ההנהגה

מוסדות

פעולה ג" :

של

העט  -לפי

משנת

חז"ל.

את דיוננו בהשקפות היהדות הרבנית על ארגון החיים החברתיים נהלק
לשלשה הלקים

נפרדים:

א.

מוסדות ההנהגה של העם.

ב.

דמותו

ותפקידוו של

יג הצבור ,ג .עקרונות הארגון החברתי של הקהלה היהודית שבכל מושב
מנה
ומושב,
ברם לדיון עצמו שוב עלינו להקדים הערה הסטוריתץ על תקופת הבית
השני,

נתעצבה

שבו

השקפת עולמם

של

ישראל,

חכמי

אין

אנו

יודעים

הרבה.

אות מסויימות יודעים אנו על תקופה זו אפילו פחות מפה שאנו
מנקודות ר
על תקופת הבית התאשון .מעט מאד מקורות נשארו לנו על העובדות
יודעים
ההסטוריות,

הסוציאליות

והכלכליות

בימ*ם

ההם,

וגם

המעט שנשאר איננו

ות עברית עצמאית אלא מספרות יהודית הלנ*סטית ומעדויות של
לקוח מספר

וריונים זרים .ברם מאידך גיסא אנו יודעים הרבה על השקפותיהם של
ה6ט

לכה ובשאלות המוסר ,מתוך זיקה לבעיות הקיום היום-יומי.
חז"ל בשאלות הה
ו חומר עשיר מאד המכונס בספרות ההלכות והמדרשות; :המשנה,
כאן לפנינ
והתלמודים .משום כך הדברים שנעסוק בהם בפעולה זו אינם
מדרשי-התנאים
שתיך בשלמות למציאות הסטורית ממשית .אפשר מאד שלפנינו
יכולים לה
י ,או רעיונות שהצליחו לבגסטים אותם חלקית בלבד.לגבינו -
אידאל הלכ

ם במתשבה חברתית ,אין חוסר ודאות זה משנה הרבה .עצם תפיסתם
העוסקי

חז"ל היא שתעסיק אותנו .אך מצד שני אסור שנראה בדברים
העקרונית של

וטופיה" במשמעות שאנו רגילים ליחס למלה זו כיום .אין לך דבר
אלה "א
זר יותר לאופן

חשיבתם של חז"ל מ"אוטופיה",

לאמור; מנסיון

לתאר מציאות

דאלית שאיננה עשויה להתגשם .חז"ל נסחו את דבריהם בלשון ההלכה,
אי
ודה אל הממשות היום-יומית .כי היא מתפתחת מתוך הבעיות המועלות
וההלכה צמ
ע"י

החיים

היום-יומיים.

משום

כך,

אם

גם

לא

תמיד ברור שהלכותיהם

חהז"ל הוגשמו ע"י כל העם ,משקפים פסקיהם רעיונות שהיו
בתנאים ההסטוריים של הימים ההם ,ושהתממטו במדה שַהכמי

להשפעה מכרעת (ואנו מכירים לפחות שלש תקופות בהן

ימי יוחנן הורקנוס החשמונאי ,ימי שלום-ציון

של

יכולים להתממש
ישראל הגיעו

הגיעו להשפעה כזאת:

ושמעון בן-שטח ,ושתי סאות

השנים שלאחר חורבן הבית השני)

והערה טכנית לבסוף :כבפעולות הקודמות נצמיד את דיוננו אל מקור
הפעם אל המשנה "סנהדרין" שהיא מסכת אחת מתוך סדר נזיקין.
אחד מסויים,
הסדר כולו עוסק בדינים אזרחיים ,ואלו מסכת סנהדרין  -בהלכות מוסדות
ההנהגה,

ובעקר מוסדות המשפט בישראל.

הפיסתם הפוליטית של חז"ל.

=

ממילא משקפות הלכות אלה את

ds

המשנה סנהדרין מכירה שלשה מוסדות מנהיגים :כהונה-גדולה ,מלכות
מכל המוסדות הללו

וסנהדרין.

תפקיד הסנהדרין

אותנו בעקר הסנהדרין.

תענין

ברם לשם הבנת

וייחהודו כמוסד מבהיג עלינו להכיר גם את שני המוסדות

הקודמים תחילה.
הכהונה הגדולה
ומקורם בעטם

והמלכות הם מוסדות הנהגה מצויים מאד בקרב עמי הקדם,

ישראל נעוץ כבר בתקופת המקרא.

אמנם בימי

דוד ממלא המלך גם

תפקיד של כהן ,אבל מכאן ואילך מתהוה מעמד מיותדצ של כהנים הפקבל סמכויות
מיוחדות ,ויש שאנו מוצאים אותו כשהוא ממלא תפקיד פוליטי רב חשיבות.
בימי

מלך

עוזיהו

להתייצב בפניו

*הודה,

שהיה

ולמנוע ממנו

מגדולי

אהד

את הכניסה אל הקודש,
המתזיר את השלטון

הכהן הגדול תפקיד של מהפכן

ברם רק בראשית תקופת הבית השני
לאחר

עצמאית.

ימי

נחמיה שוב

האוטונומית של הצבור היהודי
הצליח הכהן
בין

המלכים

לא

מנתה

הגדול בתפקיד זה אין

ובימי עתליה ממלא

ליורש העצר החוקי.

מקבלת הכהונה הגדולה סמכוה פוליטית
מלכות פרס פהה

נמסר 4₪ליד הכהן
אנו

תקופת נהמיה למרד ההשמונאים,

ביהודה,

מעיזים

הכהנים

הגדול.

יהודי,

וההנהגה

אכן  -עד כמה

יודעים מחוסר תעודות על הזמן שעבר

אך כפה מקורות שבידינו

מעידים על

היותו מנהיג האומה .במכתבי ייב פונים יהודי ייב אל הכהן הגדול ואל
ירושלים בשאלותיהם;

יהודי

ב"אגרת אריסטאס" שבה מסופרת אגדת תרגום

השבעים ,מתוארת קהלת ישראל בירושלים כעין חברה אידיאלית טבראשה הכהן
הגדול; ובספר משלי בן-סירא שנכתב עוד לפני מרד  eÓNורק גדולתו 
הגדול שמעון הצדיק שמילא לא רק תפקיד פולחני פוליטי של מבצר

של הכהן

העיר ותפקיד של שופט צדק שידע לטפת את המוסר בקרב עדתו.
ברם תמונה אידיאלית זו של הכהן הגדול העומד בראש האומה שוב איננה
נכרת במשנה סנהדרין.

וכנראה ההתפתחות ההסטורית שהלה לאחר עלות התשמו-

נאים לשלטון ,היא שגרפה לכך .החשמונאים לא הסתפקו כידוע ב"כתר" אחד.
תפקיד של נשיאים וכהנים

הם מלאו
הפרושים.
אינו

גדולים ועוררו ע"י כך את התנגדות

התפקיד הפולתני העליון,

תפקידו של האיש המתווך בין

יכול להתמלא ע"י אדם שמתפקידו

התנגדו למלחמות שעה שיש צורך בהן.

כמצביא הצבא,

לשפוך דם.

האל

ועמו

הז"ל לא

אבל לפני אלוהיו חייב לעמוד האדם

נקי מכל חטא ומכל ספק חטא .וכתוצאה מהתנגדות זו מוצאים אנו את הגדרת
המשנה
אותו".

למעמדו המשפטי של הכה"גי"כהן
לאמור:

גדול דן

הוא יכול להתמנות דיין

ודניף אותו,

מעיד ומעידין

אך בה במדה רשאים אחרים לתבעו

לדין ולדון אותו .יתר דברי המשנה על הכה"ג משקפים אך ורק את הכבוד
שהעם צריך לרחוש לכה"ג ואה הטהרה המיוחדת שעליו לנהוג בה .אין מיחסים

לו כל סמכות פוליטית או סוציאלית .הוא ממלא תפקיד פולחני גריידא.

השלטון

על חהיי החברה הוצא מרשותו של הנציג הדתי העליון

באומה,

וזוהי

תמורה מכריעה מן המקובל בתפיסת המקרא ,כי על-כן היא חשובה מאד לציון
עוד נעמוד בהמשך הדברים.

ועל השיבותה

-1-

בפשגה ( פרק Cs

בהם ,מתוך עוון.

(ci, Say Cal

 não araמעמדי המלך

הוגבל כאן ביותר .פרשת סמכויותיו של המלך בישראל היא פרשה ממושכה
ורבת-תמורות שכדאי להתחקות אחריה בקצרה .מלכתהילה ,יודעים אנו ,לא
המלכות בהתלהבות

קבלה המנהיגות שלאאשאא*א הרוחנית של ישראל את רעיון

יתרה .,הן ב"משל יותט" שבס" שופטים והן בעמדתו של הנביא שמואל ,מובעת
התנגדות קיצונית למוסד המלכות,
עושה כל פרי

הצמח שאינו

המלך לפי "משל יותם"
הוא זקוק לשלטון

ועל-כן

הוא "האטד",

על אחרים,

ולפי

שמואל הוא חומס חרותו האישית של אבי-המטפחה העומד ברשות עצמו.
ויקרא באה השקפה זו

שם הת[רה,

"האבו

כל אדם,

לפחות כל אדם מישראל,

או

יכול להיות משועבד לאדם,

250

אומרת

איפוא ,הנחה עקרוניה ששמשה כפי שעוד נראה בסיס לתפיסתם

החברתית של חז"ל:
אין

בני

בספר

והמדרש מוסיף על-כך" :ולא עבדים לעבדים" .ביסוד דברים

אלה הונחה,
הוא

לידי ביסוי מלא" :כי לי

ישראל עבדים"

דברי

ידוע לנו היטב שמימי

הוא בן-חורין.

כי האלהים הוא מלכו היחיד.

דוד המלך משתנה השקפת-המקרא בשאלה

זו,

יכוהלים למצוא בדברי הנביאים .המאהחרים הערפה גדולה לפופד המלכות.

בית-דוד הרוא בית משיחי האל,
את העולם כלו
לפנינו,
שנוסחו

בצדק ובמשפט.
איפוא,

מלכתתילה.

ושמואל.
שהיותו

אין

האידיאלי

מפנה מכריע.

 KIAסותר את העקרונוה

אבל דומה שאין

המלך מבית דוד אינו אותו מלך טלו

זה המלך הידוע מן

"משיה האל"
הוא

ובאחרית הימים

יקום "נצר" מבית זה לשפוט

הַמלך

המלכויות של עולם הקדם.

אינה מקנה לו
המקיים

פתנגדים

יותם

זהו מלך אידאלי

סמכות בלבד אלא גם כפיפות .המלך

את מצוות התורה.

הוא

סוברני

איננו

כשם שהיו

מלכי הקדם .אין הוא רשאי לעשות הַָכל כרצונו .הוא כפות לישות גבוהה
ממנו  -האל,

ולחוק המבטא את רצון

הישות הזאת  -התורה.

וכך סכל מקום

" 0070ספר דברים" את מעמדו החוקי של המלך האידאלי .אמת ,כאן תתעורר
מי

הטאלה:
אם

מייצג

לפני המלך אה  023121התורה?  -ועל-כך נשיב להלן.

נחזור עתה אל דברי המשנה,

נמצא על נקלה אה שרטוטי הדיוקן

של המלכות האידאליה .אף-על-פי שדיוקן
המשנָה

זה איננו שלם כל צרכו.

נמצא סתירה כלשהי שהיא תוצאת עובדה הסטורית מסויימת.

 nadהדן

ודפים אותו "המלך TIRA

GAITA RS

GMR

בדברי
בניגוד

 Rdמעיד

ולא מעידין לו" .לא קשה להכציר גם מהוך המשנה עצמה שתקנה זו אינגה

מקורית.

נשפיל עינינו מעט אל אאמא סיומה של משנה

ד*

ובמצא את הפסוק:

adas

"יושב בדין  -היא
(התורה) עמו" .מכאן שהטלך דן לפי המוק היהודי המקובל

וצריך היה לקרות עשהו כדי ש
ההוק הזה יסתנה .ואמנם אין לך מאורע המםביר

יותר אה תפ
יסתם של הז"ל בשאלת המפלכות מן המאורע הזה ,שנשתמר בספרות
הפדרטית .נביא את הדברים כלשונם:
' עבדר.
טל ינאי המלך הרג נפש .אמר שמעון בן סטח להכמיםן 031 :עיניכם

בו ונדוננו .שלחו לינאי המלך:
אף אתה לכאן " -אאאצעצה "והועד בבעלוו"

עבדך הרג נפש.

טגרהו

אמרה תורה,

להם .שלחו
יבוא

לו:

בוא

בעל השור ויעמוד

על.
שורו .,בא ונתנו לו כטא אצל שמעון בן שטח וישטב .אמר לו שמעון בן שטח:

ינאי הסלך עמד על רגליך ויעידו
שיאמרו חבריך .נפנה לימינו  -כבשו

בך.

אמר לו:

לא כשתאמר אתה,

פניהם בקרקע.

אלא כפו

נפנה לשמאלו  -כבשו

פני
הם בקרקע .אמר להם שמעון בן-שטחה :בעלי מחשבות אתם ,יבא בעל מהשבות
ויפ
ר
ע
מ
כ
ם
.
מ
י
ד
ב
א
ג
ב
ר
י
א
ל
ו
ח
ב
ט
ם
ב
ק
ר
ק
ע
; עד שיצאה נשמתם .בזדעזע המלך.

אמר לו שמע
ון בן-שטת ,עמד על רגליך ויעידו בך .ולא לפבינו אתה עומד,
אלא לפני
>D
שאמר והיה העולם - - - .מיד עמד ינאי המלך על רבליוו

(סבהדרין יט) אם נשמיט מתוך תאור זה את מעשה הנס ואת הציות האגדי של
ינאי לאתר נס  %זה הרי לפנינו מציאות הססורית ,ומציאות הסטורית ששפרה

גם על פרטי הופעתם

והלך מחשבתם של משתתפיה.

לפי דיני התורה אתחראי האדם

למע
שיהם של הנתונים לפיקוחו ולבעלותו .משום כך הובעת הסנהדרין את המפך
על מעשי עבדו .ברם הוכוח שבין ינאי ובן-שטח איננו בשאלת האחריות כי אם

בשאלת מעמדו
המשפטי של המלך .שמעון בן-שטח רוצה להעמיד את המלך בַמקומו
לפי ההלכה.
ה
ו
א
א
י
נ
נ
ו
מ
ע
ל
ל
ח
ו
ק
כ
י
א
ם
מ
ת
ת
ח
ת
י
ו
.
יש סמכות הגבוהה מן אאלצא
המלכות" :
ו
ל
א
ל
פ
נ
י
נ
ו
א
ת
ה
ע
ו
מ
ד
,
א
ל
א
ל
פ
ני מי שאמר והיה העולם"  -ומייצבב

גיה של סמכות אא גבוהה זו הם חכמי התורה היודעים את התוק ואת פרושיו.

ברם ברור .שצ"
 5כך מאבד המלך את הסוברניות המפחלטת הנתונה לו במלכויות
ההלניסטיות.
במלכויות אלה המלך הוא מקור החוק ומשטום כך הוא עצמו איבו
כפות לו
ר,ואילו לפ* תפיסת תז"ל אין המלך שונה מבחינה משפטית מיתר 3332

ישר
אל 3 ,כ חורה ספפיפט פגוססה בספר.ויקרא וכפררש מויל לפפוק זה:
ו
ל
ב
נ
י
י
ש
ר
א
ל
ע
ב
ד
ם
"
ו
ל
א
ע
ב
ד
ים לעבדים .אלכסנדר ינאי סרב להודות
AS
ב
מ
ע
מ
ד
מ
ש
פסי כזה.

הוא שואף לסטטוס של מלך הלניססיTor .ה וא אומר זאת
במפורש ,מטשום שאין הוא רוצה להביא sapo מוחלט .מתוך פקחות ערפמומית הוא
מעמיד את עצמ
ו כמגן זכויות רוב הסנהדרין בפני הנשיא וטואל לדעתם מתוך

ידיעה שהם יפחדו מפניו ,וע"י כך הוא מבקש להדגיש את הסמכויות המפשיות
שבידיו ,את אי-תלותו העובדתית בסנהדרין ובחוק שזו מייצגת.
הפשך .הספזר הרא
אגךי כפובן ,מפש כּשָם שהפלאך גבריאל לא הופיע באותו
מעמד גם
ינאי לא שגה את עמדתו .הסנהדרין נכנעה ,אך שנתה בפל כך את
ההלכה באופן זמני .כיון שהמלך אינו מוכן להיות נדון לָפבי בייד סוב אין
הוא רשאי לדון את זולתו ,משום שרק המקבל עליו את הדין א רשאי לדון.
ניסוח משפטי

זה מסביר לנו,

איפוא ,היטב את תפיסת חז"ל לגבי המלכות
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והמשך דברי המשנה הם פרוט לתפיסה זנַ +למלך יש כמה וכמה זכויות ,אבל
היא אחת ויהידה" :ומוציא למלחמת הרשות על-פי

הסטכות הממשית שבידיו

בית-דין של שבעים ואהד" מלחמת הרשות ( בניגוד למלחמה החובה) הוא
מלחמה מחוץ לגבולות הארץ,

ובאאשה עומד המלך שהוא מגהיג הצבא ,אבל

גם בסמכות זו הוא מוגבל ע"י הסנהדרין .המלך הוא מלך %קונסטיטוציוני.
הוא

נתון

הפרק:

תחת סמכות NIDA

"וכותב לו

מכניסה עמו;
המלך מנחה
של המלך.
למלך

ודבר

ספר תורה לשמו;

Na

יוצא למלחמה  -מוציאה

יוסב בדין  -היא עמו,

ומצווה אותו בכל מעשיו.

ברם מן הדברים האלה אי-אפשר להסיק

לעצם מוסד המלכות,

המלכות ערובה
איפוא,
יש,

ושהם לא הכירו במעטדו הפשפסי המיוחד

יואר מדי במסורת הנבואה מכדי שטאפשר יהּיה לעקרה.

זכויות מיוחדות.

לסלול דרך כרצונו בכל מקום,
למלך

עמו;

נכנס -

מסב  -היא כנגדו" .התורה מלווה אה

שחז"ל התנגדו
יש,

זה בא על ביטויו התהביגי והפטטי

בסיום

איפוא,

הוא

ראטשון

לחלק שלל

במלחפה,

הוא

רשאי

נוהגים בו כבוד מיוחד בכל מקום שהוא מופיע

ססטוס משפט*

מיוחד.

אך

דוקא

עובדה

זו

היא

המבדילה

אותו ממלכים אחרים שאין להם כל סטטוס משפטי לפי שהם מעל  pinoהפלך
בישראל הוא מתחת לתוק גם כשיש לו

תמוק מיוחד המקנה לו

זכויות יתרות.
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הוברר לנו שגם הכהונה הגדולה

עד כאן
בסמכויותיהם,

ונשאלת השאלה:

עקרונית התשובה היא ברורה:

ובם המפלפות הט מוגבלים מאד

םי הוא המגביל את סמכויותיהם? מבחינה
האלהים שגילה את רצונו בתורה ,עומד מעל

למלכות ,אבל תשובה עקרוגית זו

איננה מספיקה בשביל החיים הממשיים.

מי הוא המייצג את רצון האלהים? מי הוא המפרש את דברי התורה? מי הוא
המקפיד על-כך שתוק התורה יבוצע?  -בתקופה הבית הראשון היתה זאת
הנבואה שהעמידה את עצמה ל למלכות ובאה בתביעות קיצוניות בשם האלהים,
ברם הנבואה לא היתה מופד/עדי המלכות.
מנסה ליצור

לנבואה סטטוס קבוע:

רק החוק האוטופי טל ספר דברים

לכל דור ודור יקום

נביא שייתן

סימנים

ברורים על מהימנותו ולדבריו הייבים יהיו העם ומנהיגיו להשמע ,ברם

המלכות מעולם לא הודתה בסמכותה של הנבואה .אבתקופת הבית השני כבר

אין הנבואה קיימת באותו מובן ,את מקומה ממלאת הסנהדרין.
עעם העמדת הסנהדרין במקום הנבואה יש בו ענין עקרוני רב חשיבות,
שנעמוד עליו בפעולה הבחה.
מבנהה

בפעולה

זו

נבדוק אך את סמכויות הסנהדרין

ודרכי פעולתה.

על ראשית התהוות הסנהדרין אין אנו יודעים דברים מחורים .ברור
לבו שהיא קיימת החל מראשית השלסון התשמונאי .אך כיצד נוצרה אין אנו
יודעים .קיימת השערה שזהו המשך של מסורת "הכנסת הגדולה" ,או המשך

A
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של מסורת שנוצרה בתוך הצבא היהודי העממי של יהודה המכבי ,שכל
החלטותיו

החשובות הוכרעו

ע"י

אסיפת כל חייליו,

או

השפעה

של

מוסדות

הלגיסטיים מקבילים ) ovaהיוני סנהדרין מסייע להטשערה זאת) אך דבר ברור
לא נדע .הוא הדין באשר לאופי פעולת הסנהדרין .כאן בידינו מקורות
הסותרים
מן

זה את זה.
ולפי

הפרושים

לפי דברי חז"ל עמדו בראש הסנהצרין

יִוסף פלויוס והאונגליום עפדו

נשיא ואב-בית-דין

בראשו הכהן-הגדול

ונשיא פרושי ,ואין אנו יודעים להכריע מה היא האמת ההיסטורית .ברם אין
זו בעיה חשובה לנו במיוחד .אנו ננסה להבין את המוסד הזה לפי השקפות אאא
חז"ל במשנה.
הסנהדרין לפי המשנה הוא בראש וראשונה בית-דין עליון .ישנם כמה
סוגי בית-דין :בי"ד של שלשה הדן בעניינים אזרחיים פשוטים .בית-דין של
ושלשה הדן

עשרים

הסנהדרין

שדן

דיני נפשות  -ועל כלם בית-הדין של שבעים

דינים שיש להם חשיבות צבורית מיוחדת" :אין

ואחד.
לא את

דנין

השבט ולא את אנביח השקר ולא את כהן גדול ,אלא על-פי בית-דין של שבעים
ברם סמכות זו של בי"ד עליון

ואמד" (.פרק..א/ה")

עוד

נותנת ביד הסנהדרין

סמכויות רחבות" .אין מוציאין למלחמת הרשות אלא על-פי בית-דין של

-

שבעים ואחד.

אין

שבעים

ואחד.

אין

ואחד"

(שם)

מוסיפין
עושין

לאמור?

ועל העזרות אלא על-פי בית-דין של

על העיר

סנהדריות לשבטים אלא על-פי ביה-דין של שבעיט

הסנהדרין

| מאשרת את תכניות הרתחבת העיר

את בתי-המשפס

ממנה

ירושלים,

הנסוכים

ממנה;;היא

והיא המחליטה על מלחמת הרשות.

על סמכויות אלה נוספת עוד הסמכות העליונה לפרש את התורה

ולחוק חוק

במקום שאין חוק מפורש מן הת[רה" :שלשה בתי-דינין היו שם (בירושלים)
אחד יושב על פתח הר הבית,
הגזית.

כך למדתי
לאו

ואחד יושב על פתח העזרה,

באים לזה שעל פתה הר הבית,
וכך למדו חברי.

אם שמעו

ואומר :כך דרטתי

למדתי

וכךָ

לבית דין

למדו

חברי.

וכך דרשו חברי,

(את החוק המסורתי)

באים להם לאותן שעל פתח העזרה,
אם שמעו

ואחד יושב בלשכת

ואמר :כך דרשתי

אומרים

הגדול שבלשכת הגזית ,שממנו

להם,

ואם

לאו

אומרים להם,

ואם

וכך דרשו חברי ,כך
 -אלו

ואלו

באדדם

יוצאת תורה לכל ישראל ,שנאמר:

מן המקום ההוא אשר יבחר ה""(פרק י"א  (Caלאמור :בית-הדין הבדול הוא
הסמכות המחוקקת העליונה.

אם מבקטים אנו לסכם עתה את התמונה הזאת ולשאול למקום מוסד הסג-
הדרין בהנהגת האומה עלינו לזכור היטב שלפנינו מדינה טונה לחלוטין מן
המדינה במובן המודרני .היום אנו רגילים ל"מדינת שרותים" המתערבת בהיי
הכלכלה של הצבור כדי להסדיר אותם

וכדי להבטיח לכל

יתיד מכסיפמוט של

זכויות חברתיות וכלכליוה .המדינה הקדומה איננה מדינה כזאת .היא איננה
מתערבת בחיים הכלכליים אלא במדה שהמלך מעוגין
והיא איננה חייבת להעמיד שרותים

לצבור לו עצמו

לרשות הצבור :הצבא

המסים לצורך החזקתם הם שלשת הפונקציות העקריות של הפדינה,
הסנהדרין מוא באמת המוסד העליון

>

והמשפט וגביית-
ואם-כך הרי

במדינה ,כי המלך אינו אלא שר-הצבא,

כאמור,

וגם בתפקיד זה הוא מוגבל,

ועלינו

ע"י הסנהדרין.

לשאול איפוא

עתה כיצד פועל מוסד עליון ent
]mr

וכיצד

השאלה הראשונה שעלינו לשאול היא :מי מרכיב את הסנהדרין
מגיעים חבריה לתפקידם? ועל שתי השאלות משיבה המשנה כך" :סנהדרין
כפחצי

גרן

עגלה כדי שיהו רואין

עופדים

ושני ט[פרי הדיגנין

זה את זה.

היתה

לפניהם  - - - - -ושלש טורות של תלמידי חכמים יושבין לפניהם .כל אחד
היו צריכין

ואחד מכיר את מקומו.
השגניה

השלישית

בא

לשניה

לו

לראשונה,

ואחד

הקהל

ומושיבין

אותו בשליטית"( .פרק ד',

בא

אחד מן

JD

פן

לסמוך -סומכין
לו

הראשונה ,אחד מן אמצא
להן

ובוררין

ג-ד) הסנהדרין

עוד

מורכבת

מפרסים חז"ל גם את התכונות

איפוא ,מתלמידי-חכמים .ובמקום אחר ,בתוספתא,
הדרושות לאדם כזה ,הוא צריך להיות גדול בתורה,

נוח לבריות ופקובל תת

עליהם ,ויתר על-כן :הוא צריך להיות אדם מנוסה בחיים ,בעל למשפה ה932 %7
אך אנו למדים ממקור

דים ,כדי שיבין את נפש האנשים שיהא עליו לדון אותם.
זה.גם את.דרך הגעתם של הכמים אלה לסנהדרין .הם אינם
לכל חייהם ע"י ההבריט הותיקים של הסנהדרין .כלומר :הטנהדרין

נבחכים אלא מתמנים

הממנה

את

החכמים.

חבריה

כדי

מתוך

לפבין,

אלה

הראויים

איפוא,

לתפקיד

והַראויים

nt

עלינו

את אפיה של הסנהדרין

של ההכם היהודת בדרך צמיחתו

היא

הם  -תלמידי-

לעסוק בדיוקנו

וזאץ נעשה בפעולה הבאה.

ובמקור סמכותו בעם.

פאן ניגע רקבבעיה אחת :נוהל ישיבות הסנהדרין .בדרך כלל מקובל על תהז"ל
העקיון של הכרעת הרוב:

 boaהשאלות השנויות במחלוקת מכריע 

רוב פשוט

 posלקבל הכרעה זו ללא כל ערעור .ברם שאלת זכויותיו של המיעוט בסנהדרין
היא מסובכת יותר.
בסיום פסכת סנהדרין דנה המשנה בדינו של "זקן ממרא" .זקן משמעו
מה דינו של זקן

כזה שהורה בניגוד

 Danשהוסמך להוראה ,והבעיה היא:
להתלטת הסנהדרין ,והמשנה משיבה" :חזר לעירו
 פטור; הורה לעשות  -חיב"( .פרק י"א ,ב*) לאמור :ההלעטת הרוב מחייבתאת כלם למעשה ,אך ליחיד נשארת הזכות להורות את דעתו .חופש ההוראה
ושנה

וחובה המשמעת למעשה,

ולמד כדרך שהיה

למד

וזהו כידוע העקרון הדימוקרטי המקובל בכל מוסד

דימוקורטי בימינו.
אכן ,תפיסה זו של חופש ההוראה ושל חרות מרובה בפרוש דיני התורה
היא יסוד מוסד בתפיסתם של חז"ל.

ביטוי חיצוני

רב חשיבות לתפיסה

זו

הוא העובדה שהמשנה ,שהיא קובץ הלכות ,אינה מסתפקת בהבאת ההלכה הפקובלת
בלבד ,אלא גם

את דעת המיעוט,

 posלה קרך בפני עצמה,

משום שגם דעה

גם היא חלק מן

זו

אף-על-פי שאינה מקובלת

התורה טבעל-פה שנתנה למשה

מסיני .הדברים מגיעים ,איפוא ,כמעט עד לידי אבסורד ,ואבסורד זה גוסה

Ad

בבהירות ע"י

אחד מגדולי החכמים של תקופת יבנה  -ר'

אלעזר qa

עזריה:

"דברי חכמים כדרבנות) מה דרבן זה מכון את הפרה להביא חיים לעולם ,כך
דברי תורה מכוונין את לומדיהן מדרכי מפיתה לדרכי חיים .אי מה דרבן זה
מטלטל אף דברי תורה מטלטלין? תלמוד לאמר/ :וכמסמרות) .אי  -מה מסמר
זה לא חסר

]בטועיםל.

ולא יתר אף דברי תורה לא חסרין ולא יתרין?  -תלמוד לאסר%3 :
מה הנטיעה פרה ורבה אף דברי תורה פרין ורבין// .בעלי אסופותף

אלו תלמידי-חכמים שיושבין אסופות אסופות ועוסקין בתורה .הללו מטמאין
והללו מטהרין .הללו אוסרין והללו מתיחין .הללו פוסלין והללו מכשירין.
שמא יאמר אדם :היכן  ?101 >3xתורה מִעִתַה? תלמוד א לאמר; /כלם נתנו
מרעה אחהד? /אליאחד גתגן ,פרנס אתד אמרן ,פפ* אדרון
 ANאתה עשה אזנך כאפרכסת וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאין

כל הפעטים ברוך הוא,..

דבר* מטהרין ,את דברי אוסרין

ואת

ואת דברי מתירין ,את דברי פוסלין ואת

דברי מכעירין".
לפנינו דרשה אפיינית .הפסוק הנדרש לקוח ממגילת קהלת" :דברי חכמים
כדרבנות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות כלם נתנו מרעה אחד" .הדרשן נטל
קטע קטע ושילב בו את הרעיון שלו ,ואפשר לסכם אותו לערך כך :תפקיד התורה
הוא לכוון את האדם בחייו היוט-יומיים כדי שיעשה הטוב ויזכה לחיים.,
החוק יש בו קביעות  -שכן נטול הוא מן הסטכות האלהית של מתן תורה ,אבל

אין

זו קביעות מאובנת ,התוק "צופת"

של החיים החברתיים.

ומתפתה מתוך התאמה לזרימתם המשתנה

אך מי הוא הזכאי לפרש אותה

תלמידי-החכמים העןסקיףץ בתורה

ולהתאימה?  -אלה הם

ומדיינים בה .הללו מעלים ספרות סונות.

אך דעותיהם אינם שרירותיות ,כולם הם בבחינת דברי אלהים ,משום שכולם
נסמכים על התורה ונובעים ממקורה ,ומטום כך יש מקום במסגרת של תורה
אחת לדעות השונות,

ויש

ללמוד

את הדעות הטונות אף

כי

תייבים

אנו

לנהוג

למעשה לפי החלטת הרוב.
-ו-

עתה רשאים אנן ,כמדומה ,לסכם את התמונה ולשאול את עצפנו מהו טיבו
של
המשטר שהסנהדרין עומדת בראשו? האם זוהי דימוקרטיה? מצד אחד אפשר
היה לפטשיב על-כך בחיוב .הסנהדרין

מקיימת חפש הוראה

לכל חכם ,היא פועלת

לפי העקרון הדימוקרטי של החלטת הרוב ,ואף מייתסת חשיבות עקרונית לדעת
המיעוט
כלדעת הרוב ,יתר על-כן :לסנהדרין יכול להגיע כל תלמיד-תכם ,באם
יש בו התכונות הראויות .שום הגבלה כספית או חברתיה אינה קיימת .בסנהדבב
רין
יושבים עשירים ועניים ,סוחרים ובעלי-מלאכה כהנים וישראליפא .ברם

מצד שני  Nonבה בסנהדרין הקו העקרי המאפיין משטר דימוקרטי  -הואאיננה

נבחרת אלא מתמנה על-ידי עצמה.,

אך גם אין

ברור ,איפוא ,שאין

זה משטר דימוקרטי -

זה משטר דומה ליתר המשטרים הידועים לנו .הסנהדרין איננה מוסד

אלא מוסד שמתפקידו לדאוג לשלוט האומה.

שהורכב על ראש האומה,

אין

פועל מתוך שרירות רצונם של יחידים הוא כפות לחוק,.החוק שניתן
האל

הוא

המנחה

את פעולתו;

ומקפידה על הציות אליו.
מושג

זה.

כי הרי ראינו

הסנהדרין

אבל גם אין

חוק

לעם ע"י
אותו

מפרשת

זה מוסך דתי במשמעות הטהורה של

בראשית דברינו שהכהן הגדול,

שהוא עקר החיים הדתיים של העם,
חוק שניתן

היא

אך

מייצגת

זה,

הוא

הורחק מן השלטון

ע"י האל אך הופקד בידיהם של בני-אדם

המייצג את הַָפולחן,

על הָּיי ההברה.

לפנינו

ולמעף בני-האדם.

ומבחינה

זאת אפשר היה להגדיר את המשטר שתזץ"ל תומכים בו ,כשלטון החוק המוסרי;:
שלטון האל באמצעות בני-האדם ומתוך שקולם החפשי של בני-האדם.
אכן,

כדי לצבין

ובתפקידיו של החכם.

את משמעות ההגדרה הזאת עוד יהיה עלינו
אך אפילו לפני ברור זה רשאים אנו

הזה בהשקפותיהם הפוליטיות של חז"ל בשתי השוואות.,
לתפיסתם של הנביאים
עצמו

על חיי

"מסתגל"

הרצון

אך ההשוואה העקרית שעלינו

העקרונות השלטוניים המקובלים עלינו.
דימוקרטי,

אם נשווה

דברים אלה

בנבואה ובכתות ים המלח כופה האל את

בתפיסתם של הפרושים

הרגילים של בני-האדם.
או

לסכם את העיון

ושל כתות ים המלת נמצא  62הבדל יסודי אחד שעוד

נפתח את מסקנותיו בפעולה הבאה:
האדם,

לדון

בדמותו

האלהי

לעסוק בה היא אל

אין-ספק שהסנהדרין

יותר נכון :אין הוא מוסד פרלמנטרי.

לחיים

איננו מוסד

אבל האם העקרון

של

בחירות מחייב את האופי אאאמצאאש*<* ההומניטרי של המשטר? האם אין אפשרות
שבאמצעים אחרים יווצר משטר הומניטרי לא פחות .ואולי יותר? זוהי בעיה
מכרעת ,אם נבדוק את המציאות הממשית במשטרים פרלמנטריים ,ואם נשווה את
הזיקה שבין הטלטונות והשבור בְמשטר כזה ,ובמשטר דוגמת זה שהיה לעיני
חז"ל.

לאמנם גם על הזיקה שבין

החכמים

ועמם נעמוד בפעולה הבאה.

