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 בנושאדף עמדה 
 מעמדו ההלכתי של שופט במדינת ישראל 

 נכתב בשיתוף מכון משפט לעם
 

 איסור ערכאות  .א

כלפי בית משפט במדינת ישראל. איסור זה  קיים  גם אם שני  קי זמנינו החילו את איסור ערכאותפוס
 דין תורה.דיין שם, למעט מצב שבו הנתבע אינו משתף פעולה ולא מוכן להגיע לתהצדדים הסכימו לה

לאור זאת, מתבקשת המסקנה כי ישנה בעיה הלכתית לכהן כשופט בבית משפט ולהיות שותף 
לערכאות. מלבד זאת, פעמים שהפסיקה על פי החוק יכולה לגרום לכך שבעל הדין משלם כספים 
שלא על פי ההלכה ואז השופט שותף לאיסור גזל . אולם נדמה שלאור המציאות המורכבת במדינת 

כאשר לצערנו  ציבור גדול אינו רואה בבתי הדין הרבניים כתובת לגיטימית לפתרון סכסוכים,  ישראל
אזי לפחות כלפיהם ישנה שליחות חשובה במלאכת השפיטה. ומשכך, נפתח פתח לעודד משפטנים 

דתיים לקחת על עצמם את אחריות השפיטה ולשלב בה ככל יכולתם את משפטי התורה. ברוח זו  
במצב הנתון יש חשיבות ותועלת בשופט דתי כמו גם ' (:244כי אליהו )תחומין ג עמ' כתב הרב מרד

אולם,  . 'בעורכי דין שירימו קול התורה בכל מגזרי החיים, שיסבירו ויבהירו את דרך התורה וחוקיה
ישנו גם קול רבני אחר המצר על  הגיבוי הלכתי הניתן לשופטים  דתיים, מהסיבה שהדבר מתפרש 

 (. 300' מהרב יעקב אריאל, תחומין א,עתר לפניה לבית משפט ויוצר פיחות באיסור ערכאות )כמתן הי
 
 איסור ערכאות תלוי בזהות בעלי הדין .ב

רואה בשפיטה שליחות ומאידך מסתייגת משפיטה של בעלי דינים  ניתן להציע דרך ביניים אשר מחד
להגיע לפשרה ובלית ברירה יפסוק  אשר מצופה מהם להתדיין בדין תורה. השופט ידחק באנשים אלו

את הדין ויציין שבעצם הגעת הצדדים לבית המשפט יש בכך הסכמה לקבלת חוקי המדינה. יש 
להקדים כי  איסור ערכאות מותנה בכך שיש אפשרות מעשית לשפיטה על פי תורה, וכאשר אין 

רמ"א )שו"ע, חו"מ סי' ח בנמצא בתי דין מותר לציבור לקבל על עצמו דרך  אלטרנטיבית. וזו לשון ה
 סעי' א(:

עיירות שאין בהם חכמים הראויים להיות דיינים, או שכולן עמי הארץ, וצריכים להם דיינים 
, כבים, ממנים הטובים והחכמים שבהםשישפטו ביניהם שלא ילכו לפני ערכאות של עובדי כו

חר יכול לפוסלן. וכן כל אף על פי שאינם ראויים לדיינים, וכיון שקבלו עליהם בני העיר אין א
 צבור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראויים מן התורה.

 
מבואר בדבריו שיש לציבור יכולת לקבל על עצמו שופטים שאינם דנים על פי תורה ובלבד שאין 
בנמצא דיינים היודעים את הדין. אף שדברי הרמ"א מבוססים על קבלת ציבור את השופטים, נראים 

ן צורך בקבלה מפורשת של האזרחים, אלא זו מוסכמה חברתית טבעית לקבלת מערכת הדברים שאי
  -משפט. ברור לכולם כי כל חברה זקוקה למערכת חוקים וכללים ולכן זו אחת משבע מצוות בני נח 

 אילולי מוראה, איש את רעהו חיים בלעו' )אבות פ"ג מ"ב(. '  מצוות דינים, כדברי חז"ל
נד,ב( בבואו לבאר את הכלל ההלכתי ' דינא דמלכותא דינא' כי בני המדינה  כך כתב רשב"ם )ב"ב,

באופן דומה כתב   קיבלו עליהם את חוקי המלכות, וקבלה זו יוצרת מחויבות הלכתית לחוקי המלך. 
הר"ן בדרשותיו )דרוש יא( על  צורך הטבעי בכל חברה לדאוג לסדר מדיני, ודבר זה משותף הן 

וזו לשונו: 'נמצא שמינוי המלכות שווה בישראל וביתר האומות שצריכים סדר לישראל הן לגויים. 
 מדיני'. 

 
כאמור, פוסקי זמנינו  קבעו כי היות וכיום יש במדינת ישראל בתי דין רבניים , לא ניתן לפנות לבתי 
משפט אף שהתקבלו על ידי הציבור. אלא שכאשר מדובר על ציבור שבתי הדין הרבניים )לצערנו( 

לפנות  ם אופציה ומבחינתם המצב במדינת ישראל הוא שאין דיינים, ממילא יש להם היתר הלכתיאינ
לבית משפט. מי ששייך לקטגוריה זו הרי הוא בגדר אנוס וכלפיו אין איסור ערכאות, אדרבה מצד 
מצוות דינין הוא מחויב להשתייך למערכת משפט. כמובן, שמי שאורח חייו מכוון להלכה הרי עומדת 

פניו האפשרות לדין תורה וממילא אין היתר לפנות לבית משפט מטעם איסור ערכאות. חלוקה זו ב
אינה מסורה בידי כל אדם ואדם, אלא מותנית במיקום האמיתי של בעל הדין ומי שרואה את עצמו 

 מחויב להלכה אינו יכול להתעלם מהמציאות של בתי דין רבניים. 
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 איסור גזל .ג

דין הניתן לבעלי דינים אשר יש להם היתר לפנות לבתי משפט  או  נראה שיש לחלק בין פסק
שהסכימו על כך )ועברו על איסור ערכאות( שאז אין  איסור גזל אף כאשר הוא בניגוד לדין תורה. לבין 
פסק דין הניתן לנתבע אשר אולץ להגיע לבית משפט בניגוד לרצונו לדון בדין תורה, שאז ישנה בעיה 

גדר זה ניתן ללמוד מתוך תשובות  .(דובר בחוק שאינו תקף על פי ההלכה)כאשר מ של איסור גזל
 : ץ, מצד אחד כתב שישנו איסור גזל סותרות של התשב"

ופסול לעדות,   הרי הוא גזלןאם דיניהם אינו כדינינו הדבר פשוט שהוא אסור והדן לפניהם 
בדיניהם. ודבר זה לרוב  עד שישלם מה שנטל ממנו שלא כדינינו אף על פי שהוא ]זכה[

פשיטותו לא ניתן ליכתב. ואם קדש אשה באותו ממון שנטל בדיניהן שלא כדינינו אינה 
מקודשת .ולחומר זה הענין כ' הרמב"ם ז"ל בסוף הלכו' סנהדרין כל הדן בדיני עכו"ם 
ובערכאו' שלהן. אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע וכאלו חרף והרים יד 

 רת מרע"ה שנ' אלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עכו"ם. )חלק ב סימן רצ(בתו
 

כיון שהלכו תחילה לדון לפני האומות ובדיני האומות יצאו חייבין, הרי ' מצד שני כתב שאין בכך גזל:
 )שם סי' סח( 'הם כאילו קבלו עליהם לדון באותו דין ומחלו זכותם, והרי מה שדנו האומות... קיים.

נראה שהחילוק הוא בין מצב שבו אחד כפה על חבירו להגיע לערכאות שלא כדין ואז קיים איסור גזל 
-וכן הביא ברכי למקרה שבו קיים היתר לפנות לערכאות או שהסכימו שני הצדדים ואז אין איסור. 

ממונו ואף על פי שהתנה הנתבע על עצמו בשעת הלואתו שיהא רשאי להוציא ממנו ' יוסף, חו"מ כו,ג:
בין בדיני ישראל בין בדיני עכו"ם, אף על פי כן עובר בעשה, אם מביא דינו לפני דייני העכו"ם, והוה 
ליה מתנה לעקור דבר של התורה. מיהו, אינו גזלן, דכיון דתנאי ממון הוא שניתן למחילה, תנאי קיים 

ה דזהו אם עדיין לא זכה אבל נרא' וכן הוא בשו"ת מהרש"ם )חלק א סימן פט(: 'ואינו חייב להחזיר.
בערכאות, אבל אם כבר זכה בדינו ושם פסקו לו הוצאות, הרי דינם דין, שהרי שניהם סמכו א"ע על 
דיניהם, וגם הנתבע אדעתא דהכי נכנס אם לנצח אם להנצח. דאל"כ, הו"ל להזמינו מיד בהשיגו 

ודאי אסור לו ליקח אבל לענין הריבית שפסקו שם,  תביעה הראשונה שבערכאות, לב"ד ישראל,
 .'ריבית

 
 שופט תעבורה ופלילי .ד

אם ביחס לדיני ממונות ישנה בעיה עקרונית של איסור ערכאות נראה שביחס לתחום הפלילי הדברים 
מוגדרים אחרת. בתחום זה אין סמכות לבתי הדין הרבניים והאחריות כולה רובצת על מערכת 

 וכך כתב הרב שפירא )תחומין שם(: המלך.  המשפט והמשטרה, והתוקף הלכתי לכך הוא מכוח דין
ב וכן כת 'עקרונית יש למדינה סמכויות מסוימות מדין דין המלוכה בענייני פלילים, אך גבול יש לדבר.'

כפי הנראה מתשובת הר"ן  -בנוגע לגזילות וחבלות ושאר יסודות עונשין בעל האחיעזר  לרב הרצוג: 
נים על פי דין תורה, כי באמת קשה הדבר לתקנת המדינה היה משפט מלוכה מיוחד לבד מבית דין הד

שהגנב יפטור עצמו בכפל ומודה בקנס יהיה פטור לגמרי, ועל כרחך שבכגון זה צריכים לתקן תקנות 
ומדברי רבותינו  (219כן כתב הרב אליעזר ולדנברג )הלכות מדינה ג,  המדינה כעין בי"ד מכין ועונשין.
התורה אשר דרכיה דרכי נועם ומסרה הכח והעוז לחכמי התורה וכן  הראשונים והאחרונים ז"ל, כי

לרבי המדינה לגדור את פרצות הדור והמדינה בתיקוני עונשין שונים של גוף וממון באמצעי לחץ או 
בעונש קבוע. הכל, כפי ראות עיניהם לש"ש ]=לשם שמים[, בהתאם לצרכי הזמן ומושגיו, למען ישמעו 

עולה לשלוח בעולתה ידיהם, הן בדברים הנוגעים לגוף הן בדברים הנוגעים אל  ויראו ולא יוסיפו אנשי
 הנשמה והן בדברים הנוגעים אל כללות האומה ותיקון חיי הציבור.
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