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בחג השבועות – הוא "זמן מתן תורתנו" – קוראים בתורה בבתי הכנסת ברחבי תבל את פרשת 
מתן תורה (שמ' יט-כ). התגלות אלקים לעם ישראל במעמד הר סיני שינתה את פני ההיסטוריה 
האנושית. התורה מתארת את בואם של ישראל לאירוע ייחודי זה כך: "ויוצא משה את העם 
לקראת האלקים מן המחנה, ויתיצבו בתחתית ההר" (שם יט יז). המשמעות הפשוטה של 
"ויתיצבו ·˙È˙Á˙ ‰‰¯" היא - "ועמדו ברגלי ההר" (רש"י שם), אך המשמעות המילולית של 

"בתחתית ההר" שימשה יסוד לדרשה המובאת בתלמוד (שבת פח, ע"א): 
אמר ר' אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר 

כגיגית 
(כחבית), ואמר להם: 'אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם תהא קבורתכם' 

 .
לדרשה זו משמעות פשוטה: עוצמת החוויה של ההתגלות האלקית הייתה כה אדירה, עד שחשו 
כי לא יוכלו לעמוד מולה. אך דרשה זו זכתה להתייחסות בספרות התלמודית כביטוי לרעיון 
שהתורה ניתנה בכפייה. הבנה זו הולידה ניסיונות רבים ליישב את הסתירה שבינה ובין ביטויי 
רצון המופיעים בקבלת התורה (כמו "נעשה ונשמע", שמ' כד ז). לדוגמה, בתנחומא הוצע 
הרעיון, שקיבלו את התורה שבכתב מרצון, ואת התורה שבעל פה בכפייה. ראשונים ואחרונים 

רבים דנו בדרשה זו, ולא נביא מדבריהם כאן. 
שימוש חדש ומפתיע נעשה בדרשה זו לפני מספר שנים, כאשר הרב חיים דוד הלוי זצ"ל, שהיה 
רבה הראשי (הספרדי) של תל-אביב-יפו, תיאר עמדה רווחת בעניין הדמוקרטיה וההלכה: "אין 
מקום לדבר על דמוקרטיה במדינה יהודית. במדינה על פי התורה הכל חייבים בשמירת תורה 
ומצוות כפי שניתנו מסיני. מי שחושב אחרת אינו תופס ומבין מהותה של קבלת התורה" (עשה 

לך רב, ח, סימן פט). 
ובכן, רבים מגדולי ישראל חשבו אחרת, תוך שהבינו אחרת גם את מהותה של קבלת התורה.  
הרי "הכל חייבים בשמירת תורה ומצוות כפי שניתנו מסיני", גם שלא "במדינה על פי התורה".  
חיוב זה נובע מתוך יחס נצחי מסוים בין נותן התורה ובין עם ישראל מאז מעמד הר סיני, וקיומה 
של מדינה יהודית דמוקרטית, אפילו אם לא תכפה על אנשים לשמור תורה ומצוות, לא תפגע 
בתוקף העצמאי והנצחי של חיוב זה. לפני שנבדוק את השימוש בדרשת ר' אבדימי, נעיין 

בקיצור במספר שאלות העולות מתוך העמדה שהציג הרב הלוי זצ"ל (שם):    
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כיצד יכולה [מדינה יהודית-שרשית, המבוססת על התורה] להיות דמוקרטית? והלא 
בדמוקרטיה, שיסודה "שלטון העם" ... הרוב הוא המכריע והמחליט בחיי האומה, הוא 
קובע את חוקיה ומשפטיה, והוא אף זכאי לשנותם. הוא בוחר לו את מוסדותיה 
הממלכתיים וממשלתו, והרוב בהם הוא המכריע בכוח הגיונו ושכלו האנושי על פי מה 
שנראה לו כטוב לאומה ולחברה. ואילו תורת ישראל היא ההפך הגמור מכל זה. התורה 
מסדירה את חיי הפרט, ואת חיי כלל האומה במסגרת חוקים ומשפטים כתובים בתורה 
שבכתב ומסורים בתורה שבעל פה מסיני, ללא כל אפשרות להביא בהם שינוי ... כיצד 
ימשול [מנהיג נבחר] ומה יהיו חוקיו ומשפטיו, זה כתוב ומפורש בתורה, עליו אין 

להוסיף וממנו אין לגרוע. 
האם אכן שוללת התורה את הרעיון, שסמכות השלטון נובעת מרצון העם? הנצי"ב כתב כי גם 
מצות מינוי המלך תלויה ברצון העם, כי אי אפשר לכפות על עם סדרי שלטון שאינו רוצה בהם 
(העמק דבר, דב' יז יד). הראי"ה קוק זצ"ל כתב, שבזמן שאין מלך בישראל, המקור לסמכות 

השלטון הוא העם (שו"ת משפטי כהן סי' קמד):  
נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב 
הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה ... כל 
שמנהיג את האומה דן הוא במשפטי המלוכה, שהם כלל צרכי האומה הדרושים לשעתם 

ולמעמד העולם.    
האם אכן התורה אינה מכירה בחובה להשתמש בשכל האנושי, כדי לקבוע חוקים מתאימים 
לניהול חברה, מדינה וכלכלה, ולשנותם כאשר מתברר שהשינוי דרוש "למעמד העולם"? האם 
אכן כל עניין חברתי, מדיני, כלכלי, משפטי, ומנהלי שיוכרע בדרכים דמוקרטיות היה צריך 
להיות מוכרע, במדינה יהודית, באמצעות צו תורה מחייב "ללא כל אפשרות להביא בהם 
שינוי"? הרב חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל כתב לרב י"א הלוי הרצוג זצ"ל, לקראת הקמת המדינה 

היהודית:  
           לפי משכל ראשון חשבתי אולי אפשר לסדר באופן זה שהשופטים בדיני ממונות שבין 
ישראל לחברו יהיו הרבנים ... ובנוגע להמשפטים בין יהודי ואינו יהודי יהיו על פי 
משפט כללי. בנוגע לגנבות וגזילות ושאר ... עונשין - כפי הנראה מתשובת הר"ן היה 
משפט המלוכה מיוחד, לבד (בנפרד מ-, ד.מ.) הבית דין הדנים על פי דין תורה, כי 
באמת קשה הדבר לתקנת המדינה (כאן הזכיר מספר דינים המקשים לנהל חברה 
מודרנית, ד.מ.), ועל כרחנו שבכגון זה צריך לתקן תקנות המדינה" ( החוקה לישראל על 

פי התורה, עמ' לא, הערה 19). 
בהמשך דבריו טען הרב הלוי זצ"ל, כי בניגוד למדינה דמוקרטית, שבה סמכות המשטר תלויה 
ברצון העם, התורה מחייבת גם שלא מרצון העם, כי התורה ניתנה במקור בכפייה. לטענה זו 

הביא כראיה את דרשת ר' אבדימי: 
ואף גם זאת, תורה זו בעיקרה וביסודה ניתנה לישראל בעל כרחם, ולכן הורתה ולידתה 
בכפייה.  וכך דרשו רבותינו על הפסוק, 'ויתיצבו בתחתית ההר': אמר ר' אבדימי בר 
חמא בר חסא,' וגו'...   כל עיקרה כפייה היא, שכן אף אם נניח שהייתה שעת רצון 
וישראל קבלו התורה באותו יום מרצונם, הרי שאין קבלה זאת יכולה לחייב אותם לפי 
תפיסת אנוש לכל ימי חייהם, ובוודאי שלא לחייב את כל הדורות הבאים אחריהם. 
ותורה עצמה משתמשת במסורת הברית ברכות וקללות, ועונשים כבדים לישראל אם 

יפרו ברית סיני, ומכאן שכפויה היא תורה על ישראל. 
אולם אדרבה, דווקא בדברים אלה דומות התורה והמדינה הדמוקרטית. יסוד שתיהן הוא 
התחייבות הדדית, מרצון, של צדדים שונים. המושג "התחייבות", מעצם הגדרתו, מצביע על 
רצון לעמוד על מה שרוצים ברגע מסוים, רגע ההתחייבות, אפילו אם רצון זה ישתנה. המתחייב 
מסכים מראש שיכפו עליו (בגבולות מסוימים) לעמוד בהתחייבותו אפילו אם רצונו ישתנה 
(בגבולות מסוימים).  מתוך הכרתנו שטבע רצון האדם הוא להשתנות, ומתוך הכרתנו שאי 
אפשר לתכנן צעדים לעתיד בביטחון אם אי אפשר לסמוך על עקביות בהתנהגות הזולת, 
"התחייבות", שניתן לכפות על אדם לעמוד בה, היא הכרחית לקיומה של חברה אנושית יציבה. 

מכאן, שיסודה של ההתחייבות ·¯ˆÔÂ, אך המשכה עשוי לדרוש כפייה, אם הרצון ישתנה. 



 3

לפיכך, מצד אחד, גם שלטון דמוקרטי כופה על אנשים לשמור חוק, ומעניש עבריינים, בעל 
כרחם, כולל אנשים שלא לקחו חלק בתהליכי החקיקה, ואנשים שטרם נולדו כאשר המדינה 
ומוסדותיה עוצבו.  אולי לכפייה כזאת רמז רב אבדימי בדרשתו, שבקבלת התורה הסכימו 

ישראל לאכיפת חוקי התורה עליהם על ידי האלקים, שלולא זאת אין לה קיום. 
מצד שני, גם יסוד התורה תלוי בהתחייבות מרצון. בתלמוד הגיב רב אחא בר יעקב לדרשת רב 
אבדימי, בהמשך הסוגיה התלמודית (שבת שם): "מכאן מודעא רבה לאורייתא"!  "מודעא" 
היא הצהרה על ביטול התחייבות משום שהושגה בכפייה; רב אחא בר יעקב טען כי דרשת רב 
אבדימי מספקת תירוץ לכל מי שירצה להתחמק מעונש על אי-שמירת התורה! רבא נאלץ 
להשיב (שם), ששוב קיבלו את התורה (יש מפרשים: התורה שבעל פה) בימי אחשורוש, 

כשניצלו מכליה ח"ו. 
לולא התחייבות ישראל מרצון לקבלת התורה, היא לא הייתה מחייבת. קבלת התורה במהותה, 
היא ·¯È˙ שבה מתחייבים שני צדדים זה לזה. התחייבות זו מחייבת את שני הצדדים, וכוללת 
הסכמה שאלקים יוכל לכפות את קיומה על ישראל. יש לזכור כי השגת יעדי האלקים - הקיים 

לנצח - תלויה במילוי חובות אלה על ידי כלל ישראל, המשמרים בכך את קיומם הנצחי. 
 

הרב ד"ר דוד מישלוב 
המחלקה לתלמוד 
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