
שרלויובלהרב/המלךשלהשיפוטסמכות

דברפתח

:סוגיםלשלושההמתחלקותמספרמטרותהמלךשלהמשפטסמכותעללדיון

הוזנחו,הדבריםמטבעאשר,נושאיםלהחיותמפורשתמגמהזהבדיוןקיימת:הנושא.א

,ישראלבארץהמלאההישראליתהמציאותמנדבכיויהיוהיואלונושאים.הגלותבזמן

מגמותשיווצרולכךולגרום,שאתביתרבהםלעסוקישמשיחשלאורוהתנוצצותועם

,זומציאותממערכתחלקהואהנדוןהנושא.בארצוישראלעםלבנייןמדויקותהלכתיות

.כוללתבמערכתכפרטבולדוןויש
ך"לתנהתייחסותוליצורלהעשירהבאהלימודיתבמסגרתבערךזהדיון:הדיוןדרך.ב

המקורותמכלהורכבהזהדיוןששימשההמקורותמערכת.תורהשלמלאהדרךכמתווה

כפיהישראליתלמציאותגדולמשקלנתינתהואזובעבודההחידושאולם.המקובלים

,הלכתייםלמקורותזובמסגרתנהפכוהנביאיםספרי.ך"התנבסיפורימצטיירתשהיא

.זועבודהשלממטרותיההואהלכתיותהגדרותעםמציאותסיפורישלוהשילוב
נראיתזהמדיוןהמתקבלתהמסקנותהפעלתשיכולתכיוון:החינוכיתהמשמעות.ג

.בהווהביטוילידילבואהיכולותהחינוכיותלמשמעויותהדעתאתלתתיש,רחוקה
כלאתלקרואישאולם,זולעבודההסיוםבדבריהקוראימצאזהלענייןהתייחסות

אלהמשמעויות,ביטוילידילבואהיכולותהחינוכיותלמשמעויותלבשימתתוךהדיון

.ממטרותיההןואף,זועבודהחשפהשאותםבעקרונותמצויות
אתאצייןבמיוחד.בתורהזהחלקבחשיפתלישסייעוורבותיילמורייהגדולהתודתי

לבחוןהיכולתאתוכן,אמתותיהוחיפושתורהאהבת-בלבישנתןליכטנשטייןהרבר"מו

מדבריושהרבהנון-בןיואל'ראתאצייןכןכנו.אמתיותבעינייםתורהשלמקורותיהאת

כולם.לעינייםלישהיה,מדןיעקב'ר,חברו-תלמידוואת,זובעבודהשוקעוומדרכיו

.שלהם-ושלי,הברכותממקוריתברכו

הנושאהגבלת

העוסקיםהישיריםלתחומיםעצמואתלהגבילחייבהמלךשלהשיפוטבסמכותהדיון

יידונואשרהתחומיםמהםבמדויקלהגדירכדימובאיםהבאיםהסעיפים.זובסמכות

אתלמצואצריכיםהיואשרתחומיםיצוינוכן-כמו.ייכללולאנושאיםואלו,זובמסגרת

לנקודותלהתייחסהניסיוןבגללאך,המלךשלהשיפוטסמכותעלבדיוןמקומם

.לקיומםמלאהמודעותתוך,שלפנינוהנושאליבוןבתוךנכללולא,בלבדהיסודיות
,שושן-אבןשלהגדרתולפי,הנחלקות,במקראשונותמשמעויותיש.ט.פ.שלשורש.א

:מרכזייםסוגיםלשלושה

(ו"תשמניסן)אמגדים
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.למשפטבא,התדיין,למשפטהביא,אנשיםשלדינםבירר.1

.שלט,משל.2
.ענשייסר,הוכיח.3

,לכאורהמקוםהיה.ייסורשלבמובןלאוגםשליטהשלבמובןבשיפוטיעסוקלאזהדיון

זהאיןאך,השוניםלסעיפיםלצרפןולנסות,אלהלהוראותהמשותףהשורשעללעמוד

.לשליטהקשורהפליליהשיפוטשבהםמקומותלמעט,כעתמענייננו
וידבר":שבפסוק"המלוכהמשפט"לביטויכחופףנראה"השיפוטסמכות"הביטוי.ב

אלא.(כה,'י,שמוא)"...'הלפניוינחבספרויכתבהמלוכהמשפטאתהעםאלשמואל

:כיווניםמשניבאחדלפרשניתןהמלוכהמשפטשאת

,"...המלךמשפטיהיהוזה"הכותרתתחת,'חפרק,א"בשמומופיעותאשרהמלךזכויות.1

."למעלהשכתובכמוהעםעלהמלוכהחוק":(כה,'י,א"לשמו)ק"הרדמפירושנראהוכן
"פיוימרוולאהעםעלמוראושיהא,והמצווההתורהפיעלהראויהמלוכהחוק".2

.(שם,"דודמצודת")

בתחומירקיעסוקוהדיון,המלךזכויותשללתחוםהתייחסותתהיהלאהדיוןבמסגרת

הכותרתתחתהנכללות,המשפטיותהזכויות.תפקידומתוקףובחובותיוהמלךשלתפקידו

מהגבלהחריגה.התנאיםבתקופתכברהמתחילעצמובפנילדיוןנושאהן,המלךמשפט

.בזכויותיוקשורהלדוןהמלךשחובתיוכחשבובמקוםרקתהיהזו
,יסודותלקבועהבאלפניהעומדיםמקורותמיעוטבגללבחסרלוקהזהדיון.ג

בהוכחותלהוכיחניסיוןייעשה.רביםפירושיםסובליםהקיימיםהמועטיםוהמקורות
:כאןהמובאותהנחותשתיעליתבססמהטענותגדולחלקאך,שתובאטענהכלחזקות

פעולהעלמעידיםהנביאיםבספריהקיימיםההיסטורייםהסיפורים,הדיוןלצורך.1

שמאורעאו,זופעולהעלהנביאשלתוכחהנאמרהכןאםאלא,המלךבסמכותשהיא

:זהלעיקרוןדוגמה.כשרותהאיעלוהעידזומפעולהכעונשאוכתוכחהבאמסוים

,מתפקידווחלקבסמכותוהיהשזהלהסיקניתןהרי,שפטשמלך,עובדתיתיוכחאם

.נבותבכרםאחאבדוגמתאחרתיוכחכןאםאלא
המלךשלתפקידיוהגדרת.מלךמינוישלהיסודימהתוכןמסקנותלהסיקניתן.2

המלךשלרביםומעשים,ם"ברמבמלכיםבהלכותובעיקר,שוניםבהקשריםמופיעה

תקשורתמערכתלהקיםרשאישהמלךלהוכיחצורךאין:דוגמה:היסודמהגדרתנובעים

.מפורשזהאיןאםאף

לשיפוטהסמכותשללקיומההוכחות

סוגיבארבעהלמצואניתןוחנינהחקיקה,שיפוטסמכויותהיושלמלךהעובדהאת

:מקורות

.עמואתשפטשהמלךמקריםעלהמעידיםמקראייםסיפורים.א
.למלכותוהנוגעיםבענייניםשפטשהמלךמקריםעלהמעידיםמקראייםסיפורים.ב
.וחקיקהחנינה,שיפוטמערכתשלקיומה.ג
.הראשוניםבדבריובעיקר,פה-שבעלבתורה.ד
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איןהדרכיםארבעבכלכי,להדגישיש.הוכחהדרךמכלדוגמאותתובאנהלהלן

תבוררזוונקודה,בשיפוטלעסוקסמכותואתהמלךשואבשממנולמקורהתייחסות

.בלבדבעובדותעוסקזהפרק.בהמשך

עמואתהמלךשפיטת

ודודאירעאשרמוסריעוולעלסיפורעםבאהנביאנתן:הרשכבשת:ב"י,ב"שמו.א

-מוסריעוולשהעושהכךעלמעידהסיפור."זאתהעשההאישמותבןכי":שפט

.המלךבפנימובא
הושעה":וזועקתהמלךאלבאההאישה:החכמההתקועיתהאישה:ד"י,ב"שמו.ב

והיא,השניבנהידיעלהאחדבנהרציחתעלהואשבפיההמקרהסיפור!"המלך

במערכתכאןמתערבהמלך.נפשומבקשימידיהחיבנהאתשיצילמהמלךמבקשת

האישהשבפיהטענותכי,להדגישיש.לסנהדרין,לכאורה,המסוריםתורהדינישל

.הסנהדריןשלהשיפוטמערכתבפניעומדותהיולא
"ט,ב"שמו.ג

אשרהאישכלויהי,השערדרךידעלועמדאבשלוםוהשכים":אבשלום:ו

."...אליואבשלוםויקראלמשפטהמלךאללבואריבלויהיה
המשפטאתישראלכלוישמעו...":שבסיומו,הזונותהנשיםשתייםמשפט:'ג,א"מלכ.ד

."משפטלעשותבקרבולהים-אחכמתכיראוכי,המלךמפניויראוהמלךשפטאשר
:לאמראליוצעקהואשה,החמהעלעברישראלמלךויהי...":שומרון:'ו,ב"מלכ.ה

."...בנהאתותחבא...ונאכלהובניאתונבשל...המלךאדניהושיעה
שאינה,פנימיתשיפוטבמערכתעוסקשמלך,הואולאחריםאלהלמקריםהמשותף

.למלחמותיואולזכויותיו,למלכותוישירותקשורה

במלכותישירותהקשורותוענישהשיפוטסמכויות

תצונואשרלכלדבריךאתישמעולאפיךאתימרהאשראישכל":'א,יהושע.א

:הנחהנקודותבשתיתלויהזוראיה."...יומת

.מלךהנויהושע,1
.כלפיוהעםשלהתחייבותולאלהרוגליהושעזכותכאןניתנת.2

מותכיבניביונתןישנואםכיישראלאתהמושיע'החיכי...":יונתן:ד"י,א"שמו.ב

."...יונתןתמותמותכייסףוכהלהים-איעשהכה...ימותמות
שראיהייתכן)"הארץמןהידעניואתהאבותאתהכריתאשר...":שאול:ח"כ,א"שמו.ג

.(לעילשייכתזו
לאמרבךענהפיךכי,ראשךעלדמך:דודאליוויאמר":העמלקיהנער:'א,ב"שמו.ד

."'המשיחאתמתתיאנכי
.מרכיביהכלעללשלמהדודצוואת:'ב,א"מלכ.ה
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נעשההדברשבומקרהעלמדוברכאן.ידועלהבעלעובדיהריגת:יהוא:י,ב"מלכ.ו

למלךנאמרזהשציווי,זומעובדהללמודשניתןאלא,מפורשתנביאהוראתפיעל
.וענישהשיפוטפעולותעםמגעלושישהעובדהסמךעל

המכיםעבדיואתויהרג,עליוהממלכהחזקהכאשרויהי.,.":אמציה:ה"כ,ב"דבהי.ז

,"....משהבספרבתורהככתובכי,המיתלאבניהםואת.אביוהמלךאת

ממנההיוצאתההוראה.כולוהכללעלהמורהוהיא,לענייננומאדחשובהזוראיה

וגםשפוטיתפעולהכאןישאביונגדהקושריםבהכאתהמלךעוסקכאשרשגם,הוא

.מסוימיםכלליםלה
."...המזבחותעלשםאשרהבמותכהניכלאתויזבח":יאשיהו:ג"כ,ב"מלכ.ח

העוסקותשיפוטיותבפעולותעוסקמיחמתושהמלך,הואהמקריםלכלהמשותף

,במלכותמורדיםהריגת,וידעוניםאובותהכרתת,חרם:שוניםבמישורים'הדברבהשלטת

.ועודהבעלעובדיהכרתת

וחנינהחקיקה,שיפוטמערכתשלקיומה

:ושפוטמערכת

בנויהזוראיה.('ח,א"שמו)"הגויםככללשפטהמלךלנושימהעתה":המלךבקשת,א

:הנחהנקודותשתיעל

.ההנהגהאוהתשובהבתחוםולאהמשפטבתחוםהלא"לשפטנו"המשמעות.1
.אחרותמסיבותנבעהלבקשה'הוהתנהגות,המלךתפקידישלנכונההגדרהזו.2

,'ח,ב"שמו)"עמולכלוצדקהמשפטעשהדודויהי,ישראלכלעלדודוימלך":דוד.ב

"ולשפטיםלשטרים,ישראלעלהחיצונהלמלאכה,ובניךכנניהוליצהרי".(טו

.(כט,ו"כ,א"דבהי)
.('ג,א"מלכ)'המאתהמשפטאתהמבקש:שלמהנ

אלם,שםישפטאשרהכסאואולם":המשפטאולםקרויהמלךאולם:המקדשבית.ד

.(1,'ז,א"מלכ)"...עשההמשפט
,(ה,ו"ט,ב"מלכ)"הארץעםאתשפטהביתעלהמלךבןויותם...":יותם.ה

הנגידישמעאלבןוזבדיהו'הדברלכלעליכםהראשכהןאמריהווהנה...":יהושפט.ו

מהמשכוהשיפוטבמערכתקשורהמלךשדבר,נראה."...המלךדברלכליהודהלבתו

יהושפט;המלךלשםגםלבלשיםיש.'לפניכםהלויםושטרים...":הפסוקשל
.(יא,ט"י,ב"דבהי)

אזניולמשמעולאישפוטעיניולמראהולא,'הביראתוהריחו":ישימגזעחוטר.ז

.(ג-ב,א"י,ישעיהו)"...דליםבצדקושפט.יוכיח
דינו:'האמרכה,דודבית,'הדברשמעו,יהודהמלרולבית":יהודהמלךביתנבואת.ח

.(יב-יא,א"כ,ירמיהו)"...עושקמידגזולוהצילומשפטלבקר
,ב"קכ,תהילים)"דודלביתכסאות,למשפטכסאותישבושמהכי":דודלביתכסאות.ט

.(ה
.(ב"ע,תהילים)"...מלךלבןוצדקתךתןלמלךמשפטיךלהים-א,לשלמה":שלמה.י
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:חקיקהמערכת

,יהושע)"בשכםומשפטחקלווישם,ההואביוםלעםבריתיהושעויכרת":יהושע.א

ושםומשפטחקלושםשם":במרהדומהבהקשרמופיע'ומשפטחק"הביטוי.(ד"כ

"ט,שמות)"נסהו
וכן...":מפרשוהוא,בשמותן"הרמבעמדזונקודהעל.(כה,ו

המדינותוישובהנהגותאבל,והמשפטיםהתורהחוקיאינם...'וכוויכרתנאמרביהושע
כ"וא."...בהםוכיוצא(ב"ע,פ,ק"ב)חכמיםשהזכירויהושעשהתבהתנאיםכגון

.לעצמודיוןיבואסמכותומקורעל.חברתיתסדריםמערכתמחוקקיהושע
מהיוםויהי.יחלקויחדו,הכליםעלהישבוכחלקבמלחמההירדכחלקכי":דוד.ב

.(כה-כד,'ל,א"שמו)"הזההיוםעדלישראלולמשפטלחקוישמה,ונעלהההוא

:חנינהמערכת

האישהבןאתחונןהמלך,לשיפוטשמעבר,נראההחכמההתקועיתהאישהממשפט

אשרממשפטהיאהחנינהשםכיאם,יהונתןמסיפורזאתלהוכיחניתןכןמוותמעונש

.בעצמואותוגזרשאול
מלכנואדוננודודענייןאתוזכור":החנינהזכותלענייןאחרתראיהמובאתבפוסקים

ידעתיהיוםכישאמרומטענה,מוותבנישהיופ"אעושמעימיואבעינולהעליםנהגאשר

לפיוהכולמצווהלעתיםהעוברמןעץוהעלמת.מזומןזמןלכולכיישראלעלמלךשאני
.(רלח,'ה,א"הרשבת"שו)"...השעהצורך

:פה-שבעלבתורה

אדםבנישניוראהבדרךמהלךשהיהאחדבחסידמעשה":ג,'ו,סנהדרין,ירושלמי.א

קטילדודומרןעלזומסהידאזללחסידהגבראדוידעינןכןאמרין.לכלבהנזקקין
/"...לן

:ם"הרמבפסקי.ב

,אחדבעדאפילו,התראהבלאאוברורהבראיהשלאנפשותההורגכל":שיפוט.1

שהשעהמהכפיהעולםולתקןלהרגורשותלמלךיש,בשגגהשהרגשונאאו

.רוצחבהלכותובמקביל,(י,'ג,מלכים)"...צריכה
לוויש...להרגורשותלמלךישישראלבמלךהמורדכל":במלכותמורדובדין

.(ח,'ג,שם)"...לכבודובשוטיןולהכותלאסור
לאדםיהיהולאלכולהמלךאותושיחקוקדיןכל:דברשלכללו...":חקיקה.2

.(יח-יא,'ה,גזילות)"...גזלאינועצמובפניאחד
הוראת-פיהםבהודאת-עמלקילגרודוד,עכןיהושעשהרגוזה...":הריגה.3

.(ב,ד"י,שםועיין,ו,ח"י,סנהדרין)"היהמלכותדיןאו,הייתהשעה

יהרגהו(אישהבהעדת)דיןביתיהרגוהושלאפ"אעכי...":ערופהעגלה.4

.(מ,'ג,נבוכיםמורה)"...המלר
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לשפוטהמלךסמכותמקור

זכות,קיימתלהיותוצריכה,קיימתהייתהשאכןמוכיחהלעילשהובאההראיותמערכת

מקורמהוברורשלאאלא.עצמומשלשיפוטיתמערכתוהקמתהמלךשלשיפוטחובתאו

.לדוןהמלךברשותההכרהיצאהשממנוהמוקדומה,סמכותה
:זושאלהלפתרוןעיקריותגישותשתילהציבניתןעקרונית

להרים"כהמלךתפקידהגדרת.תפקידושלהיסודיתמההגדרהחלקהואהמלךמשפט.א

המצויה)"'המלחמותולהילחםהרשעיםזרועולשבורצדקהעולםולמלאותהאמתדת

ניתןפשוטבאופןלשפוטחובתואתגםכוללת,(י,'ד,מלכים-מחשבתולטוהרבדרישה

חלקנוטלהואשכזהובתור,העםשלמצבועלהממוניםאחדהואשהמלך,להבין

יבוארממנהשחלק,השונותהרשויותביןתפקידיםחלוקתאמנםקיימת.התורהבהעמדת

,המלוכהשלהיסודימהתוכןחלקהואשהשיפוט:כלומר,נכונהזוהבנהאםאך,בהמשך

.האומהשלהכוללתבהנהגהתפקידכמילויזאתלראותניתן
,זוזכות.תפקידולמלאשיוכלכדיכלשהיבדרךלוהניתנתזכותהואהמלךמשפט.ב

בידכלינתינתהיאאלא"הנאהטובת"למונחמקבילךאיננה,בהלכותיומבוארתאשר

,תפקידובהגדרתכלולהאיננההיא.קלותביתרתפקידואתלמלאשיוכלכדי,המלך

,זוזכות.זוזכותלנתינתהמקוראתלמצואוצריך,במשפטכללקשוראינוותפקידו

המלךאךמסוימיםבתנאיםממנולהישללעשויה,לסייעשנועדככליהגדרתהמעצם

הוא-שבלעדיה,הצבאבראשעמידתועל,לדוגמה,לומראפשרשאימה,מלךיישאר

בשלושהביטויםאתלמצואעשוייםהתפישותשתיביןהמרכזייםההבדלים.מלךאינו

:תחומים

.לדוןלסמכותבמקורצורךאיןהראשונהלתפישה.1
.זכותהיאבשנייהואילולשפוטחובהקיימתהראשונהשבתפישהייתכן.2
.מהמלךזוזכותלשלולייתכןלא,הראשונהלתפישה.3

ומעבר,משמעייםחדאינם,לרוב,לשפוטהמלךשלסמכותובמקורהעוסקיםהמקורות

ניתןאך,בהגדרתםלדייקויש,השיפוטבמערכתספציפיבתחוםעוסקיםהמקורות,לכך

:מספרמסקנותשבהםמהמרכזייםלהסיק

או)הציווישלהנוסחזהו-"סביבתיאשרהגויםככלמלךעליאשימה":המלךפרשת.א

לשפטנומלךלנושימהעתה...":נוסיףהעםהמלךבבקשת.ז"פי,דבריםבספר(הרשות

שהחטא,ן"הרזאתראהוכן)חטאזובבקשהנראהאםאפילו.('ח,א"שמו)"הגויםככל

,כאןמצויה,(המלךשלהשיפוטלמערכתלעבורבבקשהאלאהמלךבקשתבעצםלאהוא

יודעיםאנורביםממקורות.שיפוטגםכולל"הגויםככל"שהביטויקביעה,אגבבדרך

,לומראמנםניתן.למלךנתונהוחקיקהשיפוטסמכותהיתההקדומהשבתקופה

שלכלומהידיעה,"הגויםככל"מההדגשהאך,ההנהגההיאזהבמקרההשיפוטשמשמעות

וכן,ישפוטשהמלךביקשושהםלקבועניתןלשפוטסמכותהייתההקדוםהמזרחמלכי
.המפרשיםרובהבינו
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לעשותלמלךרשותנתנושישראללומרניתן,בעיקר,ממונותבדיני:ישראלויתורב

אשרלתנאיםהעםמסביםעליהםוקבלתוהמלךמינויבעצם.בממונםברצונואשרכל

."...יקחבניכםאת...":שמואלהציב
זהויתורלהרחיבניתןאך,(ד,'ב,סנהדרין,מעונה)"...פורץמלך":להמקורודאיזה

בשלבמצאנודומהדברלשפוטהסמכותאחלמלךנותןהעםשבהם,נזיקיןלתחומיגם

ואפילושופטיםעצמםעללקבלהדיןבעלייכוליםשבו,התורהבדיןיותרמאוחר

לומריהיהשקשה,למקוםאדםביןבנושאיהיאזהבתחוםהעיקריתהבעיה.פסולים

כל":ליהושעהשבטיםוחצישנייםבדבריאולם.למיתהגופואתלהתיררשותיששלעם

יש,(יח,'א,יהושע)'יומתתצונואשרלכלדבריךאתישמעולאפיךאתימרהאשראיש
הביןגםוכך,במלכותמורדדיןיסודאתלפחותמהווהזהשמקורספקאין.לכךגםבסיס

.קעגעשה,המצוותבספרם"הרמב
"יומתמות,יפדהלאהאדםמןיחרםאשרחרםכל":הפסוקאת:יחרםאשרחרםכל.ג

הדיןלהםיצאהזההכתובמןכיאומראניולכך..,":ן"הרמבמפרש,(כט,ז"כ,ויקרא)

,במשפטיםרשותלהםשיש,ישראלכלבמעמדגדולהסנהדריןאובישראלמלךשכלהזה
."מיתהחייבעליוהעובר,דברעליחרימואםוכן,עליהלהילחםעירעליחרימוואם

העובראתלהרוגולרשותהמלךחוקילתוקףבעיקרמתייחסן"הרמבשלזהעיקרון

עלהעומדהספציפיהנושא.ממוניבהיבטבעיקרהדן"ישראלויתור"לבניגודעליהם

המלךאתמצרףן"הרמבאך,במלכותממורדחלקשזהוייתכן,כןואם,החרםהואהפרק

.חרםהיאהמלךשלקביעהשכלנראהכןואם,דיןלאותוהגדולההסנהדריןואת

המשפטרשויותהפרדת

:מבוא

,השיפוטרשויותהפרדתשלהבעיהאתמידיבאופןמעלהלמלךשיפוטסמכותנתינת

?לשפוטסמכותלמלךניתנהטעםמה:יותרעמוקהשאלהעומדתבשורשהכאשר

לךתתןושטריםשפטים":סנהדריןשלבמהותהלכאורהמוצאיםאנולשפוטהציוויאת

"ט,דברים)"צדקמשפטהעםאתושפטו,לשבטיךלךנתןלהיך-א'האשר,שעריךבכל
,ז

בימיםיהיהאשרהשפטואלהלויםהכהניםאלובאת":ממראזקןבפרשתוכן,(יח
ביתשממניםמנין":כמצווהפה-שבעלבתורהמוגדרזהציווי.(יג-ח,ז"י,שם)"...ההם

ם"הרמבובלשון,(א,שופטים,ספרי)"...לךתתןשופטים:לומרתלמוד?ישראללכלדין

ויחזירוהתורהמצוותלעשותשיכריחוושוטריםשופטיםלמנותציוונו...":המצוותבספר

,(קעועשה)"...מהרעויחזרוטובלעשותויצווכורחםעלאליההאמתמדרךהנוטיםאת

בכלושוטריםשופטיםלמנותחורהשלעשהמצוות":סנהדריןלהלכותבפתיחהוכן

דיניםובעלידיןבביתהקבועיםהדייניםאלושופטים.,.ופלךפלךובכלומדינהמדינה

.(א,'א,סנהדרין)"...אליהםבאים
סמכותשלבהגדרההנכלליםהתחומיםרובעלמופקדתשיפוטשלזורשות,לכאורה

,לשמותן"רמבפלעל)התקנותחקיקתאתמהדיוןלהוציאוניתןייתכן.המלךשלהשיפוט
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הראוימןהיהלכאורהכיאם,במלכותמורדדיןאתאףואולי,'וכוהמיסים,(כה,ו"ט

עדייןאך,(בהמשךיבוררזהונושא)'המצוותעוברכלכמובסנהדריןיישפטהואשאף

:בעיותשתימעלה,כאמוראשר,חפיפהשלביותרגדולתחוםנשאר

?חפיפהקיימתבכללמדוע.א

?חברתהומתיזורשותמופעלתהיכן.ב

השייכיםתחומיםשלמובהקיםמקריםמוצאיםאנוהנביאיםכספריהמובאיםבסיפורים

,ועודבילדאוחזותשתיים,הבעלכוהני,עניאתעשירעשיקת,רוצחדיני:לסנהדרין

באותםממשעוסקיםוהסנהדריןשהמלךנראהאלהומדוגמאות,המלךבידיהמצויים

העובדהלאור,יותרהרבהקשהראשוניםנביאיםמספריהמועליתהבעיה.תחומים

בגלללהגדירהמאדוקשה.מוצנעדיהסנהדריןבידהמצויהשיפוטמערכתשלשקיומה

בהגדרותאולם.ושוטריםשופטים,זקניםהתפקידיםמשמעותלגביבהירותאי
שסמכותספקשוםואין,לשפוטסמכותבידושקיימתלעילהוכח,המלךשלהנורמטיביות

.למקומהזושאלהחוזרתכןואם,הסנהדריןשלעניינםנמרכזעומדתזו
:הרשויותשתישביןהיחסאתהקובעותעקרוניותדרכיםשתילהציבניתן

במשפטהקיימתמסוימתבעיהלפתורבאהמלךמשפט:משניומשפטעיקרימשפט.א

הדבריםמפשטנראהאמנםוכך,המרכזיהואהזקניםמשפט,זהעיקרוןלפיהסנהדרין

הריקהחללואת,מסוימותמסיבות,התחומיםכלאתמכסההואשאין,היאהבעיה.בתורה

השיפוטמערכותביןחפיפהשאיןהואזוקביעהשלהמרכזיהיסוד.המלךמשפטממלא

.ביניהןמפרידמדויקוקו
וההבדלמקביליםבמקריםמטפלותהמשפטמערכותשתי:מקבילותמשפטמערכות.ב

.המשפטבמהותהנעוץהבדלאלא,ובתהליכיוהדיוןבסדרי"טכני"הבדלאיננוביניהן
וההבדל,תחומיםובאותםזהיםבמקריםמופעלותלהייתעשויותהמשפטמערכותשתי

.מערכתכלשל"המינויכתב"במצויביניהן
:קביעהבכללדוןיששבהםהנושאים

:משניומשפטעיקרימשפטזה

מערכתבעזרתהמלךגוברשעליה,הסנהדריןבמשפטהמצויההבעיהמהות.1

.שיפוטו
.אותהלפתוריכולהעצמההסנהדריןאיןמדוע.2
.המלךרשותידיעלהבעיהנפתרתכיצד.3

מקבילותמשפטמערכות.ב

.הרשויותשתישבשורשהיסודיההבדל.1
.תופעלמערכתאיזונקבעבפועלכיצד2

משניומשפטעיקרימשפט

הסנהדריןבמשפטהחיסרון

:מקומותבשנילחפשישהסנהדריןבמשפטהבעיהאת

.הדיןפסקוחריצתהדיוןסדריבתחום.א
.הדיןפסקייעילותבתחום.ב
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בעצםהבעלהאתלחפשאין,התורהכלעל,זותפישהלפי,מופקדתשהסנהדריןכיוון

.בביצועו,הדיןפסקאחריוהןהדיוןבסדריהןהנוצריםבסדריםאלאהפסק
הסנהדריןואיןבספק,שבפועל,לכךהגורמותבעיותשלשלםבמכלולנתקליםכאן

ההגבלותרוב.בספקמוטלתהפסקיעילות,דנההסנהדריןשבובמקוםוגם,לדוןיכולה

שלהבעיהעולהממונותבדיניגםאך,נפשותבדינימצויותהדיוןסדריבשלהנגרמות

.מהןקטןוחלקהבעיותתמציתתובאלהלןברשימה.הפסקיעילותושלהדיוןסדרי
:כבולותהסנהדריןשלשידיהלכךהגורמתהבעיהאתמדגימהרקהרשימה

כשריםעדיםשניבפניהעבירהאתלבצעצריךהואמיתהיתחייבשאדםכדי:התראה.א

דיןביתמיתתעליהאתהוחייב,היאעבירהשזו!(תעשהאלאו)פרוש":לוהאומרים
אניכןמנתעל":לומרהעבירהעוברוצריך.(ב,ב"י,סנהדרין,ם"רמב)"מלקותאו

אפשריתבלתיכמעטהיאכזומציאות.(שם)"!עושה

ואינוכמעטזהעונשוגם,(א,'א,גניבה)כפלמלבדעונשמקבלאיננוהגנב:עונשים.ב

בכסףרקנענשהמזיקגם.(ו,'ג,שם)עדיםשניבפניגונבאינושגנבכיוון,נשוי

אפסיתהיאהדיןפסקייעילות,כןואם,(א,א,ומזיקחובל)

,מדגםרקהן(אורקויבספרומרגליותראובן'רשלבמאמרוהמרוכזות)אלהבעיות

בפסקאין-פוסקכשהואוגם,לפסוקיכולואינושכמעטגוףהיאהסנהדריןכי,המוכיח

מקבילהמערכתלקוםצריכה,שכזהבמקוםנוספיםרשעמעשילמנועאולהרתיעכדי
גלותשלההיסטוריתבמציאותחריפותהבשיאמועליתזובעיה.זובעיהתפתוראשר

שלהסברו.(א"ע,מא,סנהדרין)הביתחורבןקודםשנהארבעים,הגזיתמלשכתסנהדרין
בלשכתיושבתשסנהדריןבעודאלאמקוםבכלנפשותדינישאין...":היאזולעובדהי"רש

,י"רש)"משםוגלועמדו,לדוןמספיקיםהיוולארוצחיםדנפישידחזווכיוון.,.הגזית

בצורההרצחתופעתאתשתחסלחזקהרשותכשצריךשדווקא,מוכחזההסברלפי.(שם

.ידיהאתוכובלתעצמהאתמגלההסנהדרין,ומידיתחריפה

הדיןביתידיעלהבעיהפתרוןהצעת

ניסיונותבהםלראותניתןאשרפתרונותמצאנופהשבעלבתורהמסוימיםבמקומות

ט,סנהדרין,משנה)כיפהדין.הבעיהלפתרון
'

מןשלאועונשיןמכיןדיןבית":דיןאו,(ה,

אתלמלאכדיבהםואיןמוגבליםאלהפתרונותששניאלא,(א"ע,מו,שם,גמרא)'התורה

:החלל

לשארזהדברעושיןואין,..":במפורשם"הרמבפוסקוכך,לרוצחמוגבלכיפהדין.א

מיתהחייבאינוואם,אותוממיתיןמיתהנתחייבאםאבל,דיןביתמיתותמחויבי
אלאושנהשעברלמיגםהכיפהדיןמצוי,לבךנוסף.(ט,'ד,רוצח)"...אותופוטרין

,החברהלבעייתפתרוןאינושזה

בויששאכן,וייתכן,עצמובפנידיוןטעוןהתורהמןשלאועונשיןמכיןדיןביתדין.ב

שלהשיפוטסמכותניתנתאכן,מלכותשאיןשבזמןעודמה,הבעיהאתלפתורכדי
סמכותישאם,זאתבכל.(פלדמןהוצאת,קצב'עמ,ן"הרדרשות)לסנהדריןהמלך
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שהניסיון,נראה,קיימתשהמלכותבזמןגםתורהדיןלפישלאלשפוטלסנהדרין

.קשההואמשניומשפטעיקרימשפטעלכבנויההשיפוטרשויותהפרדתאתלהציב
בזמןתורהדיןלפישלאלשפוטסמכותהדיןלביתשאיןנראה,דברשללאמתו

.המלכות
המלךרשותידיעלהבעיהפתרון

העוסקיםההלכהבפסקיהןלראותניתןהבעיהאתפותראכןשהמלךהועבדהאת

:ראשוןביתבימימהמציאותוהןהריקיםבחללים

,אחדבעדאפילו,התראהבלאאוברורהבראיהשלאנפשותההורגכל":הלכהפסקי

"...צריכהשהשעהמהכפיהעולםולתקןלהרגורשותלמלךישבשגגהשהרגשונאאו

:רוצחבהלכותם"הרמבמפסיקגםנראהוכןלרוצחכייחודינראהזהדין.(י,'ג,מלכים)

ישראלמלךרצהאם,דיןביתמיתתמחויביםשאינןבהןוכיוצאהרצחניםאלווכל"
בהוראתלהרגםדיןביתראואםוכן,בידוהרשות,העולםותקנתהמלכותבדיןלהרגם

הנימוק.(ד,'ב,רוצח)"שראומהכפירשותלהםישלכךצריכההשעההייתהאם,שעה

כלאתהממוטטתבעיההוארוצח:פשוטהואלרוצחייחודידיןזהבדיןהרואהלטענה

ניתןזהשכנגדאלא,העםרגליתחתהקרקעאתמשמיטשכזהודברהאומהשלמצבה

:סיבותמכמהוזאת,כללידיןהואשהדיןולומרלטעון

ויש,",..בהןוכיוצאהרצחניםאלווכל...":הוארוצחבהלכותם"ברמבהנוסח.א

."בהןוכיוצא":הביטויכוללמהלברר
,(ד"פכ,לסנהדרין,י,'ג,מלכיםהשווה)התורהמןשלאעונשיןמכיןלדיןהצמידות.ב

לומרניתן(א"ע,נך,סנהדרין)עריותעלגםהורגיםזהשבדיןכיוון,המלךעלגםמלמד

.רשאיהמלךשגם
גזירת,..":העונשיןתחומיבכלשמדוברנראה,ם"ברמבאחריםממקומות,לכךמעבר

,עדיםשניפיעלאלאפיובהודאתהאדםאתמלקיןולאד"ביממיתיןשאיןהיאהכתוב

דיןאוהייתהשעההוראת-פיהםבהודאת-עמלקילגרודוד,עכןיהושעשהרגוזה

אלא,לרוצחייחודיזהדיןשאין,רואיםעכןמדוגמת.(ו,ח"י,סנהדרין)"...היהמלכות

שדעתייתכןשוב,החרםמשפטבענייןן"הרמבדעתאתמקבלם"שהרמב,באמרכןאם

סמכות,כןואם,(וחרםרצח)ייחודייםבתחומיםרקלדוןרשאישהמלךהיאם"הרמב

למלאכליםלולתתכדיאלאבסנהדריןהקייםהחיסרוןאתלמלאכדיבאהאינההמלך

.ברצחהקיימתהייחודיתהבעיהבגלל,ברצחרקחלליםחוסםהוא.ייעודואת
התורהדיניבכלדןשהמלךהיאם"הרמבשדעתביותרהחזקההראיה,לעילכאמור

מןשלאועונשיןמכיןד"בישלהעיקרוןלביןהמלךדיןביןהקיימתמההקבלההיא

אולםרוצחבדיניההקבלההובאהלעיל.רביםבמקומותמוצאיםאנוזוהקבלה.התורה

שאינומיולהרוגמלקותמחויבשאינומילהלקותד"לבייש":מקומותבעודמצויההיא

תמידלדייןישוכן.,.לתורהסייגלעשותאלאתורהדבריעללעבורולא,מיתהמחויב

ולחזקהדתפרצותלגדורשיראהמהכפיונותןומאבדבעליםלושישממוןלהפקיר

המכיןד"בילגביהמובאתההלכהזו.(ד"ספכ,סנהדרין)"אלםלקנוסאוהבדק

יהיוובכול...":זוסמכותלהפעלתההנחיותמובאותושם,התורהמןשלאוהעונשין
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מקבילותאלההנחיות,(שם)"...בעיניוקלהבריותכבודיהיהואלשמייםלשםמעשיו

מדיןחריגהשלהמשותףבדיןהיאהדבריםוסיבת,למלךשניתנוההנחיותאתומזכירות

עלשלאהענישהסמכותאתקיבלד"שביה,ן"הרלשיטתאמוריםהדבריםבעיקר.תורה

דןשמלך,נראהשלפיו,המלוכהתקופתבתוםהואצלהזושסמכותאחרירק,תורהדיןפי

.(ד,'ב)ממריםבהלכותגםמצויה,מצומצםבהיקףכיאם,נוספתהקבלה.התחומיםבכל

משיטתכיאם,התורהתחומיכלעלכשפקדשהמלךכןאםנראה,ההלכהפסקימתוך

הנחהנקודתעלבנויהן"הרמשיטתההוכחהוגם,לכךניצחתהוכחהאיןם"הרמב

תורהדיןפיעלשלאלדוןסמכות(המלוכהתקופתתוםלאחר)ד"לביהמעניקן"שהר

במקורהמובאותהדוגמאותלאורנכונהנראיתן"ברזוהנחה.התורהתחומילכלביחס

.וצניעותשבתבדיניהעוסקות(א"ע,מו,סנהדרין)ההלכה

ם"הרמבפסקימתוךבהכרעההקיימתהבהירותאי:ראשוןביתבימיהמציאות

המקרים.תורהדיןפיעלשלאהמלךסמכותבהםשהופעלהבמקומותעיוןמתוךמתבררת

עבודת,(שלמה)אוחזותשתיים,(שאול)וידעוניםאובותהסרת:כולליםהנביאיםבספרי

תחוםאין.ועוד(בשכם)יהושעתקנות,(הרשכבשת)גזלבעניינישיפוט,(יהוא)הבעל

אדםשביןלתחוםהשייכותמצוותלרבות,כלפיוהמלךהיזקקותהופיעהשלאשיפוטי

.התחומיםבכלשיפוטיתפקידממלאאכןשהמלךבעלילנראהכןואם,למקום

הסנהדריןשלהשיפוטכללישלפי,דיניתמציאותהואהסיפוריםלכלהמשותףהמכנה

ראיותמערכתעלבנוייםאנשיםביןבסכסוכיםהסיפורים.דיןלגזרלהגיעניתןלא

,טענותארבעבדבריהמעלההתקועיתהאישה:לקבלםיכולאינודיןשביתוידעונים

:הנשיםאחתמציינתהזונותהנשיםבמשפט;דיןביתבפניעומדותאינןמהןששתייים

ללאנביאשלסיפורועלמדוברהרשכבשתבמשל;אתנוזראין,יחדוואנחנו..."

;שאולידיעלמומתיםובבדידותבלילהבמלאכתםהעושיםוהידעוניםהאובבעלי;ראיות

דיוןסדרי,כרמזולו,מוזכריםלאהסיפוריםבכל.'וכופיובהודאתנהרגהעמלקיהנער

אתמאשרזהמשותףנכנה.אותםהמייחדאתלראותישוכך,והתראהעדים,מקובלים

דוגמתהסנהדריןבמשפטהקיימותהבעיותאתלפתורנועדהמלךמשפטכי,ההנחה

.אלה
בהסברוהובאההסנהדריןוביןהמלךביןהמשפטרשויותהפרדתראייתשלזודרך

זהעלאםכי,העובריםייענשולאאםאבל...":(יאדרוש)בדרשותיון"הרשלהראשון

מןיגורוולאדמיםשופכישיתרבו,לגמריהמדיניהסידורייפסק,(בהתראה)הדרך

שמינויונמצא,,.המלכותבמינוי,עולםשליישובולצורך,י"השציווהולכן,העונש

כשיש,זותפישהלפי.",.,מדינילסידורשצריכים,אומותוביתרבישראלשווההמלכות

,הסנהדריןמערכתאתמפעיליםתורהדיןהפעלתהמאפשרותוראיותטענותמערכת

,אדםכשרואהאךחותכותראיותפיעלרקשנפסק,שבה"הצדקמשפט"בהואשיתרונה

הכלליםפיעל,הדיןכשביתאו,לטובתולפסיקההדיןביתאתלהביאכדידיאיןשבידו
,גברדאליםכל)בספקבידוהקיימיםהפסיקהאפשרויותמשלושכאחתיפסוק,שבידו

הדיןשבית,ייתכןכןכמו.המלךאלהולךהוא-(אליהושיבואעדנונחויהאיחלוקו

.בספקותמשפטכלליגםשישכיוון,סבירלאזהכיאם,למלךכשופטיםמעבירעצמו
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:מישוריםבשני,להערכתי,מצויהרשויותלהפרדתכהסברזותפישהשלחסרונה

ראיותמערכתשבידואדםגם,יותרופשוטמהירהמלךשמשפטכיוון:המעשיבמישור

לרשותממונותבדינייזדקקאחדלאואף,המלךאלילךהדיןבית"המספיקות

,המסורבלבדיונהתתערבשהסנהדריןטרם,והעונשיםהמצוותבתחומיגם.הסנהדרין

להיותתדרושהסנהדריןאלהשבתחומיםייתכןכיאם,בבעיהלטפלבפועלהמלךיכול

הנביאיםשבספרילהזכירויש,שעמובבעיותהסנהדריןאליפנהאחדלאאף.בראש

.לרעהואדםשביןבתחומיםלאולעולם,בסנהדריןדיוןקייםאכןרחוקותלעתים
שלמרותכךעלמתבססוהוא,ביסודו"טכני"הואלעללההסבר:המהותיבמישור

ואותה,להפעילוטכניתבעיהקיימת,יותרגדולצדקלדיןהסיכויהסנהדריןשבמשפט

-הרשויותשתיקיוםעצםשלהיסודיתבבעיההטיפולהואבוהחסר.המלךפותר

ההבדליםשארכלעםמגעלואין.השיפוטלתחומימצומצםוהוא-והמלכותהסנהדרין

קולראייתאפשרותתועלההבאבפרק,ההבדלשורשעםשלאודאי,אלורשויותבין

ההסברדרכישתישביןהחיצוניההבדלכאשר,השיפוטרשויותשתיביןהמפרידשונה

ההבדל.המערכותשתישל,נושאיםבאותם,במקביללקיוםטוענתהשנייהשהדרךהוא

שתיביןהמבדילהיסודילתוכןהשנייההדרךשלבהיצמדותההואהדיריםבפנימיות

.הרשויות
מקבילותמשפטמערכות

בכללךתתןושטריםשפטים":שופטיםפרשתבתחילתמצויהשופטיםמינוימצוות

ט,דברים)"צדקמשפטהעםאתושפטו,לשבטיךלךנתןלהיך-א'האשרשעריך
.(יח,ז"

מצווה":השופטיםמופקדיםשעליהםהתחומיםמצוייםם"לרמבהמצוותבספרבהגדרתה

אתויחזירו,התורהמצוותלעשותשיכריחוושוטריםשופטיםלמנותשציוונוהיא:קעו

עלהגדריםויעמידו,מהרעויחזרוטובלעשותויצווכרחםעלאליההאמתמדרךהנוטים

,",..אישכלאמונתלפינדונותואזהרותיההתורהמצוותיהיושלאעדהעובר

:השוטרתפקידלביןהשופטתפקידביןם"הרמבמחלקסנהדריןלהלכותבפתיחה

אלו-שוטרים;לפניהםבאיםדיניםובעלידיןשביתהקבועיןהדייניםאלו-שופטים"

החנויותועלוברחובותבשווקיםהמסבבין,הדייניםלפניעומדיםוהםורצועהמקלבעלי

.הדייניםפיעלמעשיהםוכל,מעוותכל(ולתקן-א"נ)ולהכותוהמידותהשעריםלתקן

,'א,סנהדרין)"רשעוכפיאותוודניןדיןלביתאותומביאיןדברערוותבושיראווכל

.(א
איששביןהשיפוטתפקידמצוילאכללהמקורותשבשניהיאהבולטתהעובדה

כלשוןמוגדרהדברהיההממונההסנהדריןשלהמעשיתפקידםנוסחלו!!לרעהו

לפניבאאדםאין,שלפנינוההגדרהלפי."התורהמצוותלעשותשיכריחו":ם"הרמב

מערכתאתלהפעיללסנהדריןהגורמותהסיבותהמשפטןיוזמיהםאלאהסנהדרין

:זועובדהמבליט"החזקהיד"בהניסוח,התורהלהעמדתמתפקידםנובעותהמשפט

,עוולמחפשיםאשרהדיןביתשלוחיהםהשוטרים:כלומר,"...דיןלביתאותןמביאין..,"
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הנושאאםאפילו.הדיןלביתהמקריםאתמביאיםהם,שכאלהמקריםעםנפגשיםוכשהם

זואלא,והתלונןבאשמישהוכיווןהפעולהאתיוזםהדיןביתאין,במשקלותרמאותהוא

,הדיןביתשלמתפקידוהנובעתפעולה

אתיוזםהואשבהםבתחומיםלסנהדריןהואאףשותף-המלך.המלךעומדמולם

הואהמלךשלהשיפוטמערכתשלהמרכזיהמפעיל-הנביאיםבסיפוריאך.התערבותו
אלבאותהזונותהנשיםשתיים:הבעיהאתהמביאהנביאאוהמלךאלהזועקהאדם
בעייתאתדודאלמביאהנביא;המלךאדוניהושיעה:החומהמעלצועקתאישה;המלך

המשותףהמכנה.'וכוהמלךלפנילהתדייןהבאהעםלבאתמגנבאבשלום;הנגזלהעני

איןסנהדריןמינוימצוותשבהגדרתבעוד,המלךאלשבאובעובדההואאלהלסיפורים

תהליךמצוולאהסנהדריןתעסוקשבהםהנושאיםבחלוקתוגם,שכאלהלמצביםרמז

.בולטתזועובדההמלךאצל,כזה
הסנהדריןשלתפקודהעלשבמשנהנזיקיןמסדרלהוכיחאפשרשאי,לצייןצריך

:סיבותמשתיוזאת,העםזעקתכמקום

אמציהועלבסיפורגםוועובדהמצאנו.תורהדיןפיעללדוןלנסותחייבהמלךגם.א

ימותולא:לאמר'הצוהאשרמשהבספרבתורהככתובכי,המיתלאבניהםואת..."

.(ה"כ,ב"דבהי)"ימותובחטאואישכיאבותעלימותולאובניםבניםעלאבות

הרי,הקודםשבסעיףההנחהאתנקבללאאםגם-התורהבדיןהעוסקותהמשניות.ב

המלוכהביטולשעםכיוון,התחומיםבכלדנההסנהדרין,היסטורית,מקרהבכל

.בדיניםתעסוקנהודאישניביתשמימיהמשניות,וכן,לההסמכויותהועברו
הואאלא,השיפוטמערכותשלההפעלהבתחוםרקמצויאיננוזהחיצוני-טכניהבדל

תפקידוביןישראלעםשלההנהגהבמערכתהמלךתפקידשביןההבחנהבשורשנעוץ

באותםהמשפטהעמדתעלממוניםהמלךוגםהסנהדריןגם,זובמערכתהסנהדרין

ממקורנובעהנדוניםבמקריםהסנהדריןשלשעניינם,אלא.מקריםובאותםתחומים

המשפטאתהיוזמתהיאהסנהדרין.ממנונובעהמלךשלשעניינומהמקורהשונה,אחר

אולם,אותויוזםשהוא,להלןשיבורר,תחוםאמנםקייםהמלךאצל,בוהמעוניינתוהיא

!המלךהושיעה:אליוהמופניתובזעקהבריבהואשיפוטועיקר

:שיפוטתחומילשניהדיוןאתלחלקניתןההבדלשורשאתלהביןכדי

ואלבאיםהמלראל:ברורהההבחנהשבהם-לרעהואדםשביןובעית,נזיקיןדיני,א

.מובאיםהסנהדרין
העקרוניההבדללאוראך,היוזמותהןהמשפטמערכותשתישבהם,וחוקיםמצוות.ב

.והחוקיםהמצוותבתחוםגםבולטהבדללראותניתן'אבסעיףהקיים

ורעואדםיחסישלבמערכת

עבירהכל:המשפטבתחוםהקייםעיקרוןעלנעמודההבדלשורשאתלהביןכדי

היא,לחברואדםשביןתחוםבכלעבירהכל,שנגחשורועדרצחלמן,הנזיקיןבתחומי
.חמורמעשהבכךרואהוהתורההנפגעבאדםפגיעהזופשוטבאופן.מהויותבשתיפגיעה
שאדםחברה:כולההחברתיתבמערכתפגיעהשזו,ולומר,זוהסתכלותלהרחיבאפשר

כיוון,בולהתקייםתוכלשלאלמצבלהגיעסופה,המשתוללשורועלבהשומראינו
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היאהנזיקיןבתחוםעבירהכל,לכךמעבר,אולם.מופקרתהחברתילסדרשהאחריות

זואיןאםאף,מכווןה"הקב;חבלואדם,לחבולשלאציווהה"הקב:'הברצוןפגיעה

חטאכלהרואההראייהלפישלא.שמרלאוהואשורועלישמורשאדם,התורהמןמצווה

מעשהאתבולראותניתן-השניהפן,שונהמקרהכלובזההנפגעהאדםרקעעל

כולםההיזקיםכל.'הרצוןעשייתאי:אחתכותרתתחתהעבירותכלעםמתרכזהעבירה

שבאותוייתכן,בחטאמהויותשתישישכיוון,'הברצוןפגיעהשלזובנקודהשותפים

אותושלאחרתבבחינהמתענייןמהםאחדכלכאשרשוניםגופיםשנייעסקועצמומקרה

התחוםהואהנפגעתהחברהאתאוהנפגעהאדםאתהמענייןהיחידהתחום:מקרה

במוקדעומדתזעקתם.ניזקתיצאהגבוהשרשותבכךענייןשוםאיןלנפגעים.הראשון

.ביותרהגבוההוביעילותבמהירותזובזעקהתטפלאשרלרשותיפנוהםואתה,עניינם
במהירותופוסקת,ומסובכיםמייגעיםדיוןלסדריכבולהשאינההמלךרשותהיאזורשות

.הסנהדריןבמערכתהמצוייםבקריטריוניםעומדתשאינהקלושהראיותמערכתעםגם
!המלךאליפנה,שיפוטמערכתלהפעילהרוצהאדםכלכי,לקבועניתן,כןעל

לומרכוונהאיןכי,להדגישצריך!גבוהרשות-עניינהבמוקד:הסנהדריןכןלא

המשפטמרשותתביעותמלאיםהנביאיםספרי.האישיהעוולמענייןלאגבוהרשותשאת

מהתנאיםחלקפיעלמבואר,"תרדףצדקצדק"-הציוויוכן,החברתילצדקלדאוג

מגמתשמוקדהיאהטענההמשפטלבתיהמופנהכציווי,בעקבותיהםומהמפרשים

נעשהלאשבובמקוםנפגעורצונו,שנפגעעולםשלריבונולרצוןהדאגההואהסנהדרין

מודגשכאשר,הדייניםמינוימצוותנוסחהדבריםבראשהובאזולטענהכהוכחה.צדק
.הצדקמשפטאתליזוםהדייניםשלתפקידםהמצווהבנוסח
חובתגםכלולההמצווהבהגדרת.הסנהדריןשלשונותרמותביןלהבחין,כמובן,יש

משפטהעםאתושפטו"מהביטויוכן,ועירעירובכלופלךפלךשבכלהדייניםמינוי
שהיאספקשוםאין.אליהלפוניםכתובתהיאאףמשמשתהסנהדריןכי,נראה,"צדק

שונהממניענובעותאלהפעולות,אולם,המלוכההתמוטטותלאחרכזוכתובתשימשה

העובדההיאלדיןאותהומזקקתהסנהדריןאתהמטרידההבעיה.המלךמניעמאשר

ניתןדיוקביתר.תיקוןהדורשתזווהיא,העולמיםריבוןשלציוויונגדפעולהשבוצעה

העםשלהרוחנישמצבוככלגדלהמעצמםהסנהדריןאלהפונההאנשיםשכמות,לומר

.במעלהשניהואהפרטיועניינובמשפט'הדבראתלשמוערוצההציבוראז;משתפר
רבאצלתורהלדיןלהיזקקמעדיףשאדםהמצבאתלראותניתןזהלעיקרוןכדוגמה

,מדויקזהשאיןאלא)יותרקצרלהיותשעשוילדיוןהמשפטיתלמערכתלהיכנסבמקום

תולההוא:כךזאתראהודאיבדרשותיון"הר.(האוזןאתלשברכדירקבאהווודוגמא

אלולעבורהסנהדריןממשפטלהינתקשרצובכך,שמואלבימיהמלךבקשתעלהכעסאת

שיבוררנושא,לסנהדריןהמיוחדיםהדיוןסדריגםנובעיםמכאן.(בהמשךעיין)המלך

.בהמשך
וזאת,והחוקיםהמצוותבתחוםגםמצוייםהנזיקיןבתחוםהמצוייםתחומיםשניאותם

:הסתכלותזוויותבשתי

וחוקיםמצוות

אובייקטיביתופגיעה'הברצוןפגיעה:רשויותבשתיפוגעת,כאמור,עבירהכל:הראשונה

זו-עצמומצדמקולקלוגם'הרצוןבגדפועלגםהוא,בזימההשטוףעם.עצמובעולם
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עלאוכלשעמומלך.בעמולעצוריוכללאבעריותחוטאשעמומלך.אובייקטיביתתועבה

עלעבירהשזוהעובדהעלבנוסף,בצבאלמשוליכולהואשאיןמהרהעדיגלההדם

להפעלהגורמותעבירהכלשלהבחינותששתילמדות,כןעל.הלאהוכן,'השלציוויו

אחתכלתדאגנהאשרשונותרשויותשתיתהיינהכאןגם,השיפוטמערכתשלעצמית

.עולםשלריבונולרצון-הסנהדריןואילו,העםשללמצבוידאגהמלך:היאלתחומה
מכנה-מחד:לעילשהודגםהעיקרוןכאןפועלושוב,החטאתוצאתעלהיאזוהסתכלות

שמעשהייחודיתבעיה-ומאידך;'הברצון,כביכול,פגיעהשהואהדיניםלכלכשותף

.גורםזהעבירה
תחומישניביןחילקהואואף,בדרשותיון"הרזועובדהעלהשקיףאחרתבזווית

אומותנימוסימביןתורתנושנתייחדהשכמו,ואומרזהעודנבארואני,..":המשפט

חולהואמהםהנמשךאבלכללמדיניתיקוןעניינםאין(ש),וחוקיםבמצוות-העולם

שכמו,בושייאמןוראויסובראניולפיכך...עמנווהידבקובאומתנולוקי-האהשפע

לחולקרובהעצמיתסיבהוהם,המדיניהסידורבתיקוןכללמבואלהםשאיןשהחוקים

סיבתביןמשותפיםהםוכאילו,גדולמבואלהםישהתורהמשפטכן,לוהי-האהשפע

אליותרפוניםהיושהםואפשרקבוצתנועניןותיקוןבאומתםלוהי-האהענייןחול

,התיקוןכי,קבוצתנולתיקוןפוניםהיושהםממה,במעלהנשגביותרהואאשרהעניין

תכליתםהיהוהסנהדריןהשופטיםאבל,עניינוישליםעלינונעמידאשרהמלך-ההוא

ישלים,בנולוהי-האהענייןממנושיימשך,בעצמוצודקאמיתיבמשפטהעםלשפוט

מהדורת,קצא-קצ'עמ,ן"הרדרשות)",.,ישליםלאאוההמוניעניינןסידורלגמריממנו

.(פלדמן
:כלומר,המדיניהתיקוןאיננהישראלבעםהדיניםשלהיסודיתמשמעותם:ביאור

חול"כלפימכוונתהיסודיתהמשמעות.שלוםוהשכנתהפרקעלהעומדתהבעיהפתרון

שביןלבעיה.'השלרצונופיעלבדיוקמסודרשהעולםבזמןהמתבצע"לוהי-האהשפע

השכינההשראתאך,הדיןביתמאשרהצלחהביתרואולי,המלךדואגלרעהואיש

כברמצוילמשפטשכינהביןהקשר,הסנהדריןמעייניבראשעומדתבמשפטהמתבטאת

שניביןמקשרהעםאתלשפוטביושבורבנומשה,לוהי-האהמשפטשלבראשיתו
אישביןושפטתיאליבאדברלהםיהיהכי.להים-אלדרשהעםאלייבאכי":התחומים

מאוחרבגלגול,(טז-טו,ח"י,שמות)",,.תורתיוואתלהים-האחקיאתוהודעתירעהוובין

סנהדריןשלתוקפהפרשתואתהגזיתבלשכתיושבתהסנהדריןאתמוצאיםאנויותר

נגעוביןלדיןדיןבין,לדםדםבין,למשפטדברממךיפלאכי":המקדשלביתכקשורה

,דברים)"...בולהיר-א'היבחראשרהמקוםאלועליתוקמת,בשעריךריבתדברי,לנגע

אמתדיןשדןדייןכל.,.":ל"חזבלשוןמופיעהדבריותרמאוחרתבהופעה.(ח,ז"י

.(א"ע,ז,סנהדרין)".,.ל-אבעדתניצבלהים-א:'שנא,בישראלשכינהמשרהלאמיתו
זהקשר.'אלהים'בשםהתורהבלשוןקרוישהדייןהעובדהאתאלהלראיותלהוסיףניתן

המלךמשפטביןמבדילהואובעזרתו,הסנהדריןמשפטשלהיסודילתוכןן"הרהופך

פתרוןעל-כהסברנואו,המדיניהסידורהעמדתעלאחראיהמלר:הסנהדריןלמשפט

עלאחראיתהסנהדריןואילו;ביותרוהיעילההמהירהבצורההפרקעלהעומדתהבעיה
,לוהי-האהציוויפישעלהמדיניבסידורבישראלשכינההשראתשלהגדולהכלל
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.אלהבמערכותהדיוןסדרישביןההבדלשורשהןלוהי-האשבמשפטהבחינותשתי
שוגגביןלהבדילכדי...":ההתראהשלסיבתה.ההתראההואביותרהבולטההבדל

חכםתלמידגםכימכאןנלמדהאם:ראשוניםבמחלוקתנתונהזהביטוימשמעות."ומזיד

לכל.התראהמחובתחכםתלמידפוטרזהשכללאו,(ם"רמב)התראהללאנידוןאינו

הצורך.מוחלטלצדקלהגיעכדיעדיםבשניהצורךאלמצטרףבהתראההצורך,הסבר

,לסנהדריןלוהי-האהמשפטשביןבקשרבדרשותיון"הרי"עמנומקמוחלטבצדק

דרישת:כלומר.לישראלהמיוחדתשכינההשראתהואשמרכזובמשפטעוסקיםובהיותם

,שכיבהלגלותבמקבילמשםגלותם,הגזיתבלשכתהיושבתסנהדרין,המוחלטהצדק

למערכתיחדיוחובריםאלהכל-השונותמשמעויותיועל"ל-אבעדתנצבלהלם-א"

.בישראלשכינההשראתהואשעיקרוהמשפטיהתחוםעלמופקדתהסנהדרין:אחת
הרואה(משניומשפטעיקרימשפט)הראשונהלתפישהשבניגוד,היאהמרכזיתהטענה

המלךאתרואהזותפישה,למלאיכולההסנהדריןאיןשאותןפונקציותכממלאהמלךאת

.לטפליכולההסנהדריןשבהםבמקריםגםלטפלעשויהמלךכאשר,במקבילוהסנהדרין
בתחום.המשפטמערכתמופעלתשבגללההיסודיתובסיבההדיוןבשורשהואההבדל

בסדריהואההבדלהחוקיםובתחום,המערכתבמפעילהואהחיצוניההבדלהממוני

,המשפטוחובתהסמכותנתינתמשורשיונקיםאלהחיצונייםשהבדליםאלא.הדיון

השעהוורשותהנצחרשות:והסנהדריןהמלךשלהשוניםהרשותבמקורותונעוצים

בחסרונהשהועמדוהשאלותפיעלהמונחותנקודותבשתיהואזוהבחנהשליתרונה

:הקודמתההבחנהשל

לוכשהייתה,אדםכל.מערכתכלהופעלהמתיפשוטטכניתיאורמתארתזוהבנה.א

הפרטיתבעייתורקאותוהטרידהלאכןאםאלא,המלךאלהלך,חברועםבעיה

הסנהדרין.למלךנתונההייתהזהלמשפטהסמכות,שבדברלוהית-האהאמתאלא

הסנהדריןואלייתכן.פוגשיםנציגיהשהיוהעוולמעשיכלאתאליהמביאההייתה

בפסקמקרהבכלחפציםהיוהצדדיםשניכאשרמשפטיותבשאלותגםבאיםהיו

.הסנהדרין
הנצחלרשותקשורההסנהדרין.רשותכלשלוהיסודיהפנימיבתוכןנעוצהזוהבנה.ב

בעולםומימושההשכינההשראתבתחוםהיאהמשפטיתהופעתהכןועל,במקדשאשר

הסכמתעם)ידםעלונבחרהעםעלהמושםהואהמלך.'הרצוןפיעלהמיוסד

רשותעלכמופקד,והוא,הכואבותהמעשיותבזעקותבאיםהיואליוכןועל,(נביא

.וביעילותבמהירותהבעיותאתופותר,אליהןמתייחסהיה,השעה
ראשוןביתבימיהמציאות

מעורבתהמלךרשותאתשמצאנומקוםשבכלהעובדההיאמרכזיתיסודעובדת

עלהםכולםהסיפורים:להמחוץמופעלתהמלךרשות-לרעהואדםביןשלבעניינים

בהסבר,לעיל.לתשועהובקשההנפגעיםאחדי"עהמלךאלהמופניתזעקהרקע
ראיותמערכת:אחרכשותףמכנההועלה,המשפטסמכויותחלוקתשלהראשונההתפישה

כרשותהמלךקביעתעלשאלותהועלואך-המלךמשפטאתהגוררתשהיא,מספיקהלא

-המערכתמפעילהואשהמבדיל-כאןהמצוינתהנקודהנכונהאם.אלהבעיותהפותרת

.זולשיטהכראיהך"בתנהסיפוריםאתלראותישהרי
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בדרךלהראותניתןלא.ך"התנמתוךדברלהוכיחקשהוהמצוותהחוקיםבתחום

האובייקטיביתבפגיעהרק,המשפטשלהמדיניבתחוםרקהתמקדהמלךכימשמעית-חד

לכלזרהעבודההיההמלךטיפלשבו,המרכזיהתחוםכילקבועניתןאולם,עצמובעם

עלהופקדהמלךכיהטענה,כןואם,הצידוניהבעלועדוידעוניםאובותלמן,גלגוליה

ביתבימימהמציאותנסתרתלא,העםשלהערכיתהדמותועלהדיןשלהחיצוןהצד

.חיזוקמקבלתאףואולי,ראשון

לאוהיאהשנייההתפישהשלהמרכזיתהמוצאנקודתכילצייןצריך,לכךמעבראולם

היאהמוצאנקודת.המשפטבתחוםהתפקידיםלחלוקתהראיותבמערכתהתמקדותדווקא

והפרדת-השעהורשותהנצחרשות-בשתיהןוהצורךהרשויותשתיביןההבחנהשורש

עיוןבדרך.מחברתהשונהרשותשכללעובדהביטוירקהיאהמשפטבתחוםהרשויות

באהרקלעילשהובאההראיותומערכת,ומוכרחתכמעטהשנייהההבחנההרישכזו

הייתה,ראשוןביוןבימיבמציאותוהן,ההלכתיותבהגדרותשהן,ולהוכיחבהלתמוך

שניביתבימיהמציאות,ההנהגהמערכותשביןההבדלרקעעלרשויותהפרדתקיימת

ביתמלכותאופיבגללוהןהסנהדריןמוסדעיצובבגללהן,לעצמהדיוןדורשת

.חשמונאי

השיפוטסמכותהגבלת

:נושאיםבשנילעסוקישהמלךשלהשיפוטסמכותבהגבלתבדיון

המלךאיןשבהםהתחומיםמהם:כלומר.האידיאלילמלךהניתנתהשיפוטסמכות.א

.'וכוהמשפטשלהיסודיתהתפישהאתנוגד,מתפקידוחורגשהדברכיוון,מתערב
,המלךשלמסוימיםחטאיםהאם:כלומר,מסוימיםממלכיםהשיפוטסמכויותשלילת.ב

.המלךשלהשיפוטסמכותשלילתאתגוררים,למלכותהנוגעיםחטאיםבעיקר

הדיוןמקורות

יסודהנחותסביבסובבהדיוןורוב,ביותרמצומצמיםהםזהבתחוםלדיוןהמקורות

הנחהבנקודתמצויהנושאלבירורגדולסיוע.מוכחותאינןאך,הגיוניותהנראות

השיפוטלסמכותשבשמואל"המלךמשפט"אתלהשוותישזהשלעניין-והיא,חשובה

.המלךזכויותעלבנוישעיקרם,ועמוהמלךביןיחסיםמתואריםשמואלבספר,המלךשל
היחסעלבדיוןמצוימרכזוכאשר,מספרבמקומותמצויהגבלתםאושלילתםבענייןדיון

אתהשוללותסיבותאותןאם.היזרעאליבנבותאחאבמעשהלביןהמלךזכויותשבין

אזי,המלךמןהשיפוטסמכותלשלילתגםמועברותנבותכרםאתלירשאחאבשלזכותו

לפיאפשריתודאיזוהעברה,השיפוטסמכותהגבלתלבירורחשובמקורבידינויש

חלקואינהכזכותלמלךניתנתהשיפוטשסמכות,הדיוןבתחילתשהועלתההתפישה

התפקידמהגדרתחלקהיאהשיפוטשסמכותההנחהאתנקבלאםגם.תפקידומהגדרת

אתנקבלאם,למשנהואחדמתחוםהראיותלהעברתפשוטהאפשרותקיימתעדיין

אלוהנחהנקודותאולם,למלךמוותרשהעםכיווןהתפקידמהגדרתחלקשהיאההנחה
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הוכחהסביבולאחשיבהקוויהעלאתסביבברובוייסובוהדיון,מוכחותאינןואחרות

.ניצחת
השיפוטסמכותהגבלת

שונההמשפטיתהמערכתכל.מגעכללמלךאיןזהשבתחוםפשוטנראה:ממראזקן.א

אלא,זובמערכתהקייםהתוקףבעצםעוסקתאינהשהיאבכך,ממראזקןמהלכות

קיומהעצםעלמערערשהואכךעלהנידוןהיחידהואממראזקןצדדיותבעבירות

בזקןמדובראםגס,שםמגעאיןשלמלךבפשטותונראה,השיפוטרשותשלותוקפה

שבהםהתחומיםשבכלולקבועזהסעיףלהרחיבוישייתכן.אחדעדפיעלממרא

.הנצחלתחוםשייכיםשהםכיוון,מתערבהמלךאיןואחדשבעיםשלסנהדריןדנה
חטאשדוד,הגמראקובעת(א"ע,נא,שבת)דודחטאיעלכדיון:במלכותמורד.ב

במלכותשמורד,מפורשלכאורה.בסנהדריןלדונועליושהיהבכרהחתיבאוריה

בסדריאך,בסנהדריןהואשדינו,כזואכןהיאהתוספותבעלישיטת.בסנהדריןלדון

הסיבה.במלכותמורדבתחוםדןאינוהמלךהרי,ההלכהזואכןאם.שוניםדיון

,ם"הרמבפסקעםהמתאים,מקבילתירוץאולם.בדברנוגעשהואהיאלכךהפעוטה

ה"ד,א"ע,לו,סנהדרין)ו"הרשלתירוצוהוא,במלכותהמורדאתהממיתהואשמלך

:שלביםשניישבמלכותמורדשלבדינושבדיון("דודויאמר"

האם,מרדהואהמעשההאםלהגדירישכאן.במלכותמרדאכןשהואהקביעה.1

.המעשהאתביצעאכןהואוהאם,מלכותשלתוקףקיבלההמלכות
.זהלמקרההייחודיהדיון.2
לדונולךהיה...":שבתבמסכתל"חז.כוונתוזוהסנהדריןעושההראשוןהשלבאת

.המלךשלהשיפוטמערכתנכנסתזהשלבלאחר.",..בסנהדרין
.במלכותמורדבתחוםהמלךעלהגבלהשקיימתמצינוכךוביןכךבין

לאדםיהיהולאלכולהמלךאותושיחקוקדיןכל:דברשלכללו...":אישייםחוקים.ג

אלאלכולהידועהכדתשלאבלבדזהמאיששייקחוכל.גזלאינו-עצמובפניאחד

לחטאום"הרמבשלהסברושזהונראה.(יג,'ה,ואבידהגזילה)"...גזלזההרי,חמס

,המלךאתהמגבילהנוספתהגבלהביטוילידיבאהכאןנבותבמעשהאחאבשל

צדקכחוקחוקלהגדרתהתנאיםכשאחד,צדקחוקיהיהמחוקקשהואשהחוק,והיא

.לכולשווהיהיהשהחוקהוא
ואיסור,מדינייםלתחומים('ח,א"שמו)המלךמשפטהגבלת:פרטייםתחומים.ד

משפטביןקיימתשלבאורהלסתירהעיקריתירוץמהווהפרטייםלצרכיםניצולם

ישאם.(ג"ע,כ,סנהדרין,.תוםלדוגמהראה)בנבותאחאבמעשהלביןהמלך

רשאיהואשאיןמוכחהרי,לשפוטסמכותולבילהמלךזכויותהגבלתביןהקבלה
.פשוטנראהזהדבר,כזוהוכחהקיימתהייתהאילולאגם.עצמובדינילדון

דינא'אכןאם.(להלןראה)המלךסמכויותהאצלתעלכדיוןמאודחשובהזובקודה
התוספותבעלישיטתמשתלבתהריהמלךסמכויותמהאצלתנובע'דינאדמלכותא
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המוכסאיןאםרקנאמר'דינאדמלכותאדינא'שדין(נ"אה"ד,א"ע,נח,ק"ב)

.השלטוןשלמכוחואלאפרטייםאינטרסיםשלמכוחםפועל
:למלךלשמועהחובהאתמגביל(קעגעשה,המצוותספר)ם"הרמב:התורהנגדלא.ה

אנחנוהנההתורהמןמצווהסותריהיהשלאציוויהמלךמצוותשיהיהזמןכל..."

וישייתכןאך,למלךהציותלחובתכאןמתייחסם"הרמב."...מצוותולשמועמחויבים

שונהאמנםהמלךמשפט.המלךמשפטלגביגםהישיםכוללעיקרוןבניסוחולראות

החוקיםאתהמנחהלקותואםלהיותחייבהואאך,הדיוןבסדריהתורהממשפט

אםגםהתורהחוקילפילשפוטמוגבלשהמלךהרי,כוללעיקרוןזהואםעצמנו

.שונהוהראיותהעונשיםמערכת
קשורדןהמלךאיןשבהםהתחומיםבענייןלעילהאמורכל:כלליותהנחיות.ו

ובכול":ם"ברמבהמנוסחתכלליתהנחיהקימת,לכךמעבר.מוחלטותלהגדרות

העולםולמלאות,האמתדתלהריםומחשבתומגמתוותהיה,שמייםלשםמעשיויהיו

אלאתחילהמלךממליכיןשאין,'המלחמותולהילחם,הרשעיםזרועולשבור,צדק

אךמשפטיתוקףאיןאוליזולהגדרה,(י,'ד,מלכים)"...ומלחמותמשפטלעשות

,פיהעללנהוגחייבהמלך,השיפוטואופיהמשפטתחומישלהמרכזיתהמעצבתהיא

.מוסריתהגבלהידיהעלמוגבלוהוא
והשופטיםהמלכיםהגבלת

:מלדוןמנועיםלהיותעשוייםמלכיםשלסוגיםשני

סמכויותלהשניתנוכמלכותמוכרתאינהשמלכותםאו,הומלכולאשעדייןמלכים.א

.שיפוט

.מהםנשללההשיפוטשסמכותמלכים.ב
אפשרייםמצבים-מוכרתשאינהמלכות

"בעולםטבעךיצאולאקייםשאולעדיין...":העםקבלתללאה"הקבהמלכת.1

.דודעםבדברהאביגילבפישמיםל"שחזהדבריםהםאלה-(ב"ע,יד,מגילה)
לאעודכלנבלעלשלוהשיפוטסמכותאתלהפעילרשאיאינושדוד,מכאןנראה

.שמןבקרןשנמשחלמרות,בעולםטבעויצא
שמלךהמלךעלרק,נאמרהלאהמלךדפרשתנמיאי...":מהעםחלקעלמלכות.2

מאתמלךלאוגםיהודהעלמלךלאואחאב,המקוםומאתויהודהישראלכלעל

בהסבירם'התוסשלהאחרוןתירוצםנוסחזהו-(ב"ע,כ,סנהדרין,'תוס)"...המקום

נבותבכרםאחאבחטאאת

:מהםנשללההמשפטשסמכותמלכים

,'ב)".,.אותודניןולאדןלאהמלך":פוסקתבסנהדריןהמשנה:אפריםביתמלכי

.מדוברמשפטיתמערכתאיזועלברורשלאכיוון,סתוםהמשנהשלניסוחה.(ב
מלכיאלאשנולא":המלכויותשתיביןזהלענייןמבחינה(א"ע,יט,שם)הגמרא

נוצרההמלכויותשתיביןההבחנה."אותוודניןדן-דודביתמלכיאבל,ישראל

מערכתבאיזוברורלא,שוברבהרגשגרםדבר,המלךינאיעםשהיהמעשהבעקבות
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,סנהדרין)ם"הרמב,הסנהדריןבמערכתשמדוברנוטההדעתכיאם,מדוברמשפטית

:מפורשותקובע(ה,'ב

."...דברואתולמרותעליולחלוקשאסור,בסנהדריןישראלמלךמושיביןואין".א
שנולדדרבנןמדיןנימוק,מהגמראשמשתמעכפי,ולא,עקרונינימוקהואזהנימוק

גםדודוביתכוללכולםישראללמלכיתקףהואכןואם.היסטורימעשהבעקבות

.הסנהדריןשלהשיפוטבמערכתמדוברעודכלבדיןיושביםאינםדודביתמלכי
,העםאתהםודניםיושבים,בסנהדריןאותםמושיביןשאיןפ"אע-דודביתמלכי"

לפי,אותםדניםואין,דניןאיןישראלמלכיאבל.דיןעליהםישאםאותםודניס

למלכיכי,ברורזהמניסוח,"תקלהמהםתבואשמא,תורהלדברינכנעיםשאין

!המלוכהבמשפטולאבסנהדריןלא,לדוןסמכות(ם"הרמבלדעת)ניתנהלאישראל

סיוםדברי

:נקודותשתילהדגיששישדומני,ולמסקנותיההעבודהלתוכןמעבר

ך"בתנבשימושהטמונההגדולהוהאפשרותהצורךאתחשפהעבודהשלזודרך.א

תוך,הקיימיםהמקורותסוגיכלזהבמחקרשולבו.יסודבסוגיותלדיוןמרכזיכמקור

המציאותנתנההמרכזיתההשראהאתאך,חלקייםמושאיםעלמתקרבעבודותשימוש

ברוכהלתופעההדעתאתלתתיש.הנביאיםבספרימצטיירתשהיאכפיראשוןביתשבימי
זודרךלסייגישכיאם,הלכתיהואששורשןבסוגייתגםדרךלמורהנהפךך"שהתנ,זו

.פה-שבעלתורהלהתמוטטותתביאלבל,רביםבגבולות
ישרבמקום,עדייןרחוקההמלךשלהשיפוטסמכותאתלהפעילשהאפשרותכיוון.ב

מהדרךהנובעתלמשמעותבעיקרכוונתי.זועבודהשלהעכשוויתהחינוכיתלמשמעות

עלהעומדתהטהורההשאלהביןמבחינהזודרך.השיפוטרשויותבהפרדתהשנייד

הןאםגם,אמתותלממשהצורךוכין,מוחלטותאמתותשלבמערכתבהוהדיוןהפרק

מקוםישולשתיהן,השנייהלידאחתקיימותהמערכותשתי.מוחלטותובלתילקויות

וצריךניתןכילראותפתחכאןנפתח:עצומההיאזועובדהשלהחינוכיתהמשמעות

בביתנידונהשהיאכפיבהתגלמותההאמתאתללמדצריך:דרכיםשתיבסיסעללחנך

היכולתלשאלתהתייחסותמכלנקייה,מעשייםאופוליטייםשיקוליםללא,אמת;המדרש

ולחנךללמודיש,במקביל.כזושהיא-היחידהשמשמעותהאמת.ביטוילידילהביאה

האמתשלהתגמדותהעלללמד.בכךהכרוכותובבעיותלעולםזואמתבירידתלצורך

בשיאעומדיםהםאיןאםגם,במציאותדבריםולעשותלהכריעהצורךעל,המוחלטת

.מוחלטתאמתלהיותמתיימראינוהמלךשמשפטכשם,'וכוטהרתם
בחינוךנוסףנדבךמהווהזועבודהאם.צורךישובשתיהן,מקוםישהרשויותלשתי
.שכריזהוהיה,שתיהןביןהנדירהצירוףולידיעתהרשויותלהפרדת
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