מנח ֵאלו :חכ המשפט וחכ במשפט
מאת

אביעד

הכה*

מנחת זיכרו לזכרו המבור של מו"ר מנח אלו ז"ל ,שנתבקש לישיבה של מעלה
ביו רביעי לסדר משפטי התשע"ג ומנוחתו עד בירושלי.

א .אקדמות מילי
אמרו רבותינו זכר לברכה במסכת תענית )יא ,ע"א(" :אל אמונה ואי עוול ,צדיק וישר
הוא" .בשעת פטירתו של אד לבית עולמו ,כל מעשיו נפרטי לפניו ,ואומרי לו :כ וכ
עשית ,במקו פלוני ,ביו פלוני ,והוא אומר :הי ]= ֵ[ .ואומרי לו :חתו ! וחות ,
ֲה" .ולא עוד ,אלא שמצדיק
ְ#י ַמע ֵ
ַח*' ָל ַד ַעת ָל %נ ֵ
+ד י ְ
שנאמר )איוב לז ,ז(-ְ " :יַד ָל ָ
עליו את הדי ואומר לה  :יפה דנתוני לקיי מה שנאמר )תהלי נא( "למע תצדק בדבר".
איננו יודעי מה מעשי נפרטו לפני מורנו ורבנו הרב רבי מנח ברבי שמעו טוביה
ושרה זכור לטוב .אבל דומה שלא נטעה א נאמר שמתו שלוות נפש חת על מעשיו
שעשה בעול הזה .אשרי מי שבא ,ותלמודו – תלמודו שלו ,יחיד ומיוחד במינו – בידו.
ואי צרי לומר שלא באנו לספר ול מקצת שבחיו עליו השלו  ,שאלמלא היינו עושי
כ ,הרי שכדברי קדמוני לא היינו מספיקי ולא היינו מפסיקי .לא באנו אלא לספר מקצת
נקודות ודברי  ,לקוטות ופיסות קטנטנות של חיי  ,פרטי שמה ובה אפשר ללמוד על
הכלל.
"כלל גדול בידינו" ,כתב השופט אלו" ,שאי מערכת משפטית יכולה להתפרנס מגופו
של הדי בלבד .גופה של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה ,ויש שא 0לנשמה יתרה".

*

ד"ר אביעד הכה ,דק מכללת "שערי משפט" ,תלמיד ומתמחה של השופט ֵאלו וידידו במש
כחצי יובל שני.
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מנח אלו היה בעל הבית של "הנשמה היתרה" בעול המשפט .באורחו ורבעו ,בשיחו
ושיגו ,בהלכותיו ובהליכותיו.
בידוע הוא שמחקר בכלל ,ומחקר במדעי היהדות בפרט ,אינו צומח בחלל ריק .יש בו
משו הוספת חוליה בשרשרת הארוכה שראשיתה בסיני ,והיא ממשיכה להוסי 0חוליות
חדשות ג בימינו.
ממילא כאשר באי לבחו את תרומתו של חכ מחכמי ישראל למקצוע מסוי  ,יש ליל
בדר שטבעו חכמינו ז"ל" :דע מאי באת ולא אתה הול" .יש לבחו מה היו פניו של
תחו זה קוד שעסק בו אותו חכ ומה פניו בדור שאחריו .א מבחיני בתמורה כלשהי,
יש לבחו האומנ תמורה זו – תרומתו של אותו חכ היא או שמא א בדר מקרה באה
לעול בימיו .לצד זה יש לבדוק את יצירת החכ כשהיא לעצמה ולבחו את מקורותיה,
מאפייניה ,שיטתה ודרכה.
בדברי שלהל ביקשנו "לגלות פני " בתורתו של אלו כהלכה 1וב‰לכה ,לעיי בכמה
מ ההלכות המשפטיות שיצאו מתחת ידו ולחשו 0מעט פכי קטני שילמדו מעט על
אישיותו ואנושיותו2.
לצד סקירת כמה מאפייני בפסיקתו השיפוטית של אלו ביקשנו לית מעט סימני ג
בדרכו בשדה המחקר של המשפט העברי ,לעמוד על מאפייניה ולבחו מהי תרומתה למדעי
היהדות בכלל ולחקר המשפט העברי בפרט‰¯ÓÂÈ ÌÂ˘Ó ‰Ï‡ ÌÈ¯·„· ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ¯˙ÂÓÏ .
¯‡˙Ï Â‡ ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÚÂˆ˜Ó· ˙ÂÂ˘‰ ¯˜ÁÓ‰ ÈÎ¯„ Ï˘ Â˙ËÈ˘Â ÛÈ˜Ó ¯Â‡È˙ ˙˙Ï
˙ .ÔÂÏ‡ È„È· Â¯˜ÁÓ ˙Â„ÏÂ˙ ˙‡ ‰ˆÓÓÂ ÛÈ˜Ó ¯Â‡Èא הזכרנו חכמי ודרכי מחקר שנהגו
לפני הופעתו של אלו על במת מחקר המשפט העברי ולאחריה ,אי זאת אלא כדי לתת
לקורא מבט ופרספקטיבה רחבה יותר ,שחיוניי המה לתיאור מאוז ונכו בדבר תרומתו של
כל אד למקצוע כלשהו.

1

2

המונח המקורי ,שאוסר על "גילוי פני בתורה שלא כהלכה" )ראו משנה אבות ג ,יא( ,וכוו
נגד מי שמפרש את  ‰¯Â˙‰ומצוותיה פירוש מעוות ולא ראוי הפ בידי הזהב של השופט
זילברג ,בעקבות דברי חכמי ,לניסיו לגלות "פני" יפות בתורתו של חכ ההלכה ,ומתו
הלכותיו והליכותיו – יצירתו הרוחנית והספרותית ואורח חייו – לסרטט קווי לאישיותו.
לדוגמה מופתית לעניי זה ראו משה זילברג "קושיותיו של רבי ירמיה – שיטה או אופי?"
.(1998) 151 ‚¯·ÏÈÊ ‰˘Ó È·˙Î
להרחבה ראו אביעד הכה ˘ ;(2003) ËÙ˘Ó· ‰¯È˙È ‰Óאביעד הכה "אישיות ואנושיות"
 .(2013) 7 ,192 ¯Â‚ÈÒ‰על אנושיותו של השופט ֵאלו ראו ג אליקי רובינשטיי "על
השופט מנח ֵאלו – אנושיות ,משפט עברי במדינה יהודית וצדק במדינה יהודית
ודמוקרטית" .(2013) 4 ,192 ¯Â‚ÈÒ‰
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ב .פרקי חיי
קוד שנעמוד על ה"תורה" נית דעתנו על ה"חיי " ,לתולדותיו של בעליה .פרופ' מנח
אלו נולד בדיסלדור 0שבגרמניה בשנת  ,1923לאביו שמעו טוביה בר' בנימי פטר 3ולאמו
שרה בת יחיאל ברנד.
בשנת  ,1934שנה אחר עליית הנאצי לשלטו בגרמניה ,נמלטה משפחתו להולנד ומש
עלתה ארצה בשנת  .1935את ימי נערותו בילה אלו בתל אביב ,ש למד בתלמוד התורה
של הסתדרות החרדי  ,שע צוות מוריו נמנה יעקב כ" 4,8לימי מגדולי החוקרי של
ההיסטוריה היהודית .בשנת  ,1938והוא כב  16שנה ,החל את לימודיו במכינה של ישיבת
"חברו" בירושלי "תפארת צבי" ,וכעבור זמ קצר עבר לישיבה עצמה 5,ש למד כשבע
שני שבסיומ א 0הוסמ לרבנות .בה בעת עמד בבחינות הבגרות של אוניברסיטת לונדו
והחל בלימודי משפטי בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל אביב ,תו שהוא משלב
אותה ע עבודת הוראה ב"מדרשית נוע" " בפרדס חנה 6.בשנת  1948סיי לימודיו

3

4

5
6

לאחר שקבע את ביתו בשכונת "כר אברה" שבירושלי ,עסק שמעו פטר למחייתו ,בי
השאר ,בשיווק מוצרי שמוצא היה במשק שבבעלות דודו" ,משק פטר" בגדרה ,שנוהל על
ידי פיליפ הרשברג .משק זה נחשב לאחד המשקי החקלאיי המתקדמי ביותר באר ישראל
המנדטורית וכלל פרדסי ,מטעי ,לול ,פלחה ורפת ענקית במושגי אות ימי )תיאור שלה
נזכר בסיפורו של יור קניוק "גדרה כמשל"( .בסמו אליו התיישבה קבוצת עולי יוצאי
גרמניה שנמנו ע חברי "פועלי אגודת ישראל" ,לאחר שהובטחה לה תעסוקה במשק .משנת
 1933ועד שנת  1943הצליחו להקי בגדרה מחנה גדול של אוהלי" ,ליפטי" וצריפי .ה
קלטו שבעה חברי מקיבו הכשרה של נוער אגודאי פולי ,פליטי מ"ליל הבדולח" בגרמניה
ואת "ילדי טהר" .כדי לכלכל את המשפחה השכירה המשפחה אחד מחדרי הבית לדיירי
משנה .אחד מה ,דוד פלוסר ,שלימי היה לפרופסור באוניברסיטה העברית בירושלי ונודע
בעול כולו כאחד מחוקריה המובהקי של ראשית הנצרות ,סיפר כי באחד הימי שאל את
"בעל הבית" שלו ,אדו פטר ,מה טע אי הוא דואג לקבלת "הכשר" למוצרי החלב שהוא
משווק .בתגובה השיבו שמעו פטר" :ביו שאזדקק לתעודה מהרבנות על המוצרי שאות
אני משווק ,כדי להעיד על כשרות ,אפסיק לאכול מה."...
ראו יעקב כ" · .(1989) 102 ÔÂÈ¯ÂËÒÈ‰ Ï˘ ‰ÈÙ¯‚ÂÈ·ÂËÂ‡ – ÈÈÚ ÂÓכפי שמציי כ" ,זה היה
מוסד עצמאי שנשע על חוגי "בעלי בתי" שרצו לתת לילדיה חינו תורני למעלה ממה
שנית בבתי הספר הדתיי של זר "המזרחי" ,א המושג "חרדי" לא הייתה לו אז עדיי
המשמעות של קיצוניות דתית ולא רמז למגמה אנטיציונית .בצד לימוד התלמוד ,שהיה עיקר,
נלמדו כל המקצועות הכלליי ,וכדי לצאת ידי שני הצרכי ,האריכו את שעות הלימוד מעבר
לנהוג בבתי הספר.
בכמה הזדמנויות ,בעיקר על פה ,חזר השופט ֵאלו והדגיש שאלה היו השני המעצבות של
חייו .ראו ג להל ה"ש .6
תיאור יפה על דרכו בהוראה באות ימי ,ימי קו המדינה ,נת מנח ֵאלו במאמרו "יובל
החמישי של מדרשיית נע – זכרונות הוראה במדרשיה" ,במשו היובל ) 91 ,89מרדכי בר
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)בהצטיינות( כמוסמ למשפטי  .במלחמת השחרור התגייס לצה"ל .במהל שירות זה
הקי את בית הדי הצבאי בצפת 7ושירת כתובע צבאי של חטיבה  9וכסג התובע הצבאי
במחוז ירושלי  .ע שחרורו מ השירות הצבאי שירת במילואי כפרקליט צבאי וכאב בית
די צבאי .בשני  1951–1950שימש מזכיר ועדת הכספי של הכנסת ,ובשני 1955–1951
עבד כעור די במגזר הפרטי ,במשרדו של חמיו ,עו"ד מרדכי בוקסבוי שהיה פרקליט רב>
מוניטי ואיש ציבור נודע בשערי  8.בד בבד ,ובאות שני  ,סיי את לימודיו )תלמוד,

7
8

לב עור" :(1996 ,אותה שנה למדנו מסכת סנהדרי .הייתה זו מסכת קרובה ללבי ,לפי ענייניה
וסוגיותיה; בכ מצאתי נחמת מה ששוב לא הייתי עמל בתורה כבשני קודמות .המסכת
חביבה הייתה ג על תלמידיי ,צעירי נפלאי שחשו ונשמו אווירה של ערב הקמת מדינה
יהודית ריבונית ,על בתי משפטה וחוקיה .לא אחת דנו ושוחחנו בשאלת המשפט העברי
ומשפט המדינה ,הראוי והמצוי .הנה הגענו לסוגיה הגדולה במסכת סנהדרי שדנה בעניי
ה"ביצוע" ,הפשרה ,א מצווה היא ,א מותרת היא או שמא אסורה היא .זו סוגיה מופלאה
ובה יסודות מוצקי ועקרוניי לדרכי השיפוט בעולמה של הלכה בפרט ,ולדרכי ההגות
בעולמה של יהדות בכלל .בסוגיה הבלטנו את המעלה הגדולה שבעשיית פשרה בי בעלי
הדי ,שזהו משפט שיש בו שלו ,כדברי הנביא זכריה 'אמת ומשפט שלו שפטו בשעריכ'...
בחובת חיפוש האמת ,על הדייני להיות זהירי ונזהרי' :ויהו הדייני יודעי את מי ה דני,
ולפני מי ה דני ,ומי עתיד ליפרע מה' ...ומכא מגיעה הסוגיה לשיאה' :שמא יאמר הדיי:
מה לי בצער הזה? תלמוד לומר "ועמכ בדבר משפט" ,אי לו לדיי אלא מה שעיניו רואות'.
הא ראוי ורצוי לו לדיי 'לברוח' מהאחריות למציאת האמת ,אחריות שיש בה משו תהיה
וצער שמא יטעה וייענש' ,מה לי בצער הזה?' אל לו לחשוש כ ,ואי עליו אלא לפעול לפי
ראייתו והבנתו ,מתו בקשה ורצו לעמוד על הצדק והאמת ...כשלמדתי אותה שעה סוגיה זו
ע תלמידייחבריי ,חשתי עמוקות )ודומני ששיתפתי בתחושה זו ג את תלמידיי( כי כל
האמור בסוגייה לעניי עמלו ,תהייתו וצערו של הדיי ,מכוו הוא ג אלי וג אליה העמלי
בתורה ,ובשילוב שבי לימוד תורה לבי לימוד חוכמה והשכלה .שילוב זה עלול ועשוי לעורר
את השאלה הנוקבת :מה לי בצער הזה? הא לא עדי למי שמבקש להימנות ע אלה
'העמלי בתורה' להמשי בדר הסלולה ,וללו א ורק בעומקה של הלכה? התשובה ,שהיא
לא פחות נוקבת לעניי מהות תפקידו של הדיי בחיפוש אחר האמת היאהיא התשובה
לתהייה של אלה המסתודדי בחדר קט שבקומה העליונה שבבית הכנסת שבפרדס חנה:
לצדקה ולאמיתה ,לפי הזמ
חובה על כל אחד ואחד ,רב כתלמיד ,לחפש אחר הדר הנכונהִ ,
והמקו ולפי טבעו של עול ,כדי שהאמת החינוכית תהא אמת לאמיתה – כל זאת לפי הכלל
הגדול והעמוק 'שאי לו לדיי אלא מה שעיניו רואות' ,וכביטויו הקולע והמעמיק של המאירי,
'לפי מה שיראה בעיניו ,ובאוזניו ישמע ,ולבבו יבי' .העי ,האוז והלב – שלושה דברי
שעליה עומדת הכרעתו של הדיי היושב על מדי ,עליה עומדת הבנתוחינוכו של הרב
המורה והמחנ ,ולימודוקליטתו של השומע והתלמיד ,הסר למשמעת ולחינוכ".
לימי זכה ֵאלו באזרחות הכבוד של העיר צפת.
מרדכי בוקסבוי ) ,(1959–1897אביה של רות אשת מנח אלו ,היה אחת הדמויות המרתקות
בירושלי המנדטורית .הוא נולד בפאפא שבהונגריה לאריה לייב ,שהיה מנהל בית הספר
היהודי המקומי .למד בישיבת פאפא ,וכ אצל דודו ,אחי אביו ,הרב יהושע בוקסבוי ,ראש
ישיבת גאלנטא ודמות נערצת על יהודי האזור .לאחר מכ פנה ללימודי כלליי ,ובה לימודי
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משפטי ,וסיי אות בהצטיינות .במלחמת העול הראשונה שירת כקצי בצבא ההונגרי
ונשלח לחזית הרוסית ,התקד בסול הדרגות ,ובסיו המלחמה היה בעל מעמד בכיר בצבא
האוסטרוהונגרי .לאחר המלחמה שב להונגריה ומצא עצמו בעיצומה של המהפכה
הקומוניסטית שהשפיעה על השלטו .באות ימי שימש מפקד מחוז והתמנה לארג את
הצבא הלאומי בטרנסדנוביה .בשנת  1919עמד בלה קו ,מנהיג קומוניסטי ממוצא יהודי,
בראש המהפכה הקומוניסטית שהקימה את הרפובליקה הסובייטית בהונגריה .קו מינה את
בוקסבוי לאחד מעוזריו ,אול הרפובליקה הסובייטית בהנהגתו של קו החזיקה מעמד
חודשי ספורי בלבד .השלטו החדש החל במצוד אחר הפעילי המרכזיי של קו ובה
בוקסבוי .בעקבות זאת נאל בוקסבוי להימלט לצ'כוסלובקיה ,ש הצטר לתנועה
הלאומית היהודית והתמנה למנהל משרדו של ד"ר רייס ,ציר הפרלמנט של המפלגה היהודית
בצ'כוסלובקיה .באותה תקופה היה בוקסבוי פעיל בתנועה הציונית ,עמד בראש תנועת
"מכבי" המקומית ,ציר אותה להסתדרות הציונית וא נבחר מטעמה כחבר הוועד הפועל
המצומצ של ההסתדרות הציונית .המפנה האידאולוגי בחייו של בוקסבוי התחולל לאחר
שעבר דר גאלנטא ונפגש ע דודו הרב יהושע בוקסבוי .בעקבות זאת התעכב אצל דודו
בגאלנטא למש כמה חודשי ,גידל את זקנו ועסק באינטנסיביות בלימודי דת .בשנת 1925
עלה ד"ר בוקסבוי לאר ישראל והתיישב בירושלי .למרות גילו ומעמדו הוא נכנס ללמוד
בישיבת תורת חיי שבעיר העתיקה כתלמיד מ המניי .כעבור כמה חודשי לימוד פנה לעסוק
בתחו המשפטי .הוא פתח משרד לעריכת די במרכז ירושלי ,ובתו זמ קצר נעשה לבעל
השפעה בחוגי המשפטיי באר ובחוגי השלטו .במש שני היה בוקסבוי היוע
המשפטי והפרקליט הבכיר של היהדות החרדית באר ישראל וייצג אותה כלפי השלטונות.
לאחר מאורעות תרפ"ט ייצג בוקסבוי את הנהלת ישיבת חברו בטיפול בהשבת נכסיה
ורכושה ,והיה מקורב לגדולי הרבני ואישי הציבור בירושלי ,ובה הרב יוס חיי זוננפלד,
הרב יוס צבי דושינסקי ,ד"ר משה וול ואחרי .בד בבד ע פעילותו המשפטית והציבורית
החל בוקסבוי בפעילות פוליטית במסגרת אגודת ישראל .הוא שימש חבר הוועד הפועל
העולמי של אגודת ישראל וחבר הנהלתה באר ישראל .בכנסייה הגדולה שהתקיימה
במרינבאד ,בשנת  ,1937נבחר בוקסבוי לציר וליושב ראש הוועדה הפוליטית של הקונגרס.
זמ קצר לפני שובו לאר ישראל ,בעת שהותו במלו ,נעצר בידי משטרת וינה .סיבת מעצרו:
צו מעצר שהוצא נגדו בהונגריה בשנת  ,1919לאחר כישלו המהפכה הקומוניסטית בראשות
בלה קו ,שבוקסבוי נמנה ע עוזריו הקרובי .התביעה הכללית בהונגריה חידשה מאז את צו
המעצר נגדו ,ועתה פנתה לשלטונות אוסטריה בדרישה לעצרו .בי אוסטריה להונגריה היה
הסכ הסגרה ,ובוקסבוי עמד להיות מוסגר להונגריה .באר ישראל החלה פעילות שתדלנית
ענפה לשחרור בוקסבוי .השתתפו בה רבני ,עסקני אגודת ישראל ואישי ציבור אחרי.
באותה תקופה עבד במשרדו כעור די חיי כה ,לימי שופט בית המשפט העליו .כה נסע
ללונדו ופעל אצל אישי ממשל בכירי למנוע את הסגרתו .בסופו של דבר דחה בית המשפט
בווינה את בקשת ההסגרה של ממשל הונגריה ובוקסבוי שוחרר ושב לישראל .בבחירות
לכנסת הראשונה בשנת  1949עמד בראש רשימה חרדית עצמאית" ,רשימת היהדות
המסורתית" ,שלא עברה את אחוז החסימה .בוקסבוי היה מראשי אגודת ישראל בירושלי
ועמד לרשות של רבני ירושלי במאבק ע רשויות השלטו .ע קו המדינה שימש חבר
"ועדת המצב" של "ועד הקהילה" ,כנציג אגודת ישראל .חלק ניכר מעיסוקו היה ניסוח
תזכירי בילאומיי הקשורי ליהדות החרדית .בשנות החמישי מונה לתפקיד סג ראש
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היסטוריה של ע ישראל ופילוסופיה כללית( בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה
העברית בירושלי  .בשנת  1954קיבל תואר מוסמ )בהצטיינות( במדעי הרוח 9.בשנת 1955
עבר למחלקת החקיקה במשרד המשפטי  ,בתק של עוזר בכיר ליוע 8המשפטי לממשלה,
ושימש בתפקיד זה עד שנת  .1962במסגרת עבודתו זו היה שות 0להכנת חוקי שוני 10
וא 0כיה כמרכז הוועדה הציבורית לבירור ענייני דמי מפתח והסדרת  11.בד בבד שימש
יוע 8למשפט עברי במשרד המשפטי  .בשנת  1963קיבל תואר דוקטור למשפטי )בציו
"מעולה"( ,הקי את המכו לחקר המשפט העברי ועמד בראשו עד מינויו לשופט בית
המשפט העליו ,בשנת .1977
פרופ' אלו שימש מרצה אורח באוניברסיטת אוקספורד והקי קתדראות למשפט עברי
בבית הספר למשפטי של אוניברסיטת הרוורד בבוסטו; בבית הספר למשפטי של

9

10

11

עיריית ירושלי מטע אגודת ישראל .לאחר קדנציה אחת פרש מ העירייה ,אול המשי
בפעילות משפטית וציבורית נרחבת )ראו לדוגמה המ'  ,ÛÂÂ¯‰‡ ' ÛÂÈ‡'‚ÂÁ 81/52פ"ד ו)(2
 ;(1952) 749ע"א  ,¯ÙÂ˜ ' ÔÈÏ·‰ 93/54פ"ד י  ;(1956) 1519ע"פ ıÚÂÈ‰ ' È‡‚‡ 136/58
 ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰פ"ד יב  .((1958)1715בי השאר ייצג את עצורי הפגנות החרדי השונות,
בעיקר הפגנות על רקע חילולי שבת .בשלב מסוי א ניסה להקי עיתו שישמש שופרה של
היהדות החרדית בירושלי .את ביתו הקי ברחוב אב שפרוט בירושלי ,ש התגוררו ג בנו
ובנותיו ובני משפחותיה .בשנת  1950נתפס אחד מאגפי הבית על ידי הרשויות כדי לשכ בו
אחד מקציני הצבא .בוקסבוי )שיוצג על ידי עו"ד יצחק טוניק ,לימי מבקר המדינה( עתר
לבג" נגד ההחלטה ועתירתו נתקבלה )ראו בג" ˙Â˘¯ ,¯·ÏÈÒ ÔÚ¯ ' ÌÈÂ·Ò˜Â· 70/51
 ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙ÒÈÙ˙ ¯„Ò‰Ï ˜ÂÁ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÎÓÒÂÓפ"ד ה  .((1951) 1280בוקסבוי
היה מקורב בי השאר לד"ר משה ואלא ,מייסד ומנהל בית החולי "שערי צדק" .היות
שואלא היה ערירי ,והתגורר בבית החולי ,אופסנו חפציו ומסמכיו האישיי בביתו של
בוקסבוי .בתקופה מסוימת גר בבניי ג הרב מצ'יבי ,רבי דב בר ויידנפלד ,שרבי שיחרו
לפתחו .משרדו של עו"ד בוקסבוי שכ ברחוב יפו בירושלי ,ובעיתונות התקופה אפשר
למצוא הדי לעבודתו של מנח אלו כפרקליט צעיר במשרד ,שעסק הרבה ,בי השאר,
בענייני ירושות ועיזבונות .ראו לדוגמה  .28.5.1953 ‰Ùˆ‰ער גדול בעניינו ,המבוסס על
מקורות אמיני ,מצוי בוויקיפדיה ,וממנו רוב הפרטי שלעיל .ראו ג ","ÌÈÂ·Ò˜Â· ÈÎ„¯Ó
‡ˆ ÂÈÂ·Â ·Â˘È‰ ÈˆÂÏÁÏ ‰È„ÙÂÏ˜Èכר ה ) 2146דוד תדהר עור ; (1952 ,ש ,כר יא 3882
) ;(1961יוסי ואלא "על שולח העבודה של הדוקטור" .(2007) 194 ÏÂÓ˙Ú
אלו נשא דברי בטקס קבלת התארי בש עמיתיו 482 ,מקבלי התארי .בטקס ,שהתקיי
באול "אדיסו" בירושלי ,דיברו ג נשיא האוניברסיטה פרופ' בנימי מזר וראש הממשלה
משה שרת .אלו ציי בדבריו "את הקשיי הרבי העומדי על דרכו של הסטודנט בלימודיו
ובדאגה לפרנסתו" .ראו  ,27.4.1954 ‰Ùˆ‰עמ' .4
ביטוי לפעילותו של אלו באות שני אפשר למצוא בחלק מדברי ההסבר להצעות החוק
שהוגשו באות שני לכנסת וכ ב"דברי הכנסת" .שר המשפטי פנחס רוז נהג להזכיר את
חוות הדעת שלו ,מעת לעת ,בדבריו במליאת הכנסת .ראו לדוגמה ד"כ  ,29עמ' ;1783–1781
נחו רקובר .(1988) ˙ÒÎ‰ ˙˜È˜Á· È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰
בראש הוועדה עמד השופט יהושע אייזנברג ,מנהל בתי המשפט .ראו .11.10.1956 ‰Ùˆ‰
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מנח ֵאלו :חכ המשפט וחכ במשפט

אוניברסיטת ניו יורק ) 12(NYUובבית הספר למשפטי של אוניברסיטת מקגיל במונטריאול
שבקנדה .כמו כ הקי את המרכז להוראת המשפט העברי ולימודו במכללת "שערי
משפט" ,שבה כיה ג כדק למ ייסודה בשנת  1996ועד שנת  .2002בשנת  1993נבחר
לנשיא האיגוד העולמי למדעי היהדות .למ שנת  1990עמד פרופ' אלו בראש הוועדה
למונחי משפט של האקדמיה ללשו העברית וכיה כיו"ר עמותת "נוער שוחר משפט עברי".
אלו היה חבר בגופי ציבוריי רבי  ,בי השאר באגודת "יד שרה" ,הוועד המנהל של
אוניברסיטת בר>איל ,בית החולי שערי צדק ,המועצה הלאומית לשלו הילד ועוד.
בשנת  1979זכה אלו בפרס ישראל על יצירתו הקלסית  13.È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰בנוס ,0חיבר
שורה ארוכה של ספרי ומאמרי 14
עד מינויו לבית המשפט העליו ער אלו את עשרת הכרכי הראשוני של כתב העת
המדעי שיסד .È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂ˙˘ ,כמו כ ער את ÈÓÎÁ Ï˘ ˙Â·Â˘˙Â>˙ÂÏ‡˘‰ Á˙ÙÓ
 5) ‰˜È¯Ù‡ ÔÂÙˆÂ „¯ÙÒכרכי ( ואת המדור למשפט עברי באנציקלופדיה יודאיקה ,שלימי
יצא לאור כספר נפרד ,באנגלית ,שכותרתו" :עקרונות המשפט העברי" )ירושלי התשל"ה(.
בשנת  ,2006ע הוצאת המהדורה החדשה של אנציקלופדיה יודאיקה ,עדכ חלק מהערכי
הישני וא 0הוסי 0עליה .
בשנת  2002הוציא לאור ספר מקורות ) (casebookראשו על המשפט העברי בשפה
האנגלית שמשמש ספר יסוד בלימוד המשפט העברי והוראתו בארצות הברית ומחוצה לה.
בשנת  1992חיבר את "אמנת ירושלי " ,שהופצה בשפות שונות ,באר 8ובעול  ,ונתנה
ביטוי לייחודה של העיר ולזיקתו של הע היהודי אליה .אלו נפטר ביו כ"ו בשבט
התשע"ג ).(6.2.2013
עיו בפרקי חייו השוני של אלו מלמד כי אפשר לחלק לשלוש תקופות עיקריות :עד
לשלהי שנות השישי עשה אלו בלימודי תורניי גבוהי  ,בלימודי משפט ובעבודה
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13
14

לש הקמת הקתדרה למשפט עברי בבית הספר למשפטי של אוניברסיטת ניו יורק )(NYU
יצא אלו ,בצעד חריג ,לחופשה בת שנה מכהונתו השיפוטית בבית המשפט העליו .צוי אז
שאי תקדי למת חופשה כה הארוכה לשופט מכה ,א בשל החשיבות שבהקמת קתדרה
למשפט עברי הדבר אושר .לעניי זה ראו  ,31.8.1984 ·È¯ÚÓעמ' .17
מנח אלו ) È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰מהדורה  .(1998 ,3חיבור זה תורג ג לאנגלית ומקצתו ג
לרוסית .המהדורה הראשונה פורסמה בשנת  1973והשנייה בשנת .1978
ובה אלה ;(1964) È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ ÈÎ¯„· Ë¯Ù‰ ˙Â¯ÈÁ :מהדורה שנייה ,תחת
הכותרת ˙ÈË¯˜ÂÓ„Â ˙È„Â‰È ‰È„Ó Ï˘ ‰ÈÎ¯Ú – ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÎ¯„· Â˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â·Î
)ÌÈÈ·¯‰ ÔÈ„‰ È˙·Â ËÙ˘Ó È˙· Ï˘ ‰ËÈÙ˘·Â Ï‡¯˘È ˙È„Ó È˜ÂÁ· ˙È˙„ ‰˜È˜Á ;(1999
).(2005) ‰¯ÂÓ˙Â ˙¯ÂÒÓ ,ËÂÙÈ˘Â ËÙ˘Ó :‰˘È‡‰ „ÓÚÓ ;(1968
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מעשית כעור די ,ה בפרקטיקה פרטית וה במחלקת החקיקה שבמשרד המשפטי 15.

עיקר עשייתו המדעית>מחקרית הייתה בשנות השישי והשבעי  ,עד למינויו שופט בבית
המשפט העליו .בתקופה זו השלי את עבודת הדוקטור שלו ,שלימי הופיעה כספר
הביכורי שלו על "חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי" ,הקי את המכו לחקר
המשפט העברי ועמד בראשו וכתב את ספרו המקי 0על "המשפט העברי – תולדותיו,
מקורותיו ועקרונותיו" .למ שנת  1977ואיל הקדיש אלו את רוב זמנו למלאכת השיפוט,
לעשייה בתחו המשפט החוקתי ,להקמת קתדראות למשפט עברי ולהוראה בה ,באר8
ובחו"ל ,להבאת דבר המשפט העברי לציבור רחב ככל האפשר ולעיסוקי ציבוריי רבי
ומגווני  ,בי השאר בנשיאות האיגוד העולמי למדעי היהדות.
לנוכח התקופה הקצרה יחסית שבה עשה אלו רק במלאכת המחקר ,בולטת תרומתו
לחיזוק מעמדו של "מקצוע מחקר המשפט העברי" שעד לאותה עת עמד בשולי הבמה,
להעמדת תלמידי הרבה ,שהיו לדור ההמש במחקר המשפט העברי ,ולהפיכת "המשפט
העברי" למונח השגור בפי כול ומזוהה ,במידה רבה ,ע מפעלו שלו16.

ג .לעול יהא אד
בשלושה דברי שופט ניכר :באישיותו ,באנושיותו ובענישתו .ובשלושת הפליא השופט
אלו לעשות.
מנח אלו ,אד  ,תלמיד חכ ושופט גדול ודגול היה.
קוד כול – אד  .מי שלא ראה את יחס הכבוד שרחש לכל אד  ,קט כגדול ,אסיר
כשופט ,סנגור כתובע ,לא ראה כבוד מימיו17.

15

16
17

דומני שלניסיונו המגוו )א כי קצר יחסית( של אלו – בניגוד לרוב העוסקי במחקר המשפט
העברי בני הדור שלפניו ושלאחריו – בעבודה מעשית ה בזירה הפרלמנטרית ,ה בעריכת די
ה במחלקת הייעו והחקיקה של משרד המשפטי – הייתה השפעה מכרעת על תפיסתו
העקרונית בדבר השילוב הדרוש שבי "התורה" ,התאוריה והמחקר ,לבי ה"חיי" –
הפרקטיקה .אלו סבר כל ימיו כי למרות גדולת של תלמידי חכמי בתורה ובהלכה אי ה
יכולי לעסוק כראוי בחקר המשפט העברי בהיעדר השכלה משפטית ,ולהפ :משפט ,יהא
מעולה כאשר יהא ,שאינו בקי ברזי תורת ישראל לדורותיה ,אינו יכול לנתח כראוי סוגיה
במשפט העברי.
שלוש המהדורות וההדפסות החוזרות ונשנות של חיבור זה ,כעשר במספר ,בתו חמשעשרה
שנה בלבד ,ותרגומו לאנגלית ולרוסית ה תופעה נדירה כשלעצמה כשמדובר בספר מתחו
מדעי היהדות בימינו.
על מנח אלו האד ראו ג אפרי יעיר "ידיד ותיק" ) 124 ÌÈ„ÂÓÚשבט התשנ"ד(; ירדנה
קופיוס "בחדר העבודה של שופט עברי" ˜ ;(2006) 68 ,289 ‰„Âמשה קרונה ‡ÌÈ˘È
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יחס זה לא מ ההפקר בא לו ,אלא שאב את רוחו וכוחו מקרקע בית גידולו" .האד ",
שורר המשורר" ,אינו אלא תבנית נו 0מולדתו" .וכשמדובר במנח אלו ,היו אלה נופי
מולדת שוני  ,עשירי ומרתקי ברבגוניות  ,שהשפיעו על עולמו ועיצבו אותו ואת
אישיותו המיוחדת.
פיקחות של בני גליציה; ֵאש קודש חסידית של דז'יקוב; התמדה של בחור ישיבה;
דבקות ב"גדלות האד " הסלובודקאית; 18טעמה של "נשמה יתרה" בסעודה שלישית,
בשעת "רעווא דרעווי" ,בנוסח דרוהוביטש; חכמת חיי של בני ירושלי ; דייקנות
וקפדנות עד לאחת של "יקי "; רוחב דעת של בני אירופה; סקרנות אינטלקטואלית ועומק
של חוקרי  ,מלומדי וחכמי ; לשו זהב של מושכי בשבט סופר; אנושיות פשוטה של
סת "יהודי טובי " ,המקבלי כל אד  ,קט כגדול ,בסבר פני יפות ואינ מבקשי
ליטול שכר על כל חיו או מילה טובה שמוציאי ה מפיה .
"לעול יהא אד " – 19כלל גדול היה בתורת השופט אלו ,ולעתי  ,מתו הפכי
הקטנטני  ,הנחבאי כביכול מעי רואה ,ניכרת גדלותו.
באחד הימי  ,בעודו יושב למשפט באול בית המשפט העליו ,עלתה ובאה לפני הרכב
השופטי אישה הדורה בלבושה ,א כנראה מעורערת מעט בנפשה ,וכתב עתירתה בידה:
להורות לשירות הביטחו הכללי שיפסיק לעקוב אחריה .שופטי שישבו ע אלו בדי
ביקשו לטרוד טרדנית זו מ העול ומ האול ולפטרה כלאחר יד בעקימת שפתיי ובמנוד
ראש.
לא כ השופט אלו .לדידו ,כבוד האד וחירותו לא היו סיסמה נבובה ,א 0לא סעי0
בחוק יסוד ,אלא דר חיי  .ובכ ,מה עושי באותה אישה ,ברואה בצל  ,שרוח שטות
נכנסה בה? שופט שישב עמו פטר את האישה בזלזול" :אני רואה שגברתי אינה חשה בטוב.
שמא תראה רופא?" פני האישה ,עקשנית ודעתנית שכמותה ,חפו .אזיל סומקא ואתי
חיוורא 20.כשכולה פגועה וחיוורת ,הכריזה בקול גאה" :אבל אני בעצמי רופאה" .אל

18
19
20

 ;(1991) 88 ÌÈÁÂÁÈÂמאיר שמגר "דברי לרגל פרישתו של כבוד המשנה לנשיא השופט
מנח ֵאלו"  ÌÈËÙ˘Óכה  ;(1995) 7סיו הרויהודה "פרופ' מנח ֵאלו :תולדותיו,
מקורותיו ,עקרונותיו" )עבודת סמינריו ,חיפה  ,2009לא פורס( .על מקצת ביטויי מעשיי
לכבוד שנהג בכל אד ,לרבות נאשמי ,עברייני ואסירי שבאו לפניו ראו הכה "אישיות
ואנושיות" ,לעיל ה"ש .2
המבקש לעמוד על טיבה של זו יעיי בספרו של הרב דב כ" ˙ ¯ÒÂÓ‰ ˙ÚÂחלק שלישי
)התשנ"ו(.
על משקל האמור בסדר תפילת השחר" :לעול יהא אד ירא שמי בסתר כבגלוי ,ומודה על
האמת ,ודובר אמת בלבבו".
הל הסומק ובא החיוורו .ביטוי שטבעו חז"ל וממנו למדו שהמלבי פני חבירו ברבי –
כאילו שפ דמי" .ראו בבא מציעא נח ,ע"ב .בביטוי זה השתמש השופט משה זילברג בבואו

17
.docÔ‰Î‰z:\books\shaarey mishpat\6\2012-02-01\01-

שערי משפט ו תשע"ג

אביעד הכה

והל הושלכו באול  .שני השופטי שלצדו החלו לנוע בחוסר סבלנות .אלו ,הפיקח
והחכ  ,לא התבלבל לרגע .חיי אליה את חיוכו הטוב ,מלווה במאור פני הגנוז עמו
למקרי שכאלה ,והציע לה עצת ידיד" :רופאה אמרת? יפה מאד .מרשי מאד .א כ,
שמא גברתי הרופאה תיווע 8בקולגה?" ,ונחה דעתה.

בעט
ד .את הכול עשה יפה ֵ
יצירתו של אלו חבקה זרועות עול  .הלכה ואגדה ,תלמוד ומדרש ,משפט ומוסר 21,מדעי
היהדות ואורחות חיי  ,פילוסופיה וספרות ,לשו ותרבות .וכאמרה החביבה עליו" :בא זה
ולימד על זה" 22,והיו כל אלה לאחדי בידיו.
כל אלה חברו אלי יצירה עשירה ,השובה את הלב ומרנינה אותו ,שהיקפה העצו
ורבגוניותה משקפי רוחב דעת ונשמה יתרה.
המתבונ בעושר המקורות שמה טווה אלו את יצירתו אינו יכול אלא להשתאות על
עושרה וגיוונה .בימי שבה המפתחות הממוחשבי טר באו לעול  ,והרשת

21

22

לנסח את הכלל הגדול בדבר מהימנות עדי ,ע"פ  ,‰Ï˘ÓÓÏ ˘"ÓÚÂÈ‰ ' ÈÂÏ 377/62פ"ד יז
.(1963) 1073
בהערות שכתב למהדורה השנייה של חיבורו הראשו ËÙ˘Ó· ·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ ÈÎ¯„· Ë¯Ù‰ ˙Â¯ÈÁ
) È¯·Ú‰שהופיע תחת הכותרת  ,ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÎ¯„· Â˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â·Îלעיל ה"ש (14
הדגיש אלו את חשיבותה של ספרות המוסר ג לחקר המשפט העברי .ראו ש ,בעמ' .274
בניגוד לטענתו של פלק ) Ze’ev Falk, What is “Jewish Law”? 11 J.L. & RELIGION 835, 839
) ,((1994–1995אי כל מניעה – אלא להפ ,קיימת  – ‰·ÂÁעל מחקר ראוי לשמו לעשות
שימוש ג בספרות הפרשנות והאגדה ,המוסר והדרוש כדי ללמוד מה הלכות משפט ,ובלבד
שהמעיי מודע היטב לאופיו של החיבור שלפניו.
כביטוי החביב עליו ,שמקורו במדרש ההלכה .ראו קידושי ד ,ע"א; זבחי פב ,ע"ב ,ועוד.
לשימוש אופייני של אלו במונח זה ,שהועתק ממדרש חכמי למדרש לשו החוק ,ראו
לדוגמה ע"א  ,ÌÂ‡·ËÒ˜ ' "ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ‰˜" ‡"˘Á‚ ‡˘È„˜ ˙¯·Á 294/91פ"ד מו)(2
" :(1992) 513 ,464בחוק יסוד :כבוד האד וחירותו נקבע בלשו ברורה ,שתכליתו היא לעג
את ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית .תכלית דוערכית זו – מדינה יהודית
ודמוקרטית – חד היא ,ובא זה ולימד על זה ,ובא זה ומשלי את זה"; ע"א ' „¯‡ÂÂ‰ 311/78
 ,‰¯‡ÈÓפ"ד לה)" :(1980) 516 ,505 (2חוזה ,הפגו בפגמי המנויי בסעי ,הריהו בטל
ומבוטל ,ודינו כחספא בעלמא .א סעי זה אינו עומד בפני עצמו אלא בזוג מצוי עמו ולצדו,
הוא סעי  ,31בבחינת עזר כנגדו ,ובא זה ולימד על זה"; המ'  ,ÛÈ˘ ' ÔÓ˜ÂÏ 506/78פ"ד
לג) ,533 (2ס'  2לפסק דינו של השופט אלו )" :(1979ודר היקש זו ,היא האנלוגיה בלעז,
בחינת בא זה ולימד על זה ,יפה ונכונה היא במיוחד כאשר החוק הלמד והחוק המלמד נמני
שניה על סדרת אות חוקי שבכללות באי ה להוות את הקודקס של המשפט הפרטי
בחקיקתה של הכנסת".
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הווירטואלית טר פרסה כנפיה ,דאה אלו על פני מרחבי עצומי של ספרות ,ספרי קודש
וספרי חולי ,ראשוני ואחרוני  ,ספרי של בני ברית ושל שאינ בני ברית.
יכולתו הגדולה הייתה ליצור מה  ,‰Ê˙ÈÒמקשה אחת ,שכשאתה קורא בה ולומד אותה
אינ יכול לחוש בכ שהאבני הרבות שמרכיבות את הפסיפס הגדול לוקטו אחת לאחת
מארבע קצוות תבל ,מכל מרחבי הספרות התורנית ,המשפטית וההיסטורית.
דומה שסינתזה>הרכבה זו הייתה ג היא חלק מעולמו של מנח אלו .שילוב בי דת
ודעת ,בי קודש וחול ,בי תורה ומדע ,בי דת ומדינה ,בי משפט למשפט עברי ,בי ערכי
יהודיי וערכי דמוקרטיי  .וא"ו החיבור שבי העולמות היו ליסוד מוסד בהליכותיו,
בהלכותיו ובדר חייו.
ביטוי לכ נת בדברי שנשא לפני עורכי די בטקס הסמכת :
בהופיעכ בפני שופטי ישראל מצווי את  ,כידוע ,להגיש עיקרי טיעו; א
בכ לא סגי .צרי שיהא ג עיקר לטיעו ,שייאמר בשו שכל ובהיגיו‡ÏÂ ,
 23.ÂÁÂ˜ÏÏ ‰ÚÂ˘È ‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰·¯Ó‰ ÏÎשמרו על נקיו הדעת ונקיו
כפי  ,ויהי מורא שמי ומורא המקצוע עליכ ÌÎÈ˘ÚÓ· ÂÒÈÎ‰ ...
Ì‚ ÌÎÓˆÚ ÂÚÓ˙ Ï‡Â ,Ï‡¯˘È Ï˘ ‰ÂÊÁÓÂ ‰ÁÂ¯Ó ,‰˙Â·¯˙Ó ÌÎÈÂÚÈË·Â
 .˙ÙÈ Ï˘ Â˙ÓÎÁÓראו ודאגו כי האומנות שביד תהא אחוזה ושלובה
באמנות שברוחכ  ,ושבעבודתכ יהא משו מלאכה שיש עמה חכמה,
חכמת הלב וחכמת הדורות24.
השילוב בי עולמות ,ממנו פינה ממנו יתד לבניי עולמו של אלו.
רבי ה דברי משפט שנראי כמועתקי איש מרעהו .לעתי מדמה אתה שקראת פסק
די חדש ,ומשמעיי אתה בו והנה הוא ,תוכנו וסגנונו מוכרי ל משכבר הימי  .ושניי
ושלושה שופטי וא 0יותר מתנבאי בסגנו אחד25.

23
24
25

דברי אלה עולי בקנה אחד ע "קצירת האומר" ,ביטוי שאלו היה מרבה להזכירו ,א כי לא
תמיד עמד בו בעצמו .ראו להל ה"ש .57
מנח אלו "'מלאכה שיש עמה חכמה' – דברי לעורכי די חדשי"  ËÈÏ˜¯Ù‰לה .(1983) 4
ההדגשות כא ובכל מקו אחר ה שלי אלא א נאמר אחרת.
משה זילברג "סגנונו של חוק" ·‡65 ËÙ˘Ó·Â ‰ÎÏ‰· ,˙Â‚‰·˘ ÌÈ¯·„ ˙ÙÂÒ‡ :„Á‡Î ÔÈ
) .(1981על סגנונ הקלוקל של כתבי משפט ראו ג את דבריו הנכוחי של השופט חיי כה:
"לשונ המקצועית של אנשי המשפט הייתה מקדמת דנא לשמצה ולשנינה ,א בשל סרבולה,
א בשל קשיותה וא בשל קיצורה .אד מ היישוב לא הבי אותה וראה בה שפת סתר של
בעלי מונופולי .הגיעו דברי לידי הוקעת המשפט כמעי מיסטיקה שרק חכמי הרזי מוצאי
בה את ידיה ורגליה" .חיי ה' כה .(1991) 179 ËÙ˘Ó‰

19
.docÔ‰Î‰z:\books\shaarey mishpat\6\2012-02-01\01-

אביעד הכה

שערי משפט ו תשע"ג

אכ ,לעתי מתו קול ההמו צ 0ועולה קול ייחודי ,קול שאינו נבלע בהמולה הכללית.
בהידו קול של דברי שופטי אחרי בוקע ועולה מחדש ,בקול דממה דקה ,קול מיוחד,
הקול שלא נד  ,בצלילותו וביפי ניגונו26.
קולו של מנח אלו הוא אחד מאות קולות מיוחדי  .כתיבתו היפה והבהירה לא באה
לעול בהיסח הדעת .היא פרי עמל ויגיעה ,חלק מתרבותו ,מנו 0חייו ומ הערכי שאות
סיגל לעצמו ושאות ביקש להנחיל לתלמידיו ושומעי>קוראי לקחו27.
בעניי זה ביקש אלו ללכת בעקבותיו של מורו הגדול והדגול משה זילברג ,שקבע
בשכבר הימי ש"כל החוקר את המשפט העברי לתקופותיו השונות‡·¯ ‡¯·‚ ˙ÂÈ‰Ï ·ÈÈÁ ,
‚ ,˙È¯·Ú‰ ÔÂ˘Ï· Ìזו 'חכמת הנסתר' של הפילולוגיה ,המפקחת את גל השפה המדוברת
ודולה מתחתיה פניני ומרגליות"28.
כפי שיעידו כל מתמחיו והמסייעי על ידו ,מלאכה זו שתחילתה בדליית פניני
ומרגליות ושליית ממעמקי י המשפט העברי ,וסופה ב"כתיבה תמה" ,לא היו אצל אלו
פריו של הינ 0יד או קולמוס אלא היו תוצר של שיקול דעת ומלאכה רבה וקשה.
כפי שעולה ממקומות שוני  ,אלו ייחס ללשו העברית חשיבות רבה ,לאומית
ותרבותית .„·Ï· ÈÂËÈ· ÈÚˆÓ‡Î ‰· ˘ÂÓÈ˘Ï ¯·ÚÓ ‰·¯‰ ˙‚¯ÂÁ‰ ,בדרכו שלו ביקש אלו
ליצור זיקה בי "החייאת הלשו העברית" ל"החייאת המשפט העברי" ,ונת לכ ביטוי
נרחב בחיבורו המשפט העברי29.
על דבריו בשבח הלשו העברית וחשיבותה חזר ג באחד מפסקי דינו הנודעי 30:
במשימה גדולה ומופלאה זו של תחיית העברית בחיי המעשה נטלו ונוטלי
חלק כל חלקי הציבור העברי שבישראל ,ה אלה שאינ שומרי תורה
ומצוות ,ושרואי בלשו העברית נכס לאומי בלבד ,ה אלה שנמני ע

26
27

28
29
30

ראו פינחס פלאי "הקדמה" בתו הרב מרדכי הכה .(1989) ‰¯Â˙‰ ÏÚ
ביטוי לחשיבות עניי זה נת עוד בימי קדמוני ,בדברי שהשמיע לכבוד מורומדריכו
השופט משה זילברג ,שאותו כינה "ביאליק של המשפט העברי" )א כי לאו דווקא מצד
הלשו .ראו מנח אלו "לזכרו של משה זילברג" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂב ,יא–יב )התשל"ה(:
"מ המפורסמות הוא כי זה לגמרי לא קשה לשעמ את הקורא בספר משפטי .זה קל מאד.
והמדובר כא לא במשפט סת אלא במשפט עברי .לעשות מספר על המשפט העברי חומר
קריאה מוש זוהי אמנות .ועל זה נאמר בתלמוד :מי גילה לו רז זה? אבל כ דרכו של המחבר
ג בפסקי הדי שלו .ולא תתפלאו לכ לשמוע שפסקי הדי שלו משמשי ג בתור חומר
לימוד בהבעה עברית בפקולטה למשפטי" .ראו ג מנח ֵאלו "חוק ומוסר ביהדות )דיו
לרגל הופעת ספרו של מ' זילברג' ,כ דרכו של תלמוד'(" · ‡¯˜Ó ˙Èטו ) 126התשכ"ג(.
משה זילברג "הרב הרצוג כמשפט" ·‡ËÙ˘Ó·Â ‰ÎÏ‰· ,˙Â‚‰·˘ ÌÈ¯·„ ˙ÙÂÒ‡ :„Á‡Î ÔÈ
.(1981) 118
אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ' .1347–1346
ע"א  ,294/91לעיל ה"ש  ,22בעמ' 469
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מחנה שומרי התורה והמצוות ,שרואי בה ג לשו הקודש .ולא זו בלבד
שאי איש המנער חוצנו מתחייתה של השפה העברית בימינו ,אלא שזכתה
העברית ,והיתה לאחד הערכי הרוחניי והמעשיי הגדולי המשותפי
לכל חלקי האומה ,לער המשלב את האומה כולה להרמוניה אחת
ומאוחדת.
אפשר שיש בדברי אלה כדי להסביר ג את הירתמותו לכה בראש "הוועדה למונחי
משפט עברי" של האקדמיה ללשו העברית 31,שבה כיה כיו"ר ופעל בה רבות למ הקמתה
המחודשת ,בשנת  ,1990ולמעשה עד פטירתו.
לשו וסגנו מיוחדי אלה לא מ ההפקר באו לו אלא מתו עיו ולימוד ,דיוק ודקדוק
בלשו חכמי קדמוני  ,תו כדי בירור המו 8מ הבר.
אלו היה הופ והופ עוד ועוד בכל מה שיצא מעטו .בי שהיה זה ספר ,מאמר ,פסק די
או סת מכתב של יו חול .פע ועוד פע מגיה ,מתק ומוסי ,0מנפה ומברר ,עד שיצאה
מתחת ידו סולת נקייה.
כל משפט שיצא מתחת ידיו ,והיו כאלה אלפי ורבבות ,עבר כל מיני "הגהות"
ו"תיקוני " .לעתי  ,בעיקר כשהיה מדובר בפסק די או מאמר שהיה יקר במיוחד בעיניו,
היה מגיה את דבריו ארבעי וחמישי )ואי זו לשו גוזמה אלא מציאות כהווייתה( פע .
וא 0לאחר שהופיעו דבריו בדפוס ,היה רוש בצדיה  ,בשולי העמודי  ,הגהות ותיקוני
למהדורות שאולי עוד יופיעו בעתיד.

ה .שפטת מרובה – לא שפטת
א כל החיי במה ,הרי שעול המשפט הוא במת התאטרו הלאומי .כל שחק תאטרו,
כתב פע רבי יעקב הלוי ,איש ירושלי  ,מכיר את התופעה :א חלילה באמצע ההצגה יעלה

31

ועדה דומה פעלה בשנות הקמת המדינה ,וע חבריה נמנו בי השאר השופטי ש"ז חשי,
משה זילברג ואיש משרד המשפטי והאחראי על ניסוח החקיקה מאיר שלי ,א פעילותה
נפסקה בשנות החמישי .בי השאר פרסמה ועדה זו רשימת מונחי בדיני שטרות ,מכס ובלו
)התשי"ז( ודיני חברות )התשי"ח( .כמו כ פורסמו חלק מהמונחי שהוועדה דנה בה בכתבי
עת שוני .לעניי זה ראו אביעד הכה "עו"ד יישמע? על פרקליטי ועורכי די"  ÌÈËÙ˘Óכה
 459הערת כוכבית ,ובעמ'  461ה"ש  .(1995) 6ע חידוש פעילותה ,בשנת  ,1990נטל בה
אלו ,יושב ראשה ,חלק פעיל ביותר .ע חבריה נמנו בי השאר השופט יעקב צמח ,פרופ'
גב"ע צרפתי ,עו"ד יעקב רובי ,ומר ארי אבנר ז"ל ,ויבדלחט"א השופטי צבי טל ,אליקי
רובינשטיי ויוס חריש ,פרופ' גבריאלה שלו ,פרופ' משה בר אשר ,עו"ד יהושע שופמ וכותב
שורות אלה .כמזכירי הוועדה שימשו פרופ' יוס עופר ,רונית גדיש ,ברק ד ודורו יעקב.

21
.docÔ‰Î‰z:\books\shaarey mishpat\6\2012-02-01\01-

אביעד הכה

שערי משפט ו תשע"ג

על הבמה חתול לא קרוא )שלא לדבר על עכבר( ויחצה בצעד מהוסס ובעיניי מלאות פחד
את הבמה מצד לצד ,חזקה על הקהל שישכח מההצגה ,השחקני הראשיי ומהתפאורה
המושקעת ויפנה את מלוא תשומת הלב שלו לאותו חתול מסכ .ולא משנה מי יעמוד על
הבמה :סר ג'ו גילגוד או חנה רובינא .החתול ינצח .מדוע ינצח החתול? הרי אי לו אפילו
שורה אחת של טקסט ולא גרגר של כישרו? כנראה מ הסיבה שהסצנה שהוא מציג באותו
רגע ,מבולבלת ככל שתהיה ,היא סצנה אמתית ,חיה ,נושמת .היא תמימה ונוגעת ללב יותר
מכל המונולוגי והג'סטות שבעול .
ביצירתו של רבנו מנח אלו ,זו שבכתב וזו שעל פה ,חבויי היו "חתולי " הרבה.
וכבר אמרו חכמי משפט" :פסק די כמסכה הוא על פני  ,ופניו של שופט לא ייראו.
ואול מבעד לסדקי העיניי יבקעו נבכי הנפש .קראת פסק די וידעת מי השופט ומה
אורחו"32.
כל ָ-ה
בי פסקי הדי הארוכי  ,מי שאי לה סו ,0מתו הררי המילי שמאיימותַ ,
לט-ע אות בביצת ,צצה ועולה פתאו מרגלית אחת ,פנינה
ַ
רותחת ,לשרו 0אות ב ִאש,
מזוקקת ,ששל 0השופט אלו מאי ש  ,להנות בה בני אד  .ומבעד לפנינות אלה ,מתוכ וב,
"ידעת מי השופט ומה אורחו".
בחלו 0הימי עשויי רבי מפסקי די אלה לשקוע בתהו הנשייה ,במיוחד אות פסקי
די קצרי  ,ד"איידי דזוטר – מירכס" 33,שמתו קוטנ – נאבדי ה  ,ואי איש ש אליה
לב .א קסמ עודנו שובה את הלב.
לדוגמה ,באמצעו של פסק די בעניי חמר יכול אתה לדלות פתאו ביטויי מרגליות
מסוג "נבל ברשות ה 34,"‰ÊÂÁביטוי שחידש אלו על משקל אמרת קדמוני בדבר "נבל
ברשות ה˙ 35,"‰¯Âכדי לבטא את חוסר תו לבו של צד לחוזה ,או "שפטת מרובה – לא
שפטת" 36,ביטוי על משקל אמרת חכמי הראשוני "תפשת מרובה – לא תפשת"37.

32
33
34
35
36
37

מישאל חשי בנאו הפרידה מבית המשפט העליו ,י"ח בשבט התשס"ו ,16.2.2006 ,פורס
ב.(2009) 11 ÔÈ˘Á Ï‡˘ÈÓ ¯ÙÒ
בבא בתרא יד ,ע"ב .במקור נאמרו הדברי על ספרי הנביאי הקצרצרי ,שבשל קיצור היה
חשש שיאבדו ,ולפיכ כונסו לחטיבת "תרי עשר".
ע"א  ,Ó"Ú· (‰È·) ‰ÙÂ˘È ' ËÂ¯ 148/77פ"ד לג).(1979) 635 ,617 (1
צירו לשו זה מופיע בדבריו הנודעי של הרמב" – רבי משה ב נחמ )ספרד ,המאה הי"ג(
– בפירושו לריש פרשת קדושי ,ויקרא יט ,ב.
בג"  ,˙ÒÎ‰ ¯"ÂÈ ' ‡‰Î 669/85פ"ד מ).(1986) 418 (4
סוכה ה ,ע"א .אמירה זו" ,שפטת מרובה – לא שפטת" ,הולמת כמוב את תפיסת עולמו של
אלו ,שהייתה מנוגדת בקוטביות לגישת כמה מעמיתיו ,חסידי האקטיביז השיפוטי ,וסברה
שבית המשפט ושופט בשר וד אינ יכולי ,א אינ צריכי ,לפתור כל בעיה" .אנו,
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כ ג בביטויי שמקור חדש יותר ,דוגמת "הרשות המחוננת" 38כש נרד 0לסמכות
החנינה של נשיא המדינה ,על משקל "האספה המכוננת".
וכ ,מעשה הטעיה לכאורה של חברת נסיעות שהבטיחה ללקוחותיה הרי וגבעות ,א
הסתפקה בהרבה פחות מכ ,מתואר על ידי אלו כחוזה שפתח ב"תוגרמה" )=היא טורקיה,
בלשו חכמי המשפט העברי (...וסיי ביוו ,ומשבאה לפניו חשודה בסרסרות למעשה זנות,
שטענה כי אזלת ידה של המשטרה באכיפה ראויה של עברות בכלל ,מ הדי שתביא ג
לאי>ענישתה שלה ,דחא Cאלו על הס 0וקבע שיש בה "עירוב  ÔÈÓבשאינו מינו )תרתי
משמע(" .39ובמקו אחר ,שבו נשתבש פרקליט בטיעונו והביא לחמו מחוק רחוק ,שלא היה
ממי העניי ,הגדירו אלו כ"עירוב די בשאינו דינו"40.
בפסק דינו הגדול ,שבו עיג את העיקרו שלפיו פרט למקרי חריגי אי לשי אד
מאחורי סורג ובריח בשל חוב אזרחי שנתחייב בו בהוצאה לפועל ,כתב" :מטרת של הליכי
ההוצאה לפועל היא לממש את פסק דינו של בית המשפט על ‡ÏÂ ·ÈÈÁ‰ ÈÒÎÏ ‰„È¯È È„È
 ÂÈÈÁÏ ‰„È¯È È„È ÏÚשל החייב" 41.ובבואו לתאר את נזק הרב של דברי דיבה ורכילות
שמופצי בתקשורת האלקטרונית ,כתב" :מ המפורסמות הוא שהקול היוצא מתיבת
הטלוויזיה נשמע מסו 0העול ועד סופו ,ולית אתר דפנוי מיניה42."...
לשונו של אלו הייתה טבולה ומתובלת בלשו חכמי  .את דבריו בפני נשיא המדינה,
עת הצהיר אמוני ערב כניסתו לכהונת שופט בית המשפט העליו ,פתח אלו בדברי
האלה" :בגילה וברעדה 43עומדי עמיתיי ואני בפני ,כבוד נשיא המדינה ,ומצהירי

38

39
40
41
42
43

השופטי" ,שאל כשאלה רטורית" ,אפילו כולנו חכמי וכולנו נבוני ,מה לנו ולרזי יציאה
למלחמה וכניסה לדיפלומטיה?".
ראו דבריו" :כשופטי מצווי אנו להחליט מהו העונש על פי מידת הדי ,ומידה זו יכול
שתהא מהולה במידה מסוימת של מידת הרחמי המותרת לנו – שמ הצדק ומ הראוי לגזור
על מי שהורשע בדי ,הכל לפי העבירה ,לפי העבריי ולפי נסיבותיו של כל עניי ועניי.
השימוש במידת החסד הפקיד המחוקק בידיה של  ,˙ÂÁÓ‰ ˙Â˘¯‰ואי בידינו לערב
שיקוליה של זו בשיקולנו שלנו" .ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÔÈÓÈ· 156/80פ"ד לה)747 ,744 (4
).(1981
ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÔÓ'‚¯Â˙ 3520/91מז).(1993) 449 (1
בג"  ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ' Ï‡¯˘È ı¯‡Â ˙È·‰ ¯‰ ÈÓ‡ ˙ÚÂ˙ 4354/92פ"ד מז)42 ,37 (1
).(1993
בג" ¯˘ ' ‰˙ÂÓÚ – ˙¯Á‡ Ï‡¯˘È ÔÚÓÏ ˙Â˜˙Â ÌÈ˜ÂÁ ÈÚ‚ÙÏ 1992 Á"¯Ù 5304/92
 ,ÌÈËÙ˘Ó‰פ"ד מז).(1993) 720 (4
ע"א  ,¯Â„È˘‰ ˙Â˘¯ ' "ÌÈÈÁ‰" ÌÈ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰ 7/79פ"ד לה).(1981) 369 (2
ראו תהילי ב ,יא" :עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה" .פסוק זה נדרש בתלמוד )ברכות ל,
ע"ב(" :אמר רבי אדא בר מתנא אמר רב :מאי 'וגילו ·¯."‰„Ú¯ ‡‰˙ Ì˘ ‰ÏÈ‚ ÌÂ˜Ó· ?'‰„Ú
כלומר ,אי לשמוח שמחה מלאה מבלי שיתערב בה קורטוב של רעדה.
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הצהרת אמוני עובר לכניסה לתפקידנו ,כמצווה עלינו בחוק השופטי  .בגילה – משו
הזכות הגדולה והכבוד הרב שעלה בחלקנו לשמש כשופטי במדינת ישראל הריבונית
המחדשת ימיה כקד  ,וברעדה – משו האחריות העצומה והמשימה הכבדה שהוטלה על
שכמנו לשפוט בי איש לרעהו ,ובי היחיד הבודד ומוסדות השלטו".
את דבריו באותו מעמד מרגש חת בתקווה>תפילה ,שא 0היא יסודה בלשו חכמי :
"מי יית ואהיה ראוי לכ ,וא זאת באתי להבטיח נאמנה :כוונתי רצויה ,והלוואי וג
מעשיי יהיו רצויי " 44,ובסופ הוסי 0תודה להוריו ,מוריו ,לרות "רעייתי ,אשת בריתי45
ונוות ביתי ,יהיה שכר כפול מ השמי "46.
אהבתו של אלו ללשו הקודש ולסגנונ של חכמינו "קלקלה" – על דר מאמר חכמי
הראשוני  – 47את השורה ,שורת המשפט המשמימה והמשעממת ,ולא אחת הפיחה בה רוח
חיי מרעננת.
טלו למשל פסק די שאותו בחר לפתוח בחמשיר של חרוזי  ,ומהדהד את לשו חכמי :
מעשה באחד מפרחי הפרקליטי ,
ששנה ולמד ומילא כרסו בפסקי>די ובחוקי ,
וא 0שימש שני מאמני ,
ומשבא הוא ליטול סמיכה לערו דיני ,
נאמר לו שטר באה שעתו להימנות ע קהל הפרקליטי .
ודחייה זו לא נעשתה חס ושלו בידה של אמת הבניי אלא מכוחה של אמת
הדי48.
בסגנונו הבהיר ,הרהוט והמלוטש ברא אלו ניב שפתיי ה ל"רחוק" ממקורות המשפט
העברי ,שיכול היה מעתה להבי תוכנ של מקורות שקוד לכ היו כ"גנזי נסתרות"
בשבילו ,ול"קרוב" – הבקי אצל המקורות ,שיכול היה ליהנות מהשולח הערו שהציע
לפניו אלו .בחלק מהמקרי החזיר אלו ,כמעשה הקב"ה" ,נשמות לפגרי מתי " ,דובב
ְשני דורות רבי  ,והחיה אות מחדש.
מקורות שבשל לשונ וסרבול היו י ֵ

44
45
46
47
48

על משקל דברי הכוזרי למל ,בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי ,בפתיחת מאמר א" :כוונת
רצויה ,אבל מעשי אינ רצויי".
ראו מלאכי ב ,יד.
העתק המסמ נמצא בארכיו המדינה ופורס באתר האינטרנט שלו ע פטירתו של השופט
אלו.
ראו מדרש בראשית רבה נה ,ח" :וישכ אברה בבוקר ויחבוש את חמורו" .אמר רבי שמעו
ב יוחאי :אהבה מקלקלת את השורה ושנאה מקלקלת את השורה" ,אבל ש במשמעות של
חריגה מהנוהג הרגיל.
בג"  ,ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ „ÚÂÂ‰ ' ¯ˆÈÓ 702/81פ"ד לו).(1982) 9 (2
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על חלק מפסקי דינו פרוסה לוויית ח ,שחיו קל וחוש הומור דק מלווה אות  .אלה לא
נטשו אותו ג ע פרישתו מכס המשפט" .דומה עלי" ,כתב בעת פרישה" ,ששופט ,ובמיוחד
שופט בבית המשפט העליו ,שזוכה להגיע לגיל גמלאות ,והוא בריא בגופו ושל בנפשו,
שמ הראוי שיבר ברכת הגומל .ולולא דמיסתפינא ]=שפחדתי[ ,אומר הייתי שברכת
הגומל וברכת גימלאות ,מאותו שורש יהלכו"49.
לעיו מיוחד ראויי דברי ביקורת שיצאו מפיו של אלו .כדרכו בקודש ,לא נמנע מלבקר
– לעתי בחריפות ובעוקצנות – את עמיתיו ,ויהיו אלה אנשי אקדמיה או שופטי  ,א עשה
כ בדרכו המיוחדת ,העדינה למראה עי א חריפה וסרקסטית מצד תוכנה .למשל ,בעימות
הגדול שהיה לו ע עמיתו לכס השיפוט בעניי קוצר ידו של המשפט לעסוק בסוגיות
פוליטיות כתב אלו:
אי זה מ הראוי שהמערכת השיפוטית תתקע עצמה בלוע הפוליטיקה,
פיתוייה וסערותיה .חברי ועמיתי אינו חושש מכ .לפי דבריו "כשופטי
איננו פועלי על פי השקפותינו הפוליטיות ,כוכב הצפו המדרי אותנו הוא
המשפט .נאמנותנו למשפט היא התשובה לכל טיעו של פוליטיזציה".
אשרי השופט שזוכה לעמוד בכל אלה! אבל ,חכמינו בחכמת לימדונו
שלא ניתנה תורה למלאכי השרת )ברכות ,כה ב( ,ומכוחה של אמת גדולה זו
ראוי לומר כי לא נית השיפוט למלאכי השרת .אני ,הדל שבשופטי ישראל,
מודה ומתודה שכבשר וד  ,איני נמנה על מלאכי צבא מרו  ,ובכל יו
תפילת שחר בפי" :אל תביאני לידי ניסיו" .שופטי מתאמצי ומשתדלי
שכוכב הצפו ידרי אות  ,אבל יש שהוא נצפ מה  ,ומ הראוי שלא
ישקיעו עצמ בנושאי  ,כגו עניני פוליטיי מובהקי  ,שבה מאמציה
עשויי  ,חס ושלו  ,שלא לשאת פרי50.
במקו אחר ביקר בחריפות את השימוש במונח "הציבור הנאור" 51כביטוי להשקפותיה
של בני החלק ה"מתקד " בחברה .וכ כתב אלו:

49
50
51

מנח אלו "בית המשפט העליו ופלורליז שיפוטי"  ËÙ˘Ó‰ב .(1995) 219
בג"  ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ' È˜Ò·'Ê¯'Ê 1635/90פ"ד מה).(1991) 814 (1
ביטוי זה נזכר לראשונה כבר בשנות השישי המוקדמות ,מפי השופט לנדוי ,בע"א 461/62
ˆ ,¯‡ÈÊÓ ' Ó"Ú· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ËÈ˘‰ ˙¯·Á ÌÈפ"ד יז  ,(1963) 1335שכתב כי על השופט
"להיות פרש נאמ להשקפות המקובלות על הציבור הנאור שבתוכו הוא יושב" .ראו ג את
דברי הנשיא אגרנט בבג"  ,‰„Â·Ú‰ ¯˘ ' ÔÂ¯ÈÓ 287/69פ"ד כד) ,(1970) 352 (1שכתב
דברי נוקבי בדבר חובת בית המשפט לפסוק את הדי בדר המובילה לתוצאה צודקת,
במיוחד כאשר אי בידו "לפסוק לפי קטגוריות משפטיות ברורות ,והוא נאל להיזקק למושג
או מושגי של צדק ,הנראי בעיניו ,ובלבד שיש לו ,לבית המשפט ,התחושה כי ה משקפי
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לאחרונה נאמר כי "תוכנו של 'כבוד האד ' ייקבע על פי ההשקפות של
הציבור הנאור בישראל על רקע תכליתו של חוק יסוד :כבוד האד
וחירותו" .דברי אלה ,ע כל הכבוד ,אינ מקובלי עלי .תמיהני ,כיצד
ומאי נכנס לחוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,לצור הגדרת זכויות היסוד
שבו" ,הציבור הנאור בישראל"? מיהו ציבור זה? מי זוכה להימנות עליו או
שלא להימנות עליו? מה טיבו של נאור זה ומה משמעות נאורותו?
המושג ציבור או אד "נאור" הוא מושג עמו ואי בו משלו ולא כלו .
מושג זה השתמשו בו מימי ההשכלה ,כתיאור ל>"אד נאור ,בעל אור
ההשכלה והדעת ,רוצה לומר אד
משכילAufgeklaert, ,
) Enlightened, Civilisedמילו הלשו העברית ,אליעזר ב יהודה ,כר
שביעי ,עמ'  ,(3464או כאד "משכיל ,בעל השכלה ,ב תרבות" )המילו
החדש ,א' אב שוש ,תשכ"ט ,כר רביעי ,עמ'  ,(1600ואי אד יודע מה
טיב  ,מה מהות  ,ומה מידת של האור ,ההשכלה והתרבות הדרושי כדי
לזכות ולהיכלל בתואר האד או הציבור "הנאור" .ולא זו א 0זו .בוא וראה
דברי שנאמרו מפי אחד מהוגי הדעות בימי עברו ,בדבר – "מי שנתחנ
ברוח אחת האומות הנאורות שבאירופה" )אחד הע ( .מי יגלה עפר מעיניו
של הוגה דעות זה שבתקופת התחייה ,ויודע היה דרכה ומעלליה הנוראי
של אחת מאלה האומות ,שנתכנו נאורות ,שבוצעו לאור השמש ,בעיצומה
של המאה העשרי  ,בתקופת מלחמת העול השנייה ,בימי חרב ושואה.
אכ השימוש בביטוי "נאור" או בדומה לו – כבא להגדיר אד או ציבור –
מופיע הוא מפע בפע  ,בימי עברו ,בפסיקתנו ,א כי לעתי נדירות
למדי ,וג אז הביא עצ השימוש בו לכלל דיו וויכוח ה בפסיקתו של בית
משפט זה וה בדבריה של הוגי ומשפטני  .על כל פני  ,משזכינו
ולעולמה של מערכת משפטנו בא חוק יסוד :כבוד האד וחירותו ,שוב אי
צור ואי זה מ הראוי ,להכניס למערכת משפטנו אלמנט והגדרה כגו זו
של "השקפות הציבור הנאור בישראל" .אי זה מ הראוי – על שו שחוק
יסוד זה ,כל כולו ערכי שמלאכת פרשנות רוויה היא השקפות עול
וגישות יסוד ,ומושג כה עמו כ"נאור" רק יוסי 0אי וודאות על אי הוודאות
במעשה אמנות פרשנות קשה זו52.

52

ג את דעת של · ;"¯Â‡‰ ¯Â·Èˆ‰ Èואת דברי השופט ברנזו בע"פ ˙È„Ó ' ‡¯ÊÚ 568/72
 ,Ï‡¯˘Èפ"ד כז).(1971) 809 (1
ע"א  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ¯Ù˘ 506/88פ"ד מח).(1993) 103 ,87 (1
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את חצי ביקורתו הפנה במיוחד כלפי אלה שביקשו להימנע מעיו במקורות המשפט העברי
או משימוש בו .כבר בראשית דרכו זעק אלו חמס נגד " :מהו הפחד המשונה הזה האופ0
אותנו? הא לא השתנה משהו מבחינת יחסנו וגישתנו למשפט העברי ולאוצרותיו במש
שני אלה ,ששוב לא נראה בו מעי תורת הסוד ,בבחינת רזי דרזי ,שב תמותה רגיל מונע
את רגליו ממנה?" 53וקריאה>זעקה זו ,שביטאה את כאבו האמתי ,ליוותה אותו כל ימיו.

ו .המשפט העברי כ"ב בית" ולא כ"יליד חו"
מלבד הסגנו המלוטש והמצוחצח טרח אלו לשלב אסמכתאות רבות לעטר בה פסקי דינו,
מה רבות שלא נצרכו לגו 0הפסק 54,בעיקר מהמשפט העברי א ג ממקורות אחרי  ,ובה
פרקי ספרות ושירה ,הגות ומדע55.

53
54

55

מנח אלו "המשפט העברי במשפט המדינה ,על המצוי ועל הרצוי'"  ËÈÏ˜¯Ù‰כה 51
) .(1969לעניי "פחד" זה ,שטעמו לא פג עד ימינו ,ראו בהרחבה אביעד הכה "עשיית עושר
ולא במשפט העברי"  ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Óי  (2009) 183והמקורות שנזכרו ש.
בעניי זה גופו כידוע חלוקות הדעות .ראו למשל את דברי הנשיא לנדוי" :התמציתיות היא
המתכו לבניית פסק די על כל חלקיו .אי אני אומר שאסור להוסי דבר על שלד המבנה ,כפי
שהוגדר בתקנה .אבל בדר כלל המוסי גורע ,ותוספת מיותרת עלולה לערפל את עיקר תוכנו
של פסק הדי .ע זאת 'הסגנו הוא האד' .ישנ שופטי היודעי למשו בעט סופרי וה
מוהלי את יובש התמצית בתוספת לחלוחית ספרותית .אי כל רע בכ .אבל הפיכת פסק הדי
ליצירה ספרותית דורשת השקעת זמ ומאמ .חשוב יותר שפסק הדי יינת במועדו" .משה
לנדוי "על ניסוח פסקי די" ) 189 ¯ÈÓ˙ ¯ÙÒיוס תמיר ואורה הירש עורכי .(2000 ,והשוו
לדבריו המלבבי של חיי כה" :אי צרי לומר שפסק די זה אינו הראשו ואינו היחיד
שבה זיכונו השופטי באמרות אגב כיד הכתיבה הטובה עליה; ולכאורה צומחות א טובה
וברכה מגישת השופטי ,שכל הזדמנות כשרה בעיניה לחדש חידושי משפט ולהרבי תורה
ודעת .אי זאת כי א השופטי אינ רואי שו פסול בריבוי אמרות אגב; והעובדה שה
מרבי בה משפע אוצר הטוב היא הנותנת שאמרות האגב הוכשרו עתה לשימוש בידי
המהדרי .אמרתי בלבי :הגיע הזמ לתת קבורה נאותה לאיסור המיוש של האוביטר ,שלפי כל
הסימני שבק חיי לכל חי ,ולשאת עליו הספד קצר ...אמרות האגב באו לעול בסימ ברכה
ומזל טוב .כאשר חכמי התלמוד נקטו לשו שממנה אפשר היה ללמוד דבר חדש ונוס שבעצ
אינו שיי לנושא דיונ ,ששו ושמחו" :מילתא אגב אורחא קא משמע ל!" .לא זו בלבד
שקבע לנו הלכה פלונית ,אלא מלשונו אנו למדי ג דבר פלמוני .ראו חיי כה "אוביטר ז"ל
והגינות לאי"ט" ) 487 ,485 ˙Â¯Â·‚‰ ¯Â˘Ú ¯Èˆ˜ – ÌÈ·˙Î ¯Á·Óאהר ברק ורות גביזו
עורכי .(2001 ,על הוספת מקורות המשפט העברי כ"אוביטר" ראו חיי כה 316 È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ï
)רות גביזו עורכת.(2006 ,
בחינת ה"ספרייה" שבה עשה אלו שימוש מדהימה בעושרה וברבגוניותה .וכבר לימדנו רבי
יצחק קנפנטו ,ש"אי חוכמתו של אד מגעת אלא עד היכ שמגיעי ספריו" .אהבתו של אלו
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כ למשל פתח את אחד מפסקי דינו המופלאי  ,שנגעו בסוגיה אנושית טעונה ביותר:
סוג המצבה שהוקמה לזכרו של נפטר שמת בדמי ימיו ,ותוכ הכיתוב שעליה ,סוגיה שיצרה
מחלוקת בי רעיית הנפטר לבי הוריו .אלו פותח בציטוט שיר משירתה של המשוררת
זלדה ,סומ לו את דברי המדרש ומדגיש את ייחודה של הסוגיה שהוא נדרש להכריע בה:
"לכל איש יש ש שנת לו אלוהי ונתנו לו אביו ואמו ...ונתנה לו אהבתו...
ונת לו מותו" .כה שוררה זלדה .אעז לנחש ולשער שהמשוררת הגדולה,
ששורשי עמוקי היו לה במורשת ישראל ,השראה מצאה לדבר שירתה
בדברי בעל המדרש ,לאמור )קוהלת רבה ,ז ,ג(:נ "שלושה שמות נקראו לו
לאד  .אחד – שקוראי לו אביו ואמו ,ואחד – שקוראי לו בני אד ; ואחד
– שקרוי בספר תולדות ברייתו",ו ובנוסח אחר) 56תנחומא ,ויקהל ,א( ,כ
סיומו של המדרש"" :ואחד – מה שקונה הוא לעצמו .טוב מכול – מה
שקונה הוא לעצמו" .פתחנו כפי שפתחנו ,על שו שלא כפרשיות הרגילות
העולות בבית המשפט היא זו שעלתה לפנינו .נדרשי אנו לשקול ולהכריע,
איזהו הש שיינת לו לאיש לאחר מותו:ולפי שנתנו לו אביו ואמו? לפי
שנתנה לו אהבתו? לפי שקנה הוא לעצמו? ובכ לא תמה פרשת שמות ,כפי
שיפורט להל ,שעומדת היא במרכז דיוננו.
בסו 0פסק הדי מוסי 0אלו ומזכיר את דבריה של גדולי החסידות ,ואגב כ מתאר פרק
קצר בתולדות חסידות ויז'ני.8

56

לספרי ,חדשי כישני ,הייתה מ המפורסמות שאינ צריכות ראיה .ומכותלי ביתוספרייתו
העשירה יכול היה אד ללמוד על האיש ועל ֵשח.#
מבי השיטי נגלה לעינינו כא אלו "איש המדע" והמחקר התלמודי ,שאינו מסתפק בנוסח
אחד אלא בוח ומעיר על נוסח שונה במקורות שוני .ע זאת יש להדגיש כי באופ בולט,
ולמרות עברו כסטודנט בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלי ,ובשונה מחוקרי
תלמוד ומשפט עברי אחרי ,לא הרבה אלו לעסוק בעיקרי מחקריו בביקורת הנוסח ובמחקר
פילולוגי והעדי על פניה את העיו בגופי דברי .ע זאת הכיר כמוב בחשיבות .לעניי זה
ראו לדוגמה אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ' " :1314השימוש בספר דקדוקי
סופרי  .È˙ÎÏ‰ÈËÙ˘Ó ‡˘Â ¯Â¯È· ÏÎ· ‡Â‰ ÈÂÈÁמתו בירור הנוסחאות השונות נית
לעמוד לעתי קרובות על הפירוש הנכו של הסוגיה התלמודית ,על שיטות שונות ,ומתו כ
על הוצאת המסקנה המשפטית הנכונה" .דווקא לנוכח הערה זו בולט היעדר העיו השיטתי
בחילופי הגרסאות ובבירור הנוסח הנכו ברובי מחקריו של אלו .לימי ,אולי כצידוק
ש"לאחר מעשה" ,א נת לכ ביטוי מפורש ,בדבריו על הכיוו שלדעתו מדעי היהדות צריכי
ליל בה .ראו להל ,טקסט ליד ה"ש .272
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דומה שג כא נעשו הדברי בכוונת מכוו .בצטטו מקורות מגווני  ,שאינ מתחו
המשפט ,לא ביקש אלו להתגאות בידענותו או להרבות דברי לריק .להפ .לא אחת עמד
על חכמת הקיצור וחשיבותו57.
כאשר ציטט בהרחבה ממקורות המשפט העברי ,זה היה חלק מניסיונו להכניס כמה
שיותר פרקי ממורשת המשפט העברי – וה "בני בית" ולא "ילידי חו – 58"8למשפטה
של מדינת ישראל ולשלב אות בה בשילוב אורגני.
כפי שכתב השופט משה זילברג במאמרו המופתי על "סגנונו של חוק"" ,בעטיו של
הנוסח הזר ,הפכו חיי המשפט שלנו חטיבה רצופה אחת של עילגות לשו ועקרות מחשבה.
האווירה הייתה 'שלא מעלמא הדי' .איש לא התנהג באורח טבעי ,ואיש לא דיבר בלשו בני
אד  .דמויות עתיקות מוזרות של מלכי ולורדי היו מרחפות בחלל בית המשפט,
שפתותיה מדובבות בקבר ,ומדריכות מ'עול האמת' את מהל הדיו .שופטי  ,פרקליטי
ובעלי די הסתובבו בחלל ריק ,ללא אחיזה ושורש בחיי המציאות .מכא התהו הפעורה
אצלנו בי החיי והחוק .מכא חוסר העניי וחוסר ההבנה של ציבורנו כלפי כל הרוחש
ומתרחש בעול המשפטי ".
לצד הפרקליטי המעונבי ועטויי הגלימות ,מלומדי המשפט מאוקספורד ומהרוורד,
והלורדי עטויי הפאות ,פאות לחיי של פני ופאות שער סוס של ראש ,הכניס אלו
לאול >עול המשפט הישראלי את אביי ורבא ,את הרמב" ובעל "קצות החוש" ,את
הרשב"א והרשב" – 8רבי שמעו ב צמח דורא – ועמ עוד מאות חכמי  ,סופרי
ומלומדי  .המעיי ב"ספרייה" שעולה מתו כתביו ,האקדמיי והשיפוטיי  ,יגלה קשת
עצומה ורבת גווני .

ז .המשפט כיצור החי בסביבתו ,מקומו וזמנו
א בכ לא סגי .באופ שיטתי ועקיב מקפיד אלו לציי ליד שמו של כל חכ את זמנו
ומקומו .דר זו נקט כבר למ מאמריו המחקריי הראשוניי  ,ועד לאחרית ימיו .ודומה

57

58

"מקובלנו שקצירת האומר – ברכה מצויה בה ,כפי שכבר אמרו חכמי וסופרי ,על דר
המשל והמליצה" :ויאמר לקוצרי – ה' עמכ" )רות ב ,ד("; ע"ב ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ' ÔÓÈÈ 2/84
 ,˙ÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ÈÁ·‰פ"ד לט) .(1985) 288 (2ומחכמי המזרח למדנו שאל לו לאד להיות
"מארי טרחא" )אחד מטעמי המקרא ,ועל דר השנינה נתפרש ,שהמארי בדבריו – טרח
הוא(.
כביטוי השגור בפיו של אלו ,ומקורו בהצהרת של בני "חברת המשפט העברי" שהתכנסו
במוסקבה ,בשנת התרע"ח– ,1918לש חידוש המשפט העברי והטמעתו .ראו "תעודתנו"
 È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰א  ;(1918) 3אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ' .1331
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שבהקפדתו על דר זו ,שאותה הנחיל ג לתלמידיו ,אי רק משו דיוק לשמו או רצו
להנחיל לקוראיו" ,על הדר" ,קצת ידע במורשת ישראל ,אלא ג גישה עקרונית.
יש בה שיקו 0לגישתו הדוגמטית>היסטורית ב ¯˜Áהמשפט העברי )שעליה נעמוד
להל( ,ויש בה ביטוי לגישה המהותית שלפיה "המשפט הוא יצור החי בסביבתו" 59.אינ
יכול להבי תוכנה של נורמה משפטית ,או לדעת מה מקורות יניקתה ,ללא היכרות ע
שורשי צמיחתה ,בזמ ובמקו .
>
אלו חוזר ,פע אחר פע  ,לאות דברי נכוחי שכתב בעל הסמ"ע ספר מאירת
עיניי  60,ר' יהושע ולק הכה כ" ,8בעניי "די אמת לאמתו":
על השופט ועל הרופא לעסוק במלאכת בדר של הוצאת האמת לאמיתה.
וכבר נשאלה השאלה – מהי אמת לאמיתה? וכי יש אמת שאינה לאמיתה?
אומר על כ ר' יהושע ולק כ" ,8מפרשניו המובהקי של הטור והשלח
ערו חוש משפט ,ומחכמי פולי במאה הי"ז" :שכוונת במה שאמרו די
אמת לאמיתו ,רוצה לומר ÔÓÊ‰Â ÌÂ˜Ó‰ ÈÙÏ Ô„˘ ,בעני שיהא לאמיתו,
ולאפוקי )= להוציא( שלא יפסוק תמיד די תורה ממש ,כי לפעמי צרי
הדיי לפסוק לפני משורת הדי  ;ÔÈÚ‰Â ÔÓÊ‰ ÈÙÏוכשאינו עושה כ ,א0
שהוא די אמת – אינו לאמיתו".61

59

60
61

בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ËÈÏ˘ 58/68פ"ד כג) .(1970) 513 ,477 (2ראו ג בג" ' ÈÏÈÊ¯· 428/86
 ,Ï‡¯˘È ˙Ï˘ÓÓפ"ד מ) .(1986) 618 (3על החוק כיצור "חי" המושפע מהחיי שסביבו ראו
ג ע"א  ,ÌÈÎ¯„ ˙ÂÂ‡˙ ÈÚ‚Ù ÈÂˆÈÙÏ Ô¯˜ – ˙È¯˜ ' Ô¯Â„ÈÏ 2000/97פ"ד נה)33–32 ,12 (1
).(1999
אחד מ"נושאי הכלי" החשובי ביותר לספר ה'טורי' שולח ערו ,חלק חוש משפט .ראו
אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ' .1187
דרישה ,טור ,חו"מ ,א ,ס"ק ב .וראו ג  ,‰˘È‡‰ „ÓÚÓלעיל ה"ש  ,14בעמ'  .19על דברי
נוספי שכתב אלו בעניי "די אמת לאמתו" ראו ג מנח אלו "אלה ה אמרות אגב...
בטעות יסוד ,ומ הראוי לסטות מה" ¯· ˙¯·¯ÙÒ – ˙È„Â‰ÈÂ ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰È„Ó· ˙ÂÈ˙Â
) 366 È·ˆÔÊÂ¯ Ï‡È¯‡Ï ÔÂ¯ÎÈÊ‰מנח מאוטנר ואח' עורכי .(1998 ,אלו מביא את הדברי
בפסק דינו המופלא בפרשת ˘ ,¯Ùשעסקה בשאלת ניתוק חולה הנוטה למות ממכונת הנשמה,
ומוסי עליה את דברי הגאו מוילנה ,שלפיה "הדייני צריכי להיות בקיאי ג בטבעו של
עול בכדי שלא יהיה די מרומה ,דא לא יהיה בקי בענייני א שיהיה בקי בדי תורה ,לא
יצא אמת לאמיתו ,כלומר א על פי שיפסוק אמת לא יהיה לאמיתו ...ולכ צרי הדיי להיות
בשניה בקי ...היינו ) "ÌÏÂÚ ÈÈÈÚ· Á˜ÈÙÂ ‰¯Â˙ ÈÈÈÚ· ÌÎÁפירוש הגר"א ,משלי ,ו( ,ודומה
בעיניי שמעבר להבאת הטכנית של הדברי ,כסעד וסמ ,הזדהה עמ אלו בכל לבבו ,בכל
נפשו ובכל מאודו.
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לדידו של אלו ,גישה עקרונית זו אינה יפה רק להבנת הרקע ליצירתה של הנורמה .היא
המצפ שצרי לכוו לאורו את דר יצירת של נורמות חדשות ,ה בעול המשפט ה
בעול ההלכה.

ח .מחויבות של חכמי ההלכה להיענות לאתגרי השעה
אשר לעולמה של הלכה ,אלו חזר והדגיש ,ובמש עשרות שני  ,את מחויבות של חכמי
ההלכה להיענות לצורכי המציאות.
מורגלת הייתה בפיו 62הגדרתו של בעל "הערו" ,מחכמי איטליה במאה הי"א ,שקבע כי
"הלכה" היא לשו "הליכה"" ,דבר שהול ובא מקוד ועד סו ,0או שישראל מתהלכי בו".
אלו פירשה על דר ההרחבה 63,לאמור :לא מערכת קפואה של נורמות הקופאת על שמריה
אלא מערכת דינמית ,המשתנה מעת לעת ונותנת מענה לצורכי השעה.
מכא ,אמר אלו ,שמערכת הלכה ראויה לשמה אינה יכולה לקפוא על שמריה .היא
חייבת להיענות לאתגרי השעה ולית לה מענה ראוי.
"ההלכה נאלצה להתמודד בכל תחו שהוא" ,כתב אלו" ,ובמיוחד בתחו המשפט על
כל ענפיו ,ע השאלה כיצד מצד אחד להמשי את העבר ,מנקודת המוצא של ההלכה
הקיימת – להמשי את השרשרת; ומצד שני – לעשות עיו ויישו אלה מתו יצירתיות
והתאמה לתקופה שבה ה מתבקשי  .יצירתיות זו ,הגדרתה ופירושה ,היא לענות על צורכי
ההווה ,בעיותיו ודרישותיו ,על ידי עיו ראוי ומעמיק בעולמו של המשפט העברי
ועקרונותיו בעבר ,למע מצוא את הדר הנאותה לקראת העתיד"64.
אלו לא התיימר ,כמעשה חלק מחכמי המשפט 65,להמיר את כובע של בעלי ההלכה
בכובעו שלו.
"‡‰ÓÏÂÚ ˙ÈÁ·Ó ÂÈÙ· ˙‡·ÂÓ‰ ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊ ‰Ï‡˘· ÔÈ„‰ ˙‡ ˜ÂÒÙÏ ¯ÓÈÈ˙Ó È‡ ÔÈ
 ,"‰ÎÏ‰‰ Ï˘ È˙˜ÈÒÙ‰הכריז בשער בת רבי  66;ÈÎÂ‡ ˜ÒÂÙ Ô· ‡ÏÂ ˜ÒÂÙ ‡Ï" .מעיי אני

62
63
64
65

ראו לדוגמה במבוא לספרו האחרו  ,‰˘È‡‰ „ÓÚÓלעיל ה"ש  ,14בעמ' .17
דומה שלא זו בדיוק הייתה כוונת המקורית של דברי בעל "הערו" ,ואי כא מקו להארי
בסוגיה חשובה זו.
ש ,בעמ'  .18–17דברי דומי כתב במאמרו מנח אלו "חוקי היסוד :דרכי חקיקת
ופרשנות – מאי ולא"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓיב  ;(1995) 289–283 ,253ובסו הקדמתו למהדורה
השנייה של חיבורו על  ,ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÎ¯„· Â˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â·Îלעיל ה"ש  ,14בעמ' כב.
לסוגיה זו ראו בהרחבה :אביעד הכה "בג" או בד"צ? – מעורבות שיפוטית בסוגיות
הלכתיות :מגבלותיה ,היקפה ותוצאותיה"  ÌÈ˜ÒÚÂ ËÙ˘Óיד .(2012) 395
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בדבריה של חכמי ופוסקי  ,והוגה אני בהגות והגיגיה של בעלי מחשבה והוגי ,
ומביע אני את דעתי אני בנדו"67.
אכ ,יש לקבל אמירה זו ע יותר מקורטוב של ספק ובהרבה זהירות .נוסח מורחב יותר
שלה הופיע ג בפסק דינו המאל 0בפרשת ˘˜„ ,Ï‡Èשבחלקי רבי שלו אינו אלא מעי
פסק הלכה לכל דבר ועניי ,והסרת כותרתו וחלקיו ה"משפטיי " עשויה להכניסו בקלות
לכל ספר פסיקה הלכתי.
לאחר שביקש להוכיח כי מנקודת מבטה של ההלכה אי מניעה של ממש לשלב נשי
כחברות מ המניי במועצות דתיות ,הדגיש אלו:
‰È‡ ÂÊ ‰ÏËˆÈ‡˘ ,È˙Ú„È Ì‚ È˙Ú„ÈÂ ,ÈÎÂ‡ ˜ÒÂÙ Ô· ‡ÏÂ ˜ÒÂÙ ‡Ï
‡˘Ó· È˙·˙Î˘ ‰Ó È˙·˙Î ‡ÏÂ .ÍÈ¯ˆ È‡ „ÂÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰¯Â˙ Í‡ .È˙ÓÏÂ‰
,ÂÈÓÎÁ Ï˘ Ì‰ÈÈÈÚÓÓ ·Â‡˘Ï È„ÎÂ „ÓÏ˙‰Ï È„Î ‡Ï‡ ‰ÎÏ‰ Ï˘ Ô˙ÓÂ
˘ .ÌÈÈÁ Â‡ Ì‰ÈÙÓÂ ÌÈ˙Â˘ Â‡ Ì‰ÈÓÈÓוא 0אני אילו היה הדבר לאל ידי,
נוהג הייתי כמנהגו של רבנו הרב הראשי עוזיאל ז"ל ,ומניח דברי שכתבתי
לעצמי ,ומפרסמ לעת מצוא ,‰˘Ú‡ ‰Ó Í‡ ,והפסיקה בנושא הרגיש
והמורכב שלפנינו כרוכה היא במשא ומת של הלכה ובבירור דעת של
רבותינו בנושא זה ,שאינו יורד מסדר יומנוÏ˘ ‰Ú˘ ‡Ï ÔÎ>ÏÚ>¯˘‡Â .
"68.ÂÊ ‰Ú˘ ‡È‰ "ÌÈ¯˙Ò ˙ÏÈ‚Ó
למקרא הדברי עשוי קורא תמי לחשוב לרגע שבכתבו דברי נוקבי אלה היה השופט
אלו "אנוס על פי הדיבור" להיכנס למשא ומת ההלכתי.
אכ ,קריאת הדברי המאלפי שהוציא מתחת ידיו מלמדת שג א נכתבו על גבי דפי
שבכותרת מוטבעת הכותרת "בית המשפט העליו" מתחת לסמלה של מדינת ישראל ,מצד
תוכנ מדובר ב"פסק הלכה" למהדרי מ המהדרי .הרטוריקה ,הלשו והסגנו הלכתיי
המה ,והמקורות ה הלכתיי  ,והרי לפנינו מעי "פסק הלכה" הבנוי לתלפיות.
מה היה לו אפוא לשופט אלו ,שמצא צור להקדי לראש דבריו ולחתו סופ
ב"התנצלות המחבר"? האומנ נפל עליו ,כביכול ,מורא של חכמי ההלכה ,והוא חשש פ
יראו בדבריו משו הסגת גבול של בעלי הלכה?
"התנצלות" זו בולטת במיוחד לנוכח מקרי אחרי שבה בית המשפט ד ומכריע
בסוגיות המחייבות מידה לא פחותה של ידע מקצועי ספציפי – כגו רשלנות רפואית ,דיני
66
67
68

שנינת לשו ,על משקל הצהרתו של עמוס הנביא )עמוס ז ,יד(" :ויע עמוס ויאמר אל אמציה
 ‡Ïנביא אנכי ולא ב נביא אנכי כיבוקר אנכי ."ÌÈÓ˜˘ ÒÏÂ·Â
בג"  ,È·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ' ÔÓÙÂ‰ 257/89פ"ד מח).(1994) 298 (2
בג"  ,˙Â˙„ ÈÈÚÏ ¯˘‰ ' Ï‡È„˜˘ 153/87פ"ד מב).(1988) 265 ,221 (2
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פטנטי וכיוצא בה דברי שבמומחיות – א אינו מוצא מקו להדגיש כי "אי הוא מדע
ולא ב מדע".
כאמור ,על הצהרה מעי זו חזר השופט אלו ג בפסק הדי בעניי נשות הכותל ,א כלל
גדול נקוט בידינו מקדמת דנא :שמקו שבית המשפט )ולא רק הוא( מוצא צור להצהיר
הצהרות רמות ,עלינו לבחו את יישומ בשבע עיניי  ,שכ א הדבר ברור לכול ,מה צור
יש בהצהרה? ושמא אי ההצהרה באה אלא להסתיר את הפער שבי הפרקטיקה ,שבה נכנס
חכ ההלכה לשדה ההלכה וחורש בה תלמי עמוקי  ,לבי התאוריה שנמנעת מהסגת גבול
זו?69
במילי פשוטות :מבחינה  ˙È„ÒÂÓביקש אלו להדגיש שאי הוא רשאי ,מוסמ ,וא 0לו
היה יכול לא היה רוצה ,להיכנס בנעליה של פוסקי ההלכה .א מבחינה  ˙È˙Â‰Óצלל אלו
לעומק של הסוגיות ההלכתיות והראה כי בשאלות שונות ,ובעיקר באלה הקשות שעומדות
על סדר היו הציבורי ,כגו פרשת העגונות ומסורבות הגט ,חייבי פוסקי ההלכה לתת
מענה הול במסגרת ההלכה ,על פי כלליה ובאמצעות ארגז הכלי העשיר שהיא מעמידה.
בהכירו את עול ההלכה ,בכל מרחביו ,אלו ג לא שגה באשליות .בשונה מחכמי
אחרי  ,ידע שג להלכה ,כמו למשפט ,אי תשובה לכל שאלה.
"אינני חושב" ,כתב אלו" ,שההלכה חייבת ,ושההלכה יכולה ,לפתור כל בעיה .ההלכה
אינה שטח הפקר שאתה יכול לעשות בו ככל העולה על רוח".70
אכ ,למרות זאת ומתו בקיאותו בעולמה של הלכה ידע אלו היטב שג במסגרת
ההלכה הקיימת אפשר לעשות עוד הרבה ,הרבה מאוד ,לפתרו מקצת המצוקות והסוגיות
הקשות שניצבות לפתחנו.
על פי הצהרתו שלו ,חלק מעשייתו הגדולה של אלו להטמעת המשפט העברי במשפט
המדינה נועדה לא רק לטובת מערכת המשפט הישראלי ,שיהיו לה שורשי עמוקי וחיבור
למורשת הדורות ולא רק ענפי מרובי  ,אלא ג לטובת ההלכה .הוא היטיב לבטא את
הדברי  ,בכתבו:
ג מבחינת עולמה של הלכה יש חשיבות מכרעת לקשר ולשילוב שבי
ההלכה והמדינה ...א נפריד בי ההלכה והמדינה ,א לא תהיה חקיקה
דתית ,יקט הלח 8שבחיי היו יו ÌÏÂÚ· ‰¯ÈˆÈ‰Â ˘ÚÓ‰ ¯ÒÂÁ Ï„‚ÈÂ
‡È‰˘ ,˙È¯ÂËÒÈ‰‰ ‰Î¯„· ÍÈ˘Ó˙ ‰ÎÏ‰‰˘ ÌÈˆÂ¯ ÂÁ‡ Ì‡ .‰ÎÏ‰‰
˙ÈÂÈÁ È¯‰ ,˙Â¯Â„‰ ÏÎ Í˘Ó· ‰˙ÈÈ‰ ÍÎ˘ ÈÙÎ ,˙ÈÓÈ„ ,˙ÎÏÂ‰ ‰ÎÏ‰ ‰È‰

69
70

על פער גדול זה בכל הנוגע ביישומ ובהטמעת של עקרונות המשפט העברי במשפטה של
מדינת ישראל ראו בהרחבה במאמרי "עשיית עושר ולא במשפט העברי" ,לעיל הערה .53
מנח אלו "בעיות ומגמות ביחסי הלכה ומדינה" ÌÈ„ÂÓÚ ,כב .(1974) 263
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˙ÂÈÚ·‰ ÌÚÂ ÌÈÈÁ‰ ÌÚ ˙„Ó˙ÓÂ ‰ÈÂÏ‚ ˙Â„„ÂÓ˙‰· „ÂÓÚ˙˘ ‰Ï ‡Â‰
71.ÌÎÂ˙Ó ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰
בעניי זה אלו הר ,המתו ,הנוח לבריות ,נעי ההליכות לא היה ר כלל ועיקר .אלו היה
תובעני בדרישתו מחכמי ההלכה שייתנו מענהÌÈÏÎ‰ Ê‚¯‡ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ,‰ÎÏ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ,
 ,ÂÈÙÏ ‰„ÈÓÚÓ ‡È‰˘ ¯È˘Ú‰לפתרו סוגיות מורכבות שעומדות על סדר יומנו.
כבר לפני ארבעי שנה כתב דברי נוקבי שלוואי ויישמעו ג בימינו" :ראייה שיש בה
משו  72È¯ÂËÒÈ‰ „ÓÈÓבקביעת מדיניות פסיקת ההלכה טומנת בחובה ג אפשרות פתרונ
של אות בעיות אחדות ,א קשות וטרגיות ,של עגינות האשה וגורל הילדי " 73.על קביעה>
תביעה זו חזר ג בהקדמה שכתב לספרי "דמעת העשוקות – מחקר בשאלת העגונה :רקעה
ההלכתי ופתרונותיה"74.
ואלו מוסי:0
ג כיו אתה יכול לעמוד בעול ההלכה בישראל על פוסקי רבי שה
מקלי בענייני שוני הנוגעי לפרט זה או אחר או להלכה מסוימת זו או
אחרת ,כש שמאז ומתמיד נית היה להצביע על פוסקי שנוטי היו
לחומרה בענייני אלה .וכ יכולי אנו להצביע על יצירה חשובה בפסיקת
של בתי הדי הרבניי בשני האחרונות בענייני הלכתיי שוני  .דומה
שהדיאגנוזה העיקרית היא ˘È˘ ‰˜ÈÒÙ Ï˘ È¯ÂËÒÈ‰‰ „ÓÈÓ‰ ˙ÈÈ‡¯ ¯ÒÂÁ
ÈÓÈËÈ‚Ï ÏÂ˜È˘ ‰ÂÂ‰Ó ÂÙÂ‚ ‡Â‰˘ „ÓÈÓ ,˙ÈÏ‡¯˘È ÏÏÎ ˙ÂÈ¯Á‡ ‰ÓÚ
75.‰ÎÏ‰‰ ˙˜ÈÒÙ· È˙Â‰ÓÂ
בתקומתה של מדינת ישראל ראה אלו לא רק נס היסטורי במישור הלאומי אלא ג אתגר
הלכתי .לדידו ,חכמי ההלכה אינ יכולי עוד "להפטיר כדאשתקד" .במאמר שפרס
ב"עמודי " ,ביטאו תנועת הקיבו 8הדתי שאלו היה קשור בקשר אמי 8עמה כל ימיו ,כתב:
"א אנחנו רוצי שההלכה תמשי בדרכה ההיסטורית ,שהיא ˙,˙ÈÓÈ„ ,˙ÎÏÂ‰ ‰ÎÏ‰ ‰È‰

71
72
73
74
75

ש ,עמ' .264
ג כא מתקשרת הדגשתו את הממד ההיסטורי לדרכו בחקר המשפט העברי ,על פי הגישה
המשלבת ,הגישה ההיסטוריתדוגמטית.
"מבעיות ההלכה והמשפט במדינת ישראל" החוג לידיעת ע ישראל בתפוצות בבית נשיא
המדינה ,ירושלי .(1973) 30
ראו AVIAD HACOHEN, THE TEARS OF THE OPPRESSED – AN EXAMINATION OF THE AGUNAH
) ,PROBLEM: BACKGROUND AND HALAKHIC SOURCES (2004בהקדמתו של אלו ,עמ' .13–7
ש ,בעמ' .28
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 ,˙Â¯Â„‰ ÏÎ Í˘Ó· ‰˙ÈÈ‰ ÍÎ˘ ÈÙÎהרי חיוני הוא לה שתעמוד בהתמודדות גלויה ומתמדת
ע החיי וה הבעיות המתעוררות מתוכ "76.
אלו לא רק נאה דרש אלא ג נאה קיי  .גישתו הדוגמטית>היסטורית ,הרואה בהלכה
מחויבת להתמודד ע שאלות השעה ,מחייבת לדעתו התמודדות ע התמורות ההיסטוריות
והחברתיות העצומות שחלו בעול המודרני .לדידו ,בנושאי שבה חלו תמורות ממשיות,
ואחת הגדולות שבה היא מעמד האישה ,אי אנשי ההלכה יכולי להמשי ולהפטיר
כדאשתקד77.
ביטוי מעשי לכ נת בפסק דינו האמי 8בפרשת ˘˜„ ,Ï‡Èשבו הציב את הבסיס ההלכתי
– שהיה שונה בתכלית מעמדת הרבני הראשיי לישראל – לשילוב נשי במועצות דתיות.
על פני עשרות עמודי פורס אלו משנה רחבה ומרהיבה בנושא מעמד האישה בימינו
ומראה בצורה משכנעת למדי שאי כל בעיה הלכתית ממשית במינוי אישה למועצה דתית.
בד בבד הוא פונה לחכמי ההלכה ,כפי שעשה ג בסוגיית חלוקת הרכוש בי בני זוג
)בפס"ד בבלי( ובסוגיית העגונות ומסורבות הגט ,וקורא לה להתמודד באומ 8וביושר ע
פתרו סוגיות כבדות משקל אלה.
קריאתו האמיצה של אלו לחידוש פני ההלכה לא החלה ע מינויו לבית המשפט
העליו.
כעשרי שנה קוד לכ ,בעודו מרצה צעיר יחסית בפקולטה למשפטי באוניברסיטה
העברית בירושלי  ,קרא בקול צלול וברור ,בלשונו המיוחדת ,לחכמי ההלכה לקו ולעשות
מעשה .הימי היו ימי התרוממות הרוח שלאחר מלחמת ששת הימי  ,ואלו ,בלשונו
המיוחדת ,נת ביטוי לתחושותיו 78.וכ הוא כותב:

76
77

78

אלו "בעיות ומגמות ביחסי הלכה ומדינה" ,לעיל ה"ש  ,70בעמ' .264
לנושא זה הקדיש את ספרו האחרו ,‰˘È‡‰ „ÓÚÓ ,לעיל ה"ש  ,14שהוא סיכו של כתיבתו
הענפה בנושא זה מש שנות דור .כמו את ספרו המונומנטלי  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש ,13
הקדיש ג את ספר זה לרעייתו רות" ,הרעיה ונוות הבית" ,כינוי שהוא כשלעצמו מבטא את
גישתו האידאית למעמד האישה.
ביטוי ליחסו הח לעיר הקודש ירושלי ,למקדש וקודשיו נת ג בהזדמנויות אחרות ,לדוגמה
ב"אמנת ירושלי" שכתב לרגל ציו מלאת  2,000שנה לעיר ירושלי ,וכולה שיר הלל לעיר:
"בניי ירושלי מכל צדדיה ,פרווריה וסביבותיה הוא תשועת ישראל .ירושלי הבנויה ,עיר
שחוברה לה יחדיו ,שבה מתקבצי נדחי ישראל – היא תשועת מדינת ישראל .וכה אמרו,
כתבו ,ונשבעו ראשי מדינת ישראל וצבא הגנתה ,ראשי ע ופרנסי קהילות ,בעת כריתת אמנת
ירושלי ,ביו ירושלי ,כ"ח באייר התשנ"ב ) 31במאי  ,(1992במשכ נשיאי ישראל ,ביו
מלאת עשרי וחמש שנה למלחמת המג של צבא ההגנה לישראל ,היא מלחמת ששת הימי,
שבה שוחררו הר הבית וירושלי :וארשנו ל לעול ,וארשנו באמונה ,בצדק ובמשפט,
בחסד וברחמי .אהבת עול אהבנו ,ירושלי ,אהבה בלי מצרי ,בי המצרי ובעת שחרור
מעול צרי .עליי הורגנו ,אליי ערגנו ,וב דבקנו .נאמנותנו ל ,לבנינו אחרינו הנחלנו,
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באזנינו שמענו ובעינינו ראינו כיצד חזירתנו לירושלי של מטה ,העלתה
אצל בני הע העברי ,באר 8ובגולה ,כיסופי וערגה לירושלי של מעלה,
לירושלי זו שמאורה ומרוחה התפרנסנו מאז ועד עתה ,ונתפרנס מכא
ואיל .עצמתו של מאורע היסטורי כביר זה חשפה בתוככי כל מי שמתייחס
על בניה של אומה זו את האמת עתיקת היומי ,שנתגלתה כבלתי מעורערת,
בדבר קיומה של הזדהות כפולה :האחת – הזדהות של כל יחיד ע עברה
של אומתו ,ומתו כ ,וכפועל יוצא הימנה – הזדהות של כל יהודי ע אחיו
היהודי ,ויהיו מרוחקי ומפוזרי איש מרעהו – בגו 0וברוח – ככל אשר
יהיו.
משמעותה של הזדהות כפולה ומשולבת זו ,כמה וכמה נימי מופלאי
וכמוסי בה ,ודומה שהנימה העמוקה ביותר ,ומתו כ אולי הנסתרת
והחבויה ביותר ,אינה אלא זו הנובעת מייחודה הרוחני>דתי של אומה זו.
ומתו כ אנו עומדי  ,תוהי ותמהי  :היכ אישי ההלכה ואנשי הרוח
שיעלו נימה מופלאה זו ממעמקי  ,יטפחוה ויתנו לה מבע של עוז ותנופה
של גדולה? מה טיבה של דממה תמוהה זו? הא חס ושלו דממה מעיקה
היא ,שאי אחריה אלא אזלת יד וחוסר תושיה ,או אולי אינה אלא דממה
דקה ,שמקובלנו שבאה היא לאחר הרעש ולאחר האש ,ושיש אחריה קול
ה'?
ואותה קריאה גדולה של אלו " :היכ אישי ההלכה ואנשי הרוח?" ,במקומה עומדת.
לימי כאמור נת אלו ביטוי לקריאתו>תביעתו מאנשי ההלכה שימצאו מזור ,במסגרת
ההלכה ובכלי שהיא מעמידה בידינו ,לפתרו מצוקת ,סבל וכאב של עגונות ומסורבות
גט.
בספרו הגדול "המשפט העברי" הקדיש מקו עצו  ,יחסית ,לעיסוק בשאלת הפקעת
הקידושי 79והראה כי באמצעות גישה יצירתית ,שעליה נסמ בניי ההלכה כולו ,ותו
הסתמכות על פועל של חכמי ההלכה מדורות עברו אפשר למצוא מזור לרבות מ הבעיות
שניצבות על סדר יומנו ,כא ועכשיו.

79

לעולמי עד ב ביתנו" .האמנה פורסמה בספר  ÌÚÂ ¯ÈÚ ÌÈÏ˘Â¯Èכ )מרדכי נאור עור.(1995 ,
כ ג בפסק דינו הארו בפרשת  .˙È·‰ ¯‰ראו בג" ıÚÂÈ‰ ' ˙È·‰ ¯‰ ÈÓ‡ 4185/90
 ,‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰פ"ד מז).(1993) 230 (5
אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ'  .712–686ראו ג בהקדמתו לספרי ,HACOHEN
לעיל ה"ש .74
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ט .אדו המשפט העברי
בראש ובראשונה היה אלו "אדו המשפט העברי" .מתחו זנוח יחסית ,שעמד בשולי
השוליי של מדעי היהדות 80,הפ אלו את המשפט העברי 81למקצוע ראשי במדעי
היהדות ובעול המשפט.
עוד בראשית הדר גיבש את חזונו הגדול להעמדת המשפט העברי במקו המרכזי
הראוי לו .א שלא כ"בעלי חלומות" רבי אחרי  ,זכה אלו לא רק לחלו באספמיה אלא
ג לייש את החזו בירושלי ולהביאו לידי מימוש.
חז"ל מספרי לנו שכאשר הל אברה אבינו ע יצחק בנו ושני נעריו לעקדה ,נראה
ההר מרחוק.
אכ ,בתחילה ובסו 0מדובר בלשו רבי Ì‰È˘ ÂÎÏÈÂ" ,"ÂÓÚ ÂÈ¯Ú È˘Â Ì‰¯·‡ ÍÏÈÂ" ,
 ,"Â„ÁÈאול כאשר מדובר בראיית ה"מקו " – הלוא הוא הר המוריה – נאמרה לשו יחיד:
" ‡¯ÈÂאת המקו מרחוק".

80

81

על ההיסטוריה של ראשית העיסוק והמחקר במשפט העברי נכתבו בשני האחרונות מאמרי
רבי ,וראויי במיוחד לציו מחקריו של עמיחי רדזינר בנושא זה .אלו עצמו נת דעתו על
עניי זה עוד בראשית דרכו ,באחד ממאמריו הראשוני" ,על ההתיישנות בדי העברי",
שפורס ב ËÈÏ˜¯Ù‰יד )התשי"ח( בשני המשכי :עמ'  ,189–179ועמ'  ,279–243הערה 2
והפניות ש.
כידוע ,ניטש ויכוח גדול בינו לבי כמה מעמיתיו ,ובראש פרופ' יצחק אנגלרד ,בשאלת קיומו
של "משפט עברי" במובח מ ההלכה .ראו להל ה"ש  .258כדרכו בשאר עניינות ,א כא
החזיק בעמדתו ולא מש הימנה ,תו שהוא מנסה להתמודד ע הביקורת שהופנתה כלפיו.
ביקורת מכיוו אחר השמיע אלו כלפי המנסי להרחיב את גבולות המשפט ,בדומה להלכה,
ולהחילו על כל מערכות החיי .בעניי זה ראויי לציו דבריו הנוקבי בבג"  ,1635/90לעיל
ה"ש  ,50בעמ' " :767אכ ,ההלכה היא מערכת של איסורי והיתרי ,ההלכה מתייחסת היא
לכל פעולותיו של האד .על כל פעולה נית לומר ויש לומר שהינה מותרת או אסורה בעולמה
של הלכה ,ולא קיי 'חלל הלכתי' .משו כ מערכת ההלכה ,לפי עצ מהותה ,משתרעת היא
– ג מבחינת היחסי שבי אד לחברו ולחברתו – על ענייני משפט ומוסר ,על תחומי חברה
ומדינה ,והמערכת המשפטית ,כפי שמושג זה מקובל אצלנו כיו ,מבחינת התייחסותה ואי
התייחסותה לתחומי השוני ,מהווה חלק ממכלול מערכת ההלכה .בעולמה של מחשבת
היהדות קיי המושג של 'לית אתר דפנוי מיניה ,לא בעילאי ולא בתתאי' )אי מקו שפנוי
הימנו ,לא במה שלמעלה ולא במה שלמטה – תקוני הזוהר ,תיקונא חמשי ושבע( .אבל עולמו
של המשפט ,בתפיסת עולמנו דהאידנא – עול זה מצומצ הוא ,במודע ובכוונה מראש,
לפעולות שה בעלות משמעות משפטית נורמטיבית בלבד" .לעומת גישה מרחיבה זאת יש
המגבילי את ההלכה לתחומי מצומצמי הרבה יותר.
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"וירא" את המקו  ,לא "ויראו" .מה פשר הדבר? מסבירי חז"ל ש"היה ענ קשור על
ההר".82אברה ראה את ההר שמתחת לענ .יצחק ושני נעריו – לא ראו .זהו המשל ,ונמשלו
– ברור.
לא אחת יש "הר" גדול .עצו  .רב כוח .ובתוכו אוצר גדול .אלא ש"ענ" גדול מכסה
אותו .הפניני הגדולות חבויות בעמקי הי הגדול .היהלומי ואבני הח טמוני עמוק
עמוק בבט האדמה .רק יחיד סגולה ,כאברה אבינו ,מסוגל "לראות" למרחוק ,לחשו 0את
הצפונות ,להעלות את הגנוזות ,לגלות את המטמו ,את ההר הגדול ,שאצור תחת הענ.
מנח אלו זכרו לברכה היה אחד מאות יחידי סגולה .במש שנות דור היה "ההר
הגדול" הזה ,של המשפט העברי ,מונח לפנינו .עשרות ,מאות ואלפי דפי  ,שלא אחת נכתבו
בד  ,יזע ודמעות ,שאצרו הררי שלמי של חכמה ,בינה ודעת .אוצרות המשפט העברי.
רבי  ,אלפי ורבבות עסקו בה  ,למדו אות  ,לימדו אות  ,עיינו במכמניה  .א לא
ידעו להפו את רבבות הפרטי ל"הר" גדול אחד – הר המשפט העברי ,בניי משוכלל ,בנוי
לתלפיות ,על חדריו ,מוצאיו ומבואיו ,גגותיו ועליותיו.
בהקשר זה של בניית היכלו המפואר של המשפט העברי אפשר לומר שתרומתו של אלו
הייתה בכמה מישורי  :במישור ה"מה?" ,במישור ה"כמה?" ,במישור ה"למה?" ובמישור
ה"אי?"

י .תרומתו של אלו ליצירת תחו מדעי חדש
במישור ה" ָמה" זכה מנח אלו זכרו לברכה וראה את ה"הר" כולו83.ÔÓÊ· Ô‰ ÌÂ˜Ó· Ô‰ ,
בשונה מרוב קודמיו ,שחרשו את עגלת בעיקר בשדה המשפט המקראי והתלמודי 84,הל

אלו בעקבות הרא"ח פריימ והר"ש אס ,0וחרש ג את שדותיו הרחבי והעצומי של
המשפט העברי בימי הביניי ובעת החדשה.

82
83

84

מדרש קהלת רבה ט ,ז.
שני אלה ,ה"מקו" וה"זמ" ,היו ליסוד מוסד בתורתו של אלו .לבד מהדגשתו החוזרת
ונשנית – בעקבות בעל הסמ"ע – ש"די אמת לאמתו" תלוי בשניה" ,והכל לפי הזמ ,והעניי
והמקו" ,הקפיד אלו לציי ,מש עשרות בשני ,בספריו ,במאמריו ובפסקי דינו ,לצד אזכור
שמו של כל חכ מחכמי ההלכה את זמנו ומקומו )לדוגמה :הרשב"א ,ספרד ,המאה הי"ד( .לא
היה זה רק דיוק מדעי או ניסיו להוסי ידע אגב אורחא ,אלא תפיסה עקרונית שלפיה המהות,
התוכ ,הטקסט ,ה תוצר לא רק של פרי עיו מופשט המנותק מחיי המציאות ,אלא קשורי
בטבור לקונטקסט ,להקשר ,לזמ ולמקו שבו נוצרו.
על הסיבות לכ ראו בהרחבה אצל עמיחי רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי :הדילמה
של התנועה הדתית לאומית"  ËÙ˘Ó È¯˜ÁÓכו  ,91בייחוד בעמ' .(2010) 143–133
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תרומתו העצומה של אלו למשפט העברי בימינו קיבלה ביטוי בהעמדת שלושת
הכרכי המונומנטליי של "המשפט העברי – תולדותיו ,מקורותיו ועקרונותיו" 85,ובשאר
ספרי  ,מאות פסקי די ומאמרי שכתב ברבות השני 86.
אכ ,תרומה גדולה ועצומה זו לא נתמצתה רק באלה .מלבד תוספת ה ˙ÂÓÎהעצומה,
הייתה זו תרומה של ‡ :˙ÂÎÈפתיחת דלת למחקר היסטורי>דוגמטי של המשפט העברי87
והעמדתו לא רק על אדני המשפט המקראי והתלמודי ,שעליו נשע עד לאותה עת ,אלא ג
על ספרות הפרשני והפוסקי  ,ובעיקר ספרות השו"ת – השאלות והתשובות – שאוצרת
בתוכה מעיי מפכה של הלכות משפט בכל התחומי 88.
יתר על כ :דומה בעיניי שזכותו ותרומתו הגדולי ביותר של אלו בתחו המדעי ,וזכות
זו – זכות לדורות היא ולא רק לשעה – היא ביצירת ˙ .˘„Á ÈÚ„Ó ÌÂÁננסה רק לדמיי או
לחשוב כיצד נראה המשפט העברי קוד שנכנס אלו לשדהו ,ולאחריו .היה זה הבדל של
שמי ואר.8
>
לא עוד תת מקצוע בשולי מדעי היהדות אלא דיסציפלינה מדעית העומדת על רגליה
שלה" ,חי הנושא את עצמו".
יתר על כ :אלו לא הסתפק ב"ראיית" ראש ההר .הוא ראה את ההר כולו .מכוח ראייתו
החדה הכיר בתרומתה העצומה של ספרות השו"ת למשפט העברי כמשפט חי ונוהג

85

86

87
88

על יצירה מונומנטלית זו ראו ב ציו אליאש "מנח ֵאלו :המשפט העברי ,תולדותיו,
מקורותיו ,עקרונותיו"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚד  ;(1975) 485חיי כה "על המשפט העברי בחיינו"
בתו  ,È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ïלעיל ה"ש  .285 ,54ראו עוד י' אריאל "המשפט העברי לפרופ' מנח
ֵאלו"  ;12.4.1974 ‰Ùˆ‰ידידיה כה "המשפט העברי למנח ֵאלו" 472 ,346 ÌÈ„ÂÓÚ
) ;(1974אריאל רוזצבי "כינוס ויצירה :על מפעלו של השופט פרופסור מנח ֵאלו" ÈÂÈÚ
 ËÙ˘Óיט  ;(1994) 5משה שמיר "המשפט כיסוד עול"  .15.2.1974 ·È¯ÚÓביקורת על
המהדורה האנגלית נכתבה בידי זאב פלק ,Falk :לעיל ה"ש .21
ראו מירו הכה "כתבי מנח ֵאלו" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂיג  ;(1987) 1אביעד הכה "כתבי
מנח ֵאלו"  .(2004–2003) 241 ,42 ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Óמהרשימה האחרונה הושמטו מספר
פריטי שכתב אלו בצעירותו ,שלא נשאו אופי מדעי .כ לדוגמה מאמרו הראשו שהופיע
בדפוס" :לעשות את השבת"'  È„¯Á‰ ¯ÚÏ ÔÂÁ¯È – ‡È¯·Á‰ד ") 7עזרא" ארגו הנוער החרדי
בא"י ,התש"ח( )הופיע בש מנח פטר(; "במחנה – פרקי הווי"' ·˘„Â„‚ ÔÂ‡ËÈ· – ‰¯Â
·˘„) 5 ‰בית ג'וברי ,התשט"ו(.
בעניי זה המשי את דרכו של א"ח פריימ הי"ד .ראו אביעד הכה Ï‰˜‰ ˙Â˜˙ ˙Â˘¯Ù
· 31–27 ‰ÈˆË¯ÒÈ„ ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Óוהפניות ש ).(2003
על ייחוד זה ביצירתו של אלו כבר עמד שמואל שילה במאמרו "תרומתו של מנח ֵאלו לחקר
המשפט העברי"  ÌÈËÙ˘Óכה  .(1995) 14ראו ג שמואל שילה "השופט מנח ֵאלו ,ע
פרישתו מבית המשפט העליו"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óב  ;(1994) 9איל סב "השופט מנח ֵאלו:
משפט והשקפת עול"  Ï˘ÓÓÂ ËÙ˘Óב .(1994) 153
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למעשה .מתו כ הקדיש מקו רב במחקרו לספרות השו"ת וא 0טרח "לעשות אוזניי
לתורה" בדמות מפעל מפתוח עצו של ספרות השו"ת.
 .1משפט עברי ָל ָ ה?
במישור ה" ָל ָDה?" וה" ְל ָמהְ ,ל ֵש מה?" ,התכלית והמטרה ,הדגיש אלו את התכלית
הכפולה של המשפט העברי :ג לטובת מדינת ישראל ומערכת המשפט הצעירה שלה ,ג
לטובת ההלכה עצמה.
"אחת הבעיות הקשות של מערכת משפטנו" ,כתב אלו בשנת הארבעי למדינה" ,היא
מיעוט השורשי  ,מחד גיסא ,וריבוי הענפי  ,מאיד גיסא .89מרובת ענפי היא מערכת
המשפט הישראלי ,שכ ה המחוקק וה בית המשפט העליו שולחי ענפיה לכל עבר,
למערכות משפטיות שונות ,שמה המחוקק מלקט את החומרי למלאכתו ,ומה שואב
הלב ִני לבניינו .ריבוי זה ברכה יש בו כל עוד נעשה הוא במידה ראויה ובאיזו
השופט את ֵ
שקול .מאיד גיסא ,וא תרצו ,על א 0זאת – מעוטת שורשי היא מערכת משפטנו .עולת
ימי  ,בת ארבעי בס הכל ,אשר לא אימצה לה ֵא שממנה היא יונקת ולא אב שלעזרתו
היא נושאת עיניה .בנוהג שבעול המשפט ,שכל מערכת משפטית יש לה תורת משפט
משלה ,שעיקר ביטויה הוא בספרות משפטית ענפה ובפסיקה קודמת שאליה היא פונה ,א
בשעת הצור וא בשעת רצו; בשעת הצור – לש ביאור מושגי יסוד משפטיי וליישוב
סתירות ותמיהות פנימיות וכיוצא באלה :ובשעת רצו – כדי לשאוב השראה לערכי יסוד
ולרעיונות בסיסיי שהמה הנשמה היתירה של כל מערכת משפטית הראויה לשמה .אנו –
בכורח הזמ והנסיבות – התחלנו ביצירת הספרות המשפטית הישראלית ,רובה ככולה ,בעת
ובעונה אחת ע הקמת המערכת המשפטית העצמאית ,ומקובלנו שאי אפשר לו לבור
להתמלא מחולייתו .כתוצאה מכ אי ההרמוניה שרויה בי נדבכיה השוני של המערכת
המשפטית .וא 0יש שדיסהרמוניה מצויה בה .היו שקיוו שחוק יסודות המשפט משנת

89

דימוי זה נזכר כבר אצל נשיא בית המשפט העליו השופט משה לנדוי ,שכתב כי" :המשפט
הישראלי החילוני הוא משפט ללא שורשי היסטוריי משלו – בחינת אד ללא צל .הוא
מורכב מרבדי שוני ,ולכל אחד מאלה מקורות היסטוריי משלו .אבל ההיסטוריה אינה
שלנו ויש משהו מלאכותי מאד וא פתיטי בנסיונות המשפטני שלנו להעלות פרטי פרטי מ
ההיסטוריה המשפטית האנגלית מלפני דורות ,על מנת שאלה יספקו לנו פתרונות לצרכי מדינת
ישראל של היו .זו הבעיה הגדולה של המשפט הישראלי המודרני ורבי מאתנו – א מ
החילוניי שביננו – כואבי את הכאב על כ שעד כה לא נמצאה דר הסינתיזה בי המשפט
העברי כנכס תרבותנו הלאומית לבי דרישותיה של חברה מודרנית כשלנו" .ראו משה לנדוי
"הלכה ושקול דעת בעשיית משפט"  ÌÈËÙ˘Óא  .(1969) 305על תוצאותיה של גישה זו ראו
בהרחבה הכה "עשיית עושר ולא במשפט העברי" ,לעיל ה"ש .53
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תש"  ,ועקרונות החירות ,היושר ,הצדק והשלו של מורשת ישראל ימלאו חסרו זה ויספקו
את התשתית הראויה והדרושה .א לעת עתה הדבר אינו ניכר ביותר בשטח .לתופעה זו
גורמי רבי ויש גורסי שרוב לאו דווקא משפטיי  .זאת נא נזכור :ריבוי ענפי אינו
תחלי 0לעיבוי שורשי  ,על א 0שאלו ואלו מפארי"90.
>
על גישה עקרונית זו חזר אלו כמה וכמה פעמי " .קשר גשר זה שבי המשפט הישראלי
החדיש לבי המשפט העברי ההיסטורי" ,הדגיש במקו אחד¯∆ÒÁ∆ ‡ÏÓÏ È„Î Â· ‡‰È" ,
· .˙ÈÏ‡¯˘È‰ ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÓÏÂÚבוודאי ייתכ שמבחינה פורמאלית 'אי המשפט
הישראלי זקוק יותר לשיטה משפטית משלימה' ,א להלכה ולמעשה משכימי בתי המשפט
– אמנ רק 'לצור שכנוע בלבד' – לפתח של כמה וכמה שיטות משפטיות אחרות ,תו
כדי ולמע בירור של בעיות רבות ונכבדות .אי ספק שזה מעשיר ומגוו את הפסיקה
והמחקר המשפטיי  ,אבל לא בכ תיבח מערכת המשפט‰˜Â˜Ê ÌÚ Ï˘ ÂÂ˘Ï˘ Ì˘Î .
ÍÎ ,˙È¯·Ú‰ ‰Ù˘‰ ˙ÈÈÁ˙·˘ Ò‰ ˙ÈÂÂÁ ÍÂ˙Ó ˙‡Ê Ú„ÂÈ ÂÂÓÎ ÈÓÂ ,‰È¯ÂËÒÈ‰ÏÂ ˙Â„ÂÒÈÏ
‚˜ÂÈ ‡Â‰ Ì‰Ó˘ ,¯·ÚÏÂ ÌÈ˘¯Â˘Ï ˜Â˜Ê ÌÚ Ï˘ ÂËÙ˘Ó ,Ì‚ ÔÎ˘ ÏÎ ¯ÓÂÏ ¯˙ÂÓÂ ,Ì
ÂÏ‡Â ,ÂÏ˘Ó ¯·ÚÏÂ ÌÈ˘¯Â˘Ï ˜Â˜Ê ˙È¯·Ú‰ ‰È„Ó· ˘·‚˙Ó‰ ËÙ˘Ó‰ .‰ÒÂÁ ‡Â‰ ÌÏˆ·Â
È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ· ÔÂÎ Ï‡ ·Ï˙˘‰ÏÂ ˘¯˙˘‰Ï Ú„È Ì‡ ˜¯ ÂÏ Â‡ˆÓÈÈ
.91"È¯ÂËÒÈ‰‰
 .2משפט עברי – אי?
בכוח ראייתו הטובה ,בכושר ניתוחו ,ידע אלו להפו את הפרטי הקטני  ,את הדפי
הבודדי  ,למסכת גדולה של "ערכי יהודיי ודמוקרטיי " ,שכוח יפה לא רק כלפי עבר
אלא אפשר – וחובה – ליישמ במציאות ההווה ,כא ועכשיו ,במדינת ישראל ,מדינה
יהודית ודמוקרטית.
בכוחו הגדול טווה אלו מאות אלפי מקורות מסכת עשירה ,מרובת גווני וצבעי  ,של
זכויות אד  .כבוד האד וחירותו ,חירות ביטוי וחופש תנועה ,שוויו וחופש דת ,תו לב
ודי אמת לאמתו.
לצד עמידה שיטתית על "המקו  ,הזמ והעניי" ,שבה נוצרה כל נורמה שעליה עמדנו
לעיל ,נת אלו את דעתו ג על פתיחת אוצרות המשפט העברי למי שלא הורגל בה משחר
נעוריו.

90
91

"דברי מאת פרופ' מנח אלו ,המשנה לנשיא בית המשפט העליו"  ÌÈËÙ˘Óיט 543
).(1990
"המשפט העברי במשפט המדינה ,על המצוי ועל הרצוי'" ,לעיל ה"ש .53
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מתו כ הקפיד לתרג כל קטע ארמי או ביטוי מוקשה שהופיע במקורות ל"לשו בני
אד " ,ופתח את ראשי התיבות המרובי שמלווי כל טקסט רבני ראוי לשמו92.
בהקשר זה סיפר אלו אנקדוטה משעשעת מראשית דרכו בעול המעשה .בשעה שכיה
כמזכיר ועדת הכספי בכנסת ,בראשית שנות החמישי  ,התעורר פע דיו בנושא כלכלי
שהיו לו שורשי במשפט העברי .אלו ,שכבר אז ניצתה בו אש המשפט העברי ,סקר בפני
הנוכחי את עמדת ההלכה באותו נושא ,ואגב כ אזכר פסק די של בית הדי הרבני שעסק
בנושא .משתמה הישיבה פנה אליו חבר הוועדה ,ח"כ חנ רובי איש מפ"  ,וביקש לעיי
בפסק דינו של בית הדי הרבני .אלו נענה כמוב לבקשה ברצו ובשמחה והמציא לו
לאלתר את פסק הדי .כעבור שבוע ניגש ח"כ רובי אל אלו ,השיב לו את פסק הדי ,ואמר:
"תודה רבה .אני באמת מודה ל שכבדתני בקריאת פסק די זה חשוב זה .א שמא יכול
כבודו לתרגמו ל'לשו בני אד ' ,לעברית?"
 .3הנגשת המשפט העברי
דר זו ,של הנגשת המשפט העברי לכל נפש ,הייתה לאחד מסימני ההיכר בכתיבתו של
אלו 93.לש פתיחת השערי עשה למע תרגו ספרו המונומנטלי "המשפט העברי"
לאנגלית ,וטרח בתרגומו ,בעזרת חבר המתרגמי  ,כעשור שני )!( לימי תורג חלק
מהספר ג לרוסית ,והיה לאחד מספרי היסוד שקבעו לה ברכה בכותל המזרח של הספרות
המשפטית בימינו.
ג לאחר עשרות שני שבה חקר ,לימד והורה את המשפט העברי ,ג לאחר שהעמיד
תלמידי הרבה ,מאות ואלפי  ,באר 8ובחו"ל ,באוניברסיטה העברית בירושלי ,

92

93

אנקדוטה משעשעת סיפרה בהקשר זה ג עו"ד כרמית פנטו ,שנמנתה ע מתמחיו של השופט
אלו .באחד הימי הגישה לשופט אלו חוות דעת משפטית שעסקה בחוק הפלת"ד ,חוק
הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי .כמנהג משפטאי גובראי כתבה את נושא חוות הדעת בראשי
תיבות ,ת"ד .כעבור שעה קלה קיבלה אותה חזרה ,ועליה הערותיו של השופט אלו ,ולצד
ראשי התיבות ת"ד רש בכתב ידו המסולסל :שמא התכוונת ל"נפגעי תיבת דואר?" ומה לה
ולבית המשפט?
לעניי זה ראו הקדמתו לספרו האחרו  ,‰˘È‡‰ „ÓÚÓלעיל ה"ש  .14רובד נוס שמצטר
להנגשת המשפט העברי לסטודנטי ,בעיקר בארצות הברית ,היה הוצאת ספר הלימוד,
MENACHEM ELON, BERNAED AUERBACH, DANIEL CHAZIN & MELVIN SYKES, JEWISH LAW
) .(MISHPAT IVRI): CASES AND MATERIALS, MATTHEW BENDER (1999ספר זה ,כמו ג

הערכי הרבי שכתב אלו – לצד מחברי אחרי – בשתי המהדורות של אנציקלופדיה
יודאיקה ,שאלו היה בה )וכ באנציקלופדיה העברית( עור המדור למשפט עברי )שקובצו
לימי לספר אחד ,(MENACHEM ELON, PRINCIPLES OF JEWISH LAW (1975) :היו חלק
ממפעלו הגדול של אלו להנגשת המשפט העברי לכל אתר ואתר.
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באוניברסיטת בר>איל ובמכללת "שערי משפט" ,בבתי הספר למשפטי של הרוורד ו>
 ,NYUג לאחר שני רבות שבה ישב על כס המשפט ,ג לאחר שזכה ב"פרס ישראל"
ובאות "אביר איכות השלטו" ,לא שקט השופט אלו על שמריו.
כמנצח גדול ,בעל חזו ורב השראה ,הבי מנח אלו שהמלאכה עוד לא תמה .מלא
מר 8ורעננות נפנה אלו למשימתו הבאה :להקי בית מדרש ,בית ספר למשפטי שבו
המשפט הישראלי ,ועמו כל שיטות המשפט האחרות ,יצעדו שלובי זרוע ע המשפט
העברי ,כדי ללמוד וללמד את מסכת ערכיה של "מדינה יהודית ודמוקרטית" ,ולהנחיל
לדורות הבאי .
כ הגיע אלו למכללת "שערי משפט" .הוא נמנה ע מייסדיה ,הציב את החזו שלה,
הקי בה את המרכז להוראת המשפט העברי ולימודו ושימש הדק הראשו שלה במש
כשמונה שני .
כמעשהו בשדה המחקר ובבית המשפט ,כ מעשהו במכללת "שערי משפט".
מנח אלו ביקש למזג את המשפט העברי בתורת המשפט הכללית כחלק אינטגרלי
שלה ולא כ"סרח עוד ,"0כב בית בתוכה ולא כקישוט לעת מצוא.
מיד ע בואו למכללה יסד בה את המרכז להוראת המשפט העברי ולימודו .בהשראתו
ובעידודו נכתבו מחקרי רבי היק 0בתחומי שוני של המשפט העברי ,נערכו ימי עיו
וכינוסי  ,וגויסו מורי בכל מקצועות המשפט שלצד עיסוק בענפי המשפט המסורתיי הורו
במכללה את המשפט העברי .לא רק בדיני משפחה וירושה אלא בכל ענפי המשפט :דיני
חוזי ודיני נזיקי ,עשיית עושר ודיני קניי ,משפט פלילי ומשפט אזרחי ,משפט חוקתי
ומשפט מנהלי.
בעידודו ובהכוונתו יצאו לאור כמה וכמה ספרי מקורות המאגדי תחת כנפיה עשרות
ומאות מקורות מ המשפט העברי ,כשה מבוארי ושווי לכל נפש.
בשביל אלו הייתה בכ מעי "סגירת מעגל" :מעת הקמתו של המכו לחקר המשפט
העברי בראשית שנות השישי ועד הקמת "המרכז להוראת המשפט העברי ולימודו"
שבמכללת "שערי משפט" ,כארבעי שנה לאחר מכ.
כאמור לעיל ,איש החזו שברבי מנח אלו ראה את ה"ענ" ,את האוצרות שחבויי
במקורות המשפט העברי ,במקו שאחרי לא ראו .איש המעשה שבו הפ את ה"ענ"
למציאות .בתו שנתיי –שלוש קיב 8סביבו חבורה של תלמידי נבחרי והקי את המכו
לחקר המשפט העברי בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי .
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 .4המשפט העברי כדיסציפלינה מדעית
כאמור לעיל ,מחקר המשפט העברי 94בשלהי המאה הי"ט ובמחצית הראשונה של המאה
העשרי היה תחו זנוח למדי .בהשוואה ל"מדעי היהדות" האחרי  ,דוגמת חקר המקרא,
התלמוד וההיסטוריה היהודית ,נותר תחו זה שולי למדי ,ה מצד טיבו והיקפו ,ה מצד
תחומי שדה המחקר .אבות "מדעי היהדות" בעת החדשה נתנו דעת על התמורות שחלו
בעולמה של הלכה ועל חקר ההיסטוריה היהודית ,א כמעט לא נתנו דעת על מהות
המוסדות המשפטיי ועל התפתחות בתקופה הבתר>תלמודית.
ביטוי לכ נית במספר החוקרי המצומצ יחסית שעסק בחקר המשפט העברי
כעיסוק העיקרי 95,וממילא במספר המחקרי הקט שהוציאו מתחת יד  .בחיבורו
"המשפט העברי" 96סקר כמוב אלו את ניצני המחקר במשפט העברי והעושי במלאכתו.
ראשיתו בחיבוריה של חוקרי שאינ בני ברית ,והמשכו ,למ סו 0המאה התשע>עשרה
והמחצית הראשונה של המאה העשרי  ,בקרב קבוצה מצומצמת של אנשי מדעי היהדות
ואנשי משפט 97דוגמת אשר גולאק 98,יעקב שמואל צורי )שיזק( 99,פלטיאל דיקשטיי>

94

95

96
97
98

אחת הבעיות הקשות במחקר המשפט העברי מתמקדת ,כמוב ,בהגדרת תחומיו של שדה
המחקר ובתוכ המונח עצמו ,על משמעויותיו הערכיות וההבחנה שבינו לבי ה"הלכה"
המסורתית ,גבולותיו ,וקווי ההשקה שבינו לבי "מחקר התלמוד"" ,תולדות ההלכה" או מחקר
ה"היסטוריה המשפטית" .הגבולות אינ ברורי ותלויי במידה רבה בנקודת הראות
הסובייקטיבית של הכותב והחוקר .ההבחנה הלא פשוטה בי "המשפט העברי" לבי
ה"הלכה" שימשה כידוע כר לפולמוס נוקב שניהל ֵאלו ע יצחק אנגלרד.
עיו ברשימת המשתתפי בכתבי העת "המשפט" ו"המשפט העברי" ,שיצאו לאור בי שתי
מלחמות העול ,מגלה שהייתה זו קבוצה צנועה למדי .בעיקר נטל הכתיבה והיוזמה נשא
העור ,פלטיאל דיקשטיי ,וחברו אליו יעקב שמואל צורי ,שמואל איזנשטדט ,צבי קארל
ואחרי .חלק גדול מהמאמרי נכתבו על ידי חוקרי ידועי ,א כי רוב )דוגמת אלעזר
ריבלי ,אביגדור אפטוביצר ,יהודה אריה בלוי ,אריה לייב גרייבסקי ,ב' ספרא ,י"מ גוטמ
מברסלאו ,שמואל חנא קוק ,נורמ בנטבי( לא היו כלל משפטני ולא ראו במשפט העברי את
עיקר עיסוק המדעי והמקצועי .רבי אחרי לא היו חוקרי "מקצועיי" ,אלא חובבי
שמשכו יד בכתיבה בנושאי המשפט העברי ,על א שלא עמד במוקד עיסוק.
אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ'  .73–72פרק זה מצומצ יחסית בהיקפו וראוי
בהתקרב שנת המאה לייסוד חברת "המשפט העברי" להקדיש לו מחקר גדול הרבה יותר.
למע הסר ספק יודגש כא כי בדברי הבאי אי כוונה לנתח באופ כולל את יצירת
המחקרית של בני "הדור הראשו" למחקר המשפט העברי בראשית המאה ה ,20כיווניה
ודרכה ,מלאכה שעדיי מצפה לפועלה .צעד חשוב בכיוו זה עשה במחקריו של עמיחי רדזינר.
אשר גולאק נולד בלטביה בשנת התרמ"א– .1881בנעוריו קיבל חינו תורני ולימי למד
משפטי באוניברסיטת דורפאט ) .(1911בשנת  ,1918זמ קצר אחרי מהפכת אוקטובר ,היה
גולאק שות להקמת חברת "המשפט העברי" במוסקבה ע פלטיאל דיקשטיי ושמואל
אייזנשטאדט .בשנת  1925עלה ארצה ,ולמ שנת  1926כיה כמרצה ופרופסור ) (1936למשפט
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דייק 100,שמואל אייזנשטדט 101,צבי קארל 102ובועז כה 103.כשאר המקצועות במדעי
היהדות ,ראשית המחקר הראוי לשמו נעשתה בחו"ל ,ורק ע עליית של בני קבוצת

עברי בחוג לתלמוד במסגרת המכו למדעי היהדות של האוניברסיטה העברית בירושלי .את
מחקריו הראשוני על המשפט העברי פרס כבר בראשית המאה ) (1903בעיתו "הצפירה",
א גולת הכותרת של מפעלו המחקרי היא חיבורו החלוצי "יסודי המשפט העברי" שיצא לאור
בארבעה חלקי ,למ שנת  .1913לצד מחקר גדול זה כתב חיבור גדול על אוצר השטרות
הנהוגי בישראל ) ,(1926על דיני הקרקעות בתקופת התלמוד )ירושלי התרפ"ט( ,על
השטרות בתלמוד לאור הפפירוסי היווניי ממצרי ולאור המשפט היווני והרומי ) ,1994יצא
לאור לראשונה בגרמנית(" ,תולדות המשפט בישראל בתקופת התלמוד :החיוב ושעבודיו"
) .(1939על דמותו וכתביו ראו גדליה אלו  Ï‡¯˘È ˙Â„ÏÂ˙· ÌÈ¯˜ÁÓחלק ב 297–285
) ;(1958גצל קרסל  ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙Â¯Â„· ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÔÂ˜ÈÒÎÏחלק א  .(1965) 437–436על
גישתו של גולאק ותרומתו למחקר המשפט העברי ראו אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש ,13
בעמ'  ;75–74מנח אלו "עוד לעניי מחקרו של המשפט העברי"  ÌÈËÙ˘Óח ;(1977) 103
מנח אלו "לזכרו של אשר גולאק" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂט–י ,ג ) .(1983–1982על השפעת
עלייתו לאר של גולאק על תוכני מחקרו בנתיבי המשפט העברי ראו אס לחובסקי "החינו
המשפטי באר ישראל המנדטורית"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכה  ,(2002) 320–317 ,291ובהרחבה:
עמיחי רדזינר "מדוגמטיק להיסטוריו :אשר גולאק וחקר המשפט העברי באוניברסיטה
העברית.(2006) 169 ,43 ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó "1940–1925 ,
 99יעקב שמואל צורי נולד בפולי בשנת התרמ"ד– .1884לאחר לימודי תורניי ,בעיקר
בסוכאצו'ב ,יצא לגרמניה ומש המשי לאוניברסיטאות בשוויי ובצרפת .בשנת  1912עלה
לאר ולימד בבית המדרש למורי ובגימנסיה העברית בירושלי .בשנות מלחמת העול
הראשונה גלה למצרי ,ומש המשי לאירופה .בשנת  1920חזר לירושלי ונתמנה מרצה
בבית הספר למשפטי בירושלי .במחצית השנייה של שנות העשרי של המאה העשרי יצא
לאירופה ,ובדרכו לש שהה זמ מה במצרי ש שימש יוע הממשל הבריטי למשפט עברי.
בשנת  1927יצא לפריס וממנה היגר ללונדו ,בשנת  ,1931עד פטירתו בה בשנת  .1943צורי
הקדיש את עיקר מחקרו לחקר המשפט התלמודי וכתב כמה מונוגרפיות על גדולי האמוראי.
בי השאר חיבר כמה כרכי על "תולדות המשפט הציבורי העברי" ) 1931ואיל( ,ועל "תורת
המשפט האזרחי העברי" )כרכי א–ד .(1940–1934 ,לתולדותיו ראו אריה לייב גרייבסקי
 ;(1943) 319–318 ÌÏÂÚ‰ש' לנדמ  ;(1944) 289–286 ‰„ÂˆÓי"ק מיקלישנסקי ‡ÌÈ˘È
 ;(1959) 352–338 ˙ÈÁ¯ÊÓ‰ ‰ÙÂ¯È‡· Ï‡¯˘È ˙ÓÎÁ· ˙ÂÈÂÓ„Âחיי טשרנובי ˙ÂÂ¯ÎÊ ˙ÎÒÓ
 ;(1945) 273–270קרסל ,לעיל ה"ש  ,98חלק ב ,בעמ'  .710על דרכו המיוחדת של צורי
בנתיבי מחקר המשפט העברי ראו בהרחבה עמיחי רדזינר "תלמיד חכ שלא נספד כהלכה"
˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂכג .(2005) 253
 100פלטיאל )פייטל( דיקשטיידיק נולד בליטא בשנת  1885וקיבל חינו יהודי בסיסי מפי
מלמדי פרטיי והרב המקומי .בשנת  1910סיי את לימודיו בפקולטה למשפטי
באוניברסיטת אודסה ,ועבד בפטרבורג כעור די בשני  .1917–1910באות שני נמש
לחקר המשפט העברי ,ובשנת  1913הקי סני לחקר המשפט העברי ליד החברה ההיסטורית
והאתונגרפית .כמו כ הרצה על המשפט העברי ב"שיעורי למדעי המזרח" מייסודו של הברו
דוד גינצבורג .בשנת  ,1918ע הקמת חברת "המשפט העברי" במוסקבה ,בשנת התרע"ח–
 ,1918ער ע עמיתו ש' אייזנשטדט את קובצי "המשפט העברי" .בשנת  1921עלה ארצה
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ושימש מזכיר משפט השלו העברי ) .(1938–1922דיקשטיי נמנה ע מקימי בית הספר
הגבוה למשפט וכלכלה בתל אביב ,והרצה בו במש שני ארוכות .משנת  1948שימש דק
בית הספר ,ומשנת  1958היה לרקטור שלו .משנת  1951ועד לפרישתו בשנת  1954הרצה ג
בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי .ראו Ô˜ÈÈ„ Ï‡ÈËÏÙ ¯ÂÒÙÂ¯Ù
)„) ÌÈ¯Ó‡ÓÂ ÌÈ¯˜ÁÓ ,˙ÂÈÙ¯‚ÂÂÓ ¯Á·Ó :(ÔÈÈË˘˜Èי' אור עור .(1975 ,ביבליוגרפיה של
כתביו נמצאת בספרו ˙ .(1964) 152–149 È¯·Ú‰ ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙Â„ÏÂעל פעילותו של מוסד
זה ראו רונ שמיר "'לקס מוריאנדי' :על מותו של משפט ישראלי" ¯· ˙¯·‰È„Ó· ˙ÂÈ˙Â
„) 589 ˙È„Â‰ÈÂ ˙ÈË¯˜ÂÓמ' מאוטנר ואח' עורכי ;(1998 ,אס לחובסקי "משפט עברי
ואידיאולוגיה ציונית באר ישראל המנדטורית" ¯· ˙¯·633 ˙È„Â‰ÈÂ ˙ÈË¯˜ÂÓ„ ‰È„Ó· ˙ÂÈ˙Â
)מ' מאוטנר ואח' עורכי.(1998 ,
 101שמואל אייזנשטדט הוא מ הדמויות המרתקות ביותר בתולדות חקר המשפט העברי.
אייזנשטדט נולד בשנת  1886וגדל בפל מינסק ,רוסיה .בצעירותו קיבל חינו מסורתי וכללי,
ולימי סיי את לימודי המשפט באוניברסיטת בר שבשוויי ) .(1910בשנת  1911הורה את
תורת המשפט העברי בישיבה הגדולה שהקי חיי טשרנובי )רב צעיר( באודסה ,ובאקדמיה
של הברו דוד גינצברג בסט .פטרסבורג .הוא נמנה ע ראשי קבוצת הסופרי העברי
הצעירה "שחרית" ,שא הוציאה כתב עת בש זה ,שאייזנשטדט היה עורכו )התרע"ג( .בשנת
 1913נמנה ע מייסדי הסתדרות "צעירי ציו" .בשנת  1915התיישב במוסקבה ,ומשנת 1916
ועד עלייתו ארצה בשנת  1925ניהל את המחלקה העברית והיידית בספרייה על ש רומיאנצב
)ולימי :ע"ש לני( במוסקבה .אייזנשטדט היה מנהל הלשכה המרכזית של ועד הלשו
העברית ) ,(1953–1926והיה ממייסדי ארכיו העבודה של הסתדרות העובדי ) ,(1933שאותו
ניהל עד שנת  .1942כחברו פלטיאל דיקשטיי נמנה ג הוא ע מייסדי בית הספר הגבוה
למשפט וכלכלה בתל אביב ) (1934והרצה בו בי השאר על תולדות המשפט העברי.
אייזנשטדט נמנה ע פעילי המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י( ,ולאחר פטירתו של
חיי ויצמ א הוצע כמועמד מטעמה לכהונת נשיא מדינת ישראל .רוב מחקריו של
אייזנשטדט ,שפורסמו בכמה לשונות )עברית ,יידיש ,גרמנית ורוסית( ,הוקדשו לחקר המשפט
העברי .בשנת התרצ"א– 1931הוציא לאור את ספרו הגדול  ,ËÙ˘Ó ÔÈÚשהוא ספר השימוש
הביבליוגרפי הראשו במקצוע המשפט העברי .לצד זה פרס כמה מחקרי על תולדות
המשפט הרומי ,וא תרג לעברית את החוקה של ברית המועצות )ת"א ,התש"ב( ,פולי )ת"א,
התשי"ד( וצ'כוסלובקיה .אייזנשטדט חבר לפלטיאל דיקשטיי בעריכת כתב העת "המשפט
העברי" ו"המשפט" ,וא הוציא לאור קוב עברי של פסקי הדי של בית הדי העליו
לממשלת אר ישראל .בנוס ,פרס ספרי על תולדות תנועת הפועלי היהודית ,שמות
נבחרי לילדות ,ביוגרפיה של לני ותרגו ביוגרפיה של סטאלי .לתולדות חייו ראו ˙‡¯ÌÈÎÈ
·) Ë„Ë˘ÊÈÈ‡ '˘ Ï˘ ÌÈÚ·˘‰ Ï·ÂÈÏ ÌÈÈÙ¯‚ÂÈת"א ,התשט"ז(; קרסל ,לעיל ה"ש  ,98בעמ'
 .85–84לאחרונה יצאה לאור אסופה המתארת קווי מאפיני בדמותו ולזכרו .ראו תהילה
עופר ‡.(1999) ˘ÚÓÂ ÔÂÊÁ ˘È
 102צבי קארל נולד בלבוב שבפולי בשנת התרל"ג– .1873בצעירותו קיבל חינו תורני ולימי
למד בלשנות שמית באוניברסיטת לבוב .תחילה עסק במסחר ואחר כ פנה להוראה בבית
המדרש למורי בלבוב ) .(1912–1910כמו כ הרצה על המשפט העברי בחוג למדעי היהדות
שהתקיי בלבוב .בשנת התר"פ– 1920נוסד בלבוב "פדגוגיו" עברי ,שמטרתו הייתה להכשיר
את תלמידי האוניברסיטה להוראת מדעי היהדות .קארל לימד במוסד זה וא שימש מנהלו
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מנח ֵאלו :חכ המשפט וחכ במשפט

"המשפט העברי" המוסקבאית לאר 1048בשנות העשרי של המאה העשרי  ,החלה פעילות
זו לתת אותותיה ג באר 8ישראל105.
בספרו כבר עמד אלו על כ שהמכנה המשות 0לרוב חוקרי אלה היה נתינת דעת על
מחקר המשפט העברי ב˙˜ ,„ÂÓÏ˙‰Â ‡¯˜Ó‰ ˙ÙÂוהזנחה ,כמעט לחלוטי ,של מחקר
המשפט העברי בתקופה הבתר>תלמודית 106.למותר לציי שהתמקדות זו לא רק שהיא

103
104
105
106

במש עשר שני .לצד עיסוקו האקדמי היה פעיל בתנועת "המזרחי" והיה חבר במוסדותיה.
בשנת  1934הגיע לאר כדי לתת הרצאה בוועידה לחקר המשפט העברי שהתקיימה בתל אביב
)על הוועידה והסערות שליוו אותה ראו בהרחבה רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי",
לעיל ה"ש  ,84בעמ'  ,(174–165ואז החליט לקשור את גורלו בגורל האר .למ שנת
התרצ"ה– 1935החל להורות בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל אביב ,וא הרצה
בקונגרס העולמי הראשו למדעי היהדות )שהתקיי בירושלי בקי התש"ז( על "שבועת
הדייני" .הוא היה פעיל בחוג לחקר המקרא בתל אביב ונמנה ע מייסדי החברה הארצית
לחקר המקרא .קארל עסק רבות בחקר הספרות התלמודית בכלל ובחקר המשפט התלמודי
בפרט )שהמרכזי בה הוא ספרו ˙ .((1953) È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ˙Â„ÏÂכמו כ פירש כמה מסכתות
מ המשנה ,חיבר מחקרי על תולדות התפילה ומדרש ההלכה ,הספרי ,ותרג לעברית את
התרגו היווני לתורה ,תרגו השבעי .ביוגרפיה שלו )שנכתבה על ידי בתו שולמית ועל ידי
אשר וייזר( וכ ביבליוגרפיה של כתביו פורסמה ב) Ï¯˜ È·ˆ ¯ÙÒאשר וייזר וב ציו לוריא
עורכי .(1960 ,ראו עוד :אליעזר מאיר ליפשי  ÌÈ·˙Îחלק ג ,רג–רד ) ;(1947ב נחמ ˙ÓÎÁ
 ‰ÙÂ¯È‡ ·¯ÚÓ· Ï‡¯˘Èחלק ב ) 225–223שמעו פדרבוש עור ;(1958 ,יצחק גולדשלג "צבי
קארל" ‡¯˘˙ ב  ;436 ,(1960) 436קרסל ,לעיל ה"ש  ,98בעמ' .802
בועז כה נולד בארצות הברית בשנת התר"– .1890את חינוכו האקדמי קיבל בבית המדרש
לרבני בניו יורק ) ,(1924ומשנת  1925החל להורות בו תלמוד וביבליוגרפיה עברית .בשנת
 1930כתב חיבור ביבליוגרפי מקי על ספרות השו"ת ,קונטרס התשובות )בודפסט ,התר"(.
על קבוצה זו והתגבשותה ראו אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש .13
תיאור נרחב של פעולת קבוצה זו והמוטיבציה שעמדה מאחורי פעילותה נית במאמריו של
לחובסקי ,לעיל ה"ש .100 ,98
אייזנשטדט מעיד שכ היה ג כאשר הורה את מקצוע המשפט העברי בישיבתו של רב צעיר
באודסה בראשית המאה .ראו אייזנשטדט ,להל ה"ש  ,149בעמ'  .210על דרכ של חוקרי
שוני בסוגיה זו 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, 23 J.L. & RELIGION 189 (2007–2008אצל אלו הדגש כולו הוסב לתקופה הבתר
תלמודית ,ובמידה מסוימת הוזנח כמעט לחלוטי העיסוק במשפט המקרא ,המזרח הקדו,
כתות י המלח והתלמוד .לעניי זה התייחס זאב פלק בביקורתו על "המשפט העברי" ,והוא
תולה זאת בהשפעת תפיסתו  ˙ÈÂÓ‡˙È˙„‰של אלו על מחקרו .ראו  ,Falkלעיל ה"ש ,21
בעמ'  .841 ,837פלק ג מעיר שאלו נמנע מלדו בכל אות דעות ועמדות במשפט העברי
שנדחו מ ההלכה או שאינ מתיישבות עמה .על עניי זה העיר ג חיי כה ,בביקורתו על
חיבורו של אלו ,ראו :כה  ,È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ïלעיל ה"ש  ,54בעמ' ") 291א המחבר דנ ]=אלו[
שהוא ראש וראשו לנדיבי ולמקילי בהתרת התקנת תקנות ,אינו מוכ לזוז מ "הנורמה
הבסיסית של המשפט העברי" ,והיא "שכל האמור בתורה שבכתב מחייב את מערכת המשפט
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מצומצמת מבחינה כרונולוגית ,אלא א 0מותירה את כל הספרות הרבנית ,ובה משוקע רוב
מניינו ורוב בניינו של המשפט העברי ,מחו 8לתחו .
לא למותר לציי ששלושת חוקרי אלה – דיקשטיי ,אייזנשטדט וקארל – לימדו בי
השאר את מקצוע המשפט העברי בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל אביב ,שבו עשה
אלו את צעדיו הראשוני בעול המשפט 107.הדמות המעניינת מבי השלושה היא זו של
שמואל אייזנשטדט ,שנמנה ע מנהיגי התנועה הקומוניסטית)!( באר 8ישראל .עיסוק של
דיקשטיי ואייזנשטדט במשפט העברי נעשה מתו אידאולוגיה ומוטיבציה לאומית .דומה
שעובדה זו השפיעה ג על עיצוב עמדתו של אלו עצמו בהמש דרכו ,שבה הדגיש כל
העת את חובת העיסוק במשפט עברי כער לאומי – בדומה ללשו העברית – ולא כער
דתי.

יא .רבותיו של אלו :ניצני השינוי בחקר המשפט העברי
שניי ה החכמי שאלו ראה ביצירת ניצניו של שינוי משמעותי בחקר המשפט העברי,
ה באשר למצע המחקר ה בהרחבת נושאיו ג לתחו המשפט הציבורי 108,הרחבת
גבולות הזמ שלו לתקופה הבתר>תלמודית ,הרחבת מצע המקורות ג לספרי התקנות
ולספרות השו"ת הענפה ,ובמיוחד באשר להכוונתו לאפיק מעשי 109.החכ האחד היה הרב

העברי" .וראו ש ,בעמ'  294הצעתו של כה ,בש השופט זילברג ,לקלוט למשפט מדינת
ישראל את עקרונות המשפט העברי באופ  ,È·ÈË˜ÏÒלרבות עמדות שלא נפסקו להלכה א
נראות לנו "צודקות ומתאימות".
 107על בית ספר זה ותכנית לימודיו ראו לחובסקי ,לעיל ה"ש .98
 108למותר לומר שג לפני תקופה זו עסקו זעיר פה זעיר ש בנושאי מתחו המשפט הציבורי,
א אלה היו בבחינת יוצא מ הכלל שלא העידו על הכלל כולו .בהקשר זה ראויי לציו שני
מאמרי שנדפסו בחוברת הראשונה של המשפט העברי שעסקו ב"משפטנו הפומבי" )מעשה
ידי שמואל אייזנשטדט( ,ו"תקנות ועדי פולי וליטא על הבורחי" )מעשה ידי פלטיאל
דיקשטיי( .על הרקע להרחבת העיסוק במשפט העברי ג לתחומי המשפט הפלילי והציבורי,
בשונה מגישתו של גולאק שהעדי להתמקד במשפט האזרחי ,ראו רדזינר "המשפט העברי בי
לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ'  137ה"ש .157
 109למותר לומר שכבר חבורת "המשפט העברי" שנתכנסה במוסקבה מיד לאחר המהפכה ,בשנת
 ,1918שאפה להפו את המשפט העברי לגור מעשי ומשפיע בתהלי התחייה הציונית ,אלא
שהפער בי המחשבה והרטוריקה לבי המעשה והתאמת המשפט העברי לשיטות משפט
מודרניות היה גדול ביותר .יש לית את הדעת על הערתו של אלו בספרו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל
ה"ש  ,13בעמ'  ,75שלפיה במחקריה של אס ופריימ חל "˘ ‰Ó ÈÂÈלקראת שימת דגש על
מחקר דוגמתיהיסטורי של המשפט העברי בתקופה שלאחר התלמוד" .דומה שיש כא
למעלה מכ.
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פרופ' שמחה אס 1100והשני היה פרופ' רא"ח פריימ הי"ד 111,א כי תרומת של השניי
לשינוי זה לא הייתה זהה בהיקפה ובתוכנה.
 .1הרב פרופ' שמחה אס
פרופ' אס 0לא השתיי באופ טבעי ל"משפחת מורי ה ,"ËÙ˘Óשהרי עיקר עיסוקו היה
בספרות התלמודית ובתולדות ימי ישראל ולא בשדה המשפט ככזה .מתו עיסוקו
האינטנסיבי בספרות הרבנית הבתר>תלמודית הכיר פרופ' אס 0באוצרות הרבי המשוקעי
בספרות הגאוני וביצירת ימי הביניי  .מתוכ דלה וברר מקורות רבי  ,שנתגבשו
למונוגרפיות קצרות ,שעיקר איסו 0מקורות בכמה נושאי יסוד במשפט העברי דוגמת
"העונשי אחר חתימת התלמוד" )ירושלי התרפ"ב( ו"בתי הדי וסדריה אחרי חתימת
התלמוד") 112ירושלי התרפ"ד(.
בר כפי שכותרת המשנה של שני החיבורי מעידה עליה  ,אס 0לא ראה בה אלא
" ,"È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ˙Â„ÏÂ˙Ï ¯ÓÂÁודוק :הדגש הוא ב"חומר" ,היינו מקורות ראשוניי ,
בצלמ כדמות  113,שמתוכ ובה ייבנה הבניי הגדול114.

110

111
112
113

על פרופ' אס ראו נפתלי פריד "הרב פרופסור שמחה אס )לרגל מינויו לפרופסור
באוניברסיטה העברית(  „‰‰יב ,כא ) ;(1937יוס קלוזנר "הרב הפרופיסור שמחה אס חייו
ופעולתו המדעית והציבורית"  ÛÒ‡ ¯ÙÒז ) ;(1953יצחק רפאל "כתבי פרופ' שמחה אס" ¯ÙÒ
‡ ÛÒיב ) ;(1953אליעזר מאיר ליפשי  ÌÈ·˙Îחלק ג ,קצו ) ;(1947נפתלי במנח ˘' ‡:ÛÒ
 ;(1937) ˙ÈÙ¯‚ÂÈÏ·È·ÂÈ· ‰¯È˜Òגרש שלו ,ב ציו דינור ומרדכי מרגליות Ï˘ Â¯ÎÊÏ
˘ ;(1954) ÛÒ‡ ‰ÁÓיצחק רפאל "שני שהלכו"  ÈÈÒלד ,ז ) ;(1954יצחק רפאל ¯‡˘ÌÈÂ
 ;(1957) 409–406 Â˙Â¯ÙÒÂ Ï‡¯˘È ˙Â„ÏÂ˙· ÌÈ˜¯Ù – ÌÈÂ¯Á‡Âירוח פישל לחובר ˘‰¯È
 ;(1952) 208–206 ‰È˙Â·Â ˜ˆÂÏÒ Ò˜Ù ;(1953) 259–255 ‰·˘ÁÓÂקרסל ,לעיל ה"ש ,98
בעמ'  ˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆ‰ Ï˘ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ;131–130כר א ) 156–150יצחק רפאל עור,
 ;(1958לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98בעמ'  ;322–321ובאחרונה רדזינר "המשפט העברי בי
לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  .84בשנת הת"ש יצא לכבודו המאס יבנה ב .לאחרונה עסק ש' גליק
בחקר דרכו של אס בליקוט מקורותיו בתחו תולדות החינו ,ודומה שרבות ממסקנותיו יפות
ג לדרכו בליקוט המקורות בתחו המשפט העברי .ראו שמחה אס ÍÂÈÁ‰ ˙Â„ÏÂ˙Ï ˙Â¯Â˜Ó
· Ï‡¯˘Èד–יב )מהדורה שנייה ,שמואל גליק עור.(2002 ,
על אברה חיי פריימ ראו אפרי אלימל אורב ˜¯ ¯ÙÒ ˙Èכה  ‰·È ;(1949) 108–105ג
 ÈÈÒ ;(1949) 135–127יא ,שג–שד ) ;(1937לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98בעמ'  ;321–320רדזינר
"המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ' .141–139
קדמה לה רשימה קצרה "לסדור בית הדי באר ישראל" ,שפורסמה בעיתו  ,ÌÏÂÚ‰שנה ו,
גיליו כב .מאמר זה נדפס בשינויי ג בכתב העת  ,NEUE JUD. PRESSEגיליו יב ).(1922
במבואו לספר העונשי אחר חתימת התלמוד מדגיש אס פע נוספת שעיקר הספר הוא
"החומר ולא המבוא" ,ומוסי שמתחילה עלתה במחשבתו להביא רק את "גו החומר" ,את
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חלקה השני של כותרת הספר מדגיש שמכוו הוא כלפי "˙ ˙Â„ÏÂהמשפט העברי" ,היינו
ההיסטוריה של המשפט העברי ודרכי התפתחותו ,ולאו דווקא ניתוחו האנליטי ,השיטתי
והמהותי .ואמנ  ,מתו נקודת מוצא זו בנוי הספר בעיקרו של שני צירי  :הציר ה‚‡,ÈÙ¯‚Â
ציר המקו והציר ה ,È‚ÂÏÂÂ¯Îציר הזמ 115.אכ ,רשימת כתביו של אס 0מלמדת כי שתי
מונוגרפיות>לקטי מקורות קצרי וחשובי אלה ,שהיו חלק מ"הספריה המשפטית" ,מפעלו
הגדול של ד"ר יונובי 1168הבליחו כקרני אור בודדות ביצירתו 117א לא היו עיקר ביצירתו
הכוללת118.

114
115
116

117

118

המקורות עצמ" ,בלי שו מבוא" ,אלא שלאחר זמ ביטל דעתו מפני דעת חבריו והוסי
למקורות הערות קצרות.
בדר זו הל ג בחיבורו הגדול על תולדות החינו ,ועיקרה לתת למקורות "לדבר בעד
עצמ" .יש לתת את הדעת על דר זו בחקר ההיסטוריה והוראתה בכלל ובחקר מדעי היהדות
והוראת בפרט .ראו למשל את יצירתו המונומנטלית של ב ציו דינור .(1959) ‰ÏÂ‚· Ï‡¯˘È
כפי שהעיר אס בהקדמתו ,הוא חרג ממתכונת זו רק בחומר שנוגע לאשכנז ופולי.
קורות חייו המרתקי של יונובי ופועלו לקידו מחקר המשפט בשפה העברית בכלל
והמשפט העברי בפרט טר תוארו כל צורכ )ראו לאחרונה רדזינר "המשפט העברי בי לאומי
לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ'  149–148וה"ש  223–222ש( .יונובי למד אצל אביו ,שכיה
ברבנות סבסטופול ,ובד בבד השלי בצורה עצמאית את השכלתו הכללית .לימי למד
פילוסופיה באוניברסיטת שטרסבורג ,חזר לרוסיה והורה בישיבה הגדולה באודסה .בראשית
המאה העשרי כיה כ"רב מטע" והיה פעיל בתחומי הציונות והחינו העברי .בשנת 1913
עלה לאר וכיה כמפקח ברשת החינו של ההסתדרות הציונית .ע פרו מלחמת העול
הראשונה גורש לאלכסנדריה ומש חזר לרוסיה .בשנת  ,1918זמ קצר לאחר הצהרת בלפור,
הצטר לאשר גולאק ,שמואל אייזנשטדט ויוס פרסי בהקמת "חברת המשפט העברי" )ראו
"לתולדות חברת המשפט העברי"  ËÙ˘Ó‰ב  ;(1927) 220שמואל אייזנשטדט ˆËÙ˘Ó· ÔÂÈ
 ;(1967) 168–167 ,34–31אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ'  ;1330–1329רדזינר
"מדוגמטיק להיסטוריו" ,לעיל ה"ש  .(98בשנת  1920שב ארצה וניגש להגשמת חלומו
הגדול :הקמת "ספרייה משפטית" ו"ספרייה פילוסופית" בשפה העברית .משראה כי תכניתו
לא תצא לפועל כפי שקיווה ,עקר את מקו מושבו לאמסטרד ש עסק בהוראה .כעבור כמה
שני שב לאר וניסה לעניי פע נוספת מוסדות שוני בתכניותיו ,א ג הפע מאמציו עלו
בתוהו .בי השאר ביקש לחבר קונקורדנציה חדשה ומשוכללת לתנ" ולתלמוד .בשנת 1936
יצא לארצות הברית ,ש שהה עד שנת  .1946בתקופה זו הצליח לרתו כמה בעלי הו
להשקיע במפעליו הספרותיי ,שבה עשה ע שובו ארצה עד פטירתו בחודש ינואר .1948
ראו קרסל ,לעיל ה"ש  ,98בעמ'  .68–67על התנגדותו של יונובי ל"משפט השלו העברי"
ראו להל ,וכ אצל אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ'  ;1336רדזינר ,ש.
עיו ברשימת כתביו של אס מלמד שכבר מראשיתה ,בשנת התרע"ח ,התמקדה יצירתו בחקר
תקופת הגאוני ,הספר העברי ותולדות ישראל בימי הביניי .על רקע זה מתמיהה מעט
"סטייתו" לעסוק בדיני העונשי ובסדרי בתי הדי ,ודומה שהדח לכ היה של המו"ל יונובי.
ראו הערה קודמת.
מתו  ˙Â‡Óפרסומיו של אס במש כ 35שנות יצירה פורייה עסקו רק בודדי מה ב"מחקר
המשפט העברי" .מאלה נציי במיוחד את מאמרו הקלסי על "התקנות והמנהגי השוני
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יתר על כ :פרופ' אס 0היה "בעל מלאכות הרבה" .לבד ממחקריו ההיסטוריי ועיסוקו
האינטנסיבי בתורת של גאוני וראשוני עשה בהוראת מקצועות שוני ובפעילות
ציבורית רחבת היק :0מורה לתלמוד בבית המדרש למורי של "המזרחי" ,מרצה למשפט
עברי בבית הספר הגבוה למשפט מייסודה של ממשלת המנדט ,מרצה לתולדות תקופת
הגאוני והספרות הרבנית בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלי  ,ראש
המכו למדעי היהדות ,דק הפקולטה למדעי הרוח ורקטור האוניברסיטה העברית ,מראשי
הפעילי בתנועת "המזרחי" ,יו"ר ועד החינו של "המזרחי" ויו"ר ראשו של מועצת
החמ"ד – החינו הממלכתי>דתי – חבר ועד הלשו ,חבר ועד שכונת רחביה ,סג נשיא
לשכות "בני ברית" באר 8ישראל ,יו"ר חברת "מקיצי נרדמי " ,שות 0פעיל בעריכת קובצי
"המשפט העברי" ,חבר הנהלת "מוסד הרב קוק" ושופט ההרכב הראשו של בית המשפט
העליו במדינת ישראל .אכ ,ע כל בקיאותו העצומה במכמני ההלכה יש לזכור שבית
גידולו של פרופ' אס 0לא היה בית הספר למשפטי אלא בית המדרש היש ,של ישיבות
סלוצק וטלז 119,ועיקר עניינו היה בחקר הספרות הרבנית ותולדות ישראל .עובדה זו ניכרת
במחקריו שבתחו המשפט העברי ובפסקי הדי שהוציא מתחת ידיו ,ולא כא המקו
להארי בה.
 .2מפעלו של ד"ר יונובי
אחד המאיצי הגדולי של כתיבת מונוגרפיות אלה בידי אס 0היה אד שדמותו כמעט
נשכחה מלב :ד"ר יהודה יונובי 120.8בראשית דרכו חבר יונובי 8לפלטיאל דיקשטיי
ושמואל אייזנשטדט לייסוד חברת "המשפט העברי" במוסקבה ,וא 0סייע לה בעריכת

בירושת הבעל את אשתו"  ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Óא  ;(1926) 79ומאמריו הקצרי "לשאלת הירושה של
הבת" " ;(1937) 8 ·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ ,Ô‡ÓÈÈ¯Ù 'ÈÏ Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒמינוי נשי לאפיטרופסות" ËÙ˘Ó‰
 È¯·Ú‰ב .(1927) 75
 119לתיאורו היפה של שנותיו בישיבות אלה ראו שמחה אס "שנות הלימודי שלי בישיבת טלז"
) 229 ˙ÂÂ¯ÎÊ È˜¯Ù – ‡ËÈÏ ˙Â·È˘Èעמנואל אטקס ושלמה טיקוצ'ינסקי עורכי.(2004 ,
 120כ למשל במחקריו המקיפי והמעמיקי של אס לחובסקי )לעיל ה"ש  (100 ,98כמעט לא
נזכר מפעלו ,ובספרו של אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13הוא נזכר רק בהקשר של
ביקורתו על "משפט השלו העברי" .ההתמקדות בחבורת משפט השלו העברי ובית הספר
למשפט וכלכלה )דיקשטיי ,אייזנשטדט וחבריה( ,שיונובי פרש ממנה מתו מחלוקת )ראו
ה"ש הבאה( ,השכיחה את פועלו .בעת האחרונה זכה להארה קצרה ,אצל רדזינר "המשפט
העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ'  149וה"ש  223–222ש.
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הקוב 8הראשו של החברה" ,המשפט העברי" ,שהופיע במוסקבה תרע"ח .אכ ,לא ארכו
הימי ומשהגיעו לאר 8ישראל נפרדו דרכיה 121.
שני חיבוריו הנזכרי של אס 0היו ֵEרות הביכורי של מפעל "הספרייה המשפטית"
מייסודו של יונובי ,8ונערכו על ידיו .יונובי 8ראה בה חלק מהגשמת תכנית "חברת
המשפט העברי" שלהקמתה היה שות 0רק ארבע שני קוד לכ ,כפי שכתב בדבריו "על
הספריה המשפטית" שהקדי לספרו הראשו של אס .0הקדמה זו מציגה את ה"אני מאמי"
שלו ואת חזונו בהחייאת המשפט העברי122:
בי השאלות הכי גדולות של תחייתנו הלאומית תופסת מקו חשוב ג
פרובלימת המשפט העברי .החיי המחודשי דורשי בכל תוק 0ג משפט
מחודש .התחיה הפוליטית שלנו אשר המלחמה העולמית והצהרת בלפור
נתנה לה צורה ממשית ומעשית גוררת אחריה בהכרח ג תחיה משפטית.
פרובלימה זו ,שרק לפני שני אחדות הייתה עוד "הלכתא למשיחא" ,ושג
החכמי המעטי שעסקו אז במשפט העברי מצאו בו רק עני היסטורי
וארכיאולוגי בלבד ,נעשתה בימי אלה לשאלת החיי התובעת מאתנו את
פתרונה.
בהמש הדברי תוק 0יונובי 8בלשו חריפה ועוקצנית ה את בעלי הגישה השמרנית>
אורתודוקסית ,שסבורי כי אי להוסי 0או לגרוע מאומה מ"חוש המשפט" המסורתי
)"שכל השינויי והחידושי המתרחשי ובאי בעול ובחיי  ,בספרות ובמדע אינ

 121הדיה של מחלוקת זו נשתמרו ה בהתקפתו החריפה של יונובי על "משפט השלו העברי"
שדיקשטיי היה אחד ממקימיו ,נאמניו ותומכיו ,ה בהערת הנגד של דיקשטיי שנחבאה אל
הכלי בביקורת ספרי שכתב על "הספרייה המשפטית" של יונובי .ביקורת זו מופיעה
בקוב הראשו של כתב העת "המשפט העברי" שערכו מרדכי אליאש ופלטיאל דיקשטיי
)התרפ"ו( ,עמ'  .159הביקורת אינה חתומה ,א לפי תוכנה וסגנונה )וכפי שעולה מפורשות ג
מ הכרכי הבאי( ניכר שיצאה מתחת ידיו של דיקשטיי .וכ הוא מתאר את יונובי )ש,
עמ' " :(159הד"ר יהודה יונובי ,אחד מ ‰È˜ÒÚהמובהקי והמסורי של חברת המשפט
העברי ,ה בתקופתה הראשונה בגולה ,וה אחר כ בראשית התחדשותה על אדמת אבות ,פרש
לו מהעבודה הציבורית הזאת לקר זוית  ÂÓˆÚÏ ˙„ÁÂÈÓ ‰Ó· ‰·Âשממנה הוא משתת ÈÙÏ
 ÂÈ˙ÂÁÂÎ ˙„ÈÓבעבודת תחייתנו המשפטית והמדעית .קנאת סופרי תרבה חכמה˙‡˜Â ,
 ÌÈ˜ÒÚשמתבטאת לא · ,˙Â¯È˙ÁÂ ÌÈ„Â‚È· ‡Ï ,Ì¯ÁÂ ‰¯È˙Òכי א בפעולות ובמעשי,
בבניי ובמפעל ,תהיה ברוכה לנו" .בולטת היא שתיקתו הרועמת של יונובי מהשתתפות
בכרכי "המשפט" של איזנשטדט או בחמשת הכרכי של "המשפט העברי" ,שהופיעו תחת
שרביט עריכתו של דיקשטיי בעשור השני שבי התרפ"ו להתרצ"ז.
" 122על הספריה המשפטית" בתו שמחה אס .(1922) 5 „ÂÓÏ˙‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡ ÔÈ˘ÂÚ‰
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יכולי להזיזו ממקומו"( ,ה את "בעלי המשפט החילוני ע 'משפט השלו ' שלה "123

שאותו תק 0בשל היותו מנוער משורשיו עד כדי כ שכינה אותו "כעי אוגנדיות חדשה על
אדמת הקודש ,אוגנדיות משפטית ע שופטי מ השוק אשר רוב ככול לא רבי מתקריי
ולא חכי ושחו 8מאחדי יוצאי מ הכלל כרס ריקה לא רק מש"ס ופוסקי אלא ג
מהשכלה מקצועית כללית"124.
חזונו של יונובי 8לא נפל על אוזניי קשובות .למרות חלוציותו בהוצאת ספרות מדעית
בתחו המשפט העברי ותקוותיו שהספרייה המשפטית "תמצא את הסיוע הנחו 8מאת
המומחי והמביני שבנו ומאת הקהל הגדול של עמנו" ,ואז "תוכל היא להרחיב את גבוליה
ולהיות לברכה למדע העברי ותחייתו" ,לא נמצאו הרבה קוני למפעל ראשוני זה125.
יונובי 8עזב את האר ,8ממורמר ומאוכזב ,ושב אליה רק כעבור כמה שני  ,א אז התמסר
למפעלי מו"לות אחרי ונטש את זירת מחקר המשפט העברי ,שבינתיי נכבשה בסערה על
ידי בני הפלוגתא שלו ,דיקשטיי ואייזנשטדט.
 .3פרופ' א"ח פריימ הי"ד
חכ נוס 0שתר תרומה ניכרת ומכריעה ה לתמורה בחקר המשפט העברי ה לדרכו
העתידית של מ' אלו במחקר היה פרופ' אברה חיי פריימ הי"ד 126.הלה היה ב
למשפחה נודעת בשערי בעול הרבנות ובההדרת ספרי ראשוני  .אמו הייתה נכדתו של ר'
יעקב עטלינגר ,בעל ה"ערו לנר" .סבו ,רבי ישראל מאיר פריימ מאוסטרובה ,ההדיר את
הספר "והזהיר" .אחי אמו היה הביבליוגר 0הנודע פרופ' אהר פריימ .אביו ,הרב יעקב
פריימ 127כיה ברבנות בקהילות שונות ,למד באוניברסיטת ברלי ועמד בראש בית הדי
שלה .בי השאר ההדיר את הספר "לקט יושר" )ברלי תרס"ג( ,את קוב 8תשובות ראשוני

123

124
125
126
127

ושמא אי זה מקרה שהכר השני בסדרת "הספריה המשפטית" היה דווקא חיבורו של אס על
"בתי הדי וסדריה" ,שתוכנו הוא קריאת תיגר גלויה על הדר שבה התנהל "משפט השלו
העברי" ,והדבר קיבל ביטוי ג במבואו של אס לספר ,בעמ'  ,9–6שבה יש הפניה ג
להתקפתו החריפה של יונובי הנזכרת כא.
יונובי לא מש ידו ולא חס את לשונו ג מאות אנשי שביקשו לאמ שיטות משפט זרות
ולבכר אות על פני המשפט העברי .ראה ש ,עמ' .6
ככל הנראה לא צלחה דרכו ג ב"הספרייה הפילוסופית" שיסד לצד "הספרייה המשפטית".
במסגרת זו הופיע בי השאר תרגו ספרו של קאנט · (1923) ‰¯Â‰Ë‰ ‰È·‰ ˙¯Â˜Èוהספר
.(1926) ÈÁˆ‰ ÌÂÏ˘‰
לתולדות חייו ראו  ‰·Èג  ,(1949) 236–230 ,227–226וש בעמ'  127–125פורסמה
ביבליוגרפיה של כתביו; ˜¯ ¯ÙÒ ˙Èכה  ÈÈÒ ;(1949) 108–105כב ,שד–שה ) .(1948וראו עוד
פלטיאל דיקשטיי )דייק( "לזכר אברה חיי פריימא"  ËÈÏ˜¯Ù‰ה .(1948) 67
ראה ספר היובל "אמת ליעקב" שהוצא לכבודו בברלי ,התרצ"ז.
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אשכנז" ,מעשה הגאוני " )ברלי תר"ע( ,וסייע לר"ש בובר בהתקנת סידור רש"י )ברלי
תרע"א( ולי' ויסטניצקי בההדרת "ספר חסידי " )פרנקפורט תרפ"ד(.
בדומה לפרופ' אס ,0עסק ג פריימ בתורת הראשוני  128,וגולת הכותרת של מפעלו
בתחו זה היא ההדרת שו"ת הרמב"  129ושו"ת רבי אברה ב הרמב"  130.פריימ רכש
את חינוכו האקדמי בתחו המשפט באוניברסיטאות פרנקפורט ומרבורג ,ועבודת הדוקטור
שלו עסקה במשפט העברי ) .(1923פריימ עסק ג בעבודה משפטית מעשית ,כשופט בבית
משפט השלו בקניגסברג ) ,(1928–1926ולימי כשופט מחוזי ,תפקיד שבו כיה עד עליית
הנאצי לשלטו ) .(1933זמ מה לימד בבית המדרש לרבני ברומא ) ,(1934ולאחר מכ
עלה ארצה ועבד כיוע 8משפטי בחברת הביטוח "מגדל" .בשנת  1943החל להורות משפט
עברי בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלי  ,וא 0כתב לא מעט מאמרי
שעניינ חקר סוגיות שונות במשפט העברי ,שחלק הופיעו רק לאחר פטירתו131.
החידוש הגדול בעבודתו של פריימ היה שבניגוד לחוקרי שקדמו לו ,הוא עסק
בתולדות חקר המשפט העברי בתקופה הבתר>תלמודית והתמקד „ ‡˜ÂÂבה .דבר זה מודגש
כבר בכותרת המשנה של חיבורו הגדול "סדר קידושי ונישואי – ‡"„ÂÓÏ˙‰ ˙ÓÈ˙Á È¯Á
)ירושלי תש"ה( .בכותרת המשנה של הספר טרח פריימ להדגיש שזהו "מחקר היסטורי>
דוגמתי בדיני ישראל" ,שיטה שעל מאפייניה נעמוד להל.
כפי שעולה מדברי ההקדמה לספר ,חיבור זה היה אמור להיות ה¯‡˘ ÔÂבסדרת מחקרי
בדיני אישות ,ויסודו בהרצאות שנשא המחבר בחוג חברי אגודת עורכי הדי בירושלי 132.
בהקדמה זו מפרט פריימ את הסיבות שהניעוהו לגשת למלאכת מחקר זה ,וראשונה לה
הזנחת תולדות המשפט העברי בימי הביניי ובעת החדשה בידי החוקרי שקדמוהו133.

128
129
130

131
132
133

כבר בהיותו ב  18חיבר פריימ מונוגרפיה מקיפה על הרא"ש – רבי אשר בר יחיאל ,ושנתיי
לאחר מכ חיבר מונוגרפיה נוספת על צאצאיו .למרות כל הידיעות שנוספו לנו מאז ,טר נס
לחו של חיבור זה ,שא תורג לימי לעברית ,תחת הכותרת.(1986) ˘"‡¯‰ :
לימי שימשה מהדורתו המופתית של פריימ בסיס למהדורתו הרחבה של יהושע בלאו.
שו"ת רבי אברה ב הרמב" ) .(1938פריימ פרס ג מאמרי רבי אחרי הנוגעי
לרמב" וביתו ,דוגמת "המפתח לתשובות הרמב"" ,בביליוגרפיה של תשובות הרמב",
שפורס בספר היובל לדודו הביבליוגר אהר פריימ ) ;(1932תשובות רבי משה מימו
הדיי ,אבי הרמב" )תרבי ו(; מחקר על שלשלת היוחסי של הרמב" ,אלומה א );(1935
תשובות רבי יהושע הנגיד מבני בניו של הרמב" ,קוב על יד ).(1940
דוגמת מאמרו "שיעורי הכתובה באשכנז וצרפת בימי הביניי" ,שהופיע בספר היובל לכבוד
אלכסנדר מארכס שיצא לאור בניו יורק ) ,(1950בעמ' שעא–שפה.
ראו לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98בעמ' .321–320
לעניי זה ראו בהרחבה אצל רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ'
.138–134
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פריימ מגלה בראש חיבורו שניסיונו להתחקות על השתלשלות 134סדר הקידושי והנישואי
"לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על שיטת המחקר כולה יצא".
פריימ אינו מסתיר שמגמת מחקרו צופה לא רק פני אקדמיה ,תאוריה ומחשבה ,אלא ג
– ואולי בעיקר – צופה היא פני המעשה ,את הדר לחידוש המשפט העברי ,וכלשונו
הזהירה ,ל"הנהגת תיקוני לגיטימיי " בו .וכ הוא מעיד על עצמו:
בחרתי בנושא זה  ‰·¯‰ ˙È˘ÚÓ‰ Â˙Â·È˘Á ÏÏ‚· ˜¯ ‡Ïאלא ג מפני
חשיבותו הדוגמתית לקביעת תחומי הסמכות החוקית ÌÈÂ˜È˙ ˙‚‰‰Ï
 ,˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈˆÂËÈËÒÂ˜‰>‰˜ÂÁ‰ ¯„‚· ÌÈÈÓÈËÈ‚Ïהתורה הכתובה
והמסורה ,דווקא בשטח העדי והרגיש ביותר בכל מערכת דינינו ,בדיני
האישות.
ובכ" ,לא רק מפני חשיבותו המעשית" ,אבל בוודאי ג בשלה ,וא 0הדר הדוגמטית שבה
בחר אינה מכוונת אלא "להנהגת תיקוני לגיטימיי ".
כפי שעולה ה מהספר עצמו ה מדברי ההקדמה והחתימה לספר ,עיסוקו המחקרי של
פריימ שולב בתחושת ייעוד ‡ :˙È˘ÚÓ>˙È‚ÂÏÂ‡„Èלא רק מחקר לש מחקר אלא מחקר
שיהא בו כדי להכי את המשפט העברי לקליטה מעשית במשפטה של המדינה היהודית
שעתידה לקו  .וכ כתב בהקדמתו לספרו:
 Ï‡¯˘È ÈÈ„· ¯˜ÁÓ‰ È„È˜Ù˙Óלהעלות מתו חומר מפוזר ומפורד זה את
גילויי היצירה המשפטית  ,˙ÂÂ˘‰ ‰È˙ÂÙÂ˜˙Ïולחשו 0את שרשיה
ויניקותיה – ÈÂ‰· Í¯„ ‰¯ÂÓÎ ‡Ï‡ ,„·Ï· ˙ÂÈÂÓ„˜ ¯˜Á ˙ÈÁ· ‡Ï
.Âˆ¯‡· ÂËÙ˘Ó „È˙ÚÏ ‰ÏÈÒÓ ÏÏÂÒÎÂ ÂÈÓÈ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰
ואכ ,בספרו פרע פריימ את השטר שהציג .כמו ספרי המקורות של אס 0שקדמוהו עוקב ג
פריימ אחר מוסד הקידושי והגירושי בשני צירי מקבילי  .הציר האחד הוא הציר
הכרונולוגי ,ציר הזמ ,שאותו מחלק פריימ לארבע תקופות עיקריות 135.הציר השני הוא
הציר הגאוגרפי ,ציר המקו  :פריימ נע בדיונו מבבל לאר 8ישראל ,ומש מפליג לצרפת,

 134מעניי הוא שימושו במונח זה לעומת השימוש הרווח "התפתחות" המשפט העברי .לזהירות
בשימוש במונח זה ראו למשל יצחק דב גילת  .(1992) ‰ÎÏ‰‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰· ÌÈ˜¯Ùכ ראו ש
במבוא עמ'  11למטה ,עמ'  12למעלה ;18 ,ובספר .(2003) ˙ÏÈ‚Ï „È
 135מתקופת הגאוני עד גירוש ספרד ,מגירוש ספרד עד גזירות ת"ח ,מגזירות ת"ח עד אבד
האוטונומיה השיפוטית ,ותקופת אבד האוטונומיה השיפוטית .יש לית את הדעת על כ
שלסקירת המנהגי והתיקוני הראשוני בתקופת התלמוד הקדיש פריימ חמישה עמודי
בלבד ,לעומת  380העמודי שהקדיש לתקופה הבתרתלמודית)!(
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אנגליה ואשכנז ,פולי וליטא ,איטליה ורומניאה ,פרובנס וספרד ,צפו>אפריקה ותוגרמה,
דמשק ופרס ,הודו ותימ.
בהקדמתו מדגיש פריימ את חשיבות החומר הרב שמשוקע במקורות הנשכחי בחקר
מדעי היהדות שמקור בקהילות ה"מזרח" ,שחלק נותר בכתבי יד ,וכמעט לא הותירו
רוש בספרות של חכמי אשכנז .לדעתו ,תופעה זו היא יותר מתמוהה ,והלא דווקא
בקהילות המזרח המשיכה האוטונומיה השיפוטית לנהוג עד העת האחרונה ממש ,ומתו כ
שמרו ה על "רציפות המסורת ויציבות ההוראה שה יסודות מוצקי לכל דיו משפטי
תקי"136.
לא למותר להזכיר בהקשר זה שלמינויו של פריימ ,בשנת  ,1942שנתיי לאחר פטירתו
של א' גולאק ,ללמד את מקצוע המשפט העברי במסגרת הפקולטה למדעי הרוח
באוניברסיטה העברית בירושלי הייתה אמורה להיות השלכה רבת משמעות בקביעת עתיד
מחקרו של המשפט העברי .חברי הוועדה המתמדת של האוניברסיטה שדנו במינוי ,הדגישו
שמינוי זה נתפס כצעד ראשו ל"יצירת מקו באוניברסיטה בשביל המשפט העברי‡Ï ,
 137."ı¯‡‰ ÈÎ¯ˆ ÏÈ·˘· È˘ÚÓ ÚÂˆ˜ÓÎ ‡Ï‡ È¯ÂËÒÈ‰ È‚ÂÏÂÏÈÙ ÚÂˆ˜ÓÎמינוי זה נועד
להיות ה"גרעי לפקולטה משפטית עתידית"138.
יש לית את הדעת על הקווי המשותפי בפעילות של אס 0ושל פריימ ,ה בפעילות
הציבורית ,ה בדרכ האקדמית .שניה היו שותפי ל"המועצה המשפטית" שישבה
בראשית שנת  1948על מדוכת אופי שיטת המשפט שתנהג במדינה העתידה לקו ;139
שניה תבעו את חיזוק מעמד של בתי הדי הרבניי בענייני המעמד האישי 140.בתחו

136

137
138
139

140

עניי זה הודגש על ידי מנח אלו כעבור שנות דור .ראו מאמרו" :הלכה ופתיחות – חכמי
מרוקו כפוסקי לדורנו"  .(1985) 78–73 ;38–15 ˙ÈÏ‡ÂË˜‡ ˙Â„‰ÈÏ ‰Ó·‰ ˙ÈÈ¯ÙÒלעדנה
גדולה זכו מקורות אלה בשלושת העשורי האחרוני ,ע העיסוק המרובה ב"מורשת יהודי
המזרח" ,שבמידה רבה הוכוו "מלמעלה" ,על ידי מת מענקי ותמיכה לחוקרי שפרסמו
מחקריה בתחו זה ,והפרסומי החשובי שיצאו לאור מטע מכו בצבי ,בכתבי העת
"ספונות" ו"פעמי" ,וכ בכתבי עת נוספי דוגמת "מזרח ומערב"" ,תימא" ועוד.
במחקרו של המשפט העברי והוראתו קיי מתח מתמיד בי הדגשת הפ היישומי לבי הדגשת
הפ העיוניתאורטיאקדמי ה"טהור" .לעניי זה ראו לדוגמה רדזינר "המשפט העברי בי
לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ' .145
מצוטט אצל לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98ה"ש .162
לצד ישבו במועצה זו ג פלטיאל דיקשטיי ,שמואל אייזנשטדט ,מרדכי עליאש ומשה
זילברג .ראו רו חריס "הזדמנויות היסטוריות והחמצות בהיסח הדעת – על שילובו של
המשפט העברי במשפט הישראלי בעת הקמת המדינה" בתו ˘‰È„ÓÂ ˙„ – ¯˘‚‰ È¯·Ú È
·¯‡˘) 34–33 ,31 Ï‡¯˘È Ï˘ ‰Î¯„ ˙Èמ' בראו וצ' צמרת עורכי.(2002 ,
ראו ש ,בעמ' .40
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האקדמי ,לנוכח היעדרה של פקולטה למשפטי  ,שניה הורו את מקצוע המשפט העברי
במסגרת המכו למדעי היהדות שפעל באוניברסיטה העברית.
>
דומה שאי להמעיט בחשיבות עניי זה :אי מדובר רק בעניי "טכני" מנהלי אלא
בגור בעל השלכה מהותית .תוכני הלימוד ,יעדיו )בעיקר מחויבות ה ˙È˙¯·Áשל מורי
המשפט לצד מחויבות ה‡˜„ (˙ÈÓכמו ג המתודולוגיה הפדגוגית שנהוגי במקצוע
המשפט שוני לעתי שינוי מהותי מאלה הנהוגי במדעי הרוח" 141.השיח והשיג"
המשפטי מתמקד בבחינה אנליטית של ענפי המשפט השוני  ,שתכליתה ומטרתה ה
פרקטיות בעיקר תו המעטה בער – עד כדי זניחה מוחלטת – של חקר ההיסטוריה של
אות מוסדות .מקצוע המשפט ,שעוסק רובו ככולו בבחינת נורמות משפטיות נוהגות ,בנות
ימינו ,אינו צרי דר כלל לבחינה פילולוגית מדוקדקת של הטקסטי שמהווי את מצע
המחקר ,עיסוק שהוא ה"בישרא דתורא" ברבי ממקצועות מדעי היהדות .קצרו של דבר:
מדע המשפט מתמקד לרוב 142בניתוח הנורמה הסופית ,בתוצאה ,ב"השורה התחתונה" של
המצב המשפטי ,הנוהג והמחייב ,ואילו מדעי היהדות מדגישי את התהלי ,את תולדותיה
ודרכי יצירתה ,את התפתחותה והשתלשלותה של הנורמה.

יב .קרקע גידולה של ראשית המחקר החדש במשפט העברי
בדומה לקודמיה  ,חלוצי חברת "המשפט העברי" המוסקבאית ,יצירת המחקרית של אס0
ופריימ )שנרצח ונאס 0לבית עולמו ממש ערב הקמת המדינה (143בחקר המשפט העברי
באה לעול בטר קמה מדינת ישראל .שניה  ,כמו רבי אחרי  ,חלמו וקיוו שהמשפט

 141על כל אלה ראו מנח מאוטנר "הפקולטה למשפטי" :בי האוניברסיטה ,לשכת עורכי הדי
ובתי המשפט"  ;(1993–1992) 1 Ï‡¯˘È· ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ‰˘‰ ¯ÙÒעמוס שפירא "החינו
המשפטי והאינטרס הציבורי" ) 26 ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰נובמבר  ;(1969ובמאמרי השוני בכתב
העת  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכה) ,(2002) (2שהוקדש ברובו ל"חינו המשפטי" על היבטיו השוני,
והקווי הייחודיי שמאפייני אותו.
 142אי צרי לומר שחקר ההיסטוריה של המשפט הוא ענ מחקרי חשוב ,וע זאת הוא תופס
מקו שולי בלבד בבתי הספר השוני למשפטי.
 143לעובדה זו הייתה ככל הנראה השפעה מכרעת על מיקו המשפט העברי בתכנית הלימודי של
הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי בראשית ימיה .לצד נת פינברג ומשה
זמורה ,פריימ נמנה ע חברי הצוות המצומצ שהתווה את דרכה של הפקולטה )ראו נת
פינברג "לתולדות הפקולטה למשפטי"  ;(1980) 245 ÔÓÊ‰ ˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÒÓלחובסקי ,לעיל
ה"ש  ,98בעמ'  325ובה"ש  .(128אפשר לשער שאלמלא נרצח היה נית למשפט העברי מקו
גדול וחשוב הרבה יותר בתכנית הלימודי.
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העברי יתפוס בה מקו של כבוד 144.לעומת  ,אלו החוקר "נולד" לתו מציאות שונה
לגמרי :את לימודיו סיי ערב הקמת המדינה ,ואילו תחילת דרכו המחקרית הממשית הייתה
במחצית שנות החמישי  ,לאחר הקמת המדינה ,כשכבר היה ברור לכול שתוחלת של
אוהבי המשפט העברי להשרישו במשפט המדינה נכזבה ,ורוב מערכת המשפט הישראלית
מבוססת על שיטות משפט אחרות.
באופ כללי אפשר לומר כי כבר בתקופה שקדמה לכ ,בשלהי תקופת המנדט ,לא שפר
חלקו של המשפט העברי בתחו החינו המשפטי .א 0על פי שמכונ ה>,Law Classes
ה"שיעורי למשפט" מייסודה של ממשלת המנדט בירושלי  ,היה נורמ בנטווי ,'8היוע8
המשפטי לממשלת אר 8ישראל ,יהודי גאה שנמנה ע אוהדי המשפט העברי 145.לימודי
אלה היו מכווני בעיקר למישור הפרקטי ,להכשרת עורכי די ,וממילא כמעט לא נתנו
דעת על מקצוע אקדמי ו"לא פרקטי" כמו המשפט העברי 146.ג כאשר נדרשו הלומדי
בה ללמוד קורסי עיוניי יותר ,היו אלה קורסי במדע המדינה ,כלכלה והיסטוריה של
המשפט .נקל לשער שהעובדה שבמסגרת זו למדו יהודי וערבי )אמנ  ,בכיתות נפרדות(,
על כל המתחי הלאומניי שנלוו לכ בתקופת המנדט ,מנעה מראש את שילוב המשפט
העברי בתכנית הלימודי  .הוא הדי לדגש שש בית הספר בלימוד המשפט האנגלי ,תו
דחיקת מסורות משפטיות אחרות )דוגמת המשפט הקונטיננטלי( ,ובוודאי מסורת משפט
יהודית שנשאה על גבה מטע לאומי מובהק והייתה עלולה להצית רגשות יהודיי לאומיי
שהבריטי ניסו לדחוק .ג ראיית המשפט הדתי ,והמשפט העברי בכלל זה ,כשיטת משפט
"נחותה" ו"פרימיטיבית" לא הקלה את שילוב המשפט העברי בתכנית הלימודי של מוסד
זה 147.היעדר העיסוק בהוראת המשפט העברי בלט בעיקר לנוכח העובדה שדיני המשפחה

 144לצד יש להזכיר את חיי כה ,שכתב רבות על הצור לשילוב המשפט העברי במשפט מדינת
ישראל ,הריא"ה הרצוג ,הרב הראשי לישראל ,ד"ר זרח ורהפטיג ורבי אחרי .ראו אלו
 ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ' .1356–1350
 145בנטווי' היה אחד מהדוחפי העיקריי להקמת הרבנות הראשית והקמת בתי הדי הרבניי
ושדרוג מעמד ,וא כתב מעת לעת רשימות קצרצרות שיש לה זיקה למשפט העברי ,בעיקר
הקדו ,ולהטמעתו במשפט הארצישראלי המנדטורי .ראו לדוגמהNorman Bentwich, Philo :
as Jurist, 21 JQR 151 (1910–1911); Norman Bentwich, The Application of Jewish Law
in Palestine, 19 JOURNAL OF COMPARATIVE LEGISLATION AND INTERNATIONAL LAW 59
) .(1927בנטווי' היה מעורב ביותר בהקמת פקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית ,וא

לפני הקמתה הורה בה משפט בילאומי .ראו לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98בעמ' .322 ,301
 146על הסוגיה העקרונית בעניי הוראת משפט עברי בבתי הספר למשפטי ראו אריה אדרעי
"מדוע לנו משפט עברי"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכה  ;(2002) 467עמיחי רדזינר "הוראת המשפט העברי
בפקולטה למשפטי :בי חזו יישומי למציאות תיאורטית" ‡ÔÂÈÚ¯Ó :ÔÏÈ‡¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ
) 428 ˘ÚÓÏדודי שוור עור.(2006 ,
 147ראו לחובסקי ,לעיל ה"ש .98
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של יהודי נדונו בבתי הדי הרבניי והתבססו על המשפט העברי ,וג המערכת
האוטונומית של "משפט השלו העברי" הייתה אמורה לדו לפי עקרונות המשפט
העברי 148.חריג בודד לכ היה קורס בחירה שנת ש' אייזנשטדט ,על ה"משפט הרבני"
) (Rabbinical Lawלתלמידי המוסד היהודי  ,ולצדו קורס בחירה דומה על השריעה שנית
לתלמידי המוסלמי  149.ג מגמת קורס זה ,כמגמת המוסד כולו ,הייתה הקניית ידע
בתחומי ה"פרקטיי " של המשפט העברי ,דיני אישות ,אפוטרופסות ,ירושה וסדר הדי
בבית הדי הרבני.
נקל לשער מה רבה הייתה אכזבתו של אייזנשטדט לנוכח מציאות זו .כבר בשנות
העשרי דיבר אייזנשטדט על חובתה של האוניברסיטה העברית ,שא זה נוסדה" ,לגאול
את המשפט העברי מצמצומו" ,והציג תוכנית מפורטת ,להקמת "פקולטה למשפט עברי",
וכ כתב:
לש כ נחוצה בפועל פקולטטה )כ!( משפטית מיוחדת ע פעולה
מחקרית מסונפת ,ע קתדראות לדיני ממונות ,דיני עונשי ,דיני קנסות,
הלכות המדינה ,תורת הדיו הפלילי והאזרחי ותולדות המשפט העברי,
מלבד הקתדראות למשפט המזרחי והמערבי ולמשפט האר 8ישראלי הנוהג
בזמננו לכל חלקיו .רק פקולטטה מסודרת לפי תוכנית כזו תוכל ,מצד אחד,
להפרות את מחקר המשפט העברי ההיסטורי ומצד שני ,לברוא את הגשר
המחבר את היצירה המשפטית הקדומה ע הצרכי החדשי בפעולה
מחוקקית עצמית ,המתגברי בימינו150.
לעומת החסר הגדול שהיה בתחו לימודי המשפט העברי ב"שיעורי המשפט" של ממשלת
המנדט שררה אוריינטציה שונה לחלוטי בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה ,ואפשר שאי
זה מקרה שדווקא אליו ש אלו הצעיר ,בוגר ישיבת "חברו" ,את פעמיו .כפי שהראה א'
לחובסקי במחקרו המקי 151,0הכוח המניע שמאחורי הקמת מוסד זה היה מרצ של
דיקשטיי ואייזנשטדט ,וחזונ בדבר החייאת המשפט העברי כמשפט חי ונוהג למעשה.
מכוחו של חזו זה ביקשו לשלב את המשפט העברי כחלק אינטגרלי מלימוד כל מקצועות

148
149
150
151

ש.
ראו שמואל אייזנשטאדט "על הוראת המשפט העברי בבית הספר למשפט של ממשלת אר
ישראל"  ËÙ˘Ó‰ב .(1927) 209
ש ,בעמ' .211
לעיל ה"ש  ,98בעמ'  310ואיל.
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החובה המשפטיי  152.כפי שציי לחובסקי בצדק ,הניסיו לא צלח ,ורק מעטי מבוגרי בית
הספר פעלו ,הלכה למעשה ,לשילוב המשפט העברי במשפט המדינה הצעירה.

יג .מחקר המשפט העברי והוראתו באוניברסיטה העברית בירושלי
המצב בתחו לימודי המשפט העברי ומחקרו באוניברסיטה העברית לא היה טוב הרבה
יותר .תכניות לשילוב המשפט העברי בתכנית הלימודי של האוניברסיטה העברית היו
קיימות עוד בטר נוסדה .א"ח פריימ ,ששמע על כוונה זו ,פנה כבר בשנת  ,1922ביו כ"א
בחשוו תרפ"ג ,לוועד ההקמה של האוניברסיטה העברית שישב בלונדו וביקש לכה
במשרת המורה למשפט עברי באוניברסיטה שעתידה לקו  ,על א 0גילו הצעיר )פריימ היה
אז ב  23בלבד!(153.
כוונה זו לא התממשה .א 0על פי שנוסדה כבר בשנת  ,1925מתו מגמה ברורה להקי
מוסד אקדמי שחקר מדעי היהדות )והמשפט העברי בכלל זה (154יעמוד במרכזו 155,לא
מיהרו רשויות האוניברסיטה להקי בה פקולטה למשפטי  156.מורי המשפט הראשוני
שלימדו באוניברסיטה העברית ,במסגרת המכו למדעי היהדות 157,דוגמת אשר גולאק ,ש'

152

153
154

155
156
157

הד לכ מצוי בספר הלימוד בדיני עונשי ,שיצא לאור בכמה מהדורות .מקצוע זה הוא אחד
המקצועות החשובי ביותר בלימודי המשפטי .את המקצוע הזה הורה דיקשטיי ,ובשיעוריו
שילב את המשפט העברי הקדו והמשפט הנוהג הלכה למעשה .ראו פלטיאל דיקשטיי „ÈÈ
 ,(1954) ‰ÂÂ‰·Â ¯·Ú· ,ÌÈÓÚ·Â Ï‡¯˘È· ÔÈ˘ÂÚובמהדורה קודמת·Ï ˙ÓÈ˘· ÔÈ˘ÂÚ ÈÈ„ :
 .(1938) ‰Ê‰ ÔÓÊ· È"‡· ‚‰Â‰ ËÙ˘ÓÏÂ È¯·Ú‰ ËÙ˘ÓÏ ˙„ÁÂÈÓיוש אל לב סדר הדברי:
"המשפט העברי ,תחילה ,ורק לאחר מכ "המשפט הנוהג" .כ נהג ג בספר על תורת
המשפט ,שכתב ב' גאנקי וער דיקשטייÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ‚˘ÂÓÏ ‡Â·Ó :ËÙ˘Ó‰ ˙¯Â˙ ,
 .(1949) ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ראו לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98בעמ' .313
על מכתבו ראו רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ'  140ה"ש ,170
וש הפניה למכתבו של פריימ המצוי בארכיו הציוני.
כפי שגילה לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98עמ'  ,327כבר בשנת  1919כתב שמואל הוגו ברגמ
תכנית כללית לקראת הקמת האוניברסיטה ,שבמסגרתה דובר על הקמת פקולטה למשפטי
שתעסוק ה בדי המצוי של אר ישראל וה "· ."˜È˙Ú‰ È¯·Ú‰ ËÙ˘Óראו שמואל הוגו
ברגמ "הועידה האוניברסיטאית"  .26.12.1919 ÌÏÂÚ‰ג נורמ בנטווי' ,שהתבקש להכי
תכנית מפורטת להקמת הפקולטה ,ראה את עיקרה בשילוב שבי לימודי המשפט המודרני ע
מחקר המשפט העברי ,ומציאת יישומי חדשי "לעקרונות סוציאליסטיי שמקור בתורת
משה" .ראו לחובסקי ,ש.
ראו ˙.(1997) ˙ÂÏÁ˙‰Â ÌÈ˘¯Â˘ :˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÏÂ
על הסיבות לכ ראו לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98בעמ'  316ואיל.
כפי שציי פינברג ,לעיל ה"ש  ,143בעמ' ) 245ראו ג לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98בעמ' ,(328
במחצית שנות השלושי המליצה ועדת הרטוג ,שדנה במצב האוניברסיטה הצעירה לימי,
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אס 0וא"ח פריימ ,לא הותירו רוש ממשי על מחקר המשפט העברי בשנות החמישי עת
עשתה הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית את ראשית צעדיה.
היו כמה סיבות שבהצטבר יחד הביאו לכ .בחיבורו "יסודי המשפט העברי" ,שיצא
לאור בברלי  ,1922הניח גולאק את אב הפינה להצבת המשפט העברי כתחו מדעי הקובע
ברכה לעצמו .א כפי שציי א' לחובסקי 158.דווקא במעברו "מברלי לירושלי " חל שינוי
של ממש בתחומי מחקרו :מגישה דוגמטית ,שמארגנת את מערכת הנורמות של המשפט
העברי כנהוג בשיטות משפט מודרניות ,למחקר בעל אופי היסטורי>השוואתי.
לאחר דיוני ממושכי הוחלט על הקמת פקולטה למשפטי  ,כשהעושי במלאכה
מתחבטי באשר לתכנית הלימודי שלה .בר כפי שהעיד לימי פרופ' נת פינברג ,שנמנה
ע הצוות המצומצ שהיה לו חלק פעיל בתכנית ההקמה" :רבות התחבטה הוועדה בקביעת
תוכנית הלימודי שיש להציעה והיא נערכה לאחר בדיקת דרכי הלימוד ושיטות ההוראה
הנהוגות באוניברסיטאות החשובות שביבשת אירופה ,באנגליה ובארצות הברית" ,אבל "‡Ï
È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡¯Â‰Ï ‰ËÏÂ˜Ù· „ÁÈÈÏ ˘È˘ ¯Â„Ó‰ È·‚Ï ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÂÈ‰
·159."˙ÈË‡Ó‚Â„‰ Â˙ÈÁ·ÓÂ ˙È¯ÂËÒÈ‰‰ Â˙ÂÏ˘Ï˙˘‰
ג בתו מלחמת העול השנייה עמד המשפט העברי במוקד ההכנות לפתיחת
הפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית .בראשית שנת  1946הוק חוג משני בפקולטה
למדעי הרוח ,שהיה אמור להתמקד במשפט העברי "בשימת לב מיוחדת למשפט הנוהג
באר160."8
פטירתו של גולאק ) ,(1940רציחתו של פריימ בשיירה שעלתה להר הצופי ערב הקמת
המדינה ומינויו של אס 0לבית המשפט העליו ) (1949שינו את כל התכניות המוקדמות
והותירו חלל גדול בתחו זה.
נקל לשער שג אכזבת של חלק מ"אוהדי" המשפט העברי מ העובדה שהמדינה
שעשתה באות ימי את צעדיה הראשוני לא אימצה אל חיקה את המשפט העברי אלא
ביססה את מערכת המשפט שלה על המשפט האנגלי ,הוציאה את הרוח ממפרשיה של

להגביר את לימודי המשפט העברי ג בהיעדר פקולטה למשפטי ,במסגרת המכו למדעי
היהדות .אכ ,הוועדה המליצה שלימודי אלה יהיו בעיקר במקצועות ה"מעשיי" ,שנוהגי
בבתי הדי הרבניי :דיני ירושה ,נישואי וגירושי.
 158במאמרו הנזכר לעיל )ה"ש  ,(98בעמ'  .319–317בעניי זה הרחיב דברי רדזינר "מדוגמטיק
להיסטוריו" ,לעיל ה"ש .98
 159פינברג ,לעיל ה"ש  ,143בעמ' .249
 160לחובסקי ,לעיל ה"ש  ,98בעמ'  .333לחובסקי )ש ,בה"ש  (162מציי כי סנאט האוניברסיטה
א מינה ועדה מיוחדת שתפקידה היה לכוו את דרכו של פריימ – ה בהוראה ה במחקר –
לכיוו ה"מעשי" של לימודי המשפט העברי ,קרי דיני המעמד האישי.
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אות אנשי שחלמו כי המשפט העברי ייהפ לעמוד האש והענ של מערכת המשפט
הישראלית.161
וע זאת כאשר הוקמה סו 0סו 0הפקולטה למשפטי של האוניברסיטה העברית ,סמו
לאחר הקמת המדינה ,וכחצי יובל שני לאחר שהאוניברסיטה העברית פתחה את שעריה,
ניתנה מחדש שימת לב לעניי המשפט העברי.
כ למשל בחוברת המתארת את תכנית הלימודי של הפקולטה העתידה לקו  ,פרי
עבודתה של ועדה שע חבריה נמנו בי השאר פרופ' ג' טדסקי ,נ"ה טור סיני ,עו"ד ש'
הורובי ,8פרופ' ש' אס ,0השופט משה זמורה ,עו"ד נ' בנטביטש ,ופרופ' נת פיינברג.
בהקדמתו של שמחה אס ,0שופט בית המשפט העליו )ובעבר רקטור האוניברסיטה
העברית( ,נאמר כדברי האלה:
הדי הוא אחד משלשה הדברי שעליה העול קיי )אבות פרק א(...
˙Ì¯Â‚ ˘Ó˘˙˘ ‡È‰ Ô‰Ó ˙Á‡Â ‰˘„Á‰ ‰ËÏÂ˜Ù· ˙Â·Â¯Ó ˙ÂÂ˜˙ Â‡ ÌÈÏÂ
˙¯ÂÒÓ‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ¯ÂÊÚ˙Â È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÚÈ„È ˙ˆÙ‰Ï ·Â˘Á
.ÂÏ˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰
 ‰„ÒÂ‰ ˙È˘‡¯Ó „ÂÚהחשיבה האוניברסיטה את המחקר במשפט העברי
ומינתה למקצוע זה את פרופ' א .גולאק ז"ל ,חוקר מובהק שהגדיל עשות
בשטח זה .כשנפטר ,לצערנו הרב לפני זמנו ,נתמנה במקומו ד"ר א"ח
פריימ ז"ל שעתיד היה למלא תפקיד חשוב בפקולטה החדשה ובמערכת
המשפט של מדינת ישראל ,וא 0הוא לוקח מאתנו בעודו צעיר ובאמצע
עבודתו ,באסו השיירה שעלתה להר הצופי בניס תש"ח .האוניברסיטה
תעשה כל מאמ 8כדי למלא את מקומ ולגדל דור צעיר של חוקרי ,
שימשיכו את שלשלת היצירה במדינת ישראל המחודשת.162
דברי אלה לא נאמרו בחלל ריק .כפי שנאמר לעיל ,כבר בשנות העשרי היה מי שחשב
להדגיש את מקומו החשוב של המשפט העברי באוניברסיטה העברית שעתידה לקו  ,וא"ח

 161ביטוי לאכזבה זו נית במאמריה של מלומדי שוני ,מכל הקשת ,דוגמת הרב הרצוג מזה
וחיי כה מזה .לביטוייה השוני ראו בהרחבה עמיחי רדזינר ושוקי פרידמ "המחוקק
הישראלי והמשפט העברי :חיי כה בי מחר לאתמול"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכט .(2000) 167
 162הדברי מצויי בחוברת שהוצאה על ידי האוניברסיטה לקראת הקמת הפקולטה למשפטי,
ועותק שלה מצאתי בארכיו האוניברסיטה העברית בירושלי .תודתי נתונה לעובדי הארכיו
על עזרת המסורה באיתור החומר.
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פריימ ,שהיה אז בחור צעיר לימי  ,ב  23שנה בס הכול ,הציג את מועמדותו לכה כמורה
מקצוע זה.
ביטוי נוס 0לעניי זה נית בהקדמתו של ד"ר משה זמורה ,לימי נשיא בית המשפט
העליו ,שעוד בשנת  1934זכה להופיע – בתפקידו כנשיא הסתדרות עורכי הדי היהודיי –
לפני ועדת הסקר של האוניברסיטה העברית ,שבראשה עמד סר פיליפ הרטוג .זמורה הציע
כבר באותה עת ,כחמש>עשרה שנה לפני הקמת הפקולטה ,לפתוח במסגרת הפקולטה
למדעי הרוח "מחלקה למשפט ומדעי החברה שבה יורו את המשפט העברי ·ÂÏ ˘È˘ ‰„ÈÓ
˙."ı¯‡· È˜ÂÁ Û˜Â
מהדברי עולה שזמורה כיוו במיוחד לדיני המשפחה ,ותכליתו – והדברי מובני ג
לנוכח תפקידו כנשיא הסתדרות עורכי הדי היהודיי – הייתה יישומית במובהק.
בהקשר זה יש להעיר כי עמדתו של זמורה כלפי המשפט העברי הייתה מורכבת ,וראוי
לשבצה בהקשר רחב הרבה יותר ,ביחסו של זמורה למורשת ישראל ,שקובע ברכה
לעצמו163.
ביטוי לרוח אוהדת זו למשפט העברי והטמעתו בלימודי הפקולטה למשפטי שעתידה
לקו נת ג פרופ' נת פינברג ,ששימש כדקא הראשו של הפקולטה .בדבריו באותה
חוברת ,ותחת כותרת מיוחדת "המשפט העברי" ,הוא כותב" :מדור נכבד נתיחד בתוכנית
הלימודי למשפט העברי · 164˙ÈËÓ‚Â„‰ Â˙ÈÁ·ÓÂ ˙È¯ÂËÒÈ‰‰ Â˙ÂÏ˘Ï˙˘‰וכ ÂÈ˙ÂÚÈ·˙Ï
 .165ÂÈÓÈ· ˙Â„ÁÂÈÓ‰הפקולטה תת את מלוא דעתה לעידוד הכוחות המדעיי הצעירי
שירצו להעמיק במשפט העברי ,ותדאג ליצירת אפשרויות להתמחות בתחו זה ולקידו
המחקר בו".

 163על יחסו של זמורה למורשת ישראל ולמשפט העברי דנתי בהרחבה בכמה מקומות .ראו אביעד
הכה "מדינת ישראל ,כא מקו קדוש! – עיצוב רשות רבי יהודית במדינת ישראל" ˘È
) 153 Ï‡¯˘È Ï˘ ‰Î¯„ ˙È˘‡¯· ‰È„ÓÂ ˙„ – ¯˘‚‰ È¯·Úמרדכי בראו וצבי צמרת עורכי,
 ;(2002הכה "עשיית עושר ולא במשפט העברי" ,לעיל ה"ש  ,53בעמ'  .204–202וראו כה
 ,È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ïלעיל ה"ש  ,54בעמ' .316
 164יש בניסוח הדברי הד ברור לדרכו של א"ח פריימ הי"ד ,ממורי המשפט העברי במכו למדעי
היהדות ,עד הירצחו ב"שיירת הדסה" .על דר המחקר הדוגמטיתהיסטורית ,שעמדה כבר
ביסוד חברת "המשפט העברי" המוסקבאית ,בשנת  ,1917ראו  ËÙ˘Ó‰ב  ;(1927) 220א"ח
פריימ " ,ÔÈ‡Â˘ÈÂ ÔÈ˘Â„È˜ ¯„Òמבוא" ),ÏÚÂÙÏ ‰‡ˆÂ‰‰ ÈÎ¯„· Â˙Â¯ÈÁÂ Ì„‡‰ „Â·Î ;(1945
לעיל ה"ש  ,14בעמ' כ ,ובהקדמה למהדורתו הראשונה של הספר ,בעמ' כג–כז; חיי כה
"דאגה ליו מחר"  ËÈÏ˜¯Ù‰ג  ;(1946) 38ובמקורות נוספי אצל הכה Ï‰˜‰ ˙Â˜˙ ˙Â˘¯Ù
· ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Óלעיל ה"ש  ,87בעמ'  31ה"ש .195
 165כא שוב מוש הדגש בפ היישומי של לימוד המשפט העברי .על המתח שבי פ זה לבי הפ
האקדמי ראו רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ'  ,143–133וה"ש
 ;157רדזינר "מדוגמטיק להיסטוריו" ,לעיל ה"ש .98
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וא לא די בכל אלה ,בא פרופ' ז' ברודצקי ,נשיא האוניברסיטה העברית ,והחרה>החזיק
אחריה  ,בכתבו כי "הוראת המשפט העברי תתפוש כמוב מקו מיוחד בלימודי הפקולטה
ותשווה לה אופי השונה מזה של פקולטות למשפטי באוניברסיטאות אחרות".
דומה שהדברי  ,לפחות באותה עת ,לא נאמרו מ הפה ולחו .8הג שמ הכתובי עולה
שיוזמי הקמת הפקולטה ראו בה קרקע פורייה לשכנוע חבר הנאמני של האוניברסיטה
בנחיצות הקמתה של פקולטה למשפטי  166,נית למחשבה ולחזו ביטוי ממשי בתכנית
הלימודי של הפקולטה.
כבר בטיוטת תכנית הלימודי שהוגשה לחבר הנאמני של האוניברסיטה העברית
אפשר לראות כי בלימודי החובה שבשנה הראשונה ייכללו שני קורסי – "מבוא למשפט
עברי" )שעה אחת( ו"לימוד טקסטי סוגיות משפטיות בתלמוד" ,תרגיל ב  4שעות)!( זאת,
לצד לימוד "מבוא לתורת המשפט" ) 3שעות(" ,משפט חוקתי" ) 2שעות( ו"משפט רומי" )2
שעות( .ג בשנה השנייה הוצע לקיי קורס ב"סוגיות משפטיות בתלמוד" ,לצד קורסי
בדיני חיובי ודיני משפחה וירושה .לימודי המשפט העברי לא נפקדו ג מ השני
המתקדמות .בשנה השלישית הוצע לקיי קורס במשפט עברי ,שעתיי שיעור ,שעה תרגיל,
וכ ג בלימודי השנה הרביעית ,שעה שיעור ושעה תרגיל.
מעט המורי שלימדו בפקולטה למשפטי הצעירה )שהחלה את פעילותה במתח מנזר
רטיסבו ברחביה בחודש נובמבר  ,(1949דוגמת פרופ' נת פינברג ,פרופ' גד טדסקי ,צ"ע
בקר ,היו רחוקי מעולמו של חקר המשפט העברי ,א כי מרבית גילו כלפיו אהדה
רבה167.
בהיעדר תשתית הוראתית ומחקרית ראויה חיפשו פרנסי הפקולטה למשפטי כוחות
חדשי שיורו את מקצוע המשפט העברי .בתקופה מסוימת עסק במלאכה השופט ד"ר משה
זילברג 168.אכ ,למרות בקיאותו של זילברג במכמני המשפט העברי ,שהייתה בידו כ"גירסא

 166אי זה מקרה שהפקולטה למשפטי לא נוסדה ע שאר מחלקות האוניברסיטה בראשית ימיה,
בשנות העשרי של המאה העשרי .חלק מאנשיה ראו בהקמת פקולטה "מעשית" כזו פחיתות
כבוד ,והדגשת מקו המשפט העברי נועדה לשכנע שהיא לא תהיה כשאר אחיותיה שבחו"ל,
ולצד ההכשרה המעשית תכשיר את תלמידיה ג לעסוק במקצוע המיוחד והייחודי של
המשפט העברי.
 167ראו למשל את התבטאותו של טדסקי בישיבת המועצה המשפטית מיו  5בינואר  ,1948אמ"י
ג ,40/110/עמ' .2
 168משה זילברג נולד בשקודוויל שבליטא בשנת התר"ס– .1900את שנות נעוריו עשה בישיבותיה
המפורסמות של ליטא ,קל ,מיר ,סלובודקה ונובוהרדוק .בשנת  1920יצא לגרמניה וסיי את
לימודי המשפטי באוניברסיטת פרנקפורט ) .(1926בד בבד עסק בהוראה ובפעילות ציונית.
בשנת  1929עלה ארצה ,עסק בהוראה בתל אביב )עד שנת  (1931ועבד כעור די פרטי עד
שנת  .1949בשנת  1950נתמנה לכה בבית המשפט העליו ,ומשנת  1954כיה כפרופסור אורח
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דינקותא" ,ועל א 0סגנו ההוראה וההרצאה המרתק שלו ,ראשו ורובו לא היה נתו להוראת
מקצוע זה ,וודאי שלא למחקרו .את עיקר זמנו עשה זילברג בבית המשפט העליו ,שהוא
נמנה ע חמשת שופטיו הראשוני  ,וג בתחו האקדמי התמקד יותר בהוראת דיני
המשפחה ,תחו שהיה קרוב ללבו .למרות אהבתו הבלתי מוסתרת למשפט העברי169
עיסוקו ה È¯˜ÁÓבתחו זה היה דל למדי .יצירת המופת שלו" ,כ דרכו של תלמוד" ,היא
ניסיו מופלא לנתח ,באזמל חד ,את רזי ההיגיו התלמודי ,א בוודאי אי זה ספר מחקר
משפטי ,שיטתי ומובנה של חלקו המהותי של המשפט העברי.
לצד ד"ר זילברג לימד ג ד"ר זרח ורהפטיג 170שיעורי שוני שסבבו>הלכו את
המשפט העברי ודיני המשפחה .ד"ר ורהפטיג שימש יד ימינו של הרב הרצוג בניסיו

בפקולטה למשפטי באוניברסיטה העברית .עיקר מאמריו היו בתחו המשפט התלמודי:
"חוק ומוסר במשפט העברי" )התשי"ב(; "כ דרכו של תלמוד" )התשכ"ב( .ספרו „ÓÚÓ‰
) Ï‡¯˘È· È˘È‡‰ירושלי התשי"ח( ,שעניינו בדיני משפחה ,זיכה אותו בפרס ישראל .חלק
ממאמריו וספרו "כ דרכו של תלמוד" כונסו בספר ·‡,˙Â‚‰·˘ ÌÈ¯·„ ˙ÙÂÒ‡ :„Á‡Î ÔÈ
· ,(1981) ËÙ˘Ó·Â ‰ÎÏ‰ולימי ב ,(1998) ‚¯·ÏÈÊ ‰˘Ó È·˙Îוש ג באה ביבליוגרפיה של
כתביו.
 169לבד מאזכור המשפט העברי תדיר בפסקי דינו פעל ד"ר זילברג לעריכת "קודקס" חוקי חדש
על בסיס המשפט העברי .לשיטתו ,היה אמור קודקס זה להציע מערכת כוללת של נורמות
בתחומי המשפט האזרחי ,ואילו את מערכת הדי הפלילי ,או המשפט הבילאומי ,יש
להשאיר לדי הזר .ראו משה זילברג "לשאלת עריכת קודכס עברי"  ËÈÏ˜¯Ù‰ד .(1947) 262
 170ד"ר זרח ורהפטיג נולד בשנת התרס"ו– 1906בעיר וולקוביסק שבפל גרודנה ,פולי )כיו
בילרוס( .את ראשית חינוכו התורני קיבל בבית אביו ,הרב ירוחאשר ורהפטיג .בהיותו ב 16
עקר ע משפחתו לורשה ולמד בגימנסיה ובאוניברסיטה המקומית ,ש סיי את לימודי
המשפטי .במש כעשור שני עבד כפרקליט בורשה עד פרו מלחמת העול השנייה .בד
בבד עסק בפעילות ציונית ענפה במסגרת "המזרחי" ,ולמ שנת  1935כיה כסג יו"ר המשרד
הארצישראלי בפולי .לילה לפני פלישת הנאצי לורשה ברח ורהפטיג ע בני משפחתו ברגל
לכיוו היערות שממזרח לורשה .מש המשיכו לוילנה העצמאית ,ובסו שנת  1939הגיעו
לקובנה .בעיר זו עסק ורהפטיג בהצלת של אלפי יהודי ,דר מזרח אסיה .בשנת  1941הגיע
לארצות הברית ,ולאחר המלחמה נשלח פעמי מספר למחנות הפליטי באירופה כדי לסייע
בשיקומ .בחודש אוקטובר  1947עלה ורהפטיג לאר ונתמנה חבר הוועד הלאומי וראש
מחלקת החקיקה שלה .בי השאר כיה כחבר כנסת למ הכנסת הראשונה ועד התשיעית ,סג
שר הדתות ושר הדתות ) .(1974–1961ד"ר ורהפטיג נמנה ע מייסדי הפקולטה למשפטי
באוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בראיל ועוד .בשנת  1983קיבל את פרס ישראל על
"מפעל חיי בתחומי המשפט העברי" .לתולדותיו ראו זרח ורהפטיג ÈÓÈ· „È¯˘Â ËÈÏÙ
 ;(1984) ‰‡Â˘‰זרח ורהפטיג  ;(1988) ‰È„ÓÂ ˙„ – Ï‡¯˘ÈÏ ‰˜ÂÁזרח ורהפטיג ÌÈ˘ÓÁ
˘.(2002) 16–13 ˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆ‰ ı·Â˜ ;(1998) ‰˘Â ‰
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להטמיע את המשפט העברי במשפט המדינה 171והיה טרוד ,ראשו ורובו ,באות שני
בעשייה ציבורית ופוליטית .לאחר שזכה להימנות ע חותמי מגילת העצמאות ,עמד בראש
ועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת וניסה לקד באמצעותה כמה מעמדותיו בזכות עיצוב
פניה של הפרהסיה היהודית במדינה החדשה172.
173
ורהפטיג ג יז את הקמת מכו המחקר בעל הש המבטיח "המכו לחקר ˜ÂÁ‰
 174"È¯·Ú‰עוד בחודש תמוז תש"ח .מטרתו המעשית והיומרנית משהו הייתה – כ למצער
לפי קווי הפעולה שהותוו לו – "להכי קודיפיקציה של  ,‰¯Â˙‰ ËÙ˘Óכפי שהוא משתק0
במקורות ובתקנות של כל תקופות תולדותינו ,עד ימינו" .וכ הוגדרו תפקידי המכו175:
א .לסדר את החוק ה È¯·Úהמקורי סידור חדש מתאי לדרכי המחשבה של המשפט בימינו,
ולהכי לפי המתודות החדישות הצעות שיטתיות של ספרי חוקי בשטח המשפט והדיו
האזרחי )הצעות של קודקס אזרחי ופרוצדורה אזרחית(;

171
172
173
174

175

ראו ורהפטיג ,‰È„ÓÂ ˙„ – Ï‡¯˘ÈÏ ‰˜ÂÁ ,ש; זרח ורהפטיג "מגילת העצמאות ופקודת
סדרי השלטו והמשפט תש"ח ובעיות דת ומדינה" בתו ) 157 È‡‚¯˘ ¯ÙÒמרדכי אליאב
ויצחק רפאל עורכי ;(1981 ,חריס ,לעיל ה"ש .139
ראו הכה "מדינת ישראל ,כא מקו קדוש!" ,לעיל ה"ש .163
יזמה זו הייתה למעשה מעי "פרס ניחומי" שנית לאנשי החזית הדתית ,שביקשו לקבל
לידיה את תיק המשפטי בממשלה הראשונה ,א בקשת סורבה .ראו הכה "מדינת ישראל,
כא מקו קדוש!" ,לעיל ה"ש  ,172בעמ' .154–153
דוק" :החוק העברי" ולא "המשפט העברי" .כפי שמפורט להל ,ג במטרות המכו ובתיאור
שיטות העבודה שלו דובר על "משפט התורה" .השימוש במינוחי אלה ולא ב"משפט העברי"
כמוב לא היה מקרי ,ומבטא את המתח שבי חזו אנשי התנועה הציוניתדתיתלאומית
בהחייאת המשפט העברי ,שמתסמ בעיקרו על אדני חזו "דתי" ,לבי חזונ ה"לאומי" של
אנשי חברת "המשפט העברי" שחלק היו קומוניסטי .בסוגיה זו עסק בהרחבה רדזינר
"המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  .84וראו ש במיוחד ,עמ'  .105–99לימי
ורהפטיג עצמו "נכנע" לרוחות החדשות ,והחל עושה שימוש תדיר במונח "משפט עברי" .כ
לדוגמה קרא לספרו  .(1964) È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ‰˜ÊÁ‰בערוב ימיו א יצר ,מדעת או שלא מדעת,
זהות בי ה"הלכה"" ,משפט התורה" ו"המשפט העברי" .ראו לדוגמה מאמרו "משפט המדינה
וההלכה"  (1998) 131 Ï"Ê ıÈ˘ÙÈÏ ÈÏ˙Ù ¯ÎÊÏ ÂÈÏ„Ó ÌÈÓשבו כתב" :בכל הישיבות לומדי
 ,È¯·Ú ËÙ˘Óבכל הבתי לומדי ‚ ,‡¯Óלומדי והוגי  ."È¯·Ú ËÙ˘Óוראו רדזינר ש ,בעמ'
 104ובה"ש  .51בהקשר זה נעיר כי למיטב ידיעתי אלו אינו מתייחס בשו מקו )ואולי
מסיבות ברורות( לעמדתו הנחרצת והמסתייגת של ד"ר יצחק ברויאר )שככל הנראה היה אחד
הגורמי המרכזיי שהשפיעו על ֵאלו להתעניי בהחייאת המשפט העברי ,ולעסוק רוב ימיו
בלימודו והוראתו .ראו הרויהודה ,לעיל ה"ש  ,17בעמ'  7והמקור שנזכר ש( ,מדרכ של
אנשי חברת ה"משפט העברי" .ראו בהרחבה רדזינר ,ש ,ה"ש  ;36אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל
ה"ש  ,13בעמ' .1351
שנתו הממשלה תש"י ,עמ'  .139את הקמת המכו תיאר ג ורהפטיג בהרחבה בספרו חוקה
לישראל )לעיל ,ה"ש  ,(170עמ' 358–357
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ב .לברר בעיות משפטיות מסוימות הטעונות עיבוד מונוגרפי והשוואה ע חוקי העמי ;
ג .לבדוק את התחיקה השוטפת לאור החוק ה È¯·Úהמקורי ולעזור למשרד המשפטי
לבנות את התחיקה של מדינת ישראל 176;˙È„Â‰È‰ ˙È˜ÂÁ‰ ˙¯ÂÒÓ‰ ˙Â„ÂÒÈ ÏÚ
ד .לשמש מרכז  È¯·Ú‰ ˜ÂÁ‰ È¯˜ÂÁ ÏÎÏולהוציא כתב עת מוקדש לבעיות האמורות.
תכנית זו לא יצאה אל הפועל כמתוכנ אלא טיפי>טיפי ובאופ חלקי למדי .כפי שהעיד
ורהפטיג עצמו ,שר המשפטי ועוזריו לא הסכימו לתכנית הפעולה הרחבה של המכו אלא
ביקשו לצמצ את פעילותו למחלקה לייעו 8במשפט עברי לפעילות החקיקה של המשרד,
הא ותו לא 177.לאחר כשנתיי של פעילות הושלמו כמה הצעות חוק בשטח המשפט
האזרחי ,ניתנו כמה חוות דעת בשאלות משפטיות אקטואליות ,ונאס 0חומר לסידור חוקי
מקי 0בתחומי שוני  .מ"טעמי טכניי " ,כפי שהדבר הוגדר" ,לא עלה בידי הנהלת המכו
להגשי תוכניתה בנוגע להוצאת פרסומי ספרותיי " 178,והיא הסתפקה בהשתתפות בכתב
העת "יבנה" ,שיצא בעריכת המשפטית של מנהל המכו ,ד"ר ורהפטיג ואברה >חיי
פריימ הי"ד 179,ובהוצאת הקוב 8הראשו של "אוס 0פסקי הדי של בית הדי הגדול
לערעורי " 180.כעבור כמחצית השנה ,ולאחר שנבחר כחבר הכנסת הראשונה ,עזב ורהפטיג
את המכו והתמסר לעבודתו הפרלמנטרית.
בשל היעדר תקציב הול נמנעו ראש המכו מלגשת להגשמת תכנית הפעולה רחבת
ההיק 0להכנת סדרת חוקי שתתבסס על אדני המשפט העברי .עד מהרה נסגר ה"מכו",
ובמקומו נוצר התפקיד של "יוע 8למשפט עברי" 181,שאותו מילא בתחילה ד"ר מרדכי
מרכוס כה 182,ולימי לאחר פטירתו ,למ מחצית שנות החמישי וראשית שנות השישי
– מנח אלו ,שהחל עושה את צעדיו הראשוני בשדה המחקר של המשפט העברי183.

176
177
178
179
180
181
182

כא באה לביטוי עמדתו המוצהרת של ורהפטיג שעסק בנושא מתו אידאולוגיה .עמדה זו
שונה מעמדת רבי מאנשי התנועה ה"דתית לאומית" שתוארה בהרחבה במחקרו של רדזינר
"המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש .84
ראו ורהפטיג  ,‰È„ÓÂ ˙„ – Ï‡¯˘ÈÏ ‰˜ÂÁלעיל ה"ש  ,170בעמ' .358
שנתו הממשלה ,לעיל ה"ש .175
פריימ נרצח בשיירה שעלתה להר הצופי בחודש אפריל  ,1948ובפועל לא היה לו חלק
מכריע בעבודת העריכה של שנתו זה .ראו אפרי אלימל אורב ˜¯ ¯ÙÒ ˙Èכה 108–105
) ÈÈÒ ;(1949כב ,שג–שד ).(1948
הקוב הופיע בירושלי ,בשנת התש"י ,בעריכת ורהפטיג ובהשתתפות ש"ב פלדמ ,י"ז כהנא
ופ' גלבסקי.
בד בבד הקימה הרבנות הראשית ,בשיתו פעולה ע המרכז העולמי של "המזרחי" מכו
לחקר משפט התורה שעמד בהנחייתו של הרב הרצוג .בתקופת פעילותו הקצרה כראש המכו
הוציא ד"ר ורהפטיג אוס ראשו של פסקי די נבחרי מבתי הדי הרבניי.
ד"ר מרדכי מרכוס כה נולד בשוויי לאביו ,הרב ד"ר אשר )ארתור( כה ,שכיה כרב הקהילה
בבאזל ) ,(1926–1885שנמנה ע ידידיו של בנימי זאב הרצל ,והזמינו לקיי את הקונגרס
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בשנות החמישי הצטר 0לצוות מורי הפקולטה למשפטי ד"ר יעקב יוחנ רבינובי.8
חכ זה ,ששמו כמעט נשתקע כליל ,הקדיש את עיקר מעייניו למשפט העברי הקדו ,
וכתביו המעטי כמעט אינ נזכרי עוד184.
הציוני הראשו בעירו .מרכוס כה למד משפטי והיה למומחה במשפט בילאומי ובמשפט
עברי .מרכוס כה היה מקורב מאוד לראי"ה קוק )שעמו ג התכתב .ראו אגרות הראי"ה ,חלק
ד ,עמ' רכג( ולתלמידו הרב דוד כה ,ה"נזיר" .לאחר פגישתו ע הרב קוק יסד הרב דוד כה
"הנזיר" בבאזל ,ע ידידו ד"ר מרקוס כה ,את ה"קיבו אקדמי עברי" ,אגודה של סטודנטי
תורניי שנפגשו ללימוד משות ולשמיעת הרצאות תורניותמחקריות )ראו הראל כה
"לתולדות הרצי"ה והרב הנזיר" „ ;(2005) 16 È·ˆÏ È„Âהרב ארי יצחק שבט "על הלימוד
המדעי של הרב ה'נזיר' ויחסו של הרב קוק" ˆ ¯‰Âלא ) ,(2008וה"ש  30ש( .בשנת התרע"ז–
 1917הזמינו השניי את הרב צבי יהודה הכה קוק להשתת באספה הראשונה של "קיבו
אקדמי עברי" בבזל ,שנועד להתקיי בביתו של הרב אליהו בוצ'קו .בשנות מלחמת העול
השנייה סייע רבות לפליטי שברחו מגרמניה ומארצות אחרות והצליחו להימלט לשוויי.
בתו המלחמה היה מעורב בהקמת סמינר למורי בבאזל וכתב ערכי חשובי בענייני
המשפט העברי ב"לקסיקו היהודי" )בשני האחרונות נדפסו מחדש ערכי אלה כקוב
נפרד( .ע עלותו ארצה בשנת  1948עבד במשרד המשפטי .בניו ה המחנ וחוקר המקרא
ד"ר גבריאל חיי כה ,והמפיק ארתור כה .בי השאר סייע ד"ר מרכוס כה לד"ר זרח
ורהפטיג בעריכת הקוב השני של פסקי הדי של בית הדי הגדול לערעורי .על פעילותו
ותולדות חייו ראו מאמר שפרס בנו ,ד"ר ג"ח כה" ,מרכוס כה – פרקליט הענייני
הצודקי" .www.juedisches-recht.de/lex_cohn_anwalt_heb.php ,ראו עוד כה ˙ÂÈ‰Ï
 ,È„Â‰Èלעיל ה"ש  ,54בעמ' .286
 183לימי מילאו את מקומו פרופ' נחו רקובר )שא היה למשנה ליוע המשפטי לממשלה( ,ד"ר
שיל ורהפטיג וכיו מכה ד"ר מיכאל ויגודה כראש המחלקה למשפט עברי במשרד
המשפטי .כדרכו ,הפליג חיי כה ) ,È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ïלעיל ה"ש  ,54בעמ'  ,(256בשבח המשרה
וכתב כי "אי עוד מעשה חקיקה של ממש המובא לפני הממשלה והכנסת בלי שנושאו נחקר
תחילה ג מבחינת המשפט העברי" ,אול תיאור זה מוגז למדי .כ לדוגמה מתהלי הכנת
הקודיפיקציה האזרחית החדשה ,שנתגבשה לכלל תזכיר הצעת חוק דיני ממונות ,אולי מעשה
החקיקה הגדול ביותר שנעשה מעודו במשרד המשפטי )הכנתו ארכה כשלושי שנה,
בניצוחה של ועדה בראשות פרופ' אהר ברק( ,הודרו אנשי הייעו למשפט עברי במשרד ,ורק
לאחר שההצעה הובאה לכנסת ,עצר שר המשפטי י' נאמ את התהלי על מנת שאלה יוכלו
להעיר את הערותיה .ראו ג אביעד הכה "'אלה החוקי והמשפטי והתורות' – 'אלה
החוקי והמשפטי והתורות' – קודיפיקציה במשפט :בי מורשת ישראל לבי הצעת חוק:
קוב דיני ממונות" „ .(2005) 209 ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù Ûג המש דבריו של כה ש ,בדבר
ההישגי של המשפט העברי ,מפליגי ביותר .ראו ג רדזינר ופרידמ ,לעיל ה"ש .161
 184ראה לדוגמה מאמריו" :מדרש לשו הדיוט" ˙¯· ıÈכב " ;(1951)193ביאורי במקרא" ‡¯ı
 Ï‡¯˘Èג  ;(1954) 133לצד כתיבת כמה ערכי באנציקלופדיה המקראית )גאולת שדה ,גבול
הסגת גבול ,בתולה ,גירושי ,בעלות ,הלוואה( ובאנציקלופדיה העברית )אסמכתא ,אפותיקי,
הרשאה( ,עסק רבינובי בעיקר במשפט השוואתי בי המשפט העברי הקדו ,המשפט הרומי,
משפט המזרח הקדו והמשפט המוסלמי ,והמשפט האנגליאמריקאי .ראו למשל מאמריו:
"יסודות יהודיי בנוסחאות המשפטיות של בבל בתקופה הפרסית" ;(1953) 433 ÛÒ‡ ¯ÙÒ
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ג אוהד נוס 0גדול של חקר המשפט העברי 185,ד"ר חיי הרמ כה ,היוע 8המשפטי
לממשלה ולימי שר המשפטי ושופט בית המשפט העליו ,לא עסק כמעט בשני אלה
ב ¯˜ÁÓהמשפט העברי .זאת ,א 0על פי שהיה מראשי המדברי בשבח המשפט העברי
והעושי להחייאתו ולשילובו בשיטת המשפט הנוהגת עוד לפני הקמת המדינה 186,וכ
עשה ג במאמרי ובפסקי די רבי שכתב לאחר מכ .למעט כמה רשימות קצרות ,שאפשר
לראות בה ניצני מחקריי של ממש 187,ומחקרו על משפטו ומותו של ישו הנוצרי ,שבו
שילב ג עיסוק במקורות יהודיי  188,לא עסק ח' כה באות שני במחקר מעמיק של
המשפט העברי הלכה למעשה.
ע הצטרפותו של אלו לפקולטה ,תחילה כמורה זוטר ,עוזר הוראה בקורס להוראת
סוגיות משפטיות בתלמוד ,א ביתר שאת ע מינויו למורה של קבע ,חלה תמורה רבתי
בהוראת המשפט העברי בפקולטה הירושלמית .בכוח אישיותו ,בנוע הליכותיו ובכושר
ארגונו – שהביא להקמת המכו לחקר המשפט העברי יש מאי ,סוגיה שעליה נרחיב דברי
להל – הפ אלו את המשפט העברי למקצוע שאי אפשר עוד לזלזל בו .במידה רבה המודל
שהתווה אלו שימש ,ומשמש עד היו  ,לטב ולמוטב ,דג לבתי הספר למשפטי באר8
ובחו"ל ,למרות השינויי הרבי שחלו בו מאז ועד היו .
אכ ,כמו באשר למקו המשפט העברי בבתי המשפט ,ג כא התמונה מעורבת
ומורכבת 189.בתי הספר למשפטי ממשיכי מסורת שניצניה הופיעו ,כאמור לעיל ,עוד
בתקופת המנדט ומחייבי את תלמידיה ללמוד – ולו קורס מבוא – במשפט עברי.
ההכרה בחשיבות המשפט העברי שלטה בפקולטה הירושלמית לאור שני  ,א כי
ביטויה המעשי השתנה מעת לעת .במש עשרות שני נלמדו קורסי חובה במשפט עברי
בשנה הראשונה והשלישית ללימודי  ,ולצד הוצעו קורסי רשות וסמינרי  .מודל חלוצי זה

185
186
187
188
189

"המשפט העברי והמשפט האישלמי"  ËÈÏ˜¯Ù‰ח  .(1952) 31מגמה זו עולה בבירור מתקצירי
הרצאותיו שיצאו לאור בשני התשי"ד ,התשט"ו והתשי"ז ,בעריכת ד' קרניאלי ורות אשלבכר
)לימי :פרופ' רות לפידות( ,בוגרת המחזור הראשו של הפקולטה .כמו כ עסק בביאור
לשונות משפטיי שוני .ראו "לביאור המונח נזקקי" ˙ ˙ÂÈÙÏא .(1945)575
לגישה המסתייגת מיחסו האוהד של חיי כה למשפט העברי והמצביעה על מורכבותו ראו
בהרחבה רדזינר ופרידמ ,לעיל ה"ש .161
ראו חריס ,לעיל ה"ש  ,139בעמ' .43–42
ראו למשל הרצאתו בקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות" :הפקר בי"ד הפקר :לשיטת
של רבי יצחק ושל רבי אלעזר" „·¯ ˙Â„‰È‰ ÈÚ„ÓÏ ÈÚÈ·¯‰ ÈÓÏÂÚ‰ Ò¯‚Â˜‰ Èא .(1967)185
הופיע בתל אביב בשנת התשכ"ח–.1968
וראו לעניי זה הכה "עשיית עושר ולא במשפט העברי" ,לעיל ה"ש .53
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הועתק ג לבתי הספר למשפטי שהוקמו לאחר מכ באר ,8והדיו נשמעי עד היו
בתכניות הלימודי השונות ,א כי בהיק 0מצומצ בהרבה190.
ביטוי למתח שעוררה סוגיה זו נמצא בפרוטוקול מועצת הפקולטה למשפטי כבר בשנת
 .1953באותה שעה החלה הפקולטה בגיבוש תקנו לתלמידי  ¯˜ÁÓבמשפטי  .בסעי 3 0של
התקנו נאמר בהאי לישנא191:
כל מועמד שאינו מוסמ למשפטי של האוניברסיטה העברית ואי בידו
הוכחה על ידיעה יסודית של המשפט העברי ,חייב לעמוד בבחינה במשפט
העברי בהיקפו של לימוד המקצוע בפקולטה למשפטי Í˘ÂÓÓ „ÂÓÈÏ .
ÏÚ ‰ÁÎÂ‰Î Ï·˜˙‰Ï ÏÂÎÈ ‰‰Â·‚ ˙È¯Â˙ ‰Ó¯ ˙ÏÚ· ‰·È˘È· ÁÏˆÂÓÂ
.192È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ÚÈ„È
בדיו שנער על הצעת התקנו הסתייג פרופ' א' לבונטי מדרישה זו נחרצות .לדעתו ,זו
הייתה דרישה "לא רלבנטית" ,ולחיזוק טענתו הביא דוגמה מבית הספר למשפטי של
אוניברסיטת הרוורד ,ש אי דורשי מתלמידי מחקר את ידיעת המשפט המקובל .ג ד"ר
שלו גנוסר הצטר 0לדעת לבונטי והוסי 0שאפילו ממורי הפקולטה אי דורשי ידיעות
כאלה.
פלטיאל דייק ,אחד מהתומכי הגדולי בהטמעת המשפט העברי בלימודי המשפט
באר ,8ניסה למת את הסערה והעיר שבנושא זה קיימות שלוש גישות :האחת גורסת שיש
ללמוד מקצוע זה "כמו שלומדי משפט רומי" ,השנייה גורסת ש"יש לבסס את המשפט
כולו על המשפט העברי" ,ואילו הוא עצמו הציע דר שלישית ,דר ביניי  :לדרוש ידיעה
מספקת במשפט עברי כדי לאפשר שילובו ע המשפט הקיי בכל אחד מהמקצועות
המשפטיי .
בניסיו למצוא מוצא מהסב הציע ד"ר גינוסר לדרוש מהמועמד הכשרה מיוחדת
במשפט עברי א רק בנושא מחקרו ,וממילא לדו על הדרישות בכל מקרה לגופו.

 190פיתוח של תכניות "אשכולות" בלימודי המשפטי ,בעקבות המודל האמריקני ,הביא לכ
שכיו נותר רק קורס החובה בעינו )בהיק שנתי או סמסטריאלי( ברוב בתי הספר ,ולצדו
מוצעי קורסי רשות וסמינרי שהסטודנטי יכולי להשתת בה או לוותר עליה.
 191ארכיו האוניברסיטה העברית בירושלי ,תיקי הפקולטה למשפטי ,משנת  .1953הדברי
כלולי בחומר שהוכ לישיבת מועצת הפקולטה מיו .4.3.1953
 192זאת למרות השוני הרב – בתוכני הלימוד ,היקפו ומטרתו – בי מקורות ההלכה הנלמדי
בישיבות לסוגיה לבי מקצוע המשפט העברי כפי שהוא נלמד במוסדות האקדמיי .קשה
לדעת א בהצבת פטור זה גילו מנסחיו את בורות בתחו ,או שמא הייתה זו העלמת עי
מכוונת שנועדה למשו סטודנטי לפקולטה ולהקל עליה את דרכ בה.

70
z:\books\shaarey mishpat\6\2012-02-01\01-הכה.doc

שערי משפט ו תשע"ג

מנח ֵאלו :חכ המשפט וחכ במשפט

בשלב זה הצטר 0לדיו הער פרופ' ג' טדסקי ,בהערה מפתיעה במקצת" :המשפט העברי
משתיי אצלנו לתרבות המשפטית שלנו" ,אמר טדסקי˙‡Ó ˘Â¯„Ï ˘È Â˙ÚÈ„È ˙‡Â" ,
 .Â„ÈÓÏ˙Ó ‰˙Â‡ ÌÈ˘¯Â„ Â‡˘Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï ÂÏ˘ ÌÈ¯ÂË˜Â„‰אי להביא דוגמא ממורינו
שהרי מה אנו דורשי התמחות מעולה במקצועות מיוחדי ".
ג פרופ' פינברג ,שכאמור לעיל נמנה ע תומכי שילוב המשפט העברי בתכנית
הלימודי  ,הזדהה ע עמדתו של טדסקי ,והוסי" :0לא מתקבל על הדעת כי איש יקבל תואר
דוקטור באוניברסיטה העברית מבלי שידע משפט עברי ,בי שיישאר באר ,8בי שיצא
לחו"ל".
את הכ 0הכריע פרופ' בנימי אקצי .על א 0הערתו שהוא "מבי לרוח של ד"ר גינוסר
ושל מר לבונטי" ,ציר 0את דעתו לדעת התומכי בחיוב תלמידי המחקר בלימוד וידיעה
בסיסית של המשפט העברי .לדעתו ,הדבר אינו קשור בקביעת מקומו של המשפט העברי
במערכתנו המשפטית ,וא 0על פי שדרישות הפקולטה באוניברסיטה העברית בנידו זה
עולות על דרישותיה של אוניברסיטאות בחו"ל" ,הוא חושב את הדרישות לנכונות".
בהצבעה נתקבל סעי 3 0כפי שהוא – שלושה הצביעו בעדו ,שניי נגדו ,ואחד נמנע.193
במרוצת השני חלה שחיקה נמשכת והולכת בעניי זה לא רק בפקולטה הירושלמית
אלא ג בבתי הספר למשפטי שהוקמו אחריה ונבנו ,בעיקר  ,על בסיס המודל שהוצב בהר
הצופי .
באופ אבסורדי>משהו ,ככל שהל וגדל מספר החוקרי והמורי באקדמיה המשפטית
שהקדישו רוב זמנ לחקר המשפט העברי ,הוראתו ולימודו ,כ הולכת ופוחתת מכסת
השעות שבה נלמד המשפט העברי בבתי הספר למשפטי .

יד .ראשית צעדיו של מנח אלו בשדה המחקר
אחת השאלות הגדולות בבירור דרכו של כל חכ וחוקר נוגעת לזיהוי "מוקד הרעש"
לאיתור אותה נקודה ארכימדית שממנה מתחיל הכול .על דר הכלל חייו של אד  ,ובוודאי
דרכו המקצועית ,אינ בנויי מקפיצות חד>פעמיות ,מתמורות פתאומיות ,אלא ה תולדה

 193בפועל לא אכפו את ההחלטה והיא נותרה כ"אות מתה" .תיקו מסוי במישור הריאלי בא
בעשרות עבודות גמר שכתבו בוגרי הפקולטה למשפטי בשנות החמישי ,כתנאי לקבלת
התואר .רבי מה היו בעלי רקע במשפטו העברי ,וכתבו את עבודותיה בתחו זה .ראו
לדוגמה יגאל ארנו „) „ÂÓÏ˙· ÔË˜ ÈÈעבודת גמר ,הפקולטה למשפטי – האוניברסיטה
העברית.(1955 ,
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של תהלי רצו ,0אטי ,ארו וממוש ,שבמהלכו חול 0האד על פני נקודות ציו שונות,
בדרכו מנקודת ההתחלה לנקודת הסיו .
וע זאת כמעט תמיד קיימת אותה נקודת מפתח ,ציו דר שממנו והלאה הכול עוד לא
כפי שהיה .בענייננו אפשר לשאול מהי – וא בכלל קיימת – נקודת זמ אחת שבה מחליט
עור הדי מנח אלו ,בוגר ישיבת "חברו" ,להקדיש את חייו לקידו לימוד המשפט
העברי ,מחקרו והוראתו ,טיפוחו ופיתוחו ,והטמעתו בחברה הישראלית ובתרבות היהודית
בת זמננו .במילי אחרות :הא היעדי הגדולי שאות כבש במרוצת חייו היו פרי תכנו
מוקד  ,חלק מחזו – אולי מחלומות – מרחיקי ראות ,או שמא היו אלה יד המקרה ופרי
הגורל?
דומה שעיו בשנות עשייתו המוקדמות של אלו בשדה המשפטי לא יכלו להצביע
בבירור על ההמש .אכ ,ככל תלמיד ישיבה ,ובוודאי כשמדובר בשקד כמוהו ,עסק אלו
יומ ולילה בעיו בתלמוד ובמפרשיו .ג בחלו 0עשרות שני  ,כאשר כבר הגיע לפסגת
העשייה המדעית והיה לראש המדברי במשפט עברי בכל מקו  ,חת "פרס ישראל" ויושב
על כס השיפוט כמשנה לנשיא בית המשפט העליו של מדינת ישראל ,נזכר אלו בערגה
בשנותיו הטובות ביותר:
שנה לאחר שנה הייתי יושב ולומד יומ ולילה ,ע הפסקות קצרות לאוכל
ולמנוחה ,וזכיתי לקיי בעצמי "והגית בה יומ ולילה"È˙ÈÂÂÁ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ .
 ,‰˜ÂÓÚ‰Â ‰ÏÂ„‚‰ ˙ÈÎÂÈÁ‰Â ˙ÈÏ‡ÂË˜ÏËÈ‡‰לימוד תורה לשמה ,לימוד
לש לימוד ולא לש קבלת תעודה או אישור כל שהואÌÈ È˜ÓÚÓ· ‰ÏÈÏˆ .
 ,ÂÈ˘¯ÙÓÂ „ÂÓÏ˙‰תענוג רוחני שקשה לתארו194.
ויוש אל לב :אלו עצמו אינו מדבר על עיסוקו בישיבה בספרות השו"ת או בספרי פירושי
וחידושי שלימי היו מנת חלקו היומית .בשהותו בישיבה – כ שמעתי ממנו ג על פה –
עסק באות סוגיות ועיי באות ספרי המקובלי בעול הישיבות הליטאי :ש"ס ומפרשיו,
בעיקר בסדרי "נשי >נזיקי" ,רמב" ומעט ספרות הלכה .הא ותו לא.
באות שני מעצבות ומכוננות טר עיצב אלו את חזונו הגדול להעמדת המשפט
העברי על תלו כדיסציפלינה מדעית נפרדת" ,חי הנושא את עצמו".
יתר על כ :ג בשני שבה למד בבית הספר למשפט וכלכלה בתל אביב ,ש רכש את
השכלתו המשפטית ,א 0לא בתקופת שירותו כתובע כללי ,בתקופת עבודתו הקצרה במשרדו
של חותנו עו"ד בוקסבוי  ,או בכהונתו הקצרה כמזכיר ועדת הכספי – בכל אלה לא ניכרה
באלו התשוקה לייסד משהו חדש ,שונה מכל מה שהיה עד לאותה עת.

 194אלו "יובל החמישי של מדרשיית נע" ,לעיל ה"ש .6
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זרעי השינוי החלו לנבוט בשנות עשייתו במשרד המשפטי  ,בראשית שנות החמישי .
על רקע ה"מדבר" המחקרי וההוראתי בשדה המשפט העברי ,שתואר לעיל ,פעל אלו כיד
ימינו של חיי כה 195במחלקת החקיקה של משרד המשפטי .
בעבודתו זו ביקש אלו מעת לעת להתחקות על עמדת המשפט העברי בסוגיה מסוימת,
שעמדה על סדר היו המשפטי ,וא 0נת לה ביטוי במאמרי שהוציא מתחת ידו 196.באות
שני  ,בתהלי אטי א רצי 0ומתמש ,אפשר לגלות את ניצני ה"מהפכה" ,אותה תמורה
רבת משמעות שהפכה עיסוק אקראי ,נקודתי ,ספציפי ,לחזו רחב יריעה ורב היק ,0של בניי
"המשפט העברי" .כ לדוגמה במאמרו הפרוגרמטי הראשו" ,עשירי ה המקורות הללו",
שהתפרס בשנת  197,1956שבו הדגיש את מקו המשפט העברי ותרומתו האפשרית
למשפט הישראלי ,וכ בכמה מאמרי נוספי  .אכ ,המאמרי הראשוני היו קצרצרי
והופיעו בביטאו משפטי דל תפוצה ולא עוררו הד רב .ג מאמריו הבאי  ,שפורסמו

 195בי השניי שררה ידידות רבת שני .חיי כה עשה את ראשית צעדיו בעול המשפט המעשי
במשרדו של עו"ד מרדכי בוקסבוי ,חמיו של אלו .כשפרש חיי כה מכהונתו בבית המשפט
העליו ,כתב אלו לכבודו "מגילת פרישה" בסגנונו המיוחד ,שהועתקה על גבי קל ונמסרה
לשופט הפורש .ע פרישתו של אלו מבית המשפט נתבקש חיי כה "לגמול" לו וכתב
לכבודו "מגילת פרישה" משלו ,שהייתה תלויה בחדר עבודתו של אלו .היחס הח בי
השניי ,שנמש שנות דור ,בא לביטוי בדברי הערכה חמי שכתבו השניי איש על רעהו .ראו
לדוגמה כה "על המשפט העברי בחיינו" ,לעיל ה"ש  ,85וראו ש ,לצד דברי שבח מופלגי
)בעמ'  ,(286–285ג דברי ביקורת נוקבת )בעמ'  289ואיל(; ראו ג כה  ,È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ïלעיל
ה"ש  ,54בעמ' ") 316אני חושב שספר זה ]=המשפט העברי[ הוא ממש מעשה גאוני ,אבל ג
הוא לא השיג מטרה זאת ]=של הכרת המשפט העברי[ .הע ארצות נשארה כפי שהיתה;["...
ש ,בעמ'  438 ,385–384 ,329וה"ש 189א; ש ,בעמ'  ,453ביקורת על פסיקתו של אלו
בעניי  ;ÒÏ„‰מנח אלו "לכבודו של חיי כה" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂו–ז –1979) 7
 ;(1980ודברי ההספד שכתב "'לדלות ממקורות מחצבתנו שלנו ,דברי חכמי ,להאיר עיניי
ולשמח לבבות' – לזכרו של ר' חיי הכה" ˜¯ .(2003) 39 ,3 ËÙ˘Ó‰ ˙Èלצד זה לא היסס
אלו לבקר את חיי כה ,א כי עשה זאת ,כדרכו ,בעדינות עוקצנית .ראו למשל אלו ËÙ˘Ó‰
 ,È¯·Ú‰לעיל ה"ש  ,13בעמ'  79ה"ש  ,47ש הוא מכנה את דברי חיי כה "דעה תמוהה
שהמחבר ]=חיי כה[ עצמו ,כנראה חזר בו הימנה לאחר מכ" .ברור לי שאלו ידע היטב
שחיי כה לא חזר בו ,א בדבריו ביקש "לסנגר" ,בדר עקיפה ,על ידידו משכבר הימי
)והשוו רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84סו ה"ש  .(199דר זו הייתה
אופיינית לביקורתו של אלו ,שלא אחת נאמרה ונכתבה בלשו מושחזת ועוקצנית ,א בסגנו
עדי ,שיש לקראו היטב ,בעיקר "בי השורות" .ראו למשל את מאמר הביקורת החרי שלו על
פסק די ·· :ÈÏאלו "אלה ה אמרות אגב" ,לעיל ה"ש .61
 196ראו למשל מאמריו המקצועיי הראשוני שהוציא בדפוס" :היש למנהל העיזבו קניי בו?"
 ËÈÏ˜¯Ù‰יא " ;(1955) 205חוק הגנת הדייר"  ËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁא ,גיליו ) 4 ,18התשט"ו(; "הבא
מ הדי הנו כנדו"  ËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁא ,גיליו ) 8 ,19התשט"ז(.
" 197עשירי ה המקורות הללו"  ËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁא ,גיליו ) 6 ,22התשט"ז(.
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בביטאו המשפטי "הד המשפט" 198,שער עמיתו למחלקת החקיקה יוס 0חריש 199,היו
יותר דיווח על עבודתו השוטפת של אלו במשרד המשפטי מאשר חזו פור 8דר .כעבור
שנתיי  ,בשנת  1958ואיל ,החל אלו מפרס עוד ועוד מאמרי שקראו להטמעת המשפט
העברי במערכת המשפט הישראלית וא 0התוו את הדרכי לכ 200.באותה עת א 0החל אלו
להשתת 0בעשייה ציבורית ,חו>8משפטית ,למע קידו המשפט העברי .כ ,למשל ,השתת0
בדיו ער שהתקיי בחוג המשפטני של המפד"ל>המזרחי והפועל המזרחי בירושלי ,
בשנת התשי"ז– ,1957בעקבות הופעת ספרו של הרב יעקב משול גינצברג ,מחבר הספר
"משפטי לישראל" .הרב גינצברג הרצה על נושא "האשמה ]=הפללה[ עצמית על פי
משפט התורה" 201,עמד על האפשרות להתקי תקנות לצור השעה במסגרת ההלכה שייתנו
מענה לשאלות של קיו חברה מודרנית וביטחו המדינה על פי התורה .בדבריו הגיע

198

199

200
201

למרות דלות תפוצתו היחסית ואופיו ה"מעורב" ,חצי מקצועי–חצי פופולרי ,נדפסו בביטאו
זה כמה מאמרי חשובי ביותר .לענייננו ראוי להזכיר את מאמרו של השופט ש"ז חשי,
שהיה תקציר הרצאה שנשא לפני עורכי די חדשי ,ועסק בחשיבות המשפט העברי תו
הדגשת התנ" .תחת הכותרת "התנ" – ספר הספרי של המשפט")!( כתב חשי" :פרקליט
בור בענייני משפט עושה מלאכתו רמייה .א מי שאינו יודע ולא שמע מעול על החטא
הקדמוני ,אבי אבות כל החטאי והעוונות והפשעי שבעול ,אינו יכול להיחשב לאד
משכיל ,על כל פני לא לפרקליט יהודי משכיל .ועל החטא הקדמוני מסופר דווקא בספר
'בראשית' ולא בהאלסבורי ובקני או ברוסל וגלנוויל ויליאמס ובשאר ספרי על עוונות
וחטאי ...לא ימוש מפיכ ספר התנ" ,זה האוצר היקר ביותר שהותיר לנו הגניוס היהודי,
והגית בו יומ ולילה .כלו נאה לנו לאנשי המשפט באר אבות ,לעמוד מרחוק ,להתייחס
בזלזול או אפילו בשוויו נפש בלבד לאוצרות תרבותנו?"; ש"ז חשי "התנ" – ספר ספריו
של המשפט" דברי בטקס הסמכת עורכי די חדשי ) 356 ,19 ËÙ˘Ó‰ „‰התשי"ח(.
בי השניי שררו יחסי ידידות בשל רקע הדומה .שניה היו בני אותו גיל .יוס חריש גדל
בירושלי ,וא הוא ,כאלו ,למד תקופת מה במכינה של ישיבת "חברו"" ,תפארת צבי" ,עד
גיוסו לצבא הבריטי ולימי לצה"ל .לאחר המלחמה פנה חריש ללימודי משפטי בפקולטה
הצעירה בירושלי ,ולאחר כהונה קצרה כדובר משרד המסחר והתעשייה וכעוזרו של השר דב
יוס עבד במחיצת חיי כה ,במחלקת הייעו והחקיקה שבמשרד המשפטי .על פועלו
המשפטי ,בעיקר בתקופת כהונתו כיוע משפטי לממשלה ,ראו דינה זילבר ·˘–224 ˜ÂÁ‰ Ì
.(2013) 248
ראו לדוגמה "ההתיישנות במשפט העברי"  ËÈÏ˜¯Ù‰יד ;(1958) 279–243 ;189–179
"המשפט העברי במשפט המדינה – כיצד?" „ ˙ÂÚי .(1959)15
כמוב שהכותרת" ,משפט התורה" ,שהופיעה ג בכותרת המשנה של ספרו – "החוק הפלילי
ודיני העונשי בזמ הזה ,לפי  ,‰¯Â˙‰ ËÙ˘Óהתלמוד והמפרשי" ,ביטאה את עמדתו של הרב
גינצברג ,שבדומה לרבי מעמיתיו הסתייג מהשימוש ב"משפט העברי" ומהתוכ שהסתתר
מאחריו .על פועלו של הרב גינצברג ,ובמיוחד על העיסוק במשפט הפלילי במקורות המשפט
העברי ,והבעייתיות המלווה אותו ,ראו רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש
 ,84בעמ'  121וה"ש  ,108ובעמ'  135–137וה"ש .159 ,156
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למסקנה שיש סמכות לגדולי ההלכה ,בתיאו ע ראשי המדינה ,לחוקק "תקנות שעה"
שייעשו "לצור השעה או מדי המלכות" ,ומטרת "לעשות סייג לתורה" .לאחר ההרצאה
התעורר דיו ער שהשתתפו בו כמה משפטני  ,ובה הרב שאר ישוב כה ,שבאותה עת כיה
כמנהל מכו הרי פישל ,מנח אלו ,השופט יעקב בזק ,הרב ד"ר י"ז כהנא ,הרב בנימי
ליפקי ואחרי 202.
בד בבד החל אלו מפרס את חזונו ג בבמות פופולריות יותר 203.במאמר שפרס
בשבועו הדתי הנפו" 8עי בעי" )שלימי שינה את שמו ל"פני אל פני "( ,לכבוד פרשת
משפטי  ,תחת הכותרת "פרשת משפטי מאז ועד עתה" 204,נת אלו ביטוי לחזונו הגדול.
כבר במאמר קצר זה אפשר למצוא את המאפייני שייחדו את מפעלו של אלו :הכרה
בחשיבות הרבה של מקורות המשפט העברי ג בתקופה הבתר>תלמודית; חשיבות של
תקנות הקהל לפיתוח המשפט העברי והתאמתו למציאות ימינו; קריאתו להשבת עטרת
המשפט העברי ליושנה במדינת ישראל" .ע תקומת מדינת ישראל" ,כותב אלו –
"היה מוב מאליו שלא תיתכ עצמאות ממש ,גאולה רוחנית וחברתית של
ישראל ,בלי פרשת משפטי שנאמרה בסיני .א בתקופת העשור הראשו
של חידוש עצמאותנו המדינית היה משפט המדינה ,מלבד החלק הד בדיני
אישות ,כמעט רובו ככולו עדיי סמו לשולחנ של כמה וכמה אומות
העול  ,ובתוכ א 0חלק ניכר מהחוק האזרחי המבוסס על הלכות הדת
המוסלמית .וא מעט מזעיר נקלט בו ממשפט  .˙È¯·Ú‰ ‰ÎÏ‰‰וכל כ
למה? ודאי הרבה חוסר אמונה בתורה מסיני עושה ,הרבה התלישות
הרוחנית הכללית עושה ,א ג הרבה והרבה גור אחר ,עקרוני ומהותי,
עושה .והרי כ לימדנו רש"י ,רב של ישראל ,מיד בתחילתה של פרשתנו:
']=ואלה המשפטי אשר[ אשר תשי לפניה – אמר לו הקב"ה למשה :לא
תעלה על דעת לומר אשנה לה הפרק וההלכה שתיי או שלוש פעמי עד
שתהא סדורה בפיה כמשנתה ,ואיני מטריח עצמי להבינ טעמי הדבר
ופירושו ,לכ נאמר' :אשר תשי לפניה ' ,כשולח הערו ומוכ לאכול
לפני האד ' א אמנ חפצי אנו כי מחוקקי ושופטי ישראל ידונו דיניה

 202דיווח על הדיו התפרס בעיתו  ‰Ùˆ‰מיו .24.12.1957
 203כ לדוגמה מאמרו על "המשפט העברי במערכות משפטה של מדינת ישראל" ˘11 Ë ˙ÂÁÂÏ
).(1958
 204מנח אלו "פרשת משפטי מאז ועד עתה" ) 18 ,8 ÔÈÚ· ÔÈÚהתשי"ח(.

75
.docÔ‰Î‰z:\books\shaarey mishpat\6\2012-02-01\01-

אביעד הכה

שערי משפט ו תשע"ג

על פי  205,‰¯Â˙‰ ÈËÙ˘Óלא נוכל לדבר זה א יעלה על דעתנו לומר לה
'נשנה לכ את הפרק וההלכה כפי שהיא סדורה במשנה' ,כי ‰¯Â„ÈÒ
]הדגשה במקור[ של ההלכה אי בו כדי לענות על צרכיו של המשפט ב
זמננו .שונה היא הטרמינולוגיה המשפטית 206,שונה הוא הרקע של בעיות
דורנו מאלה של הדורות שקדמו לו ,ועל כולנה – בעקבות החטא שחטאנו
במאתיי השנה האחרונות בהליכה גוברת והולכת לערכאות – חלק ניכר
של בעיות תקופתנו ,המסחר ,הבנקאות ואמצעי ההובלה החדישי
המפותחי  ,לא נידונות כל עיקר בהלכה העברית .יש למצוא את פתרו כל
אלה בדר ההכנה ,העיבוד וההשלמהÌÈÈÂˆÓ‰ ˙¯‚ÒÓ‰Â ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ ,
 .˙È¯·Ú‰ ‰ÎÏ‰· ÍÎ Ì˘Ïעלינו להטריח את עצמנו להבי את 'טעמי הדבר
ופירושו' ,לצלול במי האדירי של  ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘‰וספרות הפוסקי ,
ולהעלות ממקורות לא אכזב אלה את אוצרות ההלכה המשפטית העברית.
על  207ÂÈÏÂ„‚Â ¯Â„‰ ÈÓÎÁלעיי ולחקור ,לתק ולהשלי כפי כוח
וסמכות  ,ואזי נשי את המשפט העברי לפנינו כ'שולח הערו ומוכ
לאכול לפני האד ' .והיה כי כ ,נזכה ויקויי בנו דבר תורתנו' :ומי גוי גדול
אשר לו חוקי ומשפטי צדיקי ככל התורה הזאת'".

 205במאמר זה נוקט אלו במינוח מתחל .הוא מדבר על "ההלכה ה ,(!)"˙È¯·Úעל "המשפט
העברי" ועל "משפטי התורה".
 206הטרמינולוגיה השונה הייתה אחד המניעי הגדולי שהביאו את אלו לעסוק במפתוח ספרות
השו"ת ,תו התאמת התוכ המהותי והמינוח עתיק היומי למינוח המשפטי המודרני .לעניי
זה ראו אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13בעמ'  ;72–71מבוא למפתח השו"ת של חכמי
ספרד וצפו אפריקה ,ירושלי התשמ"א .ראו עוד לעניי זה אביעד הכה "עו"ד יישמע? על
פרקליטי ועורכי די"  ÌÈËÙ˘Óכה  ;(1995) 459הכה "עשיית עושר ולא במשפט העברי",
לעיל ה"ש  ,53בעמ' .192
 207יוש אל לב שאלו מציב אתגר זה לפני "חכמי הדור וגדוליו" ולא לפני "חוקרי המשפט
העברי" .לעניי זה ראו רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ' –117
 .118כפי שציי רדזינר בצדק ,יש לבחו סוגיה זו בהקשרה הרחב יותר ,של רכישת
ה"מונופול" על העיסוק בהלכה ובתנ" )ראו כה  ,È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ïלעיל ה"ש  ,54לפי המפתח
בעמ'  515תחת הכותרת "מונופולי אורתודוכסי" ,ודבריו הנוקבי בד"נ ' ÛÒÂÈ 23/69
 ,ÛÒÂÈ‰Ó‡ÏÒפ"ד כד)" :(1970) 809 (1התורה לא בשמי היא לאמור זקוקי אנו לבית די
רבני שיעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענה לנו"( ,ועל מינוי הסמכות הרבנית ,שבאה
לביטוי בי השאר בשאלת הרכב האספה הבוחרת את הרבנות הראשית .לסוגיה זו ראו אביעד
הכה "הרבנות הראשית לישראל :היבטי משפטיי" בתו :Ï‡¯˘ÈÏ ˙È˘‡¯‰ ˙Â·¯‰
˘·) 159 ‰„ÂÒÈÈÏ ‰˘ ÌÈÚאיתמר ורהפטיג ושמואל כ" עורכי.(2002 ,
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אכ" ,כדאמרי אינשי :בוצי בוצי מקטפיה ידיע" 208,וכבר "במעלליו יתנכר נער ,א ז
וא ישר פעלו" 209.דברי נוקבי אלה שכתב אלו הצעיר ,ב ה> ,35ליוו אותו כל ימיו.
במקומות שוני  ,לרבות במאמרו זה ,עמד אלו על כ שבעקבות האמנציפציה במאה
הי"ח חל שבר גדול בעולמו של המשפט העברי ,והפנייה לערכאות משפט זר פגעה פגיעה
קשה ,אולי אנושה ,ביכולת התחדשותו של המשפט העברי .בעניי זה ציטט את דבריו
הנכוחי של רבי שמואל אבוהב ,מגדולי רבני איטליה במאה הי"ז ,שבדברו על הרעות
שנובעות מהפנייה לערכאות של גויי  ,כתב" :ועוד יש בה משו מניעת תלמוד תורה,
שבכל המקומות שדני די תורה ,מעשי בכל יו  ,הביאו לעיו ראוי להלכה למעשה,
והמשא ומת לתכלית זו ,ÌÂÈ ÏÎ· ˙Â¯Â¯·Â ˙Â·Â¯Ó ˙Â˘„Á ˙ÂÎÏ‰ Ì„È· ‡ˆÓÂ ...ומחלוקת
כזו בבעלי דיני  ,עליה ייאמר שהיא לש שמי  ...ספרי שאלות ותשובות שיצאו לאורה
מאלה המקומות כ יעידו"210.
מסיבה זו נטה אלו חסד לספרות המשפט העברי שנוצרה בארצות המזרח בכלל
ובצפו>אפריקה בפרט 211.היות שרוחות ההשכלה והאמנציפציה הגיעו אליה רק בתקופה
מאוחרת יחסית ,ובמינו נמו ,המשיכה היצירה ההלכתית>משפטית של "אב העזר"
ו"חוש המשפט" – להבדיל מהחלק הרליגיוזי>פולחני של "אורח חיי " ו"יורה דעה" –
להדהד בה עוד במש שני רבות והביאה לפיתוח עצו של המשפט העברי והתאמתו
למציאות המשתנה .ומסיבה זו נטה אלו חסד מיוחד לתנועת הקיבו 8הדתי 212,מאחר שסבר
כי בה יהיה אפשר להחיות מחדש את תקנות הקהל ולהפו את המשפט העברי מ"ממדרש"
ל"מעשה" ,ומהלכה מופשטת וערטילאית לאורח חיי מציאותי.
הימי – סו 0שנות החמישי וראשית שנות השישי – היו ימי גדולי למערכת
החקיקה של המדינה הצעירה שביקשה לעצב לה מערכת חוקי משלה ,שאינה נסמכת רק
על הדי האנגלי או על שיטות משפט אחרות .בניצוחו של ח' כה ,היוע 8המשפטי

208
209
210
211
212

ברכות מח ,ע"א ,בתרגו מילולי" :כמאמר האנשי :דלעת דלעת ,מגידולה ניכרת",
ומשמעותו :טיבו של אד ניכר מראשיתו.
משלי כ ,יא.
ספר ה'זכרונות' ,ד סח ,ע"א.
לעניי זה ראו בהרחבה מנח אלו ,38–15 Â¯Â„Ï ÌÈ˜ÒÂÙÎ Â˜Â¯Ó ÈÓÎÁ – ˙ÂÁÈ˙ÙÂ ‰ÎÏ‰
) 78–73ספריית הבמה ליהדות אקטואלית ,המרכז לתרבות ולחינו של ההסתדרות הכללית
של העובדי בא"י ,התשמ"ה(.
אי זה מקרה שאת אחד מספריו הראשוני ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó È˜ÂÁ· ˙È˙„ ‰˜È˜Á ,לעיל ה"ש ,14
הוציא אלו בהוצאת הקיבו הדתי .במש שני היה אלו ב בית בקיבוצי התנועה ,וא
השתת בדיו העקרוני שנתקיי במסגרתה בעניי החלת תקנות הקהל .ראו מנח אלו
"למהות של תקנות הקהל ומשמעות לחברה הקיבוצית" ‰¯·Á‰Â ËÙ˘ÓÂ ˜ÂÁ – ÌÈ„ÂÓÚ
) 26 ˙ÈˆÂ·È˜‰התשכ"ד( .וראו להל ,ה"ש  .250השוו כה  ,È„Â‰È ˙ÂÈ‰Ïלעיל ה"ש  ,54בעמ'
.291
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לממשלה ,עמלו אנשי מחלקת החקיקה במשרד המשפטי על ניסוח ועיצוב נורמות חדשות
בעיקר בתחומי המשפט האזרחי 213.אלו הצעיר לימי בשדה המשפט הופקד על הכנת
"חומרי גל " מהמשפט העברי ,כדי לבחו את שילוב האפשרי – תו התאמה והסתגלות –
למערכת המשפט הישראלית המודרנית .גישה זו זכתה ג לברכתו של שר המשפטי דאז
פנחס רוזנבליט )לימי רוז( ,שנהג לצטט לעתי מזומנות מעל במת הכנסת דברי הסבר
לחקיקה המוצעת שהכי לו מנח אלו.
באות שני החלה מתגבשת בקרב מנח אלו ההכרה כי אפשר ,רצוי ואולי א 0חובה,
לתת למשפט העברי משקל רב יותר בשדה המעשה .לא רק עיו תאורטי מופשט אלא
בחינה ,עיו ופעולה שמטרת התאמתו למשפט הנוהג הלכה למעשה והטמעתו בו .ייתכ
שבמודע או שלא במודע נענה בכ לקריאותיו של חיי כה מערב הקמת המדינה ולאחריה,
להימנע מהחמצת שעת הכושר ולעשות את הדרוש להתאמת המשפט העברי ,או לפחות
חלקי הימנו ,במשפט מדינת ישראל214.

טו .חירות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי
מתו עשייתו המעשית במשרד המשפטי  215נתעורר אלו להשלי בד בבד את מסלולו
האקדמי ,בכתיבת עבודת מחקר לתואר דוקטור .ש  ,בינות לספרי  ,הנ 8כנראה החזו
הגדול בדבר "החייאת המשפט העברי" ,חזו שחרג הרבה מעבר לכתיבת עבודת דוקטור
ולעשייה אקדמית ,ופר 8לו נתיבי לעבר מפעל גדול בהרבה.
לאחר כמה תעיות ותהיות 216בסו 0שנות החמישי קבע את נושא העבודה והעמידו על
נושא חירות הפרט בדרכי ההוצאה לפועל בעניינ של חייבי  ,ובמיוחד בנושא מאסר על
חוב אזרחי ,נושא שנידו באות ימי במערכות החקיקה.

213
214
215
216

משהו מאווירת הימי אפשר למצוא ביומניו של איש המחלקה ,ד"ר אורי ידי )הינסהיימר(,
שנתפרסמו ב.(1990) ÔÈ„È È¯Â‡ ¯ÙÒ
לעניי זה ראו כה "דאגה ליו מחר" ,לעיל ה"ש  ,164בעמ'  ;46–38חיי ה' כה "דאגה של
יו אתמול"  ‡¯ÂÒב ) 2התשי"ז–התשי"ח(.
ראו דברי ההקדמה שכתב לספרו  ,Ë¯Ù‰ ˙Â¯ÈÁלעיל ה"ש  ,14בעמ' כו.
כפי שלמדתי מפי אלו עצמו ,את עבודת הדוקטור שלו החל לכתוב בהדרכת מורו הנער בחוג
לתלמוד .וא סמלי הוא שא על פי שראה את עתידו האקדמי בתחו מחקרו של ËÙ˘Ó‰
 ,È¯·Ú‰פנה תחילה – בהיעדר בררה אחרת – למדרי שהיה חוקר ˙ „ÂÓÏמובהק .בר
משהביא לפניו את ביכורי עבודתו ,שבה נזכרו עבודותיה של חוקרי תלמוד אחדי ,ביטל
אות המנחה במנוד ראש ובהינ יד והורה לסטודנט הצעיר למחוק את שמ מעבודתו .אלו
הצעיר ,שלא הסכי לכ ,ויתר על הדרכתו והחל לכתוב עבודה חדשה בהדרכתו של השופט
ד"ר משה זילברג.
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מלבד התרומה הגדולה שבבירור הסוגיה שעומדת במרכז מחקר זה היה חידוש ממשי
בבחירת נושאה .באות שני עמד המשפט הציבורי בשולי מחקר המשפט העברי ,שהיה
מצומצ בלאו הכי )והתמקד כאמור לעיל במשפט המקראי והתלמודי( .עיקר מעייניה של
חוקרי המשפט העברי הספורי היה במשפט האזרחי והפלילי.
אלו לא רק בחר נושא מובהק מתחו המשפט הציבורי" ,חירות הפרט" ,אלא א 0בח
אותו לאורה של תורת זכויות האד  ,שכעבור עשרות שני עתידה הייתה לעמוד במרכז
השדה המשפטי ,באר 8ובעול  .בכ הקדי אלו במידה רבה את זמנו.
תו כדי עיסוקו במחקר זה קבע את דרכו בחקר המשפט העברי ואימ ,8במידה רבה
בהשפעת מורשתו של א"ח פריימ 217,את השיטה ה"דוגמטית>היסטורית" 218,שפניה
צופות לא רק פני עבר ,כלפי חקר תולדות המשפט העברי ,אלא ג כלפי הווה ועתיד ,בהנחת
תשתית ומצע לשילוב המשפט העברי הלכה למעשה במשפט מדינת ישראל .בכ נטה אלו
מדר המחקר שהתמקדה רק במשפט התלמודי 219ולא הסתפק ג בניתוח הפ המשפטי
גרידא ,דר שמקובלת על מקצת חוקרי המשפט העברי בימינו220.

217
218

219

220

הד ל"שיח ושיג" שניהל ע מחקרו של פריימ עולה ממקומות רבי בספר .ראו ההקדמה
ל ,Ë¯Ù‰ ˙Â¯ÈÁלעיל ה"ש  ,14בעמ' כג וה"ש  ;2ש ,עמ' כד וה"ש .4
על דר מחקר זו דובר כבר בראשית המאה הקודמת בישיבת היובל של חברת "המשפט
העברי" ,שנתכנסה ברוסיה בשנת  .1917ראו  È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ב  .(1927) 220לשיטת מחקר זו
ראו בהרחבה אברה חיי פריימ  ,ÔÈ‡Â˘Â ÔÈ˘Â„˜ ¯„Òמבוא ) ;(1945אלו ,Ì„‡‰ „Â·Î
לעיל ה"ש  ,14בעמ' כ ,ובהקדמה למהדורה הראשונה ,בעמ' כג–כז; כה "דאגה ליו מחר",
לעיל ה"ש  ,164בעמ'  ;38שמואל שילה „ ;(1974) 1 ‡È„ ‡˙ÂÎÏÓ„ ‡Èאלימל וסטריי
) È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ÔÈ‡Â˘È ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂÏÈÚעבודה לש קבלת תואר דוקטור ; (1990 ,רו
קלינמ ) 3 È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ÔÈÈ˜‰ ÈÎ¯„· ÌÈ¯ÁÂÒ‰ ‚‰Óעבודה לתואר דוקטור . (2000 ,א
השוו לדבריו של ברכיהו ליפשי ˜ ,(ÌÏ˘ÓÂ ˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡) ‰ÈÈÓ ‰·¯„· ‰ÈÏ Ìבהקדמה
בעמ' ו )עבודה לש קבלת תואר דוקטור ËÂ˜Ï Ô˙È˘ ‰„ÈÁÈ‰ Í¯„‰" :(1979 ,היא דר
המחקר ההיסטורי ."...„ÂÓÏ˙‰ Ï˘ È‚ÂÏÂÏÈÙליישו דר מחקר זו בדור החוקרי שלאחר
אלו ראו וסטריי ,ש; יחיאל שמעו קפל È‰Ï˘ „Ú ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· ÊÎ˘‡· Ï‰˜ ˙ÂÎÏ‰
 ;(1994) Â"Ë‰ ‰‡Ó‰קלינמ ,עבודה לתואר דוקטור ,ש :רו שלמה קליינמ „¯ÔÈÈ˜ ÈÎ
 .(2013) ‰È¯ÂËÒÈ‰Â ‰ÈÏ‡È¯ ,ËÙ˘Ó – È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· ¯ÁÒÓ È‚‰ÓÂראו ג הכה ˙Â˘¯Ù
˙˜ ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· Ï‰˜‰ ˙Âלעיל ה"ש  ,87בעמ' .31
דוגמת מחקריו הרבי של שלו אלבק ,שנטה לדר התפיסה ההרמונית של משפט התלמוד,
או חוקרי אחרי שנטו לדר הניתוח הנהוגה במדע התלמוד המודרני .ראו לדוגמה אריה
אדרעי ‡ (1993) 11 ˘È¯ÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â·ÂÁÏ ÌÈ˘¯ÂÈ‰ ˙ÂÈ¯Áעמיחי רדזינר '˙ÂÒ˜ ÈÈ„' ˙Â„ÂÒÈ
· (2001) È„ÂÓÏ˙‰ ËÙ˘Óוראו ש ,מבוא ,9–7 ,שג הגדרת ה"משפט התלמודי" אינה עשויה
מקשה אחת; יצחק ברנד  .(2002) ÌÈ‡¯ÂÓ‡Ï ÌÈ‡˙ ÔÈ· – ÌÈË˘ÙÂÓ ÌÈÒÎ· ˙Â‡˜ÒÈÚראו
ש ,עמ'  5–4על קשיי "הזהות העצמית" של העוסקי בתחו זה.
דוגמת מחקרו של יעקב חבה  .(2000) È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· Áˆ¯ ˙¯È·Ú· È˘Ù‰ „ÂÒÈ‰ראו ש,
בעמ' .14–13
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יתר על כ :המעיי בקפידה בפרקי המחקר השוני יגלה שבעבודת הדוקטור שלו זרע
אלו את הזרעי שיצמחו לימי לחיבורו המונומנטלי – "המשפט העברי – תולדותיו,
מקורותיו ועקרונותיו" .במחקרו זה ,על "חירות הפרט בדרכי גביית חוב" ,כבר עומד אלו
על מקומ של המנהג ,ה"סברה"" ,תקנות חכמי "" ,פרשנות" ו"תקנות הקהל" בעיצוב
המסכת המשפטית של ההוצאה לפועל במשפט העברי ,פרקי שישמשו אותו לימי להצבת
אבני פינה לחיבורו הגדול.
>
את עקרונות שיטת המחקר המכונה בפיו "הדר הדוגמאטית היסטורית" ,ניסח אלו
בבהירות ובתמצית בהקדמתו למהדורה הראשונה של מחקרו על חירות הפרט .וכ הוא
מעיד על עצמו221:
במחקרי נקטתי בדר הדוגמאטית>היסטורית; דוגמאטית – בירור ממצה של
כל די והלכה מבחינה משפטית>הלכתית ,והיסטורית – מיקו היסטורי נכו
של כל די ,ככל האפשר ,בתקופה בו הוא נשנה או נקבע.
דר משולבת זו יש בה כדי להעמידנו על מהותו ותוכנו של העיקרו
המשפטי ,על שלבי התפתחותו ועל גורמי חברתיי וכלכליי שוני
שביסוד שלבי אלה .החלוקה ההיסטורית היא לתקופת המקרא ,התלמוד,
הגאוני והתקופה הרבנית.
כא סטה אלו במקצת מדרכו של פריימ .לעומת פריימ שבחר "להתעל " כמעט כליל,
בכוונת מכוו ,מתקופת המקרא והתלמוד ,בחר אלו לחלק את המשפט העברי לארבע
תקופות עיקריות :תקופת המקרא ,תקופת התלמוד )והמשנה בכללה( ,תקופת הגאוני
והתקופה הרבנית .בעשותו כ שילב את ראשוני החוקרי שהתמקדו רק בשתי התקופות
הראשונות ע אס 0ופריימ ,שהתמקדו בשתי האחרונות .בכ הדגיש אלו שמחקר "כלל>
תקופתי" אכ צרי להיות כזה ,על פני כל התקופות ללא ויתור על תקופה מסוימת ,תהא
הסיבה אשר תהא.
יתר על כ ,פריימ סיווג את "התקופה הרבנית" עצמה לארבע תקופות משנה ,ואילו
אלו מסתייג משיטת תיקו" 0טכנית" זו בנימוק ששיטה זו אינה יפה לכל נושא ונושא222.
אלו ממשי ומונה שבחה של שיטה "דוגמטית>היסטורית" זו:

 221אי צרי לומר שלא די בעדות זו של המחבר אלא יש לבחו את המחקר עצמו ולבחו א
אמנ הל בדר שהציב לעצמו .בדיקה כזו מעלה שלמעט חריגות בודדות ,במחקר זה אכ
נוטה אלו לצעוד בעקיבות ובשיטתיות בדר שכבש לעצמו.
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דר מחקר זו במשפט העברי ,רב וגדול שכר עמלה ,ה מבחינת העמידה על
ההתפתחות שבנושא המשפטי המסוי  ,וה מצד התגלות הגורמי
החברתיי והכלכליי השוני שביסודה של התפתחות זו.
א נראה שבכ לא סגי˜Ù˙Ò‰Ï ÏÂÎÈÂ È‡˘¯ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ¯˜ÂÁ ÔÈ‡ .
·‚ ,‰Ï‡ ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈÈÈÚ Ï˘ „·Ï· ‰ÚÈ·˜·Â ÈÂÏÈכי א ˘ ÂÈÏÚ ‰ÓÂלהציג
לעצמו את השאלה העקרונית :כיצד מאמ 8לו המשפט העברי שינויי
והתפתחות אלה כחלק מהותי של מערכת דיניו ,ומה ה הדרכי המשפטיות
שבה נוקט המשפט העברי כדי לתא בי ההלכה הקיימת ובי ההלכה
המתחדשת223.
דומה שבקביעה אחרונה זו עובר אלו משדה המחקר העיוני>תאורטי מופשט לאחת הזירות
)שעוד ידובר בה להל( החשובות בעיניו :התאמת המשפט העברי שמ העבר לצורכי
ההווה ולמע העתיד .וכא הב שואל :האומנ מחקר משפטי עיוני אינו רשאי להסתפק
בגילוי הזרמי התת>קרקעיי  ,המשפטיי  ,החברתיי והכלכליי  ,שפועלי ומשפיעי על
תופעה מסוימת מבלי שתהא "שומה עליו" להציג לעצמו את השאלה העקרונית הנזכרת?
אי זאת אלא שהרצו "לחבר" בי ההלכה הקיימת לבי זו המתחדשת ולהפו את המשפט
העברי כלי מעשי לקבלת המשפט המודרני עומד ביסודה של גישה זו.
מכא עובר אלו לתיאור שני הצירי שעליו בנויה שיטתו המחקרית :ציר המקו וציר
הזמ ,תו שהוא נות את דעתו ,בזהירות הראויה ,על שרירותיות שקיימת לעתי בחלוקה
למרכזי גאוגרפיי שוני :
נוס 0לחלוקה זו מבחינת הזמ ,מוש הדגש ג על החלוקה מבחינת
המקו  ,לפי המרכזי השוני של תפוצות היהדות .למותר לציי ולהדגיש
שאי בחלוקה גיאוגרפית זו משו התעלמות מ הקשר ,בכתב ובעל פה,
שהיה קיי בי המרכזי השוני  ,ומעובדת היסוד שחכמי ההלכה שבכל
המרכזי חיו ,פירשו ודנו באות מקורות תלמודיי ורבניי גופ .
א חלוקה גיאוגרפית זו חשיבות מרובה לה משתי בחינות :האחת – פרטי
ודרכי המשפט העברי שבמרכז זה או אחר הושפעו מ התנאי הכלכליי
והחברתיי וכ מ האוטונומיה הפנימית והשיפוטית המיוחדי למרכז
" 222לא קבעתי מראש תחומי זמ קבועי בתו תקופות אלה ,כיוו שאי חלוקות נוספות אלה
עולות בקנה אחד ע ההתפתחויות שחלו בנושא הספר ,ואי בה כשלעצמ כדי להביא
להסקת מסקנות מיוחדות" –  ,Ë¯Ù‰ ˙Â¯ÈÁלעיל ה"ש  ,14בעמ' כג.
 223ש ,מבוא בעמ' כג–כד.
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פלוני מסוי  ,ותנאי אלה לעתי קרובות שוני היו ,באותה תקופה עצמה,
ממרכז אחד למשנהו;
והבחינה השניה – לא תמיד קיי היה הקשר מהכא להת ומהת להכא...
אלו אינו מסתפק בהדגשת שיטת המחקר ודרכו אלא ממשי וקובע את "גבולות הגזרה"
של מחקרו ,שבמידה רבה יש בה המש לגישת הנזכרת של אס 0ופריימ ,ובשונה ממצע
המחקר ששימש את רוב המכריע של חוקרי המשפט העברי בדורות קודמי :
ארשה לעצמי להצביע על שני ענייני נוספי בדר מחקרו של המשפט
העברי .העניי האחד – הצור במחקר כל>תקופתי˙ÚÈ·˜Ï Ì„Â˜ È‡˙Î ,
224.‡Â‰˘ ‡˘Â ‰ÊÈ‡· È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ Â˙„ÓÚ
מוב ואי צרי לומר כי יש מקו  ,ולעתי א 0נודעת חשיבות מיוחדת,
למחקרו של עיקרו משפטי כפי שהוא משתק 0בתקופה מסוימת מתקופות
המשפט העברי .א מחקר חד>תקופתי זה אינו מצביע על עמדת המשפט
העברי – כמשפט כולל ושל – באותו נושא מסוי  ,אלא על חוליה אחת
בלבד ,קדומה או אחרונה ,מתו ההשתלשלות הארוכה של המשפט העברי
]ההדגשות כא ובכל מקו אחר ה שלי אלא א צוי אחרת – א"ה[.
כדי לעמוד על  È„ÂÒÈ‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰של כל נושא מנושאי המשפט העברי ,שומה
על החוקר לעמוד על היקפו הכלל היסטורי,Û˙Â˘Ó‰ ‰ÎÓ‰ ˙‡ ˙ÂÏ‚Ï ,
‡˙  ÔÂÎÈ˙‰ ÁÈ¯·‰שבשלבי ההיסטוריי השוני שבאותו נושא משפטי,
כדי למצוא ולקבוע את העיקרו הבסיסי שביסוד כל התקופות כול.
ניסוח "הנחת העבודה" של אלו גור 0למדי .בבסיסו עומדת הנחה גלויה ומפורשת ,שלפיה
בכל סוגיה וסוגיה משפטית אכ קיי "עיקרו יסודי" העובר כחוט השני בי בתריה
בתקופות ובמרכזי השוני  .הוא הדי להנחת עבודה בדבר "מכנה משות ,"0שכביכול קיי
בכל עניי ועניי ,ועל החוקר מוטלת החובה לגלותו .אכ ,בסוגיות רבות שמ המשפט

 224על א סיוגה לאלתר של קביעה זו "תו כדי דיבור" בפסקה הבאה ,ניסוח זה גור מדי
לטעמנו .בכלל ,דומה שקשה לדבר על "עמדתו של המשפט העברי באיזה נושא שהוא" ,שהרי
המשפט העברי אינו עשוי מקשה אחידה ,ולנוכח ריבוי הדעות והמחלוקות שמצויות כמעט
בכל נושא ונושא בעול המשפט ,לכל היותר אפשר לדבר על מגמה רווחת שעולה מתו
מקורות מסוימי של המשפט העברי ,או מתו עמדת של חכמי מסוימי.
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העברי קשה מאוד ,א בכלל אפשרי ,לגלות את קיומו של "מכנה משות "0או "עקרו
יסוד"225.
בהמש הדברי  226ממשי אלו וטווה את חוטי הגבול של מצע המחקר" :עניי אחר
שיש לענות בו הוא  ‰·Â¯Ó‰ ˙Â·È˘Á‰שיש לייחס לתקופה  ˙È„ÂÓÏ˙>¯˙·‰להתפתחותו,
ומתו כ למחקרו של המשפט העברי".
כאמור ,עיסוק במקורותיה של ספרות זו ,ה ספרות הפירושי והחידושי ה ספרות
הכללי והפסקי  ,א בעיקר ספרות השו"ת – השאלות ותשובות – של בני התקופה ,היו
מעיקר תרומתו וחידושו של אלו לבית המדרש של חקר המשפט העברי.
אלו לא נאה דרש אלא ג נאה קיי  .במחקרו על "חירות הפרט בדרכי גביית חוב
במשפט העברי" באו לביטוי כל העקרונות הנזכרי  .המחקר הול ומשתלשל למ תקופת
המקרא ,שלגביה מושווי דיני מאסר החייב לשיטות המשפט של המזרח הקדמו ,דר
תקופת התלמוד שבה נית מקו ג להשוואה למשפט הרומי ,עבור לתקופת הגאוני ועד
לתקופה הרבנית ,שהיא עיקרו של הספר .בהליכתו בנתיבי החיבור השוני עומד אלו –
כאס 0ופריימ לפניו – על צירי הזמ והמקו ובוח את התפתחות המאסר על החוב בצורה
שיטתית מבחינה כרונולוגית וגאוגרפית כאחד.
אכ ,מאפיי חשוב של מחקר זה הוא לא רק יישו השיטה הדוגמטית>היסטורית והיקפו
ה"כלל>תקופתי" אלא ג  ‡˘Âהמחקר 227.בניגוד לקודמיו ,אלו אינו מצטמצ עוד
ב"תחו המושב" המסורתי של חוקרי המשפט העברי ,קרי המשפט הפרטי ודיני המשפחה,
אלא פור 8גבולות ועוסק בעיקר בתפר שבי דיני ההוצאה לפועל ודיני המשפט הציבורי
שעד לאותה שעה כמעט לא בא זכר  228בספרות המחקר במשפט העברי .עצ הדיבור

225
226
227
228

לעניי זה ראו חבה ,לעיל ה"ש  ;220הכה  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó· Ï‰˜‰ ˙Â˜˙ ˙Â˘¯Ùלעיל ה"ש
.87
 ,Ë¯Ù‰ ˙Â¯ÈÁלעיל ה"ש  ,14מבוא בעמ' כד.
בי שהייתה זו החלטה מכוונת ,שעלתה "במחשבה תחילה" ,ובי שהייתה זו תוצאה של
עיסוקו בהצעת חוק ההוצאה לפועל במסגרת עבודתו במשרד המשפטי ,התוצאה הביאה
לשינוי תחומי המחקר במשפט העברי.
לניסיונות קודמי" ,מקומיי" בעיקר ,ראו למשל י"ש צורי ˙È¯·Ú‰ È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙Â„ÏÂ
) ;(1931שמואל אייזנשטדט "לחקר משפטנו הפומבי"  È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰א  ;(1918) 8פלטיאל
דיקשטיי "תקנות ועדי פולי וליטא על הבורחי"  È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰א  ;(1918) 29י' יהושפט
"שלטו החוק"  È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ג  .(1928) 1אכ ,ג במחקרי אלה ,למרות השימוש בספרות
השו"ת והתקנות ,בלט היעדר השיטתיות .ראו לדוגמה הערתו של אלו ב ,Ë¯Ù‰ ˙Â¯ÈÁלעיל
ה"ש  ,14בעמ'  174ה"ש  240על מחקרו הנזכר של דיקשטיי על "תקנות הבורחי" .אי צרי
לומר שהמקורות שקיב אס בחיבורו על "העונשי אחר חתימת התלמוד" כוללי חומר
חשוב ורב ער לפ הפלילי של תחו המשפט הציבורי .ראוי להזכיר כמוב את תרומתה
הגדולה של הספרות הרבנית הענפה – לא המחקרית – בתחו זה ,שהושפעה במידה רבה
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בכותרת הספר 229בשפה חוקתית מובהקת ,של "חירות הפרט" 230,היה בו חידוש מרענ
וחשוב במחקר המשפט העברי .יתר על כ :מאחר שמאסר חייבי כור עמו שאלות יסוד
בתחו מערכת היחסי שבי היחיד ל"יחד" ,הפרט והקהילה>הציבור ,כמו ג ל"זכויותיו"
של החייב ,נזקק אלו בדר הילוכו לבירור סוגיות יסוד במשפט הציבורי העברי :הכרעה על
פי עקרו הרוב ,כבוד האד >החייב וחירותו ,תקנות קהל ופרשנות וכיו"ב .וממילא פתרונ
של שאלות אלה לא היה יכול לבוא במסגרת מצע המקורות הקלסי של חוקרי המשפט
העברי הראשוני – המקרא ,המשנה והתלמוד – אלא היה חייב להיסמ על מגוו עצו של
מקורות ,שעיקרו חובר בתקופה הבתר>תלמודית.
השימוש במקורות המגווני הוא מסימני ההיכר המובהקי של מחקריו השוני של
אלו .בדומה לאס 0ופריימ ,אלו לעול אינו מסתפק בספרות ה"קלסית" של בית המדרש
היש 231,קרי מקרא ,משנה ותלמוד ,והחיבורי העיקריי של ספרות חידושי התלמוד
וספרות הפוסקי  .כל הספרות היהודית לגווניה השוני משמשת לאלו אבני בניי לחיבורו.

מהתנועה הציונית ומהקמת המדינה וביקשה להתייחס אליה ואל מוסדותיה ושאלותיה
בקטגוריות הלכתיות .למשל ,חיבוריה של הרבני שלמה גור ,חיי הירשנזו ,אליעזר יהודה
וולדינברג ,שאול ישראלי ,שמעו פדרבוש ואחרי .לעניי זה ראו בהרחבה מאמריAviad :
Hacohen, “Religious Zionist Halakhah” – Is It Reality Or Was It A Dream?, in
RELIGIOUS ZIONISM POST DISENGAGEMENT: FUTURE DIRECTIONS 315 (C.I. Waxman ed.,
).2008

 229אכ ,יש לית את הדעת על כ שבגו הספר מדבר אלו על הרבה ˙ ÌÈÎחוקתיי מובהקי,
א לאו דווקא ב"ה˘ ‰Ùהחוקתית" המקובלת בימינו ,שבה תופס השיח החוקתי מקו מרכזי
ביותר בעול המשפט הישראלי .למשל ,נמנע אלו מלעשות שימוש רב במונח היסוד של
המשפט החוקתי ב ימינו ,ה"זכויות" למיניה וסוגיה ,כמו ג במונחי רווחי אחרי דוגמת
"צנעת הפרט" .מרתקת בעניי זה היא ההשוואה שבי המינוח שבספר לבי המינוח שנזכר
בפסק הדי בעניי פר"ח ,שנספח למהדורתו החדשה ,ורווי מונחי "מודרניי" )במידה רבה,
בהשפעת חוקי היסוד החדשי( ,דוגמת כבוד האד ,זכות ,תכלית ראויה ,מידה העולה על
הנדרש וכיו"ב.
 230סקירת תולדות המחקר המשפטי הישראלי תגלה שבתחומי המשפט הציבורי על שני ענפיו –
החוקתי והמנהלי – נכתבה בישראל באות שני ספרות מועטת למדי .ודאי שהכתיבה
המחקריתאקדמית בתחו זה הייתה שולית למדי ביחס למחקר המשפט הפרטי או הפלילי.
א על פי שבתי המשפט ,ובמיוחד בית המשפט הגבוה לצדק ,עסקו לא מעט בסוגיות
חוקתיות ,מעט מאוד ספרות משפטית נכתבה בעניינ )לבד מרשימות קצרצרות שהיו בעיקר
ביקורות "נקודתיות" על פסקי די בודדי .רק למ שנות השמוני ואיל ,החלו להופיע ספרי
רחבי היק על המשפט הציבורי ,ומגמה זו הלכה ונתחזקה ע חקיקת חוקי היסוד בשנת
 .1992על רקע זה בולט הייחוד שבחיבורו של אלו עוד יותר.
 231כ במחקריו ,וכ בפסקי הדי שכתב בבית המשפט העליו .ראו מיכאל קורינאלדי "מפתח
הפסיקה הכולל יסודות מ המשפט העברי ,של השופט מ' ֵאלו" נספח ל ÌÈËÙ˘Óכה 1
).(1995
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לצד המקורות הקלסיי הוא מרבה להשתמש בספרי שו"ת ,מה כאלה שחוקרי קודמי
מיעטו להשתמש בה  ,בספרי תקנות ,ביוגרפיות של חכמי  ,פנקסי קהילות ,מילוני  ,אוספי
החוקי של המזרח הקדו  ,קובצי המשפט הרומי ,וכמוב בספרות החדשה לא רק בתחו
חקר המשפט אלא ג בתחו ההיסטוריה והספרות 232,הפילוסופיה והדרוש.
הגדלה ניכרת של מצע המחקר ,ברכה מרובה יש בה בהרחבת אופקיו של המתבונ .ע
זאת יש בה ג שני חסרונות עיקריי  :האחד ,מרוב העצי וגודלו של היער אי החוקר יכול
תמיד לנתח במדויק את התופעות השונות .ריבוי המקורות אינו מאפשר תמיד למתבונ
לעמוד כראוי על מאפייניה של כל תקופה ותקופה ,ועל הקווי הסמויי שחוצי אותה .יתר
על כ :לא פע באה הרחבה זו על חשבו ניתוח המקור הבודד ,ה מצד אמינותו ומקורותיו
שלו ה מצד ניתוחו הפילולוגי.
דוגמה בולטת לכ יש במחקרו החלוצי של אלו" ,חירות הפרט" :לצד ריבוי המקורות
שאלו משתמש בה  ,וכמודגש לעיל ,בולט היעדר הכמעט מוחלט של השימוש בכתבי יד,
ה של התלמוד ה של ספרות הראשוני  233.לעומת דר המחקר הפילולוגית>היסטורית
שהייתה מקובלת באותה תקופה ממש בחוג לתלמוד של האוניברסיטה העברית )שכזכור,
אלו עשה בו את לימודיו לתואר שני( ,אפשר שהייתה בכ כמעט התרסה גלויה ,משל ביקש
אלו לומר :למרות חשיבות העיסוק בכתבי יד )שראשיתו בשינוי שחל במדעי היהדות
הקלסיי  ,ועיקרו הסטת נקודת הכובד מ העיסוק בתוכ המקורות 234להתמקדות ועיסוק,
כמעט מוחלט ,בבחינה פילולוגית מדוקדקת של נוסח  ,תולדותיה  ,כתבי היד שלה
וענפיה ( ,אי להפו עיקר לטפל ולהפ .לעניי זה נזקק כעבור שנות דור ,כאשר אמר
בהתייחסו למחקר מדעי היהדות בשנות האלפיי :
אליבא דידי ,מ הראוי שג עצ המחקר יתרכז  ¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈבתוכ וברעיונות
הגלומי בנושא ,מאשר עיו  ÈÂ‡¯‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ÔÓ ‰·Â¯Óבכתבי יד,
בנוסחאות וכיוצא באלה .כ ,דר משל ,עיו בנושא הלכתי והדיו בו בשל
ההתפתחויות שחלו בו מראשיתו ,לתקופותיו ולתפוצותיו עד ימינו>אנו,
והרקע להתפתחויות אלה ,ומקורות היצירה שאפשרו התפתחויות אלה,
חשיבות מרובה נודעת לו ג לציבור רחב של שוחרי חכמה ודעת ,יותר

 232אופיינית לעניי זה היא שימושו בספרו של שייקספיר  ,‰ÈˆÂÓ ¯ÁÂÒ‰לצורכי מחקרו.
 233למעט מקרי בודדי .ראו למשל  ,Ë¯Ù‰ ˙Â¯ÈÁלעיל ה"ש  ,14בעמ'  134ה"ש  .90ג כאשר
אלו משתמש בכתבי יד ,הוא עושה כ דר כלל בעקבות חכמי שקדמו לו ,ולעתי רק
מכליה .ראו ש.
 234על התמקדות ראשוני החוקרי במדעי היהדות בתולדות ההלכה גופה ראו אפרי אלימל
אורב "שלשה מורי התלמוד של הסמינר בברסלוי" ) 785 DAS BRESLAUER SEMINARטיבינג
.(1963
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מאשר מחקר פילולוגי המדבר ,בדר הטבע ,לציבור קט ומצומצ
בלבד235.
ג פרט טכני ,שולי למדי ,שנוס 0לחיבור זה מסמל חידוש 236במחקר המשפט העברי.
כוונתנו למפתחות המפורטי שבאו בסו 0החיבור :לצד מפתח הענייני הרגיל ,שבא דר
שגרה בספרי הרבה ,בא כא מפתח מפורט ביותר לפי המקורות השוני  ,עד למקור הבודד,
ולצדו מפתח לחוקי ולפסקי הדי השוני  .עניי טכני זה מאפשר לקורא למצוא את
מבוקשו בשני'ת ועל נקלה ,ג כאשר עניינו הוא לא בתוכ הספר אלא בפרשנות מקור שהוא
עוסק בו לעניי אחר לחלוטי .דומה שיש כא יותר מאשר סת רצו להקל על הקורא .כפי
שנזכר לעיל ,כיוו אלו את מחקרו לא רק כלפי "יודעי דת ודי" אלא ג לכל אות
משפטני העוסקי במלאכת המשפט תדיר ,א אינ יודעי כמעט דבר על המשפט העברי,
מקורותיו ותכניו .מפתחות אלה פותחי לה שער גדול ,ויש בה – לצד סגנו הכתיבה
הרהוט והקריא – כדי לאפשר ג לה  ,ולא רק לחובשי הספסלי בבית המדרש היש ,לבוא
בשערי המשפט העברי.

טז .המשפט העברי – תולדותיו ,מקורותיו ,עקרונותיו
החיבור המפורס ביותר של אלו ,וללא ספק "גולת הכותרת" שלו ,ה> chef-d’oeuvreשלו,
הוא ללא ספק חיבורו המונומנטלי "המשפט העברי" ,שהופיע לראשונה בשנת התשל"ג.
כפי שמלמד תוכנו של הספר ,אי זה ספר מחקר במוב הרגיל 237אלא מעי ספר מבוא כולל
ומקי 0לתולדות המשפט העברי ,מקורותיו ועקרונותיו ,הדרכי שבה המשי ליצור ולפתח
את מוסדותיו המשפטיי  ,לצד סקירה מקיפה על מקורותיה הרישומיי >ספרותיי של
מערכת משפט זו 238.כלשו כותרת המשנה של הספר.

235
236
237

238

"הקונגרס העולמי השניעשר למדעי היהדות – דברי פתיחה" .(1998) 11 ,38 ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó
מפתחות מפורטי כגו אלה אפשר למצוא ב"אוצר הגאוני" לבנימי מנשה לוי ,אלא שש
המוקד ,מטבע הדברי )לאור התקופה שבה עוסק הספר( ,הוא בסיווג הענייני והנושאי
השוני ולא במפתוח המקורות.
ראו הקדמתותקוותו של אלו למהדורה הראשונה ,בעמ' טו" :הספר אינו מיועד ללומדי
ולחוקרי המשפט העברי בלבד ,וא לא למשפטני בלבד .מקווה אני שימצאו בו עניי כל מי
שעולמה של ההלכה קרוב לעיונו וללבו ,וכל מי שמבקש לעמוד על גופי דברי בתורתה של
היהדות בכלל".
ראו את כותרת המשנה של הספר והקדמת אלו למהדורה הראשונה ,בעמ' יג .כמעשהו
ב"חירות הפרט" ג כא הקדי אלו דברי בשבח המחקר הכללתקופתי תו שהוא שב
ומדגיש את חשיבות העיסוק במשפט העברי בתקופה הבתרתלמודית ,והעיסוק בכל תחומי
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יתרונו הגדול של ספר זה ,בניגוד לספרי שקדמו לו בתחו זה 239,הוא בשילוב
האורגני שיש בו של ה"דינרי " ע ה"זוזי " ,של שאלות ה"מקרו" הגדולות ע שאלות
ה"מיקרו" ,הפרטי ופרטי הפרטי ; של העקרונות הכלליי ע העיו במקורותיה  ,תו
הדגמת בתחומי משפט שוני  .את גישתו זו ,כגישה עקרונית הראויה ללימוד והוראת
המשפט העברי ,מציע אלו בראש ספרו:
דומה שבכל עיו ולימוד לא די בהצגת הנושא הנדו ובדיו בהתפתחויות
שעברו עליו ובחילוקי דעות והבעיות השונות הכרוכות בכ.
בדר זו אמנ מובא הנושא לידיעתו של הלומד והמעיי ,א הוא נשאר
מנותק מ המקורות שבה מצוי ושמה נשאב החומר ששימש יסוד לבניי,
עומד על תלו ושל בהיקפו ,המובא בפניו.
˘È ,Â· ¯·Â„Ó˘ ÔÈÈÚ‰ ˙‡ Â˘Ù·Â ÂÏÎ˘· ˘ÂÁÈ ÔÈÈÚÓ‰Â „ÓÂÏ‰˘ È„Î
ÌÈ·Ï‰Â ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ Â˘ÓÈ˘˘ 240ÌÓˆÚ ˙Â¯Â˜Ó· ÔÂÈÚ·Â ÔÂÈ„· ÂÙ˙˘Ï
¯Â‡È˙ ‡¯Â˜ ˜¯ ‡Ï ¯ÙÒ· „ÓÂÏ‰ ‡ˆÓ ÍÎ ÍÂ˙Ó ...ÂÈÙÏ ‚ˆÂÓ˘ ÔÈÈ·Ï
‰ÎÏ‰‰ ÌÏÂÚÏ ‡· Â‰È¯‰Â ,‰ÙÂ‚ ‰ÎÏ‰· ÔÈÈÚÓ ‡Ï‡ ,‰ÎÏ‰Ï ¯˘˜· ‡˘Â‰
– ÚÂ·˜Â ÈÂˆ¯ Á¯Â‡Î ˙ÂÁÙÏÂ – ˙È· Ô·Î ‡Ï‡ ıÂÁÓ ÏÎ˙ÒÓÎ ‡Ï
241.ÌÈÙ·Ó
תקוותו של אלו – שהספר ישמש פתח לרבי שייכנסו דרכו לעולמו של המשפט העברי –
נתממשה .בתו תקופה קצרה הפ ספר מבוא זה לאחד הספרי הנפוצי ביותר בתחו
מדעי היהדות242.

239
240

241
242

המשפט העברי ,לרבות תחומי המשפט הפלילי והציבורי .כמו כ הוא מדגיש את הזיקה שבי
המשפט להיסטוריה ואת חובת העוסק במשפט עברי להיזקק לפ המעשי של שילובו בחיי
המשפט המעשיי במדינת ישראל.
דוגמת "תולדות ההלכה" ו"תולדות הפוסקי" של חיי טשרנובי )רב צעיר( .על גישתו
בחקר ההלכה והמשפט העברי ראו רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש ,84
ה"ש  160 ,19והמקורות שנזכרו ש.
תרומה חשובה ליישו גישה זו הרי אלו באחד החיבורי האחרוני שיצאו מתחת ידו.
בספרו האנגלי ) ,JEWISH LAW: CASES AND MATERIALS (1999משולבי יחדיו ,כדר ספרי
הוראת המשפט הנהוגי בארצות הברית ,זה לצד זה ,מקורות ראשוניי ,הערות ושאלות,
המנחות את הלומד בשבילי הסוגיות השונות במשפט העברי .בדר זו נמצא המעיי לומד ‡˙
המשפט העברי ולא רק קורא  ÏÚהמשפט העברי.
מנח אלו  È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰מבוא ,בעמ' טז ).(1973
הספר שב ונדפס פעמי רבות ,והוא אחד מ הספרי בעלי התפוצה הגדולה ביותר בתחו
מדעי היהדות.
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זה ארבעה עשורי ויותר הוא משמש ספר יסוד ללימוד המשפט העברי בכל הפקולטות
למשפטי באר ,8וע תרגומו לאנגלית נעשה בו שימוש נרחב ג בבתי הספר למשפטי
שבארצות דוברות האנגלית.

יז .הקמת המכו לחקר המשפט העברי ופרויקט מפתוח השו"ת
מתו הכרה בחסר הגדול בתחו מחקר המשפט העברי ניגש אלו ג להקמת המכו לחקר
המשפט העברי .בכ הגשי  ,באיחור של כ> 35שנה ,את חזונו של אייזנשטדט 243.לא קלה
הייתה ראשית הדר .גורמי שוני  ,בעיקר מקרב המכו למדעי היהדות שליד הפקולטה
למדעי הרוח 244,כמו ג גורמי בתו הפקולטה למשפטי עצמה ,לא ראו בעי יפה הקמתו
של מכו מחקר שינהל תקציב עצמאי ויקבע לו סדר יו משלו .רק לאחר מאבקי
מרובי  245צלחה דרכו של אלו ,בעיקר בזכותו ובעזרתו של ידידו פרופ' א"א אורב246.
הזיקה שבי פרופ' א"א אורב ,ראש וראשו לחכמי התלמוד באוניברסיטה וממנווטי
דרכה ,לבי מנח אלו הצעיר הימנו חרגה הרבה מעבר לידידות אישית או לסיוע בהקמת
המכו למשפט עברי .במידה רבה ראה אלו באורב דוגמה ומופת לחכ שמלבד חכמתו
הגדולה בתורה ועיסוקו האקדמי שמיקודו במקורות העבר ,סבר שתפקידו הוא ג לגלות
מעורבות פעילה בקידו חברת ההווה שבה הוא חי ,מעורב בדעת ע הבריות ומנסה
להטמיע בינות את ערכיה של תורת ישראל.
המעיי בקורות חייה של השניי יגלה קווי דמיו רבי ומפתיעי ביניה  :שניה גדלו
בסביבה "חסידית" ,ולצד חינו יהודי מסורתי שולבה בו חכמת העמי ; שניה זכו בפרס
ישראל – לצד פרסי רבי אחרי – בזכות יצירת רחבת ההיק 0שעניינה היה במיפוי
"עול " של ולא רק בהתמקדות בחכ אחד או בפרק זמ אחד ,יצירה מונומנטלית שכוחה

243
244
245

246

ראו רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בה"ש .115
הפשרה שנמצאה לבסו הייתה שנציג המכו למדעי היהדות ישב במועצת המכו.
פרשת הקמת המכו לחקר המשפט העברי והלבטי שליוו אותה עודה מחכה לתיאור של
יותר .רוב החומר מצוי במסמכי שוני ,שלא פורסמו .ג לעניי זה קולעי ה דבריו של ש"י
עגנו" :כל האומר פוליטיקה לעצמה ומדע לעצמו ...אינו מכיר את העול" ,בתו ˘137 ‰¯È
).(1971
אורב היה אחד משלושת הקוראי )נוס על מדריכו של ֵאלו ,השופט פרופ' משה זילברג
ופרופ' שלו גינוסר( שקראו את עבודת הדוקטור של אלו ,והעניקו לו עליה ציו "מעולה"
)ראו הקדמתו למהדורה הראשונה של ספרו  ,Ë¯Ù‰ ˙Â¯ÈÁלעיל ה"ש  ,14בעמ' כו .כמו כ עמד
אורב בראש הוועדה שהעניקה לאלו את פרס ישראל בשנת ) 1979שני החברי האחרי
בוועדה היו פרופ' אברה שלמה הלקי ופרופ' מאיר וייס(.
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יפה לדורות ולא רק לשעה )אורב בזכות "בעלי התוספות" שלו ,אלו בזכות "המשפט
העברי" ;(247שניה יצרו למעשה ענ 0או מקצוע חדש בחקר "חכמת ישראל" – אורב יסד
את מקצוע חקר האמונות והדעות של חז"ל ,ואלו העמיד על רגליו את מקצוע המשפט
העברי; שניה רחשו חיבה יתרה לספרות השו"ת; 248שניה כיהנו בתפקידי אקדמיי
וציבוריי רמי מעלה )אורב כראש החוג לתלמוד ,ראש המכו למדעי היהדות ,מזכיר
חברת "מקיצי נרדמי " ,עור "תרבי ,"8מיוזמי ומקימי "יד וש " – המוסד הממלכתי
להנצחת השואה – ונשיא האקדמיה הלאומית למדעי  ,ואלו – כראש המכו לחקר
המשפט העברי ,מייסד ועור "שנתו המשפט העברי" ,מקי קתדראות ללימוד המשפט
העברי בבתי הספר למשפטי בהרוורד NYU ,ומקגיל ,מחבר "אמנת ירושלי " ,עור
המחלקה למשפט עברי באנציקלופדיה העברית ובאנציקלופדיה יודאיקה ,דק מכללת
"שערי משפט" והמשנה לנשיא בית המשפט העליו(; שניה היו מועמדי לכהונה הרמה
של נשיא המדינה א משימת זו לא צלחה ביד ; 249שניה היו פעילי באקדמיה ללשו
העברית )אורב כחבר בה ואלו כיו"ר הוועדה למונחי משפט שלה(; שניה כיהנו כנשיאי
האיגוד העולמי למדעי היהדות והיו קרובי בדעת לציונות הדתית ומפעלותיה 250א כי

247

248

249
250

ויוש אל לב הדמיו שבי שמות הספרי :אורב קרא לספרו "בעלי התוספות – תולדותיה
חיבוריה ושיטת" ,ואלו קרא לספרו "המשפט העברי – תולדותיו ,מקורותיו ,עקרונותיו".
שני החיבורי יצאו לאור בכמה מהדורות ,נדפסו באלפי עותקי ,תורגמו לשפות שונות ,ועד
היו ,עשרות שני לאחר הופעת הראשונה בדפוס ,ה נמכרי מדי שנה במאות עותקי –
תופעה יוצאת דופ לספר עיו במדעי היהדות.
אשר לאלו ,הרי זו מ המפורסמות שאינ צריכות ראיה .ג אורב ,הג שעיקר עיסוקו המדעי
היה בחקר ספרות חז"ל ובעלי התוספות ,הקדיש כמה מחקרי רחבי היק לספרות השו"ת,
שהנודע שבה הוא מאמרו – שאפשר לראות בו כמעט חיבור העומד בזכות עצמו ,על "שו"ת
הרא"ש בכתב יד ובדפוסי" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂב  .(1975) 1כעולה מארכיונו האישי,
השמור בספרייה הלאומית ,הקדיש את שנותיו האחרונות לחקר יהדות פולי והיצירה
ההלכתיתתורנית שבה ,ובמסגרת זו עסק רבות בספרות השו"ת שלה ,א רק חומר מועט
מיצירה זו התפרס .לעניי זה ראו לדוגמה מאמרו" :התייחסות של רבני פולי לקהילות
ישראל בארצות המערב בתקופה שבי שתי המלחמות – פרק בחקר ספרות שאלות ותשובות"
˜ .(1987)97 ÔÂÒ˜ÈÏ‚ ÏÂ‡Ù Ï˘ Â¯ÎÊÏ ¯ÙÒ ,ÔÈÏÂÙ È„Â‰È ÏÚ ÌÈ¯˜ÁÓ ı·Âוראו עוד מאמרו,
שנדפס מ העיזבו" :הצור והחובה בחקר יהדות פולי" .(1993) 3 ,33 ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó
לעניי מועמדותו של אורב והרקע לה ראו אביעד הכה "אפרי אלימל אורב :סול מוצב
ארצה וראשו מגיע השמימה" )טר פורס(.
השניי היו קרובי במיוחד לתנועת הקיבו הדתי ופועלה וכ לתנועת "יהדות של תורה"
שאורב היה מייסדה ואלו השתת בחלק מפעולותיה )למשל ,היה לאלו חלק ברבשיח
שקיימה התנועה בירושלי ביו  .2.2.1971נושא הדיו ,שהונחה בידי פינחס שיפמ ,היה
"יחס ההלכה לבתי המשפט במדינת ישראל" ,והשתת בו ג הרב עדי שטיינזל .אי זה
מקרי שע ראשי וראשוני הממליצי על אורב לכהונת נשיא המדינה נמנה ח"כ שמחה
פרידמ ,איש טירת צבי וממורי דרכו של "הקיבו הדתי" .לעניי "התנועה ליהדות של תורה"
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מעול לא עסקו בפעילות פוליטית של ממש 251,ושניה נתנו דעת כל הימי על המתח
שבי הדת למדינה ,252בי ההלכה לחיי המודרניי  253,וביקשו לשככו באמצעות מציאת
סינתזה ו"שביל זהב" בינות לקטבי .
לצד אורב ,ובמידה רבה בעזרתו הפעילה ,נמצא בסיוע של גורמי שוני תקציב
ראשוני למכו 254.אלו ריכז תחת כנפיו קבוצה גדולה של צעירי מוכשרי  255,כמעט
כול משפטני בהשכלת  256,שעשתה במלאכת הכנת המפתח לספרות השאלות>
ותשובות ,אחת המטרות המרכזיות של הקמת המכו.
עשייתו הגדולה של אלו בהקמת המכו כרוכה ושלובה בקיבוע מקומו של המשפט
העברי ב‡˜„ ‰ÈÓהמשפטית ,שעליה דובר לעיל.
מקו מיוחד בתהלי זה תופס המכו לחקר המשפט העברי ,שהוק בפקולטה
למשפטי באוניברסיטת העברית בראשית שנות השישי  .פריחתו המואצת בשנות השישי
והשבעי ודעיכתו למ שנות השמוני ואיל כרוכות במידה רבה בפועלו של מקימו ומנווט

251
252

253
254

255

256

ודרכה ראו :מאיר רוט ויואל ירד "התנועה ליהדות של תורה – אוטופיה של משכילי יראי
שמי" ‚) ÔÂÈÏÈבטאו תנועת נאמני תורה ועבודה ,אלול התשנ"ו(; בנימי לאו "רבנות
ואקדמיה בכתבי הרא"ש רוזנטל" ‡˜„ ˙ÂÓיג .(2003) 8
אורב היה חבר פרק זמ מסוי ב"הפועל המזרחי" ,א נטש אותה בטריקת דלת.
לעניי זה ראו מאמרו של אורב על "הלכה ומדינה" ) (1997ועשרות מאמרי וראיונות שכתב
ופרס באמצעי התקשורת .מקצת פורסמו בספרו (1985) ˙ÂÒÓÂ ÌÈÂÈÚ ,˙Â„‰ÈÂ ˙ÂÂÈˆ ÏÚ
ראו ש ,עמ' ") 223–213על הוויכוח בעניי הפרדת הדת מ המדינה"( .אלו עסק בנושא
בהרחבה בספריו "חקיקה דתית" ו"המשפט העברי" ,ובפסקי דינו ומאמריו הרבי שבה ד
בשילוב של "מדינה יהודית ודמוקרטית".
מלבד מאמרי אקדמיי וראיונות איספור ביקש אורב להביא מזור למתח זה באמצעות
הקמת "התנועה ליהדות של תורה" .ראו לעיל ה"ש .250
תרומה רבת חשיבות הושגה באמצעות הקר ע"ש ישראל מ ,שהמשיכה לתמו במכו
ובפעילותו במש שני ארוכות .מ היה עור די משיקגו ,ובגיוס התרומה ממנו נעזר אלו
רבות בנשיא האוניברסיטה אברה הרמ ,שהיה בעל קשרי ענפי בארצות הברית מעת
שכיה בה כשגריר ארצות הברית .בארכיו האוניברסיטה העברית בירושלי מצויי מסמכי
שוני הנוגעי לגיוסה של תרומה זו ,שסייעה לפעילות המכו לחקר המשפט העברי במש
שני רבות.
ע בני "הדור הראשו והשני" נמנו בי השאר חוקרי שלימי היו מראשי המדברי בתחו
המשפט העברי דוגמת שמואל שילה ,אליאב שוחטמ ,ברכיהו ליפשי ,גדעו ליבזו ,שמשו
אטינגר ,פר סגל ,אריה אדרעי ויחיאל קפל .הצטרפו אליה ההיסטוריוני אברה גרוסמ,
עודד עירשי ושמעו שטובר ,וחוקר התלמוד שלמה זלמ הבלי.
לדידו של אלו ,ההשכלה המשפטית ,לצד ידע נרחב בשאר מקצועות מדעי היהדות )מקרא,
תלמוד ,היסטוריה ,לשו ,מחשבת ישראל( ,היא תנאי מקדמי ,שכמעט בלתואי ,לעיסוק רציני
בחקר המשפט העברי.
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דרכו מ' אלו .ע מינויו לבית המשפט העליו הלכה וירדה פעילותו ,וכיו היא מצטמצמת
בעיקר להוצאת כרכי "שנתו המשפט העברי"257.

יח .הפולמוס על המשפט העברי ,מטרותיו ומחקרו
לאחר שהגשי את תכניתו לכתיבת מבוא רחב היק 0למשפט העברי ,ניגש אלו לביסוס
העיסוק במשפט עברי כתחו מחקרי נפרד העומד על שתי רגליו שלו .ככל שהלכה וגברה
המודעות למחקר זה ,גברה הביקורת עליו מימי ומשמאל .ביקורת זו באה משלושה כיווני
שוני :
א .חוגי דתיי שוני  ,ובעיקר החרדי שבה  ,ראו בעיסוק בתלמוד ובספרות
החידושי  ,בספרות השו"ת ובספרות הפוסקי מעי "הסגת גבול" ,משל ניתנה תורת
המשפט העברי ביד  ,ואי לאיש שאינו נמנה ע חובשי בית המדרש היש רשות לגעת בה.
כנגד אלה יצא אלו בטענה משלו:
מאימתי נתייחד לימודה של תורה ומחקרה לפוסקי הלכה בלבד? הרי מ
המפורסמות הוא שג בעולמה של הלכה גופה מצויי הלומד והפוסק ,ולא
אחת דעותיה ומסקנותיה שונות אלה מאלה וא 0סותרות אלה את אלה.
ובוודאי ובוודאי ˘˘ .˜ÒÂÙ‰ Ï˘ ÂÎ¯„Ó ¯˜ÂÁ‰ Ï˘ ÂÎ¯„ ‡È‰ ‰Âכי הדיי
הפוסק את הדי – כדרכו של שופט בכל מערכת משפטית שהיא – אי
עניינו אלא בבדיקה וקביעה דוגמטיי של אותו די שבהלכה כפי שהתגבש
לאחרונה;
לעומת זאת עניינו של החוקר בבדיקה דוגמטית>היסטורית של אותו נושא
בכל שלביו ההיסטוריי בתקופותיה השונות של ההלכה ,במגמה של
מציאת העיקרו המשות 0שבכל תקופות אלה...
עיקרו זה מתבקש להיקלט בחוקיה של המדינה לא כדי שאלה יוסיפו הלכה
נוספת לשולח ערו שמחייב מבחינה דתית ,אלא כדי שאלה ימשיכו לשזור

 257הקמת של מוסדות חדשי ,כגו המרכז להוראת המשפט העברי ולימודו במכללת "שערי
משפט" ,שהוק על ידי אלו ,או המרכז ליישומי משפט עברי במכללת נתניה ,אי בה כדי
למלא את החלל שהותיר המכו לחקר המשפט העברי.
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את הרעיו המשפטי העברי למערכת משפטה של מדינת ישראל המחייב את
אזרחיה מבחינה משפטית.
ב .מבקרי אחרי  ,שהבולט שבה היה י' אנגלרד ,תמהו על עצ העיסוק במקורות דתיי
בכלי מחקריי >מדעיי וראו ברצו לשלב את המשפט העברי במשפט העברי "חילונה של
ההלכה" ,חילול הקודש ממש258.
ג .ביקורת נוספת ,שהגיעה בעיקר מקרב חוקרי מדעי היהדות הקלסיי  ,ראתה פג
בעיסוק "אידאולוגי" במחקר שנועד להכשיר את המשפט העברי לקליטתו במשפט המדינה.
ביקורת משולשת זו לא הרתיעה את אלו .נהפו הוא :לא ארכו הימי והוא ניגש לייסד
אמצעי נוס 0שיאפשר את קידו מחקר המשפט העברי בדר שהתווה הוא.

יט .שנתו המשפט העברי והעמדת תלמידי הרבה
לאחר כעשור שני של פעילות נמרצת היה אלו יכול להצביע על שלוש נקודות ציו
מרכזיות בפעילותו למע קידו וביסוס המחקר במשפט העברי :א .המכו לחקר המשפט
העברי עמד על רגליו והיה אב שואבת ,מקור משיכה וחממה לקבוצה גדולה של חוקרי
צעירי ; ב .פרי הביכורי של "מפתח השו"ת" ,שהיה המטרה המרכזית בהקמת המכו
למשפט עברי 259,הופיע ע צאת הכר לדוגמה על שו"ת הרא"ש; ג .בשנת התשל"ג–1973
יצאה לאור המהדורה הראשונה של "המשפט העברי" ,שכאמור לעיל למ הופעתה קנתה
לה שביתה בספרות היסוד של מדעי היהדות.
בשלב זה ניגש אלו לייסוד מפעל נוס 0שברבות השני היה לאחד מסמליו המובהקי
של המכו לחקר המשפט העברי ,הוצאת כרכי "שנתו המשפט העברי" .בהופעת כתב עת
מדעי לחקר המשפט העברי לא היה כמוב כל חידוש .כבר בשנת התרע"ח ) (1918הופיע
במוסקבה הקוב 8הראשו חברת המשפט העברי ,בעריכת של הצמד אייזנשטדט

 258אנגלרד השמיע ביקורת זו כבר בסו שנות השישי ,א פולמוסו ע אלו הל ונתעצ
באמצע שנות השבעי .ראו בהרחבה יצחק אנגלרד "שילוב הדי היהודי במערכת המשפט
הישראלי"  ;(1968) 161 ‰ÎÏ‰Â ˙Â‚‰יצחק אנגלרד "מחקר המשפט העברי – מהותו
ומטרותיו"  ÌÈËÙ˘Óז  .(1976) 34ראו תגובתו החריפה של אלו" :עוד לעניי מחקרו של
המשפט העברי"  ÌÈËÙ˘Óח  .(1977) 99למחלוקת העקרונית שבי השניי ראו ג גדעו ספיר
"שני תלמידי חכמי שהיו בעירנו"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכה .(2001) 189
 259יש להזכיר כי מטרה זו ,של "מפתוח" אוצרות המשפט העברי ,עמדה כבר לנגד עיני חברת
"המשפט העברי" שנות דור קוד לכ ,א אלה לא הצליחו להוציאה מ הכוח אל הפועל .ראו
רדזינר "המשפט העברי בי לאומי לדתי" ,לעיל ה"ש  ,84בעמ'  146ה"ש .217
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ודיקשטיי 260.במחצית השנייה של שנות העשרי המשיכו מפעל זה באר 8ישראל והוציאו
לאור חמישה קבצי של "המשפט העברי" ,בשני התרפ"ו–התרצ"ז.
בשנת תש"ל החלה לצאת באוניברסיטת תל>אביב 261סדרת הכרכי של "דיני ישראל",
בעריכת של זאב פלק ז"ל ויבלחט"א אהר קירשנבאו  262.המנדט שהציבו עורכי השנתו
לציבור קוראיו ומשתתפיו היה רחב למדי" :בירורי הלכה למעשה ,מחקרי 'להגדיל
תורה' ,עבודות היסטוריות ,סוציולוגיות וספרותיות; השוואת חוקי ובדיקת המדיניות
המשפטית בהלכה ובמדינה"263.
עיו בשני כרכיו הראשוני של שנתו זה מלמד שכמעט את כל מאמריו כתבו חוקרי
ומלומדי שמחו 8לסגל האוניברסיטה העברית בירושלי  264.עובדה זו מתמיהה במקצת
א נזכור שבאותה תקופה ממש התרכזה קבוצה מובחרת של חוקרי משפט עברי בחסותו
של המכו למשפט עברי בירושלי  .זה היה עוד אחד מסימני המאבק האקדמי ,המעוד א
הנחר ,8שבי האוניברסיטה>הא ל"בתה החורגת" בתל אביב ,וא תרצו :זו הייתה מעי
"הכרזת העצמאות" של הפקולטה התל>אביבית ג בתחו המשפט העברי .בכרכי
השלישי והרביעי ,שיצאו לאור בשני התשל"ב–התשל"ג ,כבר חל שינוי בהרכב
המשתתפי  .שישה מתלמידי האוניברסיטה העברית ועובדי המכו לחקר המשפט העברי

260
261

262

263
264

ראו מנח אלו "ע השנתו" ˘˙ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂא .(1974) 7
כתב העת יצא בחסותו של "בית מדרש  "È¯·Ú ËÙ˘ÓÏשבפקולטה למשפטי באוניברסיטת
תל אביב .כפי שעולה מהשנתו עצמו )עמ' " ,(4בית מדרש" זה התמקד בסמינר מחלקתי ,שבו
נישאו הרצאות כלליות על נושאי שוני במשפט העברי בפי חוקרי מחו"ל שעיקר עיסוק
היה מתחומי מדע משיקי אחרי )מקרא ,תלמוד ,מחשבת ישראל( ולא מתחו מדעי
המשפט .ואכ ,למ הכר השני פורסמה רשימת ההרצאות ,א ללא הכותרת של "בית
המדרש".
אהר קירשנבאו נולד בארצות הברית בשנת תרפ"ו למשפחת מהגרי ממזרח אירופה .בשני
 1950–1946למד בבית המדרש לרבני בניו יורק והוסמ לרבנות ,ומש פנה להשלי את
השכלתו התורנית בישיבת "תורה ודעת" .לימי השלי את תואר הדוקטור שלו באוניברסיטת
קולומביה בתחו המשפט הרומי .בשנת התשל"א הצטר לסגל ההוראה בפקולטה למשפטי
באוניברסיטת תל אביב והחל ללמד בה משפט עברי .ראו אריה אדרעי "עיוני הלכה ומשפט"
„ Ï‡¯˘È ÈÈכ–כא ,ז ) ,(2001–2000ורשימה ביבליוגרפית של כתביו ,ש ,בעמ' יא–טז.
מתו הקדמתו של זאב פלק לכר הראשו ,עמ'  .5על פועלו של פלק ראו ÔÂ¯ÎÈÊ ¯ÙÒ
) ‰Ú˘‰ ˙ÂÏ‡˘·Â ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó· ÌÈ¯Ó‡Ó :Ï"Ê ˜ÏÙ ·‡Ê ¯ÂÒÙÂ¯ÙÏרבקה הורובי ואח'
עורכי.(2005 ,
כ ,למשל כתבו בשני הכרכי הראשוני בוגריה הצעירי של הפקולטה למשפטי
באוניברסיטת תל אביב ,כמו הרב שמחה מירו ,עו"ד הרב משה שפירא ומשה בורנובסקי ,לצד
שני העורכי .בכר השני מופיעי מאמריה של שר הדתות ד"ר זרח ורהפטיג ואחיו ד"ר
שיל ורהפטיג ,ממשרד המשפטי ,חוקר המקרא הצעיר אריה טוויג ,ואיש המחלקה לתלמוד
באוניברסיטת תל אביב ,שהיה בראשית צעדיו בשדה המחקר ,נח עמינח.
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)ב"צ אליאש ,ח' ב מנח  ,ג' ליבזו ,א' ורהפטיג ,נ' רקובר וא' שוחטמ( פרסמו את
מאמריה בשנתו "דיני ישראל" .הנושאי שאפיינו חלק מהמאמרי שהתפרסמו בכתב עת
זה בישרו מגמה מובהקת של "רביזיוניז " ,חזרה לדר המחקר היש של המשפט העברי,
תו התמקדות בתקופה אחת ,ובמיוחד במשפט המקרא והתלמוד 265.יתר על כ :חלק ניכר
מתוכנ של מאמרי אלה היה אקדמי לחלוטי ,ולא הייתה לו כל זיקה למשפט הנוהג
בימינו ולאפשרות שילובו של המשפט העברי במשפט המדינה .דומה שכל אלה המריצו את
אלו להוצאת שנתו "מתחרה" בחסותו של המכו לחקר המשפט העברי בפקולטה
למשפטי באוניברסיטה העברית בירושלי  .בשנת התשל"ד הופיע הכר הראשו של
ה"שנתו" ,בעריכת של אלו וח' כה )כעור>אורח( ,שהוקדש לכבוד פרופ' משה זילברג.
בדברי הקדמתו לשנתו מדגיש אלו פע נוספת את הצור בעניי מחקר כלל>תקופתי,
דוגמטי>היסטורי ,שישמש לא רק את חקר העבר אלא ג את צורכי ההווה והשעה .בנוס,0
עומד אלו על הצור בהחדרת "תודעת המשפט העברי  266ÏÏÎ· ÏÈÎ˘Ó‰ ¯Â·ÈˆÏולציבור
המשפטני בפרט" .כמעשהו בספרו המשפט העברי ,מדגיש הוא ג כא שחקר המשפט
העברי אינו יכול להצטמצ רק לתחו דיני המשפחה 267.עד מהרה כבש לו השנתו מקו
של כבוד בתחו מחקר המשפט העברי בפרט ובחקר מדעי היהדות בכלל.

 265ביטוי לכ ,מעוד כדרכו ,נת אלו בהקדמה לכר א' של ˘˙:(1974) 9 È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰ ÔÂ
"דומה שבשני האחרונות ,ע ריבוי וגידול העיסוק במשפט העברי ,רצוי לעיי כיצד נשמור
ונקפיד על הרמה והדיוק המדעיי במאמרי ובספרי המתפרסמי בנושאי שוני בתחו
המשפט העברי ,שהרי בדר הטבע עולה מאליו אותו חשש שכבר העיד עליו החכ מכל אד
'מרבה נכסי – מרבה דאגה' .בדבריו ש כיוו ג ליבול הפרסומי הגדול שהחל להופיע
במחלקה למשפט עברי במשרד המשפטי ,תחת הכותרת "מחקרי וסקירות במשפט העברי",
ג לביקורתו הנוקבת של יצחק אנגלרד ,שראה בעיסוק המחקרי מבית מדרשו של אלו "חילו
ההלכה" .ראו לעיל ה"ש .258
 266כאמור לעיל ,אלו ראה את משימתו בהטמעת המשפט העברי ,לימודו והוראתו לא רק בשדה
האקדמי אלא ג בציבור כולו .ביטוי לכ נת בהרבה מקומות ,ובכלל בהקדמה לחיבורו
 ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש .13
 267ודומה שא כא יש עימות ע כתב העת "דיני ישראל" ,ואפילו מעי ביקורת סמויה עליו.
ראשית ,אלו ,כדרכו ,דבק בכינוי "המשפט העברי" ונמנע ,ג מטעמי מהות ,מלשמר את
המונח היש – "דיני ישראל" – בניגוד לפלק שדבק במונח זה ולא במונח "משפט עברי" .ראו
ספריוÌÈ‡ÈˆÓÓ‰Â ÌÈ¯·ÁÓ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ÌÈ¯Â¯È·Â ˙Â¯Â˜Ó :Ï‡¯˘È ÈÈ„· ÈÁÂ¯‰ ÔÈ˜‰ :
)‰˘È‡‰ „ˆÓ ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÚÈ·˙ ;(1971–1969) È˘‰ ˙È·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È ÈÈ„Ï ‡Â·Ó (1946
ב„ ,(1973) Ï‡¯˘È ÈÈוהערתו של פלק בעניי זה ,Falk :לעיל ה"ש  ,21בעמ'  .842שנית ,כתב
העת "דיני ישראל" ,כפי שמעידה כותרת המשנה שלו והמבוא לכר הראשו ,ביקש לעסוק
לצד חקר המשפט העברי ג ב"דיני המשפחה בישראל" )ג כא ככל הנראה בהשפעת פלק,
שהורה מקצוע זה במש שני רבות( ,א הלכה למעשה ג בכתב עת זה רוב המאמרי לא
עסקו בדיני המשפחה הכלליי אלא רק ,א בכלל ,בזיקת ל"המשפט העברי" .ע "חילופי
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לצד עיסוקו המחקרי ראה אלו עצמו שליח להעמדת דור המש של חוקרי בתחומי
השוני של המשפט העברי .במסגרת זו ,ובהיעדר כוחות הוראה בולטי אחרי  ,הורה
והדרי עשרות דוקטורנטי בשדה המחקר 268בהדגישו לפניה את הדר שראוי ליל בה,
לשיטתו ,בשדה מחקר זה .ואמנ  ,רבי מה תפסו ,ותופסי כיו  ,את עמדות ההוראה
הבכירות בתחו המשפט העברי באוניברסיטאות באר 8ובחו"ל.

כ .ממדרש למעשה
לצד המאפייני שנזכרו לעיל ,אחד הקווי הבולטי שהנחו את דרכו המחקרית של אלו
הוא השילוב ,החיוני לטעמו ,של ה"מדרש" ע ה"מעשה" .בדומה לחברי קבוצת "המשפט
העברי" ,המוסקבאית ,רואה ג אלו בחקר המשפט העברי לא רק את מחקר ההווה כי א
ג את צורכי ההווה והעתיד .אכ ,לעומת קודמיו ,שדיברו על כ בשלבי של טרו >מדינה
בתור שאיפה ,רצו ותקווה ,עשה כ אלו בשעה שמדינת ישראל קמה והייתה לעובדה,
וזעיר פה זעיר ש א 0שולבו ושוקעו בחוקיה ובפסיקותיה מקצת מהלכות המשפט
העברי269.
למותר לומר שמחקר "מגמתי" זה משפיע לא רק על מטרת המחקר אלא ג על תכניו,
הנושאי שבה בוחר החוקר לעסוק והמקורות שבה הוא משתמש כדי לבחו את שילוב
ההלכה ,הלכה למעשה ,בחיי המציאות המשתנה .כבר בתחילת הדר נת אלו ביטוי
מפורש למגמה זו 270.ככל שעברו השני  ,כ עלה וגבר קול זה .בהזדמנויות שונות שב אלו
וחזר על עמדתו זו בפה מלא וא 0הטי 0לה ברבי  .למשל ,בפולמוסו החרי 0ע י' אנגלרד,
כתב אלו:

המשמרות" בעריכת הכר התשיעי ,בשנת תש" ,הושמטה כותרת זו מהשנתו והומרה
ב"שנתו לחקר  È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰בעבר ובהווה" .לאחר עשרה כרכי נוספי שיצאו בעריכת
אהר קירשנבאו ,נעשתה "החלפת משמרת" נוספת ,והכר ה 21של השנתו )בעריכת אריה
אדרעי( נושא את כותרת המשנה "מחקרי · ."È¯·Ú ËÙ˘Ó·Â ‰ÎÏ‰השוני בכותרות מבטא לא
רק שינוי טכני אלא ג תפיסה שונה .לעומת חברי המערכת של שנתו המשפט העברי ,שהיו
תמיד משפטני ,במערכת "דיני ישראל" שולבו ג אנשי החוג לתלמוד והיסטוריוני.
 268ובה אלה :נחו רקובר ,שמואל שילה ,מיכאל קורינלדי ,אליאב שוחטמ ,ברכיהו ליפשי,
פר סגל ,שמשו אטינגר ,איתמר ורהפטיג ,אלימל וסטריי ,יחיאל קפל ,אהרו נחלו,
שמואל רויטל ,משה הלברטל ואביעד הכה.
 269לסקירה נרחבת שלה הקדיש אלו את חלקו האחרו של חיבורו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש
 ,13בעמ' .1454–1361
 270ראו "המשפט העברי במשפט המדינה ,על המצוי ועל הרצוי'" ,לעיל ה"ש ‰ÎÏ‰‰ ˙ÂÈÚ·Ó ;53
.(1973) Ï‡¯˘È ˙È„Ó· ËÙ˘Ó‰Â
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ש אני נפשי בכפי ובאתי להודות ולהתוודות שאכ הנני בעל גישה ערכית.
אני מודה באשמה ,או מוטב אולי לומר ,למע דיוק של דברי  ,מודה
בעובדות מבלי להודות באשמה.
לא העלמתי ולא אעלי את דעתי ˘‡Ï˘ Â¯˜ÁÓ· ˙Â·Â˘Á‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙Á
– ÂÓ˘Ï ¯˜ÁÓÏÂ ¯Â¯È·Ï ,ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓÎ ,ÛÒÂ· – ‡È‰ È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰
...‰È„Ó‰ Ï˘ ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯ÚÓ· Â˙ËÈÏ˜ Ì˘Ï Â˙Î‰
איני יודע בדיוק מה מידת הטוהר המדעי ,ללא סיגי של ערכיות רחמנא
ליצל ,במחקר מדעי הטבע; איני מצוי כל צורכי בתחו מחקר זה .א
בתחו מדעי הרוח ,החברה והמשפטי – וכי ייתכ בו מחקר מדעי
אובייקטיבי טהור ,ללא שמ – 8קט או גדול – של גישה ערכית>
אובייקטיבית ,שיסודה ומקורה בהשקפת עולמו של החוקר?271
סוגיה זו רבת פני היא .הרבה נכתב עליה ,ודומה שעוד רבות ידובר בה .א אי ספק שבכל
עיסוק בה יינת משקל מכובד לעמדתו של אלו ולפועלו בשדה עשייה זו מש שנות דור.

כא .מחקר המשפט העברי ומדעי היהדות
מתו מגמתו בחקר המשפט העברי ,שעליה עמדנו לעיל בהרחבה ,בא אלו ג לדו
בתפקיד של מדעי היהדות בימינו .כנשיא האיגוד העולמי למדעי היהדות 272התייחס

" 271עוד לעני מחקרו של המשפט העברי"  ÌÈËÙ˘Óח  .(1977) 114על דברי אלה חזר בצאת
המהדורה השלישית של ספרו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13ולאחר שכיה כשופט בבית
המשפט העליו כבר כעשור שני וביקש לייש את גישתו זו הלכה למעשה בפסיקה שנת
בישבו עלי מדי" :כל מי שד כיו בתחו המשפט העברי‡È‰ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙ÓÈ˘Ó Ì‡ Ì‚ ,
 ,˙È¯˜ÁÓÂ ˙È˙‡¯Â‰אינו  – ÏÂÎÈואינו רשאי – שלא להיזקק לבעיה זו של מקומו של המשפט
העברי בחיי המשפט המעשיי במדינה העברית .והלוואי ויהיה בספר זה כדי לסייע ללימודו
ולמחקרו של המשפט העברי תו עיו והעמקה במקורותיו ,ויקדמנו לקראת מילוי המשימה
הגדולה והנכספה העומדת לפני דורנו ששב לריבונות עברית בארצו – הלוא היא קליטתו
והחלתו של נכס תרבותי ורוחני זה ,שהוא מנכסי צא ברזל בעולמה של היהדות ,במערכת
המשפטית של מדינת ישראל"; ראו אלו  ,È¯·Ú‰ ËÙ˘Ó‰לעיל ה"ש  ,13מבוא בעמ' י.
 272דומה שבכהונתו בתפקיד זה ,לאחר פעילות משפטית ,אקדמית ,מחקרית ,שיפוטית וציבורית
שאותה עמס על שכמו במש כיובל שני סוגר אלו מעגל שאותו פתח שני רבות קוד לכ.
כאשר ביקש להקי את המכו לחקר המשפט העברי ,התנגדו לרעיו חלק מחברי המכו
למדעי היהדות בנימוק שמחקר המשפט העברי אינו דיסציפלינה של ממש בחקר מדעי
היהדות.
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בכמה הזדמנויות לתפקיד של מדעי היהדות ,כפי שהוא נראה בעיניו ,לא רק כ"תורה
לשמה" ,לש בירור האמת וחקר העבר ,אלא ג כמשימת ההווה ולש צורכי העתיד .כ
למשל אמר במקו אחד" :אי צרי לומר שכבודו של המחקר במדעי היהדות ,כנהוג
וכמקובל ,במקומו מונח .מאפיינו של מחקר זה הוא הדיו של היחיד ע עצמו לפי החומר
והמקורות שבפניו ,אשר לעתי הופ לדיו ע עוד יחידי  .זהו דו>שיח של החוקר ע
ההיסטוריה ,ע העבר ,כפי שה עולי ומתגלי לפניו מתו החומר שהוא מעיי וד בו.
במחקר זה היחיד החוקר משוכנע ,או משכנע את עצמו ,שהוא ד לגופו של עניי בלי משוא
פני ובלי כל השפעה של השקפת עול אישית על עצ החומר א וכאשר יש בו משו
הבעת דעה רצויה בעיניו או דעה שאינה מקובלת עליו .מסר זה נמסר ג מצד החוקר
והמורה לתלמידיו ולמאזיני לו .התופעה הנלווית לדר מחקר זו היא ,שמדעי היהדות
נשארי בחלק הניכר בתו ארבע אמותיה של החוקר ,או החוקרי  ,ותלמידיה  .הציבור
הגדול אינו שות 0לעיו ולדיו ולא זו בלבד שאי משתפי אותו ,אלא ג לא יהיה לו עניי
מיוחד בלבטי המחקריי של ַה ְק ָ-לות ,בנוסחאות ,בכתבי יד וכיוצא בזה .נמצא שמדעי
היהדות וחוקרי מדעי היהדות ,בחלק הניכר ,אי בינ לבי הציבור דו>שיח כלשהו .וא
בימי כתיקונ עוד אפשר היה להשלי ע תופעת התבודדות זו ,הרי כיו הזה ,במש
יובל השני האחרו ,משלמי הציבור ומדעי היהדות מחיר כבד מנשוא על הסתגרות זו .ג
במדינת ישראל עומדי אנו בפני שאלות קיומיות הנוגעות לזהות היהודית ,לדמותה
ולאופייה של המדינה היהודית ,למערכת חינוכה ולמשפטה; והשסע והקיטוב הולכי
וגדלי  ,הולכי ומחמירי  ...הדבר החמור והקשה ביותר הוא שהול ומתמעט ,וא 0הול
ונעל  ,הדו>שיח ,ההידברות ,בשאלות הרות גורל אלה במרחבי העול היהודי .לאנשי מדעי
היהדות ולחוקריה ,בכל תחומיה וענפיה ,נועד תפקיד חשוב וחיוני במציאות חברתית>
תרבותית זו"273.
מתו גישתו העקרונית ,ובדומה לקריאה שהשמיע בדבר המשפטי העברי ,שעליו לצאת
מבתי המדרש ולהשפיע מטובו ומטבעו על חיי המציאות ,ג כא קרא אלו לחוקרי מדעי
היהדות קריאה גדולה" :דומה עלי שעל כולנו מוטלת החובה לצאת ממגדל הש ,מרשות
היחיד ,שבה אנו מתייחדי ומתבצרי ; 'לש ייחוד' זה יכול שיימש לחלק מזמננו ,וא0
לחלק ניכר מזמננו .אבל לעניות דעתי ,ולדעת של חברי נוספי  ,על חוקרי מדעי היהדות
לצאת ג לרשות הרבי  ,להאזי ולשמוע ,לומר ולהגיב – איש איש בנושאי הקרובי
לתחו עיסוקו ועיונו .שומה עלינו ראשית לכול ללמד ,להרבי 8תורה וחוכמה ,להחזיר לע
ישראל את הידע הבסיסי והחיוני במקורותיו ,את הרצו לדעת את מורשת ישראל ,על כל
ענפיה וסוגיה ,ללמוד את העבר ,למע בסס עליו את ההווה ,לקראת העתיד ולמענו .עת צרה

" 273הקונגרס העולמי השני עשר למדעי היהדות – דברי פתיחה" .(1998) 10 ,38 ˙Â„‰È‰ ÈÚ„Ó
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של בורות וחוסר ידע היא ליעקב ,וממנה עליו להיוושע" .והוסי" :0אליבא דידי ,מ הראוי
שג עצ המחקר יתרכז יותר ויותר בתוכ וברעיונות הגלומי בנושא ,מאשר עיו מרובה
מ השיעור הראוי בכתבי יד ,בנוסחאות וכיוצא באלה .כ ,דר משל ,עיו בנושא הלכתי
והדיו בו בשל ההתפתחויות שחלו בו מראשיתו ,לתקופותיו ולתפוצותיו עד ימינו>אנו,
והרקע להתפתחויות אלה ,ומקורות היצירה שאפשרו התפתחויות אלה ,חשיבות מרובה
נודעת לו ג לציבור רחב של שוחרי חכמה ודעת ,יותר מאשר מחקר פילולוגי המדבר ,בדר
הטבע ,לציבור קט ומצומצ בלבד"274.

כב .אחרית דבר
כמתואר לעיל ,אלו חרש בשדות משפט בכלל ובשדה המשפט העברי שנות דור ,למעלה
מיובל שני  .לצד חריש מחקרי עמוק נטע בו עצי שוני  ,דוגמת המכו לחקר המשפט
העברי ,המפתחות לספרות השו"ת ,השנתו למשפט עברי ,יסד קתדרות ,כתב פסקי די,
הורה ולימד את המשפט העברי ,ופעל רבות – א כי לא תמיד בהצלחה – להטמעתו
במשפט המדינה היהודית והדמוקרטית ,בחקיקה ובפסיקה.
חכמי רבי אחרי )דוגמת גולאק ,אס ,0פריימ ואחרי ( חרשו בשדה המשפט העברי,
א בד בבד עשו בשדות רבי אחרי  .אלו ,לעומת  ,בחר מרצו ולא מאונס – א יותר לנו
שאילה מהקשר שונה לחלוטי – שלא להיות "מומר לכל התורה כולה" ,אלא
לנקוט לשו ִ
"מומר לדבר אחד" :למשפט העברי.
למשפט העברי הקדיש אלו את רוב עיסוקו המחקרי .בו הגה ,אותו למד ולימד ,את
ערכיו הפי 8והורה ,ואת מסריו ביקש להטמיע במשפט המדינה ,בחקיקה ובפסיקה.
בעשותו כ נת דעתו לא רק על חקר העבר כי א ג על צורכי ההווה ועל תקוות
העתיד ,והכול מתו גישה שלפיה "לא )רק( המדרש עיקר ,אלא )ג ( המעשה".

 274ש .בהמש דבריו העיר לדברי חשובי בדבר ה"אובייקטיביות" שמלווה כביכול את החוקר
במחקרו" :נהיה גלויי לב ובל נא נפריז במידת האובייקטיביות הטהורה שבמחקריו של החוקר
על דבר אמת .אצל ההיסטוריו של ימי קד ושל ימי הביניי ,ראיית אות התקופות מושפעת,
במידה זו או אחרת ,ג מעמדתו ומהשקפת עולמו האישית .וכ הוא לא רק לעניי המחקר
ההיסטורי בלבד ,אלא ג לעניי עולמ של מקרא ,של הלכה ושל רוב התחומי האחרי
שבמדעי היהדות" .מעניי להשוות דברי אלה לדברי דומי שכתב על ה"אובייקטיביות"
שמלווה את חקר המשפט העברי )ראו טקסט לעיל ,ליד ה"ש  ,(271ולזו המלווה כביכול שופט
בעשייתו השיפוטית.
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כאמור בראש הדברי  ,לא באנו או התיימרנו לתאר ולו מקצת פרקי תורתו של מנח
אלו .וטר אמרנו דבר וחצי דבר על הלכות גדולות שקבע בתחומי משפט אחרי  .ועוד
חזו למועד.
מצ ִאי מ ההקשר שבו
ָ
יתרונ של פכי קטני מעי אלה הוא>הוא חסרונ  .הדברי
נאמרו ונעקרי משורש וממקור חית  .המבקש לטעו טעמ המקורי צרי ליל אל
מקור הראשו ולראות בתבנית נו 0מולדת  .ראוי הוא השופט אלו שיהפכו בתורתו
ויגלו את פניה המחכימות ומאירות.
תקוותנו שג קצירת אומר זו ,כביטוי החביב על השופט אלו ,יש בה כדי להאיר את
פניו השונות ,על ערכיה ,הלכותיה והליכותיה ,ולטוות הימנה את אות חוטי דקי
שנמסכו בדרכו של אלו למסכת עשירה של חכמה ,בינה ודעת.
כאמור לעיל ,בתו י המשפט ,ריבוי הדעות ,פסקי הדי וההלכות בלט קולו של מנח
אלו .קול מיוחד – בצלילו ,בבהירותו ,במקורותיו ,בתוכנו ,בלשונו ובסגנונו.
לב ְש ָמ ,Cוהכול
יליה ) ִמ ֶGל'( לשירת המשפט תבלי ַ
מד ֵ
בטעמו המיוחד הוסי 0אלו ִ
"לפי הזמ ,והמקו ":
"מערכת ההלכה היא סימפוניה אדירה ובה צלילי רבי ושוני  ,ובכ
גדולתה ויופייה .וזקוקה היא בכל דור ודור לאותו מנצח גדול ,בעל השראה
וחזו ,שיגלה בסימפוניה מרובת צלילי זו אותה אינטרפטציה שדורו
ובעיותיו שומעי אותה וצריכי לה".
א עול המשפט ,כביטויו של אלו ,הוא "סימפוניה אדירה ובה צלילי רבי ושוני " ,הרי
שאלו ,ה ביָשבו למשפט ה בישבו בקתדרה ,היה אחד ממנצחיה הגדולי .
כטוסקניני בשעתו אחז בידו אלו את השרביט ביד בוטחת ,הניפו אל על ,קבע את הטו,
ניווט את הכלי השוני וחש 0בה ומה צלילי מיוחדי ביפי ניגונ  ,שיחדיו היו
לסימפוניה אדירה של תורת זכויות האד  ,כבודו וחירותו.
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