה נחשבת לאיסור עצמאי רק במק

האנרגיה שתניע את המכונה בהמשך. מסקנה זו עולה להבנת הרב ישראלי מלשון החזון איש שכתב 

בהגדרת הפעולה האסורה, שמדובר במקום שבו "ע"י הערכתו יוצר כוח חדש בהמסובב שידחוק על 

בפטיש". מכאן מדייק הרב ישראלי האופנים שינועו כולם. והעמדתו על תכונה זו, הוא בונה או מכה 

שאין עוברים על איסור זה במקום בו פעולת האדם אינה מייצרת אנרגיה חדשה, אלא גורמת לכך 

                                                           
לעיל, עמ'  756שו"ת ציץ אליעזר חלק ו סימן ו, לדיון בשיטה זו ראו במאמרו של יאיר מאיר, הערה  764

, שבדומה לכך 39טור תרנג, הערה וראו באנציקלופדיה תלמודית כרך יח, ]נספח לערך חשמל[  .40-39
 כתבו פוסקים נוספים.

המנגנון שבבסיס הצעת מכון צומת התבסס על קיומו של מעגל חשמלי בו שו"ת ציץ אליעזר שם.  765
זורם זרם חילופין חשמלי כל העת כאשר הפעלת המכונה אינה כרוכה בסגירתו של מעגל חשמלי נוסף, 

ו. במצב מנוחה זורם במעגל זרם חילופין מאוזן, בעוד אלא רק בשינוי צורת הזרם הזורם שבתוכ
ששינוי היחס שבין הקוטב החיובי לשלילי גורם לתנועת הכלי לכיוון הרצוי )ראו פירוט הענין בגוף 
המאמר שם(. בהתאם לתיאור האמור התבקשו הרבנים אוירבך ישראלי ונויבירט לחוות דעתם ביחס 

יחס לשינוי בצורתו של הזרם החשמלי כאל פעולה זהה לשתי השאלות הבאות: א. האם נכון להתי
מבחינה הלכתית לשינוי בעוצמת הזרם "מרמה נמוכה לרמה גבוהה". ב. האם לדעת החזון איש לפיו 
איסור השימוש בחשמל נובע מפעולת "החייאת" החוט המת והפיכתו ל"חי", האיסור נמדד על פי 

זרם העובר במעגל החשמלי. לדברי מחבר המאמר, התוצאה הסופית הנראית לעין, או לפי מציאות ה
שלושת הרבנים הכריעו לחיוב ביחס לשאלה הראשונה, "שאפשר להתייחס לגרימת שינוי זה כאל... 
שינוי זרם ישר מרמה נמוכה לרמה גבוהה. באשר לשאלה השניה נשארו הפוסקים בספק...", יאיר 

  .45לעיל, עמ'  756מאיר, הערה 
מועד, בני ברק, תשל"ג, סימן נ, אות ט.  -הרב אברהם ישעיהו קרליץ, חזון איש, אורח חיים 766

לסיכום שיטת החזון איש ודברי החולקים עליו, ראו אינציקלופדיה תלמודית חלק יח, ערך חשמל, 
 קעא.-טורים קסה



 

 221 

אשר על כן, סבור הרב ישראלי שאין  767שכוח קיים זה מכבר ינותב אל תוך המכונה ויביא להנעתה.

ממילא אין לאסור זאת כל עוד עוברים על איסור מכה בפטיש בעצם הפעלת כסא הגלגלים החשמלי, ו

 ההפעלה נעשית בדרך שאינה פוגעת באיסור בונה עליו עוברים בסגירתו של מעגל חשמלי:

 

ונראה בכוונתו, כפי שמודגש בדבריו בעריכת שעון, שעי"ז "יוצר כוח חדש", שזה 

היוצרת שייך רק בעריכת שעון, שהרי מתיחת הקפיץ )או משיכת השרשרת( היא 

את הכוח המניע... כל פעם מחדש ע"י המתיחה. ובלא זה לא  ר י.ר.[]ההדגשה במקו

רק שהשעון אינו פועל, כי אין כאן כלל כוח הפעולה בנמצא, והוא נוצר מחדש. משום 

הכפתור יוצרת  ולא כן בחשמל שאין פתיחתכך יש לדון בזה גם מצד מכה בפטיש. 

ו. בזה ודאי שאין מקום , רק פותח לו שביל לאפשר לזרם לזרום דרכאת הכוח המניע

היינו יצירת המעגל שבא ע"י פתיחת  -לדון מצד מכ"פ, רק משום בונה גרידא 

  768הכפתור.

 

מאפיין בולט של דיונו זה של הרב ישראלי הוא ההתמקדות הבלעדית בבחינת איסורי המלאכה 

נולוגי הפוטנציאליים, מבלי להזכיר שיקולי מדיניות הלכתית כלליים, מתוך הנחה שפתרון טכ

המצליח לעקוף את איסורי המלאכה, "נראה שאין בו משום בית מיחוש כלל". בהינתן מנגנון טכנולוגי 

מתאים אין הרב ישראלי רואה כל בעיה בדבר, והוא אינו דן כלל בשיקולים החורגים מהדיון בפרטי 

בעתיד. חששות הלכות מלאכות השבת הנוגעים לענין, דוגמת החשש מפני פריצת גדר שתוביל לתקלות 

 מעין אלה הועלו במשך השנים על ידי פוסקי הלכה שהתנגדו להיתר, וכפי שנתאר להלן. 

ההיתר ההלכתי עליו דובר עד כה, ניתן במקורו ביחס לאנשים נכים מתוך מגמה "להקל על הנכה לענג 

כסא שבתו, ולא לחוש בודד וכלוא בשבת", וזאת בהתבסס על האפשרות לראות את הנכה המרותק ל

                                                           
לאיסור עריכת שעון מנותקים מדבריו ביחס להבנת הרב ישראלי דבריו של החזון איש ביחס  767

לאיסור בונה הקיים בסגירת מעגל חשמלי והפעלת מכשיר חשמלי. יצוין כי אחרים הבינו בדעת החזון 
איש שהדיונים הללו המופיעים בסמיכות זה לזה בדבריו משלימים זה את זה, וראו לדוגמא, במאמרו 

, ובדומה לכך במאמרם של הרב ברויד והרב 86-85לעיל, עמ'  753של הרב רוזן בתחומין כו, הערה 
 Rabbi Michael Broyde and Rabbi Howard Jachter, "The Use of Electricity onג'קטר: 

Shabbat and Yom Tov", Journal of Halacha and Contemporary Society 21 (1991) pp. 4-

47, notes 28, 30. . 
מכך שמיקד את הדיון בהבהרת כוונתו המדויקת . 48-47, עמ' 756ראו דבריו שם, תחומין ח, הערה  768

של החזון איש ניתן להבין כי הרב ישראלי סבור שיש לפסוק כדבריו שבסגירת מעגל חשמלי עובר 
קנה זו אמנם אינה מחויבת, אך היא מתחזקת לאור הנאמר במקורות האדם על מלאכת בונה. מס

:  "יש שסוברים, שבכל הפעלת מכשיר חשמלי יש 2בשו"ת במראה הבזק )ב, כה(, הערה  אחרים. וראו
אף בשו"ת ובדומה לכך כתבו בשמו מכה בפטיש... וכן דעת מרן הגר"ש ישראלי",  -משום איסור תורה 

. )אמנם נראה שיש כאן אי דיוק בשיטתו, שכן לדבריו יש בחיבור המעגל 2במראה הבזק )ד, מא( הערה 
החשמלי משום מלאכת בונה ולא מלאכת מכה בפטיש(. במכתבו הקצר של הרב ישראלי שבמאמרו של 

חה שסגירת המעגלים לעיל, מופיעה אמנם קביעה הפוכה )"בהנ 732הרב רוזן באסיא לד, הערה 
שם, ייתכן  3החשמליים כשלעצמם אין בזה משום מלאכה, וכן דעתי נוטה"(, אך על פי הנאמר בהערה 

 וקביעה זו מתייחסת למציאות מסויימת בלבד.
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ההיתר המקורי הורחב עם השנים,  769גלגלים כמי שעונה על הגדרה ההלכתית של חולה שאין בו סכנה.

ובמכון צומת החלו לשווק פיקוד שבת לקלנועית המיועדת אף לזקנים שאינם נזקקים לכסא 

אשר אינם מסוגלים ללכת למרחקים ומשום כך נמנעת מהם האפשרות להגיע לבית הכנסת  770גלגלים,

  771בכוחות עצמם, וכך נפגעת עונג השבת שלהם.בשבת 

פוסקים שונים יצאו נגדו בחריפות, כאשר יש שאף כינו את הנסיעה  772עם התפשטות ההיתר,

ודיווחים תקשורתיים תיארו איומים אנונימיים שהתקבלו  773בקלנועית כחילול שבת בפרהסיא,

  774בביתו של זקן שנסע בקלנועית בעיר בני ברק.

חוסר התיחסותו של הרב ישראלי לחששות אלה? האם יש בכך ביטוי לתפישה  איך יש לפרש את

עקרונית לפיה חובתו של פוסק ההלכה להכריע בשאלה המונחת לפתחו כפי הנראה לו על פי הדין 

מבלי להתחשב בשיקולי מדיניות? אולי הוא פשוט חלק על טיעוני המתנגדים וסבר שהתועלת הצומחת 

הפוטנציאלי הטמון בו? לשאלות אלו נשוב עוד להלן, ואולם, יש לציין כי  מן ההיתר גוברת על הנזק

                                                           
 .41-40עמ'  לעיל, 756הערה  ראו במאמרו של יאיר מאיר, 769
י היסוד להרחבה זו של ההיתר מונחת בטענה המצויה במאמר המקורי כי היתר יש לציין כ 770

 . 41עמ'  לעיל, 756הערה  השימוש בעגלה הממונעת נסמך על דין "כבוד הבריות", ראו יאיר מאיר,
ריא המסיע את הקשיש שאינו ההיתר הורחב עוד לכלול קלנועית זוגית שבה הנהג הוא אדם ב 771

ראו על כך בפירוט באתר מכון צומת בתשובות לשואלים תחת הכותרת  מסוגל להסיע את עצמו.
 למי מיועד ההיתר?", באתר: –"קלנועית בשבת 
ArticleID=170http://www.zomet.org.il/?CategoryID=208& 

, שנשלח על ידי הרב רוזן לרבני קהילות להסביר 28.9.00וכן במכתב המתוארך ליום כח באלול תש"ס, 
את היתר הקלנועית. המכתב פורסם על ידו בבמות שונות במסגרת דיון על היתר הקלנועית בשבת, 

 ונמצא באתר: 
forums.co.il/topic.asp?topic_id=2274116&forum_id=771-http://bhol 

טכנלוגיים נעשו חזון -השוו לתיאור המופיע בפתח כרך ז של תחומין, על כך ש"יישומים הלכתיים 772
מירת נפרץ" במערכות הציבוריות השונות כאשר "למעלה מאלף מכשירים אלקטרוניים מסייעים לש

השבת ברחבי המדינה ועוד היד נטויה", הרב ישראל רוזן, "עשור למכון "צמת"", תחומין ז )תשמ"ו(, 
. הרב רוזן מציין שם כי בעקבות התפשטות הענין מושמעת ביקורת "מפני החשש של התפשטות 8עמ' 

ם". כבר ההלכטכניקה ופלישתה גם לחיים הפרטיים ולמטרות נוחיות בלבד אשר לא למענן אנו עמלי
בתחילת דרכו של המכון הבהיר הרב רוזן שכל מטרת המכון אינו אלא למצוא פתרונות שיאפשרו את 
הפעלתם של "שירותים ציבוריים וממלכתיים חיוניים כמו צבא, משטרה, בתי חולים, מכבי אש, 

. הרב 9-8תקשורת, ענפי חי במשקים ודומיהם", הרב ישראל רוזן, "פתח דבר", צמת ב )תשל"ט(, עמ' 
רוזן מדגיש שם שאין בכוונתם למצוא פתרונות טכנולוגיים שיתרמו לנוחיות האדם משום שהדבר 

 עלול לפגוע בצביונה של השבת.  
הטרדות לנוסעי 'קולנועית' בפיקוד שבת בב"ב", הצפה כהן, "-ראו על כך בכתבה של לירון נגלר 773

 בעיר בני ברק, בכתבה מובאת ציטוט נוסח הכרזות שפורסמו .3.6.03מיום 
 הכתבה מצויה באתר:

forums.co.il/topic.asp?whichpage=74&topic_id=1841611&forum_id=1364-http://bhol 
נוספים, ובו נאמר: "הרינו להודיע בשער בשנת תשס"ז יצא הכרוז מחדש בלווי חתימות של חכמים 

בת רבים, שיש בזה איסור גמור וחובה למחות ע"ז בכל עוז ותעצומות, ומעשים כגון אלו וכיו"ב סופם 
עקירת התורה , ושומר נפשו ירחק מהם ומהמונם", צילום הכרוז מופיע אף הוא באתר שצוין לעיל 

 .771הערה 
 ראו על כך במאמרה של לירון נגלר כהן, הערה לעיל.  774

http://www.zomet.org.il/?CategoryID=208&ArticleID=170
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=208&ArticleID=170
http://bhol-forums.co.il/topic.asp?topic_id=2274116&forum_id=771
http://bhol-forums.co.il/topic.asp?topic_id=2274116&forum_id=771
http://bhol-forums.co.il/topic.asp?whichpage=74&topic_id=1841611&forum_id=1364
http://bhol-forums.co.il/topic.asp?whichpage=74&topic_id=1841611&forum_id=1364
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הוא טען ככלל  775במכתבי הבהרה בהם השיב הרב רוזן לטענות המתנגדים להיתר השימוש בקלנועית,

ששיקולי המדיניות השונים נשקלו בכובד ראש ולובנו ישירות ובארוכה מול הרבנים המתירים כבר 

 776י.בשעת מתן ההיתר המקור

כך למשל הוא כותב במכתב משנת תש"ס: "מעבר לשאלות ההלכתיות הפרטניות של גדרי מלאכה 

וכד', ידעתי גם ידעתי כי לב הענין נעוץ במושגים הלכתיים כמו 'עובדין דחול', 'מראית עין' וכד'. 

חששות אלו נידונו על ידינו בפני הרבנים שאנו נועצים בהם, והסכימו להיתרא בנסיבות של 

  777זקקים".נ

הוראה הלכתית נוספת, המתירה להסתייע בטכנולוגיה החדישה ביום השבת ואשר נקשרה בשמו של 

הרב ישראלי, עוסקת בשאלת היתר ההשתמשות במיקרופון וברםקול בבית הכנסת במהלך יום 

 השבת. 

 מיקרופון ורמקול בבית הכנסת בשבת

ואולם על אף העובדה שהיתה  778רבות, שאלת השימוש במיקרופון בשבת העסיקה רבים במשך שנים

לרב ישראלי היכרות לפחות עם חלק מהדיונים הקודמים הללו, אין לכך התייחסות מפורשת 

בתור רקע לדבריו הרב ישראלי מציין את המנהג המושרש להפעיל מערכות חשמליות  779בדבריו.

 780ביתיות בעזרת שעון השבת לצרכי תאורה חימום וכדומה.

                                                           
הרב משה הררי העיר שלא ברור עד כמה הרחבה זו של ההיתר, מהיתר שניתן במקורו לנכים  775

בכסאות גלגלים, לזקנים שקשה עליהם ההליכה למרחקים, נעשה על דעת הרבנים המתירים, ראו 
לי חשמל בשבת וביום טוב, חלק א, ירושלים, תשס"א, עמ' הלכות כ הרב משה הררי, קדושת השבת:

 רג.
כבר באזכור הראשוני משנת תשל"ז של הנסיון להתמודד עם תנועת הנכים בשבת נאמר כי הדבר  776

נעשה לאחר התייעצות עם "רבנים חשובים", כאשר מודגש כי "קבלנו עידוד מרבנים לטפל בנושא זה 
רוכות בכך )כגון: מראית עין(", ראו: "עגלות נכים", צמת א, למרות שאלות הלכתיות וציבוריות הכ

 .56לעיל, עמ'  754הערה 
לעיל. וראו שם עוד במכתב הנוסף שכתב הרב רוזן  771מתוך מכתבו של הרב ישראל רוזן, הערה  777

מספר שנים לאחר מכן בתאריך כב באדר א' תשס"ג, לרבנים שחתמו על כרוז המחאה כנגד ההיתר 
(, ובו מבהיר הרב רוזן כי ההיתר ניתן על דעת הרבנים על אף שברור "כי ענין מראית 773)לעיל הערה 

לי מאד החששא לכרסום בעתיד". על מקומו המרכזי של  העין בולט מאד בציוד כזה, וכמו כן נהיר
 . 825הרב שלמה זלמן אוירבך במכתבים אלה, ראו עוד להלן בטקסט ליד הערה 

 ,Rabbi J. David Bleichלסיכום מקיף של הדעות שנאמרו בענין, ראו דבריו של הרב בלייך,  778

Contemporary Halakhic Problems, New York, 1977, pp. 225-232 למראי מקומות נוספים ,
 Rabbi Shlomo Brody, "From Ourבעלי ענין היסטורי, ראו בדבריו של הרב שלמה ברודי: 

Archives: May One Use a Microphone on Shabbat?", :באתר 
http://text.rcarabbis.org/from-our-archives-may-one-use-a-microphone-on-shabbat/ 

הכוונה הינה למחלוקת שהתגלעה סביב פסיקתו של הרב אונטרמן בענין שניתנה בשנת תש"ל לבית  779
כנסת בדרום אפריקה. הרב ישראלי הכיר בוודאי את הפולמוס הרב שנוצר מסביב לפסקו של הרב 

(, שהרי הרב 801הלן הערה אונטרמן )פרטים על פולמוס זה במקורות שבהערה לעיל, וראו עוד ל
ישראלי עצמו מצוטט במקום כמי שסיפר פרטים שונים על הענין ששמע ישירות מהרב אונטרמן, ראו, 

 בשו"ת במראה הבזק ג, סימן לג.
צא לאור בערכית חוות בנימין, עמ' ריא. דברי הרב ישראלי הודפסו במקורם בכתב העת ברקאי שי 780

הרב ישראלי: הרב שאול ישראלי, "על שימוש ברמקול לצורך מצוה בשבת ומועד", ברקאי ה 
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אמור, מעלה הרב ישראלי את השאלה אם מותר להפעיל בצורה דומה גם מיקרופון על יסוד המנהג ה

ורמקול, וזאת כמובן בכפוף לכך שמדובר במכשירים כאלו שעצם הדיבור לתוכם אינו גורם למלאכות 

נחיצות הענין מוסברת לדברי הרב ישראלי בכך שבלעדי זה לא ניתן לכנס יחד בשבת ציבור  781אחרות.

כי השמעת שיעורים תורניים "וכן, לעיתים, בבתי כנסת גדולים התפילה של הש"ץ אנשים גדול לצר

 דבר הגורם להרבה מכשולים, כידוע". 782אינה נשמעת.

בירורו ההלכתי של הרב ישראלי ממוקד כולו בגדרי איסור השמעת קול בשבת, וזאת לאור פסק 

הרב  783אם במקום הפסד. ההלכה של הרמ"א האוסר להפעיל מכונות המשמיעות קולות בשבת, כי

ישראלי טוען שיש להתבסס בהקשר הנידון על כך שהפעלת המיקרופון נחוצה לצורך מצווה, כאשר 

 ניתן להוכיח שמבחינה הלכתית יש לייחס לצורך של מצוה חשיבות השקולה לזו למקום הפסד: 

 

דבכל מקום שהותר משום פסידא הכי נמי הותר במקום מצוה כגון לצורך כבוד 

וא"כ מאחר דדעת המחבר להקל בכל אופן ואף  784רחים וביטול ביהמ"ד.האו

הרמ"א מסיק שבמקום פסידא יש להקל, ממילא גם במקום מצוה יש לנקוט 

  785לקולא.

 

אמנם, מסקנה מקילה זו אינה מוכרחת, שכן ניתן לחלק ולומר שההיתר עליו דברו חכמים במקום 

בו נוצר צורך שלא ניתן היה להיערך אליו, אולם  הפסד מוגבל אך ורק למציאות אקראית חד פעמית

 786אין מקום להתבסס על היתר זה לשימוש קבוע בכל שבת ושבת.

מכאן ממשיך הרב ישראלי לדון בגדרו המדויק של איסור הפעלת מכונות משמיעות קול בשבת. מקור 

בשבת עצמה, הדברים הוא באיסור להכניס חיטים לתוך ריחיים קודם לכניסת השבת בכדי שיטחנו 

                                                                                                                                                                             

. דבריו של הרב ישראלי 287הנ"ל, "תשובות העורך", ברקאי ו )תש"ן(, עמ'  ;157-152)תשמ"ט(, 
 הודפסו מחדש גם בשו"ת במראה הבזק א, כז.

המיקרופונים השונים והבעיות ההלכתיות הכרוכות על סוגי להפעלת מנורות וכדומה. הכוונה  781
 . 375לעיל, עמ'  763בשימוש בכל אחת ואחת, ראו דבריו של הרב רוזן במאמרו בתחומין טו, הערה 

אין הכרח להסיק מכאן שלדעת הרב ישראלי ניתן לצאת ידי חובת מצוות שמיעה בדברים  782
לדוגמא את שכותב הרב יעקב אריאל בספרו: הרב יעקב אריאל, שו"ת שמעים דרך המיקרופון. ראו הנ

, להצדיק את המנהג הרווח להתפלל בבמיקרופון 147באהלה של תורה, חלק ה, אשקלון, תשס"ט, עמ' 
בכינוסי תפילה גדולים ליד הכותל וכדומה, אף לשיטת הסבורים שאין יוצאים ידי חובת שמיעה 

 בור הנשמע דרך רמקול.בדי
אמנם הרב ישראלי מצוטט במקום אחר כמי שסבור שאין יוצאים ידי חובת שמית המגילה דרך 
רמקול, "משום שאינו שומע את קול הקורא אלא קול אחר", הרב משה הררי, מקראי קודש, פורים, 

 ירושלים, תשנ"ד, עמ' קמד. 
חשיכה. הגה: ולא חיישינן להשמעת קול, "...ומותר לתת חטים לתוך רחיים של מים, סמוך ל 783

שיאמרו רחיים של פלוני טוחנות בשבת. ויש אוסרים ברחיים ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול, 
והכי נהוג לכתחלה, מיהו במקום פסידא יש להקל כמו שנתבאר לעיל סוף סימן רמ"ד..." שולחן ערוך, 

 אורח חיים, סימן רנב, ה. 
 ית הגמרא במסכת ביצה דף לו ע"ב, ומדברי הראשונים שם.ההוכחה לכך היא מסוגי 784
 חוות בנימין, עמ' ריב. 785
 חוות בנימין, עמ' ריב. 786
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בהבנת  787"מפני שמשמעת קול", וכדברי רש"י שם שהאיסור הוא מפני שהדבר גורם לזילותא דשבת.

טיבו המדויק של הזלזול הנגרם לכבודו של היום הוצעו כיוונים שונים. יש מקורות שמהם משמע 

היום  שהזלזול בכבוד היום נובע מעצם הרעש שנוצר מפעילות של יום חול שאינה מתאימה לקדושת

 ואשר גורמת ממילא להפחתת אווירת השבת:

 

שהרעש והאופי הפומבי שחורג מהרגילות בשבת ויו"ט, יש בו משום זלזול השבת 

דיש בזה  -הוא טעם האיסור  הואהנגרמת בדרך פעולה זו,  שהאוושאוהיו"ט. נמצא 

יש זלזול הימים הללו. ... שריחיים המקימות רעש גדול, הנשמע היטב בכל הסביבה, 

  788בה משום הפרעת מנוחת השבת. כ"נ בפשוטו.

 

ואולם, ממקורות אחרים עולה שהמדובר הוא באיסור מראית עין, כאשר הזלזול בכבוד היום הקדוש 

נגרם בעקבות החשד שעולה בעיני העוברים ושבים שמא הריחיים הופעלו בדרך איסור ביום השבת 

  789עצמו.

כי ההסבר יש להתיר את השימוש במיקרופון בשבת. להסבר לדעת הרב ישראלי על פי כל אחד משני דר

הראשון לפיו איסור השמעת קול בשבת מתייחס לקולות חול הפוגעים באווירת היום, אין האיסור 

שייך למיקרופון שכל ענינו להגביר את קול דיבורו של האדם, ואין לייחס לקולות המושמעים על ידו 

"וכשם שאין בשעון משום עובדין  ים על ידי שעון המשקולות,אופי של חולין יותר מהקולות המושמע

ההיתר עולה גם על פי ההסבר השני לפיו מדובר בחשש מפני מראית  790.דחול כן בשימוש ברמקול"

העין. היות והכל התרגלו לכך שמפעילים מכשירי חשמל בעזרת שעון השבת אין עוד מקום לאסור 

 כיום מפני חשש זה: 

                                                           
"מפני שמשמעת את הקול, ואוושא מילתא בשבת, ואיכא זילותא", רש"י, מסכת שבת דף יח ע"א,  787

 ד"ה שיטחנו מבעוד יום. 
טים לתוך הריחיים, לאיסור לשאת הרב ישראלי מבסס הבנתו זו על השוואת האיסור לתן חי 788

בהמה שחוטה ביום טוב ולהכניסה אל תוך העיר בדרך הנשיאה הרגילה של יום חול )ביצה דף כה 
ע"א(. השוואה זו מיוסדת על הדמיון אותו מוצא הרב ישראלי בלשונו של רש"י בהסברת האיסורים 

שבמסכת ביצה )ביצה שם, ד"ה השונים. רש"י משתמש בביטויים קרובים בבואו להסביר את האיסור 
לא יביאנה במוט(, וכותב כי זהו "משום דאוושא מלתא היא, ומזלזל ביום טוב". בדומה לכך כותב 

רועה  ;רש"י בהסבר טעמם של האיסורים הנשנים שם בסמיכות לכך )האיסור על סומא לצאת במקלו
וי דרך חול, ואיכא זילותא בתרמילו, והאיסור לשנים לשאת אדם היושב בכסאו(, כי זהו משום "דה

 דיום טוב", רש"י ביצה דף כה ע"ב, ד"ה אין הסומא יוצא במקלו. 
דעה זו עולה מדברי האגור שדבריו נפסקו להלכה ברמ"א )רנב, ה(, שכתב בהיתר השעון המצלצל  789

שאין לאוסרו ולדמותו לדין הכנסת החיטים לריחיים, משום שהכל יודעים שהשעון ערוך כבר מלפני 
ניסת השבת: "ומותר להעמיד כלי משקולת שקורין זייגע"ר מערב שבת, אע"פ שמשמיע קול להודיע כ

השעות בשבת, כי הכל יודעים שדרכן להעמידו מאתמול". הרב ישראלי מדייק מדברי הפרי מגדים, 
)אשל אברהם, שח, יח( שאף לדעתו איסור השמעת קול נובע משום מראית העין שבדבר. לדברי הרב 

לי הנפקא מינה שבין שתי ההסברים מתגלה בדיון בהיתר השימוש בשעון המשקולות שעליו דנו ישרא
הראשונים. מצד אחד, השימוש בשעון זה מעלה חשש של מראית עין שמא הפעילו אותו בשבת, אך 
מצד שני הקול המושמע על ידי השעון אינו מוגדר כקול של יום חול בדווקא, שכן אין מדובר בקול 

 מעשיית מלאכות יום חול, חוות בנימין, עמ' ריג. הנגרם 
 ריד.-חוות בנימין, עמ' ריג 790
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רי לאחר שהשימוש בשעון אוטומטי הוא דבר נפוץ וידוע, אין דאם לטעם החשד, ה

מקום לחשד, לא פחות מאשר בשעון המשקולות שבו דיברו הפוסקים. ומטעם זה הן 

אנו מתירים השימוש באור החשמל, שנדלק ונכבה ע"י שעון. דאי מצד מראית העין, 

  791אין באור הנדלק ונכבה חליפות פחות חשש של מראית עין.

פרט, כשזה נעשה לצורך מצוה, של לימוד תורה ברבים, שלא ניתן לראות בזה ... וב 

מתן אפשרות לנצל את יום השבת  -אדרבא  -שום הפרעה למנוחת השבת, אלא 

  792להקהיל קהילות ברבים ללימוד תורה...

 

לעומת הרושם שנוצר עד כה כי לפנינו תשובה הלכתית הנוגעת לספק הלכתי "מן השורה", דברי הרב 

ישראלי בחתימת תשובתו רומזים לכך שמדובר בענין בעל השלכות רחבות יותר, המחייב שיקול דעת 

על אף קביעתו החד משמעית  793הלוקח בחשבון גורמים החורגים מפרטי איסור השמעת קול בשבת.

כי ההיתר להשתמש במיקרופון עולה משתי דרכי הבנת האיסור כאחד, חותם הרב ישראלי את דבריו 

 ת בלתי אופיינית, וכותב: בהססנו

 

כל זה כתבתי בענ"ד, ומציע הדברים לפני ציבור תלמידי החכמים תופשי התורה 

  794לענות בו לקבוע עמדתם הלכה למעשה.

 

נדמה שסיומת זו מרמזת לכך שיש כאן ענין שחורג מעבר לספקות ההלכתיים המצויים בדיון ההלכתי 

הלכה המורכבות בהם אנו רגילים למצוא את הפוסק גופו. סוגיות אוושא מילתא אינן מסוגיות ה

מתנזר מפסיקת הלכה חד משמעית. ואלו במקרה שלפנינו, הרב ישראלי רק "מציע הדברים לפני 

                                                           
הרב ישראלי מוסיף ומציין לכך שהיה מקום לדון אם המיקרופון והרמקול כלולים באיסור החל  791

על כלי שיר )אורח חיים סימן שלח, א(, אלא שחשש זה אין לו מקום במיקרופון יותר מאשר במכונת 
"נתקבל להיתר השימוש במכונת שמיעה לכבדי שמיעה )עי' אגרות משה ח"ד סי' פ"ה  שמיעה, וכבר

ובדברי הגרש"ז אויערבך שליט"א(. ולא יצאנו לדון רק מצד האוסרים בריחיים משום ש'משמיע 
קול'", חוות בנימין, שם, עמ' ריד. בדברים הנוספים שכתב להבהיר את פסקו הראשון, טען הרב 

מקום לראות את הרמקול ככלול בגזרת חכמים נגד השימוש בכלי שיר: "כי אין ישראלי שבכלל אין 
הוא משמש כלי שמשמיע דברי שיר, אלא רק מעתיק את הדברים ששמים בתוכו ע"י דיבור או אפילו 

לעיל, בהם דן  732שירה", חוות בנימין שם, עמ' רטו. והשוו לדבריו במכתבו לרב עובדיה יוסף, הערה 
 על אפשרות הכללת הטלפון בגזירת חכמים זו. 

 חוות בנימין, עמ' ריד. 792
לשואלים שתמהו על כך שהרב ישראלי כלל לא נגע בבירורו ההלכתי בשאלת האיסורים  793

 הפוטנציאליים הנובעים מעצם הדיבור לתוך המיקרופון בשבת, הבהיר הרב ישראלי, כי הניח אכן
שאין כל איסור מצד מלאכות שבת בדיבור הגורם להגברת זרם החשמל ולהחלשתו שכן "מה מלאכה 
ייקרא לזה שהזרם גובר או נחלש?". נוסף על כך, תמה הרב ישראלי על עצם העלאת הספק: "ובכלל 
 לא הבנתי מה התעורר דיון על השימוש ברמקול, והרי ענין זה קיים במכשיר שמיעה פרטי, שכבר נפוץ

 שמושו ונתקבל היתרו", חוות בנימין, עמ' רטו. 
 חוות בנימין, עמ' ריד. 794
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ואף התנה את ההסתמכות למעשה על היתרו בכך שיצטרפו לדעתו פוסקי  795ציבור תלמידי החכמים",

 במקרי עגינות ממזרות וכדומה.כפי שמצוי בדיונים הלכתיים  796הלכה מובהקים נוספים,

בכדי להבין את מקורה של הזהירות בה נוקט הרב ישראלי במתן היתרו זה למעשה, נשוב להתמקד 

בדברי הפתיחה שהובאו לעיל בהם תיאר הרב ישראלי את הנידון שלפנינו. השוואת היחס האוהד הבא 

בעזרת שעוני שבת, לדברי  לידי ביטוי בדבריו שם ביחס לנוהג המקובל להפעיל עזרים חשמליים

 פוסקים אחרים באותו ענין, מאלפת. 

המנהג הרווח הנדמה בעיני הרב ישראלי כמציאות הלכתית פשוטה שאין לערער עליה, ושיש לבחון אם 

להרחיבה גם ביחס לשימוש במיקרופון, נתפשת בעיני פוסקים אחרים כתופעה בעייתית הדורשת 

 ריסון וזהירות מירבית.

ר לגישה חלופית זו נוכל למצוא בדבריו של הרב יעקב ברייש הסבור שמן הראוי היה לאמץ ביטוי בהי

איסור כללי גורף ביחס לסוגיה זו ולאסור באופן מוחלט את הפעלתם של מכשירים חשמליים בשבת: 

למעט השימוש במקרר חשמלי  797נקוט כללא זה בידך כל דבר שיש בו נגיעה להחשמל אסור בשבת"."

רו פרושים" להיעזר בו מפאת נחיצותו לשימור המאכלים המיועדים ליום הקדוש, "שארי שכבר "התי

מכשירים שיש להם חיבור עם החשמל היטב אשר עשו הרבנים שבדורנו לאסור, אף שבאיזה פרטים 

מיוחדים יש לצדד להיתר". גם פוסקים נוספים שלא צידדו בהטלת איסור גורף כנגד השימוש 

בדרך  798שבת, הכירו ברגישות הענין ועמדו על חובת הזהירות המתחייבת מכך.במכשירים חשמליים ב

זו כותב הרב משה פיינשטיין שאין להרחיב את השימוש בשעון שבת מעבר לנוהג הקיים להפעיל בדרך 

זו את התאורה הביתית )"הבו דלא לוסיף עלה להתיר גם לבשול ומלאכות אחרות"(. זהירות זו 

העובדה שניתן עקרונית להפעיל באופן זהה את המיכשור התעשייתי כולו, מתחייבת לדעתו לנוכח 

בניגוד לעמדה זהירה זו, המרסנת ומגבילה את השימוש בשעון  799"ואין לך זלזול גדול לשבת מזה".

                                                           
ראו ניסוח הדברים בשו"ת במראה הבזק )א, ל( שעה שביקשו להסתמך על דברי הרב ישראלי  795

בתשובתו זו, על מנת ללמוד מהם הלכה להקשר הלכתי אחר: "למרות שהדברים נאמרו כהצעה, ולא 
 יף להקל למעשה". למעשה, הם ודאי מהווים סנ

בתשובה המופיעה בשו"ת במראה הבזק, המתוארכת לאלול תשנ"ג, משיבים לשואל שהתענין  796
בנוגע להיתר השימוש במיקרופון על פי דברי הרב ישראלי, כי דברי הרב ישראלי הם בגדר הצעה 

סק עוד המונחת בפני חבריו הרבנים. למעשה הם כותבים כי יישום ההיתר מותנה בכך שיצטרפו לפ
שני רבנים שיעיינו בנימוקיו של הרב ישראלי ויאשרום, שו"ת במראה הבזק, חלק ג, סימן לג. זאת ככל 
הנראה הרקע לכך שבמכון צומת חיפשו ומצאו תומכים בפסק לפני שהחלו בשיווק מערכת 

 .804"שבתקול", מערכת הגברה המותאמת לשימוש בשבתות, ראו להלן הערה 
שו"ת חלקת יעקב או"ח סימן קכד, מתוך תשובה שנכתבה בשנת תשכ"ה. האיסור הגורף נועד  797

למנוע התדרדרות שעלולה להביא בסופו של דבר לכך שיתירו אף "לעלות במעלית, או ליכנס בפתח 
כח החשמל, וכיו"ב שזה הנפתח ע"י כח החשמל או לנסוע ברכבת ההולכת בתוך העיר )טראם בלע"ז( ב

 ודאי אסור, ויש בזה גם חששא דאורייתא", חלקת יעקב, שם
כך לדוגמא הסביר הרב יצחק יוסף שהצורך להימנע מהפעלת מדיח כלים בשבת על ידי שעון שבת,  798

נובע מכך "שבעניני חשמל יש לנו להחמיר ולחוש ככל האפשר כל שאין צורך הכרחי בדבר, וכמו שכתב 
 ", הרב יצחק יוסף, ילקוט יוסף: אוצר דינים לאשה ולבת, ירושלים, תשס"ה, עמ' שנח. בחלקת יעקב

הרב משה פינשטיין, אגרות משה, אורח חיים, חלק ד, סימן ס. נוסף לאיסור זה, סבור הרב  799
פינשטיין ש"ברור" שאילו היו מחדשים מציאות זו "בזמן התנאים והאמוראים היו אוסרין זה, כמו 

דבריו אלו שימשו בסיס לרבים מהפוסקים אחריו, וראו לדוגמא ה לעכו"ם מטעם זה". שאסרו אמיר
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השבת, הרב ישראלי מציע מיוזמתו הרחבה של ההיתר, על מנת למצוא דרך להתיר אף את השימוש 

  800ברמקול בשבת.

וואה זו של דברי הרב ישראלי לגישתם של פוסקים אחרים בקשר לשימוש ברמקולים ואמנם, הש

בשבת, חשובה לא רק בהקשר ההלכתי המצומצם של השימוש במיקרופון בשבת. בעוד שאצל הרב 

ישראלי הבעיה ההלכתית ממוקדת בשאלת השמעת קול בשבת, העיון בדברי פוסקים אחרים מגלה 

חריפה לשימוש במיקרופון במסגרת התפילות הנאמרות בבית הכנסת שבעיני רבים קיימת התנגדות 

כך למשל, כתב הרב משה פינשטיין בתשובה מאותם שנים )שנת תש"ם( שאין  801אף בימות החול.

, ובדומה לכך כתב הרב 802לקרוא את המגילה דרך מיקרופון )ביום חול( מפני שהוא "ענין חדש"

"חלילה להנהיג חדשות שחובה להתרחק מהדבר משום ש שמואל הלוי ווזנר בתשובה לשאלה מקבילה,

 803כי זה תחילת הריסה".

                                                                                                                                                                             
ארחות שבת, חלק ג, ירושלים, תשס"ט, בספרם של הרב יצחק מרדכי רובין והרב יוסף שלום גלבר, 

עמ' רלב, שהתבססו על דברים אלו של הרב פינשטיין על מנת לאסור את השימוש במדיח כלים 
ן שבת. הרב יהודה ברנדס דן בתשובתו זו של הרב פינשטיין ובמקומם והשפעתם המופעל על ידי שעו

של "שיקולים ציבוריים וערכיים" הנובעים מתוך "הערכתו את מושג כבוד השבת, או האווירה של 
השבת, שאינה מאפשרת, לדעתו, הפעלת מיכון אוטומטי", ראו מאמרו של הרב יהודה ברנדס, 

. לדיון 115בת: שימור הרעיונות בהלכה", אקדמות כב )תשס"ט(, עמ' "שביתת כלים ואוטומציה בש
 –נוסף בדברי הרב פינשטיין והרב ברייש ראו עוד במאמרו של זאב לב, "טכנולוגיה בשירות ההלכה 

, וראויה לציון ביקורתו של הרב שלמה פישר 95-93)תשס"ד(, עמ'  15לחיוב או לשלילה", בד"ד 
 . 94טיין: "אולי ההפך, בזמן התנאים היו מתירים", זאב לב שם, עמ' המובאת שם לטענת הרב פינש

עם זאת, יש לציין שתכלית הצעתו אינה נוחיותו של האדם הפרטי שומר השבת, כי אם הרצון  800
"להגדיל הפצת תורה, ולהעסקת רבים בדברים שבקדושה, מה שאילולא כן היו עוסקים בדברים 

 רטו.בטלים, וד"ל", חוות בנימין, עמ' 
ראו לדוגמא את הדברים החריפים שכתב הרב משה שטרנבוך בתגובה לפניה שקיבל בענין היתרו  801

לעיל(: "ראשית אשתומם על כת"ר, ששואל בענין "רמקול" בשבת,  778של הרב אונטרמן )ראו הערה 
קבוע רמקול ולהשמיע בכך ש"ץ, והלוא זהו חיקוי  ואלו בחול שרי להכניס לבית הכנסת באופן

לרפורמיים", הרב משה שטרנבוך, "אם מותר להשתמש בשבת ויו"ט ברמקול חדש", אוצרות ירושלים 
ריח. וראו בהמשך דבריו שעל אף שמותר לענות אמן לברכות הנשמעות דרך -קיד )תשל"ג(, עמ' ריז

קול שופר דרך המיקרופון, והשוו זאת לנאמר לעיל הרמקול, ההיתר עלול להביא לכך שיבואו לשמוע 
. אף שהרב שטרנבוך מזוהה כפוסק בעל דעות קיצוניות, נדמה שהלך הרוח הכללי של 782הערה 

 הדברים הוא שהיה מקובל עקרונית על רבים מהפוסקים באותם ימים. 
ים חלק ב סימן קח. לדבריו אף שמסתבר שיוצאים בזה ידי חובת שו"ת אגרות משה אורח חי 802

שמיעת המגילה מעיקר הדין, ועל אף שלדעתו אין לחשוש שהיתר בענין זה יוביל לשימוש במיקרופון 
בשבת, אין לעשות כן מפאת ש"הוא ענין חדש", ועל כן "יש למחות כדי למונעם מלרדוף אחרי חדשות 

לחזק את דבריו הראשונים, )ובו מתוארכים התשובות לשנת תש"ם( אחרות". בתשובה נוספת שכתב 
הבהיר הרב פינשטיין שלדעתו צורך זה להתרחק מהחדשות נכון אף כשנוצר שעת הדחק המצריך את 
השימוש במיקרופון, ועדיף לפתור את הענין בדרך שתגרום לטירחה לכלל הציבור "שזה יותר טוב 

 משה, אורח חיים, חלק ד סימן קכו.  מלעשות דבר החדש הזה", שו"ת אגרות
הרב שמואל הלוי וואזנר, שו"ת שבט הלוי, חלק ה, סימן פד. הרב ווזנר מדגיש שלדעתו מעיקר  803

הדין יכול אדם לצאת ידי חובת שמיעת המגילה דרך המיקרופון, ומשום כך ייתכן ויש מקום להתיר 
אבל בנדון רגיל כמו שכ' כב' חלילה זאת במקרה מיוחד שבו אחרת עצם הקריאה עלולה להתבטל, "

להתיר חדשות". משום בעייתיות זו הוא אינו רואה בעין יפה את השימוש במיקרופון אף במקומות 
שאין בהם חובת יציאת ידי חובה בשמיעה כדוגמת שבע הברכות שתחת החופה. לדבריו אף ש"יש 

, אינם מעלים זאת על דעתם, ראו מקום שלא להרעיש כ"כ" כנגד העושים כן, "המהדרין מן המהדרין"
 רמה, וראו עוד במה שכתב שם בסימן מ לענין ברכת המזון.-שו"ת שבט הלוי, חלק י, סימן רמד
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מדיניות זהירה זו לא היתה רק מנת חלקם של רבנים אלה בלבד. מספר שנים לאחר שפרסם הרב 

ישראלי את תשובתו, פנה הרב ישראל רוזן מטעם מכון צומת אל פוסקי הלכה שונים בנסיון למצוא 

בפתח מכתבו לרב פנחס ברוך טולידנו מלונדון,  804של הרב ישראלי בנידון.תומכים שיצטרפו לפסיקתו 

מתייחס הרב רוזן אל מדיניות הלכתית זהירה זו כאל המכשול העיקרי העומד בפני ההיתר. הרב רוזן 

מתאר כיצד כנגד הצורך למצוא סידור הלכתי לבעיית הגברת הקול בשבת, ניצבת העובדה ש"הנושא 

מל" לחדשנות יתר". לדבריו מבחינה עקרונית ניתן "להציע סידורים ראויים הפך במידה מסוימת "ס

"למהדרין"" על מנת לפתור את מכלול הבעיות "מבחינה הלכתית 'פורמלית'", כך שהשאלה הנותרת 

היא: "האם בדורנו ראוי לגזור ולהרחיב בשל חששות של "כרסום", "שמא ילמדו" "הדימוי הרפורמי" 

  805ב הפסד כנגד שכר?".וכיו"ב כאשר יש לחש

ומאת הרב חיים דוד  806לאחר שבאותה שנה )תשנ"ד( התקבלו מכתבי תמיכה הן מאת הרב טולידנו

החלו במכון צומת בשיווק ה"שבתקול", מערכת הגברה מותאמת לשימוש ביום השבת, כאשר  807הלוי,

 808תוך עשור הוכנסו בפועל לשימוש מעל מאה מערכות שכאלו ברחבי העולם.

ברים הללו, נראה ברור כי הערכה נכונה של פסיקת הרב ישראלי בסוגיה זו, מחייבת לעמוד לאור הד

על משמעות מדיניות הפסיקה המרחיבה אשר באה לידי ביטוי בדבריו. כפי שראינו, הרב ישראלי לא 

                                                           
הרב ישראלי עבר יחד עם הרב רוזן על הצעותיו המעשיות והטכניות להפעלת מערכת הגברה  804

, ראו הרב רוזן, תחומין שבתית הלכה למעשה, ואף צירף את חתימתו לדף ההנחיות שהכין הרב רוזן
. אולם, ככל הנראה התנה הרב ישראלי את היתרו בהצטרפותם של שני 385לעיל, עמ'  763טו, הערה 

 לעיל. 796פוסקים נוספים, ראו הערה 
וזן מודפס יחד עם תשובתו של הרב טולידנו בתוך: הרב פנחס טולידנו, נוסח מכתבו של הרב ר 805

שו"ת ברית שלום, סימן כח, עמ' פח. וראו עוד בעמ' צח שם, הערתו של הרב רוזן על כך שהראשונים 
שיישמו היתר זה בפועל יהיו הקהילות הספרדיות דווקא "מפני שנגע הרפורמים לא פשה בקרבם כמו 

הוא העיר  371לעיל, עמ'  763מאמרו של הרב רוזן בנושא בתחומין טו, הערה  אצל האשכנזים". בפתח
"כי קיימת מעין רתיעה מעיסוק בנושא בשל דמיון לרפורמים אשר הכניסו מיקרופון בקצרה כי : 

לא הועלתה בספרות השו"ת אך  לביה"כ "שלא ברצון חכמים"". לדבריו על אף העובדה ש"נקודה זו
 דומה כי צילה מרחף בחלל בית המדרש".

"בסיכום הדברים, הנה לפי מה שבררנו בחסד עליון הנני "כיהודה ועוד לקרא" ומסכים הולך  806
להתיר את השימוש ברמקול לצורך מצוה בשבת, וכפי הסכמת גאון דורנו רבי שאול ישראלי שליט"א 

 .388לעיל, עמ'  763הרב רוזן בתחומין טו, הערה  בתוך מאמרו שלבתשובתו...", 
. מעניין לציין כי הרב 386לעיל, עמ'  763מכתבו מצוטט במאמרו של הרב רוזן בתחומין טו, הערה  807

בהיותו רבה הראשי של ראשון לציון, ראו תשובת גיה זו בשנת תשי"ג חיים דוד הלוי כבר התעניין בסו
מן הראוי לציין עוד, כי הרב הרב אליעזר יהודה ולדינברג שנשלחה אליו בשו"ת ציץ אליעזר ד, כו. 

חיים דוד הלוי נודע בהתנגדותו למנגנוני הגרמא מבית מכון צמת, ואף ציטט בספרו מתוך הסכמה את 
 .ו, כז( ;ראו שו"ת עשה לך רב )ג, כגצאו בענין זה, נוסח הפשקווילים שי

 
"הר"ש ישראלי אישר הלכה למעשה להציע סידור כזה בבתי כנסת, וכן לבתי מלון לעריכת סדר, 808

מצוה וכד'... כיום )תשס"ו( פועלים בארץ ובעולם כמאה מכשירים כאלה, -לבתי אבות, לאירועי בר
לבנטיים במקומות הללו", הרב ישראל רוזן, תחומין כו, כולם בהסכמת רבני הקהילות או הרבנים הר

. מהתיאור השיווקי המופיע באתר מכון צומת מתברר כי במדינת ישראל לא 97לעיל, עמ'  753הערה 
כולן בבתי  : "בחו"ל פועלות מערכות כאלו בארצות שונות,הוכנס המכשיר לשימוש בקרב בתי כנסת

כנסת אורתודוכסיים )בלבד( ועל דעת רבניהם. בישראל הציוד הותקן במספר אולמות תרבות, בבתי 
מלון, בבתי אבות ואפילו כציוד נייד המושאל לאירועים כמו 'בר מצוה' וכד'", "מיקרופון והגברת 

 קול", באתר מכון צומת:
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=251&ArticleID=116 
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נרתע מפני החשש שעמד לנגד עיני פוסקים רבים מפני הכנסת טכנולוגיה חדשה לשימוש בעולם 

ל, ומהרגשתם שיש להתרחק מכל חידוש הנושא גוון בעייתי של חיקוי מנהג ההלכה ככל

עלינו להבין מה גרם להסתכלותו השונה של הרב ישראלי, ומה הוביל לכך שהוא מוכן  809הריפורמים.

 היה לעמוד בגאון מאחורי היתרים בנושאים שהרתיעו כל כך פוסקי הלכה אחרים.

אלי, נקדים מספר מילים בדבר הקושי לעמוד על מרכיביה בבואנו להציע הסבר לעמדתו של הרב ישר

השונים של עמדה מעין זו. גורמים שונים ומגוונים נוטלים חלק בהחלטתו של הפוסק אם להימנע 

ממתן היתר בנושא נתון מחשש שמא יוביל הדבר לתקלה משום הדמיון שקיים לדעתו בין הסוגיה 

ניתן לייחס הבדלי השקפות בין פוסקי הלכה בשאלות הנידונית לבין מנהגם של הרפורמים וכדומה. 

מעין אלה לגורמים שונים, כגון הערכות נבדלות של מידת הסיכון הקיימת בהצעה נתונה, כמו גם 

הערכה שונה של מידת התועלת שתבוא מההיתר. בהערכת מידת הסיכון שקיים בהוראת ההיתר 

יוביל להתדרדרות לכיוון הבלתי רצוי,  הפוסק נותן את דעתו הן למידת ההסתברות שההיתר אכן

כאשר סיכוי זה משוקלל ביחס להערכתו את חומרת התופעה הבעייתית מפניה נשמרים. כלומר, בעוד 

שהערכה מתונה של חומרת הענין תצדיק נקיטתם של אמצעי זהירות שהינם בהתאם, ייחוס חשיבות 

 זהירות מפליגים.  רבה יותר לתופעה הבעייתית תגביר את הנטיה לנקוט באמצעי

במקרה שלפנינו, ברור שאין לייחס את עמדתו של הרב ישראלי המתעלמת מחשש הדימוי לרפורמים 

לתפישה עקרונית הממעטת בגודלה של סכנת הרפורמה כשלעצמה. התנגדותו העקבית והתקיפה של 

מצידם  הרב ישראלי במשך שנים רבות בכל עת שבו זיהה התפשטות של תנועת הרפורמים ונסיון

אינה מותירה כל ספק בדבר הערכתו השלילית העקרונית הקיצונית  810להחדיר את השפעתם ארצה,

  811ביחס לתנועה זו.

אשר על כן, יש להתייחס אל מרכיב זה כאל רכיב שולי בנסיון להבין מקור חילוקי הדעות שבין 

שאלת היחס ההלכתי  הפוסקים בנושא דידן, ונראה שעלינו להתמקד בשאלה כללית הרבה יותר והיא

 הראוי אל הטכנולוגיה החדישה ושילובה בעולם ההלכה.

 

                                                           
כי ההתנגדות להצעה הינה  97לעיל, עמ'  753ראו הערתו של הרב ישראל רוזן, תחומין כו, הערה  809

"בעיקר של 'מדיניות הלכתית' הנובעת מהיותו 'סמל הרפורמה'". למקורות נוספים הקושרים במפורש 
 Rabbi Shlomoני הריפורמים, ראו בדברי הרב שלמה ברודי: את איסור הפעלת המיקרופון לחשש מפ

Brody, "Polemics and the Orthodox Prohibition Against Microphones on Shabbat" ,
 באתר:

 -on-microphones-against-prohibition-orthodox-the-and-http://text.rcarabbis.org/polemics

brody/-shlomo-by-shabbat 
בפתח דבר לגליון ברקאי שבו פרסם הרב ישראלי את דבריו בענין השימוש במיקרופון נציין כי  810

אותה שנה מול גורמים ריפורמיים. בשבת, כותב משה קרונה על "המערכה הקשה" שהתנהלה ב
לדבריו "ברור הדבר כי במדינת ישראל לא ייפסקו הנסיונות הבלתי נלאים להכניס את הריפורמה 

 . 11אפילו דרך סדקים", משה קרונה, "למרנן ורבנן", ברקאי ה )תשמ"ט(, עמ' 
בגאון בתורה ובמדות, , וכן 378-369; 89לעיל,  734 ראו על כך בהרחבה בהרבנות והמדינה, הערה 811

: "לאורך כל שנות חברותו במועצת הרבנות הראשית, היה הרב ישראלי מן 85לעיל, עמ'  735הערה 
  לשהו בארץ".התקיפים ביותר בהתנגדות הנחרצת למאמצי הרפורמים לקבל מעמד חוקי כ

http://text.rcarabbis.org/polemics-and-the-orthodox-prohibition-against-microphones-on-shabbat-by-shlomo-brody/
http://text.rcarabbis.org/polemics-and-the-orthodox-prohibition-against-microphones-on-shabbat-by-shlomo-brody/
http://text.rcarabbis.org/polemics-and-the-orthodox-prohibition-against-microphones-on-shabbat-by-shlomo-brody/
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  ומדיניות הלכתית אידיאולוגיההלכה 

לבחינת השימוש "בטכנולוגיה מודרנית בשירות חיי הדת היהודית", טען זאב לב  812במאמר שהקדיש

ולוגיות מתחרות. כי פוסקי ההלכה במשך הדורות האחרונים נחלקים בענין זה בין שתי עמדות אידיא

התקדמויות את ההסתייעות ב , כל עוד אין מדובר במצבי פיקוח נפש,בעוד שישנם פוסקים השוללים

טכנולוגיות המביאים "לשינויים מרחיקי לכת" בצורת החיים של היחיד והקהילה, מצויים אחרים 

נערים דרך התומכים באימוצם של הללו בלב שלם. לדבריו, בעוד החכמים שבקבוצה הראשונה מת

החכמים  813קבע מחידושים אלה, ומקפידים להדגיש ולהבליט את הצדדים השליליים העולים מהם,

במחנה השני מתייחסים להתקדמויות אלו בגישה הפוכה. בעיני הללו כל התקדמות מעין זו מחייבת 

 התעמקות הלכתית וחתירה למציאת פתרון הלכתי שיאפשר ליהודי הדתי "לחיות בעולם מודרני,

  814להיות שותף מלא בחיים הכלכליים והתעשייתיים" של זמנו.

פירצת חומת השבת  ;לאור דברים אלה יש מקום למחשבה כי ההדגשה של סכנת ההידמות לריפורמה

וכו' המצויה בדברי חלק מהפוסקים, מוקצנת בהשפעת גישה שמרנית בסיסית המבקשת לשמור על 

כך לאימוצן של טכנולוגיות חדישות שיגרמו לשינוי  אופי ואווירת השבת הנושנה, ומתנגדת משום

צורתה. מנגד, ניתן להבין כי מוכנותם של פוסקים אחרים, דוגמת הרב ישראלי, להסתמך על פתרונות 

שיפחיתו את חשש ההידמות לרפורמים, מוסברת על רקע גישתם החיובית הכללית לשילובן של 

ן הפוסקים מוסברת לא על פי מידת רתיעתן מפני החלוקה בי 815טכנולוגיות חדישות בחיים הדתיים.

התנועה הרפורמית, כי אם לאור התייחסותם הכללית הרבה יותר לשאלת שינויין וערעורן של 

 מוסכמות נושנות באשר הן. 

נקודת מבט זו מאפשרת בחינה מחודשת של תשובות הרב ישראלי שנסקרו בפרק זה, על רקע העובדה 

גישה חיובית ביחס לשאלת המדיניות ההלכתית הראויה ביחס למקומן של שכולן מביאות לידי ביטוי 

טכנולוגיות חדישות בעולמו של האדם הדתי, ורצון לאמץ כל חידוש שיכול לתרום ולהוסיף לאורח 

חייו של האדם המאמין. כך בהתייחסות הנינוחה ובקבלה הפשוטה של המנהג להשתמש בשעון 

                                                           
 לעיל. 799ראו, הערה  812
בדרך זו טען הרב ישראל רוזן כי מקורה של ההתנגדות החריפה שיצאה מטעמם של מנהיגי  813

הרבנות החרדית בבני ברק ובירושלים כנגד ההיתר להפעיל קלנועית בשבת, מצויה בגישה עקרונית 
לוב ואימוץ הטכנולוגיה בהלכה. הוא מדמה זאת למקרים דומים אחרים וכותב כי הדוחה את שי

שסקרה  ", מתוך מאמרה של לירון נגלר כהן,לדעתו "זו מלחמה אידיאולוגית נגד טכנולוגיה וחדשנות
עיל. השוו זאת לדברים שכתב הרב ל 773במסגרת כתבה עיתונאית מקיפה את צדדי הפרשה, הערה 

רוזן מספר שנים לאחר מכן, בהם תלה את דעת האוסרים בחשש מפני כרסום השמירה על איסורי 
השבת, כאשר לעומתם "הכרעת המתירים היא שפרסום נאות מאפס חששות אלו", הרב ישראל רוזן, 

 :9.9.07בתאריך  NRGנוע תנוע", פורסם באתר  –"ואף על פי כן 
 http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/634/320.html.  

 . 86לעיל, עמ'  799, הערה 15זאב לב, בד"ד  814
ראו את דבריו של זאב לב שם, הערה קודמת, בענין ההתנגדויות להקמת המכון המדעי הטכנולוגי  815

 . 97-94והאידיאולוגיה שמאחוריהן, שם עמ' 
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ן ורמקול בבית כנסת בשבת, כמו גם בשאלת היתר הפעלת בהצעה לאפשר הפעלת מיקרופו 816שבת;

כסא גלגלים חשמלי בשבת, ופתרון בעית החליבה הנוגעים כולם בדילמה שבין מדיניות הלכתית 

 שמרנית, לבין הנכונות לנצל באופן זהיר את הטכנולוגיה החדישה להעצמת אווירת השבת והיום טוב.

הניצב ביסוד פסיקות אלה, מאפשר הערכה מלאה יותר השקפתי -תיאור זה של הבסיס האידיאולוגי

של מעורבותו הרבה של הרב ישראלי בנושאים הלכתיים אלה, כמו גם הבנה של הבסיס לשותפות 

העמוקה בינו לבין מכון צומת אשר הוזכרה לעיל. לא בכדי מצאו במכון צומת אצל הרב ישראלי אוזן 

ית לפעולותיהם. שותפות זו יסודה בהשקפת עולם קשבת ולא בכדי ראו הם בו משענת הלכתית מרכז

 משותפת בדבר היחס שבין התורה לבין ההתקדמויות הטכנולוגיות והחברתיות של העולם.

רבנית בשאלת שילוב טכנולוגיה בחיי הדת אינה -שצויין לעיל, המחלוקת הפנים בתיאורו של זאב לב

הן למצדדי "שילוב ההלכה בחיים", כמו גם  נוגעת למחנאות אידיאולוגית. הדוגמאות המובאות על ידו

, שכן אולם, מדובר אך בתמונה חלקית 817למתנגדים לכך, לקוחים כולם מקרב עולם הרבנות החרדית.

בהקשר האמור ניתן לזהות הבחנה ברורה בין רבנים המשתייכים למגזרים אידיאולוגיים שונים. על 

רוש את משנתה של מכון צומת בשאלת מקומה הרב ישראל רוזן, בבואו לפהבחנה מגזרית זו הרחיב 

של "הטכנולוגיה בשירות ההלכה" בכל הקשור לאפשרות תפעולה של ")ב(חברה ומדינה יהודית 

 מודרנית על פי התורה".

בסוגיות הלכתיות הנוגעות לניהול חיי ציבור ומדינה, הכוללים בין השאר את שאלת לדברי הרב רוזן, 

כמו גם אספקת  ות הצבא והמשטרה, החקלאות והתעשייה הכבדה,תפעולם של בתי החולים, מערכ

, ניכר הבדל ברור בין המחנות. בסוגיות אלו ניתן לראות כיצד שירותים חיוניים דוגמת המים והחשמל

"כל רבני הציונות הדתית" נוקטים בקו ברור של נסיון למצוא פתרון הלכתי חיובי לבעיות השונות 

וכל זאת מתוך תפישה "שלפיה התורה היא 'תורת חיים',  818החדישה,דרך ההסתייעות בטכנולוגיה 

                                                           
ראו במאמרו של זאב לב, הערה קודמת, שזוהי אחת מהדוגמאות המרכזיות בעזרתם הוא מבסס  816

את התיזה המרכזית שלו בדבר המחנות האידיאולוגיות בנוגע לשימוש בטכנולוגיה חדישה בשירות 
 . 93-92ההלכה, שם עמ' 

שאלת ניהול חיי הדוגמאות ההלכתיות בהם נוקט זאב לב להדגים את דבריו אינם קשורים ל 817
מדינה יהודית, ולדעתו קיימת המשכיות ישירה בין המחלוקת בימינו בשאלת השימוש בשעון שבת 
למחלוקות לפני עשרות ומאות שנים בסוגיות שעלו מההתקדמות הטכנולוגית באותם ימים )אפיית 

ב זאב לב מצות מכונה, שטר מכירת עסקים לנכרי בשבת(. נוסף לכך, הדמויות הרבניות אותם מצי
 . 96-93בשני צדי המתרס הנם כולם דמויות מובילות בעולם הרבנות החרדית, ראו דבריו שם עמ' 

במקום אחר תיאר הרב רוזן את דרכה של מכון צומת לחפש פתרונות בהתאם "להשקפת עולמנו  818
לרתום את חידושי המדע והטכנולוגיה לטובת ההלכה" כאשר הפתרונות עצמם נעשים "באמצעות 

, ראו: ידורים הלכתיים טכנולוגיים... מבית מדרשם של הרב ש"ז אוירבך והרב שאול ישראלי זצ"ל"ס
 הרב ישראל רוזן, "אספקת מים בשבת במבנים רבי קומות", באתר צומת:

77&ArticleID=654http://www.zomet.org.il/?CategoryID=2  
והשוו למה שכתב הרב רוזן במאמרו הפרוגרמטי בהיותו חבר המכון המדעי טכנולוגי, הרב ישראל 

: "אמונתנו היא כי... ניתן לרתום 65-59רוזן, "ההלכה והחיים המודרניים", מורשה ב )תשל"ב( עמ' 
, וכן ב"מאמר הכללי" 64את הטכנולוגיה למרכבת השבת ולהיעזר בחידושיה למען השבת", שם עמ' 

לעיל: "על דגלנו חרטנו את סיסמת "מדינת התורה", והגישה הנקוטה בידינו  730בתחומין א, הערה 
 היא שילוב הלכטכני והלכמדעי בכל תחומי החיים".

http://www.zomet.org.il/?CategoryID=277&ArticleID=654
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=277&ArticleID=654
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בעוד שבקרב הרבנות החרדית נושבת "רוח שלילית  819ויש בה פתרונות לכל הדורות ולכל המצבים",

כפי שראינו לעיל, גם כאשר מתעוררת בעייתו  820במידת מה, או אי אכפתיות, כלפי סוגיות אלו".

בים בעולם הרבנות החרדית לאסור את השימוש בקלנועית על הפרטית של האדם המוגבל, נטיית ר

 מנת שלא לפגוע באווירת השבת הציבורית.

זהה לעמדת היסוד  821מגמה אידיאולוגית ציונית דתית זו העומדת בבסיס פעילותה של מכון צמת, 

ולא בכדי ציינו  822שמתוכה פעל הרב ישראלי שנים קודם לכן בהקמת כתב העת "התורה והמדינה",

העורכים בפתח הקובץ ההלכתי הראשון שיצא מטעם מכון צומת, כי למעשה מדובר בכרך הארבעה 

 823עשר של "התורה והמדינה".

                                                           
כי מגנוני הגרמא המסופקים  במאמר המוקדש לבירור מקומן של ההערמות בהלכה, טען הרב רוזן 819

על ידי מכון צומת, דומים לפתרונות הלכתיים דוגמת מכירת החמץ, היתר עסקה וכו' בכך שהנם 
בבחינת "תקנות ציבור" של חכמים. "תקנות" אלו מביאות לידי ביטוי השקפת עולם הלכתית הגורסת 

ם את  זרימת החיים על פי ש"לפי הנסיבות המשתנות, יש מקום להסדרי הלכה לגיטימיים, המאפשרי
סעיפים הלכתיים עוקפים המצויים בשולחן ערוך". הדבר נובע לדבריו מהפנמה מלאה של ההשקפה 
הרואה את מטרת ההלכה בהיותה "תורת חיים" המכוונת את האדם במסגרת עולם משתנה, הרב 

. ראו עוד: הרב 120; 113ישראל רוזן, "על "הערמות" כמדיניות הלכתית", אקדמות יא )תשס"ב(, עמ' 
; הנ"ל, "הלכה 222-209ישראל רוזן, "הערמות הלכתיות כתקנות ציבור", תחומין כא )תשס"א(, עמ' 

)"'ניצול' סעיפי הלכה להקלת  105-99)תשס"ד(, עמ'  15עמיתים או עימותים?", בד"ד  –וטכנולוגיה 
והן מעידות על היות תורתנו 'תורת  חיי הציבור... הנחזות כ'חיפוש קולות' ו'הערמות', הן לגיטימיות...

(. להתמודדות ראשונית מטעם אנשי מכון צומת עם בעיית ההערמה הקשורה 102חיים'", שם עמ' 
  .7-5מהותית במפעלם, ראו: הרב אורי דסברג, "הערמה", צמת ג )תש"ם(, עמ' 

ס למה שהוא . הרב רוזן כותב זאת בהתייח101-100)תשס"ד(, עמ'  15הרב ישראל רוזן, בד"ד  820
תגובה למאמרו -מגדיר כבעיית ניהול "מדינה יהודית בעידן הטכנולוגיה המודרנית". במאמר המשך

לעיל, הוצעה ההגדרה התמציתית הבאה לאידיאולוגיה זו:  818של הרב רוזן משנת תשל"ב, הערה 
ות הדתית כי ניתן לקיים מדינה מודרנית שומרת תורה. השקפת "מבחינה אידיאולוגית טוענת הציונ

עולמנו הוא כי תורתנו היא תורת חיים, המאפשרת קיום מדינה וחברה בכל זמן שהוא לפי חוקיה 
 . 77וגזרות חז"ל", מתוך: אורי בן נון, "המדינה המודרנית וההלכה", מורשה ג )תשל"ב(, עמ' 

גי ממנו פרש הרב רוזן, ואשר מננו פרש גם זאב לב שהיה בין זאת להבדיל מהמכון המדעי טכנולו 821
מיסדיו, וזאת מחמת הרוח השמרנית שנשבה בה. על כך ועל חילוקי המגמות האידיאולוגיות ראו 

זכרון אישי" עיתון  –במאמר ההספד שכתב הרב ישראל רוזן על מורו: הרב ישראל רוזן, "פרופ' לב 
 , באתר:03.11.04הצפה מיום 

http://www.hazofe.co.il/web/newsnew/katava6.asp?Modul=24&id=27636&Word=&gila

yon=2170&mador= 
בהסבר תפקידה של  פתח הדבר לכרך הראשון של תחומין מצטט בהרחבה מדברי הרב ישראלי 822

הכתיבה ההלכתית בנושאי הלכות מדינה כחלק מתכנית פעולה מעשית להביא לידי מימוש חזון 
מדינת התורה. לדברי העורך ייסודו של כתב העת בא לנוכח העובדה שבמרוצת הזמן "חזון גדול זה 

והחזון", ראו  הולך ונחלש בתודעתנו", כאשר מתפקידו של כתב העת החדש "לעורר ולחדש את הרעיון
 .1"עם הקובץ", תחומין א )תש"ם(, עמ' 

הרב "מראשית דרכו של "תחומין" ראינו את עצמנו צועדים בצילו של ענק הרוח וההלכה מו"ר  823
זצ"ל. הקדמת כרכנו הראשון סיפרה, שלמעשה לא כרך א הוא זה אלא כרך יד של  שאול ישראלי

ישראלי ללוות את מפעלנו... ואנו כננסים צעדנו "התורה והמדינה"... חמש עשרה שנה המשיך הרב 
 .  4בעקבותיו", הרב אורי דסברג, "לקדושים אשר בארץ המה", תחומין טז )תשנ"ו(, עמ' 

http://www.hazofe.co.il/web/newsnew/katava6.asp?Modul=24&id=27636&Word=&gilayon=2170&mador
http://www.hazofe.co.il/web/newsnew/katava6.asp?Modul=24&id=27636&Word=&gilayon=2170&mador
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על הרקע הנ"ל, נראה שנוכל להבין דבר מה נוסף. לטענת אנשי מכון צומת הם השתיתו את פעילותם 

ואמנם,  824רב ישראלי.ככלל על פסקיו של הרב שלמה זלמן אוירבך לא פחות מאשר על פסקיו של ה

למרות העובדה שכאמור הרב ישראלי מוזכר במאמר בתחומין כפוסק המרכזי שנתן את הגושפנקא 

ההלכתית להפעלת כסא הגלגלים החשמלי בשבת, בתיאורים שכתב הרב ישראל רוזן שנים לאחר מכן 

כמי  מתקבלת תמונה שונה. הרב רוזן מתאר את מעורבותו המרכזית של הרב אוירבך בסוגיה

הדגשה זו,  825שהתייצב למעשה מאחורי ההיתר ואף נתן את הדחיפה הראשונית לעצם העיסוק בענין.

למפרע, של מקומו המרכזי של הרב אוירבך ברורה לחלוטין לאור מעמדו הסמכותי המיוחד בתוך 

 עולם ההלכה החרדי שמתוכו הגיעו מרבית ההתקפות כנגד ההיתר. 

קיימת ביחס לנושאים אלה, אף שכמובן אין מדובר בדיכוטומיה לאור חשיבות ההבחנה המגזרית ה

של ממש, נוכל להבין את מוכנותו של הרב ישראלי להתייצב באופן רשמי בתשובה כתובה מאחורי 

היתרו, לעומת הימנעותו של הרב אוירבך מכך. אף שהרב אוירבך עצמו נקט בעניינים אלה קו יוצא 

שות מירבית לקשיי הפרט ולרווחתו, הוא נמנע מלהתייצב בגלוי דופן בקרב הרבנות החרדית, תוך רגי

הבין  827אף שבאופן אישי הוא ראה לנכון להתיר את הענין,  826מאחורי עמדה בעייתית ומותקפת.

                                                           
לעיל. השוואת נוסח  771לעיל. ראו עוד את המכתבים שבהערה  731ראו את שציטטנו בהערה  824

מכתבים אלה מגלה כי מקומו של הרב ישראלי מובלט בתשובה המופיעה באתר הבית של מכון צומת 
המיועד לציבור הדתי לאומי, שם צויין כי "השיטה קיבלה, לפני שנים רבות, את ברכתם של פוסקים 

ל". בנוסח המכתב שנשלח לרבנים שבכל מובהקים ובראשם הגר"ש ישראלי והגרש"ז אוירבך זצ"
הארץ מובלטת דווקא מקומו של הרב אוירבך בנתינת ההיתר ובדחיפתו, וזאת כמובן אף במכתב 

 לעיל(. 777שנשלח לרבנים מבני ברק )הערה 
לעיל. והשוו לאופן בו תיארו זאת בהעלמת שמו של  777ראו על כך במכתבים המצוינים בהערה  825

הרב אויברך )"שניים מגדולי הפוסקים בירושלים פנו למכון צמ"ת"( במסגרת המאמר המקורי 
התיאור הראשוני של הפרוייקט  , כמו גם במסגרת37עמ'  לעיל, 756הערה בתחומין, יאיר מאיר, 

 לעיל. 754בצמת ד, הערה 
השוו זאת לסירובו של הרב אהרונסון רבה של תל אביב, להעניק למתיישבים אישור בכתב בענין  826

. בנוגע 116לעיל, עמ'  734הצטרפותו להיתר בסוגיית החליבה בשבת, ראו במאמרו של פלס, הערה 
לשאלת השימוש במכשירי גרמא, ובשאלת השימוש בקלנועית בפרט נפוצו משמו של הרב אוירבך 
אמירות שונות וסותרות על ידי תלמידיו הקרובים, וראו על כך ועל הקושי לעמוד על בירור דעתו של 

ריא. ייתכן כי עמימות זו -לעיל, עמ' רט 770ב משה הררי, הערה הרב אוירבך בסוגיה זו, בדברי הר
משקפת את רצונו להימנע מפסיקה התמוהה לתלמידיו, וכן את דרכו לנקוט בפלך השתיקה ובשימוש 

ו עד הסוף. ראו בשפת הסתרים, באופן שהוביל לכך שאף גדולי תלמידיו לא תמיד הבינו את דעת
בהקשר לך את פתיחתו של הרב מרדכי הלפרין למאמר שהקדיש לבחינת דרכו הפסיקתית, ובו ביטא 
את תחושתו שאף לאחר ששימש את הרב אוירבך מעל שלושים וחמש שנה, עדיין לא הצליח תמיד 

ק את לרדת לסוף דעתו: "היה צורך ללמוד את תשובותיו, להבין. השתדלתי. אך דומני שהבנתי ר
. בעוד הרב הלפרין 17לעיל, הציטוט שם עמ'  698שרצה הוא שאבין", הרב מרדכי הלפרין, הערה 

מדגיש את רצונו של הרב אוירבך למעט את החשש ששומעי לקחו יטעו בהבנת הדברים באופן שתוליך 
פרסם פסק הלכה תמוה העלול לפגוע במעמדו בקרב חבריו לטעות, אחרים הדגישו אף את הרצון לא ל

הרבנים, ראו אמיר משיח, מחשבת ההלכה במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבך, חיבור לשם קבלת 
. על מקומו של חשש זה 154 -137גן, תשס"ח, עמ' -אילן, רמת-תואר דוקטור, אוניברסיטת בר

 Aviad Yehiel Hollander, "Theלנדר: בפסיקתו של הרב אוירבך, ראו מאמרו של אביעד הו

Relationship Between Halakhic Decisors and their Peers as a Determining Factor in the 

Acceptance of their Decisions – A Step in Understanding Interpeer Effects in Halakhic 

Discourse", Jewish Law Association Studies, 20 (2010), pp. 96-108. 
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שבקרב הציבור אליו השתייך הדבר עלול להיתפש כחדשנות שיש להתרחק ממנה. בניגוד לרתיעתו של 

אלי לא נרתע שכן עבורו מדובר היה בעמדה הלכתית הרב אוירבך מפרסום פסיקתו, הרב ישר

  828המתקבלת ברצון ובאהדה בקרב בני קהילתו.

אם עד עתה עמדנו על הקשר שבין פסיקותיו של הרב ישראלי לגישה הרווחת בקרב רבני הציונות 

הדתית, נראה שיש להוסיף לכך הערה נוספת שתתייחס לייחוד האישי שלו גם ביחס לשותפיו לדרך 

ר הרבנות הציונית דתית, שהרי תיתכנה, כמובן, מחלוקות גם בין אישים המצויים בצדו המשותף במגז

 של המתרס האידיאולוגי. 

מציאות זו מודגמת יפה במחלוקת שבין הרב ישראלי לבין הרב רוזן בסוגיית השימוש בגרמא לפתרון 

 בעית החליבה. 

להמיר את דרך החליבה  829רוזנפלדבמסגרת הדיון בסוגיית החליבה בשבת, הציע הרב שלמה 

המקובלת הנסמכת ביסודו שלד דבר על ההיתר לחלוב לאיבוד )כאשר פעולה נוספת המתבצעת לאחר 

תחילת החליבה לאיבוד, גורמת לכך שהחלב מתחיל לזרום למקום אחר בו הוא נאגר ונשמר(, 

ת ההלכתית הקיימת ולהסתמך במקום זאת על עקרון החליבה בגרמא. לאחר שהוא מבהיר את התועל

בשיטה המוצעת, מוסיף הרב רוזנפלד הצעת ייעול שקיבל מידי הרב ישראלי, ולפיו התהליך יתבצע לא 

בעקבות פעולת גרמא יחידה כי אם "בגרמא דגרמא", כלומר פעולת הגרמא הראשונה תגרום 

 להתרחשותה של פעולת גרמא שניה שהיא זו שתתחיל בפועל את תהליך החליבה:

הרחיק עוד יותר את הדבר, הציע לפנינו מו"ר הר"ש ישראלי שליט"א להפעיל את מפעם "כדי ל 

הוואקום )העושה את פעולת החליבה, כנזכר לעיל( לא בגרמא אחת, אלא בגרמא דגרמא... הרב 

ישראלי נימק את הצעתו בכך, שאם לגבי גרמא במלאכה דאורייתא נאמרה ההסתייגות, שאין היא 

                                                                                                                                                                             
יש לציין עוד בהקשר זה את אישיותו המיוחדת של הרב אוירבך; קרבתו המשפחתית המיוחדת  827

לרב קוק, ועמדתו הניטראלית ביחס למדינת ישראל. יש שאף העלו את ההשערה כי הרב אוירבך עצמו 
. 209-206לעיל, עמ'  826החזיק במידה מסוימת בגישה ציונית דתית בנסתר, ראו אמיר משיח, הערה 

נוסף על כך, נראה שמוכנותו זו של הרב אוירבך להתיר את השימוש בפתרונות טנולוגיים תוך כדי 
המעטת משקלם של החששות מפי תקלות שונות מאפיינת את משנתו ההלכתית ככלל. ראו, הרב 

לעיל,  799. גישה זו בולטת למול דברי הרב פינשטיין הערה 43לעיל, בהערה  698מרדכי הלפרין, הערה 
וירבך בסוגיית החשמל בשבת, להלן. על ייחודם של דיוניו ההלכתיים של הרב א 826וראו הערה 

ובפרט משקלם הנמוך של שיקולי המדיניות הרחבים בפסיקה זו, ראו במאמרו של הרב שלמה ברודי: 
Rabbi Shlomo Brody, "The Legacy of Polemics: Microphones on Shabbat, Metzitzah, 

and the Rabbah Ordination":באתר , 
-be-metzitzah-shabbat-on-microphones-polemics-of-legacy-http://text.rcarabbis.org/the

brody-shlomo-by-ordination-rabbah-the-and-feh/ 
הבדלים שבין המגזר הדתי לאומי למגזר החרדי בכל הקשור לאימוץ היתרי הגרמא למיניהם, על ה 828

כמו גם להתיחסות להתקבלותה של גישתם ההלכתית של מכון צומת בקרב רבני הציונית הדתית, 
 , באתר:77-74ראו: הרב יצחק ברנד, גרמא כמעשה, עמ' 

http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25475 
וראו עוד דברים שהוסיף בהקשר זה במקום אחר, על כך שבמסגרת מלחמותיו כנגד היתרי הגרמא 

יצחק  גילה שישנם רבנים בציונות הדתית המתנגדים לפתרונות המוצעים על ידי מכון צומת, הרב
 ברנד, "כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק", באתר:

http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25555 
 לעיל. 740הרב רוזנפלד, הערה  829

http://text.rcarabbis.org/the-legacy-of-polemics-microphones-on-shabbat-metzitzah-be-feh-and-the-rabbah-ordination-by-shlomo-brody/
http://text.rcarabbis.org/the-legacy-of-polemics-microphones-on-shabbat-metzitzah-be-feh-and-the-rabbah-ordination-by-shlomo-brody/
http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25475
http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25475
http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25555
http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25555
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הרב רוזן התנגד להצעה זו משום  830ידא, לא כן הדבר לגבי גרמא דגרמא".מותרת אלא במקום פס

ההשלכות העתידיות העלולות לבוא בעקבותיו בהריסת דמותה של השבת. לדבריו, יש לבכר את 

השיטה הקיימת של החליבה לאיבוד על פני זו המוצעת של החליבה בגרמא, משום שהפתרון הקיים 

רים: "ולו בגלל שבגרמא ניתן להפעיל כל מפעל כלכלי בשל תירוץ אינו ניתן ליישום בשטחי משק אח

קלוש של הפסד ומניעת רווח, ואילו חליבה לאיבוד היא פתרון המיוחד רק לשטח הרפת. לדעתי 

לרפת יש חשש לכירסום רחב ביותר ולהתפשטות  -ואפילו גרמא דגרמא  -בהכנסת פתרון הגרמא 

   831ת לביצוע, ואחריתו מי ישורנו".הפעילות המשקית בשבת בדרכי גרמא הקלו

סוגיה זו מוכיחה כי אף בהשוואה לחבריו לדעה האידיאולוגית, ביטא הרב ישראלי לעתים עמדה 

הלכתית הממעטת במשקל שיש לייחס לחששות מפני תקלות עתידיות העלולות לצמוח מהיתר מקומי 

ד מהמקרים הללו סבר הרב ישראלי הניתן בהווה. ניתן היה לטעון שאין לראות בכך כלל, וכי בכל אח

מסיבות מקומיות שאין מקום לחששות השונים. כך למשל, בנוגע להפעלת המיקרופון בשבת, הוא 

  832סבר שההקפדה על רשימת התנאים המפורטים המגבילים את ההיתר פועלת לבטל חשש זה.

משקל המיוחס אולם מהצטברות המקרים נראה יותר שיש כאן ביטוי למדיניות כללית הממעטת ב

 833לחששות העתידיות, ומעדיפה להרוויח את התועליות החיוביות הצומחות מהמעשה המוצע בהווה,

בבחינת ברי ושמא ברי עדיף. אמנם במקרה הנידון אפשר לראות זאת גם כהתחשבות בהשלכות לטווח 

היות רחוק שיצמחו מהפסיקה בהווה, וזאת מתוך הבנה כי אף להימנעות ממתן ההיתר עלולות ל

מחירים והשלכות מרחיקות לכת. זאת משום, שאחת התועליות שיצמחו מפסק זה הוא הלקח 

                                                           
 .174-173עמ' לעיל,  740הרב רוזנפלד, הערה  830
. הרב רוזן ביסס 173עמ' לעיל,  740הרב רוזנפלד, הערה הערת הרב רוזן מצויה בתוך מאמרו של  831

לעיל, סימן נו, אות ד, שיש להעדיף דרכי היתר  766החזון איש, הערה  את דבריו על קביעת
. השוו לדבריו המתיישבים היטב על לבו של הציבור בכדי שההיתר לא יגרום לפרצה ב"חומת התורה"

לעיל, על המדיניות ההלכתית הזהירה המתחייבת בעת יישומן  753בסוף מאמרו בתחומין כו, הערה 
ש"בכל הדורות נמנעו מהיתרים הנראים לעיני הבריות של פתרונות הלכתיים, וזאת בהתאם לכך 

אמנם .98כ'מהפכניים', המשפיעים באופן דרסטי על אופי השבת ואווירתה", תחומין כו שם, עמ' 
( מתואר כיצד דרך החליבה בגרמא התקבלה 175מרו של הרב רוזנפלד  )שם, עמ' יצויין כי בנספח למא

למעשה כאפשרות מקובלת במסגרת דיון שהתנהל בישיבה משותפת של רבנים מחברת תנובה, 
מהמשקים הדתיים, ופוסקי הלכה שונים במגמה להגיע ל"הנחיות אחידות ברמת "מהדרין"". וראו 

הם דב אוירבך לדרך חליבה זו כ"היתר מרווח" שראוי לפרסמו, עוד הסכמתו הנלהבת של הרב אבר
 . 400לעיל, עמ'  740ראו במאמרו של הרב אורי דסברג בתחומין טו, הערה 

בדחותו חשש זה  371לעיל, עמ'  763השוו לניסוחו של הרב רוזן במאמרו בתחומין טו, הערה  832
דומה כי בעיה זו אינה קיימת, וגם בחו"ל ניתן בקלות להצביע על כך כי בטענה שבמדינת ישראל "

הציוד כיום שונה מזה שהיה נהוג בעבר ואין לראות בהכנסת מיקרופון לביה"כ מעין הזדהות עם 
 הרפורמה, חלילה".

תר מכון צומת למערכת ה"שבתקול" המשווקת על ידם, הערה השוו לנאמר בתיאור המופיע בא 833
לעיל. במענה לבעיית התדמית הרפורמית הבעייתית, נכתב שם בקצרה כי: "אין לנו עסק עם  808

 תשתנה התדמית". -'תדמיות'. ככל שהנושא יהיה מוכר יותר בבתי הכנסת ובבתי המדרש 
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החינוכי החשוב שלפיו התורה מסוגלת לתפקד בצורת "תורת חיים" ואינה מתנגדת לקידמה 

 834הטכנולוגית.

 

 סיכום

שה הכללית ייחודו של הרב ישראלי, אם כן, אינו בעצם ההיזקקות לשאלות שנידונו לעיל, כי אם בגי

עליה עמדנו לעיל לאמץ פתרונות הלכתיים אפשריים ולא להירתע מחידושים המשנים את אווירת ש

ביחס לנהוג ומקובל. הנסיון להסביר את המניעים שהובילו לעמדתו של הרב בהשוואה והשבת 

ישראלי בסוגיות השונות שנידונו לעיל מוליך למאפיינים אישיים המייחדים את דרכו 

דואלית, כמו גם למאפיינים קבוצתיים הנובעים מהיותו פוסק הלכות החי ופועל בקרב ציבור האינדיבי

 .ובהתאם להשקפת העולם המקובלת בצבור זה ציוני דתי

ההצבעה על השתייכותו של הפוסק לציבור הציוני דתי מובנת מאליה בסוגיות הקשורים ישירות 

ההקשר האידיאולוגי משפיע על הערכת חשיבותה למדינת ישראל ויישובה. בסוגיות אלו ברי לכל כי 

וחיוניותה של ההגעה לתוצאה הלכתית נתונה, כאשר בהתאם להערכה זו תיקבע מידת נכונותו של 

 הפוסק להסתמך על דעות הלכתיות יחידאיות וכדומה על מנת לבסס תוצאה הלכתית זו. 

גם ל פסיקת ההלכה של הרב ישראלי הנ"ל עכפי שראינו, ניתן להצביע על השפעת הגורם האידיאולוגי 

נראות לכאורה כמנותקות מכל אשר בשאלות דוגמת שאלת היתר הפעלת כסא גלגלים חשמלי בשבת 

 הקשר אידיאולוגי מגזרי.

 

                                                           
על ערנותו של הרב ישראלי להשלכות החינוכיות של הפסיקה ההלכתית, כמו גם להשלכות  834

החינוכיות מרחיקות הלכת שישנם להימנעות מפסיקה, תעיד מפעלו הגדול בעריכת "התורה 
 . 42-35לעיל, עמ'  734 והמדינה" וכפי שפירט בהקדמות העורך שם, ראו הרבנות והמדינה, הערה
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 אישי בהלכההמעמד החטיבה ה: 

 היתכנות הגיור ללא קבלת מצוות  – הליך הגיורפרק א: 

מר לבירור הביטוי ההלכתי 'גר שנתגייר כקטן שנולד בחוות בנימין סימן סז, הקדיש הרב ישראלי מא

במאמר זה, שעל אף התמקדותו העיונית נגע גם בעניני הלכה, טען הרב ישראלי כי הבנה  835דמי'.

מעמיקה של ביטוי הלכתי זה יכול לשמש כמפתח להבנת מהותו של הליך הגיור ככלל. לדברי הרב 

אלת ייחוסו האתני משפחתי של האדם, כאשר ישראלי, המוקד העיקרי של הליך הגיור מצוי בש

תהליך הגיור מכוון בראש ובראשונה להעביר את המתגייר מזהותו האתנית משפחתית הקודמת כבן 

הגיור אינו ממוקד באימוץ האמונה והדת היהודית על לעם נכר לחברות בכלל ישראל. להבנתו הליך 

ותו של האדם, וכלל אין להבין את משמעות ידי המתגייר, מרכזו של ההליך אינו מצוי בנבכי פנימי

ההליך כמעמד בו המתגייר כורת ברית בינו לבין הקב"ה. לדברי הרב ישראלי הגיור מאפשר את 

הצטרפותו של המתגייר לעם ישראל, ויש להבין את מהות ההליך כמעמד שבו המתגייר מעמיד עצמו 

 תקבלותו כבן לאומתם.לפני נציגי העם היהודי כולו, על מנת לקבל את הסכמתם לה

כהמשך וכפועל יוצא מהגדרתו העיונית מושגית הזו, אימץ הרב ישראלי הגדרה הלכתית יוצאת דופן 

בסוגיית קבלת המצוות בגיור, ולדבריו קבלת הגר על ידי בית הדין תקפה בדיעבד אף במקום בו חסרה 

 קבלת מצוות מצדו של המתגייר.

לאחר מכן ו ם שעל ידם בונה הרב ישראלי את הסברו המחודש,נציג תחילה את שלבי הטיעון העיקריי

נבקש לנתח את דבריו ולהשוותם לדיוניהם של פוסקי ההלכה בדורות האחרונים. לאחר שנעמוד על 

הייחוד שקיים בדבריו נבקש להצביע על האופן בו פרשנותו ההלכתית בסוגיה זו מושפעת מהשקפת 

וחדת של הגות והלכה החתומה בחותם אישיותו התורנית של מזיגה מיעולמו הציונית דתית, ומציגה 

 הרב ישראלי.

 "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי"

הרב ישראלי פותח את דבריו בקביעה כי אין להבין את הכלל ההלכתי "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי" 

אדם  כפי שעולה לכאורה מקריאה שטחית של לשונו, כאילו ההלכה מסתכלת על הגר המתגייר כעל

שנולד מחדש. אין כוונת הכלל ההלכתי לומר כי מונח בפנינו אדם שונה ונבדל מהאישיות הקודמת, 

מאותו נכרי שהתייצב בפני בית הדין והתגייר לעיניהם. אילו היה זה אכן מובנו וענינו של הכלל, הרי 

יץ והבחנה חדה שהיינו צריכים למצוא עדות הלכתית ברורה, בתחומים הלכתיים שונים, לקיומו של ח

בין אישיותו של המתגייר בעברו לבין מציאותו בהווה. ואולם, כשמחפשים בהלכה את ההשלכות 

ההלכתיות הצפויות מראיית המתגייר כאדם שנולד מחדש ללא כל עבר קודם נמצא שאין זכר 

                                                           
המאמר מבוסס על הרצאה שהעביר במסגרת כנס תורה שבעל פה מטעם מוסד הרב קוק, ופורסם  835

תכנו  -לראשונה בקובץ שיצא לאור בעקבות הכנס: הרב שאול ישראלי, "גר שנתגייר כקטן שנולד 
 כז. -ומובנו", תושבע"פ כט )תשמ"ח(, כב
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 836לדבר.

יע בתלמודים הרב ישראלי מצביע על כך שהכלל ההלכתי האמור, "גר שנתגייר כקטן שנולד דמי", מופ

אך ורק במסגרת דיונים הנוגעים לקשרי המשפחה שבין האדם לבין קרוביו, וכלל אינו מוזכר 

 837בהקשרים רבים אחרים צפויים.

 'ממצא' הלכתי זה מחייב את המסקנה כי יש לבחון מחדש את מובנו של הכלל האמור:

 

בריה חדשה, מנותק הנה כי כן, דבר ברור הוא, שרק לענייני ייחוס אנו רואים את הגר כ

מקרוביו, משפחתו ועמו הקודמים, אבל לא לשום ענין אחר. ויש צורך להבין לפ"ז מהו 

  838התוכן של "כקטן שנולד", שכוחו יפה רק בענין יוחסין, ולא לשום דבר אחר.

 

הוכחה נוספת לצורך בביאור מחודש של כלל הלכתי זה, מוצא הרב ישראלי בעצם קיומה של מחלוקת 

ר"ל מפראג לבין המשך חכמה, בשאלה אם כלל הלכתי זה נאמר ביחס לבני ישראל לאחר בין המה

קבלת התורה בהר סיני. כלומר החכמים הנ"ל חלקו בשאלה האם לאחר שקיבלו עם ישראל את 

 התורה "כגרים שנתגיירו", נידונו אף הם כולם כ'קטנים שנולדו' לענין ביטול קשרי האחווה שביניהם? 

האחרונים העוסקים בשאלה הנ"ל מוכיחה בעליל שאכן "יש כאן איזושהי טעות ואי העיון בדברי 

  839בהירות בהבנת הכלל ש'כקטן שנולד'".

                                                           
ו שהיו לו בנכריותו, ואין החייב לו ממון בנכריותו נפטר מחובו "אין בעלותו פוקעת מנכסי 836

כשנתגייר. אף הוא שחייב לאחרים אינו נפטר מזה בהתגיירו... אף עבירות שענשם בידי בי"ד, שעבר 
עליהם בנכריותו, אינו נפטר מהם לאחר שנתגייר, כל שחייבים על זה גם בישראל )אא"כ העונש 

רין עא, ב(. ואין עומדת לו הטענה 'שכקטן שנולד דמי'", חוות בנימין ב' הנוכחי הוא יותר חמור, סנהד
עמ' תט. יוצא מן הכלל בודד ויחיד, מוצא הרב ישראלי, בו מיושם כלל זה בענין הלכתי שאינו נוגע 
לשאלת ייחוסו של אדם, וזאת בדבריו של ר' יוסי )יבמות מח, ב( הדוחה את הטענה כי גרים 'מעונין' 

אים עליהם' כתוצאה מהתנהגותם קודם שהתגיירו, בטענה כי 'גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. ו'יסורין ב
על דברי ר' יוסי מעיר הרב ישראלי כי דעתו אינה אלא משום שלגר המנתק קשר עם עברו נמחקים כל 

ייר עוונותיו 'כאמור בירוש' )ביכורים ג, ג(', "ע"כ לא יתכן שיבואו עליו ענשים בידי שמים אחר שנתג
בידי שמים. ואילו דיני בי"ד לא פקעו, כפי שהבאנו לעיל", חוות  –וניתק עצמו מעברו. אך כל זה 

 בנימין שם.
"כך בענייני עריות, שאף אלה שהיה אסור בהם בהיותו נכרי, אינו אסור בהם בהתגיירו. קשרי  837

... כן, לענין עדות, אחוה וכן הקשרים בין האב והאם לילדיהם מנותקים מדין תורה באיסורי עריות
יכולים שני אחים )אפילו מן האם( להעיד באותה עדות, ולא גזרו בזה אפילו מדרבנן... עפ"י עקרון זה, 
ההלכה גם שאין גר יורש את אביו, דבר תורה, אלא שרבנן תיקנו שיירשנו )קידושין יז, ב( כי אינו 

 ", חוות בנימין ב' עמ' תט.מתייחס אחר אביו הנכרי )דכקטן שנולד מאליו דמי, רש"י שם(
 חוות בנימין שם. 838
 חוות בנימין שם עמ' תיא. 839
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המהר"ל מפראג כתב שישראל שבאותו הדור לא נידונו כקטנים שנולדו, והסביר בטעם הדבר כי הכלל 

לדברי המהר"ל היות האמור אינו מתייחס כי אם למתגייר הבא להתגייר מעצמו ללא כל כפיה. 

שבמעמד קבלת התורה נכפה הר סיני עליהם כגיגית הרי ש"כיון שהיו מחויבים לקבל את התורה, והיו 

לעומת דברי המהר"ל מביא הרב ישראלי את דבריו ההפוכים  840מוכרחים לזה, אין זה כקטן שנולד".

ום כך הותרו יחסי הסבור כי לאחר מתן תורה נידונו 'כקטנים שנולדו', ומש 841של המשך חכמה,

הקירבה שבתוך עם ישראל והותרו הכל לבוא בקרוביהם, ולא עוד אלא שלדעת המשך חכמה זהו 

המקור ממנו למדו חכמים על קיומו של כלל הלכתי זה. לדעת הרב ישראלי אין לקבל את דברי המשך 

משמעות ואולם מחלוקת קוטבית זו מוכיחה בבירור את הצורך להבהיר ולעיין מחדש ב 842חכמה,

 ובהגדרת הכלל. 

בדברים אלה הכשיר הרב ישראלי את הקרקע להצעת הבנה מחודשת הנוגעת להבנת מהות הליך 

הגיור, וכפי שנראה להלן, הסברו המחודש לדין 'גר שנתגייר כקטן שנולד דמי', משמש בידו כמפתח 

בגיור, וכפי  לתרץ את הקשיים בהם פתח והוא שמאפשר את חידושו המעשי בנוגע לקבלת המצוות

 שהוא עצמו מבהיר: "דומה שנבוא עד חקר הדברים, עם בירור מושג הגירות בכלל ותכנו". 

מכאן פונה הרב ישראלי לבירור מקיף של מהות הגרות, כאשר תחילה הוא בוחן את מקומו ומעמדו 

 של בית הדין במסגרת הליך זה. 

מתוך  843הליך הגרות ייעשו בפני בית הדין.במספר מקומות קבעו התוספות כי אין צורך כי כל מרכיבי 

שלושת המרכיבים: קבלת מצוות, מילה וטבילה, סבורים התוספות כי מעיקר הדין רק הראשונה 

חייבת להיעשות בפני בית הדין של שלושה. אמנם כשמעיינים בדבר קשה להבין את טעמו, שכן אם 

 844גר צריך שלושה משפט כתיב ביה",הצורך בבית דין נלמד מכך שהתורה מכנה את הגיור כמשפט, "

ובית הדין נחשבים כמי שקובעים את משפטו של הגר המתגייר, הרי שהסברא מחייבת לכאורה את 

 נוכחותם של בית הדין בשעת מתן 'פסק הדין', כלומר עם סיומו של הליך הגרות בשעת הטבילה:

 

כובא דוקא בפני מסתבר היה לכאורה שדוקא השלב המכריע שהוא הטבילה, שיהא זה לעי

שלושה, ואילו אליבא דאמת דוקא השלב הראשון, שאינו פועל כלום במעשה הגרות הוא 

                                                           
הרב יהודה ב"ר בצלאל לוואי, גור אריה, בני ברק, תשל"ב, עמ' רלה. ההפניה היא אל פרושו על  840

 פרשת ויגש מו, ה.
ת פרשההפניה היא אל פרושו על משך חכמה, תל אביב, תשל"ח, עמ' תכט. הרב מאיר שמחה כהן,  841

 ואתחנן, ה, כז.
אם אכן כל הקשרים ויחסי הקורבה נתבטלו הרב ישראלי דוחה את דברי המשך חכמה בטענה כי  842

לאחר מתן תורה, כדברי המשך חכמה, ונחשבו כאילו נולדו מאליהם, הרי ש"לא מובן כל עיקר 
 יא. ההתייחסות לשבטים, ולאבותינו הראשונים אברהם יצחק ויעקב", חוות בנימין שם עמ' ת

 מסכת קידושין, סב ע"ב, ד"ה גר. ;תוספות מסכת יבמות, מה ע"ב, ד"ה מי לא טבלה 843
 בבלי יבמות מו ע"ב. 844
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  845שצריך בית דין של שלשה.

 

לתמיהה זו מצרף הרב ישראלי טענה נוספת העולה מדיוק בלשונן של המקורות המתייחסים לבית 

לאים בית הדין תפקיד אקטיבי הדין לגיור. מהדיוק במקורות אלו עולה כי במסגרת הליך הגיור ממ

בקבלת הגר, והם אינם משמשים רק כאינסטנציה משפטית המקנה תוקף לפעולה משפטית המבוצעת 

בפניהם. מסקנה זו מבוססת על מספר מקורות בהם התלמוד מתייחס אל בית הדין כאל מי 

 ש'מקבלים' את הגר:  

 

ד, ב(: לא קיבלו גרים בימי דוד ומה זה שבגירות הדיון על קבלתו, כלשון הגמרא )יבמות כ

ושלמה, וכן לע"ל: לא יקבלו גרים. אם הפירוש של "בפני שלשה", היינו שצריכה הגירות 

נוכחות של שלשה )מעין מה שצריך בקידושין נוכחות של שני עדים( כי אז הלשון "קבלה" 

 846אינו הולם, שאין זה תלוי בקבלתם, אלא במעשה הגירות שהאיש עושה בעצמו.

 

וסף על הדיוק הלשוני הנ"ל, מבסס הרב ישראלי את קביעתו בדבר מעמדם האקטיבי של בית הדין נ

ומסכם כי דברים אלו מחייבים הסבר  847כמי שאחראים לקבל את הגר, בהבאת מספר ראיות נוספות,

 חדש. 

 הגיור ככניסת המתגייר לעם ישראל

בנה כי התנאי הראשון לכל הליך לדעת הרב ישראלי, ההסבר לשאלות ולתמיהות שהועלו טמון בה

הגיור הוא הסכמת עם ישראל לקבל את המתגייר אל תוכם. הסכמה עקרונית זו מוענקת על ידי בית 

                                                           
חוות בנימין שם עמ' תיא. הרב ישראלי מסביר כי קבלת המצוות 'אינה פועלת כלום' כדבריו, היות  845

ין "להתחרט ולחזור בו ואחר שקבל המתגייר מצוות בפני בית הדין, לפני שמל וטבל, יכול הוא עדי
מבלי שתהא עליו טענה שהיא. ואפילו אם נימול, כל עוד לא טבל אין עליו עוד תורת גרות, שכן בלי 

 שטבל עוד לא נכנס לכלל ישראל", שם. 
 חוות בנימין שם עמ' תיא. 846
הוכחה נוספת לתפקידם האקטיבי של בית הדין, מוצא הרב ישראלי בדברי חז"ל על כך שגר  847

יאלי אינו יכול להיות בטוח בכך שיוכל למצוא בית דין ש'יזדקקו לו', שיסכימו לטפל בענינו פוטנצ
ולגיירו. והרי אילו בית הדין היה נתפש כמי שממלא תפקיד סביל לחלוטין, אין כל מניעה מכך 
שהמתגייר יופיע בפני בית דין כלשהו, ויצהיר בפניהם על קבלת המצוות: "והרי חזינן שהקבלה היא 
לעיכובא. כמבואר במס' קידושין )סב, ב( בענין מקדש אשה "לאחר שיתגייר" שאמרו שם שאין זה 
בידו, שכן "מי יימר דמזדקקו לי' הני תלתא", מה תוכן "ההזדקקות", הרי יכול להצהיר בפני שלשה 
מישראל מבלי שיבקש הסכמתם )או אפילו בפני שלשה דיינים מומחים שיושבים במושב בי"ד( 

 –על עצמו כל תרי"ג המצוות ודקדוקיהם... ויאמר שמגייר עצמו, ומי מעכב בידו? ...ומה תוכן  שמקבל
 "נזקקים" או "אין נזקקים" לו?", חוות בנימים שם עמ' תיא. 
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הדין המחליטים 'לקבל' את הגר, ומבלעדי קבלה עקרונית זו, אין כל משמעות להצהרות שיצהיר 

 המתגייר ולמעשים שיעשה. 

 

שכלל ישראל מסכימים לקבל אותו תנאי ראשון, ברור, אם כן, שיסוד עיקרי הגירות, כ

]ההדגשות במקור[, וזה מתבטא בזה שבית הדין, שהוא בא כוחם של עם ישראל,  לקהלם

מחליטים לקבלו, שמודיעים לו מקצת המצוות, והוא מקבלם בפניהם. ועל כן, כל עוד לא 

 848נתקיים תנאי זה, אין בכל פעולות הגירות מצדו כל ממש.

 

הוא כניסתו של המתגייר לכלל ישראל, כניסה המותנית בראש ובראשונה בהסכמתם יסוד הגרות 

הבנה זו של  849העקרונית של באי כחם של עם ישראל, בדמות בית הדין, לקבל את המתגייר אל תוכם.

מהות ההליך, ושל תפקידם של בית הדין במסגרתו, בכחה להסביר גם כן מדוע רק שלב קבלת המצוות 

 ני בית הדין: חייב להתבצע בפ

 

ועל כן, גם עיקר מה שצריך שיהא בפני בי"ד הוא שקבלת המצוות מצדו, שתיעשה בפני 

המילה  –הבי"ד, הוא גילוי דעת שמסכימים לקבלו כגר. ואילו הפעולות מצדו שלאח"כ 

והטבילה מספיק שיהיו בפני שני עדים, שמאשרים שהוא מצדו עשה את הנדרש לכניסתו 

   850לכלל ישראל.

 

מתגייר אינו מפעיל בכחות עצמו את השינוי שחל בהגדרת זהותו האישית, שכן הוא זקוק להשיג את ה

הסכמתם העקרונית של בית הדין לקבלו, כאשר לאחר מכן יוכל כבר להשלים את החסר לשם כניסתו 

לכלל ישראל על ידי המילה וטבילה. קבלת המצוות חייבת להיעשות בפני בית הדין דווקא מכיוון 

למעשה ענינו של שלב ראשוני זה של הגיור ממוקד כולו בעשייתם האקטיבית של בית הדין ש

המקבלים את המתגייר. בכך שונה קבלת המצוות מפעולות הגיור האחרות שחייב המתגייר למלא: 

                                                           
 חוות בנימין שם עמ' תיא. 848
הבנה זו כי בית הדין לגיור מחליטים למעשה לקבל את הגר ואינם רק משמשים כעדים  849

כבר עסק בה שנים רבות קודם לכן בהערות עורך למאמרים שהתפרסמו לראשונה להתגיירותו, 
יג, בשנת תשכב. ראו הערותיו של הרב ישראלי למאמריהם של הרב שמואל -בהתורה והמדינה יא

ברוך ורנר, "בדין מילת גרים", בתוך: י' שביב )עורך(, בצמת התורה והמדינה ב', ירושלים, תשנ"א, 
פלן "מצות קבלת גרים", בתוך: י' שביב )עורך(, בצמת התורה והמדינה ב', הרב מאיר ק ;18עמ' 

 .26ירושלים, תשנ"א, עמ' 
 חוות בנימין שם עמ' תיא. 850
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אין מדובר בפעולה של המתגייר המתבצעת בנוכחות בית דין, אלא בשלב בו הפועל העיקרי הינו בית 

המקבל את המתגייר. בשלב ראשוני זה של הגיור על המתגייר להציג את רצונו להתקבל על  הדין עצמו

ידי בית הדין, ובמוקד הענין מצוי הכרעת בית הדין המחליטים אם לקבל את המתגייר אם לאו. אין 

זה נכון לראות את קבלת המצוות מצד המתגייר כפעולה מפעולות הגיור הממלאת תפקיד מרכזי 

נוי זהותו בדומה למילה וטבילה. הפועל העיקרי בשלב זה של הגיור הנו בית הדין דרך בהפעלת שי

החלטתם העקרונית לקבל את המתגייר, כאשר לאחר שיתקבל על ידם, וימלא אחר דרישות המילה 

 והטבילה יוכר המתגייר כאחד מישראל: 

 

זה הוא שצריך  היסוד העיקרי המכריע בגירות הוא, איפוא, הכניסה לכלל ישראל, משום

שלשה שהם בי"ד, שמקבלים אותו בהסכמתו. והפעולה מצדו אינה אלא תנאים הכרחיים 

  851לביטוי ההסכמה מצדו.

 

אם לדברי הרב ישראלי הליך הגרות מבוסס על קבלת המתגייר לשורות עם ישראל, וקבלת המצוות 

ררת השאלה אם הליך גיור מצדו נחוצה רק בכדי שבית הדין ישתכנע שיש לצרפו אל שורותיהם, מתעו

 שבו מרכיב זה חסר תקף בדיעבד?

ואמנם, הרב ישראלי כותב שבהתאם להסבר שראינו עד כה ביחס למהות הגיור "יוסברו היטב דברי 

הרמב"ם בענין גרים שנתקבלו מבלי שבדקום היטב, ואחר כך נתגלה שנשארו במעשיהם ודעותיהם 

 852הכוזבות".

יז(, תוך כדי הצבעה על -י הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה )יג, ידהרב ישראלי מציג את מהלך דבר

סתירה פנימית המצויה לכאורה בדבריו. מצד אחד הרמב"ם קובע כי חובה לבדוק את כוונת המתגייר 

ולהודיעו את המצוות: "המצוה הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר, בודקים אחריו שמא בגלל 

הרמב"ם אף מוסיף לומר  853ילה, מודיעים אותן כובד עול התורה וכו'".ממון וכו'. אם לא נמצא להם ע

כי "לפיכך לא קבלו בי"ד גרים כל ימי דוד ושלמה וכו', שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר מהבלי 

 854העולם אינו מגרי הצדק".

, או אולם, מן הצד שני, כותב הרמב"ם ברורות כי בדיעבד נחשבים הכל כגרים: "גר שלא בדקו אחריו

שלא הודיעוהו המצוות ועונשן, ומל וטבל בפני ג' הדיוטות, הרי זה גר. אפילו נודע שבשביל דבר הוא 

                                                           
 חוות בנימין שם שם. 851
 חוות בנימין שם, עמ' תיא. 852
 יד החזקה, הלכות איסורי ביאה יג, יד, נוסח לשון הרמב"ם כמצוטט בדברי הרב ישראלי שם. 853
 קה, הלכות איסורי ביאה יג, טו.יד החז 854
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  855יצא מכלל העכו"ם". -מתגייר, הואיל ומל וטבל 

לדעת הרב ישראלי, אם נניח כי החזיק הרמב"ם בתפישה שלעיל בהבנת מהות הליך הגיור ניתן לישב 

 ב.את הקשיים שבדבריו ולהבינם היט

הרב ישראלי מסביר כי כוונת הרמב"ם לחלק בין מעמדם ההלכתי של מתגיירים אלו כיהודים, לבין 

מתגיירים שברצונם לשמור את  856היחס המעשי שראוי לנקוט כלפיהם לאור מעמדם המוסרי ערכי.

מצוות התורה הם ורק הם ראויים לתואר 'גרי הצדק', והמצוה הנכונה היא כי בית הדין יקבלו 

אל רק מועמדים לגיור העונים על תיאור זה. ואולם, למעשה כל שבית דין קיבלו אדם לישראל לישר

 הריהו מעתה כיהודי לכל דבר: 

 

]ההדגשה, כאן ובהמשך, במקור[ לכלל קבלתם כוונת הדברים, שכיון שעיקר גירות הוא 

 ישראל ע"י שלשה מישראל, שתורת בי"ד הדיוטות עליהם, הרי הם גרים, אלא שאין

הגר היא וכוונת לראותם "כגרי צדק". כי הגירות שהיא קבלתו ע"י בי"ד בתנאי שמל וטבל, 

, וכל הרי הוא גריקבלוהו. אך משקבלוהו, אף שעשו שלא כהוגן,  שבי"דאמנם נדרשת בכדי 

דיני אדם מישראל עליו. ע"כ, כשעובד ע"ז הרי הוא כמומר, אך אינו יוצא בזה מכלל 

 857ישראל

 

על ידי בית הדין פועלת את פעולתה אף במקום שקבלו אדם שכלל לא היה בכוונתו קבלת המתגייר 

  858לקבל על עצמו להתחייב בעול המצוות, ובית הדין גיירוהו בכל זאת.

אם כן, השלים כאן הרב ישראלי את ההגדרה העקרונית שפתח בה, ולדבריו מהות הגיור משמעותה 

נה כי קבלת המתגייר על ידי עם ישראל אינה תנאי ההצטרפות לאומה הישראלית. כאן מתחדדת ההב

                                                           
 יד החזקה, הלכות איסורי ביאה יג, יז. 855
הרב ישראלי דוחה שם את האפשרות להבין כי הרמב"ם קבע למתגיירים אלו מעמד של גרים  856

מספק, שכן הרמב"ם לא התנסח בלשון של ספק, וכן מדבריו על כך ש'נתגלה סודן' של נשות שמשון 
אף במקום שברור לחלוטין כי מעיקרא "בכלל לא כיון לקבל עליו ושלמה, משמע שהגרות כשרה 

 מצוות", חוות בנימין שם, עמ' תיב.
 חוות בנימין שם, עמ' תיב. 857
הדיון עד כה עסק במקרה בו בית הדין פעלו במכוון להכניס את המתגייר על אף הכרתם הברורה  858

ת תקפות גיורו של אדם שהטעה את בית כי אין בכוונתו לקבל עליו עול מצוות. יש לדון בנפרד בשאל
הדין, והציג עצמו כמקבל עול מצוות שעה שלא היה בלבו לעשות כן מעולם. אף שלדברי הרב ישראלי 
תיתכן עקרונית גיור ללא קבלת מצוות, במקרה שבית הדין הוטעו על ידי המתגייר, ייתכן שיש כאן 

דין תהיה בטלה למפרע. ראו עוד דיונם של משום 'מקח טעות' ופעולת קבלת המתגייר על ידי בית ה
הרבנים רוזן ובס, הרב דוד בס, "תוקפו של גיור בדיעבד אם הגר אינו שומר כל המצוות", תחומין כג 

 .196-198)תשס"ג(, עמ' 
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ראשוני שמצטרפת אליו גם מרכיב רוחני בדמות קבלת המצוות של המתגייר, ההליך כולו מוסבר 

 ככניסתו של המתגייר לעם ישראל. 

אמנם יש לדייק כאן בדבריו: הרב ישראלי אינו מבטל כלל את נחיצות שלב קבלת המצוות בפני בית 

בירו מחדש, באופן המשנה את משמעותו: לדבריו אין מדובר בשלב שעיקרו בהליך הדין, אלא מס

שכנוע בית הדין לקבלו. מדבריו עולה  -הפנימי המכוון כלפי שמיא, כי אם אמירה שתכליתה ארצית 

עוד כי קבלת המצוות אינה מוגדרת כחלק ממעשה הגרות ככזו, ואם נדייק נאמר כי הליך הגרות 

י בית הדין בו יחליטו על קבלת המתגייר. ב'משפט' זה ובהכרעת בית הדין לקבלו מחייב 'משפט' בפנ

אמור קבלת המצוות לשמש תפקיד מרכזי אך לא מוכרח. בכך כמדומה מונח ההסבר לאפשרות 

להתאים את דברי הרב ישראלי לפסק השולחן ערוך המחייב בפירוש את קבלת המצוות בפני בית 

לת המצוות אינה פועלת דבר באופן ישיר, ונחיצותו של שלב זה בהליך, קבלדברי הרב ישראלי  859הדין.

והחובה לבצעו בפני בית הדין, יסודם בכך שזהו השלב בו ניתנת הסכמת בית הדין, שהם בפועל 

 המחילים על המתגייר את מעמדו החדש כבן לעם היהודי.

 לעומת קודמיו החידוש בשיטת הרב ישראלי

הרב ישראלי במספר סוגיות רחבות, ומחדש הבנה יסודית ומרחיקת לכת, במהלך דיון קצר זה, נוגע 

כל זאת מבלי להפנות לדיוני חכמים אחרים שעסקו בבירור נושאים אלו. הרב ישראלי אינו מציין 

 לנקודות ההסכמה ולא מעיר על חידושיו הוא. 

בחון את דבריו מתוך בכדי לעמוד על שיטתו המיוחדת של הרב ישראלי בהבנת מהות הגירות, עלינו ל

השוואה לדברי מחברים אחרים בני זמנו, וכך לזהות את הנקודות בדבריו שבהן קיימת סטיה 

מההבנה המקובלת. היות שמרכז הכובד של דבריו מצוי בהבנתו את התפקיד אותו ממלאים בית הדין 

 במסגרת הליך הגיור, נפתח בהשוואת דבריו בנקודה זו לדברי פוסקים אחרים.  

ברו לתפקיד בית הדין בנוי מצירופם יחד של מספר מרכיבים שעל כל אחד מהם קיים דיון בספרות הס

הפסיקה, כאשר הרכבת הנקודות יחד באופן בו צירפם הרב ישראלי יוצר תמונה ייחודית בהבנת 

 משמעות ההליך כולו.

תם, אלא נפעל על קביעתו כי בית הדין ממלא תפקיד אקטיבי בהליך הגיור שאינו רק מבוצע בנוכחו

ידם, מבוססת על הקביעה הבסיסית יותר כי המתגייר אינו יכול לכוף עצמו על בית הדין ולהפכם 

לשמש כדיינים בענינו נגד רצונם. בכל הקשור לנקודה בסיסית זו אין למצוא בדבריו טיעון ייחודי. 
                                                           

בדרך דומה כתב הרב מרדכי יהודה קראוס, רבה של הקהילה החרדית בעיר ירוחם, במסגרת  859
שלב קבלת המצוות אינו ממוקד בקבלת המצוות כשלעצמם.  מאמר הלכתי שפרסם, להסביר כי

לדבריו כחלק ממעשה הגרות על המתגייר לקבל על עצמו להיות יהודי בפני שלושה מישראל. בעצם 
ענינו של שלב קבלת המצוות בפני בית דין הנו 'קבלת גרות', ולא קבלת המצוות לכשעצמם, אולם 

בל על עצמו להיות גר, קראו לזה קבלת מצוות", הרב היות "שבדרך כלל על ידי שמקבל מצוות מק
מרדכי יהודה קראוס, "בענין גרות בלי קבלת מצוות אמתית ולאחר זמן התחיל לשמור מצוות", מבית 

 לוי יח, תשס"ה, עמ' קצג. 
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רים על כך שאין בית בדיונים בשאלת מעמד בית הדין לגיור שבספרות האחרונים עמדו רבים מהמחב

הדין מחוייבים להזדקק לרצונו של המתגייר לבוא בפניהם, וכי יכולים הם להחליט מרצונם לא 

 860'להזדקק' לו וכך למעשה לדחותו, וזאת בהתבסס על אותם המקורות שציין אליהם הרב ישראלי.

בה כשלעצמה  אולם ברור כי הקביעה כי בית הדין רשאים שלא להיזקק למתגייר הפוטנציאלי אין

בכדי להוכיח את טענתו כי בית הדין נוטלים חלק פעיל בהליך הגיור עצמו, וכי המהפך בזהותו של 

המתגייר נעשה מכחם ולא מכחו. ואמנם, אף שצעד נוסף זה רחוק מלהיות מוכרח, גם ביחס לנקודה 

הן שקדמו לו, והן  זו אין בדבריו חידוש ייחודי רק לו, שכן ניתן להצביע על מספר מחברים נוספים,

מחברים אחרים מבני זמנו, שטענו בדומה לדבריו כי בית הדין ממלאים פונקציה אקטיבית של ממש 

בהליך הגיור, ויש על כך "תורת משפט ככל מעשה בית דין, היינו דבית הדין עושה את חלות דין הגרות 

  861על ידי מילה וטבילה של הגר".

ייחודי של ממש, החל מצעד נוסף שצועד הרב ישראלי בנסיונו  ברם, דברי הרב ישראלי מקבלים נופך

להבין ולהגדיר את מהות התפקיד השיפוטי אותו ממלא בית הדין במסגרת הליך הגיור. לדעת הרב 

יש להבין כי  862ישראלי, היות שהגיור אינו מציג בפני בית הדין בעיה משפטית הזקוקה להכרעתם,

אלא  863ך זה כלל אינו קשור להיותם אינסטנציה שיפוטית,הצורך בהסכמת בית הדין במסגרת הלי

הדבר נובע ממעלתם הייצוגית כאשר לדעתו בית הדין מופיעים בהליך הגיור כבאי כחם של עם 

                                                           
הרב בצלאל ז'ולטי, "בדיני קבלת גרים", תושבע"פ יג )תשל"א(, עמ' מד, והמקורות המצויינים על  860

 טיעון דומה בדברי הרב שפירא.  869ו לקמן בהערה ידו. ורא
, עמ' מו. הרב ז'ולטי הסביר כי מחלוקות שונות בדברי הראשונים 860לשון הרב ז'ולטי, לעיל הערה  861

ית הדין לגיור, ולמסקנתו תפישה זו היא העולה מדברי הרמב"ם יסודם במחלוקת בהבנת תפקיד ב
ורוב הראשונים, ומדברי השולחן ערוך. על מחלוקת בין בעלי התוספות עצמם בשאלת הגדרת תפקיד 
בית הדין דן כתב הרב אלחנן בונם וסרמן, בחידושיו על מסכת כתובות )דף יא ע"א(, ראו: הרב אלחנן 

ביב, תשכ"ג, עמ' עט. ראו עוד הרב אברהם משה חברוני, משאת משה: א-וסרמן, קובץ שיעורים, תל
. קביעה קרובה לזו של הרב 46–42שיעורי הלכה על מסכת יבמות כתובות, ירושלים, תש"מ, עמ' 

ישראלי מצויה בדברי הרב אלעזר מנחם שך, אבי עזרי: ביאורים בענינים שונים לפי סדר כל חלקי 
ות מלכים עמ' שעג. ראו גם הרב צבי ליפשיץ, "ביטול גיור כשקבלת הרמב"ם, בני ברק, תשנ"ג, הלכ

הרב ישראל הירשנזון, "גיור בזמן  ;28הערה  131המצוות היתה פגומה", תחומין יט )תשנ"ט(, עמ' 
-הלכה ומעשה, אוניברסיטת בר -מנחם פינקלשטיין, הגיור  ;22–19הזה", מלילות ב )תשס"א(, עמ' 

 . 283–267מ' אילן, ירושלים, תשנ"ד, ע
הכרה זו בדבר חוסר הזהות שבין דבר זה כשלעצמו פשוט, וכפי שמסביר פינקלשטיין בארוכה,  862

הליך הגיור להליכים שיפוטיים אחרים, עומדת ביסוד דיוני הפוסקים בשאלה עד כמה יש ללמוד 
. מסקנתו של 278–274, עמ' 861לעיל הערה ולהחיל על האחד את דרישות האחר, ראו פינקלשטיין, 

הרב ישראלי מכאן כי בית הדין ממלאים כאן פונקציה ייצוגית היא המחודשת, וראו להלן. במשאת 
ליך הגרות מכוון ( כתב שמשמעות לשון 'עשיית דין ומשפט' בהקשר לה43לעיל, עמ'  861משה )הערה 

 להביע את התפישה כי בית הדין הם המגיירים, ואין הגר מבצע זאת בעצמו בנוכחותם.
הבנה זו  יש שפירשו כי בית הדין פועלים כשופטים בהערכת ובחינת כוונות המתגייר ומניעיו. 863

עמ'  הוזכרה למשל בדבריו של הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא, מנחת אברהם ב', ירושלים, תשנ"ח,
 קעא.
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  864ישראל.

ההבנה כי בית הדין ממלאים פונקציה ייצוגית במסגרת הליך הגיור, אינה מתחייבת מן המקורות, 

ד לבדו, ושותפים לו אחרונים נוספים שעמדו גם הם על מרכזיות ואולם גם בכך אין הרב ישראלי צוע

ואולם, אף על פי שאין שיטתו מתיחדת  865הפונקציה הייצוגית של בית הדין במסגרת הליך הגיור.

בעצם ההנחה כי תפקיד בית הדין נובע מתפקידם הייצוגי, הרי שבהסברת מהות תפקידם הייצוגי של 

בעוד הרב ישראלי סבור, כאמור, כי בית הדין משמשים כנציגי  866בית הדין קשה למצוא חבר לדעתו.

הבינו אחרים כי בית הדין פועל כאן כנציג ובא כוח האלקים מולו כורת המתגייר  867 עם ישראל כולם,

  868את הברית ונהיה לבן ישראל.

נציגי  אם כן בנוגע לנקודה זו, מתעוררת השאלה: מדוע בחר הרב ישראלי לראות בבית הדין לגיור את

 העם ולא נציגי עליון?

עוד חשוב להעיר, כי אף אם רואים את בית הדין לגיור כמי שמשמשים בתור נציגי עם ישראל 

המקבלים את המתגייר אל תוכם, אין הדבר מחייב כלל את מסקנת הרב ישראלי כי הסכמה זו של 

 869בית הדין עומדת במוקד הגיור והנה בבחינת תנאי ראשוני לתקפותה.

בוחנים את עמדת הרב ישראלי ניכר כי על אף שטיעונו הפרשני בנוי מנקודות שונות שבחלקן  כאשר

לא ניכר חידוש רב, הרי שהחידושים שבדבריו יחד עם האופן בו צירף את הדברים לכדי מסכת 

                                                           
על תפקיד הסנהדרין כמייצגי שמים וכמייצגי עם ישראל לענינים ותחומים שונים, אמנם ללא כל  864

–318התייחסות לנושא הגיור, עיין בספרו של הרב רא"ם הכהן, בדי הארון, מרכז שפירא, תשנ"ג, עמ' 
353. 
פעת מדבריו, אנו עמדה מפורשת כזו, המאוחרת אמנם לדברי הרב ישראלי אך נראה שאינה מוש 865

 .301–300מוצאים בדברי הרב צבי שכטר, "בדין גר דן את חברו", קול צבי )תשס"ב( עמ' 
ראו מה שכתב הרב הרצוג בדחיית הצעה תיאורטית ברוח זו כ"הבל שאין בו ממש ויש בו חטא",  866

קרוב מופיע הרב יצחק אייזיק הרצוג, פסקים וכתבים יו"ד, ירושלים, תש"ן, עמ' רצט. ואמנם רעיון 
 לקמן.  911בדברי הרב פינק, הערה 

ניתן היה לאמץ את ההבנה כי בית הדין לגיור הם בבחינת מייצגי הציבור כולו, ולהבין כי ביצוע  867
ינת באי הליך הגיור בפניהם נובע מהרצון לפרסם את הדבר ולתת לו פומבי, ולא קשור להיותם בבח

. אמנם כפי 22לעיל עמ'  861ראו בדברי הרב ישראל הירשנזון, הערה כח העם כדברי הרב ישראלי, 
שהוא כותב שם הסבר זה נאמר לשיטה המבינה את תפקיד בית הדין במסגרת הליך הגיור כתפקיד של 

 "שפיטה סבילה" ולא אקטיבית. 
. כמקור לדבריו מצטט הרב שכטר מדברי הישועות 300לעיל, עמ'  865רב צבי שכטר, הערה ה 868

ה לך ד"ה במדרש רב-לעיל(, והבית הלוי בפירושו לתורה )פרשת לך 860ישראל חו"מ ס' ג )ראה הערה 
, שציין לדברי הרב יוסף דב 21, עמ' 861פרשת וירא איתא(. ראו עוד בדברי פינקלשטיין, לעיל הערה 
; הרב גד אלדד, "תוקף החיוב לקבל 137הלוי סולובייצ'יק, על התשובה, ירושלים, תשל"ה, עמ' 

 .  218–210גרים", תחומין יח )תשנ"ח(, עמ' 
ראו הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא, מנחת אברהם א, ירושלים, תש"ן, עמ' עא, שלדבריו  869

הסכמת בית הדין לקבל את המתגייר מכניסה אותו לתוך קהל ישראל, ואולם לדבריו זהו דבר נוסף 
המתלווה לגרות ולא עיקרה, ואף מבלי שיתקבל לקהל על ידי בית דין, יכול אדם להיחשב כיהודי 
ולהתחייב במצוות, "וכשאינם רוצים רשאים שלא לקבלו גם אם מצד הדין הוא גר", מנחת אברהם 

 . 911שם. סברתו מזכירה את דברי הרב אהרן סולובייצ'יק שיוזכרו להלן הערה 
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מאפשר להציע ולבסס את ההסבר הייחודי לפיו מהות  870רעיונית אחת כוללת פן יחד שלב אחר שלב,

הכניסה לעם ישראל הנעשה במעמד בו המתגייר דופק על דלתי עם ישראל, כביכול, ומציע  הגיור הוא

 בדמות בית הדין.  871עצמו בפני 'ועדת קבלה' מוסמכת,

כפי שראינו, על אף שהביסוס ההלכתי לדבריו אפשרי בהחלט, לא נוכל לטעון כי המחויבות 

פתוחות היו בפניו דרכי הסבר אחרות. הטקסטואלית הכריחה אותו לעמדתו, שכן בכל צומת פרשנית 

כאן נשאלת השאלה האם יש בכחנו להאיר את הרקע לבחירתו של הרב ישראלי במהלך שלעיל, האם 

אנו יכולים להציע הסבר לכך שבחר להלך דוקא בנתיב פרשני זה, מתוך שלל האפשרויות שהיו 

 פתוחות בפניו?

 פרשנות דברי הרמב"ם במשך הדורות 

דברי הרב ישראלי הנוגעים בעיקר לשאלה התיאורטית עיונית, כלומר לשאלת הבנת את עד כאן בחננו 

אופן פעולת הליך הגיור מבחינה מושגית. כי שראינו לעיל, דבריו בענין הסבר אופן פעולת הגיור 

 מוליכים לנפקא מינה הלכתית של ממש אותה מאמץ הרב ישראלי הלכה למעשה.

אורטי לפיו "היסוד העיקרי המכריע בגירות הוא, איפוא, הכניסה הרב ישראלי קובע כי להסברו התי

תקפות גיורם של שאלת לכלל ישראל...", השלכה של ממש לשאלה הלכתית מרכזית בנוגע לדיני גיור, 

 ומתוך חוסר רצון פנימי.  מי שהוכח לגביהם כי קבלת המצוות בפני בית הדין נעשתה שלא בכנות

רת יישוב קשיים שונים המצויים בדברי הרמב"ם, ואמנם קשיים אלו כאמור, דברי הרב נוצרו במסג

  872התגלו לעין פוסקים רבים נוספים אשר הציעו לישב את דבריו באופנים שונים.

                                                           
י בית הדין משמש כנציגי העם אמנם בסופו של חשבון הסברו המחודש נשען בעיקר על קביעתו כ 870

ולא כנציג שמים, ואולם לא היה אפשר להציע הסבר זה אילולי הוכיח בשלבי הטיעון הקודמים כי 
 בית הדין ממלא תפקיד אקטיבי, וכי הם המחילים למעשה על המתגייר את מעמדו החדש. 

שכתבו שני דייני גיור  הגדרה זו של תפקוד בית הדין לגיור כמעין 'ועדת קבלה', מצויה בפסק דין 871
בימינו, בהתבסס על דברי הרב ישראלי. ראו דברי הרב ישראל רוזן בנספח שכתב לפסקו של הרב דוד 

. הרב בס עצמו אימץ שם עקרונית הגדרה 19, הערה 198לעיל, עמ'  858בס שהודפס בתחומין, הערה 
 .20דעת הרב רוזן כי בי"ד לגיור משמש, דרך כלל, 'ועדת קבלה'", תחומין שם הערה זו, "אני שותף ל

הקשיים שבדברי הרמב"ם הללו פרנסו דיונים רבים, הן ביחס לדעתו בנוגע לקבלת המצוות בגיור,  872
והן לביאור כוונתו במה שכתב כי בית הדין היו 'חוששין להם' ומחכים לראות את התנהגותם בעתיד. 

, 119–117לעיל, עמ'  861ות השונות בהסברת דבריו ראו במאמרו של הרב ליפשיץ, הערה על הדע
ובמראי המקומות המצוינים בהערותיו שם. כן סיכמו את השיטות בפירוש דברי הרמב"ם הרב יועזר 

לעיל, עמ'  858, הרב דוד בס, הערה 265–263,אריאל, "בטול גירות למפרע", תחומין כ )תש"ס(, עמ' 
, דן בקשיים שדברי הרמב"ם על נשות שמשון 132–129, עמ' 861. פינקלשטיין, לעיל הערה 189–188

. גם 344–340י חוששין לו עד שיתברר צדקתו' שם בעמ' ושלמה, ושוב חזר לעסוק בכוונת דבריו 'כ
 . 105–101, עסקו בכך בספרם עמ' 882זוהר ושגיא, לעיל הערה 
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גם אם מבינים בכוונת דברי הרמב"ם בדומה להבנתו של הרב ישראלי, כי כל אלו נחשבים בדיעבד 

ביחס למעמד קבלת המצוות בהליך הגיור,  אין הדבר מחייב תפישה מסוימת 873לגרים גמורים,

ובוודאי שאין הדבר מוליך בהכרח להסברו של הרב ישראלי לענין. שהרי אפשר להסביר לפי הרמב"ם 

שאין מתחשבים בכוונות לבו של התגייר, כיוון שהצהיר על קבלת מצוות במפורש, והלכה היא 

גרים הדומים לנשי שמשון ושלמה כמו כן, אפשר שאף בנוגע ל  874ש"דברים שבלב אינם דברים".

 875קיימת חזקה לפיה קבלת המצוות אכן נעשתה בלב שלם.

אם כן, בכך שהרב ישראלי פירש את כוונת דברי הרמב"ם באופן הראשון, לפיו נשות שמשון ושלמה 

נחשבות ליהודיות לכל דבר, אין חידוש, ואולם, הבנה זו כלל אינה מחייבת את הסברו. ניתן לאמץ 

בדברי הרמב"ם מבלי לוותר על התפישה המקובלת כי לא תיתכן כלל גרות ללא קבלת  הבנה זו

ואין מקום אם כן לראות את טענתו של הרב ישראלי כי הגרות נשענת על קבלת המתגייר  876מצוות,

לתוך עם ישראל כמתחייבת מדברי הרמב"ם. נותרנו אם כן במסקנה כי במקום ששאר הדנים בשיטת 

צורך הכרחי בקבלת מצוות, סבור הרב ישראלי שאליבא דהרמב"ם הגרות תקפה  הרמב"ם הבינו שיש

  877גם ללא קבלת מצוות, וכי הלכה כמותו למעשה.

שוב מגיעים אנו למסקנה כי הייחוד שבדברי הרב ישראלי אינו נובע מהאופן שבו הבין את לשון וכוונת 

פסק הרמב"ם, אלא בהסבר המקורות, ובמקרה זה הבנתו את המשמעויות המעשיות היוצאות מ

המושגי שסיפק כרקע לדברי הרמב"ם. כלומר, הייחוד שבדברי הרב ישראלי נובע מההסבר שנתן 

לפסק זה כמתבסס על תפישת משמעות הליך הגיור כהליך הממוקד בראש ובראשונה בכניסתו 

                                                           
יש שהבינו כי גרותם מוטלת בספק, ולצד זה עלינו להבין כי התנהגותו של המתגייר בעתיד ובפרט  873

ת, מבררת למפרע את טיב קבלת המצוות המסופקת. ויכוח זה נסוב סביב שאלת יחסו לשמירת המצוו
היחס לכלל 'דברים שבלב אינם דברים' בנוגע לסוגיית הגרות. סיכום והפניה למרבית המקורות 

, ובדבריו של הרב בקשי דורון 268–263לעיל, עמ'  872הרלוונטיים ראו אצל הרב יועזר אריאל, הערה 
 . 195–192לעיל, עמ'  858, וכן במאמרו של הרב דוד בס, הערה 277–276המצורפים לדבריו שם עמ' 

כבר העיר הרב צבי ליפשיץ במאמרו על האפשרות להבין את דברי הרמב"ם לפי כיווני ההסבר  874
 .118–117עמ'  לעיל, 861בדבריו הערה  השונים, ראו

דוגמה מובהקת להבנה זו בדברי הרמב"ם מצויה בתשובותיו של הרב שלמה משה עמאר, שו"ת  875
גורס בתקיפות מחד שמע שלמה ו, בני ברק, תשס"ח. בחלק יורה דעה שם סימנים יב, יג. הרב עמאר 

, ומאידך סבור )ראו דבריו שם עמ' קלט, קמו( המצוות היא "המהות והנשמה של הגירות",כי קבלת 
שני דרכי ההסבר, ענין דברים שבלב אינם דברים, כי לנשי שמשון ושלמה דין של גיורות גמורות, מכח 

 קנא.  -קמה, קמט-והחזקה כי קבלו המצוות בלב שלם, ראו אצלו בעמ' קמד
לעיל, הדגיש בדבריו כי "אם התברר בבירור גמור שרק שיחק בהם אבל לא  875הרב עמאר, הערה  876

קיבל המצוות כלל, גם זה מקרי שלא קיבל", שם עמ' קנב, והפנה שם לדברי האגרות משה יו"ד א סי' 
 קנז.  

 ,Michael J. Broyde and Shmuel Kadoshעל הייחודיות שבעמדה כזו ראו דברי ברויד וקדוש:  877

"Transforming Identity: The Ritual Transition from Gentile to Jew - Structure and 

Meaning" by Avi Sagi and Zvi Zohar – Review Essay", Tradition 42 (2009), 84-103 'עמ ,
הבאים כולם ממסורת הלימוד . להלן נדון באפשרות נוספת העולה מדברי מספר ראשי ישיבות 89

הליטאית, ושנאמרו אמנם במסגרת דיון עיוני ולא במסגרת דיון פסיקתי, הלכה למעשה, אשר הבינו 
 את כוונת דברי הרמב"ם בדומה להבנתו של הרב ישראלי, ונבחן את היחס שבין דבריו לדבריהם.



 

 251 

  878ובהצטרפותו של המתגייר לעם ישראל.

ייעד הרב ישראלי לקבלת המצוות תפקיד שונה  ההשוואה לדברי פוסקים אחרים מגלה, כי למעשה

לחלוטין במסגרת הליך הגיור. לעומת ההבנה המקובלת בין פוסקי זמנו המזהים את מהות ועיקר 

הגרות עם קבלת המצוות של המתגייר, כאשר המתגייר נחשב כמי שנעשה חלק מעם ישראל כתוצאה 

המתגייר על ידי בית הדין הוא העיקר, סבור הרב ישראלי כי קבלת  879מהתחייבותו במצוות התורה,

להבנתו התחייבותו של  880"שתוכן הגירות הוא בעיקרו עזיבת העם שממנו בא וכניסתו לעם ישראל".

המתגייר במצוות מגיעה כתוצאה מהצטרפותו לעם היהודי, וכך מודגשת טיבו הלאומי הבסיסי של 

 881הגיור.

בהמשך, כי יסודות השקפתיים  יש מקום אם כן לבחון את ההשערה, אותה נבקש לבסס

ואידיאולוגיים השפיעו על הנתיב בה בחר הרב ישראלי להלך שעה שהגיע לצמתי ההכרעה הפרשניים 

במהלך עיונו בסוגיה. המקורות והשאלות המושגיות שעליהם ביסס הרב ישראלי את חידושו, לקוחים 

אות בהמשך, כי ברקע הדברים כולם מתוך ספרות ההלכה הקלאסית, ועם זאת נדמה, כפי שנבקש להר

וביסודם ניצבת תפישה רעיונית השקפתית מבית מדרשו של המהר"ל מפראג, בהסבר ובהבנת מהות 

 הזהות היהודית העצמית.

 

                                                           
לפסק הרמב"ם, בולט הקשר שבין ההבנה המושגית של מהות הליך הגרות לבין ההסבר הניתן  878

הרב ז'ולטי מודה שמשמע לעיל.  860לנוכח השוואת דברי הרב ישראלי לדברי הרב ז'ולטי, הערה 
מניסוח דברי הרמב"ם "שקבלת המצוות אינה מעכבת בגרות, אלא רק לכתחילה הוא צריך לקבל 

לו. -ת הב"ח והחמדת שלמה בהבנת כוונתו בענין זה, שם עמ' להתורה ומצות", ואף ציין למחלוק
אולם בהמשך דבריו חזר והסביר בכוונת הרמב"ם כי אף שאין קבלת המצוות חלק מהליך ומעשה 
הגיור, כלל לא תיתכן גרות מבלי שהמתגייר יקבל המצוות: "דזה ודאי דקבלת מצות מעכבת בגירות, 

שגם אם אין קבלת המצוות חלק ממעשה ההתגירות מוכרחים שאין תורת גירות בלא קבלת מצות", 
 להבין כן משום "דזהו עצם מהות הגירות", שם עמ' לז. 

ראו קביעתו של מנחם פינקלשטיין כי המימד הדתי שבהליך הגיור המתבטא בקבלת המצוות הוא  879
. פינקלשטיין מלקט ניסוחים 33–32, עמ' 861"עיקר הגיור ומהותו". פינקלשטיין, לעיל הערה 

המצויים בדברי פוסקים רבים מהדורות האחרונים דוגמת הדגול מרבבה, חמדת שלמה, צפנת פענח, 
ואגרות משה, המתארים כולם את קבלת המצוות כ"עיקר הגרות", "עצם הגרות", "גוף הגרות" או 

. על הייחוד שבדברי הרב ישראלי העיר פינקלשטיין דרך אגב 123"מהות הגרות", ראו שם ליד הערה 
 .24, הערה 97בעמ' 

 חוות בנימין שם, עמ' תיג. 880
זוהר ושגיא הציגו אמנם את דברי הרב ישראלי כדוגמא לתפישה שלדבריהם החזיקו בה מרבית  881

(, אך קביעתם זו נעשית 247, 223, עמ' 882הפוסקים לאורך הדורות )ראו, זוהר ושגיא, לעיל הערה 
מתוך נקודת מבט סינכרונית המנתקת במודע בין דברי הכותב להקשר בו נכתבו דבריו )ראו דברי זוהר 

ב ישראלי בהשוואה לחכמי זמנו, (. אנו הצבענו על הייחוד שבדברי הר214, עמ' 882ושגיא, לעיל הערה 
ואמנם זוהר ושגיא מתארים בעצמם, כיצד הפוסקים לאחר האמנציפציה, ובייחוד הגדולים והבולטים 
מביניהם, נטו להעמיד את תוקפה של הליך הגיור על הקבלה המודעת של האמונה הדתית ושל מצוות 

. על היות תפישה 82–44, עמ' 882ה התורה. לתיאור ממצה של הענין ראו אצל זוהר ושגיא, לעיל הער
 62הערה  247, ועמ' 209–208, 195זו תגובה לאירועים ולנסיבות ההיסטוריות ראו דבריהם בפרט בעמ' 

, ובספרות המצוינת שם, ובפרט מאמריהם של 147–139, עמ' 861וכן אצל פינקלשטיין לעיל הערה 
 שם. 331דניאל סינקלר ושמואל שילה המצוינים אצל פינקלשטיין בהערה 
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  כניסה לברית אלוקיתבין כניסה ללאום ל -הצטרפות הגר לעם ישראל 

יו ההשקפתיות בסוגיית התובנה שאפשר לקשור בין דבריו של פוסק ההלכה בסוגיית הגרות לתפישות

ביסוד מחקרים שונים על הגיור, במיוחד במחקרם של צבי זוהר ואבי מהות הזהות היהודית, מופיעה 

חוקרים אלה הניחו כי על אף שהמתגייר נעשה באחת לבן לדת היהודית ולאומה  882שגיא בנושא זה.

ד הליך הגרות, כאשר הישראלית, אפשר כי הצטרפותו לאחד משני מוקדי הזהות היא שעומדת במוק

ההשתייכות וההצטרפות לאותו מוקד זהות עיקרי, בין אם יהיה זה המוקד הדתי או הלאומי, גוררת 

 בעקבותיה באופן אוטומטי את היכללותו של המתגייר במרכיב הזהות האחר. 

לדברי זוהר ושגיא, כל אחת משתי תפישות אפשריות אלו בהבנת מהות הליך הגיור נובעת מתפישה 

קבילה בדבר מהות הזהות היהודית העצמית: הגדרת הזהות היהודית העצמית יכולה להיות מ

מבוססת בעיקרה על תודעתו הדתית של האדם, אליו נלווה גורם נוסף בעל חשיבות והוא זהותו 

הלאומית, אך הדבר יכול להיות מוגדר גם בצורה ההפוכה. ניתן להעמיד את הגדרת הזהות היהודית 

אדם בראש ובראשונה על ההגדרה הלאומית אתנית, כאשר מרכיב עיקרי זה מלווה העצמית של ה

 883במרכיב זהות דתי.

אף מנחם פינקלשטיין במחקרו על הגיור שותף לתובנה עקרונית זו בדבר הקשר היסודי שבין מהות 

 הליך הגיור לתפישת הזהות היהודית העצמית. אמנם לדבריו הפוסקים כולם הבינו כי השינוי החל

בזהותו של המתגייר הנו תוצאה מרצונו של המתגייר להצטרף לעם היהודי ולאמץ את מצוות התורה 

לדבריו, הבנה זו יסודה בתפישת הזהות היהודית העצמית כשילוב בלתי ניתן להפרדה בין  884כאחד.

מרכיבי הזהות הדתי והלאומי: "ברור, כי בשרשם של הדברים עומד העיקרון היסודי של אחדות 

                                                           
ראו צבי זוהר ואברהם שגיא, גיור וזהות יהודית: עיון ביסודות ההלכה, ירושלים, תשנ"ה, עמ'  882
 . 247, והשווה שם, עמ' 213
. עוד על שתי האפשרויות ועל זיהויה של העמדה הראשונה 247, עמ' 882זוהר ושגיא, לעיל הערה  883

עם הרעיון המובע בדברי הרב סעדיה גאון הנודעים: 'אין אומתנו אומה אלא בתורותיה', ראו זוהר 
 . 12, וכן במבוא לספרם עמ' 216, עמ' 882ושגיא, לעיל הערה 

אף שאין זה מענייננו להכריע במחלוקת שבין חוקרים אלו, נציין לביקורתם של ברויד וקדוש על  884
 877נטייתם של זוהר ושגיא לייחס לדברי פוסקים השונים דעות קוטביות, וראו על כך אצלם, הערה 

. נטיה זו באה לידי ביטוי קיצוני בהצגת דברי הרב חיים הירשנזון ככאלו המשקפים 96–92' לעיל, עמ
 12, עמ' 882נאמנה את דעת מרבית חכמי ההלכה לאורך הדורות, )ראו בדברי זוהר ושגיא, לעיל הערה 

ה של ממש בין הדת ללאומיות ביהדות, זוהתה במחקר (, בעוד עמדתו בדבר קיומה של הפרד11הערה 
כעמדה חריגה, בין השאר על ידי שגיא עצמו. על כך ראו: אברהם שגיא ודב שוורץ, "המפעל הציוני 
הדתי לנוכח עולם מודרני: מסת מבוא", בתוך: א' שגיא וד' שוורץ )עורכים(, מאה שנות ציונות 

ספרו של גדעון שמעוני, האידיאולוגיה הציונית, ירושלים, , וכן 25–24א, רמת גן, תשס"ג, עמ'  דתית
. עוד על עמדתו הייחודת של הרב חיים הירשנזון, ועל מקורותיה המחשבתיים 150–149תשס"א, עמ' 

ראו בהרחבה אצל: דוד זוהר, "הלאומיות והציונות במשנתו של הרב חיים הירשנזון", בתוך: א' שגיא 
 .178–143א, רמת גן, תשס"ג, עמ'  ציונות דתית וד' שוורץ )עורכים(, מאה שנות
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ם ודת ביהדות, וכדברי רב סעדיה גאון: " 'לפי שאומתנו בני ישראל אינה אומה אלא בתורותיה'. לאו

 885ישראל היה לעם בברית התורה והמצוות".

לאור דברי החוקרים הנ"ל על הקשר שבין הגדרת הליך הגיור לבין משמעות הזהות היהודית העצמית, 

לחכמי זמנו, נראה כי יש לחפש את המקור בו הלך הרב ישראלי בהשוואה  886ולאור הנתיב החריג,

לדבריו בתפישה השקפתית שונה, ובדרך ההתמודדות אחרת עם מאורעי הזמן. את דברי הרב ישראלי 

 יש לבחון לאור התבססותו על תורת המהר"ל מפראג, והאידיאולוגיה הציונית דתית ככלל.

 תפישת גיור ציונית דתית? 

הרב ישראלי על רקע שעתו ומקומו, ובפרט החדשנות שבדבריו לאחר שראינו את יחודיות דבריו של 

בהסבר כוונת הרמב"ם, מתחזקת ההשערה שיש לראות בדבריו ההלכתיים ביטוי והשפעה של השקפת 

 עולמו ההגותית אידיאולוגית. 

ואמנם את הקישור שבין תפישתו ההלכתית הנ"ל, לבין השקפות עולם הגותיות עושה הרב ישראלי 

שך דבריו באותו המאמר. כזכור, הרב ישראלי פתח בציון מספר קשיים הנוגעים לכלל בפירוש בהמ

ההלכתי כי גר שנתגייר נידון כ'קטן שנולד', והבטיח כי בעזרת הבנה מחודשת של מהות הליך הגיור 

יתישבו הקשיים. לאחר שהציג את הבנתו המחודשת והסברו בדברי הרמב"ם, שב הרב ישראלי 

ח מאמרו, ומסביר מדוע לעם ישראל לא היה מעמד של 'קטנים שנולדו' לאחר לשאלות שהציב בפת

 קבלת התורה.

לדברי הרב ישראלי, העמידה על אופיו הלאומי היסודי של הליך הגיור, מאפשרת להבין כי הרקע לכלל 

לפיו המתגייר נחשב 'כקטן שנולד' מצוי במה שהמתגייר מתנתק מעמו ומצטרף לעם חדש, ומשום כך 

 ותיו ההלכתיות של כלל זה מתייחסות לענייני יוחסין דוקא: תוצא

 

לא קבלת מצוות במעשה הגירות שבכל גר דעלמא הוא שעושה אותו כקטן שנולד, כי אם 

  887מה שנכנס )ע"י קבלת התורה ומצוות( לתוך כלל עם ישראל, הוא שעושה אותו שכזה.

 

זה על ישראל לאחר מתן תורה, שהרי  בהתאם לתפישה זו, ברור כי אין מקום להחיל מעמד הלכתי

                                                           
 .34, עמ' 861פינקלשטיין, לעיל הערה  885
כפי שנראה להלן, לדברי הרב ישראלי הנ"ל ניתן למצוא הקבלות חלקיות בדברי מחברים נוספים  886

, עמ' 882אל חלקם ציינו זוהר ושגיא )לעיל הערה  בני דורו דוגמת הרב גורן והרב בקשי דורון, אשר
(. לקמן נעמוד על המשותף שבין דבריהם כמו על כך שהעיון בדבריהם מגלה תפישות שונות 225–223

 בענין היחס המדויק בין הלאומיות היהודית לחיוב במצוות התורה. 
 עמ' תיג.חוות בנימין שם,  887
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במעמד הר סיני קבלו היהודים את מצוות התורה, אך לא היה בכך משום שינוי ביחס לזהותם 

 הלאומית: 

 

שכן עם ישראל בקבלת התורה הרי לא נכנס לעם אחר, אלא המשיך זהותו, ובתור עם 

ולד"... שנשארו עם ישראל הוא שקיבל את התורה. לא שייך ממילא כאן הדין של "כקטן שנ

ישראל בקבלת התורה, ואדרבא, בתור שכאלה הם שנכפתה עליהם קבלת התורה, לא שייך 

  888בהם מושג זה כלל.

 

לדברי הרב ישראלי, ההבנה הנכונה של היחס שבין עם ישראל למצוות התורה, מקביל למה שראינו 

שראלים, אלא להיפך, מתוך בענין הליך הגיור: קבלת המצוות אינה מחילה עלינו את הגדרתנו כי

זהותנו הלאומית המיוחדת התחייבנו בתורה. לדבריו, זהו גם ההסבר לכוונת דברי המהר"ל שטען כי 

בני ישראל לא נידונו 'כקטן שנולד' לאחר מעמד הר סיני משום שהיו כפויים לקבל את התורה. הרב 

ז במאמר חז"ל זה בדבר הקשר ישראלי סבור כי יש להבין כי כוונת המהר"ל לרעיון ההגותי הרמו

 המהותי שבין מצוות התורה לבין טבעם ואופיים הפנימי של עם ישראל: 

 

וזוהי כוונת מהר"ל שמחלק בין ישראל שקיבלו התורה בכפיה אינם בגדר קטן שנולד, 

והדברים לכאורה נראו לנו בלתי מובנים. אולם זה כפי שהסביר בספרו תפארת ישראל )פ' 

)פ' יא(: "כי השי"ת בחר בישראל בעצם ולא בשביל מעשיהם הטובים".  לב( ונצח ישראל

וכפיית הר כגיגית באה להדגיש אף היא שהקשר של ישראל לתורה הוא טבעי ומהותי, 

ואינו בגדרי הבחירה החפשית. והרי זהו, כפי שהוסבר בדברינו, הגורם שקבלת התורה לא 

ועומדת מתוך הקשר האומתי שנוצר  הצריכה הנתקות מהעבר, אלא אדרבא, היתה מחויבת

אברהם יצחק ויעקב. על כן לא נאמר על ישראל בקבלת  –בשרשרת אבות הראשונים 

  889"כאילו מאליהם"! –התורה "כקטן שנולד" 

 

דברי המהר"ל נובעים אם כן מהתפישה כי עם ישראל לא נעשה לעם בזכות קבלת התורה, אלא שעל 

עם סגולה, קרבם המקום לסיני ונתן להם את התורה.  שום זהותם הלאומית המיוחדת כישראל

מתברר אם כן מדברי הרב ישראלי עצמו, כי תפישתו בנוגע למהות הליך הגיור, לפיו מדובר בהליך 

שבמרכזו המעבר הלאומי מזהות נכרית להצטרפות לישראל, קשורה בקשר עמוק לתפישתו 

                                                           
 חוות בנימין שם, עמ' תיג. 888
 תיד.-חוות בנימין שם, עמ' תיג 889
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המהר"ל בהסבר מהות בחירת עם ישראל ההשקפתית בנוגע לזהות היהודית העצמית, ובפרט לדברי 

 כבחירה עצמית סגולית שקודמת למצוות התורה.

על הקשר שבין הדגשת המימד הלאומי בזהות היהודית העצמית, וכפועל נדמה שיש מקום להצביע 

 לבין האידיאולוגיה הציונית דתית. , יוצא מכך גם בהבנת הליך הגיור

אולוגיה הציונית דתית אימצה ככלל את התפישה הציונית כפי שתיארו חוקרי הציונות הדתית, האידי

הכללית, תוך כדי התאמתו וסיגולו להשקפת עולם דתית. לאור זאת ניתן להבין את הזיקה וההזדהות 

עם דברי המהר"ל המאפשרים לקבל את תמונת העולם הציונית בה הלאומיות זוכה למעמד וחשיבות 

  890צמית.ראשונה במעלה בהגדרת הזהות היהודית הע

השערה זו בדבר הקשר בין השקפתו האידיאולוגית הדתית לאומית של הרב ישראלי לבין תפישתו את 

הגיור, מתחזקת לאור השוואת דבריו לרבנים אחרים המחזיקים בתפישה עקרונית דומה ביחס 

כמי  להבנת מהות הליך הגיור. הרבנים גורן, עמיטל, ובקשי דורון, שאף הם צויינו על ידי החוקרים

שהחזיקו בגישת גיור 'לאומית', קרי בגישה המבינה מבחינה מושגית כי ראשיתו ומהותו של הגיור 

מצוי בכניסת המתגייר לכלל ישראל, וההתחייבות במצוות חלה רק בעקבות ההצטרפות לשורות 

  891העם.

להפרדה מסכם דיון ארוך שמטרתו להוכיח את החפיפה הבלתי ניתנת  892כך אנו מוצאים כי הרב גורן

שבין תורת ישראל לעם ישראל, בטענה כי התחייבותו של אדם מישראל במצוות התורה אינה 

                                                           
דתית עיצבה מחדש את התפישה הציונית לאור עקרונות -על האופן בו האידיאולוגיה הציונית 890

סיגול רעיון  -השקפתיים דתיים, עמד דב שוורץ במאמרו, שורץ, דב, "מתיאולוגיה לאידיאולוגיה 
 884, וכן ראו שגיא ושוורץ, הערה 267–240)תשנו(,  12דתית", אלפיים, -תהלאומיות בהגות הציוני

 .26לעיל, עמ' 
 886אף כי רבנים אלה לא ויתרו על הדרישה לקבלת מצוות בפועל כתנאי לגרות תקפה. ראו הערה  891

 לעיל, ובדבריהם להלן. 
. דברי הרב 156–149הרב שלמה גורן, "כפירה בעם ישראל לענייני גיור", שנה בשנה )תשמ"ג(, עמ'  892

גורן בבירור מהות הגירות נכתבו בתור מענה לשאלתו של אדם אשר ביקש לאמץ את תורת ישראל 
לעם אחר, 'להשאר בריטי,  ולהתחייב במצוות, אך בו בעת לשמר את זהותו הלאומית משפחתית כבן

הולנדי ,צרפתי וכיוצא בזה'. התיחסות דומה לשאלה זו מופיעה בדברי הרב אהרן ליכטנשטיין, 
פז. לדבריו יש לדון מצב זה כדין המקבל עליו -"גירות: לידה ומשפט", תושבע"פ יג )תשל"א(, עמ' פו

נו עוד במאמרו של הרב יוסף את עול המצוות חוץ מדבר אחד, שכן אדם זה פורש מדרכי צבור. עיי
קעד. יש להעיר כי השורה -גולדברג, "דברים שמעכבים בגירות", שורת הדין, ג )תשנ"ה(, קסה

התחתונה ההלכתית הזו, אינה תלויה בהכרח בתפישת מהות הגיור הלאומית כהליך הממוקד 
ם כי הגיור בהצטרפות הלאומית הקודמת מבחינה מושגית להתחייבות הגר במצוות. אף אם מביני

מתחיל בקבלת המצוות, ושקבלה זו היא מהות ההליך, עדיין אין מקום להכשיר גיורו של אדם שאינו 
מעוניין ואינו מוכן לההיפך בכך ליהודי. כך לדוגמא מאמץ הרב צבי שכטר את מסקנת הרב גורן )ראו: 

לעיל,  865ינו, הערה קכ(, על אף שכפי שרא-הרב צבי שכטר, ארץ הצבי, ניו יורק, תשנ"ב, עמ' קיט
הליך הגיור בעיניו ממוקד בקבלת המצוות. אף הרב גולדברג קובע בפסק דין "שכשם שקבלת המצוות 
מעכבת הוא הדין עזיבת עמו וכוונתו להסתופף תחת כנפי השכינה גם זה מעכב, ואם אינו עוזב עמו לא 

קסז. בדומה לכך כתב אף הרב אשר זעליג וייס במכתבו בספר גירות כהלכתה של -סוהוי גר", עמ' ק
קנא, "דאי אפשר כלל שיחול גירות ללא כונת -הרב שמואל אליעזר שטרן, בני ברק, תשנ"ח, עמ' קנ
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מכאן מגיע  893התחייבות אישית, אלא התחיבות הנובעת מכח היותו חלק מן העם שנצטווה בסיני.

 הרב גורן להגדרה הבאה של מהות הליך הגיור: 

 

הודי, וקבלת עול תורה ומצוות לפני שכל גיור מיסודו הוא הצטרפותו של המתגייר לעם הי

הגיור הוא תנאי לגיור ולא הגיור עצמו. כי לפי ההלכה רק מי שהשתייך לעם היהודי חייב 

במצוות... שהחיוב במצוות הוא תוצאה של היותנו יהודים, ואין אנו יהודים בגלל שאנו 

 894שומרים המצוות.

 

ואף היא מבוססת על ההבנה כי התורה נתנה עמדה דומה מצויה בדבריו של הרב אליהו בקשי דורון, 

לעם ישראל בתור עם, וכי מהות הכניסה לברית עם האלוקים בסיני היה הפיכתם של עם ישראל לגוי 

. מכאן 895כעם סגולה, כממלכת כהנים וגוי קדוש" –קדוש: "הברית היא קדושת עם ישראל ככלל 

המתגייר להכלל בברית קדושה זו שבין  קובע הרב בקשי כי עיקרו של הליך הגרות מונח ברצונו של

 הבורא לממלכת כהניו, "הרצון להכלל בקדושת ישראל".

דברי חכמים אלה מאמצים בברור תפישת גיור לאומית, במובן זה שלדבריהם זהותו הדתית של 

האדם מישראל, וממילא של הגר, שואבת את כוחה מהיותו חלק מהלאום הישראלי. אולם הדקדוק 

בעוד כי הגדרתם הלאומית של עם ישראל, שונה מזו שפגשנו בדברי הרב ישראלי.  בדבריהם מגלה

שבדברי הרב ישראלי אנו מוצאים כי המימד הלאומי מוצג מתוך ניתוק מסוים מהמימד הדתי, 

דבריהם ביחס למימד הלאומי שבגיור נובעים מתפישה שאינה מכירה באפשרות של הפרדה שכזו 

"שהתורה והמצוות הם הם במידה רבה  ופכת את ישראל ללאום:משום שלהבנתם התורה היא שה

 896המרכיבים האתנולוגיים של העם היהודי".

                                                                                                                                                                             
המתגייר להחיל על עצמו דין ישראל". וראו עוד דבריו במאמרו במוריה: הרב אשר זעליג וייס, "בעניני 

 פה-רטז, תשנ"ג, עט-מוריה רטו גרות",
"שהתורה ניתנה לעם ישראל כעם ולא לבני ישראל כבודדים. ובכח בחירתו של הקב"ה בעם ישראל  893

(. "כלומר, שהיסוד לשמירת התורה והמצוות 151לעיל, עמ'  892נתן לנו את התורה") הרב גורן הערה 
(. "שלא ניתנה תורה לבני ישראל כבודדים אלא 152היהודי כמסגרת לאומית" )שם, עמ'  הוא העם

 (.154אתנית ושרק בכחה התחייבנו בקיום התורה" )שם, עמ' -לעם ישראל כמסגרת לאומית
 .153, 150לעיל, עמ'  892הרב גורן הערה  894
עם ישראל כחטיבה אחת, כגוי קדוש בקדושת התורה ומצוותיה. מכאן והלאה כל  "בברית זו נעשה 895

ישראל ערבים זה בזה לשמור את קדושת הכלל, ולא רק כיחידים העובדים את ה'. קדושת כלל ישראל 
 נעשתה בברית", הרב אליהו בקשי דורון, בנין אב א, ירושלים, סימן כב, עמ' קח.

 . 152לעיל, עמ'  892הרב גורן הערה  896
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לדברי הרב גורן עיקרה של הגיור מצויה בהצטרפות המתגייר לעם ישראל הקודמת להתחייבות 

אך מתוך שאימץ בצורה שלמה את תפישת 'אחדות הלאום והדת', אין בעיניו כל אפשרות  897במצוות,

הקביעה כי אין מקום ללאומיות יהודית מבלעדי  898צייר לאומיות יהודית ללא תורה ומצוות.ל

התורה, מודגשת עוד יותר בדברי הרב בקשי דורון, שכן לדבריו הגרות אינה מוגדרת כהצטרפות הגוי 

לעם ישראל בתור לאום אתני, אלא ככניסה לברית הכרותה בין האלוקים לבין 'גוי קדוש' שעצם 

 899מתחיל בברית סיני. קיומו

רבנים אלו הדגישו את המרכיב הלאומי בהליך הגיור, ואולם המדובר בהגדרה לאומית שכל כולה 

 בנויה על זהותם הדתית של עם ישראל כ'גוי קדוש'.

ההבדל שבין דברי רבנים אלה לבין דברי הרב ישראלי בולט עוד יותר בשאלת מקום קבלת המצוות. 

כמים אלו לדברי הרמב"ם, ותפישתם ביחס לגיור ללא קבלת מצוות כאשר נחפש אחר ביאורי ח

בשלמות, נראה כי אין הם מהלכים כלל בדרכו של הרב ישראלי, ולדבריהם לא תיתכן גיור, ואפילו 

  900בדיעבד, ללא קבלת מצוות.

מגלה אם כן הבדלים עקרוניים  901השוואת דבריו של הרב ישראלי לדברי הרב גורן והרב בקשי דורון

הבנת היחס שבין המרכיב הלאומי למרכיב הדתי שבזהות היהודית. מצד אחד ניצבת תפישה בה ב

                                                           
"אין אפשרות להצטרף לתורה מבלי להצטרף לעם ישראל, שקדמו לתורה כדי לשמש כלי ומסגרת  897

 .155לעיל, עמ'  892לתורה", הרב גורן הערה 
ן את חוסר האפשרות להפריד בין דת ללאום ביהדות, וזאת כבר שנים קודם לכן הדגיש הרב גור 898

בהתייחס לשאלה ההפוכה של גיור לאומי נטול מרכיב דתי. ראו מכתבו לבן גוריון בזהויות יהודיות, 
 . 175עמ' 

כפי שמודגש בדבריו, עם ישראל התקיימו בתור עם עוד קודם למתן תורה אשר הפכם ל'גוי קדוש'.  899
לצרף עצמו לברית זו, עליו לנתק עצמו תחילה מגדר בן נח, כאשר מהפך יסודי בכדי שהמתגייר יוכל 

ראשיתי זה בזהותו, נפעל כתוצאה מרצונו להיכנס תחת כנפי השכינה, ולקבל על עצמו את חיובי 
התורה. "גירות הגוי באה לשנות את מהותו ולהפקיע ממנו דין בן נח ורק אחר כך יכול להכנס הוא 

 לעיל, עמ' קח. 895דורון, הערה  לברית", הרב בקשי
על עמדתו של הרב גורן בענין זה כפי שזו בוטאה בפסק הדין בדבר האח והאחות ראו בהרחבה  900

יפים בענין זה נכתבו בתגובה למאמרו של . דברי הרב בקשי התק861בדברי פינקלשטיין, לעיל הערה 
היא הענין העקרוני שבשלו  קבלת מצוות. הרב בקשי כותב כי "לעיל 872הערה הרב יועזר אריאל, 

רוצה הגר להתגייר, היינו: להכנס ליהדות, שמשמעותה אמונה בקב"ה וקבלת מצוותיו. דבר זה מעכב, 
לפי שבלי רצון לקבל מצוות אין כאן מתגייר כלל". עמדתו אותה הוא מסמיך על הדיוק בדברי 
הרמב"ם, הינה כי "גיור פירושו להכנס לברית עם עם ישראל, והגדרת יהודי הוא מי שמקבל עליו עול 

שם  תורה; מי שאינו רוצה לקבל עליו עול תורה, לא רק שחסר לו בהליכי הגיור, אלא אינו גר כלל",
לעיל, עמ' פ, פב, שעל אף  892. ועיין עוד בדבריו של הרב אשר וייס במאמרו במוריה, הערה 275עמ' 

להיות שקבע: "נראה לכאורה דמלבד מילה וטבילה וקבלת עול מצוות בעינן בגירות שירצה המתגייר 
ות", כתב בפשיטות כי "אם אינו חפץ לקבל עליו מצוות ה' אין וזה תחילתה וסופה של הגיר ישראל

 כאן כונה כנה לעיקר הגירות דאין לידבק בישראל בלי לידבק בתורתם".
שני רבנים אלה הם הבכירים מתוך רשימת הרבנים אותם מנו זוהר ושגיא כשותפים לרב ישראלי  901

ל צל כבד, על המסקנות וממילא גם על במה שכינינו תפישת גיור לאומית, ודומה אפוא שדבר זה מטי
. ניתן 225–223לעיל, עמ'  882רעיוני של שגיא וזוהר, ראו זוהר ושגיא, הערה -כל הניתוח הסברתי

להראות כי הבחנה זו שבין דברי הרב ישראלי לדבריהם נכונה עוד יותר לגבי דבריו של הרב עמיטל 
 כלל אינו מסתמך על תורת המהר"ל. ש
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הלאומיות והדתיות אינם יכולים להיות נפרדים זה מזה, שכן התורה והמצוות נתפשים כמי 

שמגדירים ויוצקים תוכן לקיום הלאומי, ומן הצד השני דבריו של הרב ישראלי המושכים לכיוון 

 ן להפריד בין המרכיבים. האחר לפיו נית

במקום אחר בו עסק הרב ישראלי בשאלה השקפתית הגותית זו, ביאר את הבנתו בשיטת המהר"ל כי 

התורה והמצוות אינם המגדירים את ייחודם וסגולתם של ישראל. לדברי הרב ישראלי, סגולתם 

והתורה אינה אלא  המיוחדת של עם ישראל יסודו בכישרון הנבואי או המוסרי המיוחד לעם ישראל,

כלי ביטוי לאותה הסגולה והייחוד הלאומי הקיים בלעדי התורה וקודם לנתינתה. "הטבע המיוחד של 

המהות הישראלית )הוא( המקנה לו מעמד מיוחד של העם הנבחר. לא קבלת התורה וקיומה הם 

  902להם התורה".הגורמים למעמד זה, אלא הויתם המיוחדת. הויה מיוחדת זו היא גם הנותנת שניתנה 

אימוץ השקפת המהר"ל בדבר סגולת ישראל הפנימית כיסוד המהווה את לאומיותם של ישראל, פותח 

וזאת כפיתוח אפשרי  903פתח להבנה כי תיתכן קבלה בדיעבד של מתגייר אף ללא קבלת מצוות מצדו,

 להבנה אותה כינינו כתפישת גיור לאומית. 

 שתהמחוד פסיקהלישיבתית הלמדנות תרומת ה

נוסף לתרומתה והשפעתה של האידיאולוגיה הציונית דתית לעמדתו הייחודית של הרב ישראלי, עליה 

עמדנו עד כה, נראה שיש מקום להצביע על תרומתה של מרכיב נוסף לעמדתו הייחודית, והיא דרך 

יהם הלמדנות התלמודית הליטאית. מקודם הצבענו על הדמיון הקיים בין דברי הרב ישראלי לבין דבר

של רבנים נוספים אשר הציגו תפישת גיור לאומית, לפיה יש לזהות את מהות ההליך בכניסתו של 

המתגייר לעם ישראל. והנה, ביחס לאותה נקודה שבה נבדל הרב ישראלי מהאחרים, כלומר הניתוק 

י המסוים הקיים בדבריו בין המימד הלאומי למימד הדתי, ניתן למצוא דמיון בין דברי הרב ישראל

להבחנה מושגית המצויה בחידושיהם של כמה ראשי ישיבות ליטאיות מהדור האחרון. הכוונה 

להבחנה המצויה בדבריהם בין שיוכו הלאומי אתני של אדם כחלק מעם ישראל, לבין קדושת ישראל 

 אשר מתבטאת בהתחייבות במצוות התורה. 

                                                           
בהקדמה לספרו 'פרקים . 215הרב שאול ישראלי, פרקים במחשבת ישראל, ירושלים, תשנ"ו, עמ'  902

במחשבת ישראל', עמד הרב ישראלי בבירור על מרכזיות תפישה לאומית זו בדבר משמעות סגולת 
ישה זו, "כי השי"ת בחר בישראל ישראל בעיניו, וכתב כי הכיוון הכללי של הספר בנוי כולו על תפ

בעצם, ולא בשביל מעשיהם הטובים", וביאר כי סוגיה זו היא "המהוה, לפרקים בלא יודעים, את סלע 
, 9, שם עמ' המחלוקת העיקרי של התפישות השונות בתוך היהדות הדתית בהערכת מציאות ימנו"

 . 217–214ועמ' 
ב מרדכי קראוס, אשר על אף שהינו סבור כי יש חשיבות תפישת המהר"ל מתבלטת לנוכח דברי הר 903

לחלק בין קבלת המצוות לבין עיקר הגרות המתבטאת בקבלת הגר להיות יהודי בפני שלושה מישראל, 
י לבין לעיל(, אין הוא מסוגל לכלכל מבחינה עקרונית הפרדה בין הרצון להיות יהוד 859)ראו הערה 

ההתחייבות במצוות: "מה שנתייחד עם ישראל משאר האומות הוא בדתו ותורתו, ומי שאינו רוצה 
להיות יהודי לענין זה אלא לענין שייקרא עליו שם ישראל לאיזה צורך... פירוש הדבר שאינו רוצה 

-ם עמ' קצדלהיות יהודי" "שלהיות יהודי היינו להיות מחוייב במצוות שזוהי ההגדרה של יהודי", ש
 קצו. 
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רפות ללאום הגוררת בעקבותיה כאשר הצגנו את שאלתם של זוהר ושגיא ביחס למהות הגיור: הצט

חיובי התורה, או להיפך קבלת המצוות שכנגזרת מכך מצטרף הגוי לעם ישראל, לא הצבענו על כך 

המוכרות, שיסודה בהכרה כי יהדותו  -שלמעשה לפנינו חקירה למדנית בנוסח חקירות ה'שני דינים' 

 של אדם מורכבת משני חלקים שונים. 

ים הללו, ובהשלכות העולות מכך, נודעו בעולם הישיבות לאור דברי ואמנם הכרה זו בשני המרכיב

  904הגרנ"ט בחידושיו.

הגרנ"ט טען כי הגדרת בן ישראל מורכבת משני מרכיבים: 'משפחת ישראל' ו'קדושת ישראל', כלומר 

וכנגד זה הגירות פועלת להחיל  905ההשתייכות הלאומית לעם היהודי, וההתחייבות במצוות התורה,

  906את שני המרכיבים הללו. על הגוי

אבחנה זו של הגרנ"ט הוצעה על מנת ליישב על ידו מספר תמיהות שהעלה בדברי הראשונים בהסבר 

סוגיית עכו"ם הבא על בת ישראל מהם עולה כי ייתכן מצב בו גר שומר לאחר הגיור על ייחוסו 

 . 907לאמו

ם גם מבלי אזכור מפורש של שם לעתי 908'חילוק' יסודי זה חלחל וקנה לו שביתה בעולם הישיבות,

וכך אנו מוצאים הגדרה מקבילה אצל ראשי ישיבות אחרים, כדוגמת ראש ישיבת חברון  909אומרו,

                                                           
הרב נפתלי טרופ, חידושי הגרנ"ט השלם, ירושלים, תשמ"ט, עמ' כז. נוסח אחר של הדברים מופיע  904

ב"שיעורי הגרנ"ט החדשים", כפי שהודפסו בספרו של תלמידו, הרב משה דרייען, דודאי משה, בני 
ותם ראינו לעיל בדברי ברק, תשמ"ה, עמ' כא. יש לציין כי הקישור שבין דברים אלה לדברי המהר"ל א

הרב ישראלי, נעשה במפורש על ידי מספר ראשי ישיבות בדור האחרון, ראו בדברי הרב ברוך דב 
חידושים וביאורי סוגיות, ירושלים,  -לעיל, והרב הרב שלמה פישר, בית ישי  905פוברסקי, הערה 
 תשס"ד, עמ' תטו. 

כך ניסח את דבריו הרב פוברסקי: "דבדין ישראל נאמר תרתי א' דין אומה, וגם קודם מתן תורה  905
כבר היה עלייהו שם אומה ישראלית... ובשעת מתן תורה לא היה צריך אלא קבלת תורה וחלות 
קדושת ישראל", הרב ברוך דב פוברסקי, בד קודש ה, בני ברק, תשנ"ו, עמ' נב. "הגרנ"ט כתב בזה 

נכונים, ותוכן דבריו הוא, דענין יהדות כולל ב' דברים, גזע ודת. גזע )דהיינו שם משפחת  דברים
 904ישראל( תלוי באם, ואילו דת )דהיינו חיוב תורה ומצות( תלוי באב". הרב שלמה פישר, הערה 

 לעיל, עמ' תטו.
חידושיו : "והנראה בזה דשני מיני גירות הם. א. להתגייר ולעשות וכך נכתב בגירסא אחרת של  906

עצמו ישראל, להכנס בעם ישראל. ב. לקבל קדושת ישראל", הרב נפתלי טרופ, חידושי הגרנ"ט, 
 ירושלים, תשכ"ט, עמ' קכג. 

לביאור נרחב של הסוגיה על קשייה, וכן סקירת דברי האחרונים שהסבירו את הענין אחרת  907
הרב משה שטיינהויז,  ;ראו הרב ישראל לאו, יחל ישראל ג, ירושלים, תשס"ג, סימן צז מהגרנ"ט,

 רעא .-מורשת משה יבמות, ירושלים, תשס"ד עמ' רסח
כך מתנסח הרב דוד יצחק מן, בספרו די באר, ויקרא תנינא, כפר חסידים, תשס"ו, עמ' תח:  908

דברים ישנם באיש הישראלי, המשנים אותו "שידועים דברי הגרנ"ט זצ"ל בסוגיא בכתובות דף יא שב' 
משאר אומות העולם, א' בהיותו ממשפחת ישראל ועם ישראל, וב' בהיותו בקדושת ישראל". וכן ראו 

 דבריו שם עמ' רנד.
 ראו לדוגמא בספרו של הרב דוד א' מלינובסקי,  אמרי דוד, בני ברק, תשל"ג, עמ' ה, נב.  909
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הרב משה חברוני: "והנראה דשני דינים יש בישראלית: א. עם ישראל מדין אומה, שהוי אומה של עם 

 910ברית וקדושת ישראל".ישראל ב. גירות ישראלית, דהא עם ישראל נתגיירו במדבר ונכנסו ל

אמנם הגדרה עיונית זו המחדשת את האפשרות לנתק ולהבחין בין שני מרכיבי היהדות, וכך לצייר 

דמות של יהודי הנחשב לבן ישראל אף שאינו מחויב במצוות, הנזקק לגיור רק לשם תוספת והשלמת 

ן, אף אם לא כיוון מרכיב הזהות החסר, מצריך עיון מחדש בשאלת הגיור ללא קבלת המצוות. שכ

האדם להתחייב בקדושת ישראל מדוע תיפגם בכך יכלתו לאמץ בעזרת הגיור את ההשתיכות והכניסה 

 למשפחת ישראל?

הסתייעו ברעיון זה להסביר את דברי הרמב"ם בדרך ואכן אנו מוצאים מספר ראשי ישיבות אשר 

  911ף ללא קבלת מצוות.מקבילה להסברו של הרב ישראלי, כי המל וטבל נעשה בכך ליהודי א

אשר בשונה מהמקובל אצל ראשי  912יש אם כן, מקום לשער כי דרכו של הרב ישראלי כראש ישיבה,

השפיע על  913הישיבה הליטאיים, שילב למדנות ופלפול בסגנון ישיבתי גם בבואו לעסוק בברור ההלכה,

                                                           
 .90יבמות, ירושלים, תש"ם, עמ'  הרב אברהם משה חברוני, משאת משה 910
רעיון זה חוזר פעמים רבות בסדרת ספרי הרב משה חברוני על הש"ס, ראו לדוגמא: הרב משה  911

. אמנם לדברי הרב חברוני קיים כאן חידוש 46–42חברוני, משאת משה כתובות, ירושלים, תש"ם, 
וייב במצוות, ומעמדו כמעמדם נוסף, והוא שהמתגייר ללא קבלת מצוות נעשה בכך ליהודי שאינו מח

של ישראל קודם מתן תורה. ראו עוד דברי הרב אהרן סולובייצ'יק, פרח מטה אהרון, ספר אהבה, 
דברי הרב יפה'ן, חידושי הריטב"א, יבמות א, ירושלים, תשמ"ח, עמ'   ;127–121ירושלים, תשנ"ט, 

רי הרב יעקב פינק, "יהדות תקפ"ג. הצעת הסבר קרובה במיוחד לזו של הרב ישראלי מופיעה בדב
כא. הצעתו של הרב פינק מבוססת בפרוש על דברי הגרנ"ט הנ"ל, וכך הוא -וגרות", נעם יד )תשלא(, י

כותב למשל כי יש לחקור בענינו של בית הדין לגיור: "אם הם הבית דין עושים הגרות או הם שלוחי 
צריכים להסכמת האומה, אם כולם  ישראל, כיון שצריכים להיכנס לאומה הישראלית כדעת הגרנ"ט,

מסכימים, והבית דין בזה הם רק שלוחים של ישראל", שם עמ' יח. איני יודע לומר אם הרב ישראלי 
ראה את דבריהם של החכמים שפרסמו דבריהם קודם לפרסום דבריו וכך הושפע מהם ישירות, אך 

יו של הרב יהודה דוד בלייך, בכל מקרה ניכר הדמיון בכיוון המחשבה. יש לציין בהקשר זה לדבר
הסבור בדומה לדברי הרב ישראלי כי בית הדין לגיור משמשים כנציגי עם ישראל לקבלת הגר, ואמנם 
אף במאמרו פורע הרב בלייך בפירוש את החוב האינטלקטואלי לדברי הגרנ"ט, ראו: בלייך, יהודה 

ן ועוד", קול צבי ב, תש"ס, עמ' דוד, "מעמדם של כותים ובני עשרת השבטים בנוגע גיטין וקידושי
114–125 . 
יש להעיר בהקשר לכך, כי דברי הרב ישראלי שנידונו כאן אינם תשובה הלכתית אלא שיעור הלכתי  912

הניתן בהתאם למודל 'שיעור העיון' הקלאסי של ראשי הישיבות. אפיון זה משתקף גם במבנה 
לומד תחושה של בלבול וחוסר הבנה, וכל השיעור, הנפתח בהצגת רצף קושיות שמטרתם ליצור אצל ה

זאת בנסיון להכין את השטח לביאור המחודש שיוצע בהמשך הדברים, אשר בכחו לענות באחת על כל 
הקושיות שהונחו בפתח הדברים. אמנם ביחס למסקנתנו זו יש להדגיש, כי דברי הגרנ"ט אינם 

 מוזכרים בדברי הרב ישראלי כלל. 
י הרב יעקב אריאל, "רבנות ארץ ישראלית", בתוך: אברהם שריר )עורך(, ראו על כך לדוגמא בדבר 913

, על הניתוק שהתפתח במשך 116. וראו שם עמ' 122–121גאון בתורה ובמידות, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 
הדורות האחרונים בין למדנות לפסיקה, וכי מתכונותיו של 'רבנות ארץ ישראלית' להחזיר בכך עטרה 

לעיל, עמ' יט, שעל אף שלאור דברי  911ה, ראו אזהרתו של הרב פינק, הערה לישנה. לשם השווא
אם אמנם חס וחלילה להסיק מזה  -הגרנ"ט "יתהפכו הדברים כמין חומר ויתלבנו כמה ענינים 

ינו אלה אינם רק להסברה מסקנה להלכה", ושוב כתב כן בחתימת דבריו, שם ע' כא: "אכן כל דבר
ולא להלכה, דאין לזוז מדברי רבותנו הפוסקים בעלי השו"ע שאין גרות אלא בקבלת מצות ומילה 
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האפשרות להצטרף לעם מוכנותו של הרב ישראלי לפסוק בניגוד לעמדה המקובלת בזמנו, ולהניח את 

אימוצה למעשה של אין להבין את עם זאת, נדמה כי ישראל במישור לאומי אף מבלי קבלת מצוות. 

  914אותה ראינו לעיל. של המהר"לההשקפתי על רקע תפישתו  כי אםאפשרות תיאורטית זו

עמדה זו  ויש הסבורים כי 915עמדתו זו של הרב ישראלי נידונית רבות בפסיקותיהם של דייני הגיור,

לעמדה  –בין השאר מכח דברי הרב ישראלי עצמם  –הרואה את הגיור כמעשה לאומי ביסודו הפכה 

 916המקובלת כיום בציונות הדתית.

 

                                                                                                                                                                             
וטבילה בפני שלשה". על דרך הלימוד הישיבתית, ראו: שלמה טיקוצ'ינסקי, דרכי הלימוד בישיבות 

ל עם ישראל, עשרה, עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך בהיסטוריה ש-ליטא במאה התשע
 .69האוניברסיטה העברית, תשס"ד, בענין ההתרחקות מההכרעה ההלכתית למעשה, עיינו שם עמ' 

לעיל, שעל אף שאימץ את דברי הגרנ"ט, ולא ראה  904זאת בניגוד לדברי הרב שלמה פישר, הערה  914
תורה תיתכן מציאות של יהודי מלידה שאינו מחוייב במצוות, כותב כל קושי ברעיון כי גם לאחר מתן 

ביחס לרעיון כי גוי יוכל להיכנס למצב הלכתי זה דרך גירות שתכלול אך את המרכיב הלאומי 
ע ביקורת כללית לעיל, הבי 905ש"דברים אלו אסור לשומען וישתקע הדבר". הרב פוברסקי, הערה 

יותר כנגד דברי הגרנ"ט עצמם, בטענה שהרעיון כי "גם לאחר מתן תורה יכול להתחלק דין משפחת 
 ישראל ודין קדושת ישראל הוא מחודש גדול וצריך עיון".

בקובץ פסקי דין שיצא מטעם הנהלת בתי הדין הרבניים, מוזכרים דברי הרב ישראלי בדבריהם של  915
הרב יהודה פריס )עורך(, פסקי דין ומאמרים בעניני גיור, ירושלים, תשס"ד, שישה מהכותבים, ראו 

בענין עמדתו ביחס להכשרת גיור ללא קבלת מצוות חלוקים הדעות. עמ' כד,מט, עז, פ, קכ, קכט. 
בדבריהם של הרבנים ארנרייך, פריס, ליפשיץ, ובס פסיקתו בענין גיור ללא קבלת המצוות מוזכרת 

את דברי שאר הפוסקים, כאשר יש הסבורים )הרבנים פריס וליפשיץ( כי משום כך  כדעת יחיד הנוגדת
דעתו דחויה ויש הסבורים )הרבנים ארנרייך ובס( כי יש לסמוך על דבריו ולו בדיעבד, ראו דבריהם שם 
בעמ' מט, עז, פ, קכ. )חלק מפסקי הדין שבקובץ הופיעו תחילה כמאמרים בכתב העת תחומין, כך 

 (. 858לפסק הדין של הרב דוד בס, ראו לעיל הערה למשל ביחס 
בעקבות הסערה הציבורית מסביב לפסילת גיוריו של הרב חיים דרוקמן, כתב הרב משה  916

ליכטנשטיין על כך "שכיום ניתן לומר שהמדיניות הציבורית בציונות הדתית היא לקבל את הדעה 
לה, שאיננה דרך המלך בפסיקה, לפיה יש גרות ללא קבלת מצוות", הרב משה ליכטנשטיין, "גר המקי

 75, וראו דבריו שם עמ' 71. הציטוט שם עמ' 79–63או תושב?", עלון שבות בוגרים, כג )תשס"ט(, עמ' 
על כל ש"פסיקה שגרות מועילה ללא קבלת מצוות, משמעותה במידה רבה הכרה בעם ישראל כלאום 

ף במנותק מן הפן הדתי". הרב חיים אירם, כתב בתגובה לדברי הרב ליכטנשטיין, כי אין הוא מקבל א
את דבריו על כך שתיתכן הבנה עקרונית לפיה הליך הגיור הנו הליך דתי בעיקרו, שכן לדבריו ברור כי 

אם די  "החיוב במצוות בא בעקבות השיוך הלאומי. אין גיור 'דתי' נטו. השאלה יכולה להיות רק
בקבלת ה'פן הלאומי' כדי לחייב מצוות, או שמא יש הכרח בקבלת מצוות מפורשת", הרב חיים אירם, 

. הרב אירם מציין לדברי הרב 82"כי גרים ותושבים אתם עמדי", עלון שבות בוגרים, כג )תשס"ט(, עמ' 
רם מצויה , כאשר להערכת הרב ליכטנשטיין "שורש התפיסה שהציג הרב אי82ישראלי, שם עמק 

 . 95בספרו של הרב ישראלי זצ"ל", עמ' 
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 םאתיופיה מהודו והעולים בני ישראלמעמדם ההלכתי של קבוץ גליות: פרק ב: 

ה השונות ונקלטו במשך שנות קיומה של המדינה התקבצו ובאו מאות אלפי עולים מארצות הגול

בארץ. עליות אלו שנתפשו בעיני רבים כקיומה של ההבטחה הנבואית בדבר קיבוץ הגלויות, עוררו 

שאלות וספקות בהלכה. הרב ישראלי התייחס באריכות לשתיים מהפרשיות ההלכתיות שהתעוררו 

החמישים,  ביחס לעולים, ובפרט כשרותם לבוא בקהל, פרשיית "בני ישראל" מהודו החל מסוף שנות

ופרשיית העולים מאתיופיה וכת הפלשמורה כעבור כשלושים שנה בסוף שנות השמונים ותחילת שנות 

 התשעים.

נבחן תחילה את היתרו של הרב ישראלי להתחתן עם בני קהילת "בני ישראל" מהודו, ולאחר מכן 

הוא דן בבעיה נשווה בין עמדתו ההלכתית בסוגיה זו, לעמדתו כשלושים שנה מאוחר יותר כאשר 

 מקבילה בעניינם של הפלאשים עולי אתיופיה.

 "בני ישראל" מהודו

קהילת "בני ישראל" מהודו התקיימה במשך מאות שנים בתור קהילה יהודית עצמאית במנותק מיתר 

יהודי העולם. עם עליית "בני ישראל" ארצה במהלך שנות החמישים נודע כי כבר למעלה ממאה שנים 

יוצאי עיראק החיים בהודו, שלא הינשא עמם. עם התפשטות הידיעה בדבר החששות נהגו בני קהילת 

השונים בנוגע לייחוסם, ובפרט החשש לממזרות, סירבו רבנים רבים בארץ ליטול חלק בחיתונם. 

 917שאלת היתרם לבוא בקהל הפכה לסוגיה ציבורית טעונה, שהדיו הגיעו עד מהרה למסדרוני הכנסת.

ה לסוגיה, ובמסגרת הניסיון למצוא פתרון לבעיה, פנה הראשון לציון הרב הרבנות הראשית נדרש

יצחק ניסים, בשנת תשי"ז אל רבנים שונים בבקשה שיביעו דעתם בנידון. במענה לפניה זו חיבר הרב 

 ובו ביסס את הטענה שיש להתירם לבוא בקהל. 918שאול ישראלי תשובה הלכתית מנומקת,

לכלל החלטה באותה שנה, וההחלטה הסופית נתקבלה רק שנים  אולם, הרבנות הראשית לא הגיעה

בהחלטה הרשמית של מועצת הרבנות הראשית נקבע כי "בני ישראל"  919לאחר מכן בשנת תשכ"ב.

                                                           
לתיאור מפורט של תולדות הקהילה ומנהגיהם, וכן תיאור התגלגלות הפרשה לאחר עלייתם  917

ארצה, ראו בספר: הרבנות הראשית לישראל, 'בני ישראל': פסקי הלכה ומקורות לבירור דינם ושאלת 
יעקב גלר "עליית עדת 'בני ישראל' מהודו  רמו;-ה; רכג-מוצאם, ירושלים, תשכ"ב, בפרט עמ' א

, פרשת שמות, המרכז ללימודי יסוד ביהדות ע"ש 376והשתלבותה בקרב ישראל", דף שבועי, מס' 
 הלנה ופאול שולמן, אוניברסיטת בר אילן, תשס"א. 

תשובתו של הרב ישראלי פורסמה לראשונה בהתורה והמדינה: הרב שאול ישראלי, "בענין כשרות  918
רלא. לאחר מכן נכללו הדברים -תשי"ט(, עמ' רכג-י )תשי"ח-ישראל" מהודו, התורה והמדינה ט "בני

-סט, ושוב הודפסו מחדש בעמוד הימיני סימן יח עמ' ריג-עמ' נט לעיל, 917בקובץ בני ישראל, הערה 
 ריט.

רבנות בטענה שהנן מפלות בינם לבין יתר הבאים בשערי בני הקהילה לא קיבלו את הנחיות ה 919
הרבנות על מנת להינשא, והם ערכו הפגנות סוערות בנידון, כולל שריפת בובה בדמותו של הרב נסים. 
לתיאור המאורעות ראו שאול מייזליש ומאיר בניהו, מן ההר אל העם: חייו ופועלו של הראשון לציון 

 917, וכן בדבריו של גלר, הערה 204-197, עמ' 1993ם", תל אביב, הרב הראשי לישראל הרב יצחק נסי
 לעיל. 
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המחייבים בדיקה ובירור בנוגע  920מותרים לבוא בקהל בכפוף להוראות שנמסרו לרשמי הנישואים,

ויין עוד, כי נוסף על בירורו ההלכתי, תרומתו של יצ 921לנישואיהם של אמותיהם של הבאים להינשא.

הרב ישראלי לפרשה נגעה אף לניסוח החלטת מועצת הרבנות הסופית שאימצה ברובה את נוסח הצעת 

   922ההחלטה שהציע הוא לקראת הישיבה המכרעת בנידון.

 

 תשובת הרב ישראלי

 הבעיה:לפני שנבחן את פרטי התשובה נביא את לשונו של הרב ישראלי בהצגת 

 

שאלת כשרות "בני ישראל" מהודו עומדת במלא החריפות בארץ הקודש... שכן 

העדה היהודית יוצאת בבל אשר בהודו פורשת מהם על סמך פסק הלכה שנתקבל 

שאסרם לבא בקהל מחמת ספק  923אצלם לפני כמאה שנה מרב מובהק בבגדד

 ממזרות. 

 

תי, הוא פותח את תשובתו בקביעה כי לאחר שהרב ישראלי מציג במלים אלה את הנידון ההלכ

ההכרעה בנידון תהיה תלויה בראש ובראשונה בבירור יסודי של גדרי איסור ספק ממזר. עוד מציין 

הרב ישראלי בפתח הדברים, כי הנסיבות שהולידו את הספקות בנוגע לייחוסן של "בני ישראל" שונות 

ל כת הקראים. הספקות בנוגע לייחוסן של לחלוטין מאלו שעוררו ספקות מקבילים בנוגע לייחוסם ש

עדת הקראים התעוררו כתוצאה מהתנהגות שמקורה "במרד ובמעל", בעוד שאת אותן חששות 

הלכתיים בנוגע ל"בני ישראל" מהודו יש לייחס לשגגה הנובעת מחוסר ידיעת ההלכות. אמנם, במבט 

                                                           
כעשרים שנה מאוחר יותר הוציאו הרבנים הראשיים  לעיל, עמ' ח. 917קובץ בני ישראל, הערה  920

יוסף הוראה חדשה המבטלת הנחיות אלה, והשוו את מעמדם של בני קהילת "בני  הרב גורן והרב
ישראל" מהודו למעמדם של יתר קהילות ישראל. לדבריהם אין הכוונה לבטל את דברי קודמיהם, 
אלא ש"בהמשך" להחלטה הקודמת של מועצת הרבנות הראשית בענינם הם הורו שאין עוד צורך 

ת מיוחדות משום "שמדובר בדור שני של יוצאי הודו, שהורתם ולידתם לחייב את בני הקהילה בבדיקו
בקדושת ארץ ישראל, יש להם כשרות לכל דבר". נוסח ההחלטה מובאת במלואה אצל מיכאל 

. מכתב הבהרה נוסף של הרב 200קורינאלדי, יהדות אתיופיה: זהות ומסורת, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 
לעיל. להסבר פסק זה, ולתיאור ההתנגדות  917גלר, הערה עובדיה יוסף משנת תשנ"ח מובא אצל 

לשינוי ההלכתי, ראו בדבריו של ד"ר מיכאל ויגודה בחוות דעת שהגיש מטעם המחלקה למשפט עברי 
יר , חוות הדעת שהוגשה בט' אית "בני ישראל"במשרד המשפטים בשאלת מעמדם האישי של כ

 תשס"ח מצויה באתר משרד המשפטים:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaat / '9הערה  3, ראו שם עמ. 

עמי, ירושלים, לביקורת הלכתית על הוראות הרבנות ראו דבריו של הרב דוד שלוש, שו"ת בני  921
לעיל, עמ'  920תשל"ז, עמ' ריט. לנסיון להסביר את הבסיס ההלכתי להוראות ראו אצל ויגודה, הערה 

3. 
לטה שהוגשו על ידי הרב איסר ז מובאים הצעות ההח-עמ' ו לעיל, 917הערה  בקובץ בני ישראל, 922

 יהודה אונטרמן, הרב בצלאל ז'ולטי, והרב שאול ישראלי, ולאחר מכן נוסח ההחלטה שהתקבל לבסוף.
, שהבהירו כי יש להחיל עליהם דין איסור נישואין 1914ראו לשון פסק הדין של רבני בגדד משנת  923

בקובץ בני שבענין הקראים, מובא כדין הקראים שכן הספקות ביחס אליהם מקבילים ושווים לאלו 
 כב.-עמ' כא לעיל, 917ישראל, הערה 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaat/
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaat/
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יבות שהולידו את הבעיה, שכן ראשון נראה שאין לייחס משמעות הלכתית להבדל האמור בנוגע לנס

יהיו הנסיבות אשר יהיו "לענין ההלכה לכאורה אין הדבר מעלה ואינו מוריד, שמ"מ ספק ממזרות יש 

 כאן".

 

לאחר דברי המבוא פונה הרב ישראלי לעיין בדין ספק ממזר אותו הוא מחלק לשניים: דין ספק ממזר 

של ספק ממזר בספק הגוף נכללים האסופי בספק הגוף, וספק ממזר בתערובת. בקטגוריה הראשונה 

והשתוקי. חוסר הבהירות בנוגע לזהות הוריהם של אלו מעורר את הספק שמא הם עצמם נולדו 

מביאה אסורה והנם בגדר ממזרים. הקטגוריה השניה, ספק ממזר בתערובת, כוללת מקרים בהם נודע 

אנשים, או משפחה מסוימת,  כי ממזר שזהותו אינה ידועה התערבב ברבות הימים בקרב קבוצת

 וממילא נוצר ספק ביחס לייחוסם של כל המשתייכים לאותה קבוצה. 

בדינו של ספק ממזר בספק הגוף נאמר בגמרא )קידושין עג ע"א( כי הוא מותר לבוא בקהל מדין תורה. 

ון חכמים למדו מדרשת הפסוק "לא יבא ממזר בקהל ה'" )דברים כג, ג( כי התורה אסרה רק את החית

עם ממזר וודאי )"ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר ספק יבא"(. עם זאת, על אף שהתורה התירה 

את החיתון עם ספק הממזר, חכמים אסרוהו משום החשיבות היתירה שייחסו לשמירה על טהרת 

 924ייחוסם של ישראל, "מעלה עשו ביוחסין", וכך נפסק להלכה.

שביקשו להבין את היחס שבין  925את עולם הלמדנים,דינו של הספק ממזר העסיק מאז ומעולם 

הלימוד המיוחד שנאמר בעניינו לבין הכלל ההלכתי הרגיל לפיו "ספק דאורייתא לחומרא", ובפרט 

עסקו בביאור שיטת הרמב"ם ובקשיים העולים ממנה. לדעת הרמב"ם דין ספק ממזר אינו מקרה 

שאיסורי התורה כולם אינם חלים מדאורייתא חריג, ואדרבא, לדעתו מדין זה למדו חכמים את הכלל 

במצבי ספק. אולם, הקושי בעמדה זו הוא בכך שאם אכן מדובר בדין כללי, מדוע אמרה הגמרא כי 

איסור ספק ממזר מדרבנן נובע מהרצון לעשות "מעלה" מיוחדת בענייני יוחסים, והרי חכמים הטילו 

 לם וקבעו כי "ספק דאוריתא לחומרא"?איסור מדרבנן ביחס לכל מצבי הספק בדיני התורה כו

הרב ישראלי מעלה דיון זה, ולאחר שהוא מפלפל במה שכתבו בנידון זה ודוחה את דברי קודמיו, הוא 

מציע את הבנתו בנידון. לדעת הרב ישראלי דין ספק ממזר אכן שונה מהותית מיתר הספקות בדיני 

לימדה שיש לדון את הספק ממזר  התורה האחרים. הדרשה המתירה את הספק ממזר לבוא בקהל

כאלו היה ישראל וודאי, כאשר משמעות הדבר היא שהוא נאסר ממילא לישא ממזרת כדינו של 

ישראל כשר. היות ודרשת הכתוב "ממזר ספק יבוא" לימדה שהספק נידון כוודאי, על כן לא היה 

בדיני התורה  מקום להחיל במקרה זה את האיסור מדרבנן שהטילו חכמים ביחס לכל הספקות

האחרים, וממילא יש להבין כי האיסור שהטילו חכמים על ספק הממזר ניתן בתור תקנה מיוחדת 

 הנובעת מחשיבות השמירה על טהרת היוחסין.

מכאן ממשיך הרב ישראלי לדון בקטגוריה השניה של איסור ספק ממזר בתערובת, ואף כאן הוא טוען 

ם לעשות מעלה מיוחדת ביוחסין. לדבריו אף במקרה של שמדובר באיסור מיוחד הנובע מרצון חכמי

                                                           
 .ראו רמב"ם הלכות איסורי ביאה טו, כא; שולחן ערוך אבן העזר ד, לו 924
  ראו לדוגמא בדברי המבי"ט, הרב משה בן יוסף מטראני, קרית ספר, הלכות עבודה זרה ז, ז. 925
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תערובת ממזר בכשרים, האיסור שחל על בני הקבוצה המסופקת אינו נמשך מכללי ההלכה הרגילים 

ביחס לדיני ספקות, ומדובר באיסור דרבנן מפאת מעלתם המיוחדת של דיני היוחסין. לדעת הרב 

כמו גם מהעיון בתורתם של ראשונים  926"ם,ישראלי מסקנה זו המתחייבת מהעיון בפסקי הרמב

לדבריו, על אף העובדה שבמקרה זה קיימת ידיעה ודאית על קיומו של ממזר, כלומר מצב  927נוספים.

  928של "איקבע איסורא", אין הדבר משנה ומדובר באיסור דרבנן מיוחד.

" מיוחדת זו, שנועדה כאן מאמץ הרב ישראלי רעיון עקרוני המופיע בדברי הנודע ביהודה, ולפיו "מעלה

להרחיק את בעלי הייחוס המסופק מלבוא בקהל, לא נתקנה מראש כי אם ביחס למצבים שבהם 

הספק בדבר ייחוסו של אדם נוצר כתוצאה מהתנהגותם הקלוקלת של הוריו. אולם, במקום שבו אין 

וספק הממזר למצוא כל "ריעותא של זנות" בהתנהגות ההורים, לא הטילו חכמים איסור מיוחד זה, 

  929מותר לבוא בקהל.

 

עם המסקנה הזו ביד עובר הרב ישראלי לדון בדין הכותים והקראים שנאסרו לבוא בקהל מחשש 

ממזרות היות ואינם בקיאים בטיב גיטין וקידושין. איסורם של אלו לבוא בקהל סותר לכאורה את 

ור כללי מחשש ממזרות אף המסקנה שהגיע אליה הרב ישראלי לעיל, שכן חכמים הטילו עליהם איס

בכדי ליישב זאת, טוען הרב ישראלי שהיות וקהילות אלה עזבו  930במקום שאין ריעותא של זנות.

                                                           
הדבר מוכח לדעתו מהחילוק הדיני שמחלק הרמב"ם   )הלכות איסורי ביאה יט, כא( בנוגע לחובת  926

הבדיקה בין איש הבא לישא אשה שמחוייב לבדוק ולברר את כשרות ייחוסן של אמותיה דורות 
לאחור, לעומת אשה שמותרת לשאת איש מבני המשפחה המסופקת ללא בדיקה. הרמב"ם מסביר 

"שלא הוזהרו כשרות להנשא לפסולים", עקרון הלכתי שנאמר במקורו ביחס לדיני  הבחנה זו בכך
חללות ולא ביחס לדיני ממזרות. בכדי להסביר כיצד עקרון זה הועתק לנושא הנידון, יש להבין כי 
כל האיסור לישא מבני המשפחה המסופקת אינו אלא איסור דרבנן, ולא החמירו חכמים בדבר "

 הקילה בזה במקומות מסוימים", עמוד הימיני יח, ב.  שמצינו שהתורה עצמה
לדברי הרב ישראלי אף שרש"י, הרמב"ן ובעל המאור חלקו על דעת הרמב"ם בנוגע להבחנה שבין  927

דין הבא לישא אשה מבני משפחה מסופקת לדין אשה הבאה לישא איש מהם, יש להוכיח כי גם 
א מדיני ספקות הרגילים. זאת משום שאילולי כן, לדעתם מדובר בדין הנובע ממעלה שעשו ביוחסין ול

גם לא ניתן להבין מדוע הסתפקו בבדיקת ד' דורות להכשיר את הנישואין עם בני אותה משפחה: ש"
 בבדיקה זו אכתי לא יצא מכלל הספק לגמרי", עמוד הימיני יח, ב.

מתבטל במקום  לדבריו הממזר בטל מדאורייתא בבני הקבוצה בהם התערב, ואף שמדרבנן אינו 928
שאיקבע איסורא, דינו חוזר להיות כדין ספק ממזר שלגביו חידשה תורה שיש לראותו כישראל ודאי: 
"ואין זה שוב אלא ככל ספק ממזר שלא איקבע איסורא שאינו אסור אלא מחמת מעלה בעלמא", 

 עמוד הימיני יח, ב.
היתר להתחתן עם אסופי שלא הנודע ביהודה הסביר בכך את הסתירה העולה לכאורה מהשוואת ה 929

הושלך למיתה )שולחן ערוך, אבן העזר ד, לא(, לאיסור החיתון עם השתוקי, שהרי אף כאן אמו 
מטפלת בו ומגדלת אותו, וממילא: "מאי רבותא של ולד הנמצא שרואין בו סימנים שאמו חסה על 

ה ההסבר הוא בכך שבעוד חייו, אכתי הרי הוא שתוקי... ולמה יהיה זה כשר?". לדברי הנודע ביהוד
שייתכן והאסופי נוצר מביאה כשרה לחלוטין, שתיקת אם השתוקי מעידה כי בנה נוצר מביאה שהיה 

על אף  בה איסור כלשהו, ומשום כך החמירו חכמים בדינו, וחששו מפני מיעוט המקרים של ממזרות.
לקיימה בכל זאת. ואמנם  שהנודע ביהודה עצמו דחה סברא זו בהמשך דבריו, הרב ישראלי סבור שיש

ראו באוצר הפוסקים, אבן העזר ד, לג, אות קמח, דברי אחרונים נוספים שהעדיפו עמדתו זו, וראו שם 
 עוד אות קנד אות ג.

כי )אבן העזר, ה(, הרב ישראלי מציין שלדעתו יש להבין, בניגוד לעולה מתשובת הנודע ביהודה  930
חשש אישי ביחס לכל אחד שמא נולד  הנו ספק הגוף, חשש הממזרות הקיים ביחס לכותים ולקראים
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מרצון ומכוונה תחילה את דיני התורה, ראו חכמים לנכון להחמיר בדינם ולהתייחס לנישואיהם כאלו 

 מדובר היה במעשה זנות:

 

ברי חכמים ואינם מקפידים על דיני נראה לומר שכיון שבכונה תחלה עוברים על ד

עליהם, ע"כ אסור. כן נראה  ריעותא של זנות כל נשואיהם גדרקדושין וגיטין, 

 לכאורה. 

 

מכאן מגיע הרב ישראלי למסקנתו שיש להתיר את קהילת "בני ישראל" לבוא בקהל, שכן בשונה 

ה, והתרחקותם מדיני מהקראים והכותים, קהילה זו ביקשה עקרונית לחיות על פי התורה המסור

 התורה נבעה מחסרון ידיעה:

  

מעתה נראה שנידון שלנו של "בני ישראל" שבהודו, שלפי כל הידיעות שהגיעו לנו 

עליהם לא היה אצלם באיזה זמן מן הזמנים כונה לזלזל ולבטל בכונה תחלה איזה דין 

רות, הרי הן מהתורה הן מחז"ל, ואם אמנם הגיעו הדברים אצלם עד כדי ספיקי ממז

לא מיבעי שאין כאן מקום לאוסרם  931זה לא במרד ולא במעל, אלא בשגגה ובאונס,

אלא גם מצד ספק  932מצד ספק בתערובת, שהרי לא עירבו הפסולים ביניהם מדעת,

בגוף אין לפסלם, שזה לא נאמר אלא במקום של ריעותא של זנות וכנ"ל, והם ודאי על 

 הם. דעת נישואין גמורים כדין כיונו מעשי

 

את היתרו זה מסיים הרב ישראלי בחתימה של דברי ענווה בהם הוא קובע כי: "כל זה כתבתי לא 

 למעשה עד שיסכימו לזה גדולי מאורי דורנו שליט"א". 

תשובתו זו של הרב ישראלי נושאת את חותם דרך עיונו בהתאם למאפיינים עליהם עמדנו במקומות 

ת הפוסקים שקדמוהו מתוך רחבי ספרות הפסיקה והשו"ת, אחרים. הרב ישראלי אינו מלקט את דעו

כאשר פסק  אלא מנסה לעמוד על שורש הענין, על הגדרתו המדויקת של איסור ספק ממזר וגדרו,

ההיתר אינו נסמך על דברי סמכות הלכתית קודמת זו או  ההלכה נובע ישירות מבירור מושגי זה.

איסור מוליך להבחנה מעשית בין דינה של קהילה אחרת, כי אם על הטיעון כי גדרו הבסיסי של ה

                                                                                                                                                                             
ממזר בתערובת, לא היה מקום להטיל אלו מדובר היה בחשש של ספק זאת משום, ש. מביאה אסורה

איסור גורף על הכלל, ואדרבא מפאת גדרי משפחה שנטמעה נטמעה היה עלינו להתירם. בהמשך דבריו 
וגדר כספק ממזר בתערובת, ואף על פי כן נאסרו מודה הרב ישראלי שאפשר לומר שהחשש בעניינם מ

משום שהיות והנם נוהגים כנגד דיני התורה לא חלים עליהם גדרי ביטול איסורים: "שהרי הם 
מערבים הפסולים בתוכם מדעת ובכונה תחילה ואינם מקפידים על הפסולים... ע"כ ה"ז בגדר מבטלי 

 איסור לכתחילה", עמוד הימיני יח, ו.
בקובץ בני ישראל, שונו של הרב עוזיאל, פסקי עוזיאל בשאלות הזמן סימן סח, מובא גם השווה לל 931

עמ' כג: "ואין לדונם כקראים... אלה לא מרצונם פרקו מעליהם תורה ומצות אלא  לעיל, 917הערה 
 שנשתכחה מהם תורה מסיבת גלותם בארצות רחוקות".  

נטמעה" אינו מתירם, ראו  -במקרה שעירבם בכוונה ניתן היה לומר שהיתר "משפחה שנטמעה ש 932
 לעיל. 930הערה 
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שחוסר ההקפדה על דיני גיטין וקידושין בא מתוך מרידה בחוקי התורה, לבין קהילה שהגיעה לכך 

 בשגגה על לא עוול בכפה.

נסיון זה לחדור לשרשי ההגדרה ההלכתית נעשה, כפי שראינו במקומות אחרים, בתיווך דברי גדולי 

ן מסוג זה. בתשובה שלפנינו הרב ישראלי מעיין בדברי גדולי האחרונים דוגמת הדורות שקדמוהו בעיו

  933השב שמעתתא המהרי"ט והנודע ביהודה, תוך שהוא מגלה עמדה עצמאית ביחס למקורות אלה.

השוואת דבריו של הרב ישראלי לעמדות ההלכתיות האחרות המקובצות בספר "בני ישראל" שיצא 

אה כי דבריו דומים בסגנונם ובכיוונם הכללי לאלו של הרב שמואל מטעם הרבנות הראשית אכן מר

רוזובסקי שנודע כאחד מגדולי ראשי הישיבות הליטאיות במחצית השניה של המאה העשרים ושל 

  934הרב שלמה טנא.

מעבר לשאלת המקורות עליהם נסמכת תשובתו, ודרך עיונו וטיפולו של הרב ישראלי במקורות אלה, 

 עת לעמדה ההלכתית גופא, ולמגמות הבאות בה לידי ביטוי. עלינו לתת את הד

בחירת המקורות ההלכתיים המשמשים בסיס לדיון אין בה כשלעצמה להכריע את הכף לכיוון זה או 

אחר, שכן גמישותם האופיינית של המקורות ההלכתיים מאפשרת לבסס מסקנות שונות תוך הישענות 

 על קבוצת מקורות נתונה. 

נו נראה כי דברי הרב ישראלי משקפים תפישה עקרונית בדבר החובה להרחיק את במקרה שלפני

 החוטאים במזיד, והחובה המקבילה לקרב את בעלי העבירה השוגגים. 

השערה זו מקבלת חיזוק מהעיון בהתייחסותו ההלכתית של הרב ישראלי לנידונים קרובים, כשאלת 

, היתרו של הרב ישראלי מסתמך בסופו של דבר מעמד עדת הקראים שהוזכרה בתשובתו. כפי שראינו

על ההבחנה החדה בין דין "בני ישראל" לדינם של הקראים; בין ההתייחסות ההלכתית למי שמרדו 

 בתורה, לבין אלו שנקלעו למצב דומה בשגגה ומתוך חוסר ידיעה. נפנה על כן לעיין בדינם. 

 

 עדת הקראים

ישראלי מזכיר את איסורם של הקראים לבוא בקהל כאילו בתשובתו בענין "בני ישראל" מהודו, הרב 

היה זה דין פשוט שאין להטיל בו ספק. אולם, העיון בספרות הפסיקה בנידון מגלה תמונה מורכבת 

כך, לדוגמא, כותב הנודע  935יותר, שכן רבים ערערו במשך הדורות על איסור הקראים לבוא בקהל.

                                                           
הרב ישראלי דוחה כנזכר את דעת השב שמעתתא, חולק על דברי הנודע ביהודה, ומאמץ הסבר  933

אף שהנודע ביהודה עצמו דחה תשובתו זו, ואימץ אחרת על פניה, שהעלה הנודע ביהודה בתשובתו, על 
 .930, 929ראו לעיל הערות 

 קכ.-נד; קי-לעיל, עמ' מז 917תשובותיהם בנידון הובאו קובץ בני ישראל, הערה  934
דברי הפוסקים לוקטו באוצר הפוסקים, סימן ד, סעיף לז, אות קעד. וראו על כך בארוכה אצל  935

. 134-122, ובפרט עמ' 138-101מיכאל קורינאלדי, המעמד האישי של הקראים, ירושלים, תשמ"ד, עמ' 
סות ההלכה לקראים, מדיניות ומסורת על הסוגיה בכלל ראו מאמרו של יעקב שפירא, "התייח

; הרב שמואל דוד, "לשאלת כשרות הקראים לבוא 361-285הלכתית", מחקרי משפט יט )תשס"ב(, 
. לדיון המתמקד בדעת חכמי מצרים בענין, ראו מאמריהם של צבי 34-9בקהל", צהר ג )תש"ס(,עמ' 
חכמי ישראל במצרים במאה העשרים", נישואים בין קראים לרבניים על פי  זוהר, "בין ניכור לאחווה:
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ראלי לעיל, כי ככלל אין הוא רואה לנכון להורות בענין ביהודה בחתימת תשובתו ממנה ציטט הרב יש

  936הקראים "לא לאיסור ולא להיתר", משום "שכמה קדמונים" כבר התירום לבוא בקהל.

בכדי להעריך נכונה את עמדתו של הרב ישראלי, יש להכיר בכך שהוויכוח ההלכתי בשאלת היתר 

העומדת על הפרק. כשנתיים לפני מועד  הקראים לבוא בקהל הפך בשנים ההן לשאלה הלכתית בוערת

כתיבת תשובתו של הרב ישראלי בעניינם של "בני ישראל" מהודו, עמדה שאלת מעמד הקראים אף 

 היא במוקד וויכוח ציבורי ער. 

במסגרת גלי העליה הגדולים של שנות החמישים עלו ארצה אלפים מבני העדה הקראית שבמצרים. 

 937זכויותיהם מול ממסד הרבנות שהרחיק אותם והתנכר אליהם. לאחר עלייתם הם באו בתביעה על

בציבור החילוני הושמעה התנגדות חזקה לעמדת הרבנות, ועלתה דרישה לשינוי המצב, כאשר דרישה 

זו לוותה באיום כי אם המצב לא ישונה יינקטו הצעדים הנדרשים לשנות את חוק הנישואין 

במחנה  938סמכות החוקית הבלעדית בנושא האישות.והגירושים בכדי להוציא מידי הרבנות את ה

הרבני פנימה היה מי שהסכים לתביעה זו, ומספר חודשים לפני מועד כתיבת תשובתו של הרב ישראלי 

פירסם הרב יעקב משה טולידאנו, רבה של תל אביב וחבר מועצת הרבנות הראשית, מאמר הלכתי בו 

ת בעניינם של הקראים, כאשר הוא מסכם את הוא קרא לחבריו הרבנים לפתוח בהתדיינות מחודש

דבריו בקריאה ל"מועצת הרבנות הראשית לעיין בדבר היטב ולהחליט, בהתחשב עם החידוש שבקום 

 939מדינת ישראל".

                                                                                                                                                                             
, ותגובתו של אליאב שוחטמן, "לשאלת היתר חיתון עם הקראים 39-21)תשמ"ז(, עמ'  32פעמים 

 . 47-29)תשמ"ח(  34בפסיקתם של חכמי מצרים", פעמים 
הצביע על כך שפוסקים  315לעיל, עמ'  935שו"ת נודע ביהודה, אבן העזר, ה. יעקב שפירא, הערה  936

הפועלים מתוך מסורת הפסיקה האשכנזית אשר נמנעים דרך כלל להביא מתורתם של פוסקים 
ספרדים מהדורות האחרונים, נסמכים בבואם לדון בהיתר הקראים לבוא בקהל על דברי הנודע 

של הרב הרצוג בענין "בני ישראל", ביהודה הללו. מן הראוי לציין כי אחד היסודות המצויים בהיתרו 
הוא הטענה שיש לסמוך על הטעמים שנאמרו בהיתר הקראים באשר "ידועה היא מחלוקת חכמי 
ספרד בענין הקראים, שיש מתירים ויש אוסרים אותם לבוא בקהל". לדבריו "זו מחלוקת בין גדולי 

רצה להכריע ולא הורה לא איסור  עולם ואי אפשר לנו להכריע ביניהם ואף הגאון רבינו הנו"ב ז"ל לא
 עמ' כח; ל.  לעיל, 917קובץ בני ישראל, הערה ולא היתר בענין הקראים...". 

הנושא עלה לכותרות באותם ימים בעקבות בג"ץ שהגיש בחור ממשפחה קראית שביקש להינשא  937
 .145לעיל, עמ'  935נאלדי, הערה עם בחירת לבו היהודיה, ראו קורי

הלחצים שהופעלו מצד גורמי שלטון שונים מתוארים בדברי ההקדמה שכתב הרב צבי פסח פרנק  938
לקונטרס שכתב הרב אליעזר יהודה וולדינברג בנידון, ראו: הרב אליעזר יהודה וולדינברג, "הסירו 

יב, על -ך עמי", ירושלים, תשט"ז. וראו עוד שם דברי הרב וולדינברג בנידון, עמ' ה, יאמכשול מדר
נחיצות בירור איסור הקראים לנוכח השמעתם של "דברי רהב וליעוג" על ידי "גורמים חילוניים 
רשמיים ובלתי רשמיים", שם עמ' ה, יב. ציטוטים ישירים מפי חברי כנסת שונים, ומפי ראש הממשלה 

וריון, הובאו אף בפתיחת מאמרו המקיף של הרב כתריאל פישל טכורש בנידון, ראו: הרב כתריאל בן ג
רמג. וראו -ח )תשי"ז(, עמ' קפו-פישל טכורש, "לאחדות התורה ולאחדות האומה", התורה והמדינה ז

ל שם בעמ' קפח ציטוט דברי בן גוריון מתוך ישיבת הממשלה ביום ה' שבט תשט"ז, הקובע "שחלק גדו
מאד מהעם" לא יוכל להשלים עם הרחקת הקראים מלבוא בקהל, תוך שהוא מזכיר כי "חוקים 

 ממלכתיים אפשר לשנות, הפה שעשה חוק יכול גם לשנותו". 
עד . מאמרו פורסם בשלהי שנת תשט"ז בסמוך למו135לעיל, עמ'  935ראו קורינאלדי, הערה  939

כתיבת תשובתו של הרב ישראלי. הרב וולדינברג הזכיר מאמרו זה של הרב טולידנו כרקע שדחף אותו 
 לעיל, עמ' יא.  938לפרסום ובירור דעתו הנגדית, ראו בקונטרסו הסירו מכשול, הערה 



 

 269 

מחלוקת ציבורית זו מוכרת היתה היטב לרב ישראלי, שהרי גיליון התורה והמדינה שיצא בעריכתו 

התייחסות מקיפה ביותר לבעיית הקראים על צדדיה  באותה שנה )תשי"ז( כלל מאמר ארוך ובו

עם זאת, עמדתו הנחרצת של הרב  940השונים, ההיסטוריים, ההלכתיים ואף הפוליטיים מעשיים.

ישראלי בנוגע לאיסור הקראים אן בה בכדי להפתיע. קולו של הרב טולידנו היה דעת יחיד באותם 

אף רבנים  942נחרצת כנגד עדת הקראים.בעוד הרבנות ככללה היתה מאוחדת בעמדתה ה 941הימים,

המזוהים בבירור עם המפעל הציוני, אשר ראו את עצם עלייתם של הקראים ארצה כחלק ממימוש 

סברו כי בהתנגדותם התקיפה להיתר הנישואין עמם הם ממשיכים מסורת  943נבואת קיבוץ הגלויות,

ונה החוקי הסופי במשך סוגיית מעמדם של הקראים לא באה על פתר 944הלכתית מקובלת בנידון.

 945שנים רבות, והיא עוד היתה תלויה ועומדת בעת החלטת הרבנות בעניינם של "בני ישראל".

החשיבות העקרונית אותה ייחס הרב ישראלי לעמידה האיתנה על איסור עדת הקראים, ניכרת 

. נוסח בהצעתו לניסוח ההחלטה של מועצת הרבנות הראשית בענינם של "בני ישראל" בשנת תשכ"ב

ההחלטה הסופי מזכיר בפירוש את איסורם המוחלט של הקראים לבוא בקהל, תוך ההדגשה כי אין 

"כל קשר" בין ההחלטה המתירה את הנישואין עם "בני ישראל", לבין דין הקראים: "הללו דינם שונה 

י, אשר אף לחלוטין, ומפורש בשולחן ערוך אבן העזר סי' ד'". הדגשה זו באה מיוזמתו של הרב ישראל

הציע נוסח חריף יותר המדגיש נחרצות כי לא תיתכן כלל אפשרות כלשהיא להתיר את החיתון 

  946עמם.

                                                           
לעיל. מאמרו של הרב טכורש יצא בכתב  938ראו מאמרו של הרב כתריאל פישל טכורש, הערה  940

העת שבעריכתו של הרב ישראלי, בסמוך למועד כתיבת תשובתו ההלכתית בענין "בני ישראל" מהודו, 
גו ויש להניח שהרב ישראלי ראה עין בעין עם דברי הרב טכורש, שכן לא הכניס כל הערה חולקת, כמנה

 ברבים מהמאמרים שיצאו תחת עריכתו.
אמנם לימים השתנה המצב, והרבנות הראשית בראשותם של הרבנים עובדיה יוסף והרב שלמה  941

 . 138-135לעיל, עמ'  935גורן התירה את הקראים לבוא בקהל, ראו בענין זה קורינאלדי, הערה 
לעיל, תיאר את איסורם  938. הרב וולדינברג , הערה 135לעיל, עמ'  935ינאלדי, הערה ראו קור 942

  כ"חומה נשגבה ובצורה... זה מאות בשנים ונשמר בקפדנות רבה עד היום", )שם עמ' יב(, תוך שהוא
מצטט מתשובת הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל משנת תש"ט )שו"ת משפטי עוזיאל, ב יו"ד סג( שהכריז 
כי מדובר על איסור שנתקבל ונשתרש ו"היא בגדר הלכות קבועות... שאין להרהר ולא להתוכח על 
 מקורן ונמוקן", ואין לבטלה "בשום אופן, ובכל עת ובכל זמן". השוו עוד לדברי הרב אונטרמן

 .238לעיל, עמ'  935המובאים אצל קורינאלדי,  הערה 
תשובת הרב עוזיאל שצוטטה בהערה לעיל, נכתבה כמענה לשאלה אם אין מקום להעריך מחדש  943

את שאלת מעמד הקראים "אחרי שהתכוננה מדינת ישראל". בסוף תשובתו מזכיר הרב עוזיאל כי 
הגאולה מחייבת לעמוד על טהרת ייחוסם של ישראל, שכן "הלכה מקובלת בישראל שאין ישראל 
נגאלים אלא מתוך צירוף וזיקוק כאמור: ואצרוף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך )ישעיה א, כה(". 

לעיל, בהדגישו כי הטיפול בבעיית  938ההקשר הציוני מוזכר אף במאמרו של הרב טכורש, הערה 
הקראים חייב לקחת בחשבון את הלקח ההיסטורי של "הכיבושים ההיסטוריים של יהושע ועזרא 

 הסופר", שם עמ' קצ.
על מסורות פסיקה שונים בנוגע לדין הקראים, והשפעת מסורות אלו על הפסיקה המאוחרת, ראו  944

 . 352; 346-322לעיל, עמ'  935אצל יעקב שפירא, הערה 
לתיאור גלגולי מעמדם של הקראים במסגרת החקיקה והשיפוט הישראלי, ראו קורינאלדי, הערה  945
 .361-354לעיל, עמ'  935, וכן אצל יעקב שפירא, הערה 150-144לעיל, עמ'  935
ז. המעיין שם בשני הצעות ההחלטה החלופיות שהוצעו -עמ' ו לעיל, 917קובץ בני ישראל, הערה  946

נם של הקראים לקראת הפגישה על ידי הרב איסר יהודה אונטרמן והרב בצלאל ז'ולטי יווכח כי די
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בעיני הרב ישראלי, בצד החששות הריאליים המובילים להרחקת בעלי הייחוס המסופק, החמירו 

ר הרב חכמים בחששות הנוגעים לייחוס החוטאים בכדי לדחותם מלבוא בקהל. לאור הבנתו זו, סבו

ישראלי שעל אף שהחשש המציאותי בשני המקרים דומה, אין ללמוד מדין הכותים והקראים בבואנו 

 לדון במעמדה של עדה כ"בני ישראל" מהודו אשר התרחקה מישראל על לא עוול בכפה. 

 

כאן יש להעיר על הדרך האופיינית בה מבסס הרב ישראלי מבחינה הלכתית את החלוקה העקרונית 

ור העובדה שקיימת מחלוקת הלכתית יסודית ביחס לדין הקראים עצמם, יכול הפוסק הנ"ל. לא

להשתית את ההחמרה בדין הקראים ומנגד את ההקלה בדינם של "בני ישראל" על מחלוקת זו גופא. 

כלומר, הוא יכול לבנות טיעון שיסביר מדוע יש להישען על העמדה ההלכתית הראשונה במקרה 

הקראים, ומנגד להישען על העמדה המתחרה בנידון השני וכך להקל בדין "בני האחד, ולהחמיר בדין 

ישראל" ולהתירם. ניתן להצדיק הבחנה מעין זו במספר דרכים, הן בהתבסס על טיעונים 

פורמליסטיים, והן על סמך טיעון ערכני מוסרי לפיו מן הראוי לסמוך על דעת המקילים מתוך 

נקלעו למצבם על לא עוול בכפם, ואף אינם בניהם של חוטאים התחשבות בכך שלפנינו צבור שלם ש

 שהתרחקו מרצון. 

אפשרות לחילוק פורמליסטי מעין זה מודגם היטב בדברי הרב הרצוג, שחילק בין דין הקראים לעדת 

"בני ישראל" מבלי לייחס לחילוק זה כל משקל ערכי. לדבריו, יש לראות באיסור הכותים משום גזירת 

ל ברוח קדשם מצאו לחובה לגזור עליהם", ועל כן איננו רשאים להרחיב גזירתם חכמים "שחז"

ולהחילה במקרה החדש שבא לפנינו, וממילא יש להתיר את בני ישראל מהודו שכן איסור זה מעולם 

בדרך זו ניתן לבסס את היתרם של "בני ישראל" מבלי לתת דין וחשבון לשאלת טעם  947לא חל עליהם.

 אמתה העקרונית אף למצבם.הגזירה ומידת הת

הרב ישראלי, כאמור, אינו מהלך בדרך זו. אין דרכו של הרב ישראלי לסקור את דעות הפוסקים 

שקדמוהו מתוך מגמה לאמץ את השיטה הקיימת הנראית נכונה בעיניו. כדרך הלמדנים הוא עמל 

חלוקה זו היא  להוכיח כי החילוק שבין קהל שוגג לקהל מזיד עולה מתוך המקורות עצמם, וכי

שהדריכה את חז"ל עצמם בבואם לגזור איסור על הכותים בימיהם. לדברי הרב ישראלי ההבחנה 

ההלכתית הרלוונטית מתגלה מתוך העיון החודר בשורשי הדיון במקורות חז"ל עצמם, והפרשנות 

 המחודשת שהוא מציע לנאמר במקורות התלמוד מבקשת לטעון כי ההלכה מראשיתה הניחה הבחנה

 מוסרית זו בין ההתייחסות לבעלי העבירה לבין אלו שנקלעו למצבם בשוגג.

                                                                                                                                                                             
אינו מוזכר בהם, והדבר אומץ מתוך הצעת ההחלטה שהציע הרב ישראלי. בהצעתו המקורית של הרב 
ישראלי מצוי ניסוח חריף יותר, וכלשונו: "מכריזה מועצת הרבנות הראשית שאין שום היתר לחיתונם 

 ע סי' ד'". של הקראים והם אסורים לבוא בקהל כאשר נתבאר דינם באר היטב בטור ובשו"ע אה"
עמ' לא. לדברי הרב הרצוג שם, איסור הכותים אמנם מבוסס על  לעיל, 917קובץ בני ישראל, הערה  947

חששות הלכתיים, אך למעשה הנו גזירה שגזרו חכמים, "אבל לא שבלי גזירתם היה כבר איסור גמור 
בלבד". כהמשך לסברא זו הוא קובע שעל אף הדמיון היסודי בין  במציאות מטעם החששות הללו

מציאות "בני ישראל" לזו של הקראים: "לאחר העיון, נראה ששונה דין הכת בני ישראל מדין 
הקראים. כי בענין הקראים נחלקו בזה גדולי עולם )ולא נבוא להכריע ביניהם( ומה עוד שכבר החמיר 

ד המפורש בשו"ע, אבל בענין הבני ישראל לא נאמר כלום". שם, הרמ"א ז"ל בדינם וקשה להקל כנג
 עמ' לב.
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עמדתו העקרונית של הרב ישראלי חוזרת על עצמה שנים לאחר מכן בדיון על שאלת מעמדם וייחוסם 

של עולי אתיופיה, ובהבחנה שהוא עורך בין היחס לבני העדה האתיופית לבין הפלש מורה. אמנם 

יה זו נראה שעל אף שהמגמה הכללית הנ"ל נשמרת, ישנם הבדלים חשובים כשנבחן את דבריו בסוג

 בין הדברים שעליהם יש לתת את הדעת. 

 

 העולים מאתיופיה

כשם שסוגיית "בני ישראל" עוררה בשעתה מחלוקת ציבורית קשה, כך אירע עשרות שנים לאחר מכן 

 עם עלייתם הגדולה של בני "ביתא ישראל" מאתיופיה. 

ת במצבם של בני הקהילה האתיופית החלה לפני כמאה וחמישים שנה, ושאלת מעמדם ההתעניינו

  948ההלכתי אף היא עלתה לדיון בפני הרבנות הראשית שנים רבות לפני קום המדינה.

כאשר שאלת מעמדם ההלכתי התעוררה לראשונה, בני העדה היו מרוחקים לחלוטין מבחינה פיזית 

ת הנישואין עמם כלל לא נידונה. מוקד העניין באותם ימים היה מיתר הקהילות היהודיות, כך ששאל

בעצם בירור יהדותם ואמיתות הטענה בדבר מוצאם בעשרת השבטים שגלו, כאשר ההשלכה המעשית 

שנים לאחר מכן, עלתה  949מכך הייתה שאלת החובה להירתם ולפעול להבטחת שלומם ולהצלתם.

ה על כף המאזניים שאלת היכללותם במסגרת חוק סוגיית מעמדם ההלכתי בשנית, כאשר הפעם עמד

  950השבות, והמאמצים שיש לעשות להעלאתם ארצה.

                                                           
, ודעתם של רבנים רבים כולל הרבנים הראשיים הרב 1845לתיאור ההתעניינות שהחלה משנת  948

, ראו מנחם ולדמן, "דעת חכמי ישראל על יהודי אתיופיה", תחומין 1922קוק והרב יעקב מאיר משנת 
; הנ"ל, "הרבנות 232-93אביב, תשמ"ט, עמ' -ל, מעבר לנהרי כוש, תל; הנ"326-314ד )תשמ"ג(, 

 -הראשית לישראל ויהודי אתיופיה", בתוך: א. ורהפטיג וש. כ"ץ )עורכים(, הרבנות הראשית לישראל 
לעיל,  920, וכן אצל קורינאלדי, הערה 742-737שבעים שנה לייסודה, חלק ב, ירושלים, תשס"ב, עמ' 

 . 174-143עמ' 
הרב יהודה דוד בלייך כתב שלאור העובדה שהדיון התקיים בקונטקסט היסטורי נתון שבו היה  949

חשש לחייהם, על כן ייתכן שהפסיקה שחייבה לפעול להצלתם ניתנה מספק פיקוח נפש, ואין לראות 
ודה דוד בלייך, "בעית החבשים )הפלאשים(", הרב יהבה משום הכרעה ודאית בשאלת יהדותם, ראו: 

. כהמשך לכך, הדגים כיצד 245-243. בדבריו שם עמ' 253-235, עמ' קיט )תשמ"ה(-אור המזרח, קיח
ניתן להבין בשלושה דרכים שונות את הבסיס ההלכתי להכרעתו של הרב פינשטיין כי חובה לפעול 

 . 251א, שם עמ' להצלת יהודי אתיופיה אף שלדעתו אינם יהודים מדינ
כאשר נשאל הרב הרצוג על ידי פעילי הסוכנות היהודית בשנות החמישים באשר לפעילות הנדרשת  950

מהם מול אנשי הקהילה, הוא השיב בתקיפות שקירובם לתורת ישראל, היא "מצוה רבה" ו"עבודת 
סופק, וכי קודש", ואולם באשר לכשרותם לבוא בקהל ולהינשא עם יתר חלקי העם העיר שמעמדם מ

"הרב השאלה תצטרך להתברר "בדקדוק חברים ברבנות הראשית לישראל", ראו: הרב מנחם ולדמן, 
אחר . כשנה ל123-122חילופי מכתבים", תחומין ח )תשמ"ז(, עמ'  הרצוג זצ"ל על יהודי אתיופיה :

צריך מכן, כאשר עודד מחד את פעילות העלאתם ארצה, ובאשר לשאלת החיתון עמם העיר שהדבר "
עדיין בירור. ברם גיירו אותם תחילה, ואח"כ הכניסו אותם לארץ, ואז נדון ונחליט", כאשר הוא 
מוסיף שעל אף שלא הכריע עדיין לגמרי "אני מקוה כי אצליח ב"ה לבסס את ההיתר, והמקום יהא 

ה כי שאלה דומה הובאה בפני הרב עובדיה יוסף בשנות השבעים, ואף הוא ענ. 128בעזרי", שם עמ' 
 .187-186לעיל, עמ'  920קיימת חובה להעלותם ארצה, ראו מכתבו המקורי אצל קורינאלדי, הערה 
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התעוררה מחדש שאלת מעמדם ההלכתי  951עם עלייתם של אלפי בני הקהילה במסגרת מצבע משה,

כאשר הפעם מוקד העניין עבר לשאלת כשרותם לבוא בקהל לאור חשש הממזרות שדבק בהם היות 

 ל פי דיני הגיטין והקידושין.ואינם נוהגים ע

על פי המלצותיה של  952בהחלטה הרשמית שהתקבלה על ידי מועצת הרבנות הראשית בשנת תשמ"ה,

הוועדה המצומצמת בה ישב הרב ישראלי כחבר, נאמר כי בהסתמך על דברי הרדב"ז בתשובותיו, 

, קבעה הרבנות עם זאת 953מכירים בקהילה בכללותה כצאצאי שבט דן וממילא כיהודים לכל דבר.

שיש להמשיך בדרישה שנהגו בה ברבנות הראשית כבר בשנים קודמות לחייב את העולים בגיור 

לחומרא, ורק לאחר מכן להשיאם מפאת הספק שמא במשך הדורות נתערבו בתוכם גרים שלא 

 954נתגיירו כדין.

יור משום הטלת החלטה זו עוררה התנגדות תקיפה מצד בני הקהילה שראו בדרישה כי יעברו הליך ג

. לאור ההתנגדות הנ"ל הוחלט במועצת הרבנות הראשית, 955כתם על זהותם ושייכותם לעם היהודי

בדיון שנערך לקראת העלאת אלפי העולים במבצע משה, שעל אף שאין לוותר על דרישת הגיור, שניתן 

ך מחשבה שהנם להקל בדרישות המעשיות של הליך הגיור עצמו. היות והעולים נימולו באתיופיה מתו

יהודים, ניתן להתחשב בברית זו ולוותר על הדרישה הקשה והפוגענית של הטפת דם ברית מחודשת, 

  956ולהסתפק בשעת גיורם בטבילה וקבלת מצוות בלבד.

                                                           
-192, עמ' לעיל 920על הרקע ההיסטורי לעלייתם וקורותיה של המבצע, ראו קורינאלדי, הערה  951
 .282-280לעיל, עמ'  948; ולדמן, מעבר לנהרי כוש, הערה 188
, ואצל הרב מנחם ולדמן 257לעיל, עמ'  920צילום נוסח ההחלטה מובא אצל קורינאלדי, הערה  952

. ההחלטה נושאת את התאריך טז' חשון תשמ"ה, 762לעיל, עמ'  948אשית, הערה בספר הרבנות הר
, הרב ולדמן 217אם כי התפרסמה רשמית רק לאחר כחצי שנה, ראו על כך אצל קורינאלדי, שם עמ' 

 . 749הרבנות הראשית, עמ' 
 , שקבע כי יהדותם וודאית950ב עובדיה יוסף, לעיל הערה עמדתם זו תואמת את עמדתו של הר 953

( התייחס לכך כאל ספק, שכן 124לעיל, עמ'  950בעוד שהרב הרצוג )הערה  לאור פסיקת הרדב"ז,
 920ים שנתגיירו שלא כדין, ראו על כך עוד אצל קורינאלדי, הערה לדעתו ייתכן שמקור הקהילה בגר

 .219-218לעיל, עמ' 
על הנוהג שהתקבע בשנות כהונתו של הרב עובדיה יוסף כרב ראשי לפיו העולים עברו טקס "חידוש  954

או הרב מנחם ולדמן, הרבנות הראשית, הערה הברית" שכלל טבילה קבלת מצוות והטפת דם ברית ר
בתשובה שכתב הרב עובדיה יוסף בשנת תשמ"ו, הוא טען שמעולם לא היה בעיניו . 748לעיל, עמ'  948

ל פקפוק של ממש בייחוסם, וכי הנוהל להעבירם "גיור לחומרא" נבע מרצונו לנקות ולהסיר מהם כ
לעיל,  920אצל קורינאלדי, הערה  פקפוק בעיני אחרים שחששו שמא נתערבו בהם גויים, ראו על כך

 .215-213עמ' 
ר הרבנות הראשית, הערה , הרב מנחם ולדמן בספ214-213לעיל, עמ'  920ראו קורינאלדי, הערה  955
 .284-282לעיל, עמ'  948, הנ"ל, מעבר לנהרי כוש, הערה 750-748לעיל, עמ'  948
הייתה ההוראה,  כיצד אנחנו מבצעים את הגירות של עולי אתיופיה? הצורה הנאותה, וכך אכן" 956

להטיף דם ברית ולהטבילם לאחר קבלת מצוות בפני בי"ד מוסמך. אבל קמה בציבור זה צעקה גדולה, 
שכאילו אנחנו מכריזים עליהם בזה שהם אינם יהודים. בדיעבד מצאנו מקום להקל ולהצריכם טבילה 

לי, "בירור הלכתי בלבד, שכן הם עושים את המילה כהוגן, והם מלים לשם יהדות", הרב שאול ישרא
דין: אסופת שעורים והרצאות שנישאו בכנס בשאלת יהדות אתיופיה", בתוך: י. הקלמן )עורך(, על מ

 .115-107מפעלי תורה, יהדות וחברה בישראל, ירושלים, תשנ"ב, עמ'  -אריאל  קיץ תשנ"א, -הבוגרים 
 . הספר מופיע באתר:87-84הדברים הובאו שוב במלואם בשו"ת במראה הבזק, חלק ב סימן פ, עמ' 

http://www.eretzhemdah.org/Data/UploadFiles/Books/shotBemarehH/2.pdf 
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הסערה הציבורית בעניינם נמשכה בחודשים שלאחר עלייתם ארצה, כאשר במסגרת ניסיונות הפיוס 

ים הראשיים מול גורמים פוליטיים שונים, כולל עם ראש קוימו פגישות מתוקשרות של הרבנ

הממשלה שמעון פרס. כשנה לאחר עלייתם הוצאו הנחיות חדשות לרושמי הנישואין, מתוך כוונה 

להפיס את דעתם, אך למעשה לא כללו הנחיות אלו שינוי עקרוני כלשהו בעמדתה של הרבנות 

ד גורמים בעולם החרדי שראו בהם ביטוי ובילו למחאה תקיפה מצההפרסומים השונים 957הראשית.

  958להתקפלותה של הרבנות ללחץ הפוליטי שהופעל עליהם מצדם של פוליטיקאים חילוניים.

בהקשר הנ"ל פרסם הרב ישראלי מאמר הלכתי בו פרש את המקורות המבססים את עמדתה של 

ם ברית אצל גר הרבנות בנוגע לשאלת הטפת דם הברית. אף שהמאמר מתמקד בשאלת חובת הטפת ד

שנימול בעבר לשם יהדות, לקראת סוף הדברים מתמצת הרב ישראלי את עמדתו העקרונית בשאלת 

 כשרות ייחוסם של בני העדה והיתרם לבוא בקהל.

בדבריו הקצרים חוזר הרב ישראלי על עמדת הרבנות הרשמית, כי מצד אחד "אין מקום לערער" על 

ומאידך הוא מציין כי ישנו חשש שמא  959ם של בני הקהילה,קביעתו של הרדב"ז בנוגע לשאלת יהדות

נתערבו בתוכם גרים שנתגיירו שלא כהלכה. יתר על כן, דווקא עובדת היותם שוגגים ולא חוטאים 

במזיד תורמת לחיזוק החשש שמא קידושיהן קידושין וגירושיהם אינם גירושים. היות וכוונתם הכנה 

על כן יש לומר שקידושיהם חלים כקדושי ביאה מדאורייתא,  היתה להיות נשואים כדת משה וישראל,

 וממילא חשש הממזרות אינו עוד חשש בעלמא כי אם ספק גמור ורציני. 

לנוכח החששות האמורים מסכם הרב ישראלי את דבריו בקביעה כי "הדרך והמוצא היחיד, הם 

ה השאלה, להצריכם שנסללו ע"י הגאונים נשיאי הרבנות הראשית לישראל נ"ע בזמן שנתעורר

                                                           
מועצת הרבנות הראשית אימצה ביום כט תשרי תשמ"ו את הסיכום שאליו הגיעו הרבנים  957

הראשיים מול רה"מ שמעון פרס, בטענה שאלה לא חרגו מהחלטות המועצה הקודמות. ההנחיות 
. עוד על 263-262לעיל, עמ'  920ואין ניתנו בכ' חשוון תשמ"ו, ראו קורינאלדי, הערה לרשמי הניש

הנושא ראו בפרוטוקול ישיבת מועצת הרבנות הראשית מיום יא מנחם אב תשמ"ה, בגנזך המדינה 
-229, ראו קורינאלדי שם, עמ' נות הראשית. על גלגוליה השונים של החלטת הרב14/43553 –תיק: גל 

217. 
לעיל, עמ'  920על ההתנגדות החרדית להקלה זו בעניין הטפת דם ברית, ראו קורינאלדי, הערה  958
בוך, . דעות המתנגדים הובאו בשו"ת ציץ אליעזר יז, מח, וראו עוד בתשובתו של הרב משה שטרנ226

 שו"ת תשובות והנהגות, א, ירושלים, תשנ"ב, סימן תשס"ז.
יש להעיר כי במקומות אחרים הביע הרב ישראלי את הכרתו בקושי שיש בהסתמכות על דברי  959

הרדב"ז שייתכן והתבסס על עדויות לקויות, מה עוד שיש מקום להבין מלשון הרדב"ז ותלמידו 
ראו לשון מכתבו אל הרב דוד שלוש המסורת בעניינם,  מהריק"ש כי הם עצמם הסתפקו בדבר נכונות

המובא בספרו: הרב דוד שלוש, נדחי ישראל יכנס: על יהודי חבש )אתיופיה( המכונים פלשים, נתניה, 
מכאן שייתכן והרב ישראלי , הודפס מחדש בסוף סימן כא בספרו חוות בנימין. 143-142תשמ"ח, עמ' 

עולי איופיה כדבר ודאי, אלא שלא ראה לנכון להדגיש זאת לא אימץ את המסורת בדבר מוצאם של 
היות וממילא דרש מהם גיור מספק. זאת בהתאם להערתו של הרב יהודה דוד בלייך, על כך ש"אין 
שום נ"מ אם נאמר שצריכים הם גרות מספק שמעולם לא היו מזרע ישראל, או משום שיש להסתפק 

 .249לעיל, עמ'  949ם אינם יהודים", הרב בלייך, הערה שמא מזמנו של הרדב"ז ועד היום נתערבו בה



 

 274 

ההיתר לבוא בקהל אינו כי אם לאחר הגיור, שכן ברגע שעצם יהדותם מוטלת בספק, אזי  960גירות".

 מצבם ההלכתי הוטב, מכיוון שנוצר ספק ספיקא ביחס לייחוסם.

הדרישה מהעולים לעבור הליך גיור היא רכיב חיוני בהיתר שיינתן להם לאחר מכן לבוא בקהל 

ר הקהילות. ההתייחסות ההלכתית אליהם כאילו הנם ספק יהודים ספק גויים ולהתחתן עם בני ית

מאפשרת להתירם בקהל לאחר גיורם. אשר על כן טוען הרב ישראלי שלמעשה יש להכיר בכך שבצד 

הבחינה המחמירה שישנה בדרישה המופנית אליהם להתגייר "גיור לחומרא", יש להכיר בכך שדרישה 

הקביעה שהנם ספק יהודים, מטיבה בסופו של חשבון  961נת גיור 'לקולא'".זו היא באותה עת גם "בחי

את מצבם, שכן כל עוד אינם מתגיירים ואנו מתייחסים אליהם כאל יהודים ודאיים, אין בידינו דרך 

 לפתור את החשש שמא "קידושיהן קידושין וגירושיהן אינם גירושין", שנפתר כעת בדרך ספק ספיקא: 

 

תערובת פסולי  -בהם תערובת אינם יהודים, לפנינו רק ספק אחד  שלפי ההנחה שאין

קהל, ולזה אין תקנה. ואילו בהצטרף ספק נוסף, יש מקום לראות זאת בגדר תרתי 

  962ספיקי, שעי"ז בהתגיירם מותרים לבא בקהל.

 

עוד מציין הרב ישראלי, כי גם לאחר שהנם מתגיירים, יש להודות בכך שההיתר הנ"ל המאפשר להם 

לבוא בקהל מכח הספק ספיקא שקיים בעניינם, נותר בגדר "היתר דחוק". עם זאת, הוא סבור 

שבמציאות שנוצרה קיימת חובה להסתמך על ההיתר האמור, ובלשונו: "הכרח להזדקק לזה בשעת 

 963דחק גדולה זו, לבל ידח ממנו נדח".

                                                           
-313הרב שאול ישראלי, "הטפת דם ברית של יוצאי אתיופיה הנימולים", תחומין ז )תשמ"ו( עמ'  960
על הטענה כי , הודפס מחדש בספרו חוות בנימין סימן כא. הרב ישראלי חוזר במקומות שונים 295

מתוך הרצון העז פסק זה הוא המשך ישיר לפסק הרב הרצוג, כך לדוגמא בנאומו בבית אריאל: "
לחפש דרכי היתר לקהילה גדולה מעם ישראל, עלה רעיון מוצלח של צירוף סניף לצד היתר כבר בזמנו 

לעיל, עמ'  959הרב שלוש בספרו, הערה וכן מספר . 86לעיל, עמ'  956, הערה של מרן הרב הרצוג זצ"ל"
אולם,  על כך שבשיחה עם הרב ישראלי השיב לו הלה: "מה לעשות, כך פסק הגר"י הרצוג זצ"ל". 96

ביו של הרב הרצוג בנושא ראו ביקורתו של הרב שלוש על כך שהדברים אינם מתאימים לנאמר במכת
, סבור כי דרישת הגיור 197-193עמ'  לעיל, 920הערה  . אף קורינאלדי,100-97שהובאו בספרו שם עמ' 

 המצויה בתשובות הרב הרצוג אינה באה לפתור את בעיית ייחוסם וכשרותם לבוא בקהל. 
כפי שרגילים לומר גרות לחומרא, אלא אדרבא גרות לקולא והרי זה בחינת  "הגרות היא איפוא לא 961

טיבותא הוא, ואשרי אלה מורי ההוראה  ]הכוונה לפסק הרבנות הראשית י.ר.[ שפתחו לנו פתח היתר 
 . 146לעיל, עמ'  959במקרה חמור זה", מתוך מכתבו לרב שלוש, נדחי ישראל יכנס, הערה 

 959הערה  . גם במכתבו לרב שלוש שבספר נדחי ישראל יכנס,312לעיל, עמ'  960תחומין שם, הערה  962
הספק שמא נתערבו בהם גויים, "אין  , מדגיש הרב ישראלי כי לדעתו ללא צירופו של146עמ'  לעיל,

 מקום להתירם מספק פסול משפחה". 
. הרב ישראלי מפנה לעיין בהערות שפרסם בכתב העת ברקאי 312לעיל, עמ'  960תחומין שם הערה  963

צריכם להתגייר תחילה. במענה לטענת הרב שלוש שמן הראוי להתיר את עולי אתיופיה מבלי לה
"שבא מתוך בחתימת דבריו שם, כותב הרב ישראלי כי "ברור" שהיתר העולים הוא היתר דחוק, 

התחשבות בעדה חשובה ויקרה, שרק בעטין של תנאים שאינם תלויים בם נותקו מכלל ישראל, וקרה 
יותר", הרב מה שקרה, ע"כ מצווים ועומדים אנו להשתמש בכל דרכי היתר גם אם דחוקים הם ב

והשוו לדבריו בנאומו בבית . 142שאול ישראלי, "הערות למכתב הנ"ל", ברקאי ג )תשמ"ו(, עמ' 
נראה לנו שמתוך ראייה רחבה של כלל ישראל, אנחנו לא יכולים לפסול עדה לעיל: " 956אריאל, הערה 

 ו, ולו בדוחק, יסודות הלכתיים שאפשר להסתמך עליהם". שלמה מלבוא בקהל, שכן יש לנ
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ת וברורה הלכה למעשה, עמדתו ההלכתית של הרב ישראלי בהיתר עדת האתיופים לבוא בקהל נחרצ

 התאורטית מהיתר זה. -על אף הסתייגויותיו העיוניות

יחד עם זאת עמדתו בסוגיה זו שונה בתכלית מהעמדה בה נקט עשרות שנים קודם לכן בשאלת היתרם 

של בני ישראל מהודו. בשנות החמישים ראינו כי הרב ישראלי ביסס את היתרו על הטענה כי איסורם 

ים לבוא בקהל מחשש ממזרות אינו איסור מעיקר הדין, היות וספק ממזר מותר של הקראים והכות

מדאורייתא וחכמים לא אסרוהו כי אם משום מעלה שעשו ביוחסין. לדבריו, לא ניתן להשליך 

מקביעתם של חכמים בנוגע לקהילה הפועלת במרידה כנגד מצוות התורה כעדת הכותים והקראים 

גה ומחוסר ידיעה. מדוע אם כן, לא הילך הרב ישראלי בדרך זו ל"בני ישראל" שכל מעשיהם בשג

בבואו להתיר את האתיופים? אילו סבר הרב ישראלי שיש לדמות את דין האתיופים לזה של הקראים 

הדבר היה מוסבר היטב, ואולם הרב ישראלי לא סבר כך כלל. הוא מתאר בפירוש את פרישת 

ו תיאר שנים קודם לכן את התרחקותם של "בני האתיופים מקהל ישראל באותו ביטוי ממש ב

אם כן, על אף  964ישראל" מהודו, והוא כותב "כי לא במרד ולא במעל נותקו עצמם מתורה שבע"פ".

העובדה שמדובר בשתי פרשיות הלכתיות מקבילות, התייחסותו של הרב ישראלי אינה עקבית. בעוד 

שמעשיהם אינם נובעים ממרידה בתורה, הוא הרב ישראלי מתיר את "בני ישראל" לבוא בקהל, משום 

סבור שהעולים מאתיופיה אסורים מחשש ממזרות וכי הדרך היחידה להתירם היא להסתמך על 

  965הספק הקיים בנוגע לעצם יהדותם.

 

השוואת דבריו בשתי התשובות מלמדת על הבדל הלכתי פורמלי בנוגע לנקודה יסודית שעמדה ביסוד 

היתר העולים מהודו טען הרב ישראלי שדין ספק ממזר מותר מדאורייתא טענתו בשנות החמישים. ב

נכון בין ביחס לספק הגוף ובין ביחס לספק בתערובת, ואלו בדבריו בעניין האתיופים הוא מציין כי 

 הפוסקים נחלקו בשאלה זו:

 

עוד יש להוסיף דספק כה"ג, שהוא מצד תערובת של פסולי קהל בקהל חמור מספק  

ת המל"מ )פט"ו מהל' איסור ביאה הל' יא( הוא ספק מה"ת לחומרא. ממזר, ולדע

 אלא שהש"ש )ש"א פ"ב( חולק עליו, והדעות שקולות. 

 

אם ספק ממזר בתערובת אכן חמור מספק ממזר בספק הגוף, ואסור לבוא בקהל מדאורייתא, הרי 

דו. אולם, קשה שנופל חלק מהבסיס עליו נשען הרב ישראלי בבואו להתיר את "בני ישראל" מהו

                                                           
    .142לעיל, עמ'  959נדחי ישראל יכנס, הערה  964
בענין ההקבלה שבין שאלת כשרות העולים מאתיופיה לזו של "בני ישראל" מהודו, ראו דברי הרב  965

; וכן דברי הרב שטרנבוך בתשובות והנהגות א, 135לעיל, עמ'  959 שלוש, נדחי ישראל יכנס, הערה
. עוד נציין להנחתו של הרב 223מ' לעיל, ע 920לעיל, סימן תשס"ז; וכן קורינאלדי, הערה  958הערה 

עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר ח, אבן העזר יא, על כך שהסבורים כי איסור הכותים והקראים היה 
מגזרה ולא מעיקר הדין, וכפי שראינו כך היתה דעתו של הרב ישראלי, יודו בנוגע לעולי אתיופיה 

ידיעה... )ש(אין מקום לגזור עליהם דין  "שלא עשו זאת בכוונת זדון כמו הקראים, אלא משום חוסר
 ממזרות, וכשרים הם לבא בקהל ישראל". 
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לתלות את חזרתו של הרב ישראלי בכך שהשתכנע בעמדת המשנה למלך ובכך שעמדתו הקודמת 

מוטעית. הרב ישראלי כלל אינו מזכיר בתשובתו זו את הטיעונים שעליהם ביסס בתשובתו הקודמת 

סין, את טענתו כי איסור ספק ממזר בתערובת אינו מדאורייתא כי אם משום מעלה שעשו חכמים ביוח

 966והוא אינו מסביר כאן מדוע חזר בו מדבריו הקודמים.

ניתן היה לחשוב שיש לתלות את הפער האמור בין פסיקותיו לפערי הגיל ולראות בכך תוצאה טבעית 

של גילו )הרב ישראלי היה אז כבן שבעים ושש(, שכן לעת זקנה בערוב ימיו נוטה האדם לברוח 

שה. אולם, בחינת אפשרות זו מגלה שאין לה על מה מחדשנות ולבכר את ההליכה בדרך הכבו

שתסמוך. אנו מוצאים את הרב ישראלי מציע חידושים הלכתיים מרחיקי לכת גם בשנים מאוחרות 

  967יותר בהיותו לקראת סוף ימיו ממש.

לחלופין, שמא אפשר לייחס את השוני בעמדתו ההלכתית בשתי הפרשיות, להבדלים שחלו במעמדו 

במסגרת עולם הרבנות בשנים שבין כתיבת שתי חוות הדעת ההלכתיות הנידונות.  של הרב ישראלי

בעת כתיבת תשובתו הראשונה בשנות החמישים היה הרב ישראלי מצעירי חברי מועצת הרבנות 

הראשית, ואלו בעת קבלת ההכרעה בענין עולי אתיופיה באמצע שנות השמונים הוא זקן חברי 

ם בתפקיד, והעומד בראש וועדת ההלכה שלה. אם בצעירותו בשנות המועצה עם וותק של עשרות שני

הרי  968החמישים הוא יכול להציע הצעה מתוך מודעות לכך שהאחריות אינה מוטלת על כתפיו,

שחופש פעולה זה נשלל ממנו בשנות השמונים, בהיותו זקן חברי מועצת הרבנות הראשית עם 

 האחריות המתלווה לכך.

מעמדה חדשנית ומקורית ודוגל בעמדת ביניים הלכתית שאף אלו שנחלקו  הרב ישראלי מתרחק כאן

עליו בשנות החמישים אמורים להיות מוכנים לאמץ. הוא מתייצב מאחורי עמדה הלכתית שאף 

ומגונן על החלטת הרבנות הראשית  969שאינה פשוטה, אינה אמורה להיות נתונה במחלוקת כה קשה,

. בנאומו משנת תשנ"א הוא מודה ש"קשה להתווכח" עם אלו מפני התקפות המגיעות משני הצדדים

אולם, למרות שהוא אינו מבטל את  970החולקים על פסק הרבנות ואוסרים את העולים לבוא בקהל,

דעת המתנגדים, לדעתו הנסיבות מצדיקות את ההישענות על דעת המתירים. בעיניו מדובר בפסיקה 

                                                           
. נזכיר עוד כי בדבריו בהיתר בני ישראל מהודו, נטייתו העקרונית היתה 928ראו דבריו לעיל הערה  966

ממזר בספק הגוף ולא ספק בתערובת, ראו  לדעה כי איסורם של הקראים והכותים הוא מדין ספק
 .930לעיל הערה 

כך בנוגע לשאלת האבהות לאחר המוות, וכך בפסיקתו להתיר את השימוש ברמקול בשבת  967
 . המתפרסם על ידו בגיליון ברקאי שנה לאחר הפסק בעניין העולים מאתיופיה

כ"ז תם הרב ישראלי את מאמרו בענין בני ישראל בהצהרה הלא אופיינית כי "בהתאם לכך חו 968
 ]=כל זה י.ר.[ כתבתי לא למעשה עד שיסכימו לזה גדולי מאורי דורנו שליט"א", עמוד הימיני, יח, ו. 

שמחה כזכור כנגד היתר "בני ישראל" לבוא בקהל, ביקש להציע בעצמו דרך הרב משה שטרנבוך  969
וא תקנה להכשירם לקהל ולא יהיו מנודים לנצח בלא תקנה". לדבריו אם יעברו גיור לפיו ניתן "למצ

הערה הדבר יצור ספק ספיקא בעניינם וכך ניתן יהיה להכשירם, ראו דבריו בשו"ת תשובות והנהגות 
קלות בענין הטפת דם הברית, וראו במכתבי סימן תשס"ז. ואמנם עיקר הקצף יצא כנגד ההלעיל,  958

הרבנים שהובאו בתשובת הציץ אליעזר יז, מח. גם על כך יש להעיר כי המעיין בתשובתו של הרב 
שטרנבוך הנ"ל, ימצא שאף לדבריו במצב הנידון יש להקל בהליך גיורם הן מבחינת הדקדוק במניעים 

 בריו שם עמ' תקה.לגיור, והן בפרטים שונים של הטפת דם הברית, ראו ד
 .86לעיל, עמ'  956הערה  970
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הביקורת של הרב שלוש, ואדרבא, ההכרה בנחיצות שאינה מבטאת הססנות ונטייה להחמיר כדברי 

 971מציאת הפתרון ההלכתי הוביל לאימוץ אמיץ של פסיקה הנשענת על טיעונים דחוקים.

אולם, על אף נכונותו העקרונית לשאת בעול ההכרעה, הרב ישראלי אינו מבטל את דעת מתנגדיו 

וטריא שבין הרבנים, ומאפיין זה של ודעתם חשובה לו ביותר. הוא מייחס חשיבות רבה לדיון ולשקלא 

 פעילותו הפסיקתית פותחת פתח להבנה אפשרית של המפנה שחל בעמדתו. 

מעבר להבדלים שחלו במעמדו האישי של הרב ישראלי בשנים בין כתיבת התשובות, חלו גם הבדלים 

שינוי מערכתיים מרחיקי לכת שחלו במעמדה של הרבנות הראשית ובזיקתה לעולם הרבנות החרדי. 

זה הוביל להבדל עמוק הרבה יותר בין המציאות בשתי המקרים הנידונים, הנוגע להערכתו של הרב 

ישראלי את משקלם הסגולי של חבורת הרבנים היושבים יחד אתו במועצת הרבנות הראשית, אשר 

עמם יחד הוא נושא בעול ההכרעה וההוראה. בעת קבלת ההחלטה בעניינם של "בני ישראל" מהודו, 

מועצת הרבנות הראשית אכלסה דמויות מובילות מעולם הרבנות החרדית שלא היו מזוהים מבחינה 

פוליטית עם תנועת המזרחי, ובנוסף לכך דמויות מובילות נוספות מקרב עולם הדיינות לקחו חלק 

פעיל בהתייעצויות לקראת ההחלטה. ההחלטה בעניינם של "בני ישראל" מהודו נעשתה בעצה אחת 

יוסף שלום אלישיב והרב בצלאל ז'ולטי, ועם דיינים מובילים נוספים כרב אליעזר גולדשמידט  עם הרב

והנה במשך השנים שמאז ועד  972והרב שלמה טנא, ודמויות נחשבות נוספות כרב שמואל רוזובסקי.

לקבלת ההחלטה בעניין העולים מאתיופיה נשתנו פניה של מועצת הרבנות הראשית, ויחסיה של 

ראשית עם עולם הרבנות החרדי. בעקבות הטלטלה שעברה הרבנות הראשית עם בחירתו של הרבנות ה

הרב שלמה גורן, והפרשיות השונות שליוו את כהונתו, חלה תמורה של ממש בזהותה של הרבנות 

הראשית. זו הפכה למעוזם של רבני הציונות הדתית כאשר רבים בעולם הרבנות החרדית, ששיתפו 

 הפכו למתנגדים חריפים לנעשה במסדרונות היכל שלמה. פעולה עמה בעבר, 

כתוצאה משינויים אלה, באמצע שנות השמונים הרב יוסף שלום אלישיב ניצב כבר זמן רב מחוץ 

למערכת הרבנות והוא מטיח ביקורת כנגד החלטתה בעניין הזה יחד עם רבנים גדולים נוספים כגון 

 973ן שך, והרב יעקב ישראל קנייבסקי.הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב אליעזר מנחם מ

                                                           
לעיל, שם מדגיש הרב ישראלי שמתוך  963ראו לשונו בתשובתו לטענות הרב שלוש, הערה  971

שתמש בכל דרכי היתר גם אם דחוקים הם התחשבות בנסיבות הקשות "מצווים ועומדים אנו לה
 ביותר".

קכ; רמב, לתיאור השתתפותם של הדיינים הרב שלמה טנא -ראו בקובץ בני ישראל עמ' ה; קי 972
והרב אליעזר גולדשמידט בוועדה שנבחרה מטעם הרבנות הראשית לגבות עדויות מנציגי "בני 

ו להתיר של הרב רוזובסקי שם עמ' ישראל", כמו גם על השתתפותם בפגישות ההכרעה, וכן תשובת
נט. הרב שמואל רוזובסקי התמנה כחבר בבית הדין הגדול בשנת תשט"ז, אך להפצרת הרב כהנמן -מז

שביקש שימשיך בכהונתו כר"מ בישיבת פוניבז', הוא וויתר על מינויו ובמקומו נתמנה הרב בצלאל 
 )תשט"ז(, עמ' כב. ח -ז'ולטי, ראו: "בעולם הרבנים והרבנות", קול תורה, י, ז

נוסח דברי הרבנים מובא בציץ אליעזר, יז, מח. נציין עוד כי בחתימת פתח הדבר לגליון ברקאי ג  973
אשר בו הדפיס הרב ישראלי את המאמרים המבססים את פסק הרבנות, הוא מספיד את הרב 

ו הרוחני של קנייבסקי, אותו הוא מתאר כ"גדול התורה והיראה, הגאון הצדיק", כמי ששימש כיורש
החזון איש וזכה להשראה של "שפע עליון", ראו: הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", ברקאי ג )תשמ"ו(, 

 .9עמ' 
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פרישתו של הרב ישראלי מחבר הרבנים שליד הפועל המזרחי, הגוף הרבני שהוא עצמו השתתף 

, וכפי בהקמתו ואשר שימש כדמות מרכזית בו במשך עשרים וחמש שנה, באה על רקע הדברים הללו

  שנרחיב בנספח לפרק זה להלן.

תחת התקפה שבאה מכיוונם של חבריו ישראלי מוצא עצמו  והנה, כעת מספר שנים לאחר מכן, הרב

הוא מזדעק ויוצא להגנת כבוד הרבנות. כפי שהוא כותב, התנגדותם של "גדולי רבני למועצה לשעבר, ו

הארץ" לפסק הרבנות היא שמניעה אותו לברר את העניין ולצאת להגנת פסק הרבנות לפיו במסגרת 

לה שקיבלו באתיופיה ולוותר על הדרישה להטפת דם ברית, הליך הגיור ניתן לסמוך על ברית המי

הרב ישראלי אמנם עומד איתן על דעתו, ואולם  974ולענות בכך על הטענות המועלות כנגד ההחלטה.

דבריו נשמעים מתוך עמדת מגננה ומתוך הערכה מרובה לביקורת המועלית כנגדו. עמדת מגננה זו 

ולטת במיוחד לנוכח תגובתו לביקורת המועלית כנגד בעקבות פסיקת הרבנות בעניין האתיופים ב

המובילה אותו לכתיבת מאמרו בבירור סמכותה של  975החלטת הרבנות בענין "בני ישראל" מהודו,

 976הרבנות הראשית והיותה בבחינת מרא דאתרא של מדינת ישראל.

חה של מועצת הרב ישראלי התרחקותן של אותן דמויות מעולם הרבנות החרדי, החלישה את כובעיני 

 הרבנות הראשית, כך שאין היא בעיניו בעלת האוטוריטה ההלכתית כפי שהיתה לה בעבר. 

זמן קצר לאחר שמתפרסמים ההתנגדויות מצד העולם החרדי בכסלו תשמ"ו, אנו מוצאים התבטאות 

מיום י שבט תשמ"ו, ובו הוא מביע את של הרב ישראלי בפרוטוקול של ישיבת מועצת הרבנות 

תו כנגד חבריו למועצת הרבנות הראשית הסבורים שהמועצה היא בבחינת מועצה עליונה ביקור

הרשאית לקבל החלטה בכל ענין. הרב ישראלי מתנגד בתקיפות להצעת הרב מרדכי אליהו כי מועצת 

הרבנות הראשית תעלה לדיון מחודש את שאלת ההיתר להיכנס להר הבית, והוא אומר: "אנו לא 

עסוק בזה היום". הוא מזכיר את הסיכון שהיתר הכניסה יוביל לפרצה מאחר בשעור קומה כזה ל

וייכנסו לאיזור המקדש מבלי להישמע להוראות, וממשיך וקובע: "אנו לא הפורום המכריע בעניני 

הלכה, המועצה היא לא הפורום הקובע ביותר בעניני הלכה, אנו לא יכולים להתמודד הלכתית עם 

 977נושא זה".

                                                           
 . 296לעיל, עמ'  960הרב שאול ישראלי, תחומין ז, הערה  974
-204עמ' לעיל,  919הערה של מייזליש,  לתיאור התנגדות הרבנות החרדית להחלטה, ראו בספרו 975
 . 3לעיל, עמ'  920, וכן אצל ויגודה, הערה 197
הדברים נכתבו בשנת תשכ"ג ופורסמו שנה בשנה תשכ"ד ושוב מחדש בעמוד הימיני סימן ו.  976

נת מאמרו שם, לרבנות הראשית דין מרא דאתרא כך שאסור להורות נגד הוראתם "ואין למסק
לפרסם להלכה למעשה דעה שהיא מנוגדת לפסק הלכה שלהם". גם כשחכמים אחרים מתנגדים להם 
וסבורים שטעו להקל באיסור תורה, היות והדברים יצאו לאחר דיון "אין כאן מקום לדון אלא 

, ובזה פסקו של המרא דאתרא שריר וקיים ללא הרהור.  עמוד הימיני ו, כמחלוקת שבשיקול הדעת
 יא.
 –מתוך פרוטוקול ישיבת מועצת הרבנות הראשית מיום י שבט תשמ"ו, גנזך המדינה, תיק: גל  977
. ראו עוד הרב זלמן מנחם קורן, "תזכיר בעניין עמדת הרבנות הראשית לדורותיה בשאלת 15/43553

; הרב יואל כהן, "הרבנות הראשית ושאלת הר הבית", 28)תשס"א(, עמ'  201ים הר הבית", עטורי כהנ
 .776לעיל, עמ'  948בתוך הרבנות הראשית לישראל, הערה 
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תי בחילופי מכתבים אותם הדפיס בסמיכות זה לזה בכתב העת ברקאי ג, מבליט את עיון השווא

הכבוד וההערצה שהוא רוחש לחלק מאותם "גדולי רבני הארץ", ומנגד את היחס המזלזל ביחס לחלק 

 מחבריו השותפים עמו להכרעת ההלכה במועצת הרבנות הראשית.

חבר נוסף בוועדת ההלכה של מועצת  – הרב ישראלי מפרסם מכתבים שהחליף עם הרב דוד שלוש

בעניינם של עולי אתיופיה, וכמה עמודים לאחר מכן חליפת מכתבים בינו לבין הרב  -הרבנות הראשית 

שלמה זלמן אוירבך בעניין דיני ערלה. בעוד ניסוח מכתבו לרב אוירבך כולו אומר כבוד, הרי שהוא 

לכה של הרבנות הראשית לקביעת מעמדם של חברו לוועדת הה –של הרב שלוש  978דוחה את טענותיו

 979בצורה בוטה ואף פוגענית. -העולים מאתיופיה 

ואמנם הקרע שבין עולם הרבנות החרדית לבין הרבנות הראשית באה לידי ביטוי ברור מספר חודשים 

לאחר מכן כאשר עולה על הפרק שאלת השתלות הלב. בקרב הרבנות הראשית מתקבלת ההחלטה 

שמחוץ לרבנות בבקשה שיצטרפו ויקחו חלק בדיונים ובהחלטה, וגדולים אלה משיבים  לפנות לגדולים

בסירוב. כאשר הרבנות נאלצת לפסוק על דעת עצמה הרב ישראלי מבטא את אכזבתו מכך שגדולי 

הדור אינם מוכנים לשאת בתפקיד לו הם ראויים ביותר, ומסביר בהכנעה כי במקרה שכזה מוכרח כל 

כלומר, לדבריו גדולי הדור הם אלו שאמורים  980לפתחו להשיב על כך כפי יכולתו. רב שהשאלה מונחת

 היו להביע דעתם ולפסוק, והרבנות הראשית עוסקת בכך רק מתוך אילוץ. 

בולט כאן ההבדל שבין דברים אלו לבין תגובתו בעקבות ההתקפות נגד הרבנות הראשית בעקבות 

יצא הרב ישראלי בכתיבת מאמרו על מעמד הרבנות היתר "בני ישראל". בעקבות אותן ההתקפות 

הראשית בו טען שלמעשה יש לראות בהם את ה"מרא דאתרא" של מדינת ישראל. ואילו לאחר סיפור 

העולים מאתיופיה ופרשת קביעת רגע המוות, הוא מסביר שהם נכנסו לדיון בהיעדר התייחסות מצד 

לפסק על מה לסמוך ואין להטיח כנגד הפוסקים הגדולים, ומגן על פסק הרבנות הראשית בטענה שיש 

 כן שהנם קלי דעת ועמי ארצות. 

 הפלש מורה

כפי שהזכרנו לעיל, על אף התמורה שחלה בעמדתו ההלכתית של הרב ישראלי בין הדיון בענין "בני 

ישראל" לדבריו בנוגע להיתר האתיופים לבוא בקהל, השוואת דיוניו מגלה עקביות רעיונית גם כן. 
                                                           

לדבריו אף אם נתערבו בהם גויים הנם הרב שלוש טען שיש להתיר את העולים ללא כל צורך בגיור.  978
שבים לגרים בדיעבד, וממילא מדובר במיעוט בטל. אף אין לחשוש לממזרות שכן קידושיהם אינם נח

קידושים; רוב המתגרשים אינם נישאים מחדש ממילא; וכל פרט ופרט כשר מדין כל דפריש מרובא 
להתרחקותם של בני לדבריו, חששנותם והחמרתם של חבריו למועצת הרבנות הראשית מובילה פריש. 
ש"החריבה את ביתנו  לענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולסולם מקיום המצוות, ודומה בכך העדה כ

 . 111לעיל, עמ'  959ושרפה היכלנו", נדחי ישראל יכנס, הערה 
 963ג, הערה הכוונה לשימוש בביטויים דוגמת: "ופשוט וא"צ לפנים הוא"; "שוב טעות", ברקאי  979

, כאשר בסיכום דבריו הוא כותב ביחס לדברי הרב שלוש: "בשום אופן אין זו מן המדה 141לעיל, עמ' 
לומר שכיון שההיתר הוא דחוק, נוותר בכלל על דרך ההיתר, ונלך בדרך שהיא לגמרי ללא כל יסוד", 

היחס השונה במכתבו לרב אוירבך הנפתח בתארי כבוד מפליגים )"הו"כ  . ניכר היטב142שם עמ' 
]=הוד כבוד י.ר.[ ידידי המרומם הגאון הגדול, זקן ויושב בישיבה"(, ונחתם בהכנעה רבתי: "ובזה 

 אצא, בנקיטת הורמנא מכב' הדר"ג" ]=הדרת גאונו י.ר.[. 
 ראו דברינו בפרק על קביעת רגע המוות. 980
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יות זו באה לידי ביטוי בחזרה על ההבחנה העקרונית בין ההתייחסות הראויה אל קהילת עוברי עקב

עבירה במזיד לעומת קהילה שנגררה למצבה בשגגה ומתוך חוסר ידיעה. הבחנה זו אותה הדגיש 

בדבריו על הפער שבין ההתייחסות לעדת הקראים לבין "בני ישראל" מהודו, חוזרת בהבחנה שעושה 

 אלי בין העולים מאתיופיה ככלל, לבין עדת הפלשמורה. הרב ישר

הפלשמורה השתייכו בעבר לקהילת יהודי אתיופיה, אך פרשו ממנה והתנצרו בעקבות נסיבות 

בהרצאה שנשא הרב ישראלי במכון אריאל  981היסטוריות שונות לקראת סוף המאה התשע עשרה.

 ם בחשדנות רבה.התייחס לעניינם וקבע שיש להתייחס אליה 982בשנת תשנ"א,

הרב ישראלי חוזר כאן על הצורך לשמור על קדושת המחנה באומרו שאין לקבלם בזרועות פתוחות, 

לדבריו . "בצורה מאוד חשדנית"ואדרבא הדרך הנכונה היא להתייחס אל בקשתם לשוב לעם היהודי 

חזור ליהדות רק חובה לבדוק את כנות רצונם לחזור לקבלת מצוות אמיתית, ולוודא ש"אין בכוונתם ל

למאמרם של חכמים על כך שאין מקבלים גרים בזמן דוד כפי שהיה מקובל באתיופיה". בהתאם 

שמא  ושלמה, יש לוודא שרצונם להצטרף לעם היהודי אינו נובע מהחיפוש אחר נוחיות, וזאת מחשש

 צירופם יוביל לבעיות רוחניות קשות בעתיד.

 

ה בישיבת מועצת הרבנות, לשגר אליהם ולכן מוצדקת ביותר ההחלטה שהוחלט עלי

משלחת בדיקה מטעם הרבנות ולא להביא אותם ארצה טרם שבדקנו אותם 

במולדתם... עלינו להיות זהירים מאוד בנושא זה על מנת שלא יתערבו פסולים בזרע 

  983קודש, ונוכל לקיים את הצו האלוקי "והיה מחניך קדוש".

 

רב ישראלי ביחס לבני הפלשמורה אינה נובעת מגישה חשוב להדגיש כי עמדה מרחיקה זו של ה

המפקפקת במשמעות האמונית של פלא קיבוץ הגלויות, ובפתח נאומו בעניינם הוא קובע כי בעיית 

  984.הפלשמורה היא מבעיותיה של דור קיבוץ גלויות

עמדתו החשדנית של הרב ישראלי, לא היתה מקובלת על כל חברי מועצת הרבנות הראשית באותם 

ימים, וכך למשל כתב בר פלוגתתו הרב דוד חיים שלוש ש"מצוה לקבלם ולגירם, ולא לנהוג בקבלתם 

כפי שנוהגים עם גוי הבא להתגיר". לדעתו יש להתבסס על תשובת הרשב"ש )סי' שסח( בעניין 

האנוסים, ולא לבדוק אחריהם כפי שבודקים אחר יתר הגרים. כל מי שמעונין להתגייר יש לקבלו 

                                                           
יפור עלייתם של בני הפלשמורה, ראו: הרב מנחם ולדמן, בני ה"פלשמורה" על קורותיהם וס 981

; הנ"ל, "שיבתם ליהדות של בני 4-1ושיבתם ליהדות לאור ההלכה, ימין אורד, תשנ"ו, עמ' 
. ולתיאור עדכני של החלטות הממשלה השונות 246-243ה"פלשמורה", תחומין, טז )תשנ"ו(, עמ' 

ר המדינה על יישום החלטות הממשלה באשר לעליית בני בעניינם ראו בחוות דעת של מבק
 הפלשמורה, מאלול תשס"ח, נמצא באתר:

http://www.iaej.co.il/newsite/Data/UploadedFiles/SitePages/919-sFileRedir.pdf  
 לעיל. 956כמצויין בהערה  982
 .87לעיל, עמ'  956 הרב שאול ישראלי, הערה 983
 . 84לעיל, עמ'  956הרב שאול ישראלי, הערה  984
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כש"מתגייר לשם טובת הנאה אחרת", ואף כאשר ידוע כי המירו דתם מרצון, וכל זאת "לבלתי  אפילו

  985]=ההדגשה במקור י.ר.[. ישראל אעפ"י שחטא ישראל הוא"ידח ממנו נדח, כי 

ציטטו אף  988והרב חיים דוד הלוי, 987הרב עובדיה יוסף, 986רבנים נוספים, דוגמת הרב מרדכי אליהו,

לבסס כיוון דומה הדורש פעילות מאומצת במטרה לקרב את בני הפלשמורה  הם מאמר חז"ל זה בכדי

 ולהחזירם לחיק היהדות.

הרב ישראלי, לעומתם, מבסס את גישתו על הטענה כי היות ובני הפלשמורה התרחקו מרצונם מכלל 

ישראל, ועזבו במכוון את העדה האתיופית המאמינה בתורה ורואה עצמה כחלק מעם ישראל, על כן 

כחיזוק ותוספת לכיוון זה הדורש להרחיקם, ובניגוד להדגשת חובת קירובם מצד  להרחיקם. יש

"ישראל שחטא ישראל הוא", מצטט הרב ישראלי "חידוש מדהים" המצוי בדברי המאירי )עבודה זרה 

כו ע"ב ד"ה נעשה משומד( ולפיו המומר נחשב כגוי ממש. לדברי המאירי קיימת אפשרות שאדם 

להפסיק להיות יהודי, ו"הרי הוא אצלנו כבני אותה דת שנכנס בה לכל דבר". אף שאנו  מישראל יכול

מחמירים להחשיב את המומר כיהודי לעניין גיטין וקידושין, אין חומרא זו מתייחסת כי אם למומר 

 989עצמו, בעוד שילדיו שגדלו והתחנכו לפי חוקי הדת האחרת נחשבים כגוים גמורים לכל דבר וענין.

ישראל הוא", אינו נאמר על  -המאירי אנו למדים כי הכלל ההלכתי ש"ישראל, אף על פי שחטא  מדברי

  990המומר, שכן המנתק את עצמו מכלל ישראל "איננו עוד בגדר ישראל".

 

טעמו של דבר הוא, שאנחנו מתייחסים אל מומר כאדם ששייך לקטגוריה אחרת. זה 

הודי. וזהו חידוש מדהים: אפשר איננו בעל עבירה; זהו יהודי שפסק מלהיות י

ישראל הוא!" אין  -להפסיק להיות יהודי! ומה שאנו אומרים " ישראל, אע"פ שחטא 

זה אלא אם הוא מישראל; היינו, דווקא אם הוא ממשיך את הקשר שלו עם עם 

ישראל; אבל אם הוא מנתק את עצמו מכלל ישראל, אין הוא נידון יותר כיהודי... שכל 

  991ל ישראל הוא איננו עוד בגדר ישראל.מי שפורש מכל

                                                           
וראו דבריו שם שלדעת הרמב"ם  .55לעיל, עמ'  981ראו מכתבו המובא בספרו של ולדמן, הערה  985

 עתידים עשרת השבטים לחזור.
 .40ולדמן שם, עמ'  986
 41ולדמן שם, עמ'  987
, וראו סיום דבריו: "וה' יזכנו לכינוס האובדים והנדחים מזרע ישראל בגאולתנו 53ולדמן שם, עמ'  988

 השלימה".
נא( בקביעה כי איננו הרב ישראלי מציין שאמירה קרובה מצויה אף בתשובות הרדב"ז )סימן ש 989

 .חוששים לקידושיו של המומר כי אם משום "חומרא דאשת איש"
לעמדה קרובה ראו מכתבו של הרב רצון ערוסי המדגיש כי לצד הגישה מקרבת הרואה במומר  990

"ישראל שחטא", נוקטת ההלכה גם בקו של הרחקת המומר תוך התייחסות כלפיו כאל גוי כל עוד 
. בחתימת 64-60לעיל, עמ'  981, ראו מכתבו המובא בספרו של ולדמן, הערה אינו שב בתשובה גמורה

דבריו מדגיש הרב ערוסי כי על אף שחזרתם ארצה הנה חלק ממפעל קיבוץ הגלויות ה"מופלא שאותו 
על כן "עלינו לגשת למפעל קיבוץ חזו נביאי הדורות", אסור לפגוע בזהות היהודית הקיימת בארץ, ו

 .64גלויות בנחישות, אבל במתינות ובתבונה", שם, עמ' 
. מעניין לציין בהקשר זה את הערתו של יאיר שלג על 87לעיל, עמ'  956הרב שאול ישראלי, הערה  991

חילונית לפיה -מורה, התבססה על תפישה לאומיתכך שעמדתם של אלו שפעלו כנגד העלאת בני הפלש
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 סיכום 

העיון בפסיקותיו של הרב ישראלי בנוגע לפקפוקים השונים שעלו ביחס לייחוסם של קבוצות עולים 

מהודו, היחס לעדת הקראים, העולים מאתיופיה, ובני הפלשמורה, מגלה, בצד  "בני ישראל"שונות, 

הסערות מקבית שאינה מושפעת מדעת הקהל והחזרות עליהם עמדנו לעיל, תפישה תשתיתית ע

. לאורך כל הדרך הרב ישראלי נשאר נאמן לדרכו העקרונית לפיה בצד גישה שמסביבהציבוריות 

סלחנות רבה בחמלה ויש לפנות בחסרת פשרות ביחס לחוטאים שעזבו את דתם מבחירה ומרצון, 

  992קהילות שנותקו במשך שנים רבות מיתר קהילות ישראל.אותן הל

איסור הכותים והקראים לא נבע לדעתו מגדרי החשש ממזרות, כי אם מגזרה מיוחדת של חכמים 

בהתאם להבנתו זו שביקשו לשמר את ייחוסם של ישראל דרך הרחקתם ונידויים של עוברי העבירה, ו

. התנגדותו למאמצים להתיר את הקראים ואת בני עצמו במקרים הנצבים בפניוהרב ישראלי פועל 

העבריינים, ולנדות את ק ימגישתו העקרונית הנ"ל להרחמובנת כתוצאה ה לבוא בקהל, הפלשמור

 .לגישה אחרת הקוראים מסביבוהמרובים וזאת על אף הקולות 

להתיר את "בני ישראל" מהודו ואת קהילת העולים מאתיופיה, בכדי מתאמץ מנגד, הרב ישראלי 

אמץ כל דרך הלכתית אפשרית נכונות לפוסק לשתהיה כאשר לדבריו הצורך לקרב נדחים אלה מחייב 

 ולו הדחוקה ביותר.

תחשב במצב הקשה אליו נקלעו העולים, הוא אינו לההרב ישראלי בהם מוכן במקרים אלה אמנם גם 

 993כלשהם.שיקולים בעלי פאתוס גאולי משיחי זכיר בתוככי המשא ומתן ההלכתי מ

 

 

                                                                                                                                                                             
יש לראות את המומר כמי שאיבד את זהותו הלאומית כבן לעם היהודי. שלג הנגיד גישה זו לגישה 

יאיר הדתית של הרבנות הראשית שנסמכה על מימרת "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא", ראו: 
 . 55-49דים בישראל, ירושלים, תשס"ה, עמ' יהו-שלג, יהודים שלא כהלכה: על סוגיית העולים הלא

אהבה זו באה לידי ביטוי חד בגישה בה נקט לאור הפגנותיהם הקשות של "בני ישראל" כנגד  992
לעיל. במאמר פובליציסטי שפרסם הרב ישראלי  919הרבנות הראשית והחלטתה בעניינם, ראו הערה 

ות ההפגנה הקשה, הרב ישראלי טען שחוסר הכבוד של המפגינים כנגד הרבנות הינה תוצאה בעקב
מכך שהעולם הרבני לא פעל מספיק לקרב את העולים ולחנכם בדרך התורה והמצוות, הרב שאול 

 יב.-ט )תשכ"ה(, עמ' י-ישראלי, "השביתה ולקחה", שבילין ח
, נמצא אמנם אזכור קצר של 84עמ'  לעיל, 956הערה בפתח הרצאתו בבית אריאל משנת תשנ"א,  993

והשמחה לנוכח קיבוץ נדחי ישראל "המתרחש לעינינו", אך הדברים אינם באים כי  המימד הגאולי
אם בתור דברי הקדמה לתאר כיצד כל דור נתקל בבעיותיו המיוחדות, ולא בתור שיקול האמור 

ת ולכוון את הדיון ההלכתי. השוו זאת לדברי הרב דוד שלוש שכותב במסגרת סיכום של דיון להנחו
הלכתי ארוך בעניינם של "בני ישראל" מהודו, כי ההכרה שמדובר בקיבוץ גלויות מחייבת לקבל את 

שלא התכונו  גלויות... ודאי "ועוד אני אומר שכאשר נביאנו נבאו על קבוץ העולים ולהשיבם לקהל:
עדות נידחות ולאסור הנשואים אתם ולגרום  נבואתם להעלות את ישראל לארץ ישראל כדי לעשותםב

לעיל, עמ'  921לעשותם לגוי אחד ומשפחה אחת", הרב שלוש, הערה  עי"ז שנאת חנם וריב אחים, אלא
אף לשמש כגורם המוליך לכיוון הרחקתם של פסולי ריט. יש לציין עוד כי תפישה גאולית יכולה 

 לעיל.  943הייחוס, כנזכר בהערה 
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 לזקן חברי המועצה מצעיר החבורה -נספח: מסלול חיים בעולם הרבנות 

חלק עיקרי מפעילותו הרבנית הציבורית של הרב ישראלי נעשתה כחלק מחברותו בקבוצות רבניות 

שונות, וזאת כאחד ממייסדי חבר הרבנים של הפועל המזרחי, כחבר במועצת הרבנות הראשית וכדיין 

אלו, ופעמים רבות  בבית הדין העליון. הרב ישראלי ייחס משמעות רבה להיותו חבר בקבוצות רבנים

נתן את דעתו למקומו ביחס לחבריו. בדברים הבאים נתמקד בהערכתו של הרב ישראלי עצמו את 

מקומו ביחס לחבריו הרבנים השותפים עמו לדרך, כמו גם לשאלה הכללית יותר של היחס שבין 

ם עבר במשך הרבנות הציונית ככלל, לעולם הרבנות החרדי, וזאת תוך התייחסות לתחנות מרכזיות בה

 חייו.

הרב ישראלי נודע לרבים בעקבות השתייכותו, וכחלק מפעילותו במסגרת חבר הרבנים, שהוקם 

חבר הרבנים ראה את עצמו  994בשלהי שנת תש"ח כארגון רבנים המסונף לתנועה רעיונית פוליטית.

 995כגוף הפועל בעצה אחת עם הרבנות הראשית לישראל, והממלא את מקומה כאשר הדבר נצרך.

הרב ישראלי היה מבין הבולטים באספות ובכינוסים של חבר הרבנים, הוא ערך את הבטאון "התורה 

והמדינה" שיצא מטעמה, ובעצמו היה מהכותבים הקבועים והפוריים ביותר. כתב העת איכלס בעיקר 

ן מאמרים הלכתיים מפורטים, ואולם בדברי ההקדמה שהקדים לכל גליון נתן הרב ישראלי ביטוי, בי

 השאר, גם לתחושותיו כלפי מנהיגי עולם הרבנות הציוני כמו גם למנהיגיו של עולם הרבנות המתחרה. 

בדברי ההקדמה שכתב לגליון הראשון שיצא בשנת תש"ט תיאר הרב ישראלי כיצד כתב העת נוסד 

 בעקבות ההכרה בגודל האחריות הנובעת מההכרה בכך שהגאולה הולכת ומתממשת: 

בר לאזננו את גודל השעה שאנו חיים בה שהנה הגיעה ומתממשת תקות הדורות "שומה עלינו לש

לגאולה, שאכן זכינו לפירוק עול זרים מעל צוארנו וששוב אין אנו משועבדים לפירורי שולחנם של 

שליטים זרים; ושכל מוסדות השלטון שלנו הם, השרים והסגנים, הקצינים והסרנים מקרב אחינו 

                                                           
על הרקע להקמת חבר הרבנים, כמו גם דיון נרחב על פעילויות החבר ומטרותיו, ראו אצל  אהרון  994

ל חבר הרבנים", התפתחות ותמורות קמפינסקי, "התארגנות רבנים בציונות הדתית: המקרה ש
בציונות הדתית, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן. )התקבל לפרסום(. לגירסה אנגלית קודמת של 

 Asher Cohen and Aaron Kampinsky, "Religious Leadership in Israel's הדברים ראו:

Religious Zionism: The Case of the Board of Rabbis", Jewish Political Studies Review 

18,3-4 (2006), 119-140.  
כך לדוגמא, הוכנה על ידם הצעה מפורטת לסדר תפילות לקראת יום העצמאות הראשון בשנת  995

תש"ט אשר אומצה ברובה על ידי הרבנים הראשיים דאז, וכמו כן, לקראת שנת השמיטה חולקו על 
, ראו: הרב אברהם ישראל שריר, גאון בתורה ידם הוראות הלכתיות מפורטות לציבור החקלאים

לעיל. על היווצרותן של  994; וכן אצל קמפינסקי, הערה 76; 53ובמידות, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 
תפילות יום העצמאות, ראו: הרב שמואל כ"ץ, 'הרבנות הראשית ויום העצמאות', בתוך: הרבנות 

שבעים שנה לייסודה, סמכותה, פעולותיה, תולדותיה  )חלק ב'(, ירושלים: היכל  -ראשית לישראל ה
 .839-838שלמה, תשס"ב, עמ' 
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יימת לעינינו התקופה האפילה והארוכה של הסתר פנים ומתחילה תקופת הם; שהנה הולכת ומסת

  996הוד וזוהר של מלכות, מלכות ישראל".

הכרה זו בגודל ובמשמעות המאורעות מטילה לדבריו חובה "נמרצת" על כל מי שראוי לכך להחל 

 997בבירור הלכות המדינה "הצריכות לשמש בסיס לתחוקת המדינה וסדרי החברה הישראלית".

מדובר היה ביוזמה חדשנית שעוררה התנגדות מכיוונים שונים, וכשנה לאחר מכן, התייחס הרב 

ישראלי בהקדמתו לגליון השני של כתב העת, לחשדנות הקיימת ביחס לפעילות של חבר הרבנים. הרב 

ישראלי חש צורך להצדיק את העובדה שרבנים צעירים כמותו מרשים לעצמם להציע פסקי הלכה 

השמורים לדעת רבים לטיפולם הבלעדי של פוסקי ההלכה הזקנים שבדור. הרב ישראלי  בתחומים

חוזר תחילה על נחיצות העיסוק בתחום, וקובע: "שחובת השעה היא התמסרות מלאה להלכה 

לדבריו כל מי שבידו "לתרום  998ולמעשה, בעיקר באותם שטחים שנתחדשו עם קום המדינה".

"מצווה ועומד לעשות זאת". הרב ישראלי מודה אמנם שמוטב היה  לבירורה של הלכה" בתחומים אלו

כי יעסקו בכך אחרים הראויים לכך יותר, אולם לדבריו גדולי התורה אינם מפנים דעתם לעיון 

בסוגיות אלו. חלק מהגדולים "רואים את המדינה כגזירה מן השמים ונוהגים כלפיה עפ"י הכלל 

ה", לדברי הרב ישראלי אין מקום להתווכח עם גדולים אלה "גם גזירה עבידא דבטל -הנקוט בענין זה 

מחמת כבודם שהוא יקר לנו, גם מחמת ידיעה שעמדתם קבועה ומוגדרת ללא אפשרות של זיז כל 

שהוא", כאשר הוא מוסיף ומציין כי "אנו רואים את זה כעונש מן השמים לדור שלנו, שלא זכה 

הדרך. באותה מידה שברור לנו עכשיו שהיה זה עונש מן לראות את גדוליו הולכים לפניו לנחותו 

 999השמים, שגדולי וקדושי ישראל לא הפנו בשעתו את העם לציון".

בדברים אלה באה לידי ביטוי תמציתי יחסו הדו ערכי של הרב ישראלי לגדולי התורה החרדיים "גדולי 

דולים אלה על אף העובדה וקדושי ישראל" שאינם מכירים בערכה של המדינה. הוא מכבד ומוקיר ג

שלדעתו הנם טועים טעות מרה בהבנת משמעות המאורעות ההיסטוריים. הוא אף אינו מוכן לייחס 

להם אחריות אישית לתוצאות הטרגיות שנגרמו עקב עמידתם מנגד לציונות, ואינו גורס כלפיהם 

 . ובעיניו יש לראות בעמדתם עונש משמים -"כבודם יקר לנו"  -ביקורת ישירה 

יצוין כי ביקורתו של הרב ישראלי אינה מכוונת רק כלפי ההנהגה הרבנית החרדית המתנגדת למדינה. 

אף גדולי התורה התומכים במדינה והמכירים בכך שהקמת המדינה היא אתחלתא דגאולה, מתקשים 

ר לבטא אמונתם זו בצורה הלכתית ברורה. הללו עומדים מנגד ואינם מקדישים את כוחותיהם לבירו

הלכות מדינה מתוך תחושת יראת הוראה, "שהיא מובנת כשלעצמה, שהרי זוהי מנת חלקו של כל 

המחפש אמת לאמתה", כאשר יראה טבעית זו מתעצמת לנוכח הצורך לקבל החלטות שדוגמתן מצינו 

                                                           
הרב שאול ישראלי, מתוך ההקדמה להתורה והמדינה א משנת תש"ט, הודפס מחדש בתוך:  996

 .35עמ'  אסופת מאמרים נאומים שיחות ורשימות, ירושלים, תשס"א, –הרבנות והמדינה 
 .36לעיל, עמ'  996הרבנות והמדינה, הערה  997
 .39-38לעיל, עמ'  996מתוך ההקדמה להתורה והמדינה ב משנת תש"י, הרבנות והמדינה, הערה  998
 .39לעיל, עמ'  996הרבנות והמדינה, הערה  999
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אף  1000אנשי כנסת הגדולה, התנאים והאמוראים". -רק "בתקופת גדולי הגדולים שבישראל 

היטב, הרב ישראלי סבור שגדולים אלה מחוייבים להכיר באחריות המוטלת שהזהירות מובנת 

עליהם, והוא מסכם את דבריו בכך שתפקידם של המאמרים שבקובץ הוא להמריץ גדולים אלה ליטול 

  1001חלק במלאכת הבירור.

מספר שנים לאחר מכן, חוזר הרב ישראלי ומבטא פעם נוספת הן את התנגדותו האידיאולוגית 

 ויחד עם זאת את יחסו המכבד, לדרכם הציבורית של היהדות החרדית.  התקיפה,

ו של התורה והמדינה משנת תשי"ד, מתאר הרב ישראלי את הוויכוח -בדברי ההקדמה לקובץ ה

הציבורי הנוקב שהתפתח באותם ימים סביב סוגיית גיוס הבנות, כאשר לדבריו מדובר היה בלא פחות 

הום בין חלקי היישוב השונים" בין העולם הדתי לחילוני, ובקרב מאשר "מלחמה", שהעמיקה את "הת

. הרב ישראלי מקונן על כך שבעוד תנועת הפועל המזרחי התייחסה אל  1002היהדות הדתית פנימה.

הפרשה כולה תוך נסיון להציב את צרכי המדינה בראש, הרי שחלקים אחרים בציבור הדתי "אשר 

ן שלילה מוחלטת לספקנות מסתייגת", "נאחזו בשאלה זו עמדתם מאז לרעיון המדינה התנודדה בי

והשתדלו לנצלה כאמצעי לנגח בו לא רק את הממשלה אלא גם את המדינה, בחינת שבור חבית ושפוך 

  1003יינה".

מתוך אמונתו כי מדינת ישראל "ממנה פנה וממנה יתד לגאולה השלמה" סובר הרב ישראלי שדווקא 

ל המדינה ולהרבות באהבתה וכבודה, היא שתוביל בסופו של דבר הנסיון של הצבור הדתי להתקרב א

אולם על אף העובדה  1004לכך שמדינת ישראל תתקרב "אל התורה, אל אורח חייה ואל דרך מצוותיה".

שהוא משמיע ביקורת כלפי התגובה החרדית למאורעות, דבריו כוללים גם מידה של הבנה ואמפטיה. 

תפס לקיצוניות ולמצוא בכל מקום את שביל הזהב". עמדת הרב ישראלי מדגיש כי קשה "שלא לה

הביניים בה הוא עצמו דוגל "הופכת להיות יותר ויותר נדירה, יותר ויותר בלתי מובנת" לנוכח מציאות 

שבה הניגודים גדלים והולכים, והחוגים "הרחוקים מתורה נעשים יותר ויותר מנוערים מריח תורה 

ופן טבעי לכך ש"בקרב שומרי התורה הולכת ורוכשת לה יותר ויותר ומצוה". מצב הענינים מוביל בא

מהלכים הדעה הקיצונית התובעת ניתוק יחסים מוחלט עם חוגים אלה". הרב ישראלי חש כי דרכו 

                                                           
 .39לעיל, עמ'  996הרבנות והמדינה, הערה  1000
"והרי ודאי שיש לשלול כל נסיון של השתוות אליהם, מתון הרגשה מעמיקה של מאמר חז"ל: אם  1001

... מתוך כל זה, שהוא נכון וצודק כשלעצמו, הולך ומתעלם מאמר הראשונים במלאכים אנו כבני אדם
חז"ל שני, שאף הוא ראוי להיות נזכר ונעשה: יפתח בדורו כשמואל בדורו, שתכנו הוא שאסור 
להתחמק מאותן חובות שהשעה מטילה; ברי שרק בכח הרגשה זו היה באמת יפתח בדורו מה שהיה 

ולים ודיון לפניהם בקרקע כראוי לתלמידי חכמים המכירים שמואל בדורו. ותפקיד זה של המרצת הגד
 .39לעיל, עמ'  996את מקומם הוא אשר לקחנו על עצמנו", הרבנות והמדינה, הערה 

 .41לעיל, עמ'  996הרבנות והמדינה, הערה  1002
 הרבנות והמדינה שם, שם.  1003
 הרבנות והמדינה שם, שם. 1004
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הוא המבקשת להלך במתינות תוך יחוס חשיבות "בטיפוח הבנה עם כל החוגים", היא דרך מיעוט 

   1005זו "הם נראים להיות מבודדים".בעולם הרבנות, ואלו שדוגלים בדרך 

יחס מורכב זה, שכלל כאמור מחלוקת אידיאולוגית חריפה, מחד, המלווה ביחס של הערכה וכבוד לצד 

השני, מאידך, חוזר ובא לידי ביטוי בדבריו של הרב ישראלי כעשור שנים לאחר מכן בהם ביקש 

להבדלים שבין התפקידים ותחומי  להגדיר בצורה ברורה את ה'אני מאמין' האישי שלו בכל הנוגע

הפעולה הנדרשים מהרב המכהן במדינת ישראל לבין תפקידו המסורתי של הרב בקהילות ישראל 

 שבגולה. 

במאמר שפרסם בעיתון הצפה בשנת תש"ך הסביר הרב ישראלי שבעוד תפקידו של הרב בגולה 

ציבורי כולו הוא הוא הצטמצם לנעשה בתחום ה"רחוב היהודי", הרי שבמדינת ישראל המרחב ה

הרחוב היהודי, ועל כן על הרבנות להרחיב את אופקיה "בכדי שגם אותן תופעות שהן נראות לכאורה 

חילוניות, אף הן תכנסנה ותשתלבנה בתוך מעגל החיים הדתיים". ומשום כך הוא ממשיך וקובע כי: 

ה רשאי לקבל על עצמו "רק רב הרואה באופן חיובי את המהפכה שחלה בחיי העם עם תקומת המדינ

את עול כתרה של הרבנות בארץ. על הרבנות לראות את המדינה כנושאת היעוד הדתי, ואת כל 

  1006שלוחותיה כזרועות המבצעות את היעוד הזה".

יחד עם זאת, הדגיש הרב ישראלי, שיש להתייחס בכבוד כלפי אלו שמעריכים את המציאות בעיניים 

שא כחודש לאחר מכן במסגרת כינוס חבר הרבנים השביעי, התייחס שונות לחלוטין. במסגרת נאום שנ

הרב ישראלי לצבור החרדי שאינו מעניק יחס של כבוד לרבנים הנמצאים תחת דגלה של הרבנות 

הראשית. לדבריו, על אף המאבק האידיאולוגי החריף, אין מקום לערער על זכותם הבסיסית לחיות 

ל הכבוד לכל צבור יהודי שומרי תורה לחיות על פי דרכו ולכוון על פי הבנתם, כאשר לדעתו: "יש את כ

לדבריו, ההתייחסות הנכונה אל המחלוקת  1007את עצמו ואת אלה הסרים למשמעתו על פי דרכו".

שבין הציבורים צריכה להתבסס על דברי חז"ל ביחס למחלוקות בית שמאי ובית הלל. כלומר, יש 

משתלבת לתוך מסורת ארוכה של מחלוקות שהתקיימו בין להכיר בכך שמדובר במחלוקת לגיטימית ה

גדולי ישראל במשך הדורות כולם בעניינים יסודיים ועקרוניים. למרות חילוקי הדעות יש לשאוף 

לדעתו להגיע ליחס של שלום ורעות, מתוך הכרה הדדית בכך שכל צד חותר אל האמת כפי מיטב 

חיים", שישנם ביהדות זרמים ושיטות שונות. לדעת  הבנתו והכרתו, והבנה ש"אלו ואלו דברי אלוקים

הרב ישראלי, על כל צד להיות נאמן לדרכו ואין מקום לבוא אל הצבור החרדי בדרישה שימרדו 

                                                           
 הרבנות והמדינה שם, שם. 1005
. וכתוצאה מכך, לדעתו אחד מתפקידיה של הרבנות 57לעיל, עמ'  996הרבנות והמדינה, הערה  1006

את ערכה בתור כזו שעל ידה יכול דבר ה' בארץ היא, "טיפוח יחס של כבוד למדינה ואבזריה, והעל
 להשמע ברמה".

מתוך תמליל הנאום שנשא הרב ישראלי בכנס חבר הרבנים אייר תש"ך, מובא בספר הרבנות  1007
 .67לעיל, עמ'  996והמדינה, הערה 
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בהוראת רבותיהם: "כשם שאין האחר רוצה שתתבצר באמיתך, כך אין לך שום רשות לדרוש מהשני 

 1008שיוותר מאמיתו".

החרדי, והדרישה לכבדם על אף התקפותיהם המזלזלות כלפי סובלנות זו ביחס לעולם הרבנות 

הרבנות הראשית והעומדים על דגלה, מגיעה לידי ביטוי הלכתי חד וברור במאמר שכותב הרב ישראלי 

מספר שנים לאחר מכן בעקבות ההתקפות שספגה הרבנות הראשית עקב פרשיית "בני ישראל 

  1009מהודו".

ר הלכתי בו הוא מבקש לבסס את סמכותה ההלכתית של בעקבות הפרשה כותב הרב ישראלי מאמ

הרבנות הראשית כ'מרא דאתרא', כלומר האוטוריטטה ההלכתית העליונה, של מדינת ישראל. כפי 

שמסביר הרב ישראלי דבריו נכתבו לאור המבוכה הקיימת בקרב הצבור, כולל בין תלמידי החכמים, 

מחייב, וזאת "לרגלי כמה פסקי הרבנות הראשית בשאלה עד כמה פסקי הרבנות הנם בגדר פסק הלכה 

לישראל, שדעת איזה ת"ח לא הסכימה עמהם". במסקנת דיונו ההלכתי קובע הרב ישראלי נחרצות כי 

נמצא שהרבנות הראשית יש לה בכל מקום היות ורוב הצבור קיבל על עצמו את הרבנות הראשית "

שאסור לחלוק על פסקי הרבנות ואסור אף  שבא"י תוקף של מרא דאתרא", כאשר משמעות הענין הוא

 לפרסם דעה הלכתית המנוגדת לפסיקתם. 

והנה, אף שלאור מסקנתו זו היה מצופה כי הרב ישראלי יתקיף את כל אלו שיורים חיצים ברבנות 

הראשית ומערערים על פסקיה, לא כן דרכו של הרב ישראלי. נאמן לדרך אותה הכרנו עד עתה, הרואה 

בין המגזרים בקרב היהדות הדתית כמחלוקת מקבילה לזו שבין בית שמאי ובית את המחלוקת ש

הלל,  ממשיך הרב ישראלי וקובע, כי אין לבוא בטענה כנגד הציבור החרדי על שאינם מקבלים את 

פסקי הרבנות. לדברי הרב ישראלי סמכותה של הרבנות הראשית כמרא דאתרא של מדינת ישראל, 

                                                           
. הרב ישראלי ממשיך וכותב על כך שצריך להתרגל 68לעיל, עמ'  996הרבנות והמדינה, הערה  1008

לרעיון שתיתכנה דרכים לגיטימיות שונות, וזה לשונו: "אין אנחנו מתימרים לפסוק הלכות ולקבוע 
ים איזה דרך היא יותר נכונה, או איזה דרך פחות נכונה, ולא על פי רוב יקום דבר... אלא אנחנו יודע

ש"אלו ואלו דברי אלוקים חיים". כל אחד ואחד הסיק את השמעתתא שלו אליבא דהלכה, ולו 
ולתלמידיו הרי זו הלכה ממש. זהו היסוד שאנחנו מוכרחים לסגל את עצמנו אליו, שישנם זרמים 
ושיטות שונות ביהדות....", הרבנות והמדינה שם, שם. בראיון שנתן לעיתון הצופה בשנת תשל"ד 

ס הרב ישראלי למחלוקת שקיימת בעולם הרבנים בשאלת היחס לתנועה הציונית, ולכך שלא התייח
ניתן מבחינה מעשית להגיע לאחדות בין המגזרים, כאשר לדבריו ההתייחסות הראויה לכך היא 
לראות ש:")ו(אולי ענין השגחתי הוא מן השמים, שלפי מצב האומה הקיים, צריך שיהיו גוונים שונים 

ות הדתית עצמה, ותהיינה כמה דרכי התנהגות, שכל אחד יביא ברכה על פי דרכו", מודפס בתוך היהד
 .212מחדש בהרבנות והמדינה, שם, עמ' 

מחאתו של הרב משה שטרנבוך אותה פרסם באותם ימים, הודפסה מחדש בספרו שו"ת תשובות  1009
לעיל, סימן תשס"ז, יחד עם מכתבים שקיבל באותם ימים מאת הרב יעקב  958והנהגות א, הערה 

 ישראל קנייבסקי והרב אלעזר מנחם מן שך.
לתיאור התנגדות הרבנות החרדית להחלטה, ראו בספרם של שאול מייזליש ומאיר בניהו, מן ההר אל 

-204עמ'  ,1993אביב, העם: חייו ופועלו של הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק נסים, תל 
של חוות הדעת של המחלקה למשפט עברי בענין מעמדם של 'בני ישראל' מיום  3. וראו עוד בעמ' 197

  ט' אייר תשס"ח. חוות הדעת מצויה באתר משרד המשפטים:
MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaathttp://www.justice.gov.il// . 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaat/
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בלו על עצמם מרצון את סמכותה. הצבור החרדי שמראש לא ראו עצמם קיימת רק ביחס לאלה שקי

כמחויבים לפסקי הרבנות, אינם נתונים למרותה כלל ועיקר ואין מקום לבוא אליהם בטענה על כך: 

"וכלפי אותו חלק ציבור שמעיקרא לא קיבל עליו את הרבנות הראשית יש לדון שאין בזה משום 'לא 

עמדתו הסובלנית הזו של הרב ישראלי לנוכח ההתקפות  1010אחת וכנ"ל". תתגודדו', בשני בתי"ד בעיר

מצד עולם הרבנות החרדי לא היתה מקובלת על כל חבריו. לימים, כאשר החליט הרב ישראלי לפרוש 

מחברותו בחבר הרבנים, החלטתו נבעה בין השאר מחילוקי הדעות שנתגלעו בינו לבין הנהגת חבר 

 , וזאת כחלק מספיחיה של פרשיית האח והאחות הידועה.הרבנים סביב סוגיה זו בדיוק

פרשת האח והאחות שליוותה את הבחירות לרבנות הראשית בהם נבחר הרב שלמה גורן היוותה קו 

פרשת המים בכל הקשור ליחסים שבין עולם הרבנות הציוני לעולם הרבנות החרדי. הבטחת הבחירות 

מזרים אם ייבחר לתפקיד הרב הראשי, ויבטל את שנתן הרב גורן ולפיו הוא יפעל להתיר את המ

החלטותיהם הקודמות של כל הערכאות הקודמות שדנו בענין, כולל בית הדין הגדול, הקימה עליו את 

תמיכתם הנלהבת והפומבית של גורמי השלטון  1011עולם הרבנות החרדי באופן חסר תקדים.

חלוקת, ותרמו ליצירתה של אווירת והתקשורת החילוניים בעמדתו של הרב גורן, ליבו את אש המ

מלחמה של ממש. אולם הפעם, בשונה מהמצב בשנים שקדמו, הרבנות השיבה מלחמה. מאז ומעולם 

היו התקפות כנגד פסקי הרבנות הראשית, ואולם תחת הנהגתו של הרב גורן, הרבנות הראשית 

 'החזירה אש' ודאגה לסכל מינויים של רבנים שלא ראו אתה עין בעין.

ולמוס הגדול שליווה את הבחירות, וחילופי האישים שבאו בעקבותיו, הובילו לתמורה של ממש הפ

בזהות הרבנות הראשית ובהתייחסות כלפיה ברחוב החרדי, כאשר רבים בקרב עולם הרבנות החרדית 

  1012אשר שיתפו עמה פעולה בעבר, הפכו למתנגדים חריפים לנעשה במסדרונות היכל שלמה.

                                                           
ההכרה הברורה בכך שהרבנות הראשית אינה חזות הכל, וכי רבים עומדים מחוץ לגבולה, חוזרת  1010

גם בדברים שכתב הרב ישראלי בענין החלטת הרבנות הראשית לישראל בנוגע לקביעת יום ירושלים 
עם זאת הוא מציין כי לדעתו אין כיום חג. הרב ישראלי תמך בצורה מלאה בפסק הרבנות בענין, ו

להסתפק בפסק ההלכה של הרבנות הראשית ו"מן הראוי לכנס את כל רבני הארץ ולהכריז על ציון יום 
הנצחון... ולקבעו על כל ישראל בכל מקום שהם כיום הודיה ושמחה באמירת הלל בברכה", הרב 

 שאול ישראלי, ארץ חמדה, ירושלים, תשנ"ט, עמ' עא.
 -לות הפרשייה ראו באריכות אצל אביעד הולנדר, "דיוקנו ההלכתי של הרב שלמה גורן על התגלג 1011

עיונים בשיקולי הפסיקה ודרכי הביסוס במאמריו ההלכתיים", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, 
 .318-306גן, תשע"א, עמ' -אילן, רמת-אוניברסיטת בר

מת היתה גם בקרב עולם הרבנות הציוני חשוב לציין שההתנגדות לצעדיו של הרב גורן היתה קיי 1012
הרב ישראלי עצמו עמד במהלך פרשיית "האח והאחות" כתף בצד כתף עם חבריו לבית הדין דתי. 

הגדול  הרב יוסף שלום אלישיב הרב אליעזר גולדשמידט והרב בצלאל ז'ולטי, ראו על כך אצל 
לביטוי להתנגדות עזה מתוך עולם הרבנות הציוני דתי, ראו  .265לעיל, עמ'  1009מייזליש, הערה 

התבטאותו המרומזת של הרב בנימין זאב בנדיקט בכנס מוסד הרב קוק שהתקיים בעקבות מלחמת 
יום הכיפורים. לדבריו סיפורי הנביאים מלמדים כי מפלות ישראל במלחמה באו תמיד בעקבות אירוע 

המנהיגות הדתית לשלטון המדיני, כאשר את דבריו הוא חותם בקביעה כי: "כל זמן  של כניעה מצד
צפויה ישועה; היפוכו של דבר  –שהצמרת ההלכתית נשארת בטהרתה ואינה נרתמת במרכבת השלטון 

מחדל ומחדלים. ויהי רצון, שנדע ללמוד את הלקח", הרב בנימין זאב בנדיקט, "המחדל  –
 שבע"פ יז )תשל"ה(, עמ' קמו.באספקלריית היהדות", תו
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הראשית שאכלסה בעבר דמויות מובילות מעולם הרבנות החרדית שלא היו מזוהים מועצת הרבנות  

 הפכה מעתה למעוזם הבלעדי של רבני הציונות הדתית.  מבחינה פוליטית עם תנועת המזרחי,

הביטוי הבולט ביותר לשינוי זה היה בהתפטרותו של הרב אלישיב שנחשב לגדול הדיינים מתפקידו 

רבנים בולטים נוספים דוגמת הרב בצלאל ז'ולטי כבר אינם חברים עוד בבית הדין הגדול, כאשר 

 1013 במועצת הרבנות הראשית.

בעוד שרבים בקרב עולם הרבנות הציונית דתית קבלו בברכה את התמורה הנ"ל וראו במצב החדש 

הזדמנות של ממש לפעול מבלי להיות כבולים לדעת הרבנים החרדיים, הרב ישראלי ראה בכך אסון 

ם הרבנות בכלל. הרב ישראלי ייחס חשיבות מרובה לשמיעת דבריהם של מתנגדים מעולם לעול

הרבנות החרדית ובשיתוף הפעולה עמם, והקרע שנתגלה בין עולם הרבנות הציוני דתי לרבנים 

החרדים הותיר את הרב ישראלי קרוע בין המחנות. עוד קודם הבחירות לרבנות, הרב ישראלי פעל 

ו לבית הדין הגדול הרב אלישיב והרב ז'ולטי על מנת לשכנע את הרב עובדיה יוסף בעצה אחת עם חברי

להציג את מועמדותו למשרת הרבנות הראשית, ובכך להוות משקל נגד לפעולותיו המתוכננות של הרב 

 1014גורן.

חרדי החדש של חבריו מנהיגי חבר -לאחר הבחירות, כאשר הלכה והתבררה דפוס הפעולה האנטי

אותו גוף  -בו עתה במועצת הרבנות הראשית, החליט הרב ישראלי לפרוש מחבר הרבנים הרבנים שיש

בנאום שנשא בשנת תשל"ד בכינוס לרגל עשרים וחמש  1015שהוא עצמו היה ממקימיו וממובילי דרכו.

תוך שהוא מאריך בדברי ביקורת כנגד המגמה  1016שנים לחבר הרבנים הודיע הרב ישראלי על פרישתו,

לדעתו הללו נהו אחר מנהיגותו של הרב גורן, ובעקבותיו  ה לדעתו את רבני החבר.השחצנית שהקיפ

                                                           
בעת קבלת ההחלטה בעניינם של "בני ישראל" מהודו, מועצת הרבנות הראשית איכלסה דמויות  1013

מובילות מעולם הרבנות החרדית שלא היו מזוהים מבחינה פוליטית עם הציונות הדתית, ובנוסף לכך 
צויות לקראת ההחלטה. דמויות מובילות נוספות מקרב עולם הדיינות לקחו חלק פעיל בהתייע

ההחלטה בעניינם של "בני ישראל" מהודו נעשתה בעצה אחת עם הרב יוסף שלום אלישיב והרב 
בצלאל ז'ולטי, ועם דיינים מובילים נוספים כרב אליעזר גולדשמידט והרב שלמה טנא, ודמויות 

ם ימים: )ללא ראו בקובץ שיצא מטעם הרבנות הראשית באותנחשבות נוספות כרב שמואל רוזובסקי, 
ציון שם מחבר(, 'בני ישראל': פסקי הלכה ומקורות לבירור דינם ושאלת מוצאם, ירושלים, תשכ"ב, 

 קכ; רמב.-נט; קי-עמ' ה; מז
. 188, עמ' 2004הביוגרפיה, ירושלים,  -ראו בספרם של ניצן חן ואנשיל פפר, מרן: עובדיה יוסף  1014

צד לאחר הבחירות שימש הרב ישראלי כחבר ( מתארים המחברים כי197בהמשך הספר )שם עמ' 
במעין מועצת הרבנות הראשית חלופית, יחד עם חבריו לבית הדין הגדול, עמם התייעץ הרב עובדיה 
יוסף בנושאים הלכתיים חמורים. וראו על כך עוד בשו"ת יביע אומר חלק ז, יורה דעה, ג; וחלק ח, 

 אורח חיים מג.
חבר הרבנים לקראת הבחירות למועצת הרבנות הראשית, יש לציין כי בהמלצה הרשמית של  1015

הושמט במכוון שמו של הרב ישראלי מרשימת המומלצים, ואמנם הוא לא נבחר למועצה. הפגיעה 
האישית עמדה ודאי מאחורי פרישתו של הרב ישראלי, אף שלא הוזכרה בנאומו. ראו על כך בדבריו 

 לעיל.  994של קמפינסקי, הערה 
. וראו עוד בנאומו "מכח הזכות ולא בזכות הכח", 78-77עמ' לעיל,  995גאון בתורה, הערה ראו  1016

 994הערה  תיאור מקיף של המאורע ראו קמפינסקי. ל112-107עמ'  לעיל, 996הרבנות והמדינה, הערה 
 לעיל.
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החלו לייחס לעצמם סמכות הלכתית לפעול כראות עיניהם מבלי להתייחס לביקורת שמצד 

. הרב ישראלי תיאר בנאומו באריכות את תחילת דרכו של חבר הרבנים, ותיאר בערגה מתנגדיהם

לטיות ובהתמדה ללא הכרזת התיהרות וללא רצון השתלטות, וללא רצון כיצד פעלו אז "בצניעות ובהח

דרכם היתה דרך  1017של הקמת קטגוריה בין תלמידי חכמים, אלא בקיום "האמת והשלום אהבו"".

של התקדמות איטית ובטוחה מתוך אמונה פנימית בצורך לחדש את פניה של הרבנות ולהביא 

תוך מתן כבוד והקניית מקום לעמדה שמנגד, מתוך רצון להשתלבותה בחיי המדינה, אך הדבר נעשה מ

 לחיות עמם בשלום ובדרכי נעם, ומתוך הכרה כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים.

לדברי הרב ישראלי, הצלחת חבר הרבנים המתבטאת הן בגידול המספרי המתמשך, והן בעובדה 

דפוס פעולה חדש בו הרבנים שמחצית מחברי מועצת הרבנות הראשית נמנים על שורותיה, הובילה ל

מייחסים לעצמם סמכות לפעול כראות עיניהם מבלי להתייחס ולהתחשב בביקורת המגיעה מצד 

לדברי הרב ישראלי הוא "מלא בושה  1018מתנגדיהם, כאילו הם גדולי התורה היחידים ואין בלתם.

ינה מתקבלת על וכלימה" על כך שהדברים אף הגיעו לכך שההחלטה בדבר מינויים למשרות רבנות א

 1019פי גדלותו בתורה של המועמד אלא על פי שאלת השתייכותו לקבוצה הנכונה.

חה הזאת של עשרים וחמש שנים "על כן רבותי" סיכם הרב ישראלי, "אני אינני אתכם, לצערי, בשמ

. לא זה מה שהיה צריך להיות, ומשום כך לבי דואב בקרבי... לא בטרור אנחנו נוכל 'חבר הרבנים'של 

לרכוש לנו את המקום המכובד. אלא, בדרכם של תלמידי חכמים, דרך של נועם, כבוד, של התיחסות 

 1020הדדית, של שלום ואמת".

בשנת תשל"ח, ואמנם, כחמש שנים לאחר מכן בהיערכות לקראת הבחירות החדשות לרבנות הראשית 

ל לתרום לאיחוי הרב ישראלי הסכים לשמש כמועמד למשרת הרב הראשי מתוך מחשבה כי הוא יוכ

הקרעים שבין העולמות. הרב ישראלי נתפש באותה שעה כמועמד המועדף על הרבנים החרדיים, 

וכמי שיש לו גם סיכויים ריאליים להדיח את  דמות מפשרת המסוגלת להתקבל בשני המחנות,בהיותו 

  1021הרב גורן מכסאו.

                                                           
. הצורך להתייחס למתנגדים בכבוד נבעה גם 108לעיל, עמ'   996הרבנות והמדינה, הערה  1017

)ש(התחדשות מסוג שכזה דורשת זמן עד אשר כל העולם מההכרה בכך שמדובר היה בשיטה חדשה ו"
 .109התורני יכיר בה", שם עמ' 

"גם אם דעתו איננה דעתי, גם אם אני לא מבטל את עצמי, הרי יש תלמידי חכמים בארץ ישראל  1018
חוץ מ'חבר הרבנים', וחוץ מחברי מועצת הרבנות בארץ ישראל. ויש להם גם כן איזו גישה להלכה, 

א עניים באוהלה של הלכה. יש לנו צורך להתחשב בהם, ויש אולי גם צורך להתמודד ואולי הם ל
 .111לעיל, עמ'  996אתם", הרבנות והמדינה, הערה 

 הרבנות והמדינה שם, שם.  1019
 .112הרבנות והמדינה, שם עמ'   1020
וכן ; 230לעיל, עמ'  1014, הערה ופפר של חן ם; ובספר86עמ  לעיל, 995גאון בתורה, הערה ראו  1021

ראו: )ללא שם מחבר(, "ארבע מאות רבנים בכנס רבנים ארצי בתל אביב", הפרדס נב,ט )תשל"ח(, עמ' 
ח שבו התקיף הרב עובדיה יוסף את הרב גורן תוך כדי על הכנוס הגדול שהתקיים בשנת תשל" 27-26
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מויות מובילות למחנה בשנים שלאחר המאורעות המתוארים, כתוצאה מהצטרפותם של אותם ד

המתנגדים לרבנות הראשית, חלה בעיני הרב ישראלי תמורה של ממש במעמדה של הרבנות הראשית 

לנוכח מתנגדיה. הרב ישראלי החזיק עדיין בדעתו הקודמת לפיו הרבנות הראשית מוסמכת ומחויבת 

 עמדה.להורות ולפסוק בבעיות המובאות בפניה, ואולם ניכרת גם הכרה בירידת כחה ומ

הרב ישראלי חש שאין מקום לדמות את משקלם הסגולי של החבורה עמם ישב במועצת הרבנות 

הראשית בשנות השמונים והתשעים, לאלו שבמחיצתם ובחברתם הוא נשא בעול ההכרעה וההוראה 

 במשך שנות החמישים והששים. 

נים של כשלושים וחמש תחושה ניכרת היטב בהקבלה מעניינת שקיימת בין דברים שהוא כתב בפער זמ

 שנה. 

בהקדמתו להתורה והמדינה בשנת תש"י הרב ישראלי הצטדק על כך שהוא נזקק להכניס את ראשו 

לסוגיות הלכתיות האמורות להיות נחלתם של גדולי הפוסקים, וזאת מתוך תחושת חוסר ברירה 

ן כתיבת השורות ונטילת אחריות בהיעדר אחרים, שיראת ההוראה מונעת מהם להיכנס לענין. בזמ

הללו הרב ישראלי טרם צורף לשורות הרבנות הראשית, ודבריו מכוונים היו לקברניטי הרבנות 

הראשית דאז. והנה, כשלושים וחמש שנה לאחר מכן, בשנת תשמ"ו, חוזר הרב ישראלי על דברים 

תחושתם דומים, ואולם הפעם הוא כותב כזקן חברי מועצת הרבנות הראשית. הרב ישראלי מתייחס ל

של חברי מועצת הרבנות הראשית שעליהם לשאת באחריות ובחובה לפסוק הלכה בשאלת קביעת רגע 

חלל שנוצר בעקבות היעדרם של גדולים שיהיו מוכנים "להכנס בעובי הבעיות לנוכח ההמוות, וזאת 

  1022ולהתוות הדרך".

ים מגדולי ההוראה לדבריו, הרבנות הראשית הוציאה את פסק ההלכה בנידון מתוך ידיעה "שרב

יקבלו הפסק בהיסוס, כשהם עצמן נרתעים מלקחת חלק בדיונים, אך חזקה עליהם הרגשת האחריות, 

   1023שאי אפשר להשאיר לדברים להפתר מאליהם, ונכנסו לעובי הקורה...".

בשעה שדברים אלה נכתבים, הרב ישראלי אינו עוד רב צעיר ונמרץ שיושב בכפר הרא"ה ומסתכל 

גדולי ההוראה שברבנות הראשית. דברים אלו נכתבים על ידי זקן חברי מועצת הרבנות ממרחק על 

הראשית, העומד בראש וועדת ההלכה שלה, והפעם מושא דבריו אינם הרבנים הראשיים )שהנם 

הצעירים ממנו בשנים( כי אם גדולי התורה וההלכה החרדיים היושבים מחוץ לכתלי היכל שלמה 

                                                                                                                                                                             
זלזול בגדלותם של חברי מועצת הרבנות בהנהגתו, והצהיר לקול תשואות רמות על מועמדתו של הרב 

  ישראלי לתפקיד הרב הראשי האשכנזי.
ים השוו הרב אברהם אלקנה שפירא, "דברי סיום", בתוך: י. קטן )עורך(, גניקולוגיה, פוריות, ילוד 1022
, המתאר כיצד הרבנות לא רצתה לסמוך רק על עצמה בענין 164לאור ההלכה, ירושלים, תשנ"ג, עמ'  –

זה, וכיצד הפניות אל "שלושה רבנים פוסקים גדולים" עלו בתהו. לתיאור מקביל ראו: הרב מרדכי 
 . 18עמ'  "השתלת איברים עפ"י ההלכה )חוות דעת(", ברקאי ד )תשמ"ז(,אליהו, 

 . 8ול ישראלי, "עם הקובץ", ברקאי ד )תשמ"ז(, עמ' הרב שא 1023



 

 293 

הם אינם מוכנים לטפל בסוגיה, וכך עול ההכרעה נופל לחלוטין על כתפי שמפאת יראת ההוראה שב

  1024הרבנות הראשית.

תפישה זו ביחס להחלשת מקומה ומעמדה ההלכתי של מועצת הרבנות הראשית באה לידי ביטוי קולע 

בפרוטוקול של ישיבת מועצת בדברים שנאמרו על ידו בישיבת מועצת הרבנות הראשית באותם ימים. 

מיום י' שבט תשמ"ו, אנו מוצאים דברי ביקורת אותם השמיע הרב ישראלי כנגד חבריו  הרבנות

למועצת הרבנות הראשית על שום שהנם רואים במועצה גוף עליון הרשאי לקבל החלטה בכל ענין, 

והרב ישראלי מבקר אותם על כך ומדגיש שלדעתו מועצת הרבנות הראשית איננה גוף רבני עליון 

 1025דד עם עניינים מעין אלה.שבסמכותו להתמו

תפישתו זו שבה ומתגלה גם בנושאים מרכזיים אחרים בהם התמידה המחלוקת ארוכת השנים שבין 

עולם הרבנות החרדי לעולם הרבנות הציוני דתי. כך אנו מוצאים בהערותיו של הרב ישראלי לחוברת 

ותיו של הרב ישראלי הדרכה שהוציאו מכון התורה והארץ לקראת שמיטת שנת תשמ"ז. אחת מהער

כוונה כנגד ניסוח הלכה אחת בתוך החוברת שבה יצאו אנשי מכון התורה והארץ בחריפות רבה כנגד 

צרכנים המעדיפים לקנות תוצרת נכרית בשנת השמיטה ומעדיפים זאת על פני תוצרת יהודית 

ום להטיל המסתמכת על היתר המכירה. הרב ישראלי דרש למתן את הניסוח היות ולדעתו אין מק

  1026חרמות בענין שכזה משום שלדבריו, "כשם שלמתירים יש על מי לסמוך כמו כן האוסרים".

לסיכום הדברים: עמדתו העקבית רבת השנים של הרב ישראלי היתה שעל הרבנות הציונית דתית 

להכיר באחריות המוטלת על כתפיה ולומר את דברה בגאון. חובת הרבנים הציוניים להתייחס בכובד 

אש למכלול השאלות המונחות לפתחיהם, לגבש עמדה הלכתית ולהכריע על פי מיטב הכרתם מבלי ר

פחד וללא מורא. יחד עם זאת, הוא דרש שיתוף פעולה ויחס של כבוד כלפי עולם התורה החרדי העומד 

מנגד, מתוך הכרה ברורה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ומתוך ענווה המכירה בכך שגדולי התורה 

במחנה השני אינם קטנים מאלו שבמחננו, "הם לא עניים באהלה של הלכה. יש לנו צורך להתחשב ש

בהם, ויש אולי גם צורך... להביא את זה לידי וכוח של תורה... כדרכה של תורה, במלחמתה של 

  1027תורה".

                                                           
באמצע שנות השמונים הרב אלישיב ניצב כבר זמן רב מחוץ למערכת הרב ישראלי שם, שם.  1024

הרבנות והוא מטיח ביקורת כנגד החלטתה יחד עם גדולים נוספים כגון הרב אוירבך הרב שך והרב 
יעזר, חלק יז, סימן מח. נציין עוד כי בחתימת פתח נוסח דברי הרבנים מובא בשו"ת ציץ אל קנייבסקי.

הדבר לגליון ברקאי ג אשר בו הדפיס הרב ישראלי את המאמרים המבססים את פסק הרבנות, הוא 
מספיד את הרב קנייבסקי, אותו הוא מתאר כ"גדול התורה והיראה, הגאון הצדיק", כמי ששימש 

ע עליון", ראו: הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", כיורשו הרוחני של החזון איש וזכה להשראה של "שפ
 .9ברקאי ג )תשמ"ו(, עמ' 

 לעיל.  977ראו דבריו מפרוטוקול הישיבה, בהערה  1025
ראו דבריו המצוטטים אצל: הרב עזריאל אריאל, "משנת הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל בהלכות  1026

 .191והארץ ג )תשנ"ז(, עמ' שביעית", התורה 
 .111לעיל, עמ'  996הרבנות והמדינה, הערה  1027
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ו מחבר עמדתו זו השפיעה הן על מהלכיו הציבוריים במשך השנים והן על פסיקותיו הלכתיות. פרישת

הרבנים, והצגת מועמדותו למשרת הרב הראשי כנגד הרב גורן מספר שנים לאחר מכן, נבעו מהתפישה 

שיש להעמיד משקל נגד לעמדה הלוחמנית המנסה להכריע במאבק האידיאולוגי באמצעים כוחניים 

מחוץ לכלי מלחמתה של תורה. הכבוד הרב שהרב ישראלי רחש למחנה הרבני החרדי התבטא אף 

סיקותיו ההלכתיות, וכגון בהגבלת מעמדה של הרבנות הראשית כ'מרא דאתרא' רק של אותם בפ

שקבלו מרצון את מרותה. הרב ישראלי עמד בנחרצות על כך שהרבנות הראשית תכיר באחריות 

המוטלת על כתפיה לפסוק הלכה בבעיות המונחות לפתחה, ומאידך הוא דרש שהדבר ייעשה תוך 

  כוחה וסמכותה.הכרה עמוקה בגבולות 
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 שער ג': סיכום ומסקנות: הרב שאול ישראלי כפוסק הלכה ציוני דתי

בפרק המבוא תיארנו כיצד בחירת הנתיב בו מנווט הפוסק את דרכו לנוכח ריבוי הדעות והאפשרויות 

הפתוחות בפניו בבואו להורות הלכה, עשויה להיות מושפעת מגורמים שונים ומגוונים, ובכללם תנאים 

וניים )כלכליים, חברתיים וכו'(, דרך לימודו והשקפת עולמו. בהתאם לכך, מגמתנו העיקרית חיצ

בעבודה היתה לבחון את המשא ומתן ההלכתי של הרב ישראלי בפסיקותיו בסוגיות הלכתיות 

ציבוריות מתחומים הלכתיים שונים ומתקופות חייו השונות, מתוך נסיון לעמוד על האופן שבו 

 ים השונים הללו בפסיקותיו המרכזיות. השתלבו המרכיב

בפרק אחרון זה לא נסכם את פרטי הדיונים והמסקנות שהועלו לאורך פרקי העבודה, אלא נבקש 

לצייר במשיכות מכחול רחבות את דמות דיוקנו של הרב ישראלי כפוסק הלכה, ונראה במיוחד כיצד 

 יקותיו.   אופיו של הרב ישראלי כפוסק ציוני דתי בא לידי ביטוי בפס

 

 פסיקתו  -מקורותיו ודרך לימודו

 נתחיל מתיאור ספרייתו של הרב ישראלי כפי שזו משתקפת בבירוריו ההלכתיים. 

אין למצוא בתשובותיו של הרב ישראלי שימוש מקיף בספרות השו"ת וכדומה, וכתיבתו מאופיינת 

ל לבירור שיטת הרמב"ם בעיון במספר מועט יחסי של מקורות. מסוגיות התלמוד הוא עובר ברגי

ושיטות הראשונים המקובלים כרשב"א, רמב"ן ריטב"א. משם הוא ממשיך לדברי השולחן ערוך 

ונושאי כליו, ולדברי הפוסקים האחרונים המרכזיים דוגמת החתם סופר והנודע ביהודה, כאשר מבני 

  1028דורו מרבה הוא להתייחס לדברי החזון איש ורבו הרב קוק.

של ליקוט דעות קודמיו מתוך מגמה לעמוד על המגמה הרווחת בין פוסקי ההלכה  אופי הדיון אינו

ולקבוע הלכה בהתאם למגמה זו. הרב ישראלי מגלה עצמאות רבה תוך שהוא מעביר את דברי קודמיו 

ואף לבקר את דברי גדולי  1029בכור הבחינה מתוך נכונות להציע פירושים מחודשים לדבריהם,

                                                           
הפניה  מצאהמופיע בסוף ספרו חוות בנימין, יהמעיין במפתח המקורות לכתביו של הרב ישראלי  1028

ציה של הדור שקדם לרב ישראלי. בודדת לשו"ת המהרש"ם ושו"ת בית יצחק, שנים מגדולי פוסקי גלי
לעומת זאת, ישנן כחמישים הפניות לשו"ת החתם סופר, ושלושים אזכורים כל אחד מתוך שו"ת 

 הנודע ביהודה שו"ת רבי עקיבא איגר, וספר שב שמעתתא.
יש מקום להעיר על כך שהרב ישראלי לא אימץ את דרכו של רבו הרב קוק, כמתואר אצל נריה מ' 

ם ישנים: שיקולים הלכתיים ומטא הלכתיים בפסיקתו של הרב קוק, ירושלים, גוטל, חדשים ג
 תשס"ה, והוא אינו נוהג לשלב מקורות אגדיים או קבליים בדיוניו ההלכתיים. 

, השתלות לב 144 ניתוחי מתים עמ'בפרק על , 118 ראו למשל דברינו בפרק על פדיון שבויים עמ' 1029
 .184 , וכן בפרק על הזרעה מלאכותית עמ'168 עמ'
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 1031דבקותו במסקנות עיונו העצמאי 1030הלכה למעשה.האחרונים ולחלוק עליהם 

  1032מתבטאת אף בנכונותו להסתמך על הבנתו לפסוק הלכה כנגד הדעה המקובלת בין חבריו הרבנים.

מאפיין כללי נוסף של דיוניו זהו החתירה להבהרה מושגית של יסודות ההלכה העומדים בבסיס 

אף שהוא לא התחנך בישיבות  1033ת אלו.הבעיה הנדונית, כאשר הפסיקה נסמכת על מסקנות חקירו

הליטאיות שהובילו את המהפך הלימודי שכבש את עולם הישיבות הליטאיות בסוף המאה התשע 

ששיקפו את מסורת  1035ועיקר לימודו נעשה בישיבות מקומיות 1034תחילת המאה העשרים, –עשרה 

והוא  1037שיבתית,היתה לרב ישראלי חיבה רבה לדרך הלימוד הי 1036הלימוד הליטאית ה"קלאסית",

                                                           
; 483הערה  138עמ'  ; בפרק על בעלות האדם על גופו118 ראו דברינו בפרק על פדיון שבויים עמ' 1030

 .267; 265עמ' ובפרק על עולי "בני ישראל" 
לבחון את נדמה שיש לקשור לכאן אף את הנכונות להעביר במבחן דומה אף את דברי עצמו ו 1031

כה הסוגיה כל פעם מחדש, כאשר יעידו חזרותיו המרובות אליהם נתייחס להלן. והשוו לדברי ההער
מספד תמרורים, קובץ הספדים שנשאו לזכר מרן הרב של חברו לבית הדין הגדול הרב מרדכי אליהו, 

 שאול ישראלי, ירושלים, תשנ"ו, עמ' ט.
עם הרב זווין בו יצא לטעון בזכות העקרוני את וויכוחו בולטת דוגמא כבהקשר זה יש לציין  1032

. קביעתו כי ואילך  125נו לנושא זה מעמ' , וראו בפרק שייחדבעלותו ההלכתית של האדם על גופו
לדעת הרמב"ן מצוות כיבוש הארץ הנוהגת בכל הדורות אינה מחייבת לכבוש את הארץ במלחמה, 
וככלל אין ענינה תפישת שלטון מדיני על הארץ כי אם החובה ליישבה ולהחזיק בה בתור נחלת אבות, 

עמדה עצמאית כנגד המוסכמה המונוליתית בין חבריו מחוגי מרכז מוכיחה את נכונותו להחזיק ב
הרב ישראלי לסוגיית  הרב, שעליה גם שילם מחיר חברתי, ראו: חיים בורגנסקי, "יחסו ההלכתי של

 4, להצגה מפורטת של עמדתו זו, ובהערה 251–245השטחים", דיני ישראל כב )תשס"ג(, עמ'  החזרת
 ת הרחקה זמנית מהעברת שיעורים בישיבת מרכב הרב.שם על המחיר שנתבע לשלם בדמו

בהתאם לכך הקביעה העקרונית ביחס לשאלת בעלות האדם על גופו משמשת כתשתית  1033
. בדומה לכך, את 210; 199;159דברינו בעמ' להתייחסות ההלכתית לבעיות הלכתיות מגוונות, ראו 

הדיון בחובת המדינה לשחרר חיילים שנשבו בעת מלחמה, משתית הרב ישראלי על הבנה מחודשת של 
חובתו הייחודית של הבעל בפדיון אשתו שנשבתה ולפיו מדובר בתוצאה של הסכמי הממון שביניהם. 

 .ואילך 113בפרק על פדיון שבויים מעמ'  ראו על כך באריכות 
על טיבה של דרך הלימוד הישיבתית הליטאית כפי שהתפתחה בבית בריסק ובישיבות ליטא  1034

 Norman Solomon, The Analytic Movement: Hayyim Soloveitchik andהאחרות, ראו בעיקר: 

his Circle, Atlanta, 1993; Moshe Lichtenstein, "What Hath Brisk Wrought: The Brisker 

Derekh Revisited", The Torah u-Madda Journal 9 (2000), 1–18 שלמה טיקוצ'ינסקי, דרכי ;
עשרה, עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך בהיסטוריה של -הלימוד בישיבות ליטא במאה התשע

עם ישראל, האוניברסיטה העברית, תשס"ד; אברהם וולפיש, "השיטה הבריסקאית והקריאה 
הפוסק, המאמין ומנהיג  –, ובנימין בראון, החזון איש 137–95יב )תשס"ד(, עמ' -יא ה", נטועיםהצמוד

 . 320-315המהפכה החרדית, ירושלים, תשע"א, עמ' 
תחילה בעיר סלוצק ולאחר המהפכה הקומוניסטית בעיר מינסק. על דמותם של מרכזי הלימוד  1035

גדולות האיזוריות, ואשר בהם התחנכו למעשה הקהילתיים המקומיים שהתקיימו במקביל לישיבות ה
תורה ולימודה במרחב העירוני  מרבית האליטה הרבנית הליטאית, ראו מרדכי זלקין, "עיר של תורה:

עשרה", בתוך: ע' אטקס )עורך(, ישיבות ובתי מדרשות, ירושלים, תשס"ז, עמ' -הליטאי במאה התשע
יבות קהילתיות אלה בזכרונות שנכתבו מבני אותה . זלקין מייחס את מיעוט ההתייחסות ליש161-131

תקופה לכך שמקומות לימוד אלו נחשבו לחלק מוכר כל כך של הנוף, ולא עוררו את העניין הרב שנוצר 
 סביב הישיבות הגדולות עם דרך לימודן המחודשת. 

סקאי הכוונה לצורת הלימוד שנמשכה מדורו של הגר"א ותלמידיו, וזאת במובחן מהלימוד הברי 1036
שהתפתח בסוף המאה התשע עשרה. ראו על כך אצל שי עקביא ווזנר, "חשיבה משפטית בישיבות 
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  1039בפסיקתו ההלכתית, תופעה שהיא נדירה באופן יחסי אצל פוסקי הלכה. 1038שילב חקירות למדניות

כפי שנרחיב להלן, הרב ישראלי ראה בדרך הלימוד הזו המשלבת למדנות ופסיקה הלכתית משום 

להבנת הגשמה חלקית של החזון הגדול של השיבה ללימוד "תורת ארץ ישראל", שהינו מושג מפתח 

 משנתו ההלכתית ככלל, והמגמות שבאו לידי ביטוי בדיוניו.

 הלכות מדינה ומודרנה –תורת ארץ ישראל 

כשם כולל בו כינה את ההתחדשות  1040הרב קוק הרבה לעשות שימוש בביטוי "תורת ארץ ישראל"

אף  אמנם, 1041התורנית אשר תבוא לידי ביטוי בתחומים שונים ומגוונים עם התקדמות הליך הגאולה.

                                                                                                                                                                             
אביב, -חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל ,ליטא בראי משנתו של הרב שמעון שקופ"

י תחומ-, הראל גורדין, הלכה ופסיקת הלכה בעולם משתנה: עיון בין57-56; 41אביב, תשס"ה, עמ' -תל
-אביב, תל-בפסיקותיו של הרב משה פיינשטיין, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל

 . 237-231, עמ' 2007אביב, 
 1034על ההתנגדות לדרך הלימוד החדשה בין חכמים ליטאיים שונים, ראו דברי בנימין בראון, הערה 

ובנסמן שם. יש לציין בהקשר זה אף את התנגדותו של הרב קוק להצעה כי הרב  329-321לעיל, עמ' 
שמעון שקופ יבוא לשמש כראש ישיבה בישיבת מרכז הרב, שנבעה מכך שביקש להנחיל לתלמידי 
ישיבתו את שיטת הלימוד הליטאית המסורתית מבית מדרשו של הגר"א ורבו הנצי"ב, השונה מזו 

הגדולות של אותם הימים; ראו מכתבו של הרב י"מ חרל"פ  משנת תרפ"ו,  שרווחה בישיבות ליטא
רבי שמעון שקופ  - 'עד אשר אמצא מקום במשכנות לאביר יעקב'המובא במאמרו של שמריה גרשוני, "

 . 93זצ"ל וכהונת ראש ישיבת 'מרכז הרב' מסורות ועובדות", המעין נ,א )תש"ע(, עמ' 
פרי האחרונים שלא זזו מעל שולחנו של הרב ישראלי, וביניהם יש לצרף לכך את העדות בדבר ס 1037

ה"מנחת חינוך, שאגת אריה, פני יהושע, גר"ח וגרי"ז סולוביצ'יק, קובץ שיעורים וקהילות יעקב", 
 , מתוך אתר:26.06.05הרב נריה גוטל, "'ישיבה' על קברו", מתוך עיתון "הצופה", 

http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=34408&Word=&gilayon=3119

&mador.= 
. כדוגמא לכך נציין לחידושו 258-261 דבר זה הודגש במיוחד בפרק על הגיור לעיל, ראו שם עמ' 1038

העקרוני בסוגית בעלות האדם על גופו שנשען על בחינת המקורות לאור ההבחנה המושגית שבין 
בעלות האדם על גופו לבעלות על חייו, וכן על ההפרדה העיונית בין מרכיבי איסור הרציחה שהינם בין 

. בהקשר זה ואילך 133 עמ'באריכות לעיל אדם למקום לחלקי האיסור שבין אדם לחברו. ראו על כך 
יש לציין עוד את דיונו בשאלת ההצטרפות לקואליציה בהנהגה חילונית )הרב שאול ישראלי, עמוד 

אביב, תשכ"ו, סימן י'( שבו דיונו של הרב ישראלי מתמקד בשאלה אם מצוות התוכחה -הימיני, תל
בין אדם למקום. חילוק עיוני נוסף שהדריך את מחשבתו של הרב  היא מהמצוות שבין אדם לחברו או

ישראלי באופן חוזר ונשנה הוא זה שבין מצוות היחיד למצוות הציבור, ראו להלן בטקסט ליד הערה 
1084. 

הרב שאול ישראלי:  ראו אריאב יוסט, "מאפייני הפסיקה הציבורית במשנתו ההלכתית של 1039
על האופן שבו השילוב  151הפעלת המשטרה בשבת כמקרה מבחן", דיני ישראל כח )תשע"א(, עמ' 

הנדיר של למדנות והוראה תרמו לאופיים של פסקי הרב ישראלי. העירו על כך גם תלמידיו, וראו: 
ובמידות, ירושלים, הרב יעקב אריאל, "רבנות ארץ ישראלית", בתוך: א' שריר )עורך(, גאון בתורה 

, על כך שחלק גדול משיעוריו כראש ישיבה שנאמרו "בדרך ההגיון הישיבתית 121תשנ"ט, עמ' 
הליטאית הטיפוסית", שוקעו על ידו לאחר מכן בתשובותיו ההלכתיות. ובדומה לכך ציינו הרב 

הסוגיות  , כי דרכו הפסיקתית היתה בדרך "למוד126ארנרייך והרב כרמל, גאון בתורה שם, עמ' 
בלמוד ישיבתי למדני מובהק ואח"כ להוציא את המסקנות המעשיות לזמננו". והשוו להערכתו של 
הרב יהודה שביב בהספדו, על ה"שילוב נדיר" שהתקיים באישיותו של הרב ישראלי בין "דרך הבירור 

אילו הלמדני", ל"נתיב הפסיקה, הלכה למעשה", כאשר הקורא את פסקיו "יטעה לחשוב בתחילה כ
שיעור למדני בישיבה לפניו. והקורא מאמר למדני יגלה כי בסופו פסק ברור", הרב יהודה שביב, "איש 

 שם. 93, הציטוט מעמ' 96-92)תשנ"ו(, עמ'  146ימיני", עלון שבות 

http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=34408&Word=&gilayon=3119&mador
http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=34408&Word=&gilayon=3119&mador
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שהרבה להשתמש בביטוי זה, הרב קוק לא בירר את כוונתו באופן מדויק וביטוי זה שימש כמושג חי 

וכפי שנראה הדבר נכון אף ביחס  1042ומרכזי בין תלמידיו של הרב קוק שייחסו לענין משמעויות שונות,

 לרב ישראלי.

מדינה ומודרנה,  מורשתו ההלכתית העיקרית של הרב ישראלי, מצויה בפסיקותיו מתחום הלכות

אלה שצצות ועולות מהווי החיים  ןוניכר היטב כי השאלות המרכזיות שהטרידו את הרב ישראלי ה

הרב ישראלי מפרט את המסד הרעיוני שמתוכו הגיע  1043במדינת ישראל. בהקדמה לספרו ארץ חמדה,

י "תורת למסקנה שיש לייחס חשיבות כה גדולה לבירור שאלות אלה, תוך שהוא מקשר זאת לביטו

 ארץ ישראל".

הרב ישראלי מסביר שעמידה נכונה על תכליתה של התורה בכלל, תלויה בהבנת מטרתה של מצוות 

ישוב ארץ ישראל והמצוות התלויות בה. לדבריו, מצוות אלו מציבות בפני עם ישראל אתגר מרכזי של 

ופן שהדבר לא יוביל בניית מערך חיים ציבוריים מלאים המקיף את כל מרחבי החיים הארציים, בא

 לניתוקו של העם והרחקתו מדבקות בתוכן הרוחני של החיים.

כוונת התורה לפי הרב ישראלי היא להדריך את אורחותיו של עם עצמאי החי בארצו, ומטרת התורה 

מתמלאת בשלמותה דווקא כאשר היא מצליחה לכוון את אנשי המעשה השקועים בחיי החולין 

יומיים בבחינת "כלים לרוחניות". זוהי "סוד גדולתה של תורת -יהם היוםולהביאם לראות את עיסוק

אמת", שלא ניתנה רק עבור קומץ קטן המסוגלים להמית עצמם באהלה של תורה, וכל מטרתה להפוך 

 1044את "העם כולו לעם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש".

ורת ארץ ישראל" שחכמים הרבו לדעת הרב ישראלי תודעה רוחנית זו היא היא ענינה המיוחד של "ת

בשבחה. אליבא דרב ישראלי, לא זו בלבד שתפישה זו מוליכה להבנה כי תכליתה ועניינה של התורה 

לכוון חיים לאומיים רגילים, אלא שבהתאם לכך הגאולה עצמה מצטיירת כמצב בו עם ישראל ישוב 

 לקיים חיים לאומיים כמקובל אצל כל אומה: 

 

                                                                                                                                                                             
אלבק -מקור הביטוי הוא בדברי המדרש בבראשית רבה טז, ד, ד"ה והנהר הרביעי ]מהד' תיאודור 1040
 משמעות הפסוק "וזהב הארץ ההיא טוב" היא "שאין תורה כתורת ארץ ישראל".[, לפיו 147עמ' 
כך כאשר הרב משה צבי נריה הוציא את ספרו "משנת הרב" שנה לאחר פטירתו של הרב קוק,  1041

הוא העמיד בראש הספר כמבוא לחיבור כולו את הפרק שכותרתו "תורת ארץ ישראל", ראו: הרב 
לים, תרצ"ו, עמ' א. וראו: הרב יובל שרלו, תורת ארץ ישראל לאור משה צבי נריה, משנת הרב, ירוש

משנת הראי"ה, חיספין, תשנ"ח; משה הרשקוביץ, תורת ארץ ישראל: הוראת התלמוד במשנת 
הראי"ה: הגות, חזון ומעשה, נחלים, תשס"ז; אביעד הכהן, "תורת ארץ ישראל בבית מדרשו של 

 .132-113ה(, עמ' הראי"ה קוק", עלון שבות בוגרים ז )תשנ"
ראו במקורות שבהערה הקודמת, והשוו להערכתו של הרב אריה שטרן, מספד תמרורים, הערה  1042
 לעיל, עמ' כח. 1031

 הרב שאול ישראלי, ארץ חמדה, ירושלים, תשנ"ט. 1043
 ארץ חמדה, הערה לעיל, עמ' ט. 1044
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את התכנים של הדפוסים הקיימים אצל כל אומה ולשון, היא  גישה זו אינה פוסלת

]ההדגשה כאן ולהלן במקור י.ר.[ מדינה וצבא ועבודת כפיים ומלאכת  מחייבת

אחרת,  משמעותמחשבת ועבודת אדמה. אולם היא גואלת אותם, היא נותנת להם 

ועל ידי זה היא הופכת את התכנים הללו עצמם במקום משעבדים את האדם 

ות, לגורמים לעליה רוחנית... במקום מלחמה בגוף באה החיאתו, נזרקת בו לגשמי

נשמה, ניתנת בו רוח, רוח חיים. על ידי כך הגוף עצמו מתעורר לתחיה, והליכות 

  1045עולם של ההולכים בה, הופכות להלכות מאוששות, בחינת "בכל דרכיך דעהו".

 

ההלכתית עם הבעיות הקשורות לניהול חיים כפועל יוצא מתפישה זו, הרב ישראלי רואה בהתמודדות 

פירוש המחודש שהוא עצמאיים של העם היהודי בארץ מולדתו שליחות תורנית ראשונה במעלה, וזה ה

העניק לביטוי "תורת ארץ ישראל" שהרב קוק כה הרבה להזכיר. "תורת ארץ ישראל" היא תורה 

 המכוונת ומדריכה את כל צעדי החיים של עם החי בארצו.  

בהתאם לנאמר לעיל, תחומי הענין של הרב ישראלי כוללים בירורים שנכתבו מתוך מגמה לברר את 

גדרי ההלכה שינחו מדינה יהודית אידיאלית שתבקש להתנהל בהתאם להוראותיה של תורה, ובצדם 

 1046דיונים הנוגעים למציאות החיים במדינת ישראל בהווה הרחוקה עדיין ממציאות אידיאלית זו.

גם הבירורים ההלכתיים התיאורטיים צומחים פעמים רבות ממציאות החיים הקיימת, כאשר אמנם, 

הרב ישראלי פונה פעם אחר פעם לברר מה היתה ההוראה ההלכתית הראויה ביחס למאורעות שונים 

במקרים אלה, היות בחיי המדינה אילו היו פונים קברניטי המדינה לבקש לשמוע דעתה של תורה. 

תלבנו בעקבות פניה מעשית מאת מקבלי ההחלטות המעורבים בדבר, הבירור ההלכתי והדברים לא נ

מתמקד במישור העקרוני כאילו מדובר היה בסוגיה תיאורטית כללית, תוך התעלמות מסוימת 

  1047מהפרטים הספציפיים של המאורע ההיסטורי המציאותי שעורר את הדיון.

את תורתה של ארץ ישראל, תורת הגאולה, אלא  לא רק נושאי הדיון קשורים היו לנסיון להחיות

                                                           
 ארץ חמדה שם, שם. 1045
לעיל, כי "יש כאן ענינים שהיו נוגעים  1038כך הוא מציין בהקדמתו לספר עמוד הימיני, הערה  1046

, ודרכי המדינה, אשר קמה בחמלת ה' על עמו, היו נחתכים אך ]הדגשה במקור י.ר.[ אילו זכינולמעשה 
נורמלי של מדינה ישראלית, אשר אינה -שדוקא המצב הבלתיורק על פי דיני התורה. ויש ענינים 

 נושאת ברמה שם ה' עליה, הוא אשר הולידם". 
על אף העובדה שבירור הסוגיה נעשה בעקבות מאורעות החיים, מגמת הבירור ההלכתי אינו  1047

ההוראה המעשית ביחס לפרטי המאורע המסוים שאירע, כי אם בירור דעתה של ההלכה ככלל ביחס 
; על הסגרת פושע 46 'ראו דברינו בפרק על שילובם של הנכרים במדינה, לעיל עמ. אורעות מעין אלולמ

, בדיון בהיתר 216הערה  52 'ביחס לתקרית קיביה, לעיל עמהערתנו ; 79-83 'למדינה זרה, לעיל עמ
לאחרונה הצביע רוברט אייזן על התעלמותו של הרב ישראלי מהפגיעה . 202 'לבצע הפלות, לעיל עמ

 Robertראו:ך, בילדי קיביה, ומכך ביקש להסיק על רגשות מעורבות שהיו לרב ישראלי בקשר לכ

Eisen, "War, Revenge, and Jewish Ethics: Rabbi Shaul Yisraeli's Essay on Kibiyeh 

Revisited", AJS Review 36,1 (2012), pp. 160.  ,לאור העובדה שכתיבתו של הרב ישראלי אמנם
 בסוגיות רבות מאופיינת בכך שהוא בוחן את הבעיה העקרונית מבלי לרדת לפרטי המאורע

 זו. ההקונקרטיים, נראה שיש להטיל ספק רב בהשער
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כנזכר לעיל, גם את דרכו הלימודית המשלבת למדנות ופסיקה הלכתית ראה הרב ישראלי כפועל יוצא 

 מגישה זו עצמה.

 

 שילוב למדנות ופסיקת הלכה כביטוי לתורת ארץ ישראל  

שונה מהמקובל בעולם הרב ישראלי היה מודע לכך שדרכו בשילוב למדנות בפסיקה הלכתית היתה 

בהקדמתו לכרך השני של "התורה  1048הישיבות שבו נוצר חיץ של ממש בין שני תחומי הלימוד הללו.

והמדינה" משנת תש"י הוא הסביר ששילוב לימודי זה נדרש לנוכח העובדה שמציאות החיים שונה 

תחדשו בתקופה זו, באופן ניכר מזו שנידונה בספרי הפוסקים הקודמים, בשל החידושים המיוחדים שנ

ובראשם הקמת מדינה יהודית עצמאית. היות וצורת החיים שונה כל כך מזו שנידונה בעבר, חסרים 

 תקדימים מתאימים העשויים לאפשר פסיקה פשוטה בנוגע לבעיות החדשות. 

הרב ישראלי מסביר שמשום כך חובת השעה היא להתמסר "להלכה ולמעשה, בעיקר באותם שטחים  

אמנם היות ונושאים אלו לא נידונו בספרות ההלכתית הקיימת,  1049ם קום המדינה".שנתחדשו ע

המעוניין לפסוק הלכה בעניינם חייב לנקוט בדרך לימודית המשלבת יחד שתי דרכי לימוד שונות "דרך 

הפסיקה בנושאים המחודשים מותנית  1050הלימוד הישיבתית עם זו השמה פניה אל פסק ההלכה".

כה" וירידה "לעומק כוונתה", "רק אז נוכל לקבל את התשובה הנכונה ואת בבירור "יסודי ההל

במילים אחרות, הדרך הנדרשת היא בירור עקרונות  1051ההדרכה הראויה לפתרון שאלות חיינו היום".

ההלכה מתוך המקורות הקיימים, כאשר לאחר מכן ניתן יהיה להחיל את אותם העקרונות על 

 סיק את המסקנות ההלכתיות המתאימות למציאות זו. המציאות החדשה והמשתנה וכך לה

התר אחר הגדרות הלכתיות הרב ישראלי סבר שהשילוב המתחייב של לימוד ישיבתי עיוני 

                                                           
על ההתרחקות מפסיקת הלכה למעשה בין הלמדנים בעולם הישיבות הליטאי, ראו בנימין בראון,  1048

לעיל, עמ'  1036; ווזנר, הערה 69לעיל, עמ'  1034; טיקוצ'ינסקי, הערה 320-315לעיל, עמ'  1034הערה 
71. 

ורשימות על רבנות  מאמרים, נאומים, שיחות -הרב שאול ישראלי, הרבנות והמדינה  1049
 .39-38ארצישראלית, הציונות הדתית, מדינת ישראל, ארץ ישראל, ירושלים, תשס"א, עמ' 

 
"באופן שההעמקה בסוגיה תצטרף אל החתירה למיצוי הדעות ולמסקנות ברורות של הלכה 1050

. וראו דבריו על כך שזהו מעין "קיבוץ גלויות" 45לעיל, עמ'  1049למעשה", הרבנות והמדינה, הערה 
שהתפתחו בקבוצים היהודיים השונים בגולה", הרבנות  למדני של "כל הגוונים השונים של הלימוד

. לדבריו רבים נרתעים מהדרישה הזו הם "מוכנים להגיד "חילוק" אבל נרתעים 45והמדינה שם, עמ' 
כשדיון נוגע לשאלה מעשית", ולדעתו דרך לימודית נחוצה זו "הולכת ונסללת" במאמרים 

 המתפרסמים מעל דפי כתב העת התורה והמדינה שם.
. ב"כדי להוציא דבר מתוך דבר אין אפשרות אחרת 39לעיל, עמ'  1049הרבנות והמדינה, הערה  1051

אלא ניתוח, הפרדה והשוואה, כדי למצוא את העקרונות שינחו אותנו גם במציאות ימינו", שם, עמ' 
44. 



 

 312 

מפאת  ץיש לאמאותו עם עיון המכוון לפסיקת הלכה למעשה אינו יצור כלאים בדיעבד  1052מופשטות,

רץ ישראל", כלומר לתורה שתדריך את האילוץ המציאותי שנוצר. לדעתו השאיפה לחידוש "תורת א

מכלול מציאות החיים של עם החי במדינה ריבונית מחייבת את לומדי התורה לנקוט בדרך לימודית זו 

יש לראות את דרך הלימוד הזה עצמו כביטוי ל"אופיה המשלבת למדנות בפסיקה ההלכתית, ועל כן 

  1053המיוחד של תורת א"י".

משום הד ברור לדברי הרב קוק שקרא אף הוא לאיחוד לימוד  בדברים אלו של הרב ישראלי, יש

התלמוד וההלכה כחלק מאותה שיבה ל"תורת ארץ ישראל". הרב קוק ביכה את הנתק שנוצר בעיני 

תוך קריאה ל"שידוד מערכות בשיטת הלימוד  1054רבים מלומדי התורה בין לימוד הגמרא וההלכה,

ומי הלימוד במגמה לשוב אל דרך הלימוד אותה ולאיחוד מחדש של שני תח 1055הנקוטה זה דורות"

תלמידיו הקרובים של הרב קוק ציינו עד כמה ענין זה היה חשוב  1056כינה "תורת ארץ ישראל".

ובהדרכה  1058והיווה למעשה אבן יסוד בחזונו החינוכי לקראת הקמת ישיבת "מרכז הרב", 1057בעיניו,

  1059המעשית של תלמידי הישיבה בפועל.

                                                           
שגיים של ההלכה הא כה מרכזית בשיטת לימוד זו שהיא הרצון לברר ולזקק את עקרונותיה המו 1052

אף הובילה להתרחקות מהעיון המדוקדק בשלבי השקלא וטריא של סוגית הגמרא, ראו על כך 
לעיל, והפניותיו  1034לעיל, וכן אצל בראון, הערה  1034במאמרו של הרב משה ליכטנשטיין, הערה 

 לחוקרים נוספים.
. על תפישתו זו של הרב ישראלי ראו דיונו של הרב 45לעיל, עמ'  1049הרבנות והמדינה, הערה  1053

 . 122-116לעיל, עמ'  1039יעקב אריאל, "רבנות ארץ ישראלית", גאון בתורה, הערה 
לשונו של שהו מאחד אותם" כ-עד שרבים החלו לראותם כשני "דברים נפרדים אשר רק מגע כל 1054

הרב יצחק אריאלי בהסבר תכניתו של הרב קוק, ראו: הרב יצחק אריאלי, עינים למשפט, קידושין, 
כי הקטע הארוך בו מסביר הרב אריאלי את תכניתו של הרב קוק,  ירושלים, תרצ"ו, עמ' ב. יצוין

ומבאר כיצד ספרו הינו ניסיון להגשים את משאלתו, הוסר בכל מהדורות הצילום שיצאו מאז משנות 
השישים ואילך )ככל הנראה מרצון המדפיסים "להכשיר" את הספר ולעמעם את מידת קרבתו של 

 המחבר לרב קוק(. 
מן, "תלמוד בבלי עם "הלכה ברורה" ו"בירור הלכה", מסכת סוכה", שנתון ראו אליאב שוחט 1055

 שם. 412, הציטוט מעמ' 430-409תשל"ו(, עמ' -ד )תשל"ה-המשפט העברי ג
על פרויקט "הלכה ברורה" שנועד להביא לאיחוד "התלמוד והפוסקים" לאור מציאות שבה לימוד  1056

לשני דברים  ד ש"נעשה התלמוד והפוסקיםההלכה הלך ונתרחק מהסוגיה התלמודית המקורית ע
שרק מגע קלוש יאחדם יחד", ראו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרצאת הרב, ירושלים, תרפ"א, עמ' 

שם. על הקשר שבין פרויקט זה לבין המושג "תורת ארץ ישראל", ראו דברי  8-7, הציטוט מעמ' 13-7
ארץ ישראל במשנת הרב", מורשה י )תשל"ו(,  תלמידו הרב הנזיר: הרב דוד הכהן, "על החינוך ותורת

 .154-144לעיל, עמ'  1041. וראו עוד הרב יובל שרלו, הערה 104-96עמ' 
לדברי הרב יצחק אריאלי, הרב קוק "עמד על תקלה זו" "מיום הופיעו על אדמת הקודש", ומאז  1057

היתה לתקן עיוות זה ו"להשיב את מלכות התורה למקומה, לד' אמות של  רוחו"-"כל מגמתו וחזון
", עינים למשפט, הערה לעיל, עמ' ב. גם בהסכמתו של הרב יעקב משה חרל"פ לספר, הוא הלכה ברורה

הדגיש כי שאיפתו זו של הרב קוק להביא לחיבור בין התלמוד והפוסקים היתה מרכזית וחשובה 
 יתה כל מגמתו", עינים למשפט, הערה לעיל, עמ' קסו. בעיניו, ובלשונו שם זו "ה

לעיל, תוך הדגשה שאין כאן  1054ראה על כך בהמשך דבריו של הרב אריאלי בהקדמתו, הערה  1058
 חידוש כי אם חזרה לדרך הלימוד מקדמת דנא.

"מעלמא דפירודא" להרגיל את הצעירים  –ר הלמוד "ותהי ראשית עבודתנו אתנו להוציא את סד 1059
לעיל,  1054בלמוד מיושר המעמיד את התלמודים עם הפוסקים במערכה אחת", הרב אריאלי, הערה 
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רב ישראלי אינה זהה לזו של הרב קוק. הצעת הרב קוק לאיחוי הנתק בין לימוד אמנם, קריאתו של ה

התלמוד ללימוד ההלכה לא כלל דגש על לימוד התלמוד בדרך הלמדנות הישיבתית החדשה, ואדרבא 

על כן, קריאתו של הרב ישראלי לראות  1060הצעתו אף כללה התרחקות מסוימת מדרך לימוד זה.

בפסיקת ההלכה משום ביטוי ל"תורת ארץ ישראל", אינה חזרה על דברי בשילוב הלמדנות הישיבתית 

רבו, כי אם מתן פרשנות אישית של תלמיד שהפנים את שאיפתו הגדולה של רבו בדבר הצורך באיחוד 

תחומי הלימוד תוך נסיון של התלמיד שהעריך רבות דרך לימודית זו להוסיף קומה נוספת על דברי 

  1061רבו.

 

 מדינה יהודית מדינה ככל המדינות  -תורת ארץ ישראל 

ראינו אם כן, שדרך הלימוד הייחודית של הרב ישראלי ותכני העיון שבהם מיקד את בירוריו, קשורים 

הרב  תורת הגאולה. -היו שניהם לשאיפה לשוב ולהחיות את תורתה המיוחדת של ארץ ישראל 

נה באופן שווה נפש, שכן הוא היה ישראלי לא ניגש לבחינת הסוגיות ההלכתיות בתחום הלכות מדי

 1062בטוח בכל נימי נפשו כי המדינה החדשה תשמש "פנה ויתד" שממנה תצמח הגאולה השלמה.

האידיאולוגיה הציונית דתית אשר הניעה אותו לעיין ולברר סוגיות מתחום הלכות מדינה, נתנה את 

יר יעקב בלידשטיין, ואחרים אותותיה גם בתוכן דיוניו ההלכתיים, וזאת באופנים שונים. כפי שהע

                                                                                                                                                                             
 1041 שם. וראו על כך עוד בתיאורו של הרב הנזיר את אופן הלימוד עם תלמידי הישיבה בפועל, הערה

 לעיל. 
הדגיש כי כוונת הרב קוק המקורית לא היתה לכך  102לעיל, עמ'  1041הרב הנזיר, הערה  1060

של הגאון ר' חיים שתלמידיו ילמדו בדרך של פלפול וחידוש "כמו שהנהיגו בישיבות בליטא, מיסודו 
סולוביצ'יק ז"ל מבריסק". בדומה לכך, אף הרב יצחק אריאלי שסבר שבספריו הוא ממלא אחר 
שאיפת הרב קוק לאיחוד לימוד הגמרא והפוסקים, לא צעד כלל בדרך הלימוד הבריסקאית. עם זאת, 

הרב חרל"פ  יש לציין שהרב קוק עצמו ביקש שכל דרכי הלימוד יתקיימו בישיבתו, וראו מכתבו של
לעיל. עוד יש לציין כי רבים טענו כי על אף החשיבות אותה ייחס הרב קוק לפרוייקט  1036הערה 

הלכה ברורה, הדבר לא היה בעיניו כי אם בגדר צעד ראשוני בלבד לקראת שינוי ערכי כולל הרבה יותר 
 לעיל. 1041כך אצל הרשקוביץ הערה של סדרי הלימוד, ראו על 

על כך שהרבנות  120; 116לעיל, עמ'  1039השוו לדברי הרב יעקב אריאל, גאון בתורה, הערה  1061
ת לאיחוי קרעים בתחומים מרובים וביניהם ה"ארץ ישראלית" שאותה גילם הרב ישראלי בחייו, פועל

 ההפרדה שנוצרה בדורות האחרונים "בין הלמדנות לבין הפסיקה".
בדבר הקשר שבין "תורת ארץ ישראל" לבין התלמוד שעל אף הדגש הרב של הרב קוק מן הראוי לציין 

חלק מנסיון מקום מיוחד לתלמוד הירושלמי כשאין בדבריו של הרב ישראלי רמז להענקת  הירושלמי,
על היחס המיוחד לירושלמי  ", וזאת אף לא במישור הדקלרטיבי.לחדש דרך עיון "ארץ ישראלית

התלמוד הירושלמי במשנת הרב קוק",  -"תורת ארץ ישראל במשנת הרב קוק, ראו: הרב נריה גוטל, 
לים, תשנ"ו, עמ' ספר זכרון לרב עוזי קלכהיים זצ"ל", ירוש -בתוך: א' ורהפטיג, )עורך(, ישועות עוזו 

ראו אבינעם רוזנק, "הבבלי, הירושלמי ו'תורת ארץ ישראל' הנבואית במשנת הראי"ה  ;412-390
קוק", בתוך: א' רביצקי )עורך(, ארץ ישראל בהגות היהודית במאה העשרים, ירושלים, תשס"ה, עמ' 

70-26. 
ד, בו ציין כי יחסו ו של התורה והמדינה משנת תשי"-ראו הקדמתו של הרב ישראלי לקובץ ה 1062

למדינה נובעת מכך ש"מאמינים אנו באמונה שלימה שכל מה שהתרחש לעינינו בארץ הזאת לא 
במקרה התרחש... כי המדינה אשר קמה ותהי למציאות ממנה פנה וממנה יתד לגאולה השלימה", 

 תשי"ד(, עמ' ו.-ו )תשי"ג-הרב שאול ישראלי, "עם הקובץ", התורה והמדינה, ה
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השפעה זו ניכרת היטב במאמרים שמגמתם הברורה היא להוכיח שניתן לכונן מדינה  1063בעקבותיו,

יהודית מודרנית בהתאם לדרישות ההלכה. במקרים אלה הרב ישראלי אימץ את הנתיב ההלכתי 

מכילה בקרבה את הנדרש בכדי להוכיח את ההתאמה הרצויה, וזאת כפועל יוצא מאמונתו כי התורה 

 1064האפשרות לכוון ולהדריך את אורחותיה של מדינה מודרנית על פי ההלכה.

במקרים אלה השפעתה של תפישת העולם הציונית דתית על הדיון ההלכתי ניכרת כאשר משקיפים על 

פסק ההלכה במעין מבט ממרחק דרכו ניתן להיווכח כיצד הרצון לבסס מסקנה הלכתית שמתאימה 

ה הציונית דתית הוליכה את הרב ישראלי לאמץ נתיב הלכתי דחוק שיאפשר להגיע לאידיאולוגי

 למסקנה ההלכתית הנדרשת. 

השפעתה של האידיאולוגיה הציונית דתית ניכרת בתוכן פסיקותיו של הרב ישראלי גם במקומות 

 נוספים נסתרים מעט יותר מן העין. 

תורת ארץ ישראל", ולפיו ייחודה של מדינת הזכרנו לעיל את הפירוש שהרב ישראלי העניק למושג "

ובנויה התורה האידיאלית היא בכך שעל אף שהיא בנויה מבחינה חיצונית בדמות יתר מדינות העולם, 

"הדפוסים הקיימים אצל כל אומה ולשון", היא מצליחה לכלכל את אורחותיה כך שחיי החולין על פי 

דמה שיש מקום לקשור בין תפישתו זו, לבין נ 1065שבתוכה מתקדשים ומתעלים "ככלי לרוחניות".

מאפיין כללי של גישתו של הרב ישראלי להלכות מדינה, ולפיו אין הוא רואה כל פסול עקרוני בכך 

שהמבנה הבסיסי של מוסדותיה השלטוניים של מדינת התורה האידיאלית יהיה דומה לזו שקיימת 

  1066ביתר מדינות העולם.

ראלי לטעון שהסמכויות המסורות ביד המלך הן אלה שהעם בהתאם לכך, כאשר ביקש הרב יש

מחליטים להעניק לו מרצונם, הוא ביסס זאת על הקביעה שמלכות ישראל דומה עקרונית למלכויות 

האומות. כפי שניסח זאת רביצקי, מקופלת בדבריו ההנחה היסודית "שאין לנו בעצם שיטת משטר 

                                                           
עקב בלידשטיין, "תורת המדינה במשנת הרב שאול ישראלי", בתוך: מ' בר און וצ' צמרת ראו י 1063

; 354דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל, ירושלים, תשס"ב, עמ' עמ'  –)עורכים(, שני עברי הגשר 
והרב שאול  , והשוו לחיים בורגנסקי, "קהילה וממלכה: יחסם ההלכתי של הרב י"א הרצוג360

במאה העשרים,  בתוך: א' רביצקי )עורך(, דת ומדינה בהגות היהודית נת ישראל",ישראלי למדי
 . 277, 272-270ירושלים, תשס"ה, עמ' 

 .33-31הניסוח כאן הוא בהתאם למה שהערנו בענין זה על דברי בלידשטיין, ראו לעיל עמ'  1064
 
לעיל, עמ'  1049לעיל, עמ' ט. וראו עוד דבריו בהרבנות והמדינה, הערה  1043ארץ חמדה, הערה  1065
273 . 
, על כך שעל אף שהרב 360לעיל, עמ'  1063יש לקשור לכאן את הערתו של בלידשטיין, הערה  1066

פיד לייחס למדינת ישראל מעמד הלכתי של מלכות, הוא מתכחש בפועל למודל המלוכני ישראלי הק
שבתנ"ך, ומצדיק מבנה פוליטי שמקביל לדמות ההנהגה הקהילתית של קהילות ישראל בשנות הגלות 

נראה שהדבר מובן לאור הרצון להצדיק בעיני ההלכה מבנה פוליטי דומה למקובל  בימי הביניים.
 כיום.במדינות העולם 
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בחינת שיטת המשטר אנחנו מנהלים דיאלוג עם המתוקנות אורגינלית, אבל יש לנו ערכים מכוונים, ומ

  1067שבאומות העולם".

לפיה תפארתה של המדינה היהודית האידיאלית היא דווקא בכך שהיא ובנויה על פי  ,הסתכלות זו

מנהירה אף את אחת מנקודות המחלוקת שבין הרב  "הדפוסים הקיימים אצל כל אומה ולשון",

יכוח שהתקיים ביניהם בסוגית החזרת השטחים. התפישה העולה מדברי ישראלי לרב עובדיה יוסף בוו

הרב ישראלי היא שאין לצפות שהתנהלותו החיצונית של המדינה היהודית תהיה שונה מהמתוקנים 

שבאומות. בהתאם לכך, דחה הרב ישראלי את טענתו של הרב עובדיה יוסף לפיו חוסר האפשרות 

מד כי הממשל הצבאי הקיים בשטחים אינו עומד המעשית לגרש את התושבים הנכרים מל

בקריטריונים ההלכתיים המגדירים "כיבוש מלחמה" שכן איננו יכולים לנהוג "כאדם העושה בתוך 

לטענת הרב ישראלי חוסר האפשרות לגרש את הנכרים אינה פוגמת כלל בעצמאותה של  1068שלו".

חסיה של המדינה עם יתר מדינות המדינה, היות והדבר נובע מהתחשבות בחוק הבינלאומי, ובי

העולם. היות ואלו שיקולים רגילים שמקובל להתחשב בהם בכל מדינות העולם על כן אין לדרוש מעם 

 1069ישראל התנהגות שונה, ואין לראות בכך דבר הגורע מהגדרת המצב ככיבוש גם אליבא דהלכה.

ת לחרוג מההתנהגות פשוט היה בעיניו גם בהקשר זה שאין ההלכה דורשת מהמדינה היהודי

   1070המקובלת בין יתר מדינות העולם המתחשבות בחוק הבינלאומי.

 

 תורת היחיד ותורת הצבור  –תורת ארץ ישראל 

תפישתו האידיאולוגית נתנה את אותותיה גם בהקשר נוסף, והוא נסיונו של הרב ישראלי ליצור 

 הבחנה ברורה בין תורת היחיד לבין תורת הציבור. 

                                                           
אביעזר רביצקי, "ערכי יהדות ודמוקרטיה בזיכרון ההיסטורי", בתוך: הכינוס השנתי של המרכז  1067

 .19לחקר מחשבת החינוך בהגות היהודית שליד מכללת ליפשיץ, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 
ראו: הרב עובדיה יוסף, "מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש", תחומין י )תש"ן(,  1068
 . 44עמ' 
"דברים אלה מעוגנים הם בחוקים בינלאומיים, וכל אומה, ואפילו המדינות החזקות ביותר,  1069

מעונינות בקבלת הסכמה כללית, למען המעיט עד כמה שניתן מלחמות מן הארץ בין מדינה ומדינה 
ובין עם ועם. והאם עי"ז תפגם עצמאות המדינות כולן בכל מקום שהם, עי"ז ששומרות בקפדנות על 

יום החוק הבינלאומי? אתמהה", הרב שאול ישראלי, "מסירת שטחים במקום פקוח נפש", תחומין י ק
. וראו שם שדחה את דברי הרב יוסף גם מכח הטענה שאיננו מחויבים לגרש את 54)תש"ן(, עמ' 

 הנכרים כל עוד אין ידנו תקיפה. 
גורן בשאלת חובת השארת רוח נדמה שעיקרון זה חוזר ונשנה בוויכוחו של הרב ישראלי עם הרב  1070

רביעית פרוצה בשעת המצור על ביירות. ביסוד הוויכוח ההלכתי שבין השניים מצויות תפישות נבדלות 
ביחס לאופיין של דרישות התורה מאת המדינה יהודית, ובפרט לשאלה האם מדינה כזו רשאית 

ות שונה ומיוחדת אף אם להתנהל באופן הנחשב למוסרי אצל יתר האומות או שנדרשת ממנה התנהג
 :Arye Edrei, "Divine Spirit and Physical Powerהדבר יפגע במאמץ המלחמתי. על כך ראו: 

Rabbi Shlomo Goren and the Military Ethic of the Israel Defense Forces", Theoretical 

Inquiries in Law 7 (2006), 255–297. 
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, הרב ישראלי אימץ את תפישת רבו הרב קוק כי המשמעות הרוחנית המרכזית של מדינה כנזכר לעיל

 1071יהודית מצויה בכך שמדינה זו מאפשרת את קיומם של חיים יהודיים ציבוריים לאומיים,

ומאפשרת בכך להוציא לפועל את מטרתה ותכליתה של התורה שהינה יצירת "ממלכת כהנים", 

   1072ורחותיו בהתאם למצוותיה של התורה.כלומר צבור שלם המנהל את א

הרב ישראלי היה מודע היטב למשמעות המחשבתית מרחיקת הלכת של התפישה שתוארה לעיל. אם 

אמנם תכלית התורה מתקיימת דווקא בקיום הלאומי של עם החי בהתאם למצוות התורה, הרי 

שלמותו הרוחנית אל שמחשבה זו "מסיטה את נקודת הכובד" לחלוטין מההתמקדות בחיי הפרט ו

עבר חיי הכלל והאומה, כאשר כל יחיד נדרש לראות את שלמותו בהיותו מהווה חלק מהמכלול 

אמנם, מתבקשת מכך המסקנה שגם בעולמה של הלכה יש למצוא התייחסות נבדלת  1073השלם.

תפישה אידיאולוגית זו  1074לשאלה הנוגעת לחיי הציבור מאשר לשאלה מקבילה הנוגעת לחיי היחיד.

נתנה את אותותיה בתוככי הדיון והמשא ומתן ההלכתי כאשר הרב ישראלי בקש למצוא לכך ביטוי 

 הלכתי מוצק. 

שהרב ישראלי ביטא את התובנה הבסיסית הזו בדבר  1075במאמר שהקדיש לנושא טען אריאב יוסט,

בין הרב ההכרח להשקיף על בעיה ציבורית באופן נבדל מבעיה הנוגעת ליחיד, במסגרת מחלוקת בינו ל

הראשי הרב הרצוג בשאלה אם ניתן להתיר לשוטרי סיור לנוע ברכבם הממונע בשבת באופן זהה לדרך 

שהנם רגילים בשאר ימות השבוע. הרב ישראלי ביקר את אופי דיונו של הרב הרצוג שהתמקד בבעית 

ניין השוטר הדתי הבודד המתפקד כחלק ממערכת משטרתית שאינה שומרת שבת, ודרש להביט על הע

מתוך נקודת מבט מערכתית כוללת שביסודו הצורך של המערכת המשטרתית לדאוג לבטחון הציבור 

כולו. מנקודת מבט זו יש להכיר בכך שכל סיור משטרתי הנו חלק ממאמץ בטחוני כולל, ואף אם בכל 

ם סיור בודד לא ניתן לראות כיצד הדבר מציל נפשות, הרי שיש לראות את המכלול ולהבין שקיומ

משום הצלה... ואם הדבר כן, הרי זה בכלל פיקו"נ שהוא מותר  פעםהסדיר של הסיורים "יהא בהם 

  1076ומחוייב לעשות".

                                                           
, תחת הכותרת "מדינה ועצמאות באורו של 274-271לעיל, עמ'  1049ראו הרבנות והמדינה, הערה  1071

 מרן הרב קוק".
 .272-269לעיל, עמ'  1049ראו דבריו בהרבנות והמדינה, הערה  1072
 . 424ל, ירושלים, תשנ"ו, עמ' הרב שאול ישראלי, פרקים במחשבת ישרא 1073
. וכן דבריו בהרבנות והמדינה שם עמ' 145לעיל, בעמ'  1049ראו דבריו בהרבנות והמדינה, הערה  1074
על ההבדל שבין קיום המצוות בגולה מתוך "גישה פרטית" קיומה "בצורה צבורית רחבה יותר,  180

יש  היחידינית ממלכתית... מה שנשתנה בארץ ישראל הרי הוא רק זה, שכיום במקום בצורה מד
 ".  צבורלפנינו עסק עם 

 לעיל. 1039ראו יוסט, הערה  1075
מתוך מאמרו בבירור דרך הפעלת המשטרה דברים הם עמ' רה. ה לעיל, 1038הערה  עמוד הימיני, 1076

פיקוח נפש ציבורי" תוך ש"העניק לנושא את על חלוציותו של הרב ישראלי בקביעת המונח ". בשבת
המימד הציבורי הרחב", ראו: הרב אורי דסברג והרב ישראל רוזן, "השבת במשטרה", תחומין ב 

אל רוזן, "ישוב באירוע פיגוע נסיעת עובדת הרב ישר; וראו עוד 76; ושם עמ' 70)תשמ"א(, עמ' 
 .83סוציאלית ומנהיג ציבור בשבת", תחומין כג )תשס"ג(, עמ' 
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אמנם, יש לשים לב לכך שההסתכלות הרחבה שבאה לידי ביטוי בדבריו אלה מבחינה למעשה בין 

אלת הכלל במדינה שאלה הנוגעת לאדם בודד לבין זו שנוגעת לאנשים רבים, לא בין שאלת היחיד לש

יהודית, שהרי מהבחינה העקרונית ניתן ליישם הסתכלות מעין זו גם במסגרת דיון הלכתי מקביל 

  1077בשאלת דרך הפעלת כח שיטור קהילתי בקרב קהילה יהודית בחו"ל.

חידוש עקרוני אחר של הרב ישראלי, הוא שמביא לידי ביטוי הלכתי ברור את התפישה ההשקפתית 

י היחיד לשאלת הצבור והכלל מופיע במסגרת דיון במעמדם ההלכתי המיוחד של דיני המבחינה בין חי

המלחמה המתירים לחייל לסכן את חיי עצמו, ולהרוג אחרים, באופן החורג מכללי דיני הנפשות 

הרגילים. הרב ישראלי מסביר שדיני המלחמה נובעים מנקודת מבט קולקטיביסטית הרואה את 

 אחד מבלי להביט ולהתייחס לפרטים הבודדים ממנו הוא מורכב: הצבור הנלחם כאורגניזם

 

ולא כפרטים בודדים, ולגבי  כאיש אחדשבמלחמה אנו רואים את כל הכלל כולו 

של הגוף השלם, וממילא לא שייך כאן בכלל מושג  כאברהכלל קיים כל יחיד רק 

כלל יש לפעמים "וחי בהם" כי אנו מודדים לפי חיי הכלל ולא לפי חיי הפרט, ובחיי ה

שעל ידי שהאברים הפרטיים הולכים לאיבוד הם עוזרים לשגשוגו והצלחתו של 

 1078הכלל.

 

על פי הגדרתו זו, החייל היחיד מאבד את חשיבותו ועמידתו העצמאית בשעת המלחמה, ונידון כטפל 

במקום אחר ציין הרב ישראלי ש"מנקודת  1079ביחס אל הכלל שרק הוא מושא ההתייחסות ההלכתית.

ראות הכלל, פקו"נ דרבים דוחה פקו"נ של היחידים, בדומה למה שאצל היחיד המסוכן קוצצים לו 

                                                           
ואמנם במקום אחר באותו הגליון של התורה והמדינה בו פורסם חידושו זה, העיר הרב ישראלי  1077

ו באחת מהערות העורך שלו, כי חידושו האמור בדבר ההסתכלות המערכתית מסביר את הוראת
המפורסמת של הרב ישראל סלנטר לאנשי וילנא לאכול ביום הכיפורים בשעת מגיפה: "שלמרות 
שכלפי כל יחיד הסכנה לא שכיחה, אבל בין ציבור גדול ודתי לא ימלט שאחד או כמה יפגעו ע"י הצום 
ועל כן האכילה של כולם הרי זה פקוח נפש להצלת אותם יחידים", הרב שאול ישראלי בהערת עורך 

-ו )תשי"ג-למאמרו של הרב איסר יהודה אונטרמן, "מצות פקוח נפשות וגדריה", התורה והמדינה, ה
 מד. הציטוט מעמ' לח שם.-תשי"ד(, עמ' לד

לעיל, עמ' קנ:  1038לעיל, עמ' נ. ושוב חזר על כך בעמוד הימיני, הערה  1043ארץ חמדה, הערה  1078
 ש"במלחמה תוכן הדברים שכלל ישראל נהפך לגוף אחד, ולא בתור פרטים אנו מסתכלים עליהם".

יש לציין כי הסבר קרוב לזה של הרב ישראלי מצוי בקטעים של הרב קוק שהתפרסמו שנים לאחר  1079
בקטע נוסף שהתפרסם מכתב יד של הרב קוק: שכתב הרב ישראלי את דבריו. כך מופיע לדוגמא 

"במצוות כלליות לא שייך ענין פיקוח נפש, דציבור לא מייתי, ומשום הכי נמי אין שייך במלחמת מצוה 
הך כללא דפיקוח נפש דוחה, כיון שאין המצוה כי אם על הציבור, והציבור בכללו חי הוא, ואם יהרגו 

לה לרפואת הגוף כולו", הקטע הודפס בתוך: הרב צבי מועטים לטובת הכלל נחשב כקציצת אבר החו
 .82, הערה 347דברים, ירושלים, תשס"ה, עמ'  -יהודה הכהן קוק, שיחות הרב צבי יהודה 
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הופך להכרח, וממילא  ]=והרי זה[ אבר, ר"ל, כדי להציל את הגוף כולו. ע"כ הותרה מלחמה זו. וה"ז

 1080.גם למצוה"

מרכז ורואה הנה, אם כן, ביטוי הלכתי מוצק לתפישה האידיאולוגית המעמידה את חיי הרבים ב

  1081אותם כקודמים לחיי היחיד.

 

 תמורות בעמדתו של הרב ישראלי –תורת היחיד ותורת הצבור 

העיון בחידושו זה של הרב ישראלי לפיו היחיד נידון כחלק מהכלל בשעת המלחמה, מאפשר לעמוד על 

ההלכתי  גבולות ההשפעה האידיאולוגית על פסיקתו של הרב ישראלי לנוכח ההכרח לעגן את הטיעון

במקורות ההלכה. חידוש זה של הרב ישראלי לפיו היחיד נידון כחלק מהכלל בשעת מלחמה אומץ 

אבן אשר ראו בו מפתח להתייחסות ההלכתית לדיני מלחמה, והפכוהו ל ,בחום על ידי חלק מתלמידיו

 אולם, תפישה זו מופיעה בכתבי הרב ישראלי 1082פינה בהשקפתם על סוגיית מוסר המלחמה ככלל.

וככל הנראה הוא עצמו התרחק מהבנה קולקטיביסטית זו במשך השנים כפי  1083פעמים בודדות בלבד,

 שנפרט להלן. 

נראה שהסיבה להתרחקותו של הרב ישראלי מחידוש זה היא הקושי שהוא גילה בבואו לעגן חידוש זה 

הלכתית במקורות ההלכה המקובלים. הרב ישראלי סבר תחילה שניתן לעגן את הדברים בהבחנה 

קיימת, זו שבין מצוות היחיד ומצוות הציבור. בהתאם לכך הוא הגביל את הטענה שלעיל, וטען 

שההלכה אינה מאמצת את נקודת המבט הקולקטיביסטית המבטלת את חשיבות הפרט, כי אם 

במקום שבו הציבור מתאגדים יחד לשם קיומה של מצווה המוטלת עליהם. לדרך זו הוא הציע להבין 

אינו מתבטל בפני הכלל בכל מציאות מלחמתית באשר היא, והדבר יבוא לידי ביטוי רק  שהיחיד

הציבור מתאגד יחד לקיים את המצווה הציבורית המוטלת במלחמות המצווה שכן במלחמות אלה 

  1084בתור מצוות ציבוריות". הציבורעליו: "מצוות שהתורה הטילה אותן על 

המחלקת בין מצוות הציבור ומוכרת נה נושחנה הלכתית בכך ניסה הרב ישראלי למעשה להאחז בהב

למצוות היחיד וליצוק לתוכה משמעות הלכתית חדשה. נסיון זה לשוב לחלוקה שבין מצוות היחיד 

למצוות הציבור חוזר על עצמו במקומות נוספים בהם הרב ישראלי מטעין הבדל הלכתי זה במשמעות 

                                                           
 הרב שאול ישראלי, "מלחמת מצוה ומלחמת רשות", תורה שבעל פה י )תשכ"ח(, עמ' מט. 1080
 .162שס"ג, עמ' והשווה הרב יעקב אריאל, באהלה של תורה ד, כפר דרום, ת 1081
 . 428הערה  122כפי שהערנו בפרק על מלחמת עזרת ישראל מיד צר, עמ'  1082
נראה שיש בכך להסביר את העובדה שלעתים תלמידיו אף מצאו מקום לבקר את פסקיו של הרב  1083

את ההסתכלות הציבורית המתבקשת לדעתם וכפי שציינו בפרק על ישראלי על כך שלא יישם בהם 
 .432הערה  118פדיון שבויים, לעיל עמ' 

 לעיל, עמ' נ.  1043ארץ חמדה, הערה  1084
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חלוקה זו תשמש כמפתח לפתרון הבעיות ההלכתיות  כך שהעמידה העיונית על 1085הלכתית קונקרטית,

המתחדשות. כך לדוגמא, ראינו כיצד הפתרון המעשי שהציע לבעיית שילובם של נכרים במדינה 

מבוססת על הבנת מצוות "לא ישבו בארצך" כמצוות הציבור כאשר המסקנה ההלכתית העולה מכך 

  1086קיימים.מחויב במצווה זו בתנאי המציאות ה והיא שעם ישראל אינ

אמנם הנסיון לא עלה יפה שכן הרב ישראלי לא הצליח למצוא עיגון מספק לטיעונו זה במקורות 

שלפניו. הרב ישראלי נאלץ להודות שישנן מלחמות מצווה שאינן מבוססות על קיומה של מצווה 

רב והדבר חייב הסבר מחודש ליסוד ההלכתי שעליו נשענים דיני המלחמה המיוחדים. ה 1087ציבורית,

את ההנחה העקרונית כי הגדר ההלכתי המיוחד של דיני המלחמה נובע ישראלי בקש לשמר עדיין 

המלחמה מעצם טבעה נעשית על לעובדה שמההסתכלות על הציבור כעל גוף אחד, אך הפעם ייחס זאת 

ואין לנו בזה אלא דרכו של מרן הרב זצ"ל " ידי השלטון, ועל כן נחשבת לחלק ממשפטי המלוכה:

 1088".מדיני המלוכהשפט כהן" )עמ' שכז( שכתב שמה שהותרה הוצאה למלחמת רשות הוא ב"מ

אמנם, גם עמדה זו התגלתה כעמדה בעייתית שאינה עומדת בעיניו במבחן המקורות, ותפישה זו 

המדגישה את קדימות הכלל ליחיד, על עיגוניה ההלכתיים המתחלפים, נעלמת מכתיבתו של הרב 

במקומה עולה תפישה המדגישה את חשיבות הפרט גם כאשר טובתו ניצבת ישראלי במשך השנים, ו

 אל מול טובת הרבים.

במאמר שפרסם הרב ישראלי בעקבות מבצע אנטבה הוא מסביר כי הלכות המלחמה משתלבות 

במערכת הקיימת של הלכות פיקוח נפש, והוא אינו מייחס להם עוד מעמד ייחודי הנובע מחשיבות 

נוי המגמה בולט עוד יותר במאמרו על פדיון השבויים לאחר מלחמת יום שי 1089הציבור והכלל.

הכיפורים, שם אנו מוצאים הדגשה יתרה של מעמדו וחשיבותו של היחיד אף בשעה שחייו ושלומו 

 ניצבים כנגד אלו של הרבים.

                                                           
יעתו כי על ידי הבחנה זו "נוכל להבין כמה מקומות שהתקשו בהם האחרונים", ראו לדוגמא קב 1085

וההשלכות היוצאות לדעתו מהגדרה זו להבנת המושג ההלכתי של "כיבוש יחיד", ארץ חמדה, הערה 
 קמח. -לעיל, עמ' קמז 1043

 .40-42כרים במדינה, לעיל עמ' ראו על כך בפרק על שילובם של הנ 1086
 קנג.-עמ' קנא לעיל, 1038הערה  ראו עמוד הימיני, 1087
אף כאן חוזר הרב ישראלי וטוען שניתן להטעים את עמ' קמט.  לעיל, 1038, הערה עמוד הימיני  1088

"כי במלחמה תוכן הדברים הדבר ולומר שגדרו של הענין הוא שבמקרה זה הכלל הופך לגוף אחד: 
היא באותה  הכללשכלל ישראל נהפך לגוף אחד, ולא בתור פרטים אנו מסתכלים עליהם, כי טובת 

לעיל,  328הערה , והשווה לדברים שכתב הרב יעקב נבון .שעה לנגד העינים ולא ישגיחו על הפרט"
כשהמדובר במלחמה... בין אם זו מלחמת מצוה או רשות, בהסבר דברי הרב קוק, שהדבר נעוץ בכך ש"

 של היחיד", שםמלחמות הכלל המה... שערכו של כלל ישראל, שנדון כמהות מיוחדת, אכן גדול מערכו 
 . 167עמ' 
"ומרן הרב זצ"ל במשפט כהן כתב... שהם מגדר אחר של משפט המלוכה. אך הן, כאמור, חזינן  1089

שדין זה... קיים גם בחו"ל וגם כשאין ממשלה מישראל... א"כ קשה לומר שזה מגדר משפט 
אינה מספקת  המלוכה..." ובהמשך הוא מעיר בתקיפות שתשובה נוסח: "זהו מהלכות המלוכה" כלל

"שגם משפט מלוכה צריך איזה שהוא הסבר, משום מה ולמה הוא חורג מהדינים המקובלים של 
 קלא.-, עמ' קלכפר דרום, תשנ"ב פקו"נ וספק פקו"נ", הרב שאול ישראלי, חוות בנימין,
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מאמר שכתב התרחקות זו מן העמדה המעדיפה את שלום הצבור על פני זו של היחיד מגיעה לשיאה ב

במאמר  1090בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת בבירור המעמד ההלכתי של פיקוח נפש רוחני.

זה אנו מוצאים חזרה מחודשת לרעיון הקולקטיביסטי המקורי המבקש לראות את הציבור כולו כגוף 

אחד, כאשר השימוש ברעיון זה הפעם, לאחר שהרב ישראלי לא הזכיר זאת במשך שנים, בא לבסס 

לכתי מפתיע. הרעיון הקולקטיביסטי אינו מופיע כאן כהסבר לחובת הפרט למסור את עצמו טיעון ה

לטובת הציבור, כי אם כבסיס הרעיוני לתביעה ההפוכה. כאן טוען הרב ישראלי כי בשעת שנשקפת 

סכנה ליחיד הבודד, מתחייבים כל אחד ואחד מהציבור כולו להצילו ואף להסתכן לשם כך, כאשר 

סברת בכך שכל העם נידונים לשם כך כגוף אחד ונופלים משום כך המחיצות שבין אדם תביעה זו מו

 חלק, והפעולה היא שנעשית בתור לגוף אחדלאדם. "כשהמדובר על הצלת הנתון בסכנה... הופך הכלל 

מהכלל, למען קיום כל פרט ופרט ממנו... ואתינן עלה מגדר כלל ישראל, שבו נעלם הגבול ש"בין אדם 

 1091", ואינו קיים כלל".לחבירו

אותו הרעיון לפיו המבט מתמקד בציבור ולא ביחיד ששימש תחילה לבטל את חשיבות היחיד ביחס 

לציבור, משמש כעת להעצמת מקומו של היחיד, ולחייב את הרבים להירתם להצלת כל יחיד הנתון 

 1092בסכנה.

כות מעשיות רבות, והיא הוטרד במשך השנים משאלה עיונית שלה השלנסכם זאת כך, הרב ישראלי 

שאלת היחס שבין המצווה להשתתף במלחמת עזרת ישראל מיד צר, לבין הדין הכללי לפיו אין אדם 

מחויב לסכן עצמו להצלת חיי חברו. בכתיבתו מסוף שנות החמישים ועד לסוף שנות השישים אנו 

יי חברו על רקע מוצאים נטיה להבחין בין חובת ההשתתפות במלחמה לבין אחריות אדם להצלת ח

לאור תפישה המבטלת את חשיבות היחיד בעמדו החלוקה היסודית בין חובות היחיד למצוות הצבור, 

בבירוריו משנות השבעים ואילך הוא חוזר בו מכיוון ההסבר הנ"ל ומאמץ באופן כנגד טובת הציבור. 

כולו בת את הצבור המייחסת חשיבות ועמידה עצמאית לכל יחיד ויחיד, ומחייהדרגתי עמדה הפוכה 

להיחלץ לטובת היחיד ולשמירה על חייו, כאשר בסופו של דבר הרב ישראלי שב ומבסס את התפישה 

  1093החדשה על ראיית העם כולו כגוף לאומי אחד.

ראינו אם כן, כיצד תפישה הנובעת מהשקפת עולמו הציונית דתית המעניקה קיום עצמאי לכלל, 

מתחלפים. הרב ישראלי ביקש לגלות הלכה ממלכתית המדריכה  נשזרת לתוך הדיון ההלכתי בלבושים

שהלכה ציבורית זו תהיה נבדלת מההלכה המדריכה את צעדי  הבנהאת החיים הציבוריים, מתוך 

לאומי במונחים הלכתיים קיימים, וליישב -היחיד. אולם, הצורך לבסס את חידוש ההלכה הציבורי

                                                           
 .34-27הרב שאול ישראלי, "פיקוח נפש בסכנה רוחנית", תחומין ב )תשמ"א(, עמ'  1090
 .31ראלי, הערה קודמת, עמ' הרב שאול יש 1091
לעיל,  1089ראו: הרב שאול ישראלי, "רבים מול מעטים בהתמוטטות בנין", חוות בנימין, הערה  1092

 קלט.-עמ' קלד
 גם מהנושא ההלכתי הנידון, כאשר השווינו אתהראינו גם כיצד עמדותיו המשתנות מושפעות היו  1093

, ראו עמדתו של הרב ישראלי בעקבות מבצע אנטבה לעמדתו באותם הנושאים בעקבות תקרית קיביה
 .  95לעיל עמ' 
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תמורות בעמדתו, וכך הרב ישראלי שב מעת לעת להציע זאת עם מקורות ההלכה, הוביל לשינויים ול

 חלופות שונות בנסיון למצוא במקורות עיגון איתן לדעותיו וסברותיו.

 

 מהחלוץ ההולך לפני המחנה לזקן החבורה 

בפרקיה השונים של העבודה נגענו בפסקי הלכה שכתב הרב ישראלי במשך עשרות בשנים מתחילת 

ו כשהוכר כאחד מזקני וגדולי החבורה. בתחילת הדרך הרב ישראלי פעל דרכו כרב צעיר, ועד לסוף ימי

כחלוץ ההולך לפני המחנה בנסיון לחרוש חריש ראשוני בשטחים ההלכתיים המחודשים שהתעוררו 

לתחיה עם קום המדינה, מתוך תקווה כי יצליח לסחוף אחריו את גדולי הדור שישתכנעו לעסוק אף 

הרה עיוניו התרחבו לכל שאלות המציאות המודרנית בכלל. לקראת הם באותם הסוגיות, כאשר עד מ

סוף ימיו היה הרב ישראלי עצמו זקן חברי מועצת הרבנות הראשית והוא פעל מתוך תחושת אחריות 

כאשר ראה צורך למתן את התלהבותם של חבריו למועצה מחד, ולהגן מאידך על פסקי הרבנות למול 

  1094ם שערערו על ביסוסם ההלכתי.ההתקפות עליהם מאת גורמים חרדיי

אמנם גם בזקנותו המשיך הרב ישראלי לתת את דעתו לבירור ההלכה ביחס לנושאים מתחדשים 

שעדיין לא נוצרה ביחס אליהם מוסכמה הלכתית. דוגמא מובהקת לכך יש למצוא בדברים שכתב 

חר שהחלו בטיפולי בעניין פרשת הזוג נחמני, בנוגע למחלוקת שהתגלעה בין בני הזוג שנפרדו לא

לאור ההתעניינות  1095פוריות בשאלת הבעלות על הביצית המופרית, אשר פורסמו בשנתו האחרונה.

 1096הרבה שנוצרה מסביב למקרה, נשלחה פנייה אל מספר פוסקי הלכה בבקשה שיחוו דעתם בנידון,

ס כאשר חוות דעתו של הרב ישראלי היתה מבין הראשונות שנתפרסמו ומשום כך הפכה לבסי

   1098אחרים סירבו להגיב לענין. פוסקים חשוביםוזאת בשעה ש 1097לדיוניהם של הבאים בעקבותיו,

פסיקותיו ההלכתיות בנוגע לבעיות ההלכתיות הנובעות מההתקדמויות הטכנולוגיות, ובשטח הרפואה 

ובדבקותו  1099וההלכה בפרט, משקפות יחס חיובי למודרנה שכמותה מצינו גם ביחסו האוהד לנשים

                                                           
 .283-293על כך לעיל עמ' ראו  1094
אחרים, ראו את שהערנו בפרק על על הקשר שבין תשובתו של הרב ישראלי לעמדתו בנושאים  1095

 . שם 441בהערה בעלות האדם על גופו 
ראו על כך אצל הרב מרדכי הלפרין, "קווים אחדים לדרכו של הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל  1096

 שם. 73 , בהערה61-17נח )תשנ"ז(, עמ' -בהלכות רפואה ופיקוח נפש", אסיא נז
לעיל, לדיון בעמדתו  441ראו את המקום הרב שהעניקו כותבי המאמרים המצויינים בהערה  1097

 . ההלכתית של הרב ישראלי בנידון
רב שלמה זלמן הימנעותו של העיל, בנוגע לל 1096הרב הלפרין, הערה תיאורו של ראו למשל ב 1098

של הרב ישראלי נכונותו תיאור . והשוו עוד לדברי הרב יהודה עמיחי במלהתייחס לבעיה אוירבך
לפסוק בשאלות בהלכות כלאיים בענין הנוגע להגדרת מיני העצים, וזאת אף "בשאלות שגדולי ת"ח 

 .226לעיל, עמ'  1039לא היו מוכנים להורות", גאון בתורה, הערה 
 .60-62ראו על כך לעיל עמ'  1099
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 1100ון האוטונומיה של הפרט על חייו ושל הצבור בקביעת חוקי המדינה ואופיין של מוסדותיה.ברעי

הרב ישראלי מתגלה בפסיקותיו אלו כפוסק הלכה קשוב לדופק החיים המשתנה המתאמץ למצוא את 

 הדרך ההלכתית לאפשר את שילובה של הקידמה הטכנולוגית בחיי הקהילה הדתית. 

 

 ת האידיאולוגית על פסיקת ההלכהעל עקביות וגבולות השפע

פסיקתו העקרונית לאורך -מאפיין נוסף שהתבלט בכתיבתו ההלכתית זו העקביות בדרך לימודו

השנים. אין הכוונה לעקביות בפסיקותיו הלכה למעשה, שכן בפעמים המועטות יחסית שבהן הרב 

הלכתית ולשנות ישראלי שב לדון באותם הנושאים הוא לא נמנע מלהגדיר מחדש את עמדתו ה

ראינו כיצד קווי בהם שינה את הוראתו המעשית, מעמדתו הקודמת. אולם, אף באותם מקומות 

המתאר העיוניים שהדריכו את הדיון לא השתנו. עקביות לימודית זו באה לידי ביטוי אף בסוגיית ארץ 

"משנה ישראל השלמה שבה חלה התמורה הדרמטית ביותר בעמדותיו ומעבר מ"משנה ראשונה" ל

  1102תוך שינוי עמדתו ההלכתית הלכה למעשה "כמעט מן הקצה אל הקצה". 1101אחרונה",

כפי שמתאר בורגנסקי במאמר מקיף, הרב ישראלי חלק במשך שנים רבות על ההבנה "המקובלת 

לפיו מצוות ישוב הארץ לדעת הרמב"ן מחייבת לצאת למלחמה בכדי  1103ציוניים"-בחוגים ההלכתיים

כל שטחי הארץ, כאשר מכך מתחייבת המסקנה ההלכתית שאסור להחזיר שטחים להחיל ריבונות על 

לדעת הרב ישראלי הרמב"ן אינו סבור שהמצווה לישב את  1104אפילו בכדי למנוע מלחמה עתידית.

הארץ מכילה חיוב לפתוח לשם כך במלחמת כיבוש, ובהתאם לכך טען שאיננו מצווים להיאחז בשטחי 

  1105הארץ במקום פיקוח נפש.

                                                           
יטת עמדה . אף שגישה חיובית למודרנה אינה מותנית בנק210; 139לעיל עמ' בעניין זה הרחבנו  1100

חיובית בשאלת היחס לציונות, ייתכן שיש לקשור בין השניים, ולראות את היחס למודרנה כפועל יוצא 
. לדיון 231-235ראו דברינו על כך בפרק על טכנולוגיה והלכה עמ'  מהשקפת העולם הציונית דתית,
הציונית דתית משפיעה על הערכתם של סוגיות הלכתיות רבות  באופנים שבהם תפישת העולם

ראו אריה אדרעי, "'ואין אחריותם עלינו': עוד לפולמוס הגיור",  המנותקות לכאורה מכל הקשר ציוני,
ציונות דתית או -של הרב יעקב אריאל, "פוסט. והשווה לניסוחו 209-178אקדמות כד )תש"ע(, עמ' 

 .32-27)תשס"ב(, עמ' ציונות דתית", צהר יא -פרה
לעיל, עמ' נב.  1031לשון הרב חיים שטיינר בהספדו על הרב ישראלי, ראו מספד תמרורים, הערה  1101

לעיל, ייחס  1032חזרה זו הוזכרה גם בהספדו של הרב אברהם שריר, שם עמ' טז. בורגנסקי, הערה 
תמורה זו לשינויים שחלו במעמדו הציבורי של הרב ישראלי בקרב הציבור הדתי, כמו גם בהערכתו כי 

 .267-264הציבור החילוני מתרחק מזהותו היהודית ומעמדה אידיאליסטית בכלל, ראו דבריו שם עמ' 
 . 267לעיל, עמ'  1032בורגנסקי, הערה  1102
 .245לעיל, עמ'  1032בורגנסקי, הערה  1103
, והערתו כי דברי הרמב"ן הם "המסד ההלכתי לזרם המתנגד מסבות 245-243ראו דבריו שם, עמ'  1104

 דתיות להחזרת שטחים אפילו במחיר אבדנו של השלום".
 .259-248כך אצל בורגנסקי שם, עמ'  ראו על 1105
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נים לאחר מכן הרב ישראלי התייצב בראש מחנה המתנגדים לפשרה טריטוריאלית ואף התפלמס עם ש

 אמנם, על אף השינוי 1106דברי הרב עובדיה יוסף ודחה את הביסוס ההלכתי שהעניק הלה לעמדה זו.

שחל בעמדתו ההלכתית הלכה למעשה, הרב ישראלי מדגיש כי הוא נשאר איתן בדעתו בהבנת הניכר 

כי עם ישראל איננו מצווה כלל לפתוח במלחמת כיבוש מכח מצוות יישוב הארץ, ואת עמדתו הרמב"ן 

התקיפה כנגד החזרת השטחים הוא מבסס על טענה בטחונית )שאותה הוא מגבה במובאות הלכתיות( 

  1107לפיה יש בכך משום סכנת נפשות.

סיקתו ההלכתית של הרב בדברים הללו יש בכדי ללמד על שאלת גבולות השפעת האידיאולוגיה על פ

ישראלי. לאורך דברינו עד כה הצבענו על דוגמאות שונות שבהן ניכרת השפעת האידיאולוגיה על 

פסיקת ההלכה, והנה בדוגמא זו אנו רואים כי על אף השינוי שחל בעמדתו האידיאולוגית של הרב 

לא תאמו את עמדתו  ישראלי הבנתו העקרונית בהסבר כוונת דברי הרמב"ן לא השתנתה אף שהדברים

  1108האידיאולוגית החדשה.

הרב ישראלי דבק אם כן בפרשנותו לממצא הטקסטואלי אף בניגוד לאינטרס האידיאולוגי, שעה 

שיכול היה לבסס את המסקנה ההלכתית הרצויה בדרכים חלופיות. יש להדגיש שאף באותם 

ים, הדיון ההלכתי הגלוי המקומות בהם חשפנו את ההשפעה האידיאולוגית שעומדת מאחורי הדבר

עסוק כולו בעיון עמוק במקורות ההלכה. בקיאותו וחריפותו אפשרו לו לנסח את דבריו בשפה 

הלכתיים נוסח  ערך תלמודית ובדרך העיונית המעמיקה, ולא נוכל למצוא בפסיקותיו שימוש בביטויי
                                                           

. בעניין מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון 266; 259-257ראו על כל הנ"ל אצל בורגנסקי שם, עמ'  1106
ראו דבריו משנת תש"ן שם הוא מודה כי על אף דעתו המסויגת מלכתחילה "אנחנו רואים שהמציאות 

הקב"ה חייך ואמר: נצחוני בני, נצחוני בני", היתה יותר חזקה, ואני אומר על כגון זה ... מה עשה 
 .429לעיל, עמ'  22הרבנות והמדינה, הערה 

בורגנסקי סבור שמשנות השמונים ואילך חלה בעמדתו ההלכתית תפנית משמעותית והרב  1107
. 264-259ישראלי שב לאמץ את הגישה הרווחת בהסבר כוונת דברי הרמב"ן, ראו דבריו שם עמ' 

ה משכנעת, שכן באותו המאמר שעליו מבסס בורגנסקי את טענתו הרב ישראלי טענה זו אינלדעתי 
לעיל,  1069מדגיש שלדעתו "שאין לנו כיום מצות כיבוש לכתחילה על ידי מלחמה", תחומין, הערה 

ה שהינה עובדתית בעיקרה , ואת עמדתו התקיפה כנגד החזרת השטחים הוא מבסס על טענ55עמ' 
. הדגשה זו של הסכנה 61לפיה יש בכך משום סכנה, וכלשונו בסיכום מאמרו בתחומין, שם, עמ' 

 1049שכרוכה בהחזרת השטחים חוזרת אף בדבריו במקומות נוספים, ראו הרבנות והמדינה, הערה 
וד מה שציטט מפיו חתנו הרב אברהם שריר: "לפני עשרים וחמש שנה אמר שלא . וראו ע419לעיל, עמ' 

"יהרג ואל יעבור". צריכים לדעת מה זה דמעות של אם שכולה אחת... וכשאמר הפוך הוא אמר לי: 
 לעיל, עמ' טז.  1031"מה זה מפקירים חיים של רבבות מישראל?", מספד תמרורים , הערה 

ביחס לדברי הרב ישראלי על החובה לצאת למלחמת הגנה על שטחים הכבושים תחת ידנו זה מכבר, 
(, יש לשים לב לכך שהדברים 262בהם רואה בורגנסקי משום חזרה חלקית משיטתו הקודמת )עמ' 

חת קודם לכן נכתבו במסגרת מאמר פולמוס נגד הרב עובדיה יוסף. הרב ישראלי מבהיר פיסקה א
שטיעון זה הוא טיעון "לשיטתו" של הרב עובדיה: "שמבדיל בין 'החזרת' השטחים של יהודה שומרון 
ועזה לבין אלה שהיו מוחזקים בידינו לפני מלחמת ששת הימים, שעליהם נראה שמסכים שחובת 

מסירות מלחמה קיימת להגן עליהם. וזה מפני שבמקום שיש דין כיבוש, יש גם חיוב של מלחמה ו
. ואעיר עוד שיש בכך ליישב את הקושי שהעלה 55לעיל, עמ'  1069נפש", הרב ישראלי תחומין, הערה 

 במאמרו. 48בורגנסקי בהערה 
השוו זאת להדגשה של הרב צבי יהודה קוק את הריבונות המדינית כענינה המרכזי של מצוות  1108

ארץ על פי דברי הרמב"ן, על כך ראו: יעקב זיסברג, נחלת יעקב, מרכז שפירא, תשס"ה, עמ' כיבוש ה
43-42 ,457-455 . 
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למדנית -ת הדיון העיוניתדווקא דבקות זו לצור 1109וכדומה. , "ועשית הישר והטוב""דרכיה דרכי נעם"

היא שבזכותה צבר הרב ישראלי את המוניטין ההלכתי אף בקרב הציבור החרדי על אף הזדהותו 

 1110המוכרת לכל כפוסק הלכה ציוני דתי.

 

 סיכום

העיון בפסיקותיו הציבוריות המרכזיות של הרב שאול ישראלי מעלה תמונה של פוסק הלכה עצמאי 

לכתיות חדשות המתעוררות נוכח המציאות המדינית והטכנולוגית וחדשן, המרבה לעסוק בבעיות ה

החדשה; פוסק הלכה שבשונה ממסורת הלימוד הליטאית המקובלת משלב למדנות עיונית בצורה 

נרחבת במשא ומתן ההלכתי; ופוסק ציוני דתי שהשקפת עולמו משתקפת הן בבחירתם של נושאי 

 מתן ההלכתי וההמשגה ההלכתית גופא.הדיון הקרובים לליבו, כמו גם בתוככי המשא ו

ממצאי מחקרנו עולים בקנה אחד עם התפישה המחקרית שראתה ברב ישראלי פוסק הלכה ציוני דתי 

שאת השפעת השקפת עולמו האידיאולוגית ניתן להכיר בפסקיו. על מגבלותיהם של המחקרים 

נה שנכתבו בראשית הקודמים הצהירו מחבריהם בהעירם על תיחום המחקר לפסקיו בהלכות מדי

שנות המדינה, ועל כך שעיונם מתמקד "במסקנותיו של הרב ישראלי, בלא להעיר כמעט על טיבם של 

מחקרנו זה מבסס מסקנות חוקרים אלה לאור עיון שיטתי ומקיף  1111הדיון וההנמקה שפיתח".

וזאת מתוך  בפסיקותיו של הרב ישראלי בסוגיות מתחומים הלכתיים נוספים ומתקופות חייו השונות,

 בחינה דקדקנית של שלבי המשא ומתן ההלכתי של פסקים אלה.

, דיוקן משנתו ההלכתית של הרב שאול ישראלי כפי שעולה מעיון בפסיקותיו בתמציתזוהי אם כן, 

המרכזיות: משנה הלכתית ציונית דתית למדנית, קשובה לשינויי המציאות, ועוסקת מתוך חדשנות 

 הלכתיות חדשות מתחום הלכות צבור ומדינה.ועצמאות עיונית בסוגיות 

                                                           
, דרכה של הלכה: קריאת תורה ו של דניאל שפרבריעל שיקולים כאלה ומקומם בהלכה ראו בספר 1109

לפוסק  לנשים: פרקים במדיניות פסיקה, ירושלים, תשס"ז; הנ"ל, נתיבות פסיקה: כלים וגישה
 . ההלכה, ירושלים, תשס"ח

בנוגע לתמיכה הרחבה למועמדותו  1021לעיל, וכן בהערה  25הערה בשהבאנו  םדבריעל כך בראו  1110
 . לכהונת הרב הראשי

שם( בהגדרתו הפרוגרמטית  351. וראו דבריו )עמ' 352עמ'  לעיל, 1063הערה יעקב בלידשטיין,  1111
בקשר לטיב עבודת המחקר שצריכה להיעשות לקראת "דיון רחב ומלא ביצירתו של הרב ישראלי", 

ב יוסט, פסיקת שאת חלקה ביקשנו למלא בעבודתנו. והשוו לדבריו של יוסט בתיחום עבודתו: אריא
ההלכה של הרב שאול ישראלי, נוכח אתגר הריבונות היהודית במאה העשרים, עבודה לשם קבלת 

 .19, עמ' 2010תואר מ"א, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 
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 ביבליוגרפיה

 א. כתבי הרב שאול ישראלי 

 , פרדס חנה, תשי"בפרקים במחשבת ישראל

 ד-ד )תשי"ב(, עמ' ג התורה והמדינה"עם הקובץ", 

 פט-ד )תשי"ב(, עמ' פב התורה והמדינה"בשולי המאמר", 

 ' התשי"ד(, עמ-ו )תשי"ג-ה התורה והמדינה"עם הקובץ", 

 קיג-תשי"ד(, עמ' עא -ו )תשי"ג-ה התורה והמדינה"פעולת קיביה לאור ההלכה", 

 , תל אביב, תשי"זארץ חמדה

 רלא-תשי"ט(, עמ' רכג-י )תשי"ח-ט התורה והמדינה"בענין כשרות "בני ישראל" מהודו, 

 ד-תשכ"ב(, עמ' ג-יג )תש"ך-יא התורה והמדינה"עם הקובץ", 

 יב-ט )תשכ"ה(, עמ' י-ח שבילין"השביתה ולקחה", 

 , תל אביב, תשכ"ועמוד הימיני

 50-46י )תשכ"ח(, עמ'  תורה שבעל פה"מלחמת מצוה ומלחמת רשות", 

 עו-יז )תשל"ה(, עמ' סט תורה שבעל פה"האם יש להיענות לסחטנות בפדיון שבויים ובני ערובה?", 

 קב-ל )תשל"ז(, עמ' צג-כט שבילין"מבצע יונתן )אנטבה( לאור ההלכה", 

 247-237א )תש"ם( עמ'  תחומין"ריפוי כוויות על ידי השתלה מהמת", 

  34-27ב )תשמ"א(, עמ'  תחומין"פיקוח נפש סכנה רוחנית", 

 נ"ט תש-מ"ב, ירושלים, תשב-א ,ארץ חמדה

 כא-כד )תשמ"ג(, עמ' טז תורה שבעל פה"הדרכים להיתר מלאכה בשבת בשעות הדחק, וסיווגן", 

 36-25ד )תשמ"ג(, עמ'  תחומיןההלכה", "מצור ביירות לאור 

 143-136ד )תשמ"ג(, עמ'  תחומין"הצלת רבים מול מעטים בהתמוטטות בנין", 

 142-140ג )תשמ"ו(, עמ'  ברקאי"הערות למכתב הנ"ל", 

 313-295ז )תשמ"ו( עמ'  תחומין"הטפת דם ברית של יוצאי אתיופיה הנימולים", 

 9 ג )תשמ"ו(, עמ' ברקאי"עם הקובץ", 

 104-95מג )תשמ"ז(, עמ' -מב אסיא"בהיתר השתלת לב כיום", 

  296-287ח )תשמ"ז(, עמ'  תחומין"הסגרת עבריין לשיפוט זר", 

      ד )תשמ"ז(, עמ'  ברקאי"בהיתר השתלת לב כיום )היסודות להחלטת הרבנות הראשית בנידון(", 
41-32 

 כז-כט )תשמ"ח(, עמ' כב פה תורה שבעלתכנו ומובנו",  -"גר שנתגייר כקטן שנולד 

 157-152ה )תשמ"ט(, עמ'  ברקאי"על שימוש ברמקול לצורך מצוה בשבת ומועד", 

 61-48י )תש"ן(,עמ'  תחומין"מסירת שטחים מא"י במקום פקוח נפש", 

 287ו )תש"ן(, עמ'  ברקאי"תשובות העורך", 

 מו-לב )תשנ"ב( עמ' מא תורה שבעל פה"אבהות בהזרעה שלא כדרכה", 

דין: אסופת שעורים והרצאות על מ"בירור הלכתי בשאלת יהדות אתיופיה", בתוך: י' הקלמן )עורך(, 
 115-107ירושלים, תשנ"ב, עמ'  ,קיץ תשנ"א -שנישאו בכנס הבוגרים 

 תשנ"ח-, כפר דרום, תשנ"בג-א חוות בנימין
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 , ירושלים, תשנ"ודרשות לימים הנוראים

 תשנ"ז , ירושלים,לימי הפסח דרשות

 107-105ס )תשנ"ז(, עמ' -נט אסיאהסכמת הנפטר ומעמד המשפחה", –"תרומת איברים מן המת 

ורשימות על רבנות ארצישראלית, הציונות הדתית,  מאמרים, נאומים, שיחות -הרבנות והמדינה 
 , ירושלים, תשס"אמדינת ישראל, ארץ ישראל

 , ירושלים, תשס"גשליםדרשות ומאמרים ליום העצמאות וליום ירו -זה היום עשה ה' 

כה  תחומיןישראלי, הרב שאול והרב יצחק זילברשטיין, "טיפול בפציינט שלא ישלם לרופא", 
 21-11)תשס"ה(, עמ' 

 , ירושלים, תשס"הדבר לדור

 , ירושלים, תשס"הפסחים -שערי שאול 

 , ירושלים, תשס"חבבא קמא –שערי שאול 

 , ירושלים, תשס"טשיח שאול

 , ירושלים, תש"עשבת -שערי שאול 

 

 ב. ספרות תורנית

 , ירושלים, תשס"ז ד-, אנשמת אברהםסופר, הרב אברהם, -אברהם

טז )תשל"ה(, עמ'  תורה שבעל פהאבידן, הרב אברהם, "ההסתכנות בהצלת הזולת לאור ההלכה", 
 קכג-קכב

 קנב-נאיז )תשל"ו(, עמ' ק תורה שבעל פהאבידן, הרב אברהם, "מלחמה בשבת וביום הכיפורים", 

-362ח )תשמ"ז(, עמ'  תחומיןאבינר, הרב אלישע, "מעמד הישמעאלים במדינת ישראל לפי ההלכה", 
337 

שריר א"י אבינר, הרב אלישע, "על משנת התורה והמדינה של הגר"ש ישראלי זצ"ל", בתוך: הרב 
 195-177, ירושלים, תשנ"ט, עמ' גאון בתורה ובמדות)עורך(, 

 266-253)תשנ"ח(, עמ'  שנה בשנהת כיבוש הארץ לרמב"ם", אבינר, הרב שלמה, "מצוו

טו )תשס"ה(,  אקדמותאברהם, הרב מיכאל, "האם ההלכה היא 'משפט עברי'? על דת, מוסר ומשפט", 
 163-141עמ' 

 339-329כט )תשס"ט(, עמ'  תחומיןאברהם, הרב מיכאל, "תרומת אברים", 

 עא-ב )תשס"א(, עמ' נט ערוגות הבושם", אדרי, הרב אריאל, "קביעת האבהות בגוי ובישראל

 , ירושלים, תש"סג-ב ,מנחת שלמהאוירבך, הרב שלמה ז', 

 , ג, ירושלים, תשס"ושולחן שלמה: ערכי רפואהאוירבך, הרב שלמה ז', 

 , ירושלים, תש"ע מאורי אש השלםאוירבך, הרב שלמה ז', 

מטיפול בפגים", חוות דעת של מכון ישמ"ע, אונגר, הרב ירון ויובל סיני, "אחריות רופא בגין הימנעות 
     מתוך אתר:

http://law.netanya.ac.il/_Articles/Article.asp?ArticleID=1373&CategoryID=210 

-תשי"ד(, עמ' לד-ו )תשי"ג-, ההתורה והמדינהנפשות וגדריה",  אונטרמן, הרב איסר י', "מצות פקוח
 מד

 יא-ו )תשכ"ג(, עמ' א נעםאיסר י', "בענין פקוח נפש של עובר", הרב אונטרמן, 

 263-257יג )תשנ"ג(, עמ'  תחומיןאורטנר, הרב נתן, "החזרת מחבלים תמורת חטוף יהודי", 

  ירושלים, תשמ"וצילום,  מהדורת, שו"ת חיים שאל, "דאזולאי, הרב חיים י

http://law.netanya.ac.il/_Articles/Article.asp?ArticleID=1373&CategoryID=210
http://law.netanya.ac.il/_Articles/Article.asp?ArticleID=1373&CategoryID=210
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 , ירושלים, תשמ"ט ברכי יוסףד, "אזולאי, הרב חיים י

 , ירושלים, תשנ"אבני אהובהאייבשיץ , הרב יהונתן, 

 89-81, כג )תשס"ט(, עמ' עלון שבות בוגריםאירם, הרב חיים, "כי גרים ותושבים אתם עמדי", 

 220–210נ"ח(, עמ' יח )תש תחומיןאלדד, הרב גד, "תוקף החיוב לקבל גרים", 

 32-18ד )תשמ"ז(, עמ'  ברקאי"השתלת איברים עפ"י ההלכה )חוות דעת(", אליהו, הרב מרדכי, 

 תשע"א-כט, ירושלים, תש"ז-, אהאנציקלופדיה התלמודית

            אפרסמון, הרב אליעזר והרב יצחק רודריגז, "פדיון שבויים בימינו", מתוך אתר המכון לרבני ישובים:
http://rabanim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=214 

 107-90עמ' י )תשמ"ט(,  תחומיןאפשטיין, הרב יעקב, "מורד במלכות", 

  27-26נב,ט )תשל"ח(, עמ'  הפרדס"ארבע מאות רבנים בכנס רבנים ארצי בתל אביב", 

        אתר:מתוך  , 21.06.07", בשבע"הרב ישראלי וגיוס הבנות", מתוך עיתון " אריאל , הרב יגאל,
http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/6709 

 279-261כ )תש"ס(, עמ',  תחומיןלמפרע",  אריאל, הרב יועזר, "בטול גירות

סח )תשס"א(, -סז אסיאאריאל, הרב יועזר, "הפסקת תהליכי הפריה חוץ גופית לפי דרישת בן הזוג", 
 125-102עמ' 

 328-319א )תש"ם(, עמ'  תחומיןאריאל, הרב יעקב, "המשפט במדינת ישראל ואיסור ערכאות", 

 528ב )תשמ"א(, עמ'  ומיןתחאריאל, הרב יעקב, "תשובה לתגובה", 

 412-402ג )תשמ"ב(, עמ'  תחומיןאריאל, הרב יעקב, "מאבק ימית בראי ההלכה", 

 194-189ד )תשמ"ג(, עמ'  תחומיןאריאל, הרב יעקב, "חרבות ואתים", 

ב )תשמ"ג(, עמ'  תחומיןלחיוב המצוות התלויות בארץ",  -אריאל, הרב יעקב, "חבל ימית וחוף עזה 
382-364 

 179-173ה )תשמ"ד(, עמ'  תחומיןאל, הרב יעקב, "דעת הרמב"ן בכיבוש הארץ", ארי

ערכים במבחן מלחמה, קובץ מאמרים לזכרו אריאל, הרב יעקב, "המוסר המלחמתי בתורה", בתוך: 
 87-79, ירושלים, תשמ"ה, של רם מזרחי

 תשס"ט-ה, כפר דרום, תשנ"ח-א ,באהלה של תורהאריאל, הרב יעקב, 

 , כפר דרום, תש"סבאהלי שדה: השמיטה בין חזון למעשהב יעקב, אריאל, הר

 106-100כא )תשס"א(, עמ'  תחומיןאריאל, הרב יעקב, "גניבת ביציות מגופה של אשה", 

טז )תשס"ה(,  אקדמותאריאל, הרב יעקב, "מוסר והלכה: תגובה למאמרו של הרב מיכאל אברהם", 
 178-169עמ' 

 , אשקלון, תשס"זעיתקטיף שביאריאל, הרב עזריאל, 

 אמונת עתיך ,מצוות פדיון שבוים של יהונתן פולארד" -אריאל, הרב יעקב, "מתגברים על המכשולים 
            )תשס"ט(, מתוך אתר: 83

l/machonhatora/web/newspaper/katava6.asp?id=25757http://www.toraland.org.i 

 75-62י )תש"ן(, עמ'  תחומיןאריאל, הרב יעקב, "הגנה עצמית )'האינתיפדה בהלכה'(", 

 199-187יב )תשנ"ב(, עמ'  תחומין ,"עזיבת הארץ ונטישת העיר בשעת סכנה" הרב יעקב, ,אריאל

, גאון בתורה ובמידותשריר )עורך(,  א"יהרב הרב  אריאל, הרב יעקב, "רבנות ארץ ישראלית", בתוך:
 123-115ירושלים, תשנ"ט, עמ' 

 32-27יא )תשס"ב(, עמ'  צהרציונות דתית", -ציונות דתית או פרה-אריאל, הרב יעקב, "פוסט

http://rabanim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=214
http://rabanim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=214
http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/6709
http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/6709
http://www.toraland.org.il/machonhatora/web/newspaper/katava6.asp?id=25757
http://www.toraland.org.il/machonhatora/web/newspaper/katava6.asp?id=25757
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אריאל, הרב עזריאל, "משנת הרה"ג שאול ישראלי זצ"ל בהלכות שביעית", בתוך: הרב יואל פרידמן 
 194-153ג, כפר דרום, תשנ"ז, עמ'  והארץהתורה )עורך(, 

 , קידושין, ירושלים, תרצ"ו עינים למשפטאריאלי, הרב יצחק, 

 , ירושלים, תשנ"השו"ת חכם צביאשכנזי, הרב צבי, 

 , ירושלים, תש"ע מנחת חינוךבאב"ד, הרב יוסף, 

 , ירושלים, תשל"ושו"ת עמק הלכהבוימל, הרב יהושע, 

 , ירושלים, תשל"ג שו"ת חוות יאירשה, בכרך, הרב יאיר חיים בן מ

בצמת התורה  ,בינה, הרב אריה, "משפט המלחמה ושיתוף האשה במלחמה", בתוך: י' שביב )עורך(
 229-221ג, ירושלים, תשנ"א, עמ'  והמדינה

 מט המעין"סיכום פגישה לקראת שמטה עם הגרש"ז אוירבך זצ"ל",  הרב אליהו, ,בלומנצויג
 4-3)תשס"ט(, עמ' 

 קו )תשל"ט(, עמ'-קה אור המזרחייך, הרב יהודה ד', "הפלה מלאכותית לאור ההלכה", בל
 168-150 

 , עמ'קיט )תשמ"ה(-קיח אור המזרחבלייך, הרב יהודה ד', "בעית החבשים )הפלאשים(", 
253-235 

 303-297ח )תשמ"ז(, עמ'  תחומיןבלייך, הרב יהודה ד', "הסגרת פושע לעם נוכרי", 

קכז )תשמ"ז(, עמ' -קכו אור המזרחיהודה ד', "הסגרת פושע יהודי שברח לארץ ישראל", בלייך, הרב 
269-247 

קכח )תשמ"ח(, עמ'  אור המזרחבלייך, הרב יהודה ד', "בענין מות מוחי וקביעת זמן המות בהלכה", 
86-71 

ב  קול צביוד", בלייך, הרב יהודה ד', "מעמדם של כותים ובני עשרת השבטים בנוגע גיטין וקידושין וע
 125–114)תש"ס(, עמ' 

 יורק, תשנ"ב-, ניוקביעת זמן המוות לאור ההלכהבלייך, הרב יהודה ד', 

 , ירושלים, תשל"ג שו"ת המהר"ם לובליןבן גדליה, הרב מאיר, 

 , ירושלים, תשל"בשו"ת הרדב"זבן זמרה, הרב דוד, 

א מאסיא ם פונדקאית ולאם ביולוגית", יחוס עובר הנולד לא –בן מאיר, הרב יהושע, "הפריית מבחנה 
 40-25)תשמ"ו(, עמ' 

 79-77ג )תשל"ב(, עמ'  מורשהבן נון, אורי, "המדינה המודרנית וההלכה", 

 , ירושלים, תש"ס שולחן ערוך הרבבן ברוך, הרב שניאור, 

כג  תחומיןבס, הרב דוד וישראל רוזן, "תוקפו של גיור בדיעבד אם הגר אינו שומר כל המצוות", 
 202-186)תשס"ג(, עמ' 

 ח )תשט"ז(, עמ' כב-י, ז קול תורה"בעולם הרבנים והרבנות", 

 70-63ט )תשמ"ח(, עמ'  תחומיןבצרי, הרב עזרא, "טובת הפרט מול טובת הציבור", 

מג )תשס"ב(, עמ'  תורה שבעל פהבקשי דורון, הרב אליהו, "שאלות הלכתיות עקב המצב הבטחוני", 
 נא-מ

 ירושלים, תשס"בד, –א, בנין אבשו"ת הרב אליהו, בקשי דורון, 

 , ירושלים, תשל"ה שו"ת הריב"שבר ששת, הרב יצחק, 

 141-131מח )תש"ן(, עמ' -מז אסיאאילן, הרב נפתלי, "בענין מי שתורם לב או כבד להשתלה", -בר

 170-164כא )תשס"א(, עמ'  תחומיןברונר, הרב בניהו, "חובתה של מדינת ישראל לאנשי צד"ל", 
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לו )תשס"ט(, עמ'  צהרברונר, הרב בניהו, "מעמדם של בני המיעוטים במדינת ישראל על פי התורה", 
83-75 

כט  תחומיןברט, יצחק, "גדרי פיקוח נפש ציבורי: הרש"ז אוירבך הר"ש ישראלי והר"ש גורן", 
 402-386)תשס"ט(, עמ' 

 , תל אביב, תשנ"בשו"ת חלקת יעקבברייש, הרב מרדכי, 

 , ירושלים, תשכ"א העמק שאלה, בי יהודהין, הרב נפתלי צברל

      :המבחר ברנד, הרב יצחק, "גרמא כמעשה", מתוך אתר
http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25475 

    :המחבר יצחק, "כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק", מתוך אתרברנד, הרב 
http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25555 

כב  אקדמותהרעיונות בהלכה", ברנדס, הרב יהודה, "שביתת כלים ואוטומציה בשבת: שימור 
 118-96)תשס"ט(, עמ' 

התלמוד הירושלמי במשנת הרב קוק", בתוך: א' ורהפטיג,  -"תורת ארץ ישראל גוטל, הרב נריה מ', 
 412-390, ירושלים, תשנ"ו, עמ' ספר זכרון לרב עוזי קלכהיים זצ"ל -ישועות עוזו )עורך(, 

 ירושלים, תשנ"ח ,השתנות הטבעים בהלכהגוטל, הרב נריה מ', 

גאון בתורה שריר )עורך(, א"י הרב  גוטל, הרב נריה מ', "קוים למשנתו השלימה של רבנו", בתוך:
 222–197, ירושלים, תשנ"ט, עמ' ובמידות

 42-18)תשס"ג(, עמ'  כג תחומיןאוכלוסיה אזרחית",  גוטל, הרב נריה מ', "לחימה בשטח רווי

משהו לדמותו של הגר"ש ישראלי זצ"ל, במלאת עשור  –גוטל, הרב נריה מ', "איש על העדה 
 14-9כב )תשס"ה(, עמ'  צהרלפטירתו", 

     , מתוך אתר:26.06.05", הצופההרב נריה מ', "'ישיבה' על קברו", מתוך עיתון " ,גוטל
http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=34408&Word=&gilayon=3

119 &mador 

 274-269עמ'  ה )תשמ"ד(, תחומין"קביעת אמהות, בשולי הדברים", גולדברג, הרב זלמן נ', 

 קעד-, ג )תשנ"ה(, עמ' קסהשורת הדיןגולדברג, הרב יוסף, "דברים שמעכבים בגירות", 

 11-8כ )תשי"ח(, -, יטאור המזרחרב שלמה, "בעיות המדינה לאור ההלכה", גורן, ה

 156–149)תשמ"ג(, עמ'  שנה בשנהגורן, הרב שלמה, "כפירה בעם ישראל לענייני גיור", 

 , ירושלים, תשס"אתורת הרפואהגורן, הרב שלמה, 

 גן, תש"ס-חגיגה, רמת, טורי אבן, הרב אריה, גינצבורג

 צילום, ירושלים, תשנ"ו  מהדורת, שו"ת אחיעזריים, גרודז'ינסקי, הרב ח

)תשנ"ה(,  5 אמונת עתיךגרינבלט, הרב מרדכי, "הגר"ש ישראלי זצ"ל והנהגתו ברבנות כפר הרא"ה", 
46-45 

ב )תש"י(,  התורה והמדינהגרשוני, הרב יהודה, "דין הסנהדרין ומשפט המלוכה וההבדלים שביניהם", 
 עו-עמ' עא

 37-27לג )תשל"א(, עמ'  הדרום דה, "פדיון שבוים לאור ההלכה",גרשוני, הרב יהו

 , ירושלים, תש"םקול צופיךגרשוני, הרב יהודה, 

-185א )תש"ם(, עמ'  תחומיןדאום, הרב יחזקאל, "לקראת שנת השמיטה תש"מ ברמת מגשימים", 
163 

 173-157ז )תשמ"ו(, עמ'  תחומיןדוד, הרב שמואל, "חליבה בשבת", 

 34-9ג )תש"ס(,עמ'  צהרשמואל, "לשאלת כשרות הקראים לבוא בקהל", דוד, הרב 

http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25475
http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25475
http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25555
http://www.rabbibrand.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=25555
http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=34408&Word=&gilayon=3119%20&mador
http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=34408&Word=&gilayon=3119%20&mador
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 58-48נד )תשנ"ד(, עמ' -נג אסיאדיק, הרב יהודה, "תרומת איברים מגוסס להצלת חיי אדם", 

 7-5ג )תש"ם(, עמ'  צמתדסברג, הרב אורי, "הערמה", 

 97-66עמ'  ב )תשמ"א(, תחומיןדסברג, הרב אורי והרב ישראל רוזן, "השבת במשטרה", 

 156-144ז )תשמ"ו(, עמ'  תחומין ,דסברג, הרב אורי, "חליבה וגרמא בשבת"

 7ח )תשמ"ז(, עמ'  תחומיןדסברג, הרב אורי, "ח' לתחומין", 

 400-393טו )תשנ"ה(, עמ'  תחומיןדסברג, הרב אורי, "חליבה בגרמא )א(", 

 7-4ו(, עמ' טז )תשנ" תחומיןדסברג, הרב אורי, "לקדושים אשר בארץ המה", 

 4.6.09, פרשת בהעלותך, י"ד סיוון תשס"ט, שבת בשבתודסברג, הרב אורי, "איש האשכולות", 

 , בני ברק, תשמ"הדודאי משה ,דרייען, הרב משה

 קלז-א )תשי"ח(, עמ' קל נעםהדאיה, הרב עובדיה, "הזרעה מלאכותית", 

 38-13עמ' ב )תשס"א(,  מלילותהירשנזון, הרב ישראל, "גיור בזמן הזה", 

 104-96י )תשל"ו(, עמ'  מורשההכהן, הרב דוד, "על החינוך ותורת ארץ ישראל במשנת הרב", 

  , תל אביב, תשל"חמשך חכמה, מחהכהן, הרב מאיר שה

 , בני ברק, תשס"חאור שמח, מחההכהן, הרב מאיר ש

 , מרכז שפירא, תשנ"גבדי הארוןהכהן, הרב רא"ם, 

המלחמה בטרור: קובץ סיקה בהלכות צבור", בתוך: י' הלוי )עורך(, הכהן, הרב רא"ם, "פירורים מפ
 198-107, קרית ארבע, תשס"ו, עמ' מאמרים בענייני מוסר והלכה

 תשמ"ט-ל"ותל אביב, תשט, -א ,עשה לך רבשו"ת הלוי, הרב חיים ד', 

ני בשבת", דין שעון אלקטרו –הלוי, הרב חיים ד', "בגדר גזירת גזירות חדשות אחר חתימת התלמוד 
 22-18ג )תשמ"ו(, עמ'  ברקאי

-81ט )תשמ"ט(, עמ'  תחומיןהלוי, הרב חיים ד', "דרכי שלום ביחסים שבין יהודים לשאינם יהודים", 
71 

 , ירושלים, תשנ"זשו"ת מעשה חושבהלפרין, הרב לוי י', 

  29-5)תשמ"ה(, עמ' מ  אסיאהלפרין, הרב מרדכי, "האם מותרת השתלת לב על פי ההלכה?", 

 75-70(, )תשמ"זמג -מב אסיארות והערות להחלטה", הלפרין, הרב מרדכי, "מקו

מח -מז אסיא הלפרין, הרב מרדכי, "על דעתו של הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בסוגיית המוות המוחי",
 13-5)תש"ן(, עמ' 

 הלפרין, הרב מרדכי, "המשמעות המשפטית של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא השתלות לב
 114-111מח )תש"ן(, עמ' -מז אסיאבישראל", 

       מתוך אתר: ,(1991תזכיר לשר הבריאות ) ,הלפרין, הרב מרדכי, "אם פונדקאית"
http://www.medethics.org.il/articles/conference2/R9981123.asp 

הלפרין, הרב מרדכי, "קווים אחדים לדרכו של הג"ר שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל בהלכות רפואה 
 61-17נח )תשנ"ז(, עמ' -נז אסיאופיקוח נפש", 

סד )תשנ"ט(, עמ' -סג אסיאתשנ"ח", -הלפרין, הרב מרדכי, "רפואה והלכה בישראל: ציוני דרך תש"ח
65-33 

אלמגור -ות איתור השורשים הביולוגיים", בתוך ר' כהןהלפרין, הרב מרדכי, "הגדרת הורות וזכ
 188-161, ירושלים, תשס"ב, עמ' דילמות באתיקה רפואית)עורך(, 

http://www.medethics.org.il/articles/conference2/R9981123.asp
http://www.medethics.org.il/articles/conference2/R9981123.asp
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הלפרין, הרב מרדכי, "מעמד הלכתי של הנולד מהזרעה מלאכותית לאחר מות אביו", בתוך: י' שביב 
, אלון שבות, תשס"ה, םדברים שיש להם שיעור: עיונים ובירורים במצוות כיבוד אב וא)עורך(, 

 180-159עמ' 

 , ירושלים, תשס"חקביעת רגע המוות: אסופת מאמריםהלפרין, הרב מרדכי )עורך(, 

פח -פז אסיאשו"ת",  –הלפרין, הרב מרדכי והרב אשר בוש, "על החלטת מועצת הרה"ר מתשמ"ז 
 99-70)תש"ע(, עמ' 

 קס-ד )תשי"ב(, עמ' קנט ההתורה והמדינהרבנות הראשית לישראל, "וזה דבר השמיטה", 

 , ירושלים, תש"ך בצאת השנההרבנות הראשית לישראל, 

, ירושלים, 'בני ישראל': פסקי הלכה ומקורות לבירור דינם ושאלת מוצאםהרבנות הראשית לישראל, 
 תשכ"ב

 ד-ג )תש"ז(, עמ' ב-ב קול תורה, "בעניין ניתוחי מתים", אייזיק הרצוג, הרב יצחק

, "הערות לדברי ידי"נ חברי הגאון הגדול המפורסם ראשל"צ שליט"א", אייזיק קהרצוג, הרב יצח
 קנח-ד )תשי"ב(, עמ' קמז התורה והמדינה

 24-13ד )תשמ"ג(, עמ'  תחומין, "על הקמת המדינה ומלחמותיה", אייזיק רב יצחקההרצוג, 

 "טג, ירושלים, תשמ-, כרך אתחוקה לישראל על פי התורה, אייזיק הרצוג, הרב יצחק

 , ירושלים, תש"ןפסקים וכתבים, אייזיק הרצוג, הרב יצחק

 , פורים, ירושלים, תשנ"דמקראי קודשהררי, הרב משה, 

 , א, ירושלים, תשס"אהלכות כלי חשמל בשבת וביום טוב קדושת השבת:הררי, הרב משה, 

נחלים, , תורת ארץ ישראל: הוראת התלמוד במשנת הראי"ה: הגות, חזון ומעשההרשקוביץ, משה, 
 תשס"ז 

 ו, מיאמי ביטש, תשל"ח ,שערי טהרוולק, הרב שמואל א', 

 , ניו יורק, תשי"חשו"ת זקן אהרוןוולקין, הרב אהרון, 

, חוות דעת של המחלקה למשפט "מעמדם של בני העדה האתיופית לעניין ממזרות"ויגודה, מיכאל, 
             עברי במשרד המשפטים, מיום ט' אייר תשס"ח, מתוך אתר:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaat/ 

ויגודה, מיכאל, "פדיון שבויים וגופות תמורת שחרור מחבלים", חוות דעת של המחלקה למשפט עברי 
 מתוך אתר:במשרד המשפטים, מיום ח' תשרי תשס"ט, 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaat/ 

 82-53ז )תשמ"ו(, עמ'  תחומיןויטמן, הרב זאב, "זריעה באמצעות מכשיר גרמא בשביעית", 

 410-401טו )תשנ"ה(, עמ'  ומיןתחויטמן, הרב זאב, "חליבה בגרמא )ב(", 

 פה-רטז )תשנ"ג(, עמ' עט-רטו מוריהוייס, הרב אשר ז', "בעניני גרות", 

 רטו-ט )תשכ"ו(, עמ' קצגנעם וינברג, הרב יחיאל י',  "הפלת עובר באשה חולנית", 

 384-382יב )תשנ"ב(, עמ'  תחומיןוינברג, הרב יחיאל י', "נתוחי מתים במדינת ישראל" , 

 , ירושלים, תשט"זהסירו מכשול מדרך עמיברג, הרב אליעזר י', ולדינ

 תשנ"ח-כב, ירושלים, תש"ה-, אציץ אליעזרשו"ת ולדינברג, הרב אליעזר י', 

 326-314ד )תשמ"ג(, עמ'  תחומיןולדמן, הרב מנחם, "דעת חכמי ישראל על יהודי אתיופיה", 

ח )תשמ"ז(, עמ'  תחומיןחילופי מכתבים",  :"הרב הרצוג זצ"ל על יהודי אתיופיהולדמן, הרב מנחם, 
132-122 

 272-243טז )תשנ"ו(, עמ'  תחומיןולדמן, הרב מנחם, "שיבתם ליהדות של בני ה"פלשמורה", 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaat/
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/MishpatIvri/HavotDaat/
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 , ימין אורד, תשנ"ובני ה"פלשמורה" ושיבתם ליהדות לאור ההלכהולדמן, הרב מנחם, 

 רכז-)תשי"ב(, עמ' רכאד  התורה והמדינהולנר, הרב משה ד', "גיוס נשים לצבא", 

 שיח-תשי"ז(, עמ' שטו-ח )תשט"ו-ז התורה והמדינהולנר, הרב משה ד', "זכויות וסמכויות הרופא", 

 תל אביב, תשכ"גב, –א, קובץ שיעוריםוסרמן, הרב אלחנן, 

ה )תשמ"ד(,  תחומיןורהפטיג, הרב איתמר והרב זלמן נ' גולדברג, "קביעת אמהות, בשולי הדברים", 
 274-268עמ' 

 10-9א )תש"ם(, עמ'  תחומיןורהפטיג, הרב איתמר, "עם הקובץ", 

, א' תחוקה לישראל על פי התורהורהפטיג, הרב איתמר, "מבוא", בתוך: הרב יצחק אייזיק הרצוג, 
 כד-ורהפטיג )עורך(, ירושלים, תשמ"ט, חלק א', עמ' כב

 212-193)תשמ"א(, עמ' ב  תחומיןורהפטיג, הרב יעקב, ""לא תחנם" ומשמעותו בימינו", 

 מה-יח )תשל"ו(, עמ' לח תורה שבעל פהורנר, הרב שמואל ב', "רצח מתוך רחמים לאור ההלכה", 

ב, ירושלים,  בצמת התורה והמדינהורנר, הרב שמואל ב', "בדין מילת גרים", בתוך: י' שביב )עורך(, 
 23-10תשנ"א, עמ' 

 , ירושלים, תש"ו ריםבעיות וברו -לאור ההלכה זווין, הרב שלמה י', 

, מרכז הנהגה, מלחמות ותקומה –מלכות יהודה וישראל: אסופת מאמרים זולדן, הרב יהודה, 
 שפירא, תשס"ב

 357-348כג )תשס"ג(, עמ'  תחומיןזולדן, הרב יהודה, "מינוי נכרים לתפקידים ציבוריים", 

 נ-א(, לגיג )תשל" תורה שבעל פהז'ולטי, הרב יעקב ב', "בדיני קבלת גרים", 

-ט )תשס"ד(, עמ' צה עטרת שלמהזילברשטיין, הרב יצחק, "חובת הטיפול הרפואי בילודים ובפגים", 
 קד

  , מרכז שפירא, תשס"הנחלת יעקביעקב, הרב זיסברג, 

חבר הרבנים שעל יד הפועל המזרחי, "הצעה מנומקת להוראות לסידורים חקלאיים לשנת השמיטה 
 קלט-ד )תשי"ב(, עמ' קלז ההתורה והמדינתשי"ב הבעל"ט", 

 , ירושלים, תש"םמשאת משה: שיעורי הלכה על מסכת יבמות כתובותחברוני, הרב אברהם מ', 

 59-42ד )תשמ"ז(, עמ'  ברקאיטולידנו, הרב פנחס ב', "שו"ת בענין חולה מסוכן", 

 , ירושלים, תשס"ושו"ת ברית שלוםטולידנו, הרב פנחס ב', 

בצמת התורה י' שביב )עורך(, הרב "שחרור בני ישיבות מגיוס", בתוך:  טוקצינסקי, הרב יחיאל מ',
 220-212ג, ירושלים, תשנ"א, עמ'  והמדינה

 , ירושלים, תשנ"ד, גשר החייםטוקצינסקי, הרב יחיאל מ'

 ד-א )תש"ט(, עמ' ג התורה והמדינהטכורש, הרב כתריאל פ', "להופעת הקובץ", 

 צח-א )תש"ט(, עמ' פט התורה והמדינהת מצוה או חובה", טכורש, הרב כתריאל פ', "מלחמת רשו

-ח )תשי"ז(, עמ' קפו-ז התורה והמדינהטכורש, הרב כתריאל פ', "לאחדות התורה ולאחדות האומה", 
 רמג

 , ירושלים, תשכ"טחידושי הגרנ"טטרופ, הרב נפתלי, 

 , ירושלים, תשס"הילקוט יוסף: אוצר דינים לאשה ולבתיוסף, הרב יצחק, 

 לט-יט )תשל"ז(, עמ' ט תורה שבעל פהסף, הרב עובדיה, "מבצע אנטבה בהלכה", יו

 36ב )תשל"ט(, עמ'  צמתיוסף, הרב עובדיה, "לאחר העיון בפוסקים, והתיעצות עם גדולי תורה", 

 י )תש"ן(, עמ'  תחומיןיוסף, הרב עובדיה, "מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש", 
47-34 
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 תשס"ד-י, תשי"ד-ירושלים, א ,שו"ת יביע אומרבדיה, יוסף, הרב עו

 , ירושלים, תשמ"ח חידושי הריטב"א למסכת יבמות)מהדיר(, יפה'ן, הרב אהרון 

הרבנות כהן, הרב יואל, "הרבנות הראשית ושאלת הר הבית", בתוך: א' ורהפטיג וש' כ"ץ )עורכים(, 
 786-763עמ' , תשס"ב, שבעים שנה ליסודה, ירושלים –הראשית לישראל 

 89-54(, עמ' ה)תשמ"לט  אסיא סקירה ביבליוגרפית", - , "נתוחי מתים בהלכההרב קלמן כהנא,

 116-106ד )תשמ"ד(, עמ'  תחומיןכלאב, הרב אברהם י' ה', "שחרור שבויים תמורת בני ערובה", 

הרבנות כים(, כץ, הרב שמואל, "יומן פעילות של הרבנות הראשית", בתוך: א' ורהפטיג וש' כ"ץ )עור
 1458-1455, ירושלים, תשס"ב, עמ' שבעים שנה ליסודה –הראשית לישראל 

 111-101ג )תש"ע(, עמ'  בנתיב החלבכץ, הרב שמואל, "הגריא"ה הרצוג זצ"ל ותעשיית החלב", 

 קכח-א )תשי"ח(, עמ' קכה נעםכשר, הרב מנחם מ', "הזרעה מלאכותית", 

 ם, תשס"ג, ירושלייחל ישראללאו, הרב ישראל, 

לב, זאב, "מדינה יהודית בעידן הטכנולוגיה המודרנית על פי ההלכה", בתוך: הרב ש' ישראלי, הרב נ' 
, (, ספר יובל לכבוד מורנו הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק שליט"אלאם וי' רפאל )עורכים

 תתקס-יורק, תשמ"ד, עמ' תתקלז-ניו-ב, ירושלים

 , בני ברק, תשל"בהגור ארילוואי, הרב יהודה, 

 סא-תשי"ד(, עמ' נה-ו )תשי"ג-ה התורה והמדינה, "גיוס נשים", ה' לוין, הרב יששכר

 94-82יג )תשל"א(, עמ'  תורה שבעל פהליכטנשטיין, הרב אהרן, "גירות: לידה ומשפט", 

 79–63, כג )תשס"ט(, עמ' עלון שבות בוגריםליכטנשטיין, הרב משה, "גר או תושב?", 

 138–115יט )תשנ"ט(, עמ'  תחומיןהרב צבי, "ביטול גיור כשקבלת המצוות היתה פגומה", ליפשיץ, 

 , ירושלים, תשס"אשו"ת נודע ביהודהלנדא, הרב יחזקאל, 

", היבט רפואי –: הפלות ו'הסבת המינים' מאיר, דוד מ', "שאלות הלכתיות לאור הרפואה המתחדשת
 קיא-גיח )תשל"ו(, עמ' ק תורה שבעל פה

 48-37ח )תשמ"ח(, עמ'  תחומיןבשבת",  –, יאיר, "עגלת נכים חשמלית מאיר

 45-36)תשס"ו(, עמ'  66 אמונת עתיך"עיונים במצוות פדיון שבויים", מבצרי, אשר, 

 צילום, תל אביב, תשכ"ג  מהדורת, שדי חמד השלםמדיני, הרב חיים, 

 , ירושלים, תשס"ח שו"ת המהרשד"םמודינא, הרב שמואל, 

-148ט )תשס"ח(, עמ'  שערי צדקהרב יגאל, "תביעת מזונות בבית משפט לענייני משפחה",  מוניסר,
131 

 , פתח תקוה, תשס"חהמשפט וישראל: דיני ממונות על פי משפט התורהמוניסר, הרב יגאל, 

 , ירושלים, תשס"בקרית ספרמטראני, הרב משה, 

 56-55א )תשל"ז( עמ'  צמת"עגלות נכים", מכון צומת ,

 16-13ג )תש"ם(, עמ'  צמתשמיטה", צומת, " מכון

 26-25ד )תשמ"ב(, עמ'  צמת"עגלת נכים חשמלית",  מכון צומת,

          מכון צומת, "פוסקי הלכה", מתוך אתר:
ID=61http://www.zomet.org.il/?CategoryID=199&Article 

          מכון צומת, "מיקרופון והגברת קול", מכון צומת, מתוך אתר:
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=251&ArticleID=116 

           למי מיועד ההיתר?", מתוך אתר: –"קלנועית בשבת מכון צומת, 
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=208&ArticleID=170 

http://www.zomet.org.il/?CategoryID=199&ArticleID=61
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=199&ArticleID=61
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=251&ArticleID=116
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=251&ArticleID=116
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=208&ArticleID=170
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=208&ArticleID=170
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 , בני ברק, תשל"גאמרי דודמלינובסקי, הרב דוד א', 

 17-16ד )תשמ"ז(, עמ'  ברקאי"מכתב הרבנות הראשית לישראל אל מנכ"ל משרד הבריאות", 

            , ה' חשון תשס"ג, מתוך אתר:"בשבעעיתון "רצח?",  –מלמד, הרב אליעזר, "הפלת עוברים 
http://yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=996 

 , כפר חסידים, תשס"ודי בארמן, הרב דוד י', 

 , ירושלים, תשנ"ומספד תמרורים: קובץ הספדים שנשאו לזכר מרן הרב שאול ישראלי

מתוך אתר:  ,, תשס"וכנס פוע"ההיבטים הלכתיים",  –ר, הרב יונה, "השתלת עוברים מצג
http://www.puah.org.il/ViewArticle.aspx?ArticleId=160 

 172–153ד )תשמ"ג(,  תחומיןנבון, הרב יעקב, "הצלת יחיד ורבים בכלל ובמלחמה בפרט", 

 , ירושלים, תשנ"ושער המלךרב יצחק, הנוניס, 

 , ירושלים, תרצ"ומשנת הרברב משה צ', נריה, ה

 , ירושלים, תשי"בקונטרס הויכוחנריה, הרב משה צ', 

 , תל אביב, תשי"גלהלכות מדינה: תשובה לשואליםנריה, הרב משה צ', 

 תל אביב, תשי"ז, המדינה בהלכהנריה, הרב משה צ', 

 הראה, תשנ"ב, כפר בירורי הלכות ועיוני הליכות -צניף מלוכה נריה, הרב משה צ', 

 , ירושלים, תשס"גחידושי רבנו הגרי"ז על התורהסאלאווייצ'יק, הרב יצחק ז', 

 צה-תשי"ז(, עמ' עד-ח )תשט"ו-ז התורה והמדינהסגל, הרב יהודה, "על המשפט החילוני בארץ", 

 ,עד )תש"ל(-עג אור המזרח ישראל ומלחמת מצוה בזמן הזה", סולובייצ'יק, הרב אהרן, "יישוב ארץ
 114–106' עמ

 , ספר אהבה, ירושלים, תשנ"טפרח מטה אהרוןסולובייצ'יק, הרב אהרן, 

 , ירושלים, תשנ"זבית הלוי על התורה סולובייצ'יק, הרב יוסף ד',

 , פ' פלאי )עורך(, ירושלים, תשל"העל התשובהסולובייצ'יק, הרב יוסף ד', 

 128-122)תשמ"א(, עמ' ק  אור המזרחסולובייצ'יק, הרב משה, "בדין תינוק המבחנה", 

 , ירושלים, תשס"השו"ת הבית חדש ,סירקיס, הרב יואל

 ו, בני ברק, תשס"ח  שו"ת שמע שלמהעמאר, הרב שלמה מ', 

 צילום, ירושלים, תשס"ד מהדורת, שו"ת שאילת יעבץעמדין, הרב יעקב, 

–43)תשנ"ה(, עמ'  5 אמונת עתיךדרכו של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל",  –עמיחי, יהודה, "'זהב הארץ' 
47 

 , בני ברק, תשנ"ובד קודשפוברסקי, הרב ברוך ד', 

 כא-יד )תשלא(, עמ' י נעםפינק, הרב יעקב, "יהדות וגרות", 

 62-58כח )תשס"ח(, עמ'  תחומיןפינקלשטין, ברוך, "דרך לטיהורם של ממזרים", 

 תשע"א-ט, ברוקלין, תשי"ט-, אאגרות משהפיינשטיין, הרב משה, 

 , ירושלים, תשס"דחידושים וביאורי סוגיות -בית ישי הרב שלמה,  פישר,

ב ברקאי פלס, חיים י', "בבעיית החליבה בשבת בהתישבות הדתית בא"י )סקירה היסטורית(", 
 132-108)תשמ"ה(,עמ' 

תשי"ד(, עמ' -ו )תשי"ג-ה התורה והמדינהפרידמן, הרב נתן צ', "צו החיים: על דבר 'אאותנזיה'", 
 ברל-רכ"ז

 , ירושלים, תשס"דפסקי דין ומאמרים בעניני גיורפריס, הרב יהודה )עורך(, 
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 , ירושלים, תשל"ושו"ת הר צביפרנק, הרב צבי, 

 נו-ז )תשכ"ד(, עמ' לו נעםצוויג, הרב משה י"ה, "על הפלה מלאכותית", 

 78–64כה )תשס"ה(, עמ'  תחומיןצוריאל, הרב משה, "הפלת עובר שאובחנה אצלו מחלה קשה", 

 462-458יא )תש"ן(, עמ'  תחומיןצוריאל, הרב משה, "המאבק על ארץ ישראל מול אויבנו", 

 ירושלים, תשכ"ט, אוצר הפוסקיםקארו, הרב יוסף בן אפרים, 

 , ירושלים, תרפ"א הרצאת הרב, יצחקקוק, הרב אברהם 

 , ירושלים, תשמ"השו"ת דעת כהן, צחקקוק, הרב אברהם י

 , ירושלים, תשמ"השו"ת משפט כהן ,צחקקוק, הרב אברהם י

 ג, ירושלים, תשנ"ט-, אשמונה קבצים, צחקקוק, הרב אברהם י

 צילום, ירושלים, תשס"ה  מהדורת, אורות, צחקקוק, הרב אברהם י

 , הרב ש"ח אבינר )עורך(, ירושלים, תשס"הדברים –שיחות הרב צבי יהודה , הודהקוק, הרב צבי י

 פח-יח )תשל"ו(, עמ' פב תורה שבעל פהתייסר", קוק, הרב שמחה, "הריגת אדם מ

עטורי , קורן, הרב זלמן מ', "תזכיר בעניין עמדת הרבנות הראשית לדורותיה בשאלת הר הבית"
  31-27' )תשס"א(, עמ 201 כהנים

 תשס"ט-יז, ניו יורק, תשלח-, אשו"ת משנה הלכותקליין, הרב מנשה, 

 55-51ד )תשנ"ה(, עמ' -ג בשדה חמדת שחרור מחבלים", קליינשפיז, הרב אהרן, "פדיון שבויים תמור

ב, ירושלים,  בצמת התורה והמדינהקפלן, הרב מאיר, "מצות קבלת גרים", בתוך: י' שביב )עורך(, 
 28-24תשנ"א, עמ' 

 מה-טז )תשל"ג(, עמ' מדנעם קצנלנבוגן, הרב רפאל, "דין כיבוש ארץ ישראל", 

בלי קבלת מצוות אמתית ולאחר זמן התחיל לשמור מצוות", קראוס, הרב מרדכי י', "בענין גרות 
 רא-, יח )תשס"ה(, עמ' קפומבית לוי

 קכג-א )תשי"ח(, עמ' קיאנעם קרויזר, הרב דוב מ', "הזרעה מלאכותית", 

 12-11ה )תשמ"ט(, עמ'  ברקאיקרונה, משה, "למרנן ורבנן", 

 336–310)תשמ"ז(, עמ'  ח תחומין"מסירת שטחי א"י לנכרים",  ,קריגר, הרב בן ציון

-40טו )תשנ"ה(, עמ'  תחומיןבן ציון, "האם יש לקיים הסכם שלום הסותר את התורה?",  הרב קריגר,
32 

 , בני ברק, תשל"גחזון אישקרליץ, הרב אברהם י', 

 , מעלה אדומים, תשנ"גמלומדי מלחמהרבינוביץ', הרב נחום, 

 , חלק ג, ירושלים, תשס"טשבת ארחותרובין, הרב יצחק מ' והרב יוסף ש' גלבר, 

לא )תש"ן(,  תורה שבעל פהבהלכה",  –רובינשטיין, הרב שמואל ת', "שחרור מחבלים תמורת שבויים 
 לא-עמ' כו

 65-59ב )תשל"ב( עמ'  מורשהרוזן, הרב ישראל, "ההלכה והחיים המודרניים", 

 9-8ב )תשל"ט(, עמ'  צמתרוזן, הרב ישראל, "פתח דבר", 

 440-428ב )תשמ"א(, עמ'  תחומיןשראל, ויאיר מאיר, "מיכשור הלכטכני לשמיטה", רוזן, הרב י

רוזן, הרב ישראל, "פתרונות הלכטכניים לשימוש בשבת במחשב המיועד לקליטה ולקבלת חולים", 
 30-27לד )תשמ"ג(, עמ'  אסיא

 10–8ז )תשמ"ו(, עמ'  תחומיןרוזן, הרב ישראל, "עשור למכון "צמת"", 

 392-371טו )תשנ"ה(, עמ'  תחומיןישראל, "מיקרופון ורמקול בשבת",  רוזן, הרב
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, ירושלים, גאון בתורה ובמידותשריר )עורך(,  א"יהרב רוזן, הרב ישראל, "שר תורה ומדינה", בתוך: 
 240-235עמ'  תשנ"ט,

 27-17יט )תשנ"ט(, עמ'  תחומיןרוזן, הרב ישראל, "נשים בתפקידים ציבוריים", 

                                                מתוך אתר: ,שראל, )תש"ס( מכתב לרבני קהילותרוזן, הרב י

forums.co.il/topic.asp?topic_id=2274116&forum_id=771-http://bhol 

 222-209כא )תשס"א(, עמ'  תחומיןרמות הלכתיות כתקנות ציבור", רוזן, הרב ישראל, "הע

 121–113יא )תשס"ב(, עמ'  אקדמותרוזן, הרב ישראל, "על "הערמות" כמדיניות הלכתית", 

 105-99)תשס"ד(, עמ'  15 בד"דעמיתים או עימותים?",  –"הלכה וטכנולוגיה  רוזן, הרב ישראל,

  אתר:מתוך , 03.11.04", הצופהמתוך עיתון " ון אישי".זכר –רוזן, הרב ישראל , "פרופ' לב 
http://www.hazofe.co.il/web/newsnew/katava6.asp?Modul=24&id=27636&Word=&

gilayon=2170&mador 

        אתר:מתוך (, 9.9.07נוע תנוע" ) –הרב ישראל, "ואף על פי כן רוזן, 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/634/320.html 

       רוזן, הרב ישראל, "אספקת מים בשבת במבנים רבי קומות", מכון צומת מתוך אתר:
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=277&ArticleID=654 

כג  תחומיןרוזן, הרב ישראל, "ישוב באירוע פיגוע נסיעת עובדת סוציאלית ומנהיג ציבור בשבת", 
 88–73)תשס"ג(, עמ' 

-99כו )תשס"ו(, עמ'  תחומיןעקרון הלכטכני ויישומיו",  –חשמלי בשבת  רוזן, הרב ישראל, "שינוי זרם
83 

 175-170יא )תשנ"א(, עמ'  תחומיןרוזנפלד, הרב שלמה, "חליבה בדרך גרמא", 

 42–33כט )תשס"ז(, עמ'  צהררונס, יצחק, "שאלות על מוסר מלחמה יהודי ואמנות בינלאומיות", 

      אתר:מתוך , 5.11.09", מקור ראשוןך עיתון "דק", מתוהרב שבתי, "הסגרה עם משפט צ ,רפפורט
http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6779&kod=2220 

ט )תשמ"ח(,  תחומיןמלחמות בין האומות", תוקפן של  -שביב, הרב יהודה, "'זכור מלחמה אל תוסף' 
 230–205עמ' 

 96-92)תשנ"ו(, עמ'  146 עלון שבותשביב, הרב יהודה, "איש ימיני", 

(, הרבנות הראשית שביב, הרב יהודה, "רפואה ורופאים", בתוך: א' ורהפטיג וש' כ"ץ )עורכים
 400-395, תשס"ב, עמ' שבעים שנה ליסודה, ירושלים –לישראל 

שנתון המשפט ן, אליאב, "תלמוד בבלי עם "הלכה ברורה" ו"בירור הלכה", מסכת סוכה", שוחטמ
 430-409תשל"ו(, עמ' -ד )תשל"ה-ג העברי

–337יג )תשנ"ג(, עמ'  תחומין"מעמדם ההלכתי של בתי המשפט במדינת ישראל", שוחטמן, אליאב, 
370 

 , ירושלים, תשס"דמורשת משה יבמותשטיינהויז, הרב משה, 

 124-107, א )תשל"ו(, עמ' ספר אסיאאברהם, "הפלה מלאכותית לאור ההלכה", ינברג, שט

-106, א )תשל"ו(, עמ' ספר אסיא"ההפלה המלאכותית במקרה של אדמת בהריון",  שטינברג, אברהם,
98 

 38-5(, עמ' תשל"ח)יט  אסיאלאור ההלכה",  -שטינברג, אברהם, "רצח מתוך רחמים 

 ג )תשמ"ג(, עמ'  אסיאספר חלק ב': היבטים הלכתיים",  –עת רגע המות שטינברג, אברהם, "קבי
423-404 

 77-56(, עמ' מ"ח)תש מד אסיאקביעת רגע המוות והשתלת לב", שטינברג, אברהם, "

http://bhol-forums.co.il/topic.asp?topic_id=2274116&forum_id=771
http://www.hazofe.co.il/web/newsnew/katava6.asp?Modul=24&id=27636&Word=&gilayon=2170&mador
http://www.hazofe.co.il/web/newsnew/katava6.asp?Modul=24&id=27636&Word=&gilayon=2170&mador
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/634/320.html
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=277&ArticleID=654
http://www.zomet.org.il/?CategoryID=277&ArticleID=654
http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6779&kod=2220
http://www.moreshet.co.il/web/drashot/drashot2.asp?id=6779&kod=2220
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 16-5נד )תשנ"ד(, עמ' -נג אסיאסקירת עמדות",  –שטינברג, אברהם, "קביעת רגע המוות 

 ז, תשס"ו-, ירושלים, ארפואית אנציקלופדיה הלכתיתשטינברג, אברהם, 

 79פח )תש"ע(, -פז אסיאדעת הגר"מ שטרנבוך",  -נשימתי -חוק מוות מוחישטינברג, אברהם, "

 , בני ברק, תשנ"חגירות כהלכתהשטרן, הרב שמואל א', 

 סב-תשי"ז(, עמ' לט-)תשט"זח -ז התורה והמדינהשטרן, הרב שמואל ט', "שירות לאומי של נשים", 

קיד  אוצרות ירושליםרב משה, "אם מותר להשתמש בשבת ויו"ט ברמקול חדש", שטרנבוך, ה
 ריח-)תשל"ג(, עמ' ריז

 תשס"ט-ה, ירושלים, תשנ"ב-, אשו"ת תשובות והנהגותשטרנבוך, הרב משה, 

 , בני ברק, תשנ"גאבי עזרישך, הרב אלעזר מ', 

קיא -קי אור המזרחואה היום(", דרי איסור רבית דרבנן )וההשלכות מזה לדיני הלשכטר, הרב צבי, "ג
  285–280)תשמ"ג(, עמ' 

 301-294ד )תשס"ב(, עמ'  קול צבישכטר, הרב צבי, "בדין גר דן את חברו", 

 137-119נ )תש"ן(, עמ' -מט אסיאשכטר, הרב צבי, "בדיני מת וגברא קטילא", 

 , ניו יורק, תשנ"בארץ הצבישכטר, הרב צבי, 

 נה-כ )תש"ט(, עמ' נג קול תורהית של המועצה למען השבת", שכטר, יוסף מ', "הועדה התורנ

 , ירושלים, תשל"זשו"ת בני עמישלוש, הרב דוד, 

 , נתניה, תשמ"חנדחי ישראל יכנס: על יהודי חבש )אתיופיה( המכונים פלשיםדוד, ב שלוש, הר

, הראל ספרת מצוה", בתוך: א"ח שנוולד )עורך(, קי, הרב מנשה, "מלחמת רשות ומלחמשמרלובס
 87–47, עמ' 2000חיספין, 

 א, ירושלים, תש"ןמנחת אברהם  שפירא, הרב אברהם,

, לאור ההלכה –גניקולוגיה, פוריות, ילודים שפירא, הרב אברהם, "דברי סיום", בתוך: י' קטן )עורך(, 
 ירושלים, תשנ"ג

 20-17 נד )תשנ"ד(, עמ'-נג אסיא ,"קביעת מוות מוחי עפ"י ההלכה"שפירא, הרב אברהם, 

 38)תשנ"ה(, עמ'  5 לאמונת עתיךשפירא, יוסק'ה, "המכון לחקר המצוות התלויות בארץ", 

 , ניו יורק, תש"ישו"ת אור המאירשפירא, הרב מאיר, 

 קמב-א )תשי"ח(, עמ' קלח נעם שפירא, הרב משה א"ל, "הזרעה מלאכותית",

 351–333יד )תשנ"ד(, עמ'  ומיןתחשפרן, הרב יגאל ב', "טיפול רפואי בהורים בניגוד לרצונם", 

-159יד )תשנ"ד(, עמ'  תחומיןשרמן, הרב אברהם ח', "מעמד בית דין פנימי של תנועה על פי ההלכה", 
164 

תורה שרמן, הרב אברהם ח', "משפט ומוסר מלחמה: המלחמה בטרור בהשקפת תורת ישראל", 
 פו-מג )תשס"ב(, עמ' סג שבעל פה

 403-392כב )תשס"ב(, עמ'  תחומיןגופית אצל זוג פרוד", -ה חוץשרמן, הרב אברהם ח', "הפריי

גאון בתורה שריר )עורך(,  א"יפרקי חיים", בתוך: הרב  –שריר, הרב אברהם י', "איש אמת וענוה 
 98–11עמ'  ירושלים, תשנ"ט, ובמדות,

 440–426כה )תשס"ה(, עמ' תחומין שריר, הרב אברהם י', "אתיקה צבאית על פי ההלכה", 

 50-43כט )תשס"ז(, עמ'  צהרהתבוננות ערכית",  –"מבצע 'שינוי כיוון'  הרב אברהם י', ,שריר

 78–67לא )תשס"ח(,  צהרקידוש השם במלחמת מצוה",  על"שריר, הרב אברהם י',  

 , חיספין, תשנ"חתורת ארץ ישראל לאור משנת הראי"השרלו, הרב יובל, 
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 ג. ספרות מחקר בעברית

 קתדרהצבא ומלחמה במחשבת ההלכה של הרב שלמה גורן",  –מלחמה הלכה וגאולה אדרעי, אריה, "
 148-119)תשס"ח(, עמ'  125

 209-178כד )תש"ע(, עמ' אקדמות אדרעי, אריה, "'ואין אחריותם עלינו': עוד לפולמוס הגיור", 

היהדות,  חברה והיסטוריה, הכינוס השנתי למחשבתאורבך, אפרים א', "הלכה והיסטוריה", בתוך: 
 423-411, תש"ם, עמ' ירושלים

 , ירושלים, מהדורה שניה מתוקנת, תשמ"גפרקי אמונות ודעות -, חז"ל אורבך, אפרים א'

 1984, גבעתיים, ההלכה מקורותיה והתפתחותהאורבך, אפרים א', 

עיון במשמעויות  -על גבול התמורה אחיטוב, יוסף, "מלחמות ישראל ו'קדשות החיים'", בתוך: 
 , ירושלים, תשנ"הודיות בימינויה

 , תל אביב, תשס"דתמורות בחברה הישראליתאייזנשטדט, שמואל נ', 

 115-83ב )תשל"א(, עמ'  דיני ישראלאינדיג, יצחק, "חיוב מזונות בנולד מהזרעה מלאכותית", 

  286-263ח )תשמ"ז(, עמ'  תחומיןאלון, מנחם, "דיני הסגרה במשפט העברי", 

 309-304ח )תשמ"ז(, עמ'  תחומיןסוס המערכת המשפטית על דיני התורה", אלון, מנחם, "בי

 , ירושלים, מהדורה ג, תשמ"חהמשפט העבריאלון, מנחם, 

 65-34ז )תשל"ו(, עמ'  משפטיםאנגלרד, יצחק, "מחקר המשפט העברי, מהותו ומטרותיו", 

הפרקליט ידיאולוגיה", אנגלרד, יצחק, "הבעיה ההלכתית של מסירת שטחים מארץ ישראל: משפט וא
 34–13מא )תשנ"ג(, עמ' 

כב  דיני ישראלבורגנסקי, חיים, "יחסו ההלכתי של הרב ישראלי לסוגיית החזרת השטחים", 
 267-241)תשס"ג( עמ' 

 72-49(, עמ' 2003) 7 תרבות דמוקרטית פסיקת הלכה בסוגיות מדיניות", בורגנסקי, חיים, "עוד על

והרב שאול ישראלי למדינת  מלכה: יחסם ההלכתי של הרב י"א הרצוגבורגנסקי, חיים, "קהילה ומ
, ירושלים, במאה העשרים דת ומדינה בהגות היהודיתבתוך: א' רביצקי )עורך(,  ישראל",

 294-267תשס"ה, עמ' 

 שיט-, עמ' שא(תשמ"ה-תשד"ם)יב  דיני ישראלבלידשטיין, יעקב, "ערכי משפט ויהדות", 

 , רמת גן, תשס"את מדיניים במשנת הרמב"םעקרונובלידשטיין, יעקב, 

בלידשטיין, יעקב, "תורת המדינה במשנת הרב שאול ישראלי", בתוך: מ' בר און וצ' צמרת )עורכים(, 
 364–350, ירושלים, תשס"ב, עמ' דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל –שני עברי הגשר 

שנתון המשפט טיית שופט מן הדין", מנחם, חנינה, "יחס התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי לס-בן
 134-113ח )תשמ"א(, עמ'  העברי

 , ירושלים, תשע"אהפוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית –, החזון איש בראון, בנימין

הכינוס השנתי  –גאולה ומדינה ברויאר, מרדכי, "הדיון בשלוש השבועות בדורות האחרונים", בתוך: 
 57-49, עמ' , ירושלים, תשל"טלמחשבת היהדות

 193-173(, עמ' 2008) 18 פוליטיקה", 2008-1948נורי, דליה, "שבויים בתרבות הישראלית -גבריאלי

מענה הלכתי, אמוני או טבעי, ל"התנגשויות" הלכה ומציאות",  –גוטל, נריה מ', "השתנות טבעים 
 47–33(, עמ' 1998) 7 ב.ד.ד

, חיבור לשם קבלת תואר בפסיקתו של הרב קוקהלכתיים -שיקולים הלכתיים ומטאגוטל, נריה מ', 
 דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"א
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, חדשים גם ישנים: שיקולים הלכתיים ומטא הלכתיים בפסיקתו של הרב קוקגוטל, נריה מ', 
 ירושלים, תשס"ה

"אידאולוגיה כמסד הלכתי? הלכה גלויה ואמירה סמויה בהלכת מפקד  הרב נריה מ', ,גוטל
    בדרכי שלום: עיונים בהגות יהודית, מוגשים לשלום האוכלוסין", בתוך: ב' איש שלום )עורך(, 

 606-589, עמ' 2007, ירושלים, רוזנברג

 1954, תל אביב, ההלכה והמדינהגולדמן, אליעזר, 

 , ירושלים, תשנ"זמחקרים ועיונים: הגות יהודית בעבר ובהווהגולדמן, אליעזר, 

תחומי בפסיקותיו של הרב משה -לכה ופסיקת הלכה בעולם משתנה: עיון ביןה ,גורדין, הראל
 2007, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, פיינשטיין

, פרשת 376, מס' דף שבועיגלר, יעקב, "עליית עדת 'בני ישראל' מהודו והשתלבותה בקרב ישראל", 
 ע"ש הלנה ופאול שולמן, אוניברסיטת בר אילן, תשס"א שמות, המרכז ללימודי יסוד ביהדות

גופית והשלכותיה על דיני יבום וחליצה", -גרין, יוסי, "הולדה לאחר מיתה באמצעות הפריה חוץ
 243-207ב )תשס"ב(, עמ'  מאזני משפט

רבי שמעון שקופ זצ"ל וכהונת ראש  -גרשוני, שמריה, ""עד אשר אמצא מקום במשכנות לאביר יעקב"
 96-79נ,א )תש"ע(, עמ'  המעיןיבת 'מרכז הרב' מסורות ועובדות", יש

תולדותיו וקורותיו של כפר הרא"ה ע"ש מרן הרב  ייחודו של כפר:הוברמן, חגי, ואברהם נוה, 
 , כפר הרא"ה, תשס"גאברהם יצחק הכהן קוק

כי הבסוס דיוקנו ההלכתי של הרב שלמה גורן: עיונים בשיקולי הפסיקה ודרהולנדר, אביעד י', 
 אילן, רמת גן, תשע"א-, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת ברבמאמריו ההלכתיים

ז )תשנ"ה(, עמ'  עלון שבות בוגריםהכהן, אביעד, "תורת ארץ ישראל בבית מדרשו של הראי"ה קוק", 
132-113 

רביצקי וא'  הלכתיים בפסיקת ההלכה: מתווה ראשוני", בתוך: א'-הכהן, אביעד, "שיקולים מטה
 310-279, ירושלים, תשס"ח, עמ' עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכהרוזנק )עורכים(, 

, ירושלים, מהפכות פרשניות בהתהוותן: ערכים כשיקולים פרשניים במדרשי הלכההלברטל, משה, 
 תשנ"ז

 רלט-צב )תשמ"ג(, עמ' רכח סיניהנשקה, דוד, "על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם", 

חיבור לשם קבלת  ,חשיבה משפטית בישיבות ליטא בראי משנתו של הרב שמעון שקופוזנר, שי ע', ו
 אביב, תשס"ה -אביב, תל-תואר דוקטור, אוניברסיטת תל

 137–95יב )תשס"ד(, עמ' -יא נטועיםוולפיש, אברהם, "השיטה הבריסקאית והקריאה הצמודה", 

 קכד-ז )תשל"ו(, עמ' קכג דיני ישראלדית", וינברגר, יעקב, "רצח מתוך רחמים בהלכה היהו

 , תל אביב, תשמ"טמעבר לנהרי כושולדמן, מנחם, 

ולדמן, מנחם, "הרבנות הראשית לישראל ויהודי אתיופיה", בתוך: א' ורהפטיג וש' כ"ץ )עורכים(, 
 742-737, ב, ירושלים, תשס"ב, עמ' שבעים שנה לייסודה -הרבנות הראשית לישראל 

 , ירושלים, תשמ"חדת ומדינה -חוקה לישראל , ורהפטיג, זרח

סטטמן  חסד", בתוך: ד'-זהר, נעם, "האדם כקניין האלוהים: על מגמת ההתנגדות ההלכתית להמתת
 156-145גן, תשנ"ד, עמ' -, רמתבין דת למוסרוא' שגיא )עורכים(, 

גיא וד' שוורץ זוהר, דוד, "הלאומיות והציונות במשנתו של הרב חיים הירשנזון", בתוך: א' ש
 178–143, רמת גן, תשס"ג, עמ' א (, מאה שנות ציונות דתית)עורכים

נישואים בין קראים לרבניים על פי חכמי ישראל במצרים במאה  זוהר, צבי, "בין ניכור לאחווה:
 39-21)תשמ"ז(, עמ'  32 פעמיםהעשרים", 

 ירושלים, תשנ"ה ,, גיור וזהות יהודית: עיון ביסודות ההלכהזוהר, צבי ואבי שגיא
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מוסף מדעי היהדות: במת האיגוד זוסמן, יעקב, "מפעלו המדעי של פרופסור אפרים אלימלך אורבך", 
 116-7, ירושלים, תשנ"ג, עמ' העולמי למדעי היהדות א

עשרה", בתוך: ע' -תורה ולימודה במרחב העירוני הליטאי במאה התשע זלקין, מרדכי, "עיר של תורה:
 161-131, ירושלים, תשס"ז, עמ' בות ובתי מדרשותישיאטקס )עורך(, 

 , ירושלים, תש"ע מיעוטים במדינה יהודית היבטים הלכתייםחדד, אליעזר, 

  2004, ירושלים, מרן: עובדיה יוסף, הביוגרפיהחן, ניצן ואנשיל פפר, 

, עבודת מחקר לשם קבלת עשרה-דרכי הלימוד בישיבות ליטא במאה התשעטיקוצ'ינסקי, שלמה, 
 תואר מוסמך בהיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית, תשס"ד

יוסט, אריאב, "מאפייני הפסיקה הציבורית במשנתו ההלכתית של הרב שאול ישראלי: הפעלת 
 184-145כח )תשע"א(, עמ'  דיני ישראלהמשטרה בשבת כמקרה מבחן", 

יבונות היהודית במאה פסיקת ההלכה של הרב שאול ישראלי, נוכח אתגר הריוסט, אריאב, 
 2010, עבודה לשם קבלת תואר מאסטר, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, העשרים

 , ירושלים, תשמ"ה, משנתו של הרב קוקירון, צבי

, ירושלים, הציונות הדתית וחזון מדינת התורה בימי ראשית המדינה -הטלית והדגל כהן, אשר, 
1998 

 "ד, ירושלים, תשמגוי של שבתכץ, יעקב, 

 1984, ירושלים, הלכה וקבלהכץ, יעקב, 

, חיבור לשם , 'להחזיר עטרה ליושנה': עיונים במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסףלאו, בנימין
 אילן, רמת גן, תשס"ב-קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר

 97-85)תשס"ד(, עמ'  15 בד"דלחיוב או לשלילה",  –לב, זאב, "טכנולוגיה בשירות ההלכה 

, ירושלים, המחשבה המדינית: מבחר כתבים ב' זיסר )עורך(, :לוק, ג'ון, "על הממשל המדיני", בתוך
 262-215, עמ' 1990

מן ההר אל העם: חייו ופועלו של הראשון לציון הרב הראשי לישראל מייזליש, שאול, ומאיר בניהו, 
 1993, תל אביב, הרב יצחק נסים

כ  שנתון המשפט העבריהלכה בהיתר המכירה של הראי"ה קוק", מלכיאל, אליעזר, "אידיאולוגיה ו
 211–169תשנ"ז(, עמ' -)תשנ"ה

, חיבור לשם קבלת תואר מחשבת ההלכה במשנתו של הרב שלמה זלמן אוירבךמשיח, אמיר, 
 אילן, רמת גן, תשס"ח-דוקטור, אוניברסיטת בר

-136לז )תשמ"ט(, עמ'  עמודיםבת", נחלון, אהרן, "הרב הרצוג זצ"ל וחלקו בפתרון בעיות החליבה בש
131 

 , תל אביב, תשס"גיינםסולובייצ'יק, חיים, 

טולמן, אביעד, "סגירות ופתיחות בתפישת ההלכה: ההיסטוריה האינטלקטואלית של ההלכה ושל ס
תחומיים בעולם החוק -מסע אל ההלכה: עיונים ביןמדעי הטבע", בתוך:  ע' ברהולץ )עורך(, 

 353-335, עמ' 2003, ירושלים, היהודי

 28-9(, עמ' 2010-כו )תש"ע מחקרי משפטסטטמן, דני, "מוסר והלכה: כמה הערות מתודולוגיות", 

עיונים בפילוסופיה של ההלכה",  –סילמן, יוחנן,  "היקבעויות הלכתיות בין נומינאליזם וריאליזם 
 רנא-תשמ"ה(, עמ' רמט-, יב )תשמ"דדיני ישראל

המשפטי של איסור ההפלה במשפט העברי )בהשוואה לשיטות משפט סינקלר, דניאל, "היסוד 
 207-177ה )תשל"ז(, עמ'  (", שנתון המשפט העבריאחרות

-יח שנתון המשפט העבריסינקלר, דניאל, "מעמדה של הרפואה וטיפול רפואי נגד רצונו של החולה", 
 294–265תשנ"ד(, עמ' -יט )תשנ"ב
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מתודולוגיים -פט העברי: היבטים השוואתיים, הלכתייםסינקלר, דניאל, "הזרעה מלאכותית במש
 26–16(, עמ' 2003) 16 המשפטומוסריים", 

 220-189(, עמ' 2001כה ) עיוני משפטספיר, גדעון, "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו", 

פורת, בני, "חמישה מושגים יהודיים של דמוקרטיה ישראלית: מסת פתיחה", בתוך: ב' פורת )עורך(, 
 27–17, ירושלים, תש"ע, עמ' בות על דמוקרטיה יהודיתמחש
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Abstract 

This study is dedicated to the analysis of Rabbi Shaul Yisraeli‟s (1995-1909) halakhic legacy. 

Rabbi Yisraeli, a highly regarded halakhic decisor within the Israeli Religious Zionist 

community, was renowned for his attempts to flesh out appropriate halakhic responses to the 

various halakhic problems arising from life in a modern Jewish state. 

This study analyzes R. Yisraeli‟s approach to halakhic decision-making as reflected in his central 

public decisions and describes his general method of study, the major trends manifest by his 

decisions, and the ways in which these trends influenced the halakhic “give and take” in 

particular cases.  

R. Yisraeli operated from within the Lithuanian halakhic tradition, and accordingly his decisions 

are based upon study of the halakhic sources accepted as authoritative within this tradition. 

Beginning his discussion with the relevant Talmudic passages, R. Yisraeli will regularly proceed 

to examine Maimonides‟ view, as well as that of other standard Rishonim such as Nachmanides, 

Rashba and Ritba, moving from there to the Shulhan Arukh and its supercommentaries. His 

decisions do not rely upon the exhaustive utilization of the vast majority of the responsa 

literature. His examination of the Aharonim focuses primarily on the works of central figures such 

as R. Moses Sofer (Chatam Sofer) and R. Yechezkel Landau (Noda Bi-Yehudah), and from his 

contemporaries he often refers to the works of the Chazon Ish and to those of his teacher Rabbi 

Avraham Isaac Kook. Although R. Yisraeli dedicates a good part of his deliberations to the 

analysis of modern authorities, he does not consider himself bound by their rulings. R. Yisraeli 

subjects the opinions he quotes to critical and independent minded critique, feeling free to 

disagree with their decisions where necessary.  

The main body of the study seeks to identify the ideological trends manifest in R. Yisraeli‟s 

decisions.   

Rabbi Yisraeli identified wholeheartedly with the Religious Zionist outlook, and in a few rare 

passages he explicitly noted that a particular decision of his was partially influenced by this 

worldview. Such acknowledgment, however, is uncommon, and his decisions are ordinarily 

presented as if they were the logical outcome of the study of the sources, without any ideological 

underpinnings.  

Throughout the study we analyze the manner in which R. Yisraeli develops, in the public 

decisions discussed, a religious Zionist halakhic approach willing to accept modernity in general, 
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and we demonstrate how his worldview left an impression upon the different parts of his halakhic 

“give and take.” Such influence is most clearly manifest in cases where he relies upon a halakhic 

view generally not considered binding. However, our study emphasizes cases where ideological 

premises led R. Yisraeli to novel interpretations of the halakhic sources. Through the close 

comparison of R. Yisraeli‟s repeated discussion of similar halakhic points in different historic 

contexts throughout the years, we follow the contours of the complex dialectical relationship 

between his ideological stance and his textual analysis of the sources, and the way in which each 

influenced the other.    

In addition to the discussion of ideological influences, we demonstrate how R. Yisraeli‟s 

decisions were influenced by his adoption of the analytic mode of study common in Lithuanian 

Yeshivot. This was shown to be true both in cases where R. Yisraeli applied theoretical analytical 

explanations of the sources to the practical halakhic discussion at hand, as well in places where he 

utilized the analytical mode of thought in order to suggest a novel solution to the problems with 

which he grappled. 

This study notes differences found in R. Yisraeli‟s decisions given throughout his lifetime, 

attributing certain differences to the changes that occurred in the chief rabbinate throughout the 

years, as well as in R. Yisraeli‟s personal standing as he moved up the ranks of the rabbinate, 

beginning with when he served as the youngest member of the Chief Rabbinate‟s Council and 

ultimately retiring as its oldest member. 

R. Yisraeli‟s writings reflect his deep-seated respect for his Chareidi counterparts, as well as his 

disdain for the mishpat ivri movement and his principled objection to a historical reading of the 

halakhic sources. 

In the conclusion to our study we show how R. Yisraeli understood his focus on “laws of the 

State” as an attempt to realize the vision of his teacher R. Kook, who called for a new method of 

Torah study which he referred to as Torat Eretz Yisrael, the Torah of the land of Israel. 

R. Yisraeli believed that this method called for shifting the emphasis of Torah study from the 

theoretical study of Talmudic passages and the discussion of daily problems to elaboration of 

“laws of the State.” Since such matters were not discussed in earlier halakhic literature, R. 

Yisraeli believed that such a shift demanded a parallel change in the approach to Torah study, 

which would merge the theoretical analytic tradition with one focused on practical halakhic 

discussion.  
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