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 העקרונות השמרניים של האורתודוקסיה

 
 

במאמר זה אבקש להבהיר שלושה טיעונים שמרניים של האורתודוקסיה נוכח מגמות 
ההתחדשות הדתית בכלל וההלכתית בפרט. דומני כי יקל להבין את טיעוני השמרנים אם 

. כך, למשל, השאלה בפועלות במישור ההכרעות ההלכתיות נבדוק את מגמות ההתחדש
האם נקבע בעצמנו, האם נפנה למומחים, או  -כיצד אנו מחליטים לגבי המותר והאסור 

 תתרום להבנת המשמעות המעשית של טענות הצדדים. -האם נלמד בעיון מתוך ספרים 

שי ההתחדשות המגמה הרווחת כיום, והמעצבת באופן משמעותי את סדר היום של דור
הדתית, היא העמדת היחיד במרכז החיים, בין אם בעבודת השם וביצירה ובין אם בענייני 
המדינה ובשאלות מוסר, שאחת הבולטות שבהן היא סוגיית מעמד האישה. לפני שנפנה 
לתיאור מגמה זו, אבקש להציג שלוש סוגיות הקשורות ביסודות החיים הדתיים, שאתן 

 המאמר ולאתגר את דורשי ההתחדשות:אבקש להתמודד בהמשך 

 .מתן לגיטימציה לערכים חיצוניים כגורמים מכריעים בתהליך הפסיקה ההלכתית 

 .מתן סמכות אוטונומית ליחיד גם בקביעת ההלכה 

 .העמדת תחומים מסוימים מחוץ לתחום השיפוט ההלכתי 

כה, או שהיחיד אקדים ואומר כי אין בכוונתי לטעון שאין חשיבות לשיקולים מוסריים בהל
חייב לבטל את קיומו האוטונומי לטובת כניעה מוחלטת לרבותיו. לא אטען גם כי ההלכה 
קובעת נורמות מחייבות לכל שאלה בחיים. עיקר מטרתי במאמר תהיה לתאר כיצד הלכי 

 הרוח החדשים פוגעים בעקרונות העומדים במרכז האידאולוגיה האורתודוקסית.

זה היא להראות כיצד ההכרה בחשיבות של גבולות  מטרה נוספת שהצבתי במאמר
לאורתודוקסיה צריכה להיות חשובה לנו גם היום, ולאו דווקא כדי לשמור על חומות הדת 
בפני האויב הרפורמי או כדי לשמור על קדושת האמונה הטהורה )שבשניהם אינני מזלזל(, 

רתודוקסיה שומרים על אלא כצורך חינוכי. עלינו לתת לבנו לשאלה עד כמה גבולות האו
החיים הדתיים שיקרים לנו. דומני כי הקפדה על גבולות היא בעלת חשיבות יתרה דווקא אם 
אנו רואים בחיוב את כיווני ההתחדשות, שמעמיקים את החוויה היהודית ואת עבודת 

 האלוהים בתקופתנו.

 חיפוש ה"אני" והמחויבות להלכה



 אקדמֹות 

 

102 

כפי שהן באות לידי ביטוי בתחומים שונים.  בפרק זה אבקש לסקור את המגמות החדשות,
בבסיס המגמות האלה קיים המתח בין המחויבות להלכה לבין הרצון והצורך לממש צדדים 

 אינדיבידואליים באישיות האדם.

באמנות ובספרות. נעיין בשני  -אפתח בתחום שבו ההתמקדות ביחיד היא הברורה ביותר 
תוך מוסדות חינוך דתיים לאומיים ואצל בוגרים קטעים המתארים את משבי הרוח החדשים ב

צעירים. הקטע הראשון הוא של משתתפת בסדנה לכתיבה יוצרת באולפנה לבנות, והשני של 
בחור המשתתף בסדנה דומה בישיבת ההסדר עתניאל. הציטוטים מתארים יפה את הגישה 

 הקיימת בכל הנוגע לתחומי האמנות והספרות:

ייה, לאומיות. היום יש הרגשה שזה מותר, פעם לא היה חונכנו על טובת הכלל, בנ

מקובל להביע רגשות. תחביאו, תחביאו. עכשיו המשימה הלאומית היא ביטוי העצמי 

 דרך התרבות, ולא לבנות עוד בית.

 

יש כאן הליכה על הגבול. השאלה כמה טהורים התיאורים ומאיפה האדם מביא 

 1אותם...

השמה דגש על היחיד ועל צרכיו ניתן למצוא בכמה  התייחסויות כוללות יותר למגמה
  ; הראשון, מאת אליק אייזקס:מימדמאמרים שהופיעו בשנה האחרונה בביטאון 

החדשה" כיום מתבטא בשאיפתה לעצב חוויה   אפיונה העיקרי של "האורתודוקסיה

דתית מתוך עיון מחודש במסורת ישראל. היא מבקשת למצוא מענה לצרכיו של האדם 

ין מתוך זיקה כפולה למקורות מחד גיסא ולקהילה הקוראת בהם מאידך גיסא. המאמ

היא דורשת להאדיר את תחושותיה בתפילה עשירה בשירה ובניגון ... בקשת ריגוש זה 

 בתפילה נובעת מן הצורך במשמעות ובמעורבות אישית...

והוא  גם בלימודו נדרש האורתודוקס החדש לערב את עצמו בעיצוב עולמו הרוחני, 

ניגש למקורות מתוך תחושת ביטחון בערכן של אמונותיו ותרבותו. עליו להכריע 

בשאלות המטרידות אותו ומציקות למצפונו, ומוטלת עליו האחריות להעז לפרש את 

המקורות ולהבינם. הוא מחויב לתורה, מתוך אמונה שימצא השתקפות אידאלית של 

 
לדרוש את השם: . בהקדמתו לחוברת 74, עמ' 5.3.99, כל העירון הדר, "מתנחלים בלבבות", אל 1

)ללא תאריך(, ביטא אחד מראשי הישיבה את בעייתיות  יצירות הסדנא למדרש בישיבת עתניאל,
המגמה היצירתית: "יוזמה עצמית כזו שלפנינו, שיזמה קבוצה של בני תורה, יש בה מן הברכה ויש בה 

הבעייתיות. יש וניסיון כזה להתחבר לאבותינו הקדושים ולאמותינו הצדקניות מתוך עולמנו אנו גם מן 
מחייה ומחזק את השורשים ואת הקשר לאומה, לחברה,  -ומתוך אינטרפרטציות אישיות של הכותבים 

ולאבינו שבשמים; ויש והוא מגמד את הדמויות לממדי חזונו האישי של הכותב. הבעתי את דעתי 
חן של חלק מן היצירות )ומטבע הדברים אין להסתיר כי ישנם קטעים מסוימים שרחוק אנכי בשב

מלשבח(. על כל פנים, דומה כי נוצרה כאן יצירה בעלת משמעות... לכן, על אף הבעייתיות, דומני 
 שכדאית וברוכה היא היזמה...".
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 2עולמו בתוכה.

במאמרו של משה  מימד,ה מתוארת יפה בגיליון אחר של השפעות מגמה זו על הפוליטיק
 מאיר:

לאומית אפשר להבחין בשנים האחרונות בעליית מעמדו -בחוגי האורתודוקסיה הדתית

של מוסד הרבנות... דומה כי אחד ממאפייניה של קבוצת הדתיים החדשים... הוא 

 רתיעה מפני התהליך הזה.

סמכות ורצונו של האדם לעצב בעצמו את  ...נראה שביסוד מגמה זו עומדים שלילת ה

אורחות חייו. יש אנשים המסרבים להעניק לאדם אחר, במקרה זה לרב, את הזכות 

לקבוע את עמדתם הפוליטית, את מידת מעורבותם בחיי התרבות, ואת חייהם 

 הפומביים והאינטימיים.

קבוצה  ...השילוב בין דתיות מלאה לחילוניות מלאה הוא היוצר את תודעתה של ה

 החדשה. מדובר כאן באדם דתי מאוד וחילוני מאוד כאחד...

בעבור בני הקבוצה החדשה המדינה היא ישות חילונית... ההתמודדות על אופיו של 

החוק נעשית בכלים דמוקרטיים. פסיקה רבנית בתחומים פוליטיים זרה להם, ואל מול  

המשקף את היות הטענה כי ההלכה אמורה להקיף את מכלול החיים ניצב הדגם 

 3 המדינה נגזרת מהקוטב החילוני.

לדעת מאיר, הדתי החדש יוצר בעולמו חלוקה בין הקוטב הדתי לבין קוטב החילוני. הוא 
מונה את היחס לאמנות ולאסתטיקה, את השירות הצבאי, את החיים המקצועיים, ואף את 

ת, הוא מונה את המבנה המשפחתי, בקוטב שבו אין מקום להתייעצות עם רב. לעומת זא
 עיצוב בית הכנסת והתפילה כנגזרת של הקוטב הדתי.

נדון בשני המאמרים הנ"ל, אך זכה לטיפול  -מעמד האישה ביהדות  -נושא חשוב נוסף 
 מקיף במאמרם של תמר רוס ויהודה גלמן, שעורר הדים רבים:

ית או  ...אם אנו מתייחסים אל צורת חשיבה פטריארכלית כאל גילוי של השגחה אלוק

כחשיפת היבט אותנטי מסוים של הקיום האלוקי, מן הדין שנתייחס באותה צורה גם אל 

התפתחות הפמיניזם ואל היותנו עדים להערכה הולכת וגדלה בימינו לטבע המיוחד של 

רוחניות נשית, ולראות גם בכך זכות דתית נדירה לגילוי חדש של הרצון האלוקי. ברוח 

ל גורמים חיצוניים המביאים לידי כך שהמצב הכלכלי, הרב קוק, הזימון הנוכחי ש

החברתי והתרבותי של נשים שונה כל כך בימינו משהיה בתקופה בה נכתבו כתבי 

הקודש, לצד צמיחתם של ערכים מודרניים כמימוש עצמי, חירות הפרט,  

 
קס מרחיב שם בנוגע לתחומים . אייז23-22)תשנ"ח(, עמ'  13, מימדאליק אייזקס, "הדתי החדש",  2

 נוספים המושפעים מן המגמה המתוארת כאן.
 .13-11)תשנ"ט(, עמ'  14, מימד"גם דתי גם חילוני",  3
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שהובילו יחד לשינוי כה רדיקלי בדימוי העצמי של  -אינדיבידואליזם ויצירתיות 

לדרך בה היא חיה ומתפקדת בתוך החברה, ולתחושת חוסר ההשלמה עם  האישה,

הוא   כל אלה לא במקרה נולדו, ו"הכל  -הגישה האינסטרומנטלית של המסורת אליה 

 4פועל השם"...

תאולוגיה זו מהווה את הבסיס לתמיכת רוס בקידום ההלכה לכיוון שוויוני יותר. היא מתארת 
יצירתית מצד אחד, אולם חייב ליצור, בשפתה את הפוסק כמפעיל חשיבה הלכתית 

שיח, אם לא הסכמה, בין תמונתו של העבר וזאת של ההווה", -ובמושגיה של ההלכה, "דו 
 5מצד שני.

אמנם, גם בעבר התנהלו ויכוחים ופולמוסים על גבולות האורתודוקסיה: על דרישות 
בוץ הדתי, על מגוון נושאים לשינויים בהלכות נישואין וגירושין, על סגנון החיים והדת בקי

במסגרת בית הכנסת, ועוד. ואכן, הסוציולוג ישעיהו )צ'רלס( ליבמן רואה במגמות 
העכשוויות המשך של האליטה האורתודוקסית המודרנית מבחינה אידאולוגית משנות 

הוא  6מהחוג של ישיבה אוניברסיטה. השישים, שבמרכזה עמדו רבנים בעלי השכלה רחבה
י קובצי מאמרים אקדמיים כ"ביטוי הדרמתי ביותר להתעוררות החדשה של על שנ מצביע

רב תרבותיות במדינה ו 7,בין סמכות לאוטונומיהמודרנית": -היהדות האורתודוקסית

הוא מזהה במאמרים שבקבצים אלה את הכיוונים הבאים: פרשנות  8.דמוקרטית ויהודית
ונומיה אישית, ערעור על סמכות חדשה לממדים מסוימים במסורת, קרבה לפמיניזם, אוט

של  ובמיוחד בפוליטיקה, עד כדי ערעור על "עצם הרעיון  -הפוסק בשורה של נושאים 
אמנם לא כל תופעה שתיארנו למעלה חדשה כשלעצמה, אך נדמה לי  9מערכת הלכתית".

שהכיוונים האינטלקטואליים החדשים מקבלים משקל אחר על רקע מכלול התופעות 
 ו בפרק זה, ועל כן המגמה החדשה ראויה להתייחסות.והדעות שתואר

 

 
"השלכות הפמיניזם על תיאולוגיה יהודית אורתודוקסית", מ' מאוטנר, א' שגיא ור' שמיר )עורכים(,  4

 .464-463עמ'  ,1998אביב -תל תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית,-רב
 Tamar Ross, "Halakhah and its Relationship to Human and Social Reality – Caseר',  5

Study: Women’s Roles in the Modern Period”, (unpublished) רוס טוענת שהפתגם .
בגלל הרושם , איננו מדויק, ”where there is a rabbinic will, there is a halakhic way“הפמיניסטי 

שנשאר שהמכשול היחידי המונע התקדמות הוא קשיחות רבנית. היא אמנם קובעת שאין גבולות 
ההלכתית, אבל מעבר לכך נשאר מתח בלתי נמנע בין רצונם של הפוסק וקהילתו  לתחכום במכניקה

 להמשיך את המסורת מן העבר, לבין הרגשתם שחייבים לשנות.
 .10-8)תשנ"ט(, עמ'  14, מימדבול לפניך", ישעיהו צ'רלס ליבמן, "עצור ג 6
 .1997אביב -, תלבין סמכות לאוטונומיהז' ספראי וא' שגיא )עורכים(,  7
 .4לעיל, הערה  8
 .9ליבמן, שם, עמ'  9
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 הטיעון נגד הכפפת ההלכה לערכים

עד היכן אפשר להישמע לערכים  -מן התמונה שציירנו עולה בבירור הדילמה הקשה 
אישיים ואחרים שאינם הלכתיים, מבלי לפרוץ את הנאמנות הבסיסית להלכה. בפרק זה 

האורתודוקס החדש, הנאמן להלכה, ש"דורש  אבקש לשטוח את הדרכים העומדות בפני
אבדוק האמנם אפשר לאמץ שאיפות כאלה  10שההלכה תדבר אליו ותתאים לעולמו".

כהנחיה פרוגרמטית לחיים על פי ההלכה, ואנסה להבין את תהליך קבלת ההחלטות של הרב 
 או של ההדיוט.

ת השמרנית לבין לאור הניתוח שאציע, אטען שמרחב התמרון בין התפיסה האורתודוקסי
המגבלות הקיימות בפני מבקשי ההתחדשות, קטן מהרושם המתקבל מהמאמרים שהבאנו 

 לעיל.

מסיני התאולוגיה המפותחת היטב של דוד הרטמן תסייע לנו כנקודת מוצא לדיוננו. בספרו 

טוען הרטמן כי הוא אינו מסוגל לקבל עד הסוף את גישת רבו, הגרי"ד הלוי  11,לציון
 ק, לחיי היהודי ואמונתו:סולובייצ'י

בין שסולובייצ'יק מדבר על קתרסיס, על גבורה, על גאולה, או על חיים של קיומיות 

השורה התחתונה היא שליהודים זכות לחשוב, להרגיש ולאהוב ככל שהם  -עמוקה 

נכונים להתמסר כליל לכל שידרוש מהם האל. סולובייצ'יק היה חדשן מבריק  

דיוקנה של היהדות האורתודוקסית בחינת דרך חיים סבירה בניסיונותיו להתוות את 

בעולם המודרני, ולתת לטמפרמנט האקסיסטנציאליסטי המודרני שורשים בהלכה. 

אפילו הוא, בניסיונו ליישב בין המגמות הסותרות המצויות ברוחניות היהודית, הצליח 

שיש לקבל ללא  לשמור על סבירות רק עד לנקודה מסוימת. מעבר לנקודה זו הוא גורס

 12פקפוק את דרישותיו הסתומות של האל ואת סמכותה של המסורת.

 לעומתו, גורס הרטמן:

האמונה היהודית איננה תובעת את זניחתה של תבוניות אנושית או הקרבתה של הרגשת 

 מוסר אנושית...

על התפתחות ההלכה לעמוד לביקורתן של קטגוריות מוסריות, שאינן תלויות בסמכות 

 13תית גרידא.ההלכ

בעקבות עמדה כזו עולה מיד השאלה הפשוטה: כיצד יש לנהוג כאשר המוסר או הרצון 
 הקיומי של היהודי מתנגש עם דרישות המצוות ההלכתיות?

 
 .23אייזקס, עמ'  10
 .1992אביב -, תלמסיני לציון: חידושה של בריתד' הרטמן,  11
 .106שם, עמ'  12
 .117,107שם, עמ'  13
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דומה כי ברמה האופרטיבית קיימות שתי אפשרויות, אך לשתיהן פרכות קשות. האפשרות 
כך שהתוצאה תתאים תמיד לערכי  הראשונה היא נקיטת דרך פסיקה הלכתית גמישה מאוד,

המוסר. חולשתה של עמדה זו ניכרת לעין, שכן משמעותה היא שלא הערכים ההלכתיים הם 
 המכריעים בשדה הלכה, אלא הערכים החיצוניים לה!

מהימין ואכן, זוהי העמדה הקונסרבטיבית המרכזית, שכבר ספגה את חצי הביקורת 

 :הקונסרבטיבי

If ethics is to be prior to Halakhah, but one cannot find any convincing 

example of where it actually did function as such in the classical Jewish 

sources, then such ethics must come from outside Judaism itself. As such, 

Judaism becomes epiphenominal, reducible to something external. This is 

indeed the case when the egalitarian, universalistic, autonomous ethics 

espoused by liberals in our culture are used to judge Judaism... 

Certain contemporary liberal Jewish theologians... attempt to use Aggadah to 

ground and even radically change Halakhah. However, since Aggadah is 

surely less systematic than Halakhah, how can Aggadah possibly ground it 

in any systematic way? Moreover, the Aggadists themselves affirmed the 

normative priority of the Halakhah.14 

ריורי שההבנה הנכונה של המקורות ההלכתיים האפשרות השנייה היא להניח באופן אפ
עצמם, תוביל תמיד למסקנות הלכתיות שאינן מתנגשות עם ערכי המוסר. אולם יש להקשות: 
האם בחזונות של אוטופיה אנו עוסקים? האמנם אפשר לסמוך על הנחה כזו ולפטור את 

 הנסיונות להתמודד עם סתירות אפשריות בין המוסר להלכה?

האורתודוקס המודרני המתמודד עם שאלות אלה בדיוק. במאמר שציטטנו נשוב עתה אל 
 לעיל, נוגע אייזקס בשאלת המחויבות ההלכתית מול שאלת התאמת ההלכה לעולם האישי:

חשוב להדגיש שהאורתודוקס המודרני דוחה את האלטרנטיבה ה"קונסרבטיבית". הוא 

שוטה, אך דורש שההלכה נשאר נאמן להלכה ולאמונה הנצחית בהתגלות הר סיני כפ

תדבר אליו ותתאים לעולמו. הוא תובע להבין את תורתו ולהתרחק מדוגמות בלתי 

סבירות. הוא דורש למצוא בקהילתו צדק ערכי וגרסה חברתית התואמים את השקפותיו. 

הוא איננו מסוגל לסבול חיים כפולים הנובעים מחוסר התאמה בין הנעשה בתוך בית 

 15ד גיסא ומחוץ להם מאידך גיסא.המדרש/בית הכנסת מח

ואולם, גם כאן עולה השאלה שהעלנו לעיל. היושר האינטלקטואלי מחייב להודות שלעתים 

 
14 David Novak, Halakhah in a Theological Dimension, California 1985, pp. 7-8. 
 .23אייזקס, שם, עמ'  15
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פירוש סביר ונאמן למקורות יכול להוביל למסקנות השונות מעמדותיו האישיות של הפרשן. 
ליו במקרה זה, המציאות איננה משתפת פעולה עם האורתודוקס ה"דורש שההלכה תדבר א

 ותתאים לעולמו". ועל כן הוא חייב להכריע.

כאמור, הרב סולובייצ'יק גורס ש"יש לקבל ללא פקפוק את דרישותיו הסתומות של האל ואת 
 נעיין אפוא בדבריו: 16סמכותה של המסורת".

הדת, במובן האורתודוקסי לפחות, תדרוש שהיחיד ייכנע: לאמתו של דבר מצווה האדם 

וש את הטבע, ללחום ולהתגבר על מחלות ועוני ... הדגשת להשתמש בשכלו כדי לכב

הצד האינטלקטואלי היתה תמיד קו מאפיין בחיי היהודים. אבל האינטלקט הזה צריך 

 17להכיר במגבלותיו. הוא כפוף להשגות האמונה.

באותה שעה שאיש האמונה יוצא מגבולות הרציונלי ונכנס לתחום הבלתי רציונלי עומד  

ו יכול להמשיך בחתירתו להבנת דרכו של איש האמונה. החוויה השכל מרחוק ואינ

הגדולה שלו מניעה את איש האמונה, ועל כן יכול הוא להגיע אל הנקודה בה היגיון  

נכנעים  -אפילו תודעת ה"אני" שלו  -השכל ואפילו היגיון הלב והרצון, הכל 

 18להתחייבות "אבסורדית".

ר ולהסביר את חשיבות מודל העקדה במחשבתו של מעניין לציין כי דוד הרטמן מיטיב לתא
את השכל ואת הלב של  המכונן את הרעיון של קיום צו הלכתי הנוגד 19הרב סולובייצ'יק,

הפרט. אמנם, שאלותיו על שיטת הרב אינן פשוטות, והאלטרנטיבה שהוא מציע על שכל 
ליהודי העומד  תכליתיתהאדם ודתו מנומקת, אך סוף סוף אין בכל אלה כדי לספק תשובה 

 20בפני הכרעה דתית, האם לממש את רצונו ואת דעתו או שמא לקיים את רצון האלוהים.

 

 האם קיים מודל של שילוב ערכים בתוך ההלכה?

 
 .12הרטמן, לעיל, הערה  16
, עמ' 1984דין, ירושלים -, בעריכת א' ביתרבפרקים במחשבת ההרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק,  17

73. 
 .56, ירושלים תשל"א, עמ' איש האמונההנ"ל,  18
 .106-98, עמ' 11הרטמן, לעיל, הערה  19
 Mosheבמסגרת מערכת הלכתית מחייבת, ר':  hard nomic autonomyלדחיית קבילות המושג  20

Sokol, “Personal Autonomy and Religious Authority”, Rabbinic Authority and Personal 

Autonomy, New Jersey 1992, pp. 185-186 מושג זה נותן עדיפות למצפון האדם, כאשר הוא .
 Michaelמשוכנע שהתנהגות מסוימת איננה מוסרית, למרות שההלכה מצווה על כך. זאת עמדת 

Wyschogrod, “Judaism and Conscience”, A. Finkel and L. Frizzell (eds.), Standing Before 

God, Hoboken 1981, pp. 326-328 הוא מוסיף שהמצפון היהודי עצמו תובע מבעליו לשלב את .
 לימוד התורה והמסורת בעיצוב תודעתו.
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האם מכל האמור לעיל עלינו להסיק שאין מקום לערכים בדיון ההלכתי? בוודאי שלא. 
מסורת היהודית מכירה במאמר שזכה לפרסום רב, שואל הרב א' ליכטנשטיין "האם ה

באתיקה שאינה תלויה בהלכה?" ודוחה בתשובתו את הגישה שתופסת את ההלכה כמערכת 
דומה כי ראוי להביא כאן בקצרה כמה ממסקנותיו  21דינים שאינה זקוקה לחשיבה מוסרית.

 הנוגעות ישירות לדיוננו:

  טבעי עד כדי סיפורי התנ"ך ומאמרי חז"ל מעידים כי המסורת היהודית מכירה במוסר
 כך שאפשר, כביכול, לטעון בשמו אף כנגד הקדוש ברוך הוא.

  מושגים כגון "לפנים משורת הדין" המופיעים בסוגיות תלמודיות, מלמדים כי שיקולים
 מוסריים משחקים תפקיד גם בתוך המערכת ההלכתית.

 ם את השאלה האם האתיקה היא גורם חוץ הלכתי המשפיע על ההלכה או היא גורם פני
 הלכתי, הרב ליכטנשטיין משאיר פתוחה.

אין ספק כי גם המינוח הוא מהותי, והוא משפיע על הפסיקה ועל המדיניות ההלכתית. בכל 
 אין לערער על הקביעה הפשוטה של הרב, שהיא קריטית לדיון שלנו: זאת,

...יוצא אני מן ההנחה שלכל היותר יכולים אנו לדבר על השלמת ההלכה בלבד ולא על  

חלפתה; ברור כי כל אתיקה, שאינה תלויה בהלכה עד כדי עקיפתה או ביטולה, ה

נמצאת מחוץ לתחומנו. כמובן, קיימים מצבים בהם גורמים אתיים, דוגמת: פיקוח נפש,  

כבוד הבריות, בקשת שלום הציבור או שלום בית, או המתקת חרדה או כאב, כל אלה 

י מתן זכות קדימה לגורמים האתיים ואם מתירים ביטולם של דינים ספציפיים אם על יד 

על ידי עבירה בפועל. אולם, גורמים אלה גם הם חלק מן השיקולים ההלכתיים, במובן  

 22הטכני ביותר של המילה, וההתחשבות בהם אינה מהווה שלילת המערכת בכללותה.

 24ומשה סוקול, 23על הסף גם את עמדתם של אבי שגיא על פי דברים אלה, אין לפסול
מוסריים בפסיקה ההלכתית כגורמים חוץ מערכתיים. -אים את הגורמים האנושייםהרו 

ביקורתם כלפי גישות הרווחות בימינו, שרואות בפסיקה ההלכתית תהליך נטול כל הנחות 

 
, ה תלויה בהלכה?"האם המסורת היהודית מכירה באתיקה שאינ -"מוסר והלכה במסורת היהודית  21

 , מ"ו )תשל"ז(.דעות
 .9שם, עמ'  22
. שגיא מנסה 217-195עמ' בין סמכות לאוטונומיה, "הלכה, שיקול דעת, אחריות, וציונות דתית",  23

להוכיח שאין לראות את ההלכה כמערכת הסגורה בפני ערכים מבחוץ. לטענתו, לפוסקים שדבריהם 
ון הפרשנות מאפשר לבצע את ההתאמה בין השכל לבין מובאים במאמר כשייכים לשיטה זו, "מנגנ

(; "העצמאות והאחריות אינם מבוססים על הכוח המוסדי המוחלט אלא על יכולת 207ההלכה", )עמ' 
הביסוס. אין עוקרים סעיף משולחן ערוך על ידי מחיקתו, אלא על ידי הפרכתו בדרכי המשא והמתן 

 (.211ורגמים בתוך התחום ההלכתי לשפה הלכתית" )עמ' (; שיקולים חיצוניים "מת208ההלכתי" )עמ' 
24  “Personal Autonomy”, pp. 207-208, שם. 60והערה 
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ערכיות או חשיבה ערכית, היא אכן במקומה, אך דומה כי הגדרת מקומם הלגיטימי )והלא 
אסתפק  25ן ההלכתי חורגת ממסגרת מאמר זה.לגיטימי( של הנחות ערכיות במשא ומת

שהפוסק צריך לאמץ, כדי שתנחה אותו במטרותיו  גישהבניסיון צנוע להגדיר ולתאר את ה
 ובשיקוליו ההלכתיים. 

לצורך הדיון אבקש לשאול מהפילוסופיה של המשפט הגדרות שנראות לי רלוונטיות 
(, שניסה Ronald Dworkinדבורקין )במיוחד לדיוננו. כוונתי לדיוניו של הפילוסוף רונלד 

לתאר את עבודתו של השופט בהכרעה משפטית. הוא שאל האם אפשר לומר שעבודת 
פי קריטריונים אובייקטיביים בהבנת  השופט מתמצה בכך שהוא חושף את הפסק האמיתי על

כוונת המחוקק, או האם עבודתו אינה אלא פרשנות משפטית המטילה את ערכיו האישיים 
 26משפט במסווה של פירוש? דבורקין מציג שלוש אסכולות בתורת המשפט:על ה

העמדה הקונבנציונלית טוענת שהחוק הנמצא לפני השופט בכל מקרה חדש, הוא אך  .1
ורק מה שנובע ישירות מהחוקים הקיימים. כאשר הוא נתקל במצב שאיננו כלול באופן 

יט לעתיד ולא כפרשן המב כמחוקקבחוקים, מפעיל השופט את שיקול דעתו  מפורש
 של תקדימים.

 -כולל מקרים "פשוטים"  -העמדה הפרגמטית תופסת את עבודת השופט בכל מקרה  .2
כהכרעה על פי שיקולים מוסריים ופוליטיים לטובת קהילתו. ההסתכלות שלו היא על 

 העתיד ולא ניסיון להשתלב בתקדימים משפטיים של העבר.

שאין השופט רואה בהם פסק הנובע  -ים עמדתו של דבורקין: אפילו במקרים קש .3
. עמדה זו, פרשניעבודת השופט חותרת לפסיקה במודל  -ישירות מהחוק הקיים 

, תופסת את החוק כמכלול של העבר הממשיך לעתיד ”Law as integrity“המכונה 
מתוך מידה מרבית של קוהרנטיות. מטרתה של תפיסה זו היא להנחות את השופט 

המוצלח ביותר למכלול החוקים  -או ההמשך  -יהווה את הפירוש להוציא פסק דין ש

 
, המעיר על הסכנות Moshe Koppel, Meta-Halakhah, New Jersey 1997, pp. 132-134ר', לדוגמה,  25

א שחיפוש מתמיד ליברלית או שמרנית. הסכנה הראשונה הי -בפסיקה הלכתית מתוך גישה קיצונית 
אחרי דרכים טכניות הלכתיות שתאפשרנה התאמה לערכים שונים, או לתפיסה מסוימת של הטוב, 
תגרום לכך שההלכה תאבד את ייחודיותה. הסכנה השנייה היא שהדגשת פרטי דינים, תוך התעלמות 

שומרי מהתייחסות לערכי שומרי ההלכה או למטרות המערכת גופה, תגרום לציניות פנימית אצל 
המצוות, או לניתוק ההלכה ממגמתה המקורית. עדיין נשארה לנו עבודת הניסוח של כללי הגישה 
שמנסה להיזהר משני הקטבים. על הבעייתיות בקביעת מה נחשב להמשך לגיטימי לתורה שניתנה 

מ' הלכתית, עי' עוד שם, ע-המסורת התלמודית בתוךמסיני, ותיאור גישות פסיקה ליברליות ושמרניות 
14-11 ,39-34 ,87-79. 

26 Law’s Empire, Cambridge (Harvard University Press) 1986, pp. 94-96,  ,בקיצור. ובהרחבה
 .7-3פרקים 
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 27הקיימים ולעקרונות הצדק והיושר של משפט המקום.

אליבא דדבורקין, פרשנות אמיתית של החוק אינה ניסיון להתחקות אחר הכוונה המקורית 
)ויש לומר הזמנית( של המחוקק בזמן החקיקה. אם נניח שלמחוקק היו גם שיקולים לא 

ייניים בזמן החקיקה, הרי שברור שכוונתו המקורית לא תבוא לידי ביטוי בפסיקה עתידית, ענ 
וטוב שכך. דבורקין מסביר את עמדתו על ידי הבאת דוגמה משיחה דמיונית עם במאי 
קולנוע, שנשאל מספר שנים לאחר שביים סרט האם התכוון לעצב דמות מסוימת בסרטו על 

השיב שאף שלא הכיר את האגדה, הרי שההקבלה לאגדה פי אגדה עתיקה. הבמאי יכול ל
 28.כוונתותואמת לגמרי את כוונתו, או שהוא יכול לענות שבאמת זאת היתה 

המודל הפרשני איננו תיאור של מאמץ יצירתי אישי לאחד מסורת אלוהית עם מוסר אנושי 
ן לכוון הוא ניסיו -לפחות בהקשר ההלכתי  -בסינתזה הרמונית חדשה. המודל הפרשני 

לאמת, להגיע ליישום של החוקים הנתונים, וההלכה בכלל, למקרה קונקרטי הנמצא בפני 
לחיפוש  תחליףהפוסק. חיפוש הקוהרנטיות של הפסק העכשווי עם מקורות העבר איננו 

אמת נתונה, אלא הדרך לגלות את האמת כאשר החוק הנתון לא התייחס בפירוש לשאלות 
חידוש" במובן שההלכה לא ביטאה את הדין באופן מפורש, אך הפסק יכול להיות " 29שלנו.

 הוא אינו סוטה ממשמעות התורה, שאותה הפוסק מנסה להבין.

ננסה עתה לענות על השאלה כיצד אפשר לטעון ששופטים, או במקרה שלנו פוסקי ההלכה, 
 (. הלאhard casesמתעסקים בפרשנות כאשר הם מחדשים חוק או הלכה ב"מקרים קשים" )

הם כבר בדקו תקדימים, בחנו את כללי המשפט של התחום הנידון, ובכל זאת נשארה יותר 
 30מאופציה אחת לגיטימית לפסק הדין!

 כדי לענות על כך, נעיין בכמה טיעונים של דבורקין:

פרשן חייב להפעיל במקרה חדש את שיקול דעתו כדי להגיע לפירוש המוצלח -השופט .1
ליצור שיחה מדומה עם היוצר )המחוקק( וכך יוכל, ביותר של החוק הקיים. עליו 

כפרשן, לפסול פירוש שקשה להעלות על הדעת שהמחוקק היה מקבל, אף כשבעיניו 
 31הוא פירוש מוצלח.

פרשן אינם ערכיו האישיים, אלא ערכי -ערכי הצדק והיושר שעל פיהם שופט השופט .2

 
. ר' גם 227-225, 184-176בכלל, ומשמעותו בשיפוט, ר' אצל דבורקין שם, עמ'  integrityעל המושג  27

 .250-228ההסבר באמצעות ניתוח מקרה, שם, עמ' 
 .65-53שם, עמ'  28
, ט' ]תמוז תש"ס[, אקדמותוהשווה עם תגובת הרב יהודה ברנדס לחיים נבון )"האמת והשלום אהבו",  29

 (, המתייחס לבקשת האמת מול קוהרנטיות בלימוד הישיבתי.187-181עמ' 
, ירושלים מהפכות פרשניות בהתהוותן השווה את הביקורת של משה הלברטל על דבורקין בספרו  30

 .16, הערה 188"ז, עמ' תשנ
 .57דבורקין, עמ'  31
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ו. כך גם לגבי הפוסק, הכלל, כפי שהם באים לידי ביטוי במסורת המשפטית של קהילת
 32הלכתיים.-מדובר בהבנתו את הערכים המטה

בשלב מתקדם של פרשנות, קשיים קטנים בהתאמת אופציה מסוימת למקורות עשויים  .3
 33להשפיע על הפסיקה, למרות שבדיון הראשוני במקורות לא נחשבו להוכחות חזקות.

ות מההלכה הקיימת, אבל לסיכום, מודל פרשנות זה דורש נאמנות ויישום המסקנות הנובע
בו בזמן הוא רואה את הפסיקה כמושפעת מתפיסתו של הפוסק את משמעות הדינים 
הנתונים, את ערכי המצוות, ואת מטרותיה של המערכת כולה. ערכיו האישיים של מי 
שמכריע בשאלות הלכתיות יכולים להשפיע על פסיקתו, במידה שמתוך מטרה פרשנית 

ם ערכי התורה. ואולם יש להיזהר, כאזהרת דבורקין עצמו, שמי אמיתית הוא מסיק שהם ה
שכותב את חלקו ברומן בהמשכים ימשיך את הסיפור, ולא יתחיל סיפור חדש משלו. תיאור 

שיח, אם לא הסכמה, בין תמונת העבר שלו, ושל ההווה", כדברי רוס -עבודת הפוסק כ"דו 
עות המקורית מן העבר. למרות משאיר ספק לגבי הנאמנות של הפרשנות למשמ 34למעלה,

שאישיותו של תלמיד חכם ודפוסי מחשבתו הם חלק מתהליך הפסיקה, בסופו של דבר, 
העיקרון שמנחה אותו בשיקוליו ההלכתיים הוא השאיפה להגיע לפירוש האמיתי של 

 35ההלכה, ולא לדיאלוג.

 
 .270-268; השווה גם עמ' 249, עמ' שםר'  32
 .256, עמ' שם 33
 .5לעיל, הערה  34
בנקודה זו חשוב להתייחס לתפיסה רווחת, הרואה את הראי"ה קוק כפוסק בעל אופקים רחבים, שצירף  35

עולם האגדה והמוסר לפסיקה ההלכתית, ולכן היה פוסק ליברלי יותר מרבנים אחרים. שיקולים מ
אבינועם רוזנק סיכם בעבודת הדוקטורט שלו את הגישות בספרות המחקר על היחס בין פסיקת ההלכה 

הפילוסופיה של ההלכה במשנתו של אברהם יצחק של הראי"ה קוק לבין עולם ההגות והאגדה )

(, 16-6שם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ"ט, עמ' , עבודה להכהן קוק
דואלית", מבקרת את -ושתיים מהגישות המוזכרות שם רלוונטיות לדיוננו. הראשונה, הביקורת "האנטי

הנתק שנוצר בין עולמו ההגותי לבין פסיקתו השמרנית. השנייה, מזהה את טיעוני האגדה בכתביו 
שמעיר רוזנק: "]הניסיונות[ ליצירת זיקה בין הלכה לבין אגדה, אכן משקפים ממד  ההלכתיים, אך כפי

הנמצא בכתבי הרב קוק. אולם חסרונו הבולט של אפיק זה בוטא היטב באכזבתו של איש שלום ממיעוט 
אחד ממקורותיו של רוזנק לגישה  -(. מבדיקת התייחסותו של הרב זוין 16תופעות מעין אלו" )עמ' 

-, תלאישים ושיטותן דוגמאות לשינוי פסקים בגלל שיקולים מוסריים; ר': שלמה יוסף זוין, אי -זאת 
 .237-231אביב תשי"ז, עמ' 

רוזנק עצמו סבור שהפסיקה ההלכתית של הרב קוק מונחית על פי המושג "הלכה נבואית". לדעתו,  
דווקא לתוצאות טעה כשהתייחס  -שהתאכזב ממיעוט הקשר בין הגות ואגדה להלכה  -המחקר 

הפסיקה, במקום לשיקוליה. ממאפייני "ההלכה הנבואית": קישור פרטי ההלכות לכללים, שילוב 
ההלכה והאגדה, דחיית פלפולי סרק מול כוח הסברה של תורת ארץ ישראל, השראת רוח קדושה 

(. 147-146, 137-105, 13-10ופנימיות התורה בלימוד ובפסיקה, וגילוי ייחוד האומה הישראלית )עמ' 
)הרב קוק אינו מנמק את פסקיו בכתבים ההלכתיים באותה השפה של כתביו ההגותיים. רוזנק בונה את 
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 הטיעון נגד אוטונומיה 

ת אפשר לזהות שתי מגמות. מגמה אחת, בקריאות לאוטונומיה של היחידים מול סמכות רבני
של "הדתיים החדשים", באה לידי ביטוי בהיותם "חילונים במובן של אוטונומיה ושלילת 

 סמכות", כפי שמעיר משה מאיר:

הם נוטים להלכה הנלמדת מהמקורות ואינם מוסרים את ההכרעה לרב. בתחומים  

מידע, ואינם פונים אליו  מסוימים, הטעונים מיומנות וידע, הם נועצים ברב כמקור 

 36כסמכות להכרעה.

זוהי, אם כן, דרך חיים של יחיד יהודי המתמודד עם ההלכה בעולמו הוא. מאיר אינו מציג 
את המדיניות ההלכתית העקרונית של גישה זו, לפיכך אציג כמה שאלות שהעמדה 

 האוטונומית צריכה לתהות עליהן.

הליך אישי של קבלת החלטות הלכתיות, ללא יש לתת את הדעת לגבי תוצאה אפשרית של ת
רבנים או מועצות חכמים. גם אם נתעלם משאלת הלגיטימיות של עמדה כזו מבחינת סמכות 
הרב, הרי שעולה השאלה הנוקבת: האמנם יקפיד האורתודוקס החדש ללמוד בכל מצב, גם 

תודוקסים חדש, את כל המקורות, ברמה שתאפשר לו לפסוק באופן עצמאי? האם רוב האור
החדשים, וגם הישנים, מסוגלים לזה? ובלשון אחרת: האם בסופו של דבר נשמרת ההלכה, 

 
הקשר דרך ניתוח שיקוליו ההלכתיים, ודרך השוואת לשונו בתשובותיו ההלכתיות ללשונו בכתביו 

רוזנק בפסקים ההגותיים. אין כאן המקום לבדוק את הוכחותיו(. את הדוגמאות ברורות ביותר מוצא 
המחמירים. על פסק הרב נגד זכות בחירה לנשים הוא כותב: "כאיש 'ההלכה הנבואית', ההחמרה 
ההלכתית אינה מלמדת על היעדר הסתגלות, אלא על מלחמת הגנה כנגד ייבוא דפוסי 'משפחה' ו'בית' 

משפחה היהודית הזרים לרוח ישראל... לדעת הרב קוק אסור להמיר את הייחוד הפרטיקולרי של מבנה ה
(. בכל מקרה, בין אם מדובר 173בנוהגים אוניברסליים" )עמ'  -כאילו היו רק דברים סימבוליים  -

בהשפעה רעיונית לחומרא או לקולא, "הרגישות לשיקולים החינוכיים והחברתיים יהיו רלוונטיים כל 
ה הלכתית אלא היענות של (; "אין כאן רביזי159עוד לא יידחו בגללם גופם של חיובי המצוות" )עמ' 

 (.152פוסק למצוקות דורו ללא יומרות אנטינומיות" )עמ' 
( חקר 505-481, נ"ט ]תש"ן[, עמ' תרביץמיכאל צבי נהוראי )"הערות לדרכו של הרב קוק בפסיקה",  

שורה של פסקי הרב בהקשר הציבורי, במטרה להוכיח שהרב קוק ביקש לעצב את העם ואת מוסדותיו 
על פי החזון של המדינה האידאלית, ובשל כך החמיר בפסיקתו. כך, למשל, למרות שהחזון  הציבוריים

אי"ש ופוסקים אחרים התירו לשתות יין שנגע בו מחלל שבת, דרש הרב קוק לפטר שני פועלים ביקב 
 (. עוד488ראשון לציון, מכיוון שעל רקע התפתחות היישוב הוא ראה בסוגיה זו גם סוגיה לאומית )עמ' 

טוען נהוראי כי אפילו בנושא השמיטה הגבלותיו של הרב על היתר המכירה, "שינו לחומרא מצב 
(. לאור הנ"ל, תוקף נהוראי את הדעה "הרווחת בציבור", "שהרבנים של 491-489הלכתי נתון" )עמ' 

ימינו מחמירים בפסיקותיהם בבעיות האקטואליות המתחדשות, ושאילו היה הרב אברהם יצחק הכהן 
(. תפיסה זו רואה נהוראי כ"אגדה עממית", ש"ציירה את 481וק חי, היה ודאי נוטה לקולא" )שם, עמ' ק

דמותו של הרב לפי דמיונה, ללא כל קשר לרב קוק האמפירי, שהיה בו כדי להפריע את מנוחתה" )עמ' 
505.) 

 .13עמ' , 3משה מאיר, לעיל, הערה  36
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 או שמא ההקפדה היא דווקא על עצמאות הדיון?

 עמדה שנייה ביטא יוסקה אחיטוב:

...המערכת הדתית הזאת שלנו הולכת ומאבדת מדעת את מידת החירות הפנימית שלה, 

וסד, בראש כל קהילה, בראש כל בית ספר וגן ילדים והיא הולכת ונחנקת. בראש כל מ

מושמת דמות רבנית. בראש הפירמידה מכתירים היום את הרב אברהם שפירא ואת הרב 

מרדכי אליהו. הם המכתיבים כמעט כל דבר, מההיבט הפוליטי ועד להיבט ההלכתי, 

הולכות שהוא בעל גוון מסוים מאוד ואחיד. האידאולוגיה והתאולוגיה של דעת תורה 

ומשתלטות על אורחות חיינו הדתיים, ותורמות מצדן לאחידות ולמונוליתיות בתפיסת 

הדת ובעיצובה בחיינו. עבורנו, עבור הקיבוץ הדתי, כרוך הדבר בהדחקת ערכים 

 37שלנו.

ניכר כי אחיטוב מצביע על כיוון אחר. הוא קובל על השיטה של קביעת מדיניות בנושאים 
הלכתיים. הכניעה לעמדות הרבנים בנושאים כאלה מונעת לדעתו -ציבוריים יהודיים לא

 מחברי הקיבוץ הדתי לבטא את הערכים שלהם.

אכן, הפולמוס סביב המושג "דעת תורה" עדיין מהדהד; אולם כפי שנראה, מוקד הוויכוח 
עבר ממחלוקת בין המחנות היריבים )החרדים מול אנשי המזרחי(, למחלוקת בתוך המחנה 

י. העיקרון של דעת תורה קובע לא רק שהתורה נוגעת לכל תחום בחיים, אלא לאומ-הדתי
ההנחה  38שגדולי התורה שבדור, ורק הם, מוסמכים לקבוע את עמדת התורה בכל נושא.

המפורשת היא שגם בהבנת המציאות והעולם, דווקא לרבנים הגדולים יש סיעתא דשמיא 
 מיוחדת שאין לאחרים.

ת בציבור הדתי לאומי? היום ברור שיש הסוברים שזו קיימת יותר האם אמונה מסוג זה קיימ
מדי, ויש הסוברים שהיא אינה קיימת מספיק. מעניין לציין כי בשיחה שהופיעה בביטאון 

 
. ראה שם ציטוט דברי שמחה 264-262, מ"ו )תשנ"ז(, עמ' עמודיםיוסף אחיטוב, "מרד קדוש עכשיו",  37

פרידמן משנת תש"ז, שהתנגד לאיסור רבני על בנות להתגייס לצבא, "היות שבמקרה זה היא איננה 
 ".טוענת בשם ההלכה... בבעיות ציבוריות יש לנו אותה הזכות להביע דעה כמו הרבנות

לדעתי, הניסוח הקלסי של דוקטרינת דעת תורה הוא קריאת הגרא"מ שך משנת תשכ"א לציית להוראת  38
גדולי אגודת ישראל דאז לקראת הבחירות: "אליבא דאמת, צריך היה להיות שאם זקני גדולי התורה 

ה או אחר... אמרו... כבר לא היה צריך לדבר, אין כל שאלה, אין כל ספק, לא צריך לשאול מה אומרים ז
אבל אם התאספנו, צריך להיות ברור לנו מה עומד לפנינו; עומדים לפנינו מצד אחד אנשים שמצייתים, 
אנשים השומעים לדעת תורה... והאחרים השליכו מעצמם את זאת, ואין לדעת לאן זה יוביל, זה עקרון 

אב תשכ"א(. על -, מנחםודגלנחדש אצלם, יסוד אחר, 'אני מאמין' חדש" )"הערות לקראת הבחירות", 
בין סמכות המושג "דעת תורה" ועל הקשריו הרחבים, ר': גרשון בקון, "דעת תורה וחבלי משיח", 

תפישה מודרנית של הסמכות  -, וכן לורנס קפלן, "דעת תורה 94-84, עמ' 7, לעיל, הערה לאוטונומיה
 .145-105מ' הרבנית", שם, ע
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התייחס הרב אברהם שפירא לנושא החזרת שטחים גם כשאלה  39בשנת תשל"ה, מורשה
החכם, להכריע בשאלות מתוקף הסמכות שהועברה מן הנביא אל  וגםהלכתית טהורה, 

 40"שעיקריה, או רוב עיקריה, נובעים מתוך השקפות והסתברויות מחוץ לפסקי הלכה",
וברור  41כלומר, "דעת תורה". לעומתו, רבנים אחרים התבטאו באופן מנוגד ביחס למושג זה,

אפוא כי הוגי הדעות בקיבוץ הדתי יכולים לטעון כי בנושא שאיננו הלכתי, פסק מסוים של 
 פלוני לא יחייב אותם. רב

 מדוע, אם כן, "הטיעון נגד אוטונומיה"?

ננסה להבין טיעון זה באמצעות דוגמה של שאלה הנוגעת לעיצוב אורחות חייו של הפרט, 
 שאיננה שייכת באופן מובהק לעניינים הלכתיים, אף שאיננה נטולה ממד הלכתי.

המצוה של בתם. האם, על -בתכוונתי למקרה של הורים המתלבטים כיצד לתכנן את שמחת 
פי התורה, ראוי שבתם תדרוש בפני מתפללי בית הכנסת שלהם בשבת? אף שאולי אין כאן 

 רעיון מהפכני, הרי שבקהילות רבות דרשה של בת היתה מעוררת התנגדות.

דומה כי אפשר להבחין בכמה סוגי חשיבה הלכתית בנושא זה, על פי אופיים של 
 המתלבטים:

ל שיעור קומה ידון בסוגיה בכמה רמות: מקורות הלכתיים, ערכים תלמיד חכם בע .1
תורניים, ומשמעותה והשלכותיה של ההכרעה בציבור הרחב. ייתכן שהוא יגיע למסקנה 
שמצד הלכתי טהור אין בעיה בדרשת הבת, ומצד ערכים כמו צניעות או חיזוק חינוך 

ט הציבורי הוא יחשוש לתת הבנות הדבר כשר, והוא יסתפק בכך. אולם ייתכן גם שבהיב
לאנשים לדמות מילתא למילתא )דבר לדבר( ולהתיר חידושים אחרים במסגרת 
התפילה, ובמקרה כזה הוא יאפשר לבתו לדרוש רק כאשר קיימת הפרדה ברורה בין 

 הדרשה לבין התפילה.

 יהודי פשוט, נטול יומרות רבניות, יתקשר לתלמיד חכם הנ"ל. .2

קא אצל הורה מלומד מבחינה הלכתית. הורה זה יודע את הדילמה הקשה נמצא דוו .3
שאין בדרשת בתו איסור הלכתי, והוא אף רואה בחיוב את השתתפות הבנות במסגרת 
התפילה הציבורית. האם הוא יבטל את דעתו בפני רבנים שחושבים אחרת? האם הוא 

ו, יתייעץ עם רבנים בכלל, או שהוא יסמוך על שיפוטו האוטונומי בהערכת לימוד
 מניעיו, ומציאות החברה שלו?

כעת נשאל: אם איננו מקבלים את הטיעון ששאלות מן הסוג שהצגנו כאן הן בתחום הסמכות 
הבלעדית של גדול התורה, האם בכל זאת קיימות סיבות שבגללן הטיפוס השלישי שהצגנו 

 
 .21-15, ט' )תשל"ה(, עמ' מורשה 39
 שם. 40
 כך העיד הרב עמיטל, מתוך שיחה שהיתה לו עם הגרי"ד סולובייצ'יק. 41
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 לפנות לרב? ירצה

הודי המלומד להתייעץ בנקודה זו באים בחשבון טיעונים שמרניים, שינסו לשכנע את הי
ברב, או לוותר על האוטונומיה שלו בשאלות שבתחום האפור. השיקול הראשון הוא של 
ידע. על פי טיעון זה, אפילו אם היהודי המלומד מכיר נושא מסוים מתוך עיון במקורות 
ובמאמרים מסכמים, הרי שבמקרים רבים הוא יחשוש שמא צד מסוים של הנושא נעלם ממנו 

שהוא איננו שולט בסוגיה, וירצה שתלמיד חכם גדול ממנו ישלים את התמונה  כליל, או 
בהיקף או בעומק. שיקול שני הוא של "נאמנות". אין הכוונה לחשש מפני עיוות ההכרעה 
ההלכתית בגלל אינטרסים פסולים, אלא לרצון שהכרעות בשאלות תורניות תהיינה על ידי מי 

 42טת.שמסירותו לתורה ולמצוות היא מוחל

טיעון עקרוני נוסף הוא ההשלכות הציבוריות של ההכרעה האישית. במקרה של הכרעה 
יתפוס מקום  אחריותמסוימת שמשפיעה על מדיניות ציבורית, אפשר לשער שמושג ה

טיעון זה מתמקד באוטונומיה מול קבלת סמכות, ודומה שבנקודה זו יש היגיון רב  43מכריע.
כל הנוגע להכרעה הלכתית הוא בעל "כתפיים רחבות" בהתייעצות עם "גדול תורה", שב

 )ברייטע פלייצעס בלע"ז(.

נראה, אם כן, שהטיעון נגד אוטונומיה איננו אבסולוטי אלא טיעון רך, שכן אם היחיד יכריע 
 לעצמו באופן אחראי, גם החלטה זו תיחשב לגיטימית.

י הרב שאול ישראלי, עקרונות אלה לגבי מעמד החכמים והאוטונומיה ניתן לדייק מדבר
 בשנת תשל"ד: מורשהבשיחה שהתנהלה עם מערכת ה ביטאון 

גם בדברים שאין בהם הלכה ברורה, שיקול דעת חכמים הוא תורה. באותה סוגיה  

בגיטין שהזכרנו למעלה מחורבן הבית מובא, שכשבאה העיר במצור אמרו חכמים  

בריונים נצא ונלחם עמהם. לבריונים: נצא ונשלים עם הרומאים. לא הסכימו. אמרו ה

אמרו להם רבנן: לא מסתייע הדבר להצליח... אין ספק שלא על רקע הערכת הכוחות 

לא נמסרו כאן שום נתונים מבחינה זו. ייתכן,  הצבאיים שעמדו זה מול זה נסב הוויכוח.

שדעת חכמים גובשה על סמך הערכת המעמד הרוחני של הציבור, שלפי זה הגיעו 

ליחו להחזיק מעמד... מכיוון, שכאמור, בשאלות הנהגה וענייני מדינה למסקנה שלא יצ

יש מקום גדול לדעת תורה ולשיקול דעת נכון, ולא שייך בזה פסק הלכה מוחלט, על כן  

לא שייך בזה פסק מחייב, כשם שהוא קיים במקצועות אחרים של ההלכה. על כגון זה 

ר קשרים אישיים עם אישיות דגולה נאמר "עשה לך רב". והיינו שראוי שכל עסקן יקשו

 
י"ב תחומין, טיעון מעין זה, אבל תקיף יותר, ר': ח' שלמה שאנן, "דעת תורה בעניין שאינו הלכה",  42

 .174-173)תשנ"א(, עמ' 
פרטית מושג האחריות הוא רלוונטי. כוונתנו כאן היא שבנושא ציבורי בוודאי שגם בתחום ההתנהגות ה 43

קשה יותר להתעלם ממנו. עוד חשוב לציין כי קיומן של השפעות ציבוריות, לא בהכרח יוביל לנקיטת 
 עמדה שמרנית.
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בתורה, שיש לו אמון בה, שיסיח עמו מזמן לזמן, שיבהיר לו מפעם לפעם את המתרחש  

האחד מתוך הכרת החיים והתנאים, והשני מתוך  -בעולם המדיני והחברתי, ויחד 

 44יגבשו עמדה בשאלות העומדות על הפרק. -עמקות תורתית 

סא טען שגם שיקול הדעת של החכמים הוא תורה, למה התכוון הרב ישראלי כשמחד גי
ומאידך גיסא הוסיף שאין זה פסק הלכה מוחלט ומחייב? לכאורה, כוונתו זהה למה שהצענו 
למעלה, לאמור: גם החתירה ללמוד מן המקורות התורניים דרכי הנהגה שאינן הלכתיות היא 

. העובדה אמיתית תורה. ולפיכך, גם במישור זה יש צורך במאמץ כן להגיע למסקנה
. ואכן, תורהשהנהגה שונה בנושא לא תיחשב אסורה, איננה גורעת במאומה ממעמדה כ

במסגרת הוויכוח בתוך המחנות החרדיים והאורתודוקסיים סביב הדוקטרינה של "דעת 
תורה", דעת הרב ישראלי לא תיחשב בין המחייבים. הוא אינו מסכים שידיו של העסקן הדתי 

 בזמן אינו מאפשר לו אוטונומיה מלאה. כבולות, אבל בו

נראה אפוא כי שתי תפיסות לגבי השורה התחתונה בהכרעות אלה עומדות ביסוד המאבקים 
במאה הזאת, וגם בדורות שקדמו. אם הרבנים מרדכי  -ההיסטוריים בפוליטיקה הדתית 

הרי  45ה,בנושאי דת ומדינ  אליהו ואברהם שפירא תבעו את זכות ההכרעה במדיניות המפד"ל
לאומי התבטאו בכתב על הכרה בלגיטימיות של הכרעת "איש -שרבנים אחרים בזרם הדתי

  46הפוליטיקה".

במיוחד בסוגיות ציבוריות שפרסומן רב, ייתכן שהיחיד ידלג על ההתייעצות הישירה עם 
הרב, ויקבע את עמדתו לפי הבנתו הפוליטית, לאחר שהוא הבין גם את הצדדים ההלכתיים. 

ם כאלה קיימים שני מאפיינים המקלים על הכרעה אוטונומית: ההכרה הברורה במצבי
בציבור בדבר קיומן של דעות חלוקות, והנגישות הגדולה יותר לחומר מסכם באמצעות 
פרסומים הלכתיים בנושא. כל בר בי רב, לדוגמה, יכול להצביע על הרב עובדיה יוסף כגדול 

עברת שטחים במסגרת הסכם שלום. בשל החומר בתורה שניתן לסמוך על פסיקתו לגבי ה
הרב בנושא, היהודי המשכיל יוכל ללמוד שפסקי הרבנים תלויים בהבנה מסוימת של 
המקורות, בהערכת המציאות, ובאמונות ודעות על ההיסטוריה העכשווית של עם ישראל, על 

נה גאולה ועל השגחה. כך למשל, יכול אדם להגיע להכרעה עצמאית, שמקבלת מבחי
עקרונית את דעת הרבנים שאוסרים מסירת שטחים אלא אם כן קיים מצב של סכנה לעם 

 
 .9-8ח' )תשל"ד(,  ,מורשהפוליטית", -רוחנית לבין מנהיגות מעשית-"בין מנהיגות דתית 44
כל "הרבנים שפירא ואליהו דורשים מהמפד"ל זכות הכרעה בלעדית בנושאי דת ומדינה", אנשיל פפר,  45

. איננו מתיימרים כמובן לתת פרשנות פוליטית כוללת למאבק בין המפלגות 38, עמ' 16.4.99, העיר
 השונות הטוענות לתמיכת הרבנים.

הרב אברהם וסרמן, "המפד"ל ; 13-12, עמ' 15.1.99, הצופההרב יעקב אריאל, "הרבנים והתנועה",  46
 .10-9, עמ' 25.6.99, הצופהוהרבנים", 
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 47כולו, ובו בזמן להתיר מעשה זה בגלל שלהערכתו אכן קיים מצב כזה של סכנה לאומית.

 הטיעון נגד אקסטריטוריאליות 

התפיסה שתחומים מסוימים נמצאים מחוץ לתחום השיפוט ההלכתי נשמעת תדיר בדיונים 
ליטיים, ופסק ההלכה לחיילים לסרב פקודה במקרה של פינוי חלקים מארץ ישראל הובלט פו

במיוחד. משה מאיר טוען כי גישה כזו קיימת בקרב החברה הדתית, והוא ניסח אותה בלשון 
משמעית גם לגבי נושאים מסוימים בחיי הפרט: "לא יעלה בדעתם לשאול רב אם ללכת -חד

באופן זו או אחר". הוא מוסיף כי "קשה לעמוד מול הביקורת  להצגה זו או אחרת או ליצור
הטוענת שיש כאן חיסרון דתי או חטא, אך האינטואיציה של בני הקבוצה, והשפה המושגית 

 48שעיצבו, מורות כי כך ראוי שייעשה".

לפני שעליתי לארץ התפללתי בבית כנסת של אחד מתלמידי החכמים הגדולים כיום 
התקבלה חוקה שכללה את שני הסעיפים הבאים: בכל נושא הלכתי,  בברוקלין. בקהילתנו 

 הסמכות ניתנת לרב להכריע; הרב יקבע אם הנושא העולה לדיון הוא נושא הלכתי.

ייתכן שבקהילתנו הרחיקו לכת בגלל כבודו של הרב, או שסעיפים אלה משקפים את 
כי השאלה אינה ההשקפה החרדית של הקהילה בנוגע לסמכות הרב. מכל מקום, דומה 

"מיהו הפוסק", אלא האם ניתן להוציא נושאים מסוימים מתחום השיפוט ההלכתי מצד 
 תוכנם.

 
ר' את מאמרו של הרב אברהם שפירא, המבסס את איסורו על ניתוח הלכתי כנ"ל, על הערכת מציאות  47

המטילה דופי בחששות הפוליטיקאים מהמצב הקיים, ועל מרכיב אמוני הרואה את הקב"ה בעזרתנו 
; לעמדת הרב עובדיה יוסף, (39)לעיל, הערה  מורשהאתחלתא דגאולה, בשמירה על המדינה שנוסדה ב

 ,תחומין החולק על כל שלושת החזיתות. ר' מאמרו "מסירת שטחים מארץ ישראל במקום פיקוח נפש", 
 .47-34י' )תשמ"ט(, עמ' 

תיות של הרבנים כמורכבות מאלמנטים שונים, עדיין למרות שבטקסט ניתחנו את ההתייחסויות ההלכ 
יש לראותן כמאמרים הלכתיים. פסק הלכה בתחומים אלה חייב בדרך כלל להתייחס במפורש לממדים 

אמונה ושל הערכת מציאות, וכפי שנראה מהציטוט של הרב שאול ישראלי, לפעמים שני -של השקפה
ותו הערכה אמונית. אין בכוונתנו לטעון כאן אלמנטים מצטרפים לרעיון אחד משולב, שנוכל לכנ

שהערכה נטולת אמונה היא יותר רציונליסטית. טענה כזו השמיע הרב שלמה אבינר, ר': "הריאליזם 
 .65-61, ט' )תשל"ה(, עמ' מורשההמשיחי", 

גם השופט יצחק אנגלרד התייחס למאמרים אלה כהלכתיים, לפחות ברמה העקרונית. ר': "הבעיה  
-34(, עמ' 1993, מ"א )הפרקליטשל מסירת שטחים מארץ ישראל: משפט ואידיאולוגיה",  ההלכתית

. בניתוחו את מאמרו של הרב עובדיה יוסף, נראה שאנגלרד מעריך כי השקפתו האידאולוגית של 13
הרב יוסף השפיעה על בחירת המקורות ההלכתיים ועל ניתוחם. פרשנותו של אנגלרד מבוססת, ודורשת 

 ורט של שני מאמרים של הרב עובדיה יוסף בנושא, שאין מקומו כאן.ניתוח מפ
 .12, עמ' (3משה מאיר )לעיל, הערה  48
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הטוען כי ישנם  49אבקש לאמץ לצורך הדיון את הגדרותיו המועילות של ידידיה שטרן,
זרמים בחשיבה ההלכתית ששוללים את נגישות ההלכה בנושאים פוליטיים, ולכן על הרבנים 

דות בנושאי מדיניות לנקוט משנה זהירות בהכרעות מהפכניות. חוסר הנגישות המביעים עמ
יכול לנבוע מעמדה עקרונית, הגורסת שהתחום הפוליטי אינו נחשב כלל חלק מן התורה; 
הוא יכול גם לבטא העדפה תורנית, שבתחום הדינמי של חברה ומדינה עדיף להשאיר את 

ות אחרת היא שהוא משקף מצב היסטורי נתון קביעת המדיניות בידי אנשי המדינה; אפשר
 בגלות לא היתה כל אפשרות לפתח כלים הלכתיים מתאימים בתחום הנהגת המדינה. -

, ובלשונו של שטרן: "ההלכה בוחרת שלא המוסדיתנתמקד אפוא בדיוננו בחוסר הנגישות 
ורית להסדיר את ענייני הכלל בתחומים מדיניים". מורכבות השיקולים במציאות הציב

מובילה להעדפת ההלכה שלא "לכלוא מציאות זו במערך נורמטיבי הדוק, ויש להשאיר 
לעמדה  50לציבור, בנקודת זמן ובמקום נתונים, את הבחירה החופשית בעניינים אלו".

עקרונית זו, שההלכה אינה ניגשת לפסוק בעניינים מדיניים, התקשה שטרן למצוא מקורות, 
לעומת זאת, דבריו על חוסר  51שוט אין בסיס לעמדה זו.ונראה שהוא העדיף להסיק שפ

הם אות זהירות נכון לרבנן ולתלמידיהם שנכנסים לעולם הפוליטי. בכל  מעשיתנגישות 
זאת, נראה לי כי הדברים אינם פוטרים את הרבנים מלפסוק כשיש צורך, ואת התלמידים 

 מלהתייעץ ולשאול שאלות.

ית, דומה כי יש לשאול עד כמה יש לקבל את הקביעה בנוגע לטיעון על חוסר נגישות מוסד
שההלכה אינה נגישה לתחום המדיני. שמא חוסר הנגישות נובע מכך שההלכה מונעת עצמה 

, אך אינה מדירה רגליה מתחום זה בסוגיות מסוימות בתוך התחום המדינימהכרעה 
של הרב  רבעשה לך באופן מוחלט. ניקח לדוגמה את הציטוט שמביא שטרן מתוך הספר 

 חיים דוד הלוי:

אשר בו הדברים באו במתכוון סתומים ועמומים. אין למצוא   יש בתורה שטח מסוים

בתורה משטר מדיני או כלכלי ברור... נתנה התורה מצוות, שבהן בחינת עקרונות  

ויסודות, אשר יכולים להתאים לכל משטר בכל דור ובכל צורת חיים, ותכליתן למנוע  

 52משטר אפשרי.את השלילי שבכל 

לכאורה, הרב הלוי מבטא באופן ברור את העיקרון של חוסר נגישות מוסדית. ואולם, מעיון 

 
, עמ' (7, )לעיל, הערה בין סמכות לאוטונומיהידידיה שטרן, "נגישות הלכתית לסוגיות מדיניות",  49

242-218. 
 .230שם, עמ'  50
( הוא ציטוט מישעיהו ליבוביץ, ודבריו בעייתיים בעצמם. 226-224המקור המרכזי לגישה זו שם )עמ'  51

אבל אפילו מי שמוכן להסתמך על דבריו, חייב לשאול האם קביעת ליבוביץ על חוסר הכוונה המעשית 
ם לגבי ספרות התנ"ך, או רק לתקופת המשנה ואילך. המקור של החוקה הפוליטית התורנית אמורה ג 

 היחיד הנוסף במאמר, הוא ניסיון למצוא מה שמכנה ידידיה שטרן עצמו "עמדה מרומזת" ברמב"ם.
 , ד', א'(.עשה לך רב)מתוך:  228שם, עמ'  52
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 בכתבים אחרים שלו עולה תמונה שונה במקצת:

מעתה, חברה המאמינה בכל לב בתורה מן השמים, ויודעת שמנהיגותה הרוחנית 

ות כלליות, הרי )הסנהדרין( הם הגדולים ביותר בדור גם בחכמת התורה וגם בחכמ

ניתנת מפי הסמכות ההלכתית העליונה הזאת היא הטובה  שקבלת הכרעת דעת התורה

ביותר לחברה הזאת. כאן נעלמים כל הספקות וההיסוסים בצדקת הכרעתם, אין בעיות 

של  53שאינן ניתנות לפתרון, כי מכוח ההלכה שבתורה, או מכוח חכמת דעת התורה

בכל מצב שהוא, ואין לך פתרון טוב יותר מזה שיונק הסנהדרין ניתן לפתור כל בעיה 

הוא מכוחו של נותן התורה, הלא הוא אלקים עצמו מנהיג העולם בהשגחתו, כי אלקים 

 ל, כלומר, שכינה שרויה ביניהם כדי שלא יטעו...-ניצב בעדת א

אלא שכאשר אין לנו חברה שמאמינה כולה בתורה מן השמים, ואין לנו סנהדרין כנ"ל, 

שלא נותר לנו אלא לפעול בחיינו הציבוריים באורח דמוקרטי לפי מושגי זמננו,   הרי

 54ותפילתנו לה' שנזכה בקרוב לשיבת שופטנו כבראשונה ויועצינו כבתחילה.

אם נצרף את שתי העמדות של הרב הלוי, יוצא שההעדפה התורנית שלא להתערב בתחום 
שיש באי קביעת האידאל התורני  המדיני איננה העדפה שמלכתחילה, אלא הכרה ביתרון

באותה מידה לכל חברה ותקופה. לאמיתו של דבר, באותה תשובה מקורית מוסיף  כמחייב
הרב הלוי: "כל הנ"ל אינו שולל 'דעת תורה', ואדרבא, מצאנו במקורות שיש חובה לשאול 

ות ב'דעת תורה' גם בעניינים מדיניים וביטחוניים". אמנם התורה לא קבעה הלכות חתוכ
אבל בכל זאת ראוי שההחלטה תהיה בנויה  ברמה של מצוות מחייבות בצורת ניהול המדינה,

על "שיקול דעת של תורה". לפיכך, במצב שבו אין דואגים לקבל את הסכמת החכמים 
למדיניות מסוימת, עדיין קיימת זכות לממשלה להחליט על הסכמי שלום, ואין ההלכה 

 עומדת על תנאי זה כמעכב.

ם שלעיל צמצמנו את היקפה של תזת חוסר הנגישות המוסדית. אם נעיין בשתי בדברי
תשובות של הרשב"א בנושא משטר הקהילה של ספרד בימי הביניים, נלמד על חילוק 
המרוקן ממשמעות כל ניסיון לנסח הגדרה כוללת לחוסר נגישות בתחום המדיני, בשונה 

 משאר כל שאר התחומים שבתורה:

הראוני מן השמים, ואומר אני שמנהג המקומות בעניינין אלו איננו  והנני משיב כאשר

בכל, לפי שיש מקומות שכל ענייניהם נוהגין על פי זקניהם ובעל עצתם, ויש   שווה

מקומות שאפילו הרבים אינן רשאין לעשות דבר בלתי עצת כל הקהל ובהסכמת הכל, 

פיהם בכל ענייניהם  ויש מקומות שממנין עליהם אנשים ידועים לזמן שיתנהג על 

 
הדור גם אין הביטוי "דעת תורה" בהקשר זה זהה למושג הקונטרוברסלי על סמכות מחייבת לגדולי  53

 בעניינים גשמיים, מחוגי אגודת ישראל. השווה לדברינו בפרק על אוטונומיה בפסיקה.
 צ'.-ח', פ"ט ,עשה לך רב. השווה: 6, עמ' 13.3.98, הצופה"הכרעה עפ"י רוב",  54
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 55הכללים והם אפוטרופין עליהן.

עוד שאלת עשרה בני אדם הסכימו למנות ברורים ולהחרים חרם בלא הסכמת חבריהם 

שבעיר בעניין המס ושלא מדעתם, ובאותו המעמד בשעת המעשה היה אחד מהם עומד 

עו  וצווח שאין מן הראוי להחרים ולמנות ברורים בלא הסכמת פורעי המס ולא שמ

לקולו. הודיעני אם אותם שלא היו באותה בררה ובאותו חרם אם הם מושבעין או 

 מוכרחין.

תשובה: אם המיעוט הסכימו ומינו ברורים ועשו הסכמות בלא דעות הרוב, מסתברא  

שאין הסכמותיהם ותקנותיהם ובררתם כלום, כל שלא הסכימו וקיבלו הרוב, שאין הרוב  

 56הולך אחר המיעוט.

לכה השאירה את שאלת סוג המשטר פתוחה, והכירה בסמכות משטרים העובדה שהה
משמעית שההלכה שוללת את הלגיטימיות -מקומיים שונים, לא הפריעה לרשב"א לקבוע חד

של ממשלת מיעוט )במצב שהרוב איננו מוכן לשתף פעולה(. חילוק משפטי דומה מופיע 
לבין נבחריו, הביא בשם שו"ת בתשובותיו של הרב הלוי. בפסק דין בוויכוח בין ציבור 

המבי"ט: "שבעה טובי העיר, כיוון שבאים מכוח בחירת רוב העיר, כל מעשיהם תופס מדין 
רוב, אבל בשעה שרוב זה מוחה ומסרב לקבל דעת טובי העיר, הרי שאיבדו את כוח יניקתם 

ר מהרוב שבחר בהם לעניין זה לפחות, ואף שיש חולקים על שיטה זאת, היא נראית עיק
 57להלכה ולמעשה".

נשאל כעת שאלה שתבהיר את משמעות דיוננו: האם היינו קובעים שיש חוסר נגישות 
הלכתית לענייני סעודה, בגלל שהתורה העדיפה להפקיד בידי בני אדם את האחריות לקבוע 
את תפריט הסעודה או את סידור מקומות הישיבה? מובן שלא, שכן גם אם עדיף שהיהודי 

בשאלת אפונה מול גזר, הרי שהזכות שמורה ל"שולחן ערוך" להתערב בנושא יכריע בעצמו 
הצ'יזבורגר למשל. אמנם, אפשר להשיב לטענה זו שסוגיית המשטר המועדף הוא נושא 

פילוסופי מן המעלה הראשונה, מה שאין כן האוכל; לכן בכל הנוגע לפוליטיקה -מוסרי
 זו ברצון האוכלוסייה. חשוב להעיר שיש זרם בפסיקה שתולה הכרעה חשובה

מכל מקום, לאחר שהוכח שאי אפשר לטעון באופן כוללני שקיימים תחומים שלמים מחוץ 
לתחום השיפוט ההלכתי )ואפילו מחוץ לתחום המדיני(, אין להסיק מסוגיה זו לגבי חוסר 

נושא שעולה תכופות במאמרים שבהם  -נגישות הלכתית ורבנית לשאלות של מדיניות חוץ 
נים. אם ברצוננו להגיע למסקנה שהיחיד איננו מחויב לפסיקת רבני ארץ ישראל אנו ד

השלמה, הרי שסיבות אחרות, שהובאו קודם, חזקות יותר: חלק גדול בהכרעות אלה הוא של 
הלכתיים, וכן קיים ריבוי דעות בנושא זה בספרות ההלכתית. בכל מקרה, אל -מרכיבים לא

 
 , ג', שצ"ד.שו"ת הרשב"א 55
 שם, ה', קכ"ה. 56
 , א', כ"ה.עשה לך רב 57
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לות של מדיניות ציבורית להתפרש כהפקעת הנושא לה לאוטונומיה המוענקת לפרט בשא
 מתחום הסמכות ההלכתית.

 

 

 

 סיכום: אורתודוקסיה כעיקרון חינוכי 

שיקולי מוסר בקביעת הלכה, הכרעה עצמאית  -סיכום הדיון בשלושת הנושאים שנדונו 
מלמד כי מנקודת מבט אורתודוקסית התורה  -בהלכה ובמוסר, ותחום שיפוטה של ההלכה 

ה את היחיד לחשוב באופן ערכי, אך היא גם דורשת ממנו קבלת מרות של מערכת מזמינ
הלכתית נתונה, המגלמת את רצון הבורא בעולמו. נסכם, אם כן, את הטיעונים שהועלו 

 במאמר:

  האורתודוקסיה איננה שוללת חשיבה כללית מוסרית במסגרת הדיון ההלכתי, אבל
 ערכים או אידאולוגיה נתונים מראש.פוסלת הכתבת התוצאות ההלכתיות על ידי 

  האורתודוקסיה איננה שוללת אחריות מוסרית אישית ואוטונומיה מוגבלת בהכרעה
ההלכתית, אבל פוסלת גישות שמוכנות לוותר במקצת על חיפוש האמת התורנית, מתוך 

 דאגה לערכים או מתוך העדפות אישיות.

 ונן מחוץ למערכת ההלכתית, האורתודוקסיה איננה שוללת שאלות המוצאות את פתר
 אבל פוסלת גישה שמוציאה תחומים שלמים משיפוטה באופן אפריורי.

 -דומה כי כאן המקום להבהיר את הטיעון הכללי העומד ברקע שלושת הטיעונים כולם 
 העיקרון השמרני עצמו.

הנימוק החזק בעמדת האורתודוקסיה המודרנית, המקבל הדגשה מוצדקת, הוא הדרישה 
חיד יראה עצמו אחראי להנהגתו במישור המוסרי ובמישור הערכים החברתיים. אידאל שכל י

 זה זכה לניסוח יפה במאמרו של מאיר רוט על דעת תורה במשנת הרב דסלר:

בעניין תפקיד השכל והשיקול הרציונלי ממשיך הרב דסלר את הקו שהותווה על ידי ר'  

לאל ידו לפסוק אמת ולראות נכוחה, י' סלאנט. הרציונלי מוצג בחולשתו כמשהו שאין 

 אלא משקף את האמת המוסרית של בעליו ...

מותנת בתיקון המידות, כי ללא תיקון זה עושה האדם  כל אמת הגותית השקפתית

שימוש בשכלו רק כמו שפחה המשועבדת לאדונה )הרצון כפועל יוצא של "נגיעות"(, 

 המנצלה מבלי שהיא תוכל להבין את מעמדה הנחות. 

אלטרנטיבה להשקפת עולם המיוצגת על ידי הרב דסלר צריכה להדגיש את האחריות ה

האישית של האדם הדתי, החייב לתת דין וחשבון לפני בוראו, ונתבע להפעיל את 
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שיקול דעתו המוסרי כקודם לשיקול דעת הלכתי. בפעילות גומלין מופלאה נעשה 

  58אינטגרלי ממנה.שיקול הדעת המוסרי למעצב ההלכה, ועל ידי כך לחלק 

מאיר רוט ממליץ על לימוד שיטת הרב דסלר, כדי שמחנכים יבינו מהי העמדה הקיצונית 
שיש לחנך נגדה. לפי דברינו לעיל, שלילת דוקטרינת דעת תורה איננה חייבת להסתיים 
בעמדתו של רוט, ויש חשיבות בהפקת לקח גם מדרכו של ה"מכתב מאליהו" ביראת שמים 

יש לציין שאפילו הרב נחום אליעזר רבינוביץ', שבהתייחסותו למושג  59בקביעת הלכה.
"אמונת חכמים" הדגיש את הצורך של יהודי שלא הגיע להוראה להתייעץ עם רב, לא פטר 

"להגיע להבנת ההלכה, שלא ילך כעיוור בארובה  את השואל והמתייעץ מאחריות אישית
 60אחרי מורה זה או אחר".

מצד שני? במקום תפיסת בעלי המוסר, החוששת שהיחיד יסמוך  מהו הנימוק שיש להדגיש
על הערכתו האישית החשודה, נראה שיש להציע כאן דרישה מקבילה, אך מתונה יותר: 
ענווה בפני חכמת אלה שקדמונו. טיעון זה עומד בבסיס המחשבה השמרנית הפוליטית, 

רק ) (, הוגה דעות Edmund Burkeואחת הדוגמאות הקלסיות היא תגובת אדמונד בֶּ
 ומדינאי בריטי דגול, לקיצוניות המהפכה הצרפתית:

אתם בחרתם לנהוג כאילו מעולם לא עיצבו אתכם כחברה אזרחית, וכאילו צריכים אתם 

להתחיל בכל מחדש. ההתחלה רעה היתה, כי מלכתחילה בזתם לכל מה שהיה שייך 

דמיונכם מגלה בהם אמת  לכם... מתוך חיבה יתרה וחסודה לאותם אבות קדמונים, היה

מידה של מוסר וחכמה שלמעלה ממנהגה ההמוני של העת ההיא, ומתעלים הייתם עם 

 המופת שאתם שואפים לחקותו.

רואה אתה, אדוני, שבעידן נאור זה יש בי אומץ מספיק להודות שבדרך כלל הננו אנשים 

ים הנושנים שלא אולפו רגשותיהם, ולא די שאין אנו מתפרקים מכל המשפטים הקדומ

שלנו אלא אנו דבקים בהם מאוד, ולמרבה הבושה דבקים אנו בהם באשר הם משפטים 

 
. 156-146עמ' בין סמכות לאוטונומיה, של הרב דסלר", מאיר רוט, "סמכותם של חכמים במשנתו  58

 (.149-148,154)הציטוטים הם מעמ' 
שיקול קודם ליש לבחון את משמעות טענת רוט שהאדם הדתי נתבע להפעיל את שיקול דעתו המוסרי  59

 דעתו ההלכתי, על פי הדיון על הכפפת ההלכה למוסר.
. הרב רבינוביץ' גם שולל 213ירושלים תשנ"ט, עמ'  ,דרכה של תורההרב נחום אליעזר רבינוביץ',  60

ראיית גדולים כנביאים בנושאי רשות, אך הוא לא נכנס לפרטים בשאלות מורכבות כנושאים שנדונו 
 למעלה.

יש לקחת ברצינות את אזהרת האורתודוקסים החדשים מפני חוסר תיאום ממוסד בין המוסר האישי לבין  
ר למה שהובא כבר מדברי אייזקס, מצביע משה קופל )לעיל, הערה מה שמבינים כעמדת התורה. מעב

( על נזקים אפשריים של ציניות גוברת אצל אלה שחייבים לשלול את חשיבתם העצמאית ואת 25
 ערכיהם, ולחיות את חייהם בניגוד למצפונם.
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 61קדומים; וככל שהאריכו ימים, וככל שהרחיבו יריעתם, כך אנו דבקים בהם יותר.

רק כלפי המהפכנים נובעת מתוך הערכת תפארתה ויציבותה של חברה  מקצת הביקורת של בֶּ
 -על דרך החשיבה גופא  -גם ביקורת התבונה המהפכנית  אצילית שנהרסה. אבל יש כאן 

אותו שכל קר הנסמך רק על הגיונו הוא, שאינו מסוגל לכבד את החכמה של הדורות, הבנויה 
על צדדים שלא מוכרים לו. לענייננו, הטיעון השמרני קורא לזהירות ולענווה בפני ההלכות 

נפסל, אך הוא בהחלט זוכה לאיזון  הרעיון שהיחיד נמצא במרכז לא 62הקיימות והוגיהן.
 חשוב.

נראה כי באופן דומה יש להתייחס לטיעונם של רוס וגלמן שהובא בהתחלת המאמר. אפילו 
נקבל שיש צדק בתזה שיש לראות התקדמות במוסר של החברה )כדוגמת קידום הרוחניות 

בין גילוי  של הנשים(, גילוי מחודש של רצון הבורא, הרי שאי אפשר להתעלם מההתנגשות
מבנה שמבדיל  -זה לבין כבוד לערכים ולמוסר הטמונים במבנה החברתי המשתקף בהלכה 

בין נשים לבין גברים. העיקרון השמרני אינו חייב להתגבר בכל מקרה )ובכל מחיר( על 
הנטייה הפרוגרסיבית, אבל הוא חייב לפחות למקם את התפיסה של התגלות מתמדת בהקשר 

המאוד לא  -ק עצמו, שעל הגותו מתבססים רוס וגלמן, מדגיש בפסקיו בעייתי. הראי"ה קו
את הצורך בשמירה על העמדה היסודית של  -פרוגרסיביים בנוגע לאישה ולמקומה בחברה 

 63התורה ושל חז"ל.

אם ננסח את הטיעון השמרני העומד ברקע המאמר כולו, הרי שעניינו ראיית 
מה שלעתים מישור זה חשוב יותר מניתוח . דוהאורתודוקסיה עצמה כעיקרון חינוכי

משפטי של סוגיות תלמודיות במטרה להוכיח שמוסד הפרוזבול היה חידוש אבל לא 
אורתודוקסיים שונים במהותם ממה שעשו -מהפכה, או ששינויים שמוצעים על ידי זרמים לא

פני היסוד השמרני של האורתודוקסיה מציב את האתגר של יראת הכבוד מ 64חכמינו בעבר.
 המסורת. הוא דורש מהמחדש הקפדה יתרה בהבנת מטרתו.

 
 .95, 87, 53, עמ' 1999שלים , ירומחשבות על המהפכה בצרפתר'  61
, ז' )תמוז אקדמותר' מאמרו של הרב יובל שרלו, "על ההבחנה בין רפורמה להתחדשות דתית",  62

ניתן להסתכל על המאבק להתחדשות  איך. הרב שרלו מתמקד בשאלה 121-101תשנ"ט(, עמ' 
ק זה. עי' שם על בכללותו, ולהבין אם אכן המטרות הן לשם שמים. דבריו רלוונטיים במיוחד לפר

(, וקטעים המתייחסים לשני הפנים של העיקרון שאנו מכנים "חינוכי", 113הדרישה לענווה )עמ' 
(, ואחריות 112-110, 104-103המובאים כאן בסמוך: חשיבות המניע המרכזי של עבודת ה' )עמ' 

 (.114-113, 105להשלכות ההתחדשות על אחרים )עמ' 
של הרב קוק, ועל השתקפות מושג זה בפסיקתו בעניין זכות בחירה לנשים, על "הלכה נבואית" בהגותו  63

 .35ר' לעיל, הערה 
, J. David Bleich, “Halakhah as an Absolute”, Judaism, XXIX (1980), pp. 30-37ראה לדוגמה,  64

 :Jewish Law“בוויכוח על שינוי בהלכה; שם,  ושאר המאמרים של מחברים משלושת הזרמים

Eighteen Perspectives”, pp. 4-109. 
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אודה כי אין בידי אמת מידה אובייקטיבית שתחשוף את מניעיו של האדם המכריע. מטרתי 
דתי. חשיבותו של מוטיב זה מתחילה -היא להאיר שני פנים במוטיב החינוכי השמרני

ב ולעשות את הטוב, אלא במישור האישי: ההיבט החינוכי מנחה את אדם לא רק להיות טו
גם לעבוד על נפשו כך שיפנים את האידאלים הנכונים ויבטיח את ההתנהגות הרצויה. אין 
המושג מחייב ביטול עצמי, למרות שבוודאי ישנן מסורות כאלה. בחסידות, למשל, אפשר 
למצוא מצדדים בביטול עצמי לקדוש ברוך הוא, או לרבי שייצור קשר אליו; בהתנגדות 

ית ישנו אידאל של כניעה לגדולי הדור; בעולם הרוחני היותר מודרני, היחיד יכול הליטא
לראות לנגד עיניו את חשיבות היצירה ממשנתו של הגרי"ד סולובייצ'יק, או אולי את 
השאיפה להגדיל את התורה ב"אור המתחדש מצד חיבור התורה" לנפשו, כדברי הראי"ה 

המטרה האורתודוקסית תקבע אפוא את )פרק ב'(. המסגרת  אורות התורהקוק ב

של מילוי רצון הבורא. היסוד החינוכי בא בעקבותיה, ומצהיר כי באורתודוקסיה  המקיפה
 "בונים גדרות", דואגים ומחנכים לשמור על העתיד.

הפן השני הוא בחינוך הילדים והתלמידים. הורה, או מורה בתפקיד מחנך, חייב לקחת 
יר לדור הבא את המורכבות ואת האיזונים שהוא עיצב בחשבון שלא תמיד יוכל להעב

באישיותו בין ערכים הטרונומיים לערכים אוטונומיים. דעתי היא שיש להדגיש את העיקרון 
עבודת ה', מבלי לדאוג שבכל צעד ושעל הקו החינוכי ייטה לכיוון השמרנות וההקפדה,  של

וך הוא על שהפנים בעצמו מעבר לגבולות המנחים את החיים. כל אחד יודה לקדוש בר
קורטוב של יראת שמים ומוטיבציה לעבודת השם; כל יהודי גם יתפלל שתכונות אלה 

תלמידיו. אל לו להסתפק בביטחונו בה' שידאג -תמשכנה להיות מובנות מאליהן אצל בניו 
לכך, ועליו להשריש אידאלים אלה גם בחינוך שהוא מקנה להם, וגם בדרך החיים שלו 

 עצמו.


