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חיל
אנׁשי ַ ִ
העם ַ ְ ֵ
מּכל ָ ָ
ולחזֹות ִ ָ
אמתֲ ַ ְ ,
אנׁשי ֱ ֶ
לבחֹור ַ ְ ֵ
הּדבר ִ ְ
ָנכֹון ַ ָ ָ
ׁשערי
ּבכל ְ ָ ֶ
ּתּתן ְל ְ ָ
וׁשטרים ִ ֶ
ׁשפטים ְ ֹ ְ ִ
ְֹ ִ
טובי העיר הממונים לעסוק בצרכי רבים הרי הן כדיינים
מל" )דברים יז( .ויש
עלי ֶ ֶ
ּתׂשים ָ ֶ
יש מצווה להקים שלטון מרכזיׂ" :שֹום ָ ִ
ׁשערי"
ּבכל ְ ָ ֶ
ּתּתן ְל ְ ָ
וׁשטרים ִ ֶ
"ׁשפטים ְ ֹ ְ ִ
גם מצווה למנות שלטון מקומיִ ְ ֹ :
)דברים ט זיח( .כוונת התורה היא לא רק לשופטים שיושבים על כס
המשפט ,אלא גם למנהיגים שמדריכים את ישראל .כך היו שמשון ,גדעון,
דבורה ויפתח ,שופטים מנהיגים ,וכך מצווה התורה למנות שופטים
מנהיגים בכל עיר ועיר.
ולמה הם נקראים שופטים? כי למנהיגים יש סמכויות של שופטים,
ופעמים רבות דייניהם דומים לדיינים בבית הדין .כך כתב הרמ"א )ח"מ
סימן ל"ז( "טובי העיר הממונים לעסוק בצרכי רבים או יחידים ,הרי הן כדיינים.
ואסורים להושיב ביניהם מי שפסול לדין משום רשעה".

והּזקנים
הּׁשרים ְ ַ ְ ֵ ִ
ּכעצת ַ ָ ִ
ֲַ ַ
יבא
אׁשר ֹלא ָ ֹ
"וכל ֲ ֶ
סמכות המנהיגים השופטים נלמדת מהפסוק )עזרא י( ְ ֹ
מּקהל
יּבדל ִ ְ ַ
יחרם ָּכל ְרכּוׁשֹוְ ,והּוא ִ ָ ֵ
והּזקנים ָ ֳ ַ
הּׁשרים ְ ַ ְ ֵ ִ
ּכעצת ַ ָ ִ
הּימים ַ ֲ ַ
לׁשלׁשת ַ ָ ִ
ִ ְ ֶֹ
הּגֹולה" .יש פה גם שרים ויש פה גם זקנים שהיו בימי עזרא ,הם לא היו
ַ ָ
מלכים .אעפ"כ הייתה להם הסמכות להפקיר את רכושו של אדם שלא
ממלא אחר ההוראות .מכאן למדו חכמים כי למנהיגי העיר ,שנחשבים
כבית-דין של הציבור ,יש רשות להפקיע רכוש ,למרות שהם לא בית-דין
והּזקנים" )יבמות פט
הּׁשרים ְ ַ ְ ֵ ִ
"ּכעצת ַ ָ ִ
אלא רק מנהיגים .שהרי הפסוק אומר ַ ֲ ַ
ע"ב(.

מי ראוי להנהיג?
אלקים
יראי ֱ ֹ ִ
חיל ִ ְ ֵ
אנׁשי ַ ִ
ְַ ֵ
המנהיגים המקומיים הללו צריכים להיות גם אנשי חיל וגם יראי ה' .כך
אנׁשי
אלקים ַ ְ ֵ
יראי ֱ ֹ ִ
חיל ִ ְ ֵ
אנׁשי ַ ִ
העם ַ ְ ֵ
מּכל ָ ָ
תחזה ִ ָ
"ואּתה ֶ ֱ ֶ
מציע יתרו למשהָ ַ ְ :

וׂשרי
חמּׁשים ְ ָ ֵ
ׂשרי ֲ ִ ִ
ׂשרי ֵמאֹות ָ ֵ
אלפים ָ ֵ
ׂשרי ֲ ָ ִ
עלהם ָ ֵ
וׂשמּת ֲ ֵ ֶ
בצע ְ ַ ְ ָ
ׂשנאי ָ ַ
אמת ְ ֵ
ֱֶ
ּבכל ֵעת" )שמות יח( .גם פה השפיטה המדוברת
העם ְ ָ
וׁשפטּו ֶאת ָ ָ
עׂשרתְ ָ ְ :
ֲָ ֹ
היא הנהגה ולא בתי דין .למרות עצת יתרו משה רבנו לא מוצא שילוב של
אנשי חיל ויראי אלוקים ,ולכן הוא בוחר רק אנשי חיל שהם "בקיאים
וחרוצים לברר וללבן אמתות דבר ולהביאו אל תכלית" )ספורנו שם( .הם
עדיפים בעיניו יותר מיראי אלוקים שאינם אנשי חיל ,כי הם אינם יכולים
להנהיג.

ּתאר וה' ִעּמֹו
ּדבר ְ ִואיׁש ֹ ַ
מלחמה ְּונבֹון ָ ָ
חיל ְ ִואיׁש ִ ְ ָ ָ
נּגן ְ ִוגּבֹור ַ ִ
ידע ַ ֵ
ֵֹ ַ
מה שמשה לא מוצא ,נמצא בידי דוד המלך ,שילוב של ירא אלוקים ואיש
נּגן
ידע ַ ֵ
הּלחמי ֹ ֵ ַ
ליׁשי ֵּבית ַ ַ ְ ִ
ראיתי ֵּבן ְ ִ ַ
הּנה ָ ִ ִ
וּיאמר ִ ֵ
מהּנערים ַ ֹ ֶ
אחד ֵ ַ ְ ָ ִ
"וּיען ֶ ָ
חילַ ַ ַ :
ּתאר וה' ִעּמֹו" )שמואל א טז יח(.
ּדבר ְ ִואיׁש ֹ ַ
מלחמה ְּונבֹון ָ ָ
חיל ְ ִואיׁש ִ ְ ָ ָ
ְ ִוגּבֹור ַ ִ
התארים הללו הם המשך ישיר לרות ,שהייתה אשת חיל ויראת ה' ,והמשך
לבועז שהיה גיבור חיל וירא אלוקים.

אמת
אנׁשי ֱ ֶ
ְֵַ
כך אנחנו צריכים לעשות בכל בחירות מקומיות .לחפש את האנשים שהם
אנׁשי
לבחֹור ַ ְ ֵ
הּדבר ִ ְ
"נכֹון ַ ָ ָ
גם אנשי חיל וגם יראי אלוקים .וכך כותב רבינו יונהָ .
ּומגרׁש
הׁשּגחה ַעל ָּכל ׁשּוק ִ ְ ָ
ראׁשי ַ ְ ָ ָ
לתּתם ָ ֵ
חילָ ִ ְ ,
אנׁשי ַ ִ
העם ַ ְ ֵ
מּכל ָ ָ
ולחזֹות ִ ָ
אמתֲ ַ ְ ,
ֱֶ
הרע" .כך
ּולבער ָ ָ
ּפׁשע ְ ַ ֵ
ּדבר ֶ ַ
ֹוכיחם ַעל ָּכל ְ ַ
ּולה ִ ָ
ׁשכניהם ְ
להׁשּגיח ַעל ְ ֵ ֵ ֶ
ֹותםַ ִ ְ ַ ְ ,
מׁשּכנ ָ
ִ ְְ
עמית ְ ֹ
חטא"
עליו ֵ ְ
תּׁשא ָ ָ
ולא ִ ָ
ֹוכיח ֶאת ֲ ִ ֶ
ֹוכח ּת ִ ַ
אנחנו מקיימים חלק ממצוות "ה ֵ ַ
)רבינו יונה .ויקרא יט ,יז  -שערי תשובה השער השלישי  -אות עג( .וכשאנחנו בוחרים
אנשים כאלה אנחנו שותפים איתם בכל העשייה הטובה שלהם.

ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים
אנשי חיל יראי אלוקים הם לא תלמידי החכמים ,שהם צריכים להיות
פנויים ללימודם ואילו מנהיגי העיר צריכים להיות פנויים לעסקי הציבור.
הגמרא )פסחים קיב ע"א( אומרת ששבעה דברים ציווה רבי עקיבא את רבי
יהושע בנו ,ואחד מהם הוא "אל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים".

העלון מוקדש לעילוי נשמת ארלין רינה בת אורו דורט ע"ה

שתלמיד חכם טרוד בלימודו ,והמנהיג צריך להיות טרוד בעסקי הציבור.
זו הסיבה שבגללה אין לגור בעיר שראש העיר בה הוא רופא )פסחים קיג
ע"א(" ,מפני שטרוד ברפואותיו ואינו עוסק בצרכי ציבור" )רשב"ם(.

וירוץ כסוס בעסקי ציבור בכל עת שיזדמן לו עסק בשבילם
גאון עוזנו ותפארתנו ,בעל הבן איש חי ,הסביר טעם נוסף למה לא למנות
ראש עיר רופא" :נראה לי הטעם כי הרופא מתנהג בשעות היום והלילה
על פי משפטי הרפואה ,הן בזמן האכילה ,הן באויר שתמיד יחשוב עתה
האויר מצונן הרבה או חם הרבה וצריך להסגר בבית שיזוק אם יצא חוצה,
או הרוח מנשב קשה ויזיק ,וכן עתה הגיע זמן אכילה ואם יעבור יזיק
לגופו .או יזדמן שיש לו מעט כאב הראש או איזה מיחוש קל והוא מבטל
השגחתו עת זו ,וממילא ישארו צרכי העיר בלתי השגחה כאשר יזדמן
איזה צורך בעתים אלו ,דבאמת ראוי שהראש המשגיח לא יעצרוהו הגשם
והחום והשרב והרעבון והצמאון והיגיעה והטורח ,וירוץ כסוס בעסקי ציבור
בכל עת שיזדמן לו עסק בשבילם" )בניהו בן יהוידע(.

המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נוטע אשרה בישראל
כשם שחשוב למנות מנהיגים טובים ,כך צריך להיזהר
ממנהיגים גרועים .כך "אמר ריש לקיש כל המעמיד דיין
הציבור( שאינו הגון כאילו נוטע אשירה בישראל .שנאמר:
אׁשרה
תּטע ְל ֲ ֵ ָ
'לא ִ ַ
ּתּתן ְל' .וסמיך ליהֹ :
וׁשטרים ִ ֶ
'ׁשפטים ְ ֹ ְ ִ
ְֹ ִ
ָּכל ֵעץ' .אמר רב אשי ובמקום שיש תלמידי חכמים כאילו
נטעו אצל מזבח" )סנהדרין ז ע"ב(.
ובשו"ת "משנה הלכות" )חלק ז סימן רנד( נשאל האם מותר
לבחור במנהיג שנכשל בעבר ,והביא את פסקי מהרא"י )סימן
רי"ד( שכתב כי אסור להושיב בהנהגת הקהילה אדם שבעבר
נשבע לשקר ולא קיבל תשובה .למרות שבנושאים פרטיים
יכולים אנשים לקבל עליהם כבוררים גם אנשים שהם
קרובים או פסולים )משנה סנהדרין ג ב .שו"ע ח"מ סימן כב(,
בקר"
רֹועי ָ ָ
"ׁשלׁשה ֵ
הציבור לא רשאי לקבל על עצמו ְ ָ
כמנהיגים.

)על

תפקיד ראשי עיר וחברי המועצות
תפקיד חומרי ותפקיד רוחני

לא לגור בה ,ואולי יותר מזה ,אולי היא תשפר את דרכה ולא תיחרב.

כופין בניית בית כנסת וספרי לימוד
עוד עניין רוחני נמצא בשו"ע )חושן משפט  -סימן קסג א( שם נפסק כי בני
העיר כופין זה את זה "לבנות להם בית הכנסת ,ולקנות ספר תורה נביאים
וכתובים ,כדי שיקרא בהם כל מי שירצה מן הצבור" .ואפילו המיעוט כופה
את הרוב לשם כך .מקור הדברים הוא בתוספתא )בבא מציעא פרק יא יב(.
מכאן למד הבית יוסף )או"ח סימן נה( כי "עיר דאין בה אלא עשרה ,ואחד
מהם רוצה לצאת בימים הנוראים .שכופין אותו לישאר או לשכור אחר
במקומו כיון דמנהג בכל נפוצות הגלות שאפילו אותם שאין להם מנין
שלם שוכרין אחד או שנים או הולכים למקום מנין הוי דומיא דבית הכנסת
וס"ת דכופין בני העיר זה את זה".

וכופין בני העיר זה את זה להכניס אורחים ולחלק להם צדקה
הרמ"א )בחו"מ קסג א( אומר "וכופין בני העיר זה את זה להכניס אורחים
ולחלק להם צדקה וליתן בתוך כיס של צדקה" .ומקור דבריו
בגמרא" :תנו רבנן :קופה של צדקה  -נגבית בשנים
ומתחלקת בשלשה ,נגבית בשנים  -שאין עושים שררות על
הצבור פחות משנים ,ומתחלקת בשלשה  -כדיני ממונות;
תמחוי  -נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה ,שגבויה וחלוקה
שוים; תמחוי  -בכל יום ,קופה  -מערב שבת לערב שבת,
תמחוי  -לעניי עולם ,קופה  -לעניי העיר; ורשאים בני העיר
לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ,ולשנותה לכל מה
שירצו" )בבא בתרא ח ע"ב(.
וכן כתב בטור שו"ע" :כל עיר שיש בה ישראל ,חייבים
להעמיד מהם גבאי צדקה אנשים ידועים ונאמנים ,שיהיו
מחזרים לגבות מכל אחד מה שהוא ראוי ליתן ודבר הקצוב
עליו ,והם מחלקים המעות מערב שבת לערב שבת ונותנים
לכל עני מה שיספיק לו לשבעה ימים" .וכתב הרמ"א
"וצריכים הגבאים שיהיו נאמנים וחכמים וידקדקו על העניים
שלא יהיו רמאים .וכל שהגבאי אינו נאמן ,אסור ליתן צדקה
על ידו" )יורה דעה סימן רנו(.

"תקנות אלו
במילי דעלמא
לצורך הנהגת
העיר חשובות
לפני הקדוש
ברוך הוא .כי
בגלל הדבר
הזה ירבה
שלום בארץ
ובשמוע
המיעוט אל
הרוב ישקוט
מדון כי יהיו
ישראל כאיש
אחד חברים
ומרבים שלום
בעולם"

תפקידם של מנהיגים מקומיים הוא גם בצרכים החומריים
וגם בצרכים הרוחניים .לכן בפרשת עגלה ערופה יכולים זקני
העיר לרחוץ את ידיהם רק לאחר שדאגו גם לצדדים
החומריים וגם לצדדים הרוחניים .אם מנהגי העיר לא
אשמים ,הם רוחצים את ידיהם ואומרים שידיהם לא במעל.
ובמה הם לא אשמים? לפי דברי הגמרא מדובר בשני דברים .הראשון הוא
לשמור על עוברי הדרכים ,שלא ייפגעו מיד גזלנים ורוצחים .הדבר הנוסף
הוא להשתדל שתהיה בעיר קופת צדקה לאנשים שאין להם מה לאכול.
שלא ייווצר מצב שאדם רעב ועל כן הוא שודד וגוזל אנשים אחרים.

כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה
על התפקיד הרוחני אנו לומדים ממה שנאמר שאסור לגור בעיר שאין בה
חינוך טוב לילדים" .ואמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה כך מקובלני
מאבותי ואמרי לה מאבותיך כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין
אותה רבינא אמר מחרימין אותה") .שבת קיט ע"ב( אם אין חינוך של תורה
ויהדות וערכים לילדים הקטנים ,החורבן של העיר כבר נמצא ,זה רק עניין
של זמן .על כן אומר רבינא שצריך להחרים אותה כבר בתחילת הדרך,

עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם רשאי לדור בה

על הדברים החומריים מדברת הגמרא במסכת עירובין
ע"ב(" :אמר רב הונא כל עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם
רשאי לדור בה" וניתן לומר שהכוונה למה שנאמר בספר
במדבר שעיר צריכה שיהיו בה עצי נוי ועצי פרי .כך נאמר
מּקיר
ללוּים ִ ִ
ּתּתנּו ַ ְ ִ ִ
אׁשר ִ ְ
הערים ֲ ֶ
"ּומגרׁשי ֶ ָ ִ
על ערי הלווייםֵ ְ ְ ִ :
סביב" .ומסביר רש"י על פי הגמרא
אּמה ָ ִ
אלף ַ ָ
וחּוצה ֶ ֶ
העיר ָ ָ
ִָ
בעירובין )כא( כי סביבות העיר צריך להיות אלפיים אמה.
"אלף הפנימים למגרש והחיצונים לשדות וכרמים".
התוספות מסביר שמדובר בירק שנמכר בזול ,ובאמצעותו
אנשים יכולים להתפרנס בקלות.
)נה

לעיר
הּנביא ָּבא ָ ִ
מׂשחקים ֵ -א ִלָּיהּו ַ ָ ִ
ּכלבים ְ ַ ֲ ִ
ְִָ
סּוסיא,
צניף ָּבּה ְ ָ
ּדלא ָ ִ
ּבמתא ְ ָ
"ואל ָּתדּור ְ ָ ָ
עוד נאמר בגמרא )פסחים קיג ע"א(ַ ְ :
ּכלּבא" .אל תגור בעיר שלא צוהל בה הסוס ולא נובח בה
נבח ָּבּה ַ ְ ָ
ולא ָ ַ
ְָ
הכלב .ובוודאי דברי רב מדויקים ,שלא אמר עיר שאין בה סוסים וכלבים,
אלא עיר שהסוסים בה לא צוהלים והכלבים לא נובחים.
רש"י הסביר כי הסיבה היא בגלל השמירה שבדבר .שכאשר בעלי החיים
צוהלים או נובחים ,הם מרחיקים את הגנבים מהעיר .ויש אומרים שפירוש
מלא
ּכלבים ּב ִֹוכים ַ ְ ַ -
רּבנןִ ָ ְ ,
"ּתנּו ַ ָ ָ
דברי רב הם על פי מה שנאמר בגמראָ :
לעיר" )ב"ק ס .(.על
הּנביא ָּבא ָ ִ
אלּיהּו ַ ָ ִ
מׂשחקים ָ ִ ֵ -
ּכלבים ְ ַ ֲ ִ
לעירִ ָ ְ .
הּמות ָּבא ָ ִ
ַ ֶָ
כן תגור בעיר שבעלי החיים רצים וצוהלים ונובחים ,ולא שמוטים ובוכים.

ומים מצויין כגון נהר ומעין
עׂשרה
ׁשאין ָּבה ֲ ָ ָ
"ּתניאָּ ,כל ִעיר ֶ ֵ
הגמרא במסכת סנהדרין )יז ע"ב( אומרתָ ְ ַ :
ועֹונׁשין,
מּכין ְ ְ ִ
ֹוכּה; ֵּבית ִּדין ַ ִ
רּׁשאי ָלדּור ְּבת ָ
חכם ַ ַ
ּתלמיד ָ ָ
הּללּוֵ ,אין ַ ְ ִ
ּדברים ַ ָ
ְ ִָ
הּכנסתֵּ ,ובית
ּבׁשלׁשהֵּ ,ובית ַ ְ ֶ ֶ
ּומתחּלקת ִ ְ ֹ ָ
ּבׁשנים ִ ְ ַ ֶ ֶ
נגּבת ִ ְ ַ ִ
צדקה ִ ְ ֵ
וקּפה ֶׁשל ְ ָ ָ
ְֻ ָ
רּבי
ּומלּמד ִּתינֹוקֹותִ .מּׁשּום ַ ִ
ולבלרֵ ַ ְ ,
ואּמןָ ְ ַ ְ ,
רֹופאָ ֻ ְ ,
הּכּסאֵ ,
ּובית ַ ִ ֵ
הּמרחץֵ ,
ְֶַ ָ
העינים" .וכך
מאירין ֶאת ָ ֵ ַ ִ
ּפירא ְ ִ ִ
ׁשּמיני ֵ ָ
מּפני ֶ ִ ֵ
ּפיראֵ ְ ִ ,
מיני ֵ ָ
אמרּוַ ,אף ִ ֵ
עקיבא ָ ְ
ֲִ ָ
פסק הרמב"ם" :כל עיר שאין בה עשרה דברים האלו אין תלמיד חכם
רשאי לדור בתוכה ,ואלו הן :רופא ,ואומן ,ובית המרחץ ,ובית הכסא ,ומים
מצויין כגון נהר ומעין ,ובית הכנסת ,ומלמד תינוקות ,ולבלר ,וגבאי צדקה,
ובית דין מכים וחובשים" )הלכות דעות פרק ד כג(.

חופרין נהר להביא בו מים למדינה
על כן כתב הרמב"ם )הלכות שכנים פרק ו הלכה ז( "היו חופרין נהר
להביא בו מים למדינה  -גובין אף מן היתומים שזו זכות להם
כדי שישקו ממנו שדותיהם וכרמיהם" .וכן "מי שיש לו חצר
בעיר אחרת בני העיר משעבדין אותו לחפור עמהם בורות
שיחין ומערות ואמת המים אבל בשאר כל הדברים אין
משעבדין אותו" .וכן נפסק בשו"ע )חושן משפט קסג ס"ע ב(.

פינוי שופכים
הגמרא במסכת בבא קמא )ו ע"א( אומרת כי בימות החמה
אסור לאדם לשפוך מים לא נקיים לרשות הרבים ,אבל
בימות הגשמים מותר ,ואעפ"כ אם מישהו ניזוק מהמים
הללו – חייב השופך לשלם" .דתניא ,כל אלו שאמרו :פותקין
ביבותיהן וגורפין מערותיהן ,בימות החמה אין להם רשות,
בימות הגשמים יש להם רשות ,אף על פי שברשות ,אם
הזיקו  -חייבים לשלם" .וצריכים שותפים לסדר להם ביב.
ובגמרא )ב"מ קח ע"א(" :חמש חצרות שהיו מקלחות מים
לביב אחד ונתקלקל הביב כולן מתקנות עם התחתונה
נמצאת העליונה מתקנת עם כולם ומתקנת לעצמה" .וכן
הוא בצורכי העיר.

תיקון דרכים

– צריך לסלק את המוסר הזה מתוכם .ואם צריך ,ישלמו לעורכי דין או
לשופטים או לכל ערכאה אחרת ,או יוציאוהו בכוח" .ועל הוצאות שהוציאו
לבער מסור ,כל הדרים בעיר חייבים ליתן לזה" )כלל ו' סי' כ"א כ"ו(.

סמכות בני העיר ושבעת טובי העיר
קנסות לפוגע בסדר הציבורי

אם אין
חינוך של
תורה
ויהדות
וערכים
לילדים
הקטנים,
החורבן של
העיר כבר
נמצא ,זה
רק עניין
של זמן

כן מופיע בהלכה שצריכים בני העיר לתקן את הדרכים
והרחובות .פעמים גבו כספים כדי לשכור אנשי מקצוע
שיבנו את הדרכים ,ופעמים היו יוצאים אנשי העיר בעצמם,
בונים את הדרכים או מתקנים אותן .כשגובים כסף לצורך
העבודה  -גובים גם מן החכמים .אבל "אם כל העם יוצאים
ומתקנים בעצמם ,לא יצאו תלמידי חכמים עמהם ,שאין דרך תלמיד חכם
להתזלזל בפני עמי הארצות".

כופין בני העיר זה את זה לעשות חומה ,דלתיים ובריח לעיר
המשנה במסכת בבא בתרא )ז ע"ב( אומרת כי תושבי העיר כופים זה את
זה לבנות חומה לעיר" .כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים ובריח; רבי
שמעון בן גמליאל אומר :לא כל העיירות ראויות לחומה" .לדעת רבי
שמעון בן גמליאל רק עיר שסמוכה לספר צריכה שמירה של חומה וכד',
ולפי חכמים גם במרכז המדינה מגיעים גנבים או מחבלים .וכך נפסק
בשו"ע )חושן משפט  -סימן קסג א( "כופין בני העיר זה את זה ,לעשות חומה,
דלתים ובריח לעיר" .ואפילו אם הדרישה היא לא דרישה של הרוב ,אלא
המיעוט – יכול המיעוט לכפות את הרוב על כך.

לבער מסור
הרא"ש כתב כי בני העיר שרואים כי יש בתוכם אדם שמוסר את רכושם
לגנבים ולשודדים ,ומודיע להם מתי אנשים עוזבים את ביתם או מתי הם
יוצאים לדרכים כדי שיוכלו לשדוד אותם ולבוז את רכושם ,או להרוג אותם

הגמרא במסכת בבא בתרא )ח ע"ב( כותבת כי יש רשות לבני
העיר לקבוע כללי התנהגות לטובת הציבור" .ורשאין בני
העיר להתנות על המידות ועל השערים ,ועל שכר פועלים,
ולהסיע על קיצתן" .למשל ,לקבוע מה הוא שכר המינימום.
וכן לקבוע כי מי שהולך להיפגש עם איש אלים ומזיק,
ישלם קנס .ומי שבעלי החיים שלו יימצאו בשדה חברו –
ישלם קנס .כך ייזהרו האנשים לשמור על בעלי החיים
שלהם שלא יזיקו לאחרים.
וכך מובא בתוספתא" :ורשאין בני העיר להתנות על
השערים ועל המידות ועל שכר הפועלים רשאין לעשות
קיצתן .רשאין בני העיר לומר כל מי שיראה אצל פלוני -
יהא נותן כך וכך .כל מי שיראה אצל מלכות  -יהא נותן כך
וכך .כל מי שרצה או שתרעה פרתו בין הזרעים  -יהא נותן
כך וכך .וכל מי שתרעה בהמה פלונית  -יהא נותן כך וכך.
רשאין לעשות קיצתן" )תוספתא ב"מ יא יב(.

טובי העיר כמו גדולי הדור

המרדכי )בבא בתרא  -אות תפ( הסביר בשם רבנו תם כי
הסכמת אנשי העיר היא באמצעות נציגיהם טובי העיר.
"ופירש ר"ם הטעם דטובי העיר הוי בעירם למה שהובררו כמו
גדולי הדור בכל מקום .כמו שגדולי הדור הפקרם היה הפקר
בכל מקום דמיגדר מילתא ותקנתא כך טובי העיר היה
הפקרם הפקר" .וכן כתב בשו"ת רבי אליהו מזרחי" :ועוד
דפירוש טובי העיר בכל מקום אינו רוצה לומר היותר חכמים
או היותר זקנים או היותר עשירים אלא היותר משתדלים
בצרכי צבור ,שכל צרכי הקהל נעשו על ידם ועיני כל הקהל
תלוים בהם לכל צרכיהם מעניני סדור הצדקות וההקדשות
וכיוצא בהם ונקראים בעבור זה ראשי הקהל מאחר שכל
צרכיהם נעשים על פיהם" )הרא"ם נג(.

בגלל סמכותם כתב הרא"ש :דפשוט הוא דמה שטובי הקהל מסכימים
לעשות שריר וקיים הוא בלא קנין ,ובכל תקנות הקהל שמתקנים על יחידים
ועל רבים ומציעין על קיצתם ,כל דבריהם ככתובין וכמסורין דמו )כלל ו'
סימן י"ט .והביא דבריו בשו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן נ(.

תקנת הקהל כל צבור וצבור במקומם כגאונים לכל ישראל
כן כתב הבית יוסף )חושן משפט סימן ב(" :כתב הרשב"א )תשכ"ט( על תקנת
הקהל כל צבור וצבור במקומם כגאונים לכל ישראל שתקנו כמה תקנות
וקיימות לכל ישראל :ובתשובה אחרת )ח"ב סי' שס( כתב על אחד שהיה
חייב לחבירו מנה והקנה נכסיו לקטן כדי להבריחם מבעל חוב  -ראוי
לצבור לגדור בפני בעל פרצים כדי שלא ילמדו לעשות כן ורשאין דהפקר
בית דין הפקר )גיטין לו ע"ב( .וכתוב בתשובות להרמב"ן )נ"ט( על ציבור
שתקנו שכל מי שלא יביא זכיותיו תוך ימי ההכרזה שיאבד זכותו שורת
הדין שכל מי שיאמר שלא היה בעיר ולא שמע בהכרזה אינו בדין שיפסיד.
אבל בהסכמת הקהל אם הסכימו בפירוש שכל מי שלא יבא תוך זמן בין

שמע בין לא שמע בין יורש בין אחר ותקנו כן לפי שראו שיש בזה תיקון
המדינה להרחיק תרעומת מבעלי עורמות כל מה שתקנו והסכימו והנהיגו
בהנהגות כולם מה שעשו עשו ותקנו בין בדין בין שלא בדין רשאים הם
והפקרם הפקר".

טובי העיר כמו בית דין
כן פסק השולחן ערוך )חושן משפט ב א( כי יש סמכות לטובי העיר שנתקבלו
על הציבור לתקן תקנות אפילו בממון כמו בית דין" .כל בית דין ,אפילו
אינם סמוכים בא"י ,אם רואים שהעם פרוצים בעבירות ,היו דנין בין מיתה
בין ממון ,בין כל דיני עונש ,ואפילו אין בדבר עדות גמורה .ואם הוא אלם,
חובטים אותו על ידי עובדי כוכבים )ויש להם כוח להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה
שרואים לגדור פרצת הדור( וכל מעשיהם יהיו לשם שמים; ודוקא גדול הדור,
או טובי העיר שהמחום ב"ד עליהם" .והסביר הסמ"ע )ב ס"ק ט'( כי אם
רבים קיבלו את שבעת טובי העיר כבית דין הרי הם כמו בית דין.
כן כתב הרמ"א שם "וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר בעירן כב"ד הגדול,
מכין ועונשין ,והפקרן הפקר כפי המנהג; אעפ"י שיש חולקין וסבירא ליה
דאין כח ביד טובי העיר באלה ,רק להכריח הצבור במה שהיה מנהג מקדם
או שקבלו עליהם מדעת כולם ,אבל אינן רשאים לשנות דבר במידי
דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי ,או להפקיע ממון שלא מדעת כולם,
מכל מקום הולכין אחר מנהג העיר; וכל שכן אם קבלום עליהם לכל דבר".

להפקיע ממון מאחד לחברו שאינו צורך הקהל ,פשיטא דלא
על כן כתב הסמ"ע )סימן ב ס"ק יא( כי סמכות בית הדין היא לא לגרום
נזק לאחד בשביל חברו" .דווקא מה שהוא צרכי הקהל ,אבל להפקיע ממון
מאחד לחבירו שאינו צורך הקהל ,פשיטא דלא" .וזו הבעיה של כרם נבות,
שחמד אותו אחאב ולקחו מנבות היזרעאלי .שאם היה מפקירו לטובת
הציבור ,הייתה זו סמכותו "דנא דמלכותא דינא" .אבל לקחת לעצמו אסור.
ועל כן צריכים מנהיגי בציבור להיות נקיים בכל החלטה והחלטה .ואם
אחד ממועצת העיר מרגיש שהוא נוגע בעניין – חייב לפרוש.

בך יחתום
סיפר הרב שאול דימרי :לפני שנים היו בחירות בתוך המפלגה
שהייתה קרויה אז מפד"ל ,מפלגה דתית-לאומית .אחד
המתמודדים בה היה פרופ' שאקי ז"ל .במקור הוא היה במקום
השני ,אבל איכשהו בגלל כל מיני עניינים פנימיים במפלגה ,הוא
נדחק למקום העשירי .פרופ' שאקי אמר שהוא לא יתבזה ולא
ייגש לבחירות.
הגיע הזמן שבו היו צריכים להגיש לכנסת את הרשימה של
המועמדים ,ופרופ' שאקי טען שמועמד מספר  10זה לא
רלוונטי ולכן הוא מוותר .ניסיתי להפציר בו שייגש ,אבל הוא
השיב שהוא לא מתכוון להתבזות ולכן מוטב לו להודיע מראש
שהוא פורש .כשראיתי שכל ניסיונות השכנוע שלי לא מועילות,
פניתי ואמרתי לו :לך לרב אליהו זצ"ל ,תתייעץ איתו ,מה שיגיד
לך תעשה .פרופ' שאקי הביט עלי בתמיהה והשיב :גם בזה?
אמרתי לו :כן.
לשמחתי פרופ' שאקי קיבל את ההצעה ,ויחד הגענו אל הרב
זצ"ל .הרב שמע את הדברים ואמר :כבודו יחתום .פרופ' שאקי
אמר שהרשימה לא רלוונטית ,והרב אמר :בך יחתום .כשיצאנו
מלפני הרב ,פרופ' שאקי חזר ואמר :אני לא חותם ,לא רוצה
להתבזות .אמרתי לו שאם הרב אמר ,כדאי לו לחתום .בסופו
של דבר הוא החליט לחתום ,ולהפתעת כולם המפד"ל קיבלה
עשרה מנדטים .בו נחתמה הרשימה...
)מתוך קובץ סיפורים שטרם ראה אור(

תקנות אלו לצורך הנהגת העיר חשובות לפני הקדוש ברוך הוא
עוד כתב בשו"ת מהר"ם אלשיך )נט(" :הולכין אחר הרוב בין במה שהוא
מיגדר מילתא במילי דשמיא בין במה שהוא לתיקון העיר במילי דעלמא
שכיון שהוא תיקון לכולל לא חיישינן אם יהיה רווחא להאי ופסידא להאי.
דתקנת הכולל עדיף כענין להתנות על המדות וכו' וכיוצא מעניני צרכי
העיר ותקנותיה ע"פ טובי העיר כי תקנות אלו במילי דעלמא לצורך הנהגת
העיר חשובות לפני הקדוש ברוך הוא .כי בגלל הדבר הזה ירבה שלום בארץ
ובשמוע המיעוט אל הרוב ישקוט מדון כי יהיו ישראל כאיש אחד חברים
ומרבים שלום בעולם".
ּברית ָׁשלֹום
להם ְ ִ
"וכרּתי ָ ֶ
ויהי רצון שבזכות השלום נזכה שיתקיים בנוִ ַ ָ ְ :
ּבתֹוכם
מקּדׁשי ְ ָ
ונתּתי ֶאת ִ ְ ָ ִ
אֹותם ְ ָ ַ ִ
והרּביתי ָ
ּונתּתים ְ ִ ְ ֵ ִ
אֹותם ְ ַ ִ
יהיה ָ
עֹולם ִ ְ ֶ
ּברית ָ
ְִ
וידעּו
לעםְ ָ ְ :
והּמה ִ ְיהיּו ִלי ְ ָ
לאלהים ְ ֵ ָ
להם ֵ ֹ ִ
והייתי ָ ֶ
עליהם ְ ָ ִ ִ
מׁשּכני ֲ ֵ ֶ
והיה ִ ְ ָ ִ
לעֹולםָ ָ ְ :
ְ ָ
לעֹולם" .אמן.
ּבתֹוכם ְ ָ
מקּדׁשי ְ ָ
ּבהיֹות ִ ְ ָ ִ
יׂשראל ִ ְ
מקּדׁש ֶאת ִ ְ ָ ֵ
אני ה' ְ ַ ֵ
הּגֹוים ִּכי ֲ ִ
ַ ִ

תשובה כהלכה
 .mlerd oewiza dxigaאיזו בחירה חופשית יש לאדם אם בסוף מה
שה' רוצה זה מה שיקרה? בחירה אישית אם להיות שותף בתיקון העולם.
"לפי
 .dxiga lraבפרשת וישב לז כא כותב אור החיים הקדוש "לפי
מיתה ."..כיצד זה
שהאדם בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה ."..
מסתדר עם מידת הצדק ועם אמונת השגחה פרטית? השגחה של ה' היא
אŁר ה'
"ארץ ֲ ֶ
לא באותה רמה בכל מקום ,בארץ ישראל ובזמן גאולה ֶ ֶ
אלהי ."ãàָ ýבחו"ל או בשעת הקפדה נאמר
עיני ה' ֱ ֹ ֶ
ôמיד ֵ ֵ
אתִ ָ ã
אלהיâֵֹ ýרָ ֹ Ł
ֱ ֶֹ
äמצאהä
לאכל ְ ָ ֻ
והיה ֶ ֱ ֹ
מהם ְ ָ ָ
פני ֵ ֶ
והסôרôי ָ ַ
ועזבôים ְ ִ ְ ַ ְ ִ
אïי בַ õבõçם ַההäא ַ ֲ ַ ְ ִ
"וחרה ַ ִ
ְָָ
וצרõת וכו' .במצב זה הבחירה החופשית מאפשרת לאדם להזיק
ָרעõת ַרõàת ְ ָ
גם למי שלא נתחייב מיתה.
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