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  סיכו�    ♦   ?הוא חלק מההלכה                                                

  

  

  תקציר
  

מטרת המאמר היא להציע כמה הבהרות והבחנות לדיו� המתמש על היחס שבי� 

 ושאלות ,לבלבל שאלות פילוסופיות בשאלות היסטוריותדיו� שנוטה , הלכה ומוסר

טענתי היא שאת השאלה הפילוסופית לגבי . משפטיות-שאלות תורתבאידאולוגיות 

יש להפריד מהשאלה ההיסטורית לגבי האופ� שבו תפסו חכמי , בדתתלות המוסר 

ולגבי האופ� שבו תפקדו שיקולי� מוסריי� , ישראל את היחס בי� צו האל למוסר

משפטית על הפורמליז� של �את השאלה התורת, בדומה. בפועל בתולדות ההלכה

וי על המשקל שרא, הלכתית-הפני�, יש להפריד מהשאלה האידאולוגית, המשפט

כדי . להעניק לשיקולי� פורמליסטיי� בהלכה בהשוואה לשיקולי� סובסטנטיביי�

, לקבל תמונה מהימנה על מקומ� של שיקולי� מוסריי� בהלכה כתופעה היסטורית

אי� מנוס ממחקר , ועל האופ� שבו תפסו הוגי� ובעלי הלכה את מעמד המוסריות

עד שיוכח , י� אינה מועילההסתמכות על מקורות בודד. אינדוקטיבי מקי� ומפורט

  . שאלה ה� מקורות מייצגי�

 
 
 
 .אוניברסיטת חיפה,  הוא פרופסור מ המניי במחלקה לפילוסופיההמחבר  *
איל ובסדנה על משפט עברי - באוניברסיטת בר"דת ודי" הוצגו בכנס זהגרסאות קודמות של מאמר    **

אני מודה למשתתפי� בפורומי� . יורק-ש קרדוזו בניו"הספר למשפטי� ע-ותאוריה משפטית בבית
כמו כ אני מבקש להודות . במיוחד לדוד אנו� שהיה המגיב בדיו בקרדוזו, אלה על הערותיה�

ולעוזר המחקר עודד ,  הרבה על עזרתאפרת נחלו ומשואה שגיב "מחקרי משפט" מערכת ותלחבר
 .הורצקי
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  מבוא

המבקשי� להראות שלמוסר , לדיוני� פילוסופיי� ומשפטיי�עדי� אנו בעשורי� האחרוני� 

אחד ה, זו שני מהלכי� כלליי� מוצעי� לביסוס תזה 1.חשוב בעיצובה של ההלכהתפקיד 

אטע� , אציג מהלכי� אלה להל� . והאחר בפילוסופיה של המשפט,בפילוסופיה של המוסר

ו�ראה כי באסטרטגיה כולה יש נטייה לבלבל שאלות , אינ� מוכיחי� את הדרושה� ש

  2.משפטיות-שאלות תורתב ושאלות אידאולוגיות ,פילוסופיות בשאלות היסטוריות

מוסר הבי� שיחס באני מתבונ� , לומרכ, מחקרית-נקודת המבט שלי כא� היא אקדמית  

איני מבקש לקד� . כאיש הלכה, "מבפני�"ולא  –כפילוסו� או כחוקר  – "�מבחו"הלכה הו

לו שאלות נית� להעלות ילראות אאלא אני מבקש , פרשנות הלכתית כזאת או אחרת ליחס הזה

הדיו� �  בהלכה אינו שונה עקרונית מיי� מוסר�הדיו� במקומ� של שיקולי, מבחינה זו. ולגבי

נקודת , בכל אלה. תפיסות דתיות אחרותברכות חוק או במקומ� של שיקולי� מוסריי� במע

 ומבקש להבי� את התופעה הנחקרת בראי של ,מבטו של החוקר החותר לאובייקטיביות

.  שהיא מושא מחקר�פרקטיקהלה מנקודת מבט� של השותפי� שוָנ, מודלי� כלליי� כלשה�

א� רק , זה לדיו� עשויי� ג� ה� לתרו� – הלכהה בעלי :לענייננו – מוב� ששותפי� אלה

כחוקרי� המבררי� אילו : היינו, "מבחו�"מסוגלי� להתבונ� על פעילות� יהיו בתנאי ש

  . ולא כמי שמבקשי� לעצבה ולהשפיע עליה, להעלות לגביהשאלות אפשר 

  
  

  

  

 
 
 
. ואי טע� למנות כא כרוכל את כל המקורות, הספרות על היחס הכללי בי מוסר להלכה רחבה מאוד   1

 LOUIS NEWMAN, PAST IMPERATIVES: STUDIES IN THE:אצלשימת ההפניות הנזכרת ראו למשל ר

HISTORY AND THEORY OF JEWISH ETHICS 238 note 1 (1998) . תפקיד יש אשר לטענה שלמוסר
כוחה המוסרי "פרק ב ,)א"תשמה (ההלכה כוחה ותפקידה אליעזר ברקובי�: ראו למשל, מרכזי בהלכה

אסופת מאמרי� והרצאות  :דת ומדינה, דר� אר�" מבוא"ר ועמיחי ברהול� שלמה פיש; "של ההלכה
לפסק ההלכה יש  ":)ב"תשסה ,עמיחי ברהול� עור� (14 שלטו� וערכי� דמוקרטיי�, בנושא יהדות

ערכי יהדות "אשר מעוז ; "מצפ מוסרי שאינו מתיר סתירה בי מה שנראה כראוי לבי ההלכה הפסוקה
מושג כבוד האד� נגזר מתפיסת היהדות את בריאת האד� בצל�  ":64' בעמ, ש� ,"ודמוקרטיה

 ממוטיב זה ומ המצווה להדמות למידותיו של האלוהי� נלמדו דיני� בתחומי� מרכזיי� ...אלוהי�
הרב אברה� גיסר ; "קדושת החיי� וחובת ההצלה, השוויו בי כל בני האד�: הנוגעי� בזכויות אד�

חייבי� אפוא לקבוע כי מצד מושגי  ":164 ' בעמ,ש�, "בוד הבריותעל כ: נשמת אלוה שוכנת בו"
 החיי� היהודי לאור� ההיסטוריה חומצד הערכי� המכונני� את אור, היסוד המכונני� את תורת ישראל

שיווי הער� והכבוד של כל אד� עולה בקנה אחד ע� האמנות האוניברסליות השונות בדבר , ועד ימינו
וא� מעניקי� לה� מקור סמכות של אמונה ', כבוד האד� וחירותו: יסודחוק 'וע� , כבוד האד�

 ".והלכה
 שהכנתי ע� אבי שגיא לפני עשרי� "דת ומוסר"מרכזיי� בקורס על הנושאי� השני מהלכי� אלה היו    2

ח להל ה� אפוא הדברי� שאפַת. ואשר לימדתי אחר כ� פעמי� רבות, איל-שנה באוניברסיטת בר
  .ה� ביקורת על אחרי�א פחות ִמֶשביקורת עצמית ל



 ולוגיותכמה הערות מתוד: מוסר והלכה

 11                                                                                            2010 � ע"תשה, ומחקרי משפט כ

  

  המוסר בהלכהשל  מותלות המוסר בדת ומקו�אי. א
  

 – בהקשר הנוכחיו, לוי בדת שהמוסר אינו ת מנסה להראותהמהל� בפילוסופיה של המוסר

 הא� האל :בה מוצגת השאלהש,  הידועה"דילמת אותיפרו�"הדברי� חוזרי� ל. בצו האל

כל ערכה נובע או שמא , "מפני שחסידות היא", אוהב את החסידות בשל ערכה העצמי

, "דת ומוסר" כפי שהראינו בספרנו .עצמה חסרת ער� פנימי שכזההיא מאהבת האל בלבד ו

 שהמוסר תלוי נהכטע) א(: � שהמוסר תלוי בדת נית� להבי� בשתי דרכי� עיקריותאת הרעיו

תלוי בדת מבחינת מוסר  שהנהכטע) ב( ;")תלות חזקה("בדת מבחינת עצ� קיומו או תוקפו 

 ,מעשי� ה� בעלי ער� מוסרי, לפי הטענה הראשונה 3.")תלות חלשה(" ידי האד� הכרתו על

,  אילו ציווה אחרת;שהאל ציווה לעשות� או להימנע מה�, יורק מפנ,  מפני,חיובי או שלילי

א היה ער� מוסרי הרי של, תלגמרי מלצו�האל ואילו נמנע , היה ער� מוסרי למעשי� אחרי�

של  ,שליליהחיובי או ה, מוסריה כ�ער, פי הטענה השנייהל, לעומת זאת. שהואדבר לכל 

הוא זקוק להדרכה בלת של האד� הכרתו המוגשמפאת  אלא, בצו האלאינו תלוי , מעשי�

 דיו� ביקורתי בגרסאות שונות של 4.�שלהו יהוי ז,ומכל מקו�, אלוהית לש� זיהוי ער� זה

מסקנה שהמוסר אינו תלוי נולדת ה ומכא� ,תפיסות אלה הוביל אותנו למסקנה שיש לדחות�

למרות חיו אלהימנע מרצח  על קי� הייתה חובה.  לא מבחינת תוקפו ולא מבחינת הכרתו,בדת

. והוא מסוגל היה לדעת זאת ג� בלא סייעתא דשמיא, היעדרו של ציווי אלוהי בעניי� זה

המוסר תלוי בצו אי� שכש� שבאופ� כללי , מסקנה זו מעודדת לכאורה את המחשבה: לענייננו

ההלכה מכירה בתוקפ� העצמאי של שיקולי� מוסריי�  – כ� ג� בתחו� ההלכתי, האל

  . ת הנורמות שלהומתחשבת בה� בקביע

ג� א� נכו� הדבר שהרי . נקל לראות שהמהל� האחרו� מבוסס על טעות, ואול�  

ופוסקי ייתכ� שהוגי� יהודי� , תלוי בדתאינו ית ואפיסטמולוגית המוסר זשמבחינה מטאפי

. ידי צו האל כולו על המוסר נקבע כללפיה ש ,)מוטעית(החזיקו בתפיסה פילוסופית הלכה 

מסורת לנוגעת היא  ;הלכה אינה שאלה עיונית מופשטתהמוסר והשאלת היחס בי� 

אינה  ,ו לא�א� המוסר תלוי בדת אהתשובה לשאלה הפילוסופית ה. משפטית מסוימת-דתית

דברי� אלה תקפי� כמוב� . יחסה של ההגות היהודית או ההלכה למוסרעניי� נטית אפוא לוורל

ברר ללא תעזור לנו מוסר לדת הבי� ש  לגבי היחס�אמשנהעמדה הפילוסופית : באופ� כללי

ראו את מעמד� של , י� בזמני� שוני� ובמקומות שונ, האופ� שבו תרבויות שונותאת

  . השיקולי� המוסריי� ואת יחס� לחוק הדתי

מיר אותו בטענה  נאו  לו�וסינ א� ,דו�יאת הליקוי במהל� הננית� לתק� , לכאורה  

 
 
 
  .בהקדמה, )ג"תשנה (דת ומוסרדני סטטמ ואבי שגיא    3
 נואיהוא שבֶעטיה , טיפוס נוס� של תלות חלשה מבוסס על המוטיבציה המוסרית החסרה של האד�   4

  .מסוגל להכניע את היצר ולפעול כהלכה בלא עזרת הדת
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הכחישו שהמוסר תלוי בדת וסברו תחת זאת שיש , יי�הבינ-כמו ג� הוגי ימי, ל"חז: היסטורית

 השאלה הפילוסופית עלאינה אומרת דבר זו תזה  5.תלוי בצו האלשאינו לו ער� פנימי 

באשר עובדתית - טענה היסטורית רק מעלהאלא, דת למוסרהבי� שהיחס אודות על הכללית 

נובע ממנה שבעלי אורה הרי שלכ, א� טענה זו מבוססת. עניי� זהעמדת� של חכמי ישראל בל

א� . � לו מקו� מכובד בשיקוליהו שהעניק, ומכא�, העצמאי של המוסרבערכו וכירהההלכה 

 אזי סביר לצפות 6,"שכליות" המצוות המוסריות ה� לפיהש, ג"ההלכה מניחה את דעת רס

שאיננו תלוי בנורמות , רציונלי-שיקול דעת מוסריג�  תפעיל היא,  שאר שיקוליהשבי�

  . יד� יות ואינו מוגדר עלההלכת

המוסר אינו תלוי ("ג� א� נמיר את התזה הפילוסופית שכ�  ,אבל תיקו� זה אינו מועיל  

 מלמדת  היאעדיי� – ")חכמי ישראל סברו שהמוסר אינו תלוי בדת("היסטורית הבתזה ") בדת

סברו ג� א� רוב חכמי ישראל שהרי . מוסרההלכה והבי� שאותנו מעט מאוד על היחס 

 ותפס, עדיי� ייתכ� שמשעה שניתנה התורה ונתגבשה ההלכה, שהמוסר אינו תלוי בצו האל

וסמי מכא� , עצמ� הדייני� והפוסקי� ככפופי� ללא מפלט לכללי� ולפרוצדורות של ההלכה

הג� הפוזיטיביסט העקש� ביותר יודה שהבסיס . כל שיקול מוסרי ק י ק ח  הוא לעתי� ל

 אלא שהוא יוסי� ; עצמה� אינו תלוי כמוב� בחקיקהשתוקפ, קרובות שיקולי� מוסריי�

 מוסריי�(שיקולי� אות� ולא ,  שמה שמחייב מבחינה משפטית הוא החוק בלבד,ויאמר

מבוססת על עצמה התורה ייתכ� שא� ש, באופ� דומה. המונחי� בבסיס החוק) ואחרי�

ה שמחייב ומ, לשיקולי� אלה כל מעמד בפסיקהאי� , שיקולי� בעלי ער� מוסרי פנימי

גישה זו .  אלא הציוויי� שנמסרו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה�מבחינה הלכתית אינ

רק באמצעות , מוצדק ונכו�הוא ה האל ועשויה להתבסס על הטיעו� שהואיל וכל מה שציו

  . ציות דווקני להוראות ולפרוצדורות ההלכתיות נית� לממש צדק

תלוי אינו ית ואפיסטמולוגית המוסר זיג� א� נכו� שמבחינה מטאפ: סיכומו של דבר  

אי� להסיק מכ� מסקנות  –שאי� תלות כזו שרוב חכמי ישראל האמינו א� נכו� ואפילו , בדת

או לגבי  ,תפסו את מקומ� של שיקולי� מוסריי� בפסיקה ההלכתיתה� לגבי האופ� שבו 

  .  ב!ועלהאופ� שבו תפקדו שיקולי� אלה בפעילות ההלכתית

  
  

  "פורמליז�"כה והל, מוסר. ב
  

 , המוסר בהלכהמו של מקו אתלבססהמבקשי�  ,מהל� אחר שנית� למצוא אצל כותבי� שוני�

 להראות בקשמהל� זה מ.  בתורת הפרשנות: או א� תרצו, בפילוסופיה של המשפטנעָשה

 
 
 
תלות המוסר בדת במסורת "דני סטטמ ואבי שגיא ראו , לביסוס נרחב של טענה היסטורית זו   5

  ).ג"תשנה, דני סטטמ ואבי שגיא עורכי� (115  בי� דת למוסר"היהודית
ידי  ג שהמצוות שבי אד� לחברו מחויבות על"ש� טוע רס,  מאמר שלישיאמונות ודעות ג"רס: ראו   6

  .השכל
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היא נסמכת על שיקול דעת אנושי , לומרכ, "פורמליסטית-לא"שהפרשנות ההלכתית היא 

 שאינה 7,"פורמליסטית"זאת בניגוד לפרשנות . כזי לערכי� ולתכליותומייחסת משקל מר

המאפשרי� לגזור באופ� הגיוני , ידי כללי� ברורי� אלא נשלטת על, דעת ערכי#מערבת שיקול

  : בלשונו של אבי שגיא. משמעי תשובה ברורה לכל שאלה#וחד

�, האנושיי�טעמי� שמקור� בשיקול הדעת ובהבנה  ההכרעות ההלכתיות נקבעות מתו

אלא , ההכרעה ההלכתית אינה פעולה פשוטה של החלת החוק הכתוב על המציאות

ודברי� אלו חלי� ה� על הפרשנות , מעורבת בה מידה גבוהה של שיקול דעת אנושי

   8.ההלכתית וה� על החקיקה

 9.בדוגמאות שונות ומגוונותוחוזרת ומודגמת , ידי כותבי� שוני� טענה זו חוזרת ומועלית על

ידי   על,בי� השאר, העובדה שההלכה מעוצבת, ראשית. ברצוני לומר עליה שני דברי�

 לא כל ,תוכ� מוסרייש שלשיקולי� אלה אחריה את המסקנה אינה גוררת , שיקולי� ערכיי�

הוא עשוי  – סובל מעמימות ידועה "מוסרי"הביטוי .  דווקאהוא חיובי זה תוכ� מוסריש שכ�

. (moral vs. non-moral) "מוסרי#חו�"לבניגוד  "מוסרי"כלומר  ,לציי� תחו� הכרה מסוי�

 א� הוא עשוי ג� לציי� ;"מוסרית"שבעיה מסוימת היא בעיה , למשל, במוב� זה אומרי� אנו

 (.moral vs "מוסרי#בלתי" כניגוד של "מוסרי"כלומר , הערכה חיובית בתו� התחו� המוסרי

(immoral .או שחוקי התורה ה� מוסריי�, מוסריאד� וא במוב� זה אומרי� אנו שפלוני ה .

 מתו� מערכת סגורה של רה דדוקטיביתהעובדה שפסיקת הלכה אינה תולדה של גֵז: לענייננו

אינה , בעלת אופק פתוח של ערכי� ותכליות, ות מורכבתנ מחייבת פרשאלא היא, כללי�

אינה מחייבת ובמיוחד , לה כוללי� שיקולי� מהתחו� המוסרישֵאאת המסקנה מחייבת 

ישמדובר בשיקולי� בעלי ער� מוסרי  ב ו י ואילו הדוברי� במחנה הנדו� מבקשי� להוכיח  .ח

שיקולי� בעלי ער� מוסרי ו, ידי שיקולי� מוסריי� שההלכה מעוצבת על,  היינו– בדיוקזאת 

  .  דווקאחיובי

 
 
 
 אחר להבי ג� באופאפשר "פורמליז�"בהמש� נראה שאת הביטוי    7.  
  ).ט"תשנה (292 בי� דת למוסר: יהדותאבי שגיא    8
 אספקלריה למורכבות הפסיקה –לרבנו משה ב מימו ' איגרת השמד' "דוד הרטמ למשל ראו    9

אי פסיקת הלכה מוגבלת  ":)ג"תשמה (362  ב מחקרי ירושלי� במחשבת ישראל"ההלכתית
שהעקרונות והשיפוטי� הנדוני� "; )365' עמב, ש�(" למניפולציה פורמאלית של מקורות ותקדימי�

אי זאת אלא משו� שההלכה , חורגי� בחלק� ממסגרת משפטית טכנית] איגרת השמד=[באיגרת זאת 
המקורות המשפיעי� על החלטתו של פוסק ההלכה אינ� . עצמה אינה מערכת משפטית טכנית גרידא

להוסי� ללכת ...' "אריאל פיקאר ; )402 'עמב, ש�(" מתמצי� בקוב� של כללי� לגאליי� ושל הגדרות
עיוני� ביצירתו ; יהדות של חיי�" תפקידו וסמכותו של הפוסק כפרש וכיוצר – '...בדר� ההלכה

פסיקה  ":)ז"תשסה ,צבי זוהר ואבי שגיא עורכי� (246, 235 הלכתית של הרב חיי� דוד הלוי-ההגותית
  ."ינו רק מסיק מסקנות מ המקורותהלכתית היא תהלי� שבו מפעיל הפוסק שיקול דעת וא
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כו� נ. טריוויאליתהיא , משפטית#ככל שמדובר בטענה תורת, טענה זו: ובעיקר, שנית  

אבל כ� , "פעולה פשוטה של החלת החוק הכתוב על המציאות"שהפרשנות ההלכתית אינה 

 ?ברצינות אחרתהא� נית� לסבור .  שהיאובעצ� בכל פרשנות,  בכל פרשנות משפטיתדברה

שקיימי� כללי� פורמליי� שבאמצעות� נית� להגיע לפירוש הנכו� של להניח , כלומר

ברצינות ששופטי� מסוגלי� להחיל את א� נית� לטעו� ה? סטי� ספרותיי� או משפטיי�קט

?  כל שיקול דעת ערכיי להפעילבל, החוק באמצעות כללי� פורמליי� קבועי� מראש

יש להעיר כי  11. שאי� טע� להתווכח עמו10,אינו אלא דחליל קשכ� טוע� ההפורמליסט 

ג� הפוזיטיביסט , ט מפני שכדברי האר, שקול לפוזיטיביז�ואינ, פורמליז� במוב� הנדו� כא�

  12. גרידא� של כללי� משפטיי� אינו תהלי� דדוקטיבימשיישוכיר בכ� מ

 ,)במוב� שלעיל(פורמלית #הפרשנות ההלכתית היא לאהאומרת כי  ,א� הטענה, ואול�  

מדוע בכל זאת חשוב לכותבי� שוני� לחזור  – משפטית#היא טריוויאלית כטענה תורת

, דומני שהמניע לכ� אינו עיוני? תה בדוגמאות חדשותולחזור ולאשש או, הדגיש אותהלו

 הלאמבקשי� כותבי� , פורמלי של ההלכה# הלאיהבאמצעות הבלטת אופי. אלא אידאולוגי

תלקד� מגמה  מ י ו ס . מודרנית#ליברלית#פרשנות מוסריתמגמה של :  בפרשנות ההלכהמ

נחת #המעוררי� אי בהלכה שבידינו היו� קיימי� היבטי� שוני� :ההיגיו� במהל� זה פשוט

להלכה אינה " פורמליסטית"גישה . למשל בכל הנוגע למעמד האישה, מבחינה מוסרית

שכ� כדי לעשות זאת יש צור� לתק� או לבטל הלכות , מאפשרת לכאורה לשנות היבטי� אלה

 יכולה לאפשרפורמליסטית להלכה #שרק גישה לא, מכא�. מפורשות בספרי ההלכה המרכזיי�

 
 
 
יק בראי הפילוסופיה 'סולובייצ-ויכוח הרטמ: �"לרמב' איגרת השמד' "יאיר לורברבוי� וחיי� שפירא    10

מציעי� ניתוח ) א"תשסה, צבי זהר ואבי שגיא עורכי� (345 מחויבות יהודית מתחדשת" של המשפט
שלפיו הראשו מניח , יק לבי דוד הרטמ'צמעניי של ההבדלי� בתפיסת ההלכה בי חיי� סולוביי

, באופ כללי אני מוצא את ההצעה מועילה. פוזיטיביסטית-גישה פוזיטיביסטית והאחרו גישה נו
שהמשפט  "– בניגוד לעמדה המתחרה – ובלבד שלא נאפיי את העמדה הפוזיטיביסטית כמניחה

 ). 361' עמב, ש�" (מתמצה במערכת הייררכית וסגורה של כללי� חתוכי� ובהירי�
איש "טוע כי הוא שבו , יק נוקט לכאורה עמדה פורמליסטית קיצונית בקטע ידוע'הרב סולובייצ   11

מזדקק הוא לעול� . בידו, שניתנה לו מסיני, הרי הוא בא ותורתו, כשהוא ניגש את המציאות, ההלכה
 את הדר� המוליכה אל תורה שלמה של הלכות ודיני� מורה לו. בחוקי� קבועי� וכללי� מוצקי�

אבל דומה שאי כוונתו )). ו"תשלה (64 בסוד היחיד והיחד" איש ההלכה"הרב סולובייציק " (ההוויה
כפי שהתפתח בעיקר בחוגי , אלא את הלימוד העיוני של התורה, לתאר כא את אופ הפסיקה בפועל

קוש יק במפורש שעל הרבני� לפעול למימ'הלכה למעשה טוע סולובייצ. בריסק ד , לא ההוראה ":צ
" אלא התגשמות אידיאלי הצדק מהווה עמוד האש של רב ומורה בישראל, לא ההנהגה הפוליטית

ובלא , "חוקי� קבועי�"באמצעות , ומימוש כזה לא יכול להיעשות בכלי� פורמליי�, )140' בעמ, ש�(
  .שיקול דעת פרשני

12 H.L.A. Hart, Separation of Law and Morals, 71 HARV. L. REV. 593, 607-608 (1958): 
“[the application of legal rules] to specific cases in the penumbral area cannot be a 

matter of logical deduction”  
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כמו כבוד , הלכתיי�#אמשו� שהיא מאפשרת להפעיל ערכי� מט, צויותאת הרפורמות הר

  לפרשערכי� שמאפשרי� – או דרכיה דרכי נע�, חביבותו של האד� כנברא בצל�, הבריות

 אי� פלא  ,לאור זאת. מבלי לפגו� בסמכותה, ש במקו� שהדבר נראה נחו�את ההלכה מחָד

וטנציאל לעצבה באמצעות שיקולי� רוב הכותבי� המדגישי� את גמישות ההלכה ואת הפש

, מה�" שמאלה"מודרניי� ו# דתיי��ייכי� מבחינה סוציולוגית לחוגיתשמ, ערכיי� ומוסריי�

ביחס ,  במעמד האישה–� מהפכות שונות בהלכה ודי לקניסיונות� הבכתבינוכל למצוא ו

 המוש� הדגש, כפי שהציע לאחרונה הרב מיכאל הריס,  כל כ�נוס� 13.וכדומה, יהודי�#ללא

מהווה תגובה לצמצו� חשיבות� של "בעשור האחרו� על אופייה המוסרי של ההלכה 

במיוחד לאחר , "מוטיבי� מוסריי� והומניטאריי� כלליי� בקרב מגזרי� בעול� האורתודוכסי

  14.רצח רבי�

הטענה הרי ש, פורמליסטית היא טריוויאלית#הפרשנות ההלכתית היא לאשבעוד הטענה   

פעולה פשוטה של החלת החוק הכתוב על "הפרשנות ההלכתית היא לפיה ש, ההפוכה

קשה לראות . עד שקשה להאמי� שמישהו מחזיק בה ברצינות, היא כה מביכה – "המציאות

יכול , קל וחומר מי שחיבר תשובות כאלה בעצמו, פע� תשובות הלכתיות אי� מי שלמד אי

 שיישומ� התקי� מולי�, י�סטליידי מערכת כללי� פורמ לחשוב שקביעת ההלכה מונחית על

 
 
 
פורמליסטית עומדת במתח ע� נטייה הפוכה שנית -נטיית� של חוגי� אלה להציג את ההלכה כלא   13

בצורה כזאת שקבלת ע$ָל! אינה , ופורמליסטית" רזה"להציג את ההלכה כ, למצוא לעתי� בחוגי� אלה
תודה ליוסקה אחיטוב שהעמידני (או לעמדות מטאפיזיות כלשה , כרוכה בהתחייבות לערכי� כלשה�

כפי , שתפיסתו הדתית הכללית משקפת, נטייה אחרונה זו מוכרת מכתביו של ליבובי�). על כ�
: ישעיהו ליבובי�" דני סטטמ: ראו מאמִרי. מודרני-רחבי� בציבור הדתיהלכי רוח , שטענתי לאחרונה

, אבי רביצקי עור� (421 בי� שמרנות לרדיקליות: ישעיהו ליבובי�" ?או דובר של רוח הזמ, מהפכ
א� מצד שני , של המחויבות ההלכתית" רזה"ליבובי� הוא אבי אבות התפיסה ה, מצד אחד). 2007

על מתח . למשל בכל הנוגע למעמד האישה, פורמליסטית להלכה- גישה לאהוא נקט לעתי� קרובות
 כמה השגות על תפיסתו של ליבובי� :מעמדה של האישה ביהדות"ראו תמר רוס , זה אצל ליבובי�

אבי שגיא  (152-153, 148 ישעיהו ליבובי� עולמו והגותו" לגבי מנגנו התיאו� בי הלכה ומציאות
מצד . יש אינטרסי� מנוגדי� מבחינת ראיית ההלכה כפורמליסטיתהמודרני -יוצא שלדתי). 1995, עור�
משו� שכ� יתאפשר לו , יש לו אינטרס לראותה דווקא כפורמליסטית, כפי שעולה מליבובי�, אחד

או (לשמור על מחויבות להלכה בלא לקנות יחד איתה מחויבות לערכי� או לתאולוגיה שהוא דוחה 
כדי לאפשר את , פורמליסטית-יש לו אינטרס לראותה כלא, מצד שני; )�שהוא לפחות אגנוסטי לגביה

על . יהודי� ועוד-היחס ללא, שזקוק לחדשנות בתחומי� כמו מעמד האישה, המודרני-הפרויקט הדתי
, ראו ג� מה שכתבתי בסעי� האחרו של מאמרי, מודרנית לבי פוזיטיביז� משפטי-הזיקה בי דתיות

ארז וגדעו ספיר -דפנה ברק (ספר אנגלרד" המוסר והדת, נורמה הבסיסיתאנגלרד על ה "דני סטטמ
   .לגבי המשיכה של השופטי� אלו ואנגלרד לקלז) 2010, עורכי�

   יטאקדמות" תגובה לרב יצחק קוְר: מוסריות והמסורת היהודית, צו אלוהי"הרב מיכאל הריס    14
לבי הצור� " הפלורליז� בהלכה"על לקישור מפורש בי ההדגשה ). ז"תשסה (30הערה , 193

לעיל , דר� אר�בקוב� ראו , להתמודד מבחינה חינוכית ע� תפיסת העול� שאפשרה את רצח רבי
  .9' בעמ, 1הערה 
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, פורמליסטי�#מוטב אפוא לומר שכמו הלא. שיקול דעתהפעלת ללא צור� ב, לתוצאה אחת

מודרניי� מדגישי� # בעוד הדתיי�15.הפוכהרק , ידי אידאולוגיה ג� הפורמליסטי� מ%ָנעי� על

די� החרנצמדי� , לקד� בתוכה שינויי�על מנת פורמליסטי של ההלכה # הלאיהאת אופי

ההתנגדות לשינויי� . במטרה לבלו� שינויי� אלה,  של ההלכה הפורמליסטי כביכוליהאופיל

רואה בה איו� ממשי על האמונה הדתית ועל ה, נובעת מתפיסת עול� החֵרדה מפני המודרנה

   16.וממליצה בשל כ� על מדיניות הלכתית שמרנית, החיי� ההלכתיי�

 מוטב אפוא להבי� ,ת בהלכה לבי� מתנגדיה�ויכוח המתמש� בי� מצדדי הרפורמוואת ה  

� פורמלית א#הא� היא טכנית – הלכתיתמשפטי על טבעה של הפרשנות ה#יכוח תורתולא כו

על היחס הנכו� בי� שיקולי� פורמליי� לשיקולי� , הלכתי#ויכוח נורמטיבי פני�ואלא כ –לאו 

. ויכוחובה מתנהל הועל הערכת המציאות ש, נטיי�וועל משקל� של הערכי� הרל, ערכיי�

תו� הבנה , פורמליסטי של ההלכה צרי� להיות מונח בוויכוח זה כמוב� מאליו# הלאיהאופי

 מתנגדי הרפורמות צריכי� לבסס את התנגדות� 17.שכשלעצמו אי� הוא תומ� בא� צד בוויכוח

 מדיניות הלכתית שמרנית בעיד� של חילו� מתגבר וערעור בזכותה של מהותיי�על טיעוני� 

מצדדי הרפורמה צריכי� להעלות ממש כש� ש; המסגרות המשפחתיות והחברתיותל ע

 יהיכולי� להשתמש באופיא� לא אלה ולא אלה : כאלה בזכות מדיניות� שלה�טיעוני� 

  18.למסקנה הרצויה לה� כמעי� קיצור דר� פורמליסטי של ההלכה#הלא

 
 
 
" כההדת וההל, המוסר"ראו בהרחבה אצל אליעזר גולדמ , על כ� שאי הלכה ללא אידאולוגיה   15

  ). ז"תשנה (83 מחקרי� ועיוני�
לתפיסה הפרשנית הבעייתית הנזכרת הכוונה איננה  "פורמליז� הלכתי"אילוסטרציה לכ� שבביטוי    16

�מצויה אצל תמר רוס במסגרת דיונה בשאלה א� , הלכתית שמרנית-אלא לעמדה פני�, בראש הסעי
ל נשי� דתיות בעלות מ$ָדע$ת פמיניסטית עוד מסוגלות להתפל ה י ב א העוד "תמר רוס ( שבשמי� ל

ַנֵח� איל ( 264 שיח ופולמוס בתרבות ישראל-דו: עי� טובה" ?מסוגלות אנו להתפלל לאבינו שבשמי�
והיא החובה להג , נגועה בדעה קדומה בנושא זה"בפתח דבריה מתוודה רוס שהיא ). )ט"תשנה, עור�

עמדה דוגמאטית "ת פתיחה שהיא מַכנה נקוד, "על הכתבי� המקודשי� והקנוניי� שלנו כמות שה�
 בהקשר זה אינו עמדה המניחה שנית "פורמליז�"). 265' בעמ, ש�" (גלויה של פורמליז� הלכתי
המתייחסת ", אלא מאפיי של עמדה שמרנית, ני בלא שיקול דעת ערכילהחיל את החוק באופ מָכ

  ).ש�" (לשימור העבר כער� בפני עצמו
, ממנו" שמאלה"מודרני ו-נגד השימוש הרווח שעושי� הוגי� מהזר� הדתידברי� דומי� טענתי    17

מחזקת " לא בשמי� היא"העובדה שהתורה , בהתא� לשימוש זה. בסיפור הידוע על תנורו של עכנאי
אבל מכ� שבני אד� ה� . ומספקת בסיס לשינויי� המתבקשי� לפי רוח הזמ, גישה ליברלית להלכה

הרב דוד גולינקי " (בהתא� לצרכי� ולבעיות שבדור�"רש את ההלכה בעלי הסמכות האוטונומית לפ
אי נובע שיש לפרשה פירוש ליברלי )) ח"תשנה (21 גישת התנועה המסורתית להלכה:הלכה לימינו

קול אינה יכולה להשפיע על הפסיקה ההלכתית היא -הקביעה שבת: לשו אחר. ולא פירוש שמרני
ראו מה . גוררת מאומה לגבי תוכ המדיניות הפסיקתית הראויהוממילא אינה , קביעה פרוצדורלית

   ).2008 (639כד  מחקרי משפט" 'ת+ורו של עכנאי'אוטונומיה וסמכות ִמ"שכתבתי ב
 ביקש ,)ה"תשסה (הגותית של הרב קוק-בנתיבי משנתו ההלכתית: חדשי� ג� ישני�נריה גוטל    18

על קיומה של , שלו� ומיכאל נהוראי-ני אישובה� ב, לאחרונה להפרי� את דעת� של כמה חוקרי�
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הכרה הר קשר הדוק בי� הקוש, העמדה המוצעת כא� מנוגדת כנראה לזו של יוסקה אחיטוב

לפי . פונדמנטליסטית#לאדתית  לבי� עמדה ,של ההלכהלכאורה פורמליסטי # הלאיהבאופי

  : הלכתי#בהבנת ההלכה חשיבות רבה למישור המטאיש , אחיטוב

עול� זה ... הלכתי מצמיח אצל אות� יודעי ספר הכרעות שונות#שוני בעול� המטא

שלו� "ו, "שעת הדחק"ניק לגורמי� כמו יכול להכתיב את המשקל היחסי שיש להע

משמעיי� מבחינה #במקרי� שאינ� חד, בתו� המערכת הכללית של ההכרעה" בית

, הלכתי הוא המכתיב את המשקל היחסי#כי העול� המטא, בהכללה נית� לומר. הלכתית

ולעתי� הוא א� מעניק לענייני� , שמוענק לענייני� ערכיי� או אמוניי�, ההלכתי

   19.מעשה עבירה, או חלילה, מצווה# המעמד של מעשההנדוני� את

 קיימי� בכל מערכת "שלו� בית" ו"שעת הדחק"עקרונות מהסוג של , אבל לעניות דעתי

 מנחי� :או ליתר דיוק, "מכתיבי�"וה� תמיד , משמעית# אינה חדלעול�הוראת� , משפטית

הלכה היא היא #ומטאההכרה בהבחנה בי� הלכה . את פרשנות החוק החל על נסיבות נתונות

את המחלוקת . הכרה שכאמור אי� מפלט ממנה, פורמליסטי של ההלכה# הלאיהההכרה באופי

משפטית בשאלה א� יש בהלכה מישור # לפרש לא כמחלוקת תורתמוטבע� הפונדמנטליסט 

אלא ; וקידוש הש�, ישראל#חביב%ת אר�, הכולל ערכי� כמו כבוד הבריות, הלכתי#אמט

 היחסי �בית בשאלת מעמד� היחסי של ערכי� מגווני� אלה ומשקלכמחלוקת נורמטי

   20.ִפיותת %ְצודא%, ציבותכמו ַי" משפטיי�#תו�"בהשוואה לערכי� 
  

 
 
 

. סתירה בי עמדותיו ההלכתיות של הרב קוק לבי ביטויי� עיוניי� של עמדה פלורליסטית וסובלנית
מראה בהרחבה כיצד גישתו ההלכתית של הרב קוק היא ייחודית מבחינת המקו� הוא , כדי לעשות זאת

אבל עצ� העובדה שהרב . הפילוסופיה והקבלה, הלכתיי� מתחו� האגדה-שהיא נותנת לשיקולי� חו�
ובמיוחד , קוק נות מקו� לשיקולי� כאלה בפסיקתו אינה אומרת מאומה לגבי התוצאה של פסיקה זו

מכפי שנית ) סובלנית, שוויונית, ליברלית" (מודרנית"אינה מפריכה את ההערכה שפסיקתו היא פחות 
  .היה לצפות על סמ� כתביו העיוניי�

19   �  ).ה"תשנה (24 על גבול התמורה אחיטוב יוס
: תרבות יהודית בעי� הסערה" הלכה והגות דתית מודרנית-מטה, הלכה"ע� רוזנק וכפי שהראה אבינ   20

 במקומות אחרי� נראה אחיטוב כמתנגד לעירוב של .)ב"תשסה (88 ספר היובל ליוס� אחיטוב
מרכז "וחוגי , ונסרבטיבי� מצד אחדבמיוחד בפולמוס שלו נגד הק, הלכתיי� בפסיקה-אשיקולי� מט

החלפת " אלא מציע ,הלכה-ארוזנק צודק בטענתו שאחיטוב אינו באמת מתנגד למט.  מצד שני"הרב
הלכה -במטה) 'וכו' צניעות ישראל', 'קדושת ישראל'הטענות האידיאליסטיות בדבר (הלכה אחת -מטה

ייני הלכה משקפי� את עמדתו למעשה רוב רוב� של ניתוחיו ופולמוסיו בענ, זאת ועוד. אחרת
  ).116' בעמ, ש�" (הלכתית ואת הפילוסופיה ההלכתית שהוא נושא עמו-המטה
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  הלכה ומוסר בפרספקטיבה היסטורית. ג
  

 עלינו לקבל אפוא , גרידאפורמליסטי#ה עניי� דדוקטיבינשפרשנות ההלכה אינעובדה את ה

 מצוי לא בתחו� הפילוסופיה של הדת או המוסר וא� , מוב� מאליומה שאינו. כמובנת מאליה

: כוונתי לשתי שאלות.  דווקאאלא בתחו� העיו� ההיסטורי,  תורת המשפטמה שללא בתחו

פורמליסטי של # הלאיהבאיזו מידה היו חכמי ישראל מ%דעי� לאופי, השאלה הראשונה היא

ברפלקסיה הפילוסופית של  עניינה זושאלה ?  ואיזו משמעות ייחסו לכ�,מלאכת הפרשנות

#ברור שג� א� הפרשנות ההלכתית אינה דדוקטיבית. בעלי הלכה והוגי דעות על ההלכה

ג� מבי� אלה שכ� ו, �כמודעי� ל ייתכ� שלפחות חלק מחכמי ההלכה לא היו, פורמליסטית

בתחו� פוא אהיא השאלה הנדונה . סביר שניתנו לעובדה זו פרשנויות שונות,  לכ�מודעי�היו 

ל) תהיהודי(היסטוריה של החשיבה ההיסטוריה של החשיבה ההלכתית או ה  –  ההלכהע

היו חכמי ישראל מודעי� לכ� שהפסיקה ההלכתית מחייבת , א� בכלל, באיזו מידה, היינו

  ? איזו משמעות ייחסו לעובדה זו – היו מודעי� לכ�וא� ? נקיטת עמדה בשאלות מוסריות

להפסיקה ההלכתית הייתה באיזו מידה , נייה היאהשההיסטורית השאלה    ע ו פ  ב

של  – לא במוב� שהשתמשנו בו לעיל "פורמליסטית"כא� אני משתמש בביטוי ? פורמליסטית

, ית לחוק הכתוב ולתקדימי�אלא במוב� של היצמדות מר+ – דדוקטיבית#פרשנות מעי�

ולוגיה בפרשנות אידאלתכליות ול, בהשוואה לפסיקה שנותנת מקו� רב יותר לערכי�

עמדה  –  במינוח הרווח היו�,פורמליסטית היא#עמדה לא,  במוב� זה21.ההלכה

המעודדת את הרחבת תחו� פעולתו וטווח השפעתו של בית עמדה  :לומרכ, "אקטיביסטית"

משקל מכריע ומעניקה , המשפט באמצעות פרשנות חופשית ויצירתית יותר של החוק הכתוב

הדורשת ,  גישה שמרניתאגישה פורמליסטית במוב� הנדו� הי. טלתכליות הכלליות של המשפ

תלתת משקל מכריע , בתי המשפט לנהוג באיפוק ובריסו�מ ר ו צ  המשפט בבוא� לייש� את ל

להיות פורמליסט או . וכ� הלאה, לתקדימי�, לפרוצדורות שנקבעו, לחוק הכתוב; החוק

כל מערכת משפט יש תקופות וסביר להניח שב, פורמליסט הוא כמוב� עניי� של דרגה-לא

 יותר או שופטי� שה� פורמליסטי�כמו ג� , יותר או פחות) במוב� האמור(פורמליסטיות 

פירושו לשאול באיזו מידה , על ההלכה א� היא פורמליסטית או לא לשאול, א� כ�. פחות

 – במקומות שוני� ובתקופות שונות, המדיניות השיפוטית של פוסקי� שוני�הייתה 

ג� . ובאיזו מידה נתנו משקל לערכי� ולתכליות,  באיזו מידה נצמדו לחוק היבש;סטיתפורמלי

שכדי להשיב עליה באופ� אחראי אי� מנוס מעבודה , מדובר בשאלה היסטוריתה ,כא�

כמעט אינסו� תשובות בו, שכ� מדובר במאות רבות של חכמי�, אינדוקטיבית זהירה

, נית� לקבוע בוודאות מראשוג� כא� .  יותריי�טובענייני� דרמ דיומא בענייני, הלכתיות

 
 
 
21    ירידת הפורמליז� ועליית הערכי� במשפט מנח� מאוטנר : מאוטנר בספרוזה המוב שאליו התכוו

  ).1993 (הישראלי
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כמו בהיסטוריה של מערכות משפט .  לא יהיה קבוע בקרב הפוסקי�תוכ�שהאיזו� בי� צורה ל

ותהיינה , י� פחותיפורמליסטפוסקי� � יותר ויפוסקי� פורמליסטיבוודאי יימצאו , אחרות

  22.ז�פורמליכזו או אחרת של תקופות המאופיינות במגמה 

או אפילו של פוסק , באופ� כללי" היהדות"ו� להסיק מסקנות לגבי מידת הפורמליז� של בניסי

הדברי� נכוני� . יש להישמר מ� הפיתוי להסיק מסקנות גורפות מכמה מקרי� בודדי�, פלוני

א� ברצוננו לעמוד על הרוח הנושבת בבתי משפט . כמוב� ג� לגבי חקר המשפט באופ� כללי

מוטב שלא נמקד את המבט רק  – שופט מסוי�אצל או , סוימתבתקופה מ, במקו� מסוי�

החלטה . אלא נבח� מגוו� רחב של החלטות שיפוטיות,  ספורי�במקרי� בולטי�

א� באותה , מפתח להבנת התמונה הכלליתלנו פורמליסטית בולטת עשויה אמנ� לשמש -לא

  . מעיד על הכללשאינו עשויה להיות בחזקת היוצא מ� הכלל היא מידה 

עדיי� , או כאקטיביסט, פורמליסט- הכללי של פוסק כלאנואפיו, בהמש� לאמור למעלה  

לא במיוחד ו ,פורמליסטיי� שמנחי� אותו-אינו אומר מאומה על תוכנ� של השיקולי� הלא

במוב� שהוסבר , אקטיביז� הלכתי. שהוא מייחס לשיקולי� מוסריי� חיוביי�על החשיבות 

למשל עמדותיה� של כמה  כמו – בעליל מוסריי�-ולי� בלתיעשוי להתבסס ג� על שיק, קוד�

שמושפעות מתפיסה גזענית , יהודי� במדינת ישראל-זמננו לגבי מעמד� של לא-פוסקי� בני

קבוצות זרות "הרב אלישע אבינר טוע� שאי� לאפשר ל. יהודי�-של ההבדל בי� יהודי� ללא

בקביעת סדרי , בוש רעיונותיהבגי, בהנהגת מדינתנו"למלא תפקיד " מתושבי אר� ישראל

ישראלי שאנו - כדי לצמצ� או לסל� את הביטוי היהודי"משו� שיש בכ� " עדיפויות ערכיי�

י� בשלטו� י וכיוצא בזה טוע� הרב צבי יהודה הכה� קוק ששיתו� נציגי� ערב23,"נושאיו

על  הרכבת ממשלה בהסתמכות ...שאי� לו תיקו� ואי� לו כפרה', חילול ה, חרפה"הריהו 

וכל הבניי� נבנה על יסוד ריקבו� ואיבוד ערכו , נוטלת את כל היסוד הבריא והחזק שלה, גויי�

אינו סותר את כמוב�  מה ש–מוסרית   העמדה שה� מבטאי� היא בלתי24."של ע� ישראל

 
 
 
22    עמיחי ברהול�  (450 ל ההלכהמסע א" פתחי� להתחדשות הלכתית בנושאי דת ומדינה"ידידיה שטר

עמדה "סט ק כדי לאפיי את מה שכיניתי בגו� הט"פסיביות הלכתית" משתמש בביטוי ,)2003 ,עור�
איתור של קטגוריה הלכתית קיימת הניתנת ליישו� " פסיקה המבוססת על ,לומרכ, "פורמליסטית

מאפשר "ו אקטיביז� הלכתי ואיל). 451' בעמ, ש�, שטר" (והחלתה עליה, בעובדות הנדונות לפניו
קיומו של הכלל אינו מכתיב לפרש ). הקטגוריה(לפוסק לצאת למסע פרשני של הכלל ההלכתי 

הראויה  לש� בירור התוצאה המשפטית , אלא משמש הנחיה בידו, תשובה הכרחית לשאלה הנדונה
אני , שובה הכרחיתהואיל וכידוע שו� כלל משפטי אינו מחייב ת). ש�..." (באשר להסדרת מקרה פרטי

אבל . סטקמ הסוג שאפיינתי בגו� הט,  יותר מתכוו שטר לעמדה מרחיקת לכת"אקטיביז�"מניח שב
שמה שמאפיי את תולדות ההלכה הוא ) 452' בעמ, ש� (נית לטעואינני בטוח על סמ� מה , א� כ�

  ". חריג"בעוד פסיביות היא בגדר , אקטיביז�
  ).1986 (32�31 ד ארצי" המוסרית והבעיה הדמוגרפיתהבעיה "הרב אלישע אבינר    23
   ).ד"תשנה (1 12 ע"גליו� רבני ישהרב צבי יהודה הכה קוק    24
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נה תוצאה של גזרה דדוקטיבית ממערכת נאיהיא : דהיינו, פורמליסטית- לא ג�העובדה שהיא

  . נתונה של הנחות

 במסגרת העיו� ההיסטורי על היחס בי� אותי לשאלה השלישיתדברי� אלה מביאי�   

מה משקל� של הערכי� המוסריי�  –  הערכי� שמנחי� את הפסיקהמֵ+י�: הלכה ומוסר

עקרו� יסודי ומכריע "תופעה של נורמה מוסרית המהווה אכ� האומנ� קיימת ? החיוביי�

 נורמה עד כמה נפוצה, א� כ� 25? כפי שהציע אלו�,"ביצירת� ובפתרונ� של בעיות הלכתיות

מי שטוע� שהמוסר משפיע על ההלכה מתכוו� לומר שהשיקולי� , כפי שצוי� למעלה? כזו

�המוסריי�  י נ ו כ נ ה� שמשפיעי� על ההלכה באופ� שהופ� אותה למערכת ראויה , ה

לוסופית  שאלה פיא הי,לאפיי� שיקולי� אלהאפשר כיצד בדיוק השאלה . מבחינה מוסרית

  השואל על מקומ� של26. המוסריותתשאלת הגדרזוהי , סבוכה שלא אוכל להיכנס אליה כא�

הנחה שלא כל  –שיש תוכ� למוסריות , כמוב� מאליו, שיקולי� מוסריי� בהלכה מניח

ודומני שהיה מקבל כנקודת מוצא לפענוח תוכ� זה את הצעתו של  – הפילוסופי� יסכימו לה

  :פרי וורנוק'ג

שי שלי היא שלמוסר השקפת זה ... שלפחות באופ� גס נית� להגדרה,  תוכ� מסוי�י

ב (professes to be making a moral judgment) המכריז על שיפוט מוסרי י י  לפחות ח

 –אנוש או היפוכה -רווחת� של בני, להכריז שמה שעומד על הפרק הוא הטוב או הנזק

ומה שהוא , צורה כלשהי מזיקשמה שהוא מחשיב כמוטעה מבחינה מוסרית הוא ב

  27.מחשיב כנכו� מבחינה מוסרית הוא בצורה כלשהי מיטיב

�לשאול על כמו  הריהו ,לשאול על מקומ� האקטואלי של שיקולי� מוסריי� בהלכה, א� כ

את ועל כ� אוסי� (אושר הקידו� , סבלההאופ� וההיק� שבו השפיעו שיקולי� כמו מניעת 

השפעה קיומה של  על לבררכיצד נוכל . על הפסיקה ההלכתית –) צדקהעוול וקידו� המניעת 

כאשר פוסקי� יאמרו , לעתי� נית� יהיה למצוא ִאזכור מפורש של שיקולי� כאלה? כזאת

�שה� מאמצי� עמדה מסוימת למשל  ו ש ה� אבל אלה .  שהיא מונעת סבל או מקדמת צדקמ

 דר� בחינת ,� בי� השורותבדר� כלל נצטר� לחפש את השיקולי� המוסריי. המקרי� הנדירי�

כאשר יכול היה לבחור , מניעיו של הפוסק לבחור דווקא מקורות מסוימי� לביסוס תשובתו

  . פרשנות אחרתיכול היה לבחור ג� כאשר , לפרש אות� דווקא באופ� שבחרמניעיו ו, אחרי�

   � אינו ,טוע� להשפעת� של שיקולי� מוסריי� על ההלכהכי מי שמיותר אולי להוסי

נה שפסיקה כזו או נהטענה אי.  לכתחילה,אלא להשפעה מכ%ונת, תכוו� להשפעה שבדיעבדמ

 
 
 
25     .)ב"תשכה( 67, 62 כ דעות  "עקרונות מוסריי� כנורמה הלכתית"מנח� ֵאלו
 Bernard Gert, The Definition of Morality, in STANFORD ENCYCLOPEDIA OF :ראו למשל   26

PHILOSOPHY (2002) והמקורות הנזכרי� ש�. 
 ).ז"תשמה (98 זמננו -הפילוסופיה המוסרית בתוורנוק ' פרי ג'ג   27
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ה ,אחרת הובילה ר ק מ , במונחי� של הפחתת סבל(מוסרית הבחינה הרצויה מהלתוצאה , ב

, במפורש או במובלע, הניעהוא שתוצאות אלה שיג  אלא שהרצו� לה,)מימוש צדק וכדומה

  . את הפוסק בהכרעתו

הפרויקט של שרטוט תמונה מהימנה ומקיפה , להיווכח מהערות קצרות אלהכפי שנית�   

נקל להבי� את . מסוב� למדי בלשו� המעטההוא  ,הלכהבלגבי מקומ� של שיקולי� מוסריי� 

תופעה ,  בהכללות ממקרי� בודדי�, שפרויקט זה תובעמקי�הפיתוי להמיר את המחקר ה

ה� ולראות כיצד , מגוו� רחב של מקרי�מיד כמעט תמ� ההכרח לבחו� . לעילשמפניה הזהרתי 

כמו כ� יש לשי� לב לא רק למקרי� שבה� הפעילו . מטופלי� אצל מגוו� רחב של פרשני�

ג� למקרי� שבה� אלא , סברה מוסרית וכדומה, רחמי�, חכמי� שיקולי� כמו כבוד הבריות

אזכיר שכמה בהקשר זה . הדבר לא נעשהו –וא� מתבקש היה לפנות לשיקולי� אלה אפשר 

 ממלאי� תפקיד ש%לי ביותר ,"היהדות" המוסרי של יהמושגי� המוזכרי� תדיר כביטוי לאופי

. לפחות ככל שמדובר בשיקולי� שמסתמכי� עליה� במפורש בדיוני� הלכה למעשה, בהלכה

שנתפסת תדיר כאחד היסודות , בריאת האד� בצל� אלוהי�האמונה לגבי דוגמה בולטת היא 

איל� מצביעה על -ת של אוניברסיטת בר" בדיקה בפרויקט השו28.הודיתשל האתיקה הי

 פעמי� בלבד בכל אלפי 14מופיע  ")או אלקי�(אלהי� צל� "העובדה המפתיעה שהביטוי 

 29!מתפקד כמעט א� פע� כבסיס להנחיה מעשיתאינו הוא ה� וג� ב, התשובות שבמאגר זה

וש שנית� לו רחוק עד מאוד מזה הפיר, מתפקד כ�כ�  בתשובה אחת שבה הוא :זאת ועוד

כוונתי לתשובתו . המקובל אצל אלה המדגישי� את רעיו� צל� אלוהי� כמרכזי למוסר היהודי

שבה הוא קובע שמותר להשתמש , של הרב קוק בעניי� ניתוחי מתי� לצור� לימוד רפואה

חל רק על בגלל שניוול המת הוא איסור ש, ולא בֶשל יהודי�, לש� כ� רק בגוויות של גויי�

ל, מצד צל� אלקי� שבאד�"יהודי�  א ר ש י ל ד  ח ו י מ א  ו ה  ביותר בהירות מצד קדושת ש

לגישה , הלכה למעשה, בריאה בצל� לא הובילהשלא רק שרעיו� ,  ייתכ� אפוא30."התורה

אלא שהוא הוביל , ")חביב אד� שנברא בצל�("אוניברסלית המייחסת ער� פנימי לכל אד� 

  31.א� לא גזעניות ממש, לריסטיותלחיזוק מגמות פרטיקודווקא 

 
 
 
 .1לעיל הערה , דר� אר�הקוב� בתו� " ערכי יהדות ודמוקרטיה"ראו למשל אשר מעוז    28
 .לבי לעובדה זו את תשומתאני מודה לסוז סטו שהפנתה    29
, ולדנברג אליעזר הרב ).'ס' ד , שליהדגשות ( סימ קצט ,)ענייני יורה דעה (ת דעת כה�"שו  הרב קוק   30

 ,צי� אליעזרמצטט דברי� אלה מתו� הסכמה בספרו , רפואהההלכה והמחשובי הפוסקי� בתחו� 
 ."והדברי� נוגעי�"ה "ד, חלק ד סימ יד

שההסתמכות האקטואלית עליו מעטה הרבה יותר מכפי שנית לצפות לאור  �נוסלמושג דוגמה    31
, משלי ג ("דרכיה דרכי נע� וכל נתיבותיה שלו�" על יסוד הפסוק ,"דרכי נע�" הוא ,אזכוריו הרבי�

והביאו כדוגמה לכ� , )25ראו לעיל הערה (מנח� ֵאלו כתב בשעתו מאמר של� על מושג זה . )יז
תקרו מוסרי כללי מסוי� מהווה גור� ישע" ס ו ו מ ו ע  י ר כ  בדר� קביעת ופירוש של דיני� מ

 באות� ספרי :ליתר דיוקו ,ת" ברחבי ספרות השו,בר�). 'ס' ד, הדגשות שלי" (הלכתיי� מובהקי�
 המכריע הוא מתייחס לא וברוב,  פעמי�27רק ל " נזכר הביטוי הנ,איל-ת המצויי� במאגר של בר"שו
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 , המרכזי של המוסר בהלכהמועל מקומכמה דוגמאות בודדות מנסי� להסיק ש דהחש  

שחוזרות ונזכרות אצל , מתגבר לנוכח הרוש� שמדובר ברשימה כמעט קבועה של דוגמאות

 ולא,  ניסיו� של ממש להוכיח שדוגמאות אלה ה� הכללי שנעשה בל32,רוב הכותבי� בכיוו� זה

 על נס יתשמועל, דוגמה בולטת היא הטיפול התלמודי בפרשת ב� סורר ומורה. היוצא מהכלל

 בי� השאר 33.כדוגמה ַמרשימה להשפעת� של שיקולי� מוסריי� על הפרשנות ההלכתית

המוציא את די� ב� סורר ומורה , מוצאי� אנו בסוגיה זו את עמדתו הקיצונית של רבי שמעו�

וכי מפני ("� שהדי� איננו מתקבל על הדעת מבחינה מוסרית  פשוט משו,אליותמגדר הֵר

אלא ? אביו ואמו מוציאי� אותו לסקלו, ושתה חצי לוג יי� האיטלקי, שאכל זה תרטימר בשר

 , עאדרי�סנה, בבלי, "דרוש וקבל שכר? ולמה נכתב. ב� סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות

, המקראי לבי� הצדק" היבש"יגוד בי� החוק רבי שמעו� מכיר בנ, לפי פרשנות רווחת). א"ע

דר� , מניעהמ� הסת� מאותו , רבי יהודה מגיע לאותה תוצאה. והוא מכריע לטובת הצדק

שאינו מוכ� לקבל , כנגד שניה� ניצבת דעתו של רבי יונת�. מדרש מסוי� של הפסוקי�

כה כפי איזו גישה משקפת בצורה טובה יותר את ההל. פרשנות כה רדיקלית של המקרא

לא תהיה זו הפרזה לומר כי דרכ� ", לדעת אבי שגיא? שהתפתחה והתגבשה במהל� הדורות

אני מודה שאשמח ,  באופ� אישי34."של רבי יהודה ורבי שמעו� ניצחה את דרכו של רבי יונת�

שלעניות , להביא ראיות רבות, כאמור, אותה צרי�לבסס אבל כדי , א� טענה זו תתברר כנכונה

 שקיימות ,רבי שמעו� ואחרי� מזכירי� לנו הוא, מה שרבי יהודה. ידינו בשלב זהדעתי אי� ב

ת ו י ו ר ש פ א�   לבחור בה�י�לו שהפוסקי� יכ, מרחיקות לכת לפרשנות מוסרית של ההלכהא

אול� אפשרות שהתממשה רק פעמי� ספורות בתולדות . תזכורת זו חשובה עד מאוד. ירצו

� ,ההלכה אופייה הממשי של ההלכה במהל�  על נולמד אינה יכולה ל,משהמת אכ� הא

  . ג� לא על אופייה כיו�שומוב� , ההיסטוריה
  

  

  

 
 
 

. עשרה-שבעמרדכי הלוי בקהיר במאה ה' ידי ר שחובר על, אלא לֵסֶפר בש� זה, לשיקול מוסרי כלשהו
העיקרו קבל את מסקנתו של ֵאלו שנזהירות רבה לפני שאותנו לדומני שממצאי� אלה מחייבי� 

 .)67' בעמ, ש� ("ות הלכתיותעיקרו יסודי ומכריע ביצירת ובפתרונ של בעי"דרכיה דרכי נע� הוא 
ועשית הישר , ב סורר ומורה, עגונות, דרכיה דרכי נע�:  ברשימה זוותמרכזידוגמאות הנה כמה    32

 .והטוב
פרק מהפכות פרשניות בהתהוות�  משה הלברטל :ראו, לניתוח רחב של הפרשנות התלמודית לדי זה   33

 ,MICHAEL HARRIS ;294' בעמ, 8יל הערה לע, שגיא: למקורות נוספי� ראו למשל). ז"תשנה(שני 
DIVINE COMMAND ETHICS: JEWISH AND CHRISTIAN PERSPECTIVES 148-149 (2003) ;הריס ,

 אקדמות" תגובה לרב מיכאל הריס: ח� המוסריבזכות הד"הרב יצחק קוְר ; 197'  בעמ,14לעיל הערה 
  .)ז"תשסה( 207, 203יט 

 .305' בעמ, 8לעיל הערה , שגיא  34
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  ?מההלכה הא� המוסר הוא חלק. ד
  

, כידוע. א� המוסר הוא חלק מהמשפט או לאה ,ויכוח מרכזי בתורת המשפט עוסק בשאלה

המכוני� לעתי� ג� (פוזיטיביסטי� - הנו�בעוד, בשלילה הפוזיטיביסטי� עוני� על שאלה זו

סבורי� ה יש :ויכוח דומה קיי� לגבי ההלכה. בחיובעליה עוני� ) אנשי המשפט הטבעי

הסבורי� שהיא מערכת ויש , שההלכה היא מערכת סגורה שאינה מכירה בשיקולי� מוסריי�

 הוויכוח הוא יותר אידאולוגי מאשר, ג� כא�, ואול� 35.פתוחה המכירה בשיקולי� אלה

 , הרב מיכאל אברה�ו של באמצעות דיו� ביקורתי במאמרלהל� אראה זאת. משפטי-תורת

  36.שראה אור לפני כמה שני�, "מוסר ומשפט, על דת'? משפט עברי'הא� ההלכה היא "

וא� , רגילות היא להשיג סדר חברתיהמשפט הבעוד תכלית� של מערכות , לדעת המחבר  

 , דתיות:י תכליות אחרות ותשתיות אחרותלמשפט העברש  הרי,ֶצֶדק במידת האפשר

ת בי� ההוראות ההלכתיות לבי� י%ִממבחינה חיצונית יש לא פע� ְד. ערכיותויות זמטאפי

אפילו דיני . מדובר בדמיות חיצונית בלבדהא� , ההוראות המצויות במערכות משפט אחרות

פיסי שהנפקויות קשר מטא"מבוססי� בהלכה על , ה� עניי� משפטי גרידאלכאורה ש, קניי�

שאת הגישות המצויות בהלכה לא ,  מכא� טוע� אברה�37."המשפטיות ה� רק ההשלכות שלו

שאינ� מקבלות את ההנחות המטאפיזיות הדתיות והערכיות  נית� לייש� במערכות משפט

  .תהמשפט הישראלימערכת , למשל – לדאוג לסדר החברתיהיא  ושכל מטרת� ,שלה

ההלכה . " של היסוד המוסרי בהלכהתושחָלו� היא ַהחוליה מרכזית בטיעו� הנד  

ועל כ� עקרונותיה אינ� בהכרח , לא נועדה להשיג סדר חברתי", אומר המחבר, "האידיאלית

" יהדות"אלא ביחס ל,  והדברי� אמורי� לא רק ביחס להלכה38."בנויי� כדי להשיג סדר כזה

  :באופ� כללי

משו� ... התייחסות למוסר היא שולית יותרוה', דתיי�'היהדות בנויה בעיקר על אדניה ה

, אד� שאינו מוסרי מַמעט את צל� האד� שלו. שהמחויבות אליו היא אנושית כללית

מורשת 'אולי באי� מתו� ' עקרונות הצדק והיושר'. ולא בהכרח את הקומה הדתית שלו

  39.אול� אי� ה� שייכי� אליה', היהדות

 
 
 
לדיוני� הרבי� .  א� היהדות מכירה במשפט טבעי או לא,להבמוָנֵחי השֵאלעתי� יכוח מנוסח והו   35

 והמקורות הנזכרי� ש� DAVID NOVAK, NATURAL LAW IN JUDAISM (1998)ראו , בשאלה זו
  .48הערה , 144' עמב, 5לעיל הערה  ,סטטמ ושגיא: וכ, 199�196' בעמ

 141 טו  אקדמות"מוסר ומשפט, על דת'? משפט עברי'הא� ההלכה היא "הרב מיכאל אברה�    36
 ).ה"תשסה(

  .149' עמב, ש�   37
  .151' בעמ, ש�   38
כפי שהסברתי , שהוא, "צל� האד�"יוש� אל לב השימוש של הרב אברה� בביטוי . 162' בעמ, ש�   39
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שבו מסביר החבר , )מח#סעיפי� מו, מאמר שני (הדברי� מזכירי� פסקה ידועה בספר הכוזרי

ומכא� ג� לקיומה , למל� כוזר שהחוקי� המוסריי� הכרחיי� לקיומה של כל חברה אנושית

אבל הרב אברה� . א� שאי� בקיומ� כל הישג דתי, של חברה יהודית ולמימוש חיי תורה

מש חיי� דתיי� בלא יהודה הלוי סבור שאי� אפשרות למ' שכ� בעוד ר, עוד יותרמרחיק לכת 

 ,נראה שאד� יכול להיות בלתי מוסרי ובכל זאתכל ה כסבור אברה�, בניית מסד מוסרי אית�

  .גבוהה" קומה דתית"בעל 

שלפיה תיתכ� מערכת משפט שמסדירה את ,  תפיסה פוזיטיביסטיתעולהמדברי� אלה   

� נורמות שהעקרונות והכללי� המרכיבי� אותה אינ� כוללי, היחסי� בי� בני החברה

מלמד במאמר אלא שעיו� קרוב יותר . מייצגת מערכת כזאתאכ� ושהיהדות , מוסריות

 ההלכה , לתפיסתו,היאש, "אידאלית"רק ביחס להלכה ה, לדעת הכותב, דברי� אמורי�הש

,  א� כ�40."הוא מכוח הצדק והיושר הטבעי"תלמודית -ההלכה הבתרבעוד רוב , התלמודית

מרחיקת לכת מבחינת הרצו� להמעיט את מקומ� של שיקולי� שהיא , ל"ג� לפי הגישה הנ

התשובה לשאלה ההיסטורית א� שיקולי� כאלה השפיעו בפועל על עיצוב , מוסריי� בהלכה

שכ� קשה להעלות על הדעת מערכת משפט , תשובה זו אינה מפתיעה.  היא כ� רבתי,ההלכה

בה מקו� מרכזי אשר אי� , מענישה עברייני� ופותרת סכסוכי�, שמסדירה יחסי� ממוניי�

א אפוא יותר בגדר ושל אברה� להחליש שיקולי� אלה בהלכה הניסיונו . לשיקולי צדק ומוסר

עמדה בוויכוח ופחות בגדר  ,הלכתי על האיזו� הראוי בי� שיקולי� שוני�-עמדה בוויכוח פני�

  .המוסר בהלכהמו של משפטי הנזכר לעיל לגבי מקו-התורת

הוא שאלת המעמד , א� המוסר הוא חלק מההלכההיבט אחר של השאלה   

, משפטי שייחסו פוסקי� שוני� למסקנות הנובעות מהערכי� והתכליות של התורה-ההלכתי

הא� מי שמפר דרישה הנובעת : למשל. להבדיל ממה שמתחייב מהכללי� הפורמליי� שלה

כדי� , ר נחשב כעושה מעשה אסו42,"ועשית הישר והטוב" או 41,"קדושי� תהיו"מהציווי 

אי� הוא עובר , או שמא א� שהוא נוהג בניגוד לרוח התורה, האוכל חזיר או המלווה בריבית

לפני� "במיוחד לגבי מעמד� של עקרונות כמו , עניי� זה נדו� לא פע� בעבר ?על איסור

 שייכי� הדברי�, מבחינה פילוסופית 43."אי� רוח חכמי� נוחה הימנו"או , "רת הדי�2%ִמ

 
 
 

שני מושגי� "דני סטטמ : ראו! "צל� אלהי�"גלגול מחול ובעייתי של המושג הדתי , במקו� אחר
   .)2001( 50הערה , 541 כד עיוני משפט" של כבוד

  .153' עמ ב,36הערה לעיל , אברה�   40
נבל ברשות "המפרש את הפסוק כמבטא חובה שלא להיות ,  ש�" א ופירוש הרמב,ראו ויקרא יט   41

 .אלא לפעול בהתא� לערכי התורה ג� בהיעדר ציווי פוזיטיבי מפורש, "התורה
 ציווי ג� כאשר אי, "הטוב והישר בכל דבר" שלפיו החובה היא לעשות ," יח ופירוש הרמב,דברי� ו   42

 .מפורש
 מנח� ֵאלו :ראו למשל, ד� בהלכהולמעמד� של עקרונות אלה ותפק.  ה,בבא בתרא ח, משנה   43

לפני כמה שני� זכה העניי לדיו נוס�  .והמקורות הנזכרי� ש�) ח"תשלה (172-180 המשפט העברי
, וסקי� מסוימי�כיצד עבור פ, זינגר מראה. מפי ראוב זינגר וגיל סטודנט, EDAHמעל דפי כתב העת 
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 לגבי תוקפ� המשפטי של : ליתר דיוקאו,  המוסר במשפטמו שלש� לגבי מקוויכוח היול

אני מציע לראות זאת כשאלה , ג� כא�אבל . שיקולי� מוסריי� שאינ� מעוגני� בחקיקה

 איזה מעמד ייחסו הפוסקי� במהל� הדורות לשיקולי� תורניי� שאינ� ,לומרכ, היסטורית

 הדיו� בשאלה זו התנהל :(Newman)� ניומ� אני מסכי� עבנקודה זו ? פורמליי�-הלכתיי�

 כאילו קיי� יחס ,)המוטעית(על בסיס ההנחה " היסטורית-במסגרת לגמרי א"בדר� כלל 

שאותו נית� לחשו� באמצעות , לבי� המוסר") היהדות"או (מהותי אחד ויחיד בי� ההלכה 

סטי� קמצוא בט שנית� ל, האמת היא ואול�44.נטיי�ווסטי� הרלקרפלקסיה פילוסופית על הט

  . ההלכתיי� יחסי� שוני� בי� הלכה למוסר

 נובעת היא: נה מקריתנ העובדה שאי� במסורת עמדה אחת בעניי� זה אי, ניומ�ו שללדעת  

ייעודו של ע� ישראל הוא לחיות , ה הדתית של התורהתבתפיס.  הדתי של היהדותיהמאופי

הציפיות המוסריות , זו מבחינת .בה� מקו� מרכזי לשלמות המוסריתיש חיי� ש, חיי קדושה

. וכל מה שמצוי לכאורה מעבר לדי� הוא בעצ� חלק מהדי�, מע� ישראל ה� בלתי מוגבלות

 במסגרת תפקיד . חיי הקהילהת הסדר,לומרכ, אבל להלכה היה מאז ומעול� ג� תפקיד חברתי

שות  שנית� להטיל על בני הקהילה כדרימבחינת מה כפופה לאילוצי� שוני� ההלכה, זה

, הציפיות הנורמטיביות מע� ישראל מוגבלות, וז" תארצי"נקודת מבט מ. מחייבות משפטית

  45.כמו בכל מערכת משפטית

 . במסורת היהודית אינה מקריתללו שההתנדנדות בי� שתי הגישות ה,אני מסכי� ע� ניומ�  

 שייתכ� א�( הדתי של המסורת יהלעניות דעתי אי� צור� לַקשר אותה דווקא לאופי, ע� זאת

 כל מערכת משפטית מצויה במתח בי� אידאלי� מוסריי� :)שאופי זה מוסי� נופ� משלו

 –וא� מוסריי� , מעשיי�, מוסדיי�, שוני�אילוצי� ו ,מחד גיסא, עומדי� בבסיסההואחרי� 

התנדנדות בי� למצוא לכ� לא מפתיע . מאיד� גיסא, מימוש� של אידאלי� אלהגבילי� את המ

 לבי� ,את הדרישות המוסריות המוטלות כחובה משפטית על נתיני המערכתגישות המרחיבות 

ג� כ� ובדר� כלל ,  הדורותלאור�בכל מערכת משפטית כ�  ,גישות המצמצמות דרישות אלה

  .בתו� כל דור ודור

  
  

  

 
 
 

 ,לפי פוסקי� אחרי�ואילו ,  שיקולי� הלכתיי� פורמליי�ל ידיהאסור והמותר מוגדרי� באופ בלעדי ע
אחת הדוגמאות שהוא מביא . ג� מה שנובע מערכי� ותכליות עשוי להיות בעל תוק� הלכתי מחייב

נייני� כאלה מותרי� א� שמ, לפי עמדה אחת בדיו זה. היא הדיו ההלכתי במנייני תפילה של נשי�
הרי שה� אסורי� , הואיל ואינ� ראויי�,  ואילו לפי עמדה אחרת;אי ה� ראויי�, מבחינה הלכתית

 Reuven Matityahu Singer, Halakhic Values: Pesaq or Persuasion, THE EDAH.ממש

JOURNAL 3.1 (2004); Gil Student, Comments on ‘Halakhic Values: Pesaq or 
Persuasion', THE EDAH JOURNAL 3.2 (2004) .  

44   NEWMAN , 52' בעמ, 1לעיל הערה. 
  . 62�54' בעמ, ש�   45
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  סיכו�
  

אודות על ִהצעתי להבחי� בי� השאלה הפילוסופית , בהערות המתודולוגיות שפותחו לעיל

, וכ�; אודות מקומו של המוסר בהלכהעל המוסר והדת לבי� השאלה ההיסטורית היחס שבי� 

, הלכה לבי� השאלה האידאולוגית/אודות היחס מוסר עלמשפטית -בי� השאלה התורת

אודות המשקל שיש להעניק לשיקולי� מוסריי� בפרשנות ההלכה על , הלכתית-ַה!ני�

מקומ� של של הול� שתיאור , ריי היאהמסקנה העיקרית של דב. בהשוואה לשיקולי� אחרי�

ונשקיע ,  מחייב שנניח בצד את הדיו� הפילוסופי והאידאולוגיהשיקולי� המוסריי� בהלכה

פוסקי� אלה או אחרי� היו שתבח� באיזו מידה את המאמ� בחקירה היסטורית 

ולערכי� מוסריי� , לערכי� בכללה� נתנו משקל כמה ; "פורמליסטי�" או "אקטיביסטי�"

 חקירהה של תתוצאקשה להאמי� ש, כפי שהדגשתי. וכיוצא בזאת, חוק היבשלעומת ה, רטבפ

 כמו במערכות משפט 46."היהדות"משמעיות לגבי ההלכה או -זו תוביל למסקנות חדמעי� 

מידת וכי  ,פחות פורמליסטי� מאחרי�היו יותר או הפוסקי� ממקצת יתברר כי , אחרות

שבה� מהנסיבות ההיסטוריות הושפעה יותר או פחות שלה� פורמליז� -הפורמליז� או הלא

  .אחרי�ערכי�  מ או פחותיותר השפיעו ערכי� מסוימי�כמו כ� יתברר כי  .פעלו

של פירושי� חדשי� ניסוח� איזו השלכה עשויה להיות לבחינה זו על אפשרות   

שההלכה  הגילוי יו שלהשלכותה יכולות להיות מ? במיוחד בתחו� המוסרי, ויצירתיי� להלכה

נוטה להעניק משקל רב לשיקולי� יא שה –או להפ� , "פורמליסטית"נוטה להיות שמרנית ו

  ?  על חשבו� החוק היבש והמסורת המקובלת אפילו, דווקאמוסריי�

שמסקנות אלה מגבילות רק במידה חלקית את האופ� שבו נית� לפרש את , התשובה היא  

יש לחכמיה היכולת ש  הרי,פורמליסטיתג� א� בעבר נטתה ההלכה להיות . ההלכה היו�

כמוב� ג� וכ� . א� הדבר נראה לה� נחו� כדי להתמודד ע� בעיות ההווה לַשנות מדיניות זו

�יש לחכמי� היכולת הרי ש,  דווקאפורמליסטית-א� בעבר נטתה ההלכה להיות לא: להפ

ג� על התורה א� הדבר נראה לה� נחו� כדי לבצר את החומות ולה, לשנות מדיניות זו היו�

בהתא� לתיאור , ג� המשפט הישראלי היה. מפני הגלי� השוצפי� של הספקנות והחילו�

 ואי� בסיס לחשוב – אבל עובדה זו לא מנעה,  פורמליסטי למדי עד שנות השמוני�47,ידוע

את ו, במינוח של מאוטנר , את עליית הערכי�– שהיא כשלעצמה צריכה הייתה למנוע

  הפרשנות הראויה שלעלויכוח הנורמטיבי ואת ה. ני� שלאחר מכ�התחזקות האקטיביז� בש

 
 
 
כפי שהתרש� " ( 'דת מוסרית ללא עוררי'היהדות היא "א� בעבר נתתי את הרוש� שאני סבור ש   46

אשר בוודאי כ,  היו�אני מסתייג מכ�הרי ש – )204' בעמ, 33 לעיל הערה ,למשל הרב יצחק קוְר
 .מדובר ְ/טענה לגבי האופ שבו ִתפקדו שיקולי� מוסריי� הלכה למעשה בפסיקה

 .21לעיל הערה ,  מאוטנר:ראו   47
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 אפואיש להפריד , ואת המקו� שיש להעניק היו� במסגרתה לשיקולי� מוסריי�, ההלכה היו�

  ובאופ� שבו הרהרו, מהעיו� ההיסטורי באופ� שבו תפקדו שיקולי� מוסריי� בהלכה בפועל

  . בעלי הלכה על טבעו ומשמעותו של תפקוד זה
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