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אורתודוקסית, בשבת שלפני חג הפסחא מתקיים -על פי מסורת הכנסייה הנוצרית
טקס דתי נוצרי של הוצאת אש מתוך כנסיית הקבר בירושלים. לטקס זה מגיעים אלפי 

באירופה. משטרת צליינים מכל רחבי העולם, והוא משודר בשידור ישיר במדינות רבות 
יכנס ם להישראל מאבטחת את הטקס, ובעקבות זאת שאלו שוטרים אם מותר לה

 ואם מותר לחלל שבת עבור אבטחת אירוע נוצרי. לשם אבטחת הפולחן כנסיית הקברל

 א. חילול שבת עבור הצלת נוצרי 

 . היתר הצלה בשבת משום איבה1

הל' א,ג; פיהמ"ש ע"ז ה )עבודה זרנחשבת כשהנצרות בכמה מקומות הרמב"ם כתב 
לחלל אסור זו, לכאורה  הנחהעל פי  .מאכלות אסורות יא,ז ועוד(הל' עבודה זרה ט,א; 

יב( שאין ,שבת בהל' רמב"ם )וב כו,א(ע"ז בתלמוד )מובא כפי שועבור הצלתם, שבת 
 מחללים שבת עבור הצלת עובדי עבודה זרה. 

אפילו באיסורי דאורייתא אך גדולי האחרונים כתבו כי בזמן הזה מותר לחלל שבת 
לדבריהם, אם ייוודע שיהודים אינם  1עבור הצלת גוי עובד עבודה זרה מחשש איבה.

נכרים בשבתות ובמועדים, יגרום הדבר ודאי לשנאה ולסיכון שלום היהודים בכל מצילים 
חיים )ח"ב או"ח -ובשו"ת דברי 2"ד סי' קלא(,סופר )יו-העולם. כך כתב בתשובה החתם

 
בעלי התוס' ממדברי הרמב"ם )שם( עולה שגם במקום חשש איבה לא התירו לחלל שבת עבור הצלתם, ואילו   .1

שחשש איבה מתיר חילול שבת מדרבנן. עוד בעניין הצלת גוי בשבת, ראו: עולה ( סבר)ע"ז כו,א ד"ה 
 .169, תחומין ב הלכתית, ערך: גוי; הריא"ה הרצוג, "זכויות המיעוטים לפי ההלכה"-אנציקלופדיה רפואית

 סופר הלכה למעשה.-אליעזר )ח"ח סי' טו,ו(, שתשובה זו משקפת את דעתו של החתם-וראו בשו"ת ציץ  .2
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סי' כה( העיד על רבני ארבע הארצות שהתירו רפואת עובד כוכבים גם באיסור תורה. גם 
כך הובא בשם הרש"ז ו( הסכים להיתר זה, עט 'סי דח" "חאו) שהמ-רותאגבשו"ת 

ע בן רגע מב(: "בפרט בזמננו שאפשר להודי 'הע ,מ 'שמירת שבת כהלכתה'אויערבך זצ"ל )
וכן  3מקצה אחד של העולם לשני, ואם לא יטפלו בנוכרי, ודאי שיש סכנה גדולה בדבר".

 4.מלחמה סי' מג(-דעת מו"ר הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א )מלומדי

ארצות , המשודר לבאירוע מתוקשר החשש מאיבה מקבל משנה תוקף כאשר מדובר
משטרת ישראל  שבירושלים. ית הקברכטקס שבת האור המתקיים בכנסי ,רבות בעולם

שיש בו חשש סכנה מוחשי, הואיל  ,זה אחראית על שלום המשתתפים בטקסההיא 
וההמונים העומדים במתחם הקבר הצפוף מעבירים באבוקות את האש מאחד לשני, 

דבר עלול בקלות רבה להתפתח לאסון המוני. נוסף על כך, ההיסטוריה מלמדת כי יש וה
רגישות גדולה סביב מעמדם של העדות הנוצריות השונות המשתתפות בטקס, ועם 
השנים נוצר סטטוס קוו שבלא פיקוח על שמירתו, והפעלת סמכות במקרה של הפרתו, 

 מם של ההמונים. שלושתסכן את טקס עלול להידרדר לתגרה המונית ה

כובד ראש, שכן בשבת האור תייחס לאירוע הלעל משטרת ישראל אפוא חובה 
אין  .מדינת ישראלבמקרה של איבוד שליטה באירוע שברירי זה, האשמה תופנה כלפי 

 על כלל היהודיםליחס עוין כלפי מדינת ישראל יש השפעה  , שכןזה דבר של מה בכך
לחלל את השבת עבור שמותר נראה בנידון דידן החיים בישראל ובעולם כולו. לכן 

 שמירת הסדר ובטחון המשתתפים בטקס המתקיים בכנסיית הקבר.

 . האם הנוצרים מוגדרים כעובדי עבודה זרה? 2

אמנם  5יש מקום לדון על עצם ההנחה שהנצרות נחשבת לעבודה זרה.נוסף על האמור, 
 'הובא לעיל, אך דעת התוסכפי ש ,הרמב"ם כתב במפורש שהנצרות היא עבודה זרה

אינם נחשבים לעובדי שהנוצרים )סנהדרין סג,ב ד"ה אסור( אינה כן, ומדבריהם עולה 
הועתקה ברא"ש )סנהדרין  'עבודה זרה הואיל ובני נח לא הוזהרו על השיתוף. עמדת התוס

 ע"ז ו,ב ד"ההבחירה -)ביתסובר בעניין זה כמותם. כך גם דעת המאירי הוא ג(, ומשמע ש,ז
כבר פירשנו דעתנו במשנה, וגדולי  ,"מה שאמרו נוצרי לעולם אסורלמטה יתבאר( שכתב: 
לטענת המאירי כל ההלכות  ".ולא נראה לנו ,נים אלו דרכים אחריםיהמחברים כתבו בעני

שנאמרו בתלמוד ביחס לגויים ועובדי עבודה זרה, אין להחילן על הגויים שבימיו, כיוון 
 י מוסר, מה שלא היה קיים בתקופת התלמוד: שדתם גודרת אותם בעניינ

 על אף צד, איזה על האלהות ועובדי הדת בדרכי הגדורים מעמים שהוא כל הא
 גמור כישראל הם הרי אלא זה, בכלל אינם מאמונתנו, רחוקה שאמונתם פי

  6...חלוק שום בלא הדברים שאר ולכל בטעות ואף באבדה אף אלו לדברים

 הגויים אין הזה שבזמן(, יב,קמח ד"יו) ערוך לחןובש מרןהכריע להלכה גם  כך
זאת על אף וחגם,  ביום םעמ ולתת לשאת מותר ולפיכך, זרה עבודה בטיב בקיאים

 
 .143מסורות מפסיקת הרש"ז אוירבך זצ"ל", תחומין לו  -וראו: הרב אביגדר נבנצאל, "ענייני רפואה בשבת   .3
חוששין לאיבה" אינה לשלול היתר חילול שבת משום הרב רבינוביץ הסביר שכוונת הרמב"ם בדבריו "ואין   .4

איבה, כיוון "שאילו הייתה כוונתו שאפילו ישנו חשש איבה מכל מקום אין להתחשב אתו, היה אומר 'אף על 
. אבל במקום שיש חשש כזה, ברור יוצא מדברי ... שאמר כתיאור המציאות..פי שחוששין לאיבה', אלא ברור

 הרמב"ם שהוא מסכים".
האם הנוצרים בימינו עובדי עבודה , "מאמרם של דרור פיקסלר וגיל נדלגם ב נועל יחס הרמב"ם לנצרות עיי .5

 . 77-78עמ' בשם  ,תגובת הרב יעקב אריאל למסקנות המאמרבו, 68 תחומין כב", זרה הם?
מקצר ועולה, ואילו  "בכל המקומות האלו ניכר שהמאירי כתב כך לא משום פחד הצנזורה, שאילו כך, היה בוודאי .6

 (.369 תחומין ח", יחס היהדות אל העולם הנוצרי )שיחה("הוא מרחיב מאד בנושא זה" )הרב שלמה אבינר, 
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, (קנו 'סי ו"ח)א א"הרמגם  פסק כן אחר. באמונתם גם דבר שגויים אלה משתפים
  7ם אחרונים רבים.והסכימו עמ

 . גר תושב3

לת גויים בשבת גם נו יש מקום להתיר הצאחרונים העלו שבזמנוסף על כך, כמה נ
בהשגותיו על ספר המצוות של הרמב"ם רמב"ן מקור לדבריהם הוא  8.מדין גר תושב

 : שכתב ה טז(ו)מצו
שאם היה טובע בנהר או נפל  ,ינו להחיות גר תושב להציל לו מרעתוושנצטו

תעסק ברפואתו...  חנו נטרח בהצלתו ואם היה חולה נושבכל כ ,עליו הגל
. והרב כלל אותה עם הצדקה ..ה הזו מנאה בעל ההלכות )אות מט(ווהמצו

 והם שתים מצות באמת.  ',פתוח תפתח את ידך'במצות קצ"ה מפסוק 

הרקיע )אזהרות לט( וכתב: "וזו היא מצות -לעמדה זו הסכים התשב"ץ בספר זהר
 .יטב"א מכות ט,א()וראו גם ר פיקוח נפש שדוחה שבת ונכלל בזה גר תושב"

, וגם בראשונים לא סד,ב(ע"ז תנאים )הנחלקו כיצד מגדירים גר תושב? בדבר זה 
נחשב יש הסוברים שכל גוי שאינו עובד עבודה זרה  .באופן חד משמעיהוכרעה שאלה זו 

 בל על עצמו שבע מצוות בני נח.יגר תושב, ויש הסוברים שגר תושב הוא רק גוי שקכ

קבל עליו שבע מצות " אםפסק שדין גר תושב שייך רק י,ו(  ז"עהל' רמב"ם )ה ,נההו
". והוסיף הרמב"ם )שם(: אפילו לפי שעה - 'לא ישבו בארצך'שנאמר  ,ו בני נחושנצט

 ,(. עוד כתבא" )על פי הגמרא בערכין כט,ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג"
ח,י(. מלכים  'הל) שלושה חברים" בפנישגר תושב צריך לקבל עליו שבע מצוות בני נח "
נמצא שעל פי שיטת  .בבית דין גר תושבוכיוון שכיום אין היובל נוהג, אין מקבלים 

  הרמב"ם אין דין גר תושב בזמן הזה.

ת שבע מצוות בני נח בפני בית סד,ב( משמע שאין צורך בקבל ז")ע 'מהתוסלעומת זאת, 
-כנסת) בנבנשת חיים' כך גם הכריע ר .שומר על שבע מצוות בני נח שהגוידי בידיעה דין, ו

שגוי יכול לקבל מעמד גר תושב בכמה עניינים  (יב,תכה חו"מיוסף, -הגדולה, הגהות בית
  הלכתיים גם אם לא קיבל שבע מצוות בני נח בפני שלושה, כגון בענייני פיקוח נפש:

 גמור כישראל להחשיבו יינוה שלושה בפני שבע מצוות עליו שיקבל דצריך הא
 אם אבל. אלו בדברים וכיוצא ולהשקותו ולכלכלו ולפרנסו לזונו, דבריו בכל
 פשיטא, שלושה בפני קיבלם שלא אף על פי, נח בני שבע מצוות עליו קיבל
 אותו.  נציל - להצילו ונוכל נפשות בסכנת נראהו שאם

קונטרס נר מצווה( כתב לחדש בדעת  ,חמדה-ישראל )לבעל הכלי-בספר חמדתו
קבל על בעובד כוכבים הרוצה לכשמדובר הרמב"ם שגר תושב צריך קבלה בפני שלושה 

ן שלא ומי שמקיימים שבע מצוות בני נח מכוח אבותיהם, כיו אךהיות בן נח, עצמו ל

 
כתב שהדברים אמורים רק בעניין גוי הנשבע בשם עבודה קמח(  'סי "דינא יויתנ)ביהודה -בשו"ת נודעמנם א  .7

זרה, שאם משתף שם שמיים אין בזה איסור כיוון שאינו מוזהר על כך, אך לגבי שאר הדברים כתב שהגויים 
מגדים )יו"ד סי' סה, -בימינו נחשבים לעובדי עבודה זרה, ולדעתו כך היא גם דעת התוס'. כך גם דעת הפרי

 ומדבריובדעת הרמ"א, כתב שלא ניתן לומר כן ב( ,קמז "דיותשובה )-ולם הפתחידעת ס"ק מה(. א-שפתי
-כח שמקבל את עמדת התוס' בלא כל קשר להלכות שבועה, ושכן דעת המשנתקנא( מו 'סיאו"ח משה )-בדרכי

 נא. סי' ח"א תניינא שו"ת שואל ומשיב רכד; שו"ת יעב"ץ ח"א סי' מא; סי' וקציעה-חכמים. ראו גם: מור
באריכות בעניין זה, וכן בעניינים נוספים הנידונים במאמר, אצל הרב אליעזר חדד, "הפסיקה הציונית  ראו . 8

 המשמעויות - ציונית הלכהבנוגע לנוכרים במדינת ישראל", בתוך: ידידיה צ' שטרן ויאיר שלג )עורכים(, 
 .312' מעמ, היהודית הריבונות של ההלכתיות
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קוק זצ"ל כתב והראי"ה צריכים קבלה מחדש.  אינםעברו מעולם על שבע מצוות בני נח, 
שאומה שלמה שהיא מתנהגת  ש לומריו" :יםצורך בבית דין הוא רק לגבי יחידשה

על פי  .סא( כהן סי'-)שו"ת משפט "ר תושבין זה כגייהיו חשובין לענ ,בנימוסין כאלה
מרים שבע ושהלישראל עמ' תפט( שהנוצרים -קבע המהרי"ץ חיות )תפארת עמדה זו

 דין גר תושב: חיל עליהם יש לה - מצוות בני נח
מכל שכן נגד הנוצרים אשר מאמינים בדת ותורה מן השמים, ומציאות ה' 
וגמול עולם הבא ובשאר עיקרים ויסודות אמונה, בלי ספק שדיניהם אצלנו 

וגם הנוצרים משמרים שבע מצות ומאמינים בתורת משה שבאה  ...כגר תושב
  .מפי ה' למשה

 'ו"ר הרב נחום אליעזר רבינוביץפסק להלכה ולמעשה מחיות כדעת המהרי"ץ 
מג( והתיר לטפל בשבת בפצוע גוי, כיוון שהגויים  מלחמה )סי'-שליט"א בספרו מלומדי

צג( לדייק  נחום )סי'-פשוטה )שם( ושיח-יו ידבימינו נחשבים לגר תושב. והרחיב בספר
שעיקר קבלת גר תושב בפני בית דין הוא לעניין היתר לשבת בארץ  ,בשיטת הרמב"ם

שראל, מה שאין כן גר תושב שכבר יושב בארץ ישראל, שגם לדעת הרמב"ם אין צורך י
שיקבל על עצמו שבע מצוות בני נח בפני בית דין, עיין שם. ויש לצרף לשיטות אלה את 
 . דעת הראב"ד )שם( החולק על הרמב"ם וסובר שמקבלים גר תושב גם כשאין היובל נוהג

שבת להצלת עובד עבודה זרה משום איבה, אלא לחלל  שחייביםאם כן, לא זו בלבד 
שפוסקים רבים סוברים שנוצרים בזמן הזה אינם מוגדרים כלל כעובדי עבודה זרה, ויש 

הצלתם. לשם לחלל שבת יש שנחשבים כגרי תושב נוצרים האף פוסקים הסוברים ש
ושלום לחלל שבת עבור שמירת הסדר  חייבים שוטריםהבנידון דידן שנראה אם כן 

 הציבור בשבת האור.

 ב. כניסה לבית עבודה זרה

 . האם כנסייה נוצרית נחשבת לבית עבודה זרה?1

בכמה מקומות בתלמוד מבואר ומה לגבי כניסת השוטרים לתוך כנסייה נוצרית? 
ע"ז שאסור להתקרב לעבודה זרה ואף לא להיכנס לרחוב שיש בו בית עבודה זרה )משנה 

כתב וכך  .ל וחומר שאין היתר להיכנס לתוך בית עבודה זרהקו ,א,ד; בבלי שם יז,א(
 הרמב"ם )פירוש המשנה שם(: 

ואם זה הוא דין העיר, קל וחומר לדין בית עבודה זרה עצמו, שכמעט אסור 
 להביט בו, וכל שכן לקרב אליו, וכל שכן להיכנס אליו. 

)חידושים שם(: "אסור להיכנס לבית עבודה זרה במקום שאין  כך כתב גם הריטב"א
רגילים הגויים להיכנס לשם אלא לצורך עבודה זרה בלבד"; וכן כתב הטור )יו"ד סי' קמט( 
בשם הרשב"א: "ישראל הדר בעיר שיש בה אליל, אסור לילך לרחוב שאליל שם... דנראה 

להלכה  פסקלחצר אליל"; וכך  כהולך שם כדי לעובדה, וכל שכן שאסור להיכנס לעולם
 ערוך )יו"ד קנ,א(: "מצוה להתרחק מדרך עבודת כוכבים ד' אמות". -ולמעשה השולחן

בשו"ת כתב שנוצרים אינם מוגדרים כעובדי עבודה זרה,  ,אלא שלאור המסקנה לעיל
, הואיל נוצרית להיכנס לכנסייהמותר בזמן הזה נראה שש קע( 'סי "דיעלה )יו-יהודה

א( העיד על הרב  ')סי 'כרך של רומי'שו"ת . ובעבודה זרהלנחשב  להם אינווהאליל ש
להתלמד עומדים בכנסייה מאחורי הפרגוד כדי שהיו וסיעתו  מהר"א הכהן אריאש

עובדי עבודה בגדר משמע שסברו שכשם שהנוצרים בזמן הזה אינם  .משקל המוסיקה
 זרה, כך בית תפילתם אינו בגדר עבודה זרה.
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ב מניין ובניין של האחרונים סובר שאף אם אין מגדירים את הנוצרים רועם זאת, 
. כך בבית תפילתם יש גדר של עבודה זרההנערך כעובדי עבודה זרה, הרי שלפולחן הדתי 

 : כו( 'ביד סי-חייםשו"ת )רבי חיים פלאג'י כתב 
, אכן רהזבודה עבדי ים אין לדונם לעויהגו ה...הזמן ואל יקחך לבך לומר דבז

... חשיב של קדמונים רהזבודה ועושים עבודתם זכר לע ןפילתם דמקטריתבית 
 בית עבודה זרה. 

צווה על מבן נח אין שאמרו ש אףסג( שהוסיף ש 'ציון )ח"א סי-בניןשו"ת וכן דעת 
שו"ת ג(, ,נג אלעזר )ח"א סי'-עדיין הישראל מצווה על כך; וכן פסקו המנחתהשיתוף, 

אליעזר -ציץשו"ת וקכט(  'משה )יו"ד ח"ג סי-אגרותשו"ת , מו(,כ 'סי ח"ח)עבדי -ישכיל
 ואף הוסיף להשיב 9,(ח"ב יו"ד סי' יאאומר )-יביעבשו"ת והסכים עמהם  .צא( ')חי"ד סי

, שעל כגון זה אמרו חכמים שאין ללמוד הלכה מפי 'כרך של רומי'על עדותו של בעל 
גרם להם זה מפני שלא "ש(, ואף אם נכנסו הרבנים לכנסייה, יש לומר קל,בב"ב מעשה )

או שהופעל עליהם לחץ  ,עיינו היטב בדבר, וחשבו שאפשר להתיר בזה מפני דרכי שלום
  ."כי מה לכהן בבית הקברות. וישתקע הדבר ולא יאמר... ואנוסים היו

להיכנס לכנסייה מו( ,עבדי )או"ח ח"ח סי' כ-זו, אסר בשו"ת ישכילעמדה על פי 
הלכות )ח"ו סי' קלט( שאף -נוצרית כדי לבחור בקלפי המונחת שם, וכן כתב המשנה

אסר להיכנס לחדר הסמוך לכנסייה כדי להצביע בקלפי, הואיל וגם לו יש דין של בית 
ביד סי' כו( אסר על יהודים ללוות קונסול -חייםשו"ת עבודה זרה. ור' חיים פלאג'י )

יוסף זצ"ל הרב עובדיה יצטרכו להיכנס לכנסייה, וציטט את דבריו כבוד אם לצורך כך 
לשגריר מטעם מדינת ישראל שאסור לו גם הוא יביע אומר ח"ז יו"ד סי' יב( וכתב שו"ת )

הרב להיכנס לכנסייה נוצרית כדי להשתתף בטקס אשכבה לאישיות ממלכתית. וכן כתב 
בנים הנושאים בתפקידי רבנות רשאסור לאומר ח"ב יו"ד סי' יא( -יביעשו"ת )יוסף 
כנסיות. לדעתו, אף שחכמים התירו המתקיימים בלהשתתף בטקסים ממלכתיים  בחו"ל

 דברים רבים מפני שלום מלכות, לא נכלל בהיתר זה האיסור להיכנס לכנסייה:
אף על פי שמצווה לרוץ לקראת מלכי אומות העולם, וגם דוחים איזה 

מכל מקום כשיש שם עבודה זרה וקטורת  איסורים מדרבנן משום מצוה זו...
אין ללכת שם. וקל וחומר לרב בישראל שילך לשם )עם פמליית משרד  -שלהם 

הרבנות( בתלבושת רשמית ובגלימה דרבנן, הא ודאי שיש בזה ח"ו חילול ה', 
 ובמקום שיש חילול ה' אין חולקים כבוד לרב. 

דעת )ח"ד סי' מה( וקבע שאסור -יוסף גם בשו"ת יחוה ב עובדיהעל עמדתו זו חזר הר
משה -אגרותשו"ת ליהודי להיכנס לכנסייה של נוצרים אף לצורך טיול. וכך פסקו גם ב

 אליעזר )חי"ד סי' צא(. -ציץשו"ת ו( וב,)ח"ג יו"ד סי' קכט

 כניסה לכנסייה במקום חשש איבה. 2

בשו"ת עם זאת, נראה שיש להתיר להיכנס לכנסייה נוצרית במקום חשש איבה. אמנם 
 לואפיכתב שאין היתר להיכנס לכנסייה כדי לכבד גוי שנפטר, "ו ד( 'ח"ב סי)השדה -פרי

רה", והסכימו עמו עוד כמה זבודה איבה אין להתיר דבר שהוא אביזרא דע במקום
לחלק בין מקרים שונים ם(. אך נראה שיש מקום אומר ח"ז ש-יביעבשו"ת  נואחרונים )עיי

שחילק בין חשש  לב( 'ח"ג או"ח סי)אמת -זרעאיבה, וכפי שכתב בשו"ת לפי רמת החשש ל

 
יוסף הביא לעמדתו ראיה מלשון הרמ"א )או"ח קמא,א( בשם ראבי"ה והמרדכי: "צורות  הגר"ע .9

שמשתחווים להם, דינם כדין הצלם, ואסורים בלא ביטול". זאת על אף שהרמ"א פסק שהנצרות אינה 
 פולחן הדתי הנוצרי.בין המוגדרת עבודה זרה. מכאן ניתן ללמוד שיש לחלק בין עצם האמונה הנוצרית ל
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בכך ביאר מדוע התירו  נעימות.-איבה מחמת תחושת זלזול וגנאי לחשש איבה מחמת אי
, יום חגםבילד נכרית ולשאת ולתת עם עובדי עבודה זרה יחכמים במקום חשש איבה ל

  ."לא אמרינן דהוי איבה כיהו לאשבמקרים אלה חשש האיבה מוחשי יותר, "הא 

אומר )שם( כתב שהאיסור להיכנס לכנסייה במקום חשש איבה הוא -גם בשו"ת יביע
וכל המבין הדבר לאשורו יראה  ,מניעת הליכתנו לבית תפלתם לא הויא גנאימשום "ש

". מדבריו נלמד, שכאשר הכניסה לבית תפילתם איננה שאין זה אלא למצוא חן בעיניהם
כדי למצוא חן, אלא מתוך חשש לפגיעה שיש בה גנאי של ממש, או כשיש חשש לפגיעה 

, יש מקום להתיר כניסה לכנסייה. ובנידון דידן, שמדובר ובביטחונם בשלומם של הגויים
ירוע דתי בעל רגישות רבה, הרי שאם משטרת ישראל לא תאבטח אירוע זה כראוי, בא

על מעמדם של הדבר ודאי יגרום לאיבה, ועלול אף להשליך על מעמדה של מדינת ישראל ו
 ידרשומשטרת ישראל תסרב לאבטח כנסיות,  אםוסביר הוא שהיהודים בכל העולם. 

ח משטרתי בינלאומי, ומדינות נוצריות מדינות העולם לאבטח את הכנסיות באמצעות כו
במקרה לכן נראה שבעולם אף עלולות לסרב לאבטח בתי כנסת, ואין לך איבה גדולה מזו. 

 שוטרים לתוך הכנסייה לשם אבטחת האירוע.ת יוסף יתיר כניסהרב עובדיה זה, גם מעין 

 כניסה לכנסייה משום פיקוח נפש. 3

 בטחון עליית הקבר כדי לשמור על הסדר וכי ההיתר להיכנס לכנס ,לומר ניתן עוד
אלא אף  ומחשש לשלומם של המאמינים הנוצרים, איבה חששמ נובעהמתפללים אינו 

 כידועיש  ירושליםל .בכלל ירושליםהעיר והעיר העתיקה  תושבי שלנפש  פיקוח מחשש
שבה עיר העתיקה הרגיש מעמדה של בפרט ו, ביטחוני רגיש במיוחדומדיני מעמד 

 בעיר העתיקה המוניםבו משתתפים שאיבוד שליטה על אירוע  .ממוקמת כנסיית הקבר
להתפתח למציאות ביטחונית ועלול אף  ערער את האיזון הביטחוני במקום רגיש זהי

משטרה השאבטחת  פוא. נראה אכידוע במקומנו ובזמננו ,אזרחים רביםשתסכן נפיצה 
מדיני פיקוח גם אלא  ,מדין איבה רק מחויבת אינהבאירוע המתקיים בכנסיית הקבר 

 נפש. 

( שאין להתיר להיכנס לבית תפילה יו"ד סי' קמטהובא בטור )הרשב"א אמנם דעת 
 'כלל יט סי)שו"ת הרא"ש אין כן דעת אולם של עבודה זרה גם במקום חשש פיקוח נפש, 

דפי מב ,גע"ז דה זרה כדי להינצל ממיתה. וכן דעת הר"ן )להיכנס לבית עבוהתיר שיז( 
)יו"ד קנז,ג(. כל שכן להלכה ערוך -פסק השולחן ך(, וכדף יב ( והמאירי )שםגמ'ד"ה הריף 

 ,לדעת הפוסקים שהתירו להיכנס לבית תפילתם אף משום ענייני ממוןשהוא הדין 
  .ו(,יטהד"ט -ספר עקרי נוכל חשש סכנה ופיקוח נפש )עייבמקום שאין בו 

שמותר לחלל שבת ניתן להוסיף לדעות אלה את הפוסקים שהובאו לעיל, הסוברים 
יש להתיר גם הוא הדין ששנראה לדעתם , ואפילו באיסורי תורה משום חשש איבה

  לכנסייה נוצרית במקום חשש איבה. כניסה

, אם בשבת האורלהיכנס לכנסיית הקבר  חייבים שוטריםנראה כי  לסיכום הדברים
לחלל  חייביםגם  הםבמקום הצורך ו ,משום חשש איבה ואם משום חשש פיקוח נפש

  .האירועאת לאבטחת כדי שבת 

 מצַות יישוב הארץ במובנה הציבוריג. 

נראה שיש מקום לבסס את מעבר לאמור עד כה, בעניין החשש לאיבה ולפיקוח נפש, 
הוא ו, על יסוד רחב יותרגם לכנסיית הקבר בשבת האור להיכנס שוטרים לההיתר 
 כדי. הציבורית ישראל ארץ יישוב מצַות של קיום מהווההריבונות העם בארצו,   מימוש
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עסוק נ מכן ולאחר הציבורית הארץ יישוב במצַות תחילה נעסוק, זו נקודה להבהיר
 .יימהלק יש שבו ופןבא

 . מצַות יישוב הארץ1

שמצַות יישוב ארץ ישראל אינה , )מצוות ששכח הרב, עשה ד(ידועים דברי רמב"ן 
"שלא נעזבה ביד זולתנו מן  :את כיבושהכוללת רק את עצם הישיבה בארץ ישראל אלא גם 

. אמנם נחלקו אחרונים בדעת רמב"ן, אם ... ולא נניח ממנה מקום"או לשממה האומות
כוונתו שבעצם הישיבה בארץ אנו גואלים אותה משממותה ומהגויים היושבים בה, או 

 ספר א, שער א,א()חמדה -ארץשמא כוונתו להקמת מערכת שלטון ריבונית בארץ. בספרו 
כיבוש להרמב"ן היא  כוונתכל הכרח לומר ששאין העלה הרב שאול ישראלי זצ"ל 

אולם ישנם אחרונים הסוברים שכוונת רמב"ן היא להקמת , מעות של שלטון וריבונותבמש
 ופרים סי' יד(: ס-צדוק הכהן מלובלין )דבריכך כתב הרב  10מערכת שלטונית בארץ.

אין נקרא ישוב אלא בישיבה בשלווה... והיינו שהם אדוני הארץ... בשלווה 
מקדש קיים. ומשחרב בית ובממשלה, דזה נקרא ישיבה, והיינו בזמן שבית ה

גם היושבים בה אין נקראין יושבי הארץ, ואין  ,שלא גלו ממנה יפל עף המקדש, א
"ל, ולהם ישיבה בה, מאחר שהם עבדים למלכי העמים המושלים שם, כמונו בח

 אין זה נקרא ישוב שיושבים בה בישיבה, רק גרות בעלמא, ולא מקיים וישבתם. 

 : מלכו יו"ד סי' סו(-התבטא בצורה דומה )שו"ת ישועות ישראל יהושע מקוטנא גם הרב
גם לפי דעת הרמב"ן שחשב זאת למצוות עשה, מכל מקום בעיקר המצווה אינו 
אלא הירושה והישיבה כאדם העושה בתוך שלו, לכבוש ארץ ישראל שתהיה 

    .תחת ירושתנו

שני  קיימים לעל פי שיטה זו, מקובל לומר בדעת רמב"ן כי במצַות יישוב ארץ ישרא
לעלות לארץ ישראל ולהתיישב  ,מצווה פרטית המוטלת על כל אחד ואחד : )א(היבטים

 11מצווה ציבורית שמשמעותה כיבוש הארץ על ידי הכלל והקמת שלטון יהודי.)ב(  ;בה
 -אך בימינו ארץ, הת יישוב וַ הציבורי של מצ ההיבטבזמן הגלות נמנע מאתנו לקיים את 

 12חזר היבט זה וניעור. -ו עם שיבת ישראל לארצ

ריבונות העם היהודי בארץ ישראל היא אפוא קיום של מצַות עשה. האם קיום 
המצווה נפגע בכך שמדינת ישראל מחויבת לחופש פולחן דתי, ואין היא מונעת עבודה 

 זרה בארץ ישראל?

 . חופש הפולחן הדתי2

נכתב עוד במגילת  כך .כידוע, מדינת ישראל מחויבת לעיקרון חופש הפולחן הדתי
תשמור על " ו"תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבותהעצמאות, כי המדינה "

 
-זה, ידוע שערי ישראל קרויות "חרבות" אף אם דרים בהן יהודים, אם אין עליהן שלטון יהודי )משנה עיןמ  .10

,ב(. מכאן שהריבונות היא המגדירה את יישובה של הארץ. וראו: הרב זלמן קורן, "ממלכתיות תקסאברורה 
 .181גוי קדוש, מעמ' ו כהניםמשמעויות הלכתיות", בתוך: הרב יהודה שביב )עורך(, ממלכת  -ישראלית 

 .402ראו למשל: הרב יעקב אריאל, "מאבק ימית בראי ההלכה", תחומין ג   .11
הזה, אבל היא נמנעת  החל בגלות ישראל לכל כוללת מצוה אינה זו ראו שו"ת רשב"ש סי' ב, שכתב ש"מצוה  .12

-בכלל", אך מובן ממנו שלאחר תום הגלות שב ההיבט הכללי של המצווה לתוקפו. וראו גם בשו"ת ציץ
ון שהחלק שבידינו כבר נכבש, וישנם החושבים שמכיהמשפט פי"ב, שכתב: "-אליעזר ח"ז סי' מח, אורחות

התיישב בו, כיון שבין כך הוא כבר תחת הוצא מיד העכו"ם והוא ברשותנו הבלעדית, אין יותר חיוב לעלות ול
". מדבריו עולה שקיימת גם מצַות כיבוש הארץ בהיבט של הכלל, והיא רגלינו. אבל טעות גדולה בידם

 מתקיימת בעצם העובדה שמדינת ישראל היא מדינה ריבונית.
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זרוע של מדינת ישראל, שהיא  ,משטרת ישראל ".המקומות הקדושים של כל הדתות
המוגדרים  והיא הגוף האחראי לאפשר חופש פולחן זה לכלל בני הדתות, כולל אל

 כעובדי עבודה זרה. 

דברים יב,ב( לעקור עבודה זרה )לכאורה נוגדת את ציווי התורה בימינו מציאות ה
חלה רק ת עקירת עבודה זרה וַ שמצהעלה בספר החינוך )מצוה תלו( אך . ארץ ישראלמ

מדינת ישראל  בימינו י,ו(.ע"ז לעשות זאת, וכך גם דעת הרמב"ם )הל'  כשיש כוח בידינו
נראה ומסיבה זו יבת לחוק הבינלאומי של חופש הפולחן הדתי לבני כל הדתות, מחו
  13.העבודה הזרה מארצנות עקירת מצוַ את אין כוח בידינו לקיים ש

ת שלא ניתן לקיים בה את מצוַ  ,אלא שעדיין יש הבדל בין הכרה במציאות הקיימת
ות אלה גם בשבתות עקירת בית עבודה זרה, לבין פעילות אקטיבית של שמירה על מקומ

. כדוגמה לכך נזכיר את דברי הריא"ה ובמועדים כדי שיוכלו לקיים שם את פולחנם הדתי
, לא עשהתל ואב סוף סוף העבירה על מצוה זו היא בש(: "175הרצוג )תחומין ב, עמ' 

משטרת מדינת העם היהודי תאבטח בקום עשה פולחן אם כן ייתכן ש". כיצד בקום ועשה
קיום פולחן של  האםלברר גם יש מקום ובנוסף לכך,  14זרה בארצנו?דתי של עבודה 

 ?הציבורי במובנה הארץ יישוב מצַות בקיוםעבודה זרה בארץ ישראל אינו פוגע 

 ריבונות בשטחי יהודה ושומרוןה. 3

של קיום מצַות יישוב הארץ הציבורית במקומות שבהם הריבונות  -שאלה דומה 
בשטחים מתקיימת מצווה זו אם הבפוסקים בהקשר אחר: נדונה  -אינה מלאה 

 
זרה העבודה הביעור  , שתלה את מצַות(54בעניין זה יש לציין את עמדת הרב שאול ישראלי )תחומין י, עמ'  .13

אינו נחשב עצמו הנוצרי הפולחן גם עובדי עבודה זרה, כהנוצרים אינם מוגדרים במצַות הריגת עובדיה, ואם 
אין לדחות בקנה דעת הרמ"א והני , אך כתב ש"עבודה זרה. הרב ישראלי ציין שאין כן דעת רוב הפוסקיםכ

קבע שהנוצרים אינם עובדי עבודה זרה "וכל  (175' הרצוג )תחומין ב, עמיא"ה הרגם דסבירא להו כוותיה". 
ביעור הפולחן הנוצרי ולאחר מכן טען שניתן להעמיד את מה שנאמר על המוסלמים סובב גם עליהם", 

לפחות בגדר ספק: "הואיל ואינו ברור שמוטלת עלינו מצוה זו מן התורה, וכיון שזה ספק, אפילו יהא זה 
זה לכל עם ישראל נסמוך על רבינו הגדול ז"ל שספק מן התורה לקולא, ספק דאורייתא, בשעת הדחק גדול כ

 ואיסור שאינו של תורה מתירים מפני איבה".
הרצוג )תחומין שם( טען שכיוון שקיום הריא"ה בסוגיה זו כבר עסקו רבים וטובים. הרב הראשי לישראל   .14

הוא מתן זכויות למיעוטים, כולל לקבלת הכרה זו אחד התנאים ומדינת ישראל תלוי בהכרה בינלאומית, 
עובדי עבודה זרה, הרי שהראייה הממלכתית הרחבה מחייבת להשתמש בסוגיה רגישה זו אף בפתרונות 
הלכתיים דחוקים: "ניתנת לנו האפשרות לקבל מהאומות כוח להקים בארץ ישראל מדינה יהודית, אך 

בדי אלילים )ובלבד שאין עבודתם מפריעה את קיום המוסר בתנאים שנסבול בני דת אחרת, יהיו אפילו עו
. מה עלינו לעשות? להגיד לאומות: ..הכללי ואת החוק המוסרי(, שישבו בארצנו ויקיימו את הפולחן שלהם

אין אנחנו יכולים לקבל את התנאי הזה, מפני שתורתנו הק' אוסרת על ממשלה יהודית להתיר הישיבה 
לעובדי אלילים ונוסף על זאת היא אוסרת עלינו להרשות פולחנם בארצנו בארצנו לנוצרים ומכל שכן 

ואוסרת עלינו להרשות להם לרכוש קרקעות? דומני שלא ימצא רב בישראל בעל מוח ובעל שכל ישר שיסבור 
 .". ..שעלינו להשיב כך, כלומר שזוהי חובתנו מדין תורתנו הקדושה

תמודד עם סוגיה זו על פי העיקרון של החובה המוסרית של לעומתו, הרב חיים דוד הלוי )תחומין ט( ה  
המדינה כלפי אזרחיה, ודחה את השימוש במושג ההלכתי "דרכי שלום" השייך לדעתו אך ורק למציאות 
הגלותית: "ברור כבר בהשקפה ראשונה ש'דרכי שלום' שנזכרו בהלכה רובם המכריע הם ביחס לגויים אשר 

בקרבנו בארצנו בתקופות מסוימות. מעתה, כיצד עלינו להתייחס במציאות בקרבם חיינו בגלות, או שחיו 
חיינו במדינת ישראל להלכות ולעקרונות שנקבעו לכתחילה 'מפני דרכי שלום' בלבד, כאשר במגילת 
עצמאותה נאמר מפורש: 'תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין'. 

בישראל חייבת לכל אזרחיה, גם גויים, את כל מלוא הזכויות המוענקות בחוק ליהודים,  ומכאן שהממשלה
 כדלהלן.שם. אנו הלכנו בסוגיה זו בדרך אחרת, עיינו ואין מקום וצורך יותר לנימוק 'מפני דרכי שלום'", 
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שהשליטה בהם היא צבאית בלבד, מבלי שמדינת ישראל החילה בהם את המשפט 
 הישראלי, ואומות העולם אינן מכירות בכיבוש הישראלי עליהם.

מדינת ישראל הצעירה כאשר מלחמת השחרור, עלתה לראשונה לאחר לה זו שא
כבשה שטחים שעל פי תכנית החלוקה של האו"ם היו מחוץ לגבולות המוסכמים. הרבנים 

צבי, זרעים סי' -הראשון לציון הרב בן ציון חי עוזיאל )הר -הראשיים לישראל בתקופה זו 
יצחק סי' לח; פסקים וכתבים ח"ג -הרצוג )היכליח( והרב הראשי לישראל הרב יצחק 

חלות הכיבוש נובעת מחוקי אין דין כיבוש בשטחים אלו. לדבריהם, סברו ש -לז,ד( 
ועל כן שטחים שמדינות העולם אינן מכירות בהם כחלק המלכות המקובלים בין העמים, 

יל , אין להחעליהםממשלת ישראל אינה רואה עצמה כבעלים ממדינת ישראל, ואף 
 מבשר ח"א סי' מז(.-גם מה שכתב הרב משולם ראטה בספר קול נועליהם דין כיבוש )ועיי

זצ"ל יוסף  הר"ענראה לכאורה לצרף לשיטתם את עמדתו של הראשון לציון 
יהודה שבין הנימוקים ההלכתיים לתמיכתו במסירת שטחי  ,(34-47עמ'  י, )תחומין
  (:44עמ' כך )שם, כתב  הסכם שלום,במסגרת ושומרון 

 ביהודה השטחים תושבי הערבים את לגרש בידינו אין היום שלנו בכיבוש והרי
 לנו .. ואין.ובטירותיהם בחצרותיהם קבע ישיבת יושבים והם, ועזה שומרון
 בתוכם לעבור אפילו אפשרות שום בלא, בלבד צבאי שלטון אלא עליהם
, הכיבוש תמצוַ  בכלל אינו שזה ובוודאי בתוכם, להתיישב שכן וכל, בבטחה
 .ן"הרמב דיבר שעליו שלו בתוך העושה כאדם

שאיננו ( כי העובדה 48-61שם, עמ'  הר"ש ישראלי )תחומין כתבעל דברים אלה 
ת כיבוש, מצוַ פוגמת בקיום שטחי יהודה ושומרון אינה יכולים לגרש תושבים ערבים מ

שישבו בשקט, ויקבלו אין לנו כל עניין בגירוש ערבים, אלא " (א)וזאת משתי סיבות: 
מדינת ישראל לאמנות מחויבותה של  )ב( ;"עליהם החובות שישנם על כל אזרח במדינה

 ת הכיבוש אלא אף מחזקת אותה: שאינה מחלישה את מצוַ  לא זו בלבד - אומיותבינל
בחוקים בינלאומיים, וכל ובכלל, לא מובנת טענה זו. דברים אלה מעוגנים הם 

ינות בקבלת הסכמה כללית, יאומה, ואפילו המדינות החזקות ביותר, מעונ
למען המעיט עד כמה שניתן מלחמות מן הארץ בין מדינה ומדינה ובין עם ועם. 

 ? פגם עצמאות המדינות כולן בכל מקום שהםית הזדי יל והאם ע

ל גם אינה רשאית לגרש אזרחים מכוח אמנות בינלאומיות מדינת ישראכך,  לענוסף 
שטחים אלה, המוכרים על ידי אומות העולם בגם האם מתוך השטחים שבריבונותה. 

על הערבים אזרחי ת כיבוש לדעת הר"ע יוסף? מצוַ  מתקיימת איןכשטחי מדינת ישראל, 
נתק מעל המדינה יאם גם הללו יתעוררו ויתבעו לה"והמדינה כתב הרב שאול ישראלי: 

אחיהם שמעבר לקו הירוק, גם כאן צריך למלא מבוקשם, והכל משום חשש ולהצטרף ל
 15"ואנה אנו באים? פש?נח של פקו

שבספרו  ,ל"זצ פרנק פסח צבי הרבדעת ניתן לצרף לדעתו של הרב שאול ישראלי את 
דחה את  (ז סי' צבי-הר, השביעית אוצר, ציון-קט; כרם יו"ד סי'; יח סי' )זרעים צבי-הר

עוזיאל לגבי השטחים שנכבשו במלחמת השחרור וסבר שגם אם אין הרבצ"ח עמדת 

 
ת מב"ן שמצוַ חמדה הסובר שאין כל הכרח לומר בדעת ר-לעיל ציטטנו מדברי הרב שאול ישראלי בספרו ארץ .15

יישוב הארץ כוללת הקמת מערכת שלטונית ריבונית, ואילו בתגובתו לדברי הר"ע יוסף נראה שדבריו 
הקמת מערכת שלטון וריבונות. על השינוי בשיטת הרב ההבנה שקיום מצווה זו הוא אכן במבוססים על 

יחסו ההלכתי של הרב " ,יהרב חיים בורגנסקוכיבושה, ראו: ת יישוב הארץ שאול ישראלי ביחס לגדר מצוַ 
 .241 ישראל כב )תשס"ג(-דיני", ישראלי לסוגיית החזרת השטחים
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הכיבוש: חלות , אין זה מערער את עצם כחלק משטחההמדינה רואה שטחים שנכבשו 
 כלום משמש אינו זה, רשום האויב רכוש שהם עליהם מצביעה שהממשלה מה "ולדידי
-הפסקיך סוברים גם כ. תורה" על פי ורגמ קנין שהוא, מלחמה כיבוש של כוחו להתיש

 . (א סי' א"ח) אברהם-הדבר הלכות )ח"ב דף לח( ובעל

-23עמ'  ,אברהם שרמן )תחומין טו בי פסח פרנק הובאו במאמרו של הרבדברי הרב צ
 הפקר הלכות מ")חו 'שולחן ערוך הרבו' (א,כו קדושין) המקנהבעל שהוסיף שגם  ,(30

בעל אפילו קניין, יוצר חלות של סוברים שעצם הכיבוש במלחמה  (ג סעיף גבול והשגת
. , ובלבד שמדובר במלחמה מוצדקת מבחינה מוסרית וחוקיתו של הכובשכורח

, ועל כן יש תוקף הכיבוש נובע גם מחוקי המלכות המקובלים בין העמיםלדבריהם, 
 .עמיםמלחמת הגנה, שהיא מלחמה המקובלת בין הבשטחים שנכבשו תוקף לקניין 

כשיש גמירות רק וקניין פרנק, שגם לסוברים שכיבוש יוצר בעלות הרצ"פ עוד הוסיף 
של הכובש, יש לומר שהמבחן לכך הוא ההתנהגות המעשית בשטח. וביאר דבריו דעת 

והכיבוש שכאשר המדינה כובשת שטח שאין לה כל עניין בו,  ,הרב אברהם שרמן )שם(
הרי לבנון,  מלחמתבו פוריםיהכ יום מלחמתב צר אך ורק מתוך מלחמת הגנה, כגוןנו
לעומת זאת,  ישראל. ארץ יישוב תהפקעת מצוַ משטח זה אינה נחשבת כ נסיגהשה

וש זה, בכיברשמית לא הכירה אף שהמדינה  - מלחמת ששת הימיםב בשטחים שנכבשו
ועל כן אלפי יהודים, -הם יושבים מאותשבעשרות יישובים  ההיא הקימה בשטחים אל

 של מתוקפה גורעת אינה, קניינית פעולה בכיבושיה להכיר שלא הממשלה "מדיניות
 בשטח".  המעשית ההתנהגות

ת ( על עמדת הר"ע יוסף ביחס למצוַ 1 'הע ,העיר הרב אברהם שרמן )שם מתוך כך
את  בשטחי יהודה ושומרון, שמלבד שהיא מנוגדת לעמדת הפוסקים הרואיםהכיבוש 

גם לדעת המחייבים גמירות הרי שקניין, של מעשה כ מלחמת הגנההנולד מ הכיבוש עצם
שטחים אלה קניין ובעלות, מייחסת לשהמדינה מבחינה מעשית ברור דעת של הכובש, 

 "?בושת כי"וכיצד זה ניתן לומר שאין בחבלי ארץ אלה מצוַ 

 עבודה זרהבהם יש ששטחים . 4

האם הריבונות הישראלית וקיום מצַות יישוב  -נשוב לשאלתנו אלו  דבריםלאור 
ם יהיהם ובטירותמאמינים נוצרים בחצרותבהם יושבים ששטחים בהארץ נפגמים 

  .בכנסיות המוגדרות כבתי עבודה זרה, כגון בעיר נצרת וכד'פולחן דתי ומקיימים 

שבני מיעוטים הגרים במדינת כל זמן הסובר ש ,של הר"ש ישראליעל פי סברתו 
ישראל מחויבים לחוק ולחובות האזרחיים, בעצם ישיבתם בחצרותיהם ובטירותיהם 

כנסיות לגבי הוא הדין גם ש, נראה ת יישוב הארץ ובריבונותאין כל פגיעה במצוַ 
כל מקום שלא ניתן הסובר שב ,פולחן דתי נוצרי. אולם לדעת הר"ע יוסףבהן שמתקיים 
שהוא הדין לגבי לכאורה , נראה יישוב הארץת מצוַ  מתקיימת, לא מהארץ לגרש גויים

 (: 44ת התורה, וכלשונו )שם עמ' כמצוַ  כנסיות שלא ניתן לאבדן
 ידי על ומוגנות, יעמודו עמדם על שלהם זרה עבודה של הכנסיות ואפילו

 בכלל זה שאין וברור. העולם אומות מיראת זה וכל. פה פוצה ואין, השלטונות
 16.ן"הרמב דברי לפי התורה ציותה שעליו, כיבוש מצות

 
, שיש לקרוע בראיית ירושלים בימינו, אף שהיא תחת ריבונות יהודית, שכן אוירבך"ז הרשזה כתב  מעין  .16

"חושבני דכל זמן שרואים עדיין בעיר הקדש והמקדש כנסיות של נכרים וגם קברי עכו"ם וכו', ואין אנו יכולים 
 ריוןהקריט שלדעתו ייתכן אך(. עגשלמה ח"א סי' -רבנה" )שו"ת מנחתולמעקר פולחנא נוכראה, עדיין היא בח

 .לענייננו ראיה מכאן להביא אין כך ואם, יהודה ערי על לקריעה בניגוד, הריבונות אינו ירושלים על לקריעה
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המציאות המורכבת שלדעתו אולם אם נדקדק בדברי הר"ע יוסף, נוכל לשים לב 
ת הכיבוש, אלא רק מצוַ קיום ת כליל את אינה מבטל נמצאת בה מדינת ישראלש

 הנעשה כל על מלאה שליטה לנו שאין, שלנו : "בכיבוש, שהרי כתבמחלישה את תוקפה
התורה" )שם(. כך כתב גם בנוגע  עליו שציותה גמור לכיבוש נחשב לא, בשטחים

 (: 37למחויבות של מדינת ישראל לאמנות בינלאומיות לחופש הפולחן הדתי )שם עמ' 
 הנוצרים של הכנסיות על ולשמור להגן, בינלאומי חק מכח, ישראל ממשלת על

 אף, שלהם לפולחן ומיוחדים זרה עבודה בתי שהם פי על אף, ישראלבארץ 
 אותה... שנאבד עד אחריה ולשרש ומשמשיה זרה עבודה לאבד התורה מן שמצווה
 . ל"צה חיילי ידי על שנעשה הכיבוש תוקף ההלכה מצד מחליש שזה בוודאי

שקיום המלמד  ,ביטוי "מחליש מצד ההלכה את תוקף הכיבוש"את ההרב נוקט 
רמב"ן שיטת הפי  לעת הכיבוש לא בטל לגמרי. אם כן, נראה שגם לדעת הר"ע יוסף, מצוַ 

ת ישראל מדינמתקיימת על אף שת כיבוש הארץ, מצווה זו שיש בזמן הזה מצוַ הסובר 
 17לאומיות ואינה יכולה לאבד עבודה זרה מארצנו.נמחויבת לאמנות בי

 רההארץ ופעילות המשט יישובת מצוַ  .ד

לאחר שהסקנו כי מצַות יישוב הארץ במובנה הציבורי מתקיימת גם במקומות 
שהריבונות עליהם אינה מלאה, אלא כפופה להתחייבויות שהמדינה נטלה על עצמה 
משיקולים מדיניים מכוח אמנות בינלאומיות,  עלינו לברר באילו דרכים מתקיימת 

"שלא  -המצווה על ידי רמב"ן  אם הגדרתהיש מקום לשאול מצווה זו בפועל. בפרט, 
מתקיימת רק על  - ... ולא נניח ממנה מקום"או לשממה נעזבה ביד זולתנו מן האומות

או , המונעים שלטון זר במקומות הנתונים לשליטת מדינת ישראל, צבאכוחות הידי 
 היא קיום של מצווה זו.הסדר הציבורי החוק ושמירת ה למשטרהגם פעילות מא ש

 לפעילות בטחונית. חילול שבת 1

על  .נראה שניתן להשיב על שאלתנו מסוגיית ההיתר לחלל שבת בעיר הסמוכה לספר
גם כדי להילחם מחללים את השבת הסמוכה לספר בעיר  ,מה,א()עירובין בגמרא הפי 
שמא "החשש מ נובעשההיתר לכך  ביאר רש"י שם .על עסקי תבן וקששבאו רק אויבים ב

משמע שלדעת רש"י ההיתר לחלל . "פניהםליכבש התהא הארץ נוחה ל ילכדוה ומשם
 'הראב"ן )סי אמנם. כיבוש הארץמצַות את השבת אינו משום פיקוח נפש, אלא משום 

 קמט( 'יג, וסי,פד 'האור זרוע )ח"ב סישהחשש הוא משום פיקוח נפש, אולם  קסג( פירש
 (:45י, עמ' וכך כתב הרב עובדיה יוסף )תחומין  18.כתב כדעת רש"י

 
כיוון שהמושג "ריבונות" אינו מוגדר בהלכה, נראה פשוט שהגדרתו שאובה בכל דור  )י.ב(: עורך הערת]  .17

ממנהגי האומות. אם בעבר הריבונות התבטאה במתן הגנה מפני פולשים חיצוניים בלבד, הריבונות בימינו 
כוללת דאגה לצרכים נוספים של האזרחים, כמקובל בעולם. פרשת המלך בתורה פותחת בבקשת עם ישראל: 

,יד(, ומכאן שבעניינים אלו יש משקל רב לנוהג יז" )דברים אשר סביֹבתי הגוים ככלעלי מלך  אשימהואמרת "
ידי -על מוגבלת שטחיהן על המדינות כל ריבונות, בימינו,ה(. טדבר בראשית -המקובל בעולם )ראו העמק

 הריבונות לעוצמת טיןלחלו זהה בירושלים הישראלית הריבונות עוצמת זו ומבחינה, בינלאומיות אמנות
, בדיוק כשם הריבונות את מחלישה אינה הבינלאומיות לאמנות שהמחויבות נראה, כן על. ברומא האיטלקית
 לדיני והמחויבות, מקרקעין על הפרטי הקניין תוקף את מחלישה אינה והבנייה התכנון לדיני שהכפיפות
 כמו הקניין, גם הריבונות אינה אבסולוטית.[. ממון על הפרטי הקניין תוקף את מחלישה אינה המסים

דחת בעיר יאין עושים עיר הנהקובעת כי בסנהדרין )טז,ב( הוכחה נוספת לדברינו ניתן להביא מהסוגיה   .18
. גם כאן לא מוזכר השיקול ויבואו ויחריבו את ארץ ישראלגויים שמא ישמעו והטעם הוא הסמוכה לספר, 

ואין : "ד,ד(ע"ז  'הרמב"ם )הלמוכח מלשונו של  ךוכצַות יישוב הארץ. של פיקוח נפש, אלא השיקול של מ
 ".ויחריבו את ארץ ישראל "םדחת בספר כדי שלא יכנסו עכויעושין עיר הנ
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 והנה אף לפירוש רש"י והאור זרוע שפירשו, שמשם תהא הארץ נוחה ליכבש
לפניהם יש לומר, שאין זה מטעם פיקוח נפש, אלא משום מצות הכיבוש 
עצמה. שכיבוש ארץ ישראל דוחה שבת, וכמו שאמרו בשבת )יט,א(: "עד רדתה 

ומ"ק אפילו בשבת". ולא נכבשה יריחו אלא בשבת )ירושלמי שבת פ"א ה"ח 
ון פ"ב ה"ד(. וכן פסק הרמב"ם )בסוף פרק ב מהלכות שבת(. וכן ראיתי להגא

פענח על הרמב"ם )הלכות שבת ב,כג( שכתב, דעיר -הרוגאצ'ובי, בספר צפנת
הסמוכה לספר, אין זה מגדר פיקוח נפש, אלא רק משום כיבוש, והרי 

 במלחמת חובה מותר אפילו להתחיל בשבת, כדאיתא בירושלמי, ע"ש.

-ותכתב הרב ראובן מרגליות )מרגליפענח שהוזכרו בדברי הרב יוסף -על דברי הצפנת
השולחן -ערוךוכן משמע מהים סנהדרין כו,א(: "וזהו יסוד חשוב בהלכות מדינה". 

שכתב: "ובזמן שבית המקדש היה קיים, ובאו לעיר ספר העומדת על  (או"ח שכט,ט)
הגבול, אפילו לא באו אלא על עסקי תבן וקש, מחללים עליהם את השבת. שעיר כזאת, 

 .את כל הארץ" לכבושאם יכבשוה, יהא נוח 

)ח"א מלחמה -גם הרב הראשי לצה"ל, הרב שלמה גורן, סובר כן, וכתב בספרו משיב
מלמד על המהפסוק "וחי בהם", אינו רק שהמקור להיתר להילחם בשבת עמ' פח( 

, המלמד על "עד רדתה"מהפסוק גם אלא ההיתר להילחם בשבת משום פיקוח נפש, 
 מדיני כיבוש הארץ: היתר זה 

רש"י הנוהגת לדורות לדעת הרמב"ן... וכמו שמסביר  שכיבוש הארץ היא מצוה
לפי שחביבה נפשן של ישראל  ,דוחה שבת פיקוח נפשב( הטעם של )יומא פב,

לפני המקום יותר מן המצוות, אמר הקדוש ברוך הוא, תבטל המצווה ויחיה 
על כל הנספח עליה, וחביב שלטונם של ישראל על ארץ ישראל , כך נראה שזה

 .ה של שמירת שבת אחתיותר מן המצוו

חיצוניים, רק מול איומים אינו שהמאבק על קיום מדינת ישראל  ,הרב גורן עוד כתב
המבקשים לפגוע באזרחים טרוריסטים תוך גבולות המדינה, כגון גם מול איומים מאלא 

מגדירה או בסמלים לאומיים הנמצאים בתוך מדינת ישראל. מציאות זו לדעת הרב גורן 
 את מדינת ישראל כולה כעיר ספר.

המוביל הארצי לאבטח גם בשבת את  הרב שלמה גורן לצה"לקרון זה התיר יעל פי ע
אבטחת אירועים  התירו(. כמו כן,  סי'"א חמלחמה -משיב) מפני חבלת טרור והרעלה

 ,ציבוריים גדולים בשבתות על ידי הג"א )=הגנה אזרחית(, כגון משחקי כדורגל וכד'
"שכל עוד המחבלים פעילים נגד היהודים ומדינתם, נידונה כל המדינה כעיר היושבת על 

אירועים ציבוריים גדולים  ואאבטחת משחקי כדורגל שעל אף  ,זאת .ז( )שם סי' הספר"
לשוטרת צבאית לנסוע הרב גורן כמו כן, התיר לה צבאית מובהקת. בשבת אינה פעו

 גם אם הם רחוקים מהגבול באופן יחסי,"בשבת כדי לאבטח הפגנה של בני מיעוטים, 
במקום חשש גם ט( ש ורן )שם סי'כך, כתב הרב ג לענוסף  .יז( נדונים כערי ספר" )שם סי'

 הסתננות לשם גניבה, יש להתיר חילול שבת: 
סתננות לשם גניבת רכוש בלבד, מאחר והיא מכוונת בראש וראשונה נגד שכל ה

אין כל הבדל בין כשהמארבים ולחם נגדה בשבת. יישובי הספר, מותר להי
מבוצעים ליד הגבול או במרחק ממנו... נוסף על כך יש להוכיח שכיום כל ישוב 

ינה במדינה נדון כישוב ספר... כמו כן ישנם מיעוטים היושבים בתוך המד
 .שבחלקם הגדול הם עוינים את המדינה, לכן יש לדון כל ישוב כיושב על הספר

רק מתקיימת אינה הציבורי ת יישוב הארץ בהיבט אם כן, מדין עיר ספר נלמד שמצוַ 
לחימה צבאית מול אויב המאיים לפרוץ את גבולות המדינה ולכובשה, אלא גם בפעילות ב
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לכן מותר לפעול גם בשבת כדי לשמור נגד טרוריסטים. ביטחונית בתוך גבולות המדינה 
, וזאת לא רק מפני חשש על שלום האזרחים ועל הריבונות ובטחון הפנים של המדינה

 .  הארץ במובנה הציבורי כנלמד מהפסוק "עד רדתה"לפיקוח נפש אלא מפני מצַות יישוב 

 היתר המלחמה בשבת מדין "עד רדתה":  ל, עאמת )שבת יט(-שפתכדברינו כתב ה
 )="עד רדתה"(? למה לי קרא ןכם דא ,ונראה דוודאי לא מיירי בדאיכא סכנה

ההפסק  דייל אלא שע ,דמיירי היכי שידינו תקיפה ריך לומרצ ורחךכל וע
 .ואתי קרא לומר דהכיבוש דוחה שבת ,הכיבושבשבת יתבטל 

רק אינו חל להילחם בשבת ההיתר הפסוק "עד רדתה" מלמד ש ,אמת-לפי השפת
ואין חשש לסכנת נפשות, וזאת כדי  ידינו תקיפהשבשעת סכנה או חירום, אלא גם בזמן 

 19.הכיבושכדי לקיים את מצַות הריבונות ושמור על ל

לאור דברים אלו התיר הרב שלמה אבינר )עם וארצו ח"ג סי' פט; יש"ע ימינו כסלו 
תשנ"ב( פעולות ביטחוניות בשבת בהתקוממות הפלשתינים באינתיפאדה הראשונה )סוף 

תחילת שנות התשעים(, על אף שההתקוממות הפלשתינית בעיקרה  -שנות השמונים 
קי תבערה, ולא היה מדובר באירועים כזריקות אבנים ובקבו ,הייתה בשימוש בנשק קר

שהיוו סכנה קיומית למדינת ישראל. עוד הוסיף בהקשר זה הרב אבינר, שלא רק פעולות 
צבאיות מותרות מדין "עד רדתה", אלא יש להתיר בשבת אף פעולות אזרחיות אם מגמתן 

ולות אם כך, אין הבדל בין פעולות צבאיות מובהקות ובין פעהיא חיזוק כיבוש הארץ: "
 א, עמ' ק(: ח"מלחמה -)משיב גורן " )שם(, והסתמך גם על מה שכתב הרבאזרחיות

אינו מוסב רק על כיבוש הארץ בדרכי לחימה, וכי  'עד רדתה'הנלמד מההיתר 
הגורם להיתר זה אינה מצוות הלחימה או פיקוח נפש כל שהוא במלחמה, אלא 

לכן לא רק כיבוש מצוות כיבוש הארץ והתנחלותנו בה היא הדוחה שבת, ו
בדרכי לחימה דוחה שבת, אלא גם גאולת הארץ בדרכים אזרחיות והתנחלות 
על הקרקע שמטרתה מניעת אפשרות להשתלטות הגויים עליה, גם היא דוחה 

 שבת מטעם 'עד רדתה' אפילו בשבת. 

כל מקום בשבת עם כלי נשק בטייל לאזרחים להתיר מטעם זה הרב שלמה אבינר 
 . עירובתחום ה, גם מחוץ לשמעות של כיבוש הארץלטיול מבו יש ש

לברכה ח"א -ספרי טל נוינר )עיישל הרב שלמה אבזה רבים השיבו על היתרו לא שא
ת כיבוש הארץ לפעולות בעיקר משום שלא ניתן להשוות פעולות אזרחיות במצוַ  ,(מג סי'

 
אכן, פוסקים רבים סוברים שההיתר לחלל שבת לצורך מלחמה בגויים הבאים על עסקי תבן וקש בעיר   .19

, וגם הרמב"ם קסג( 'הראב"ן )סיהסמוכה לספר הוא משום פיקוח נפש, ולא משום הלכות כיבוש. כך כתב 
-גם השולחן)הל' שבת ב,כג( לא כתב במפורש שההיתר לחלל שבת על עסקי תבן וקש נובע ממצַות כיבוש. 

ערוך פסק בשולחנו הטהור את ההיתר לחלל שבת על עסקי תבן וקש בעיר הסמוכה לספר, וכיוון שהוא לא 
 "עעסק בספרו ההלכתי בהלכתא למשיחא, ובתקופתו הלכות כיבוש וריבונות לא היו רלוונטיות, דייק הר

זאת, עדיין ייתכן שהשו"ע ושאר (. עם 46יוסף בצדק כי הטעם לדעתו הוא משום פיקוח נפש )תחומין י, עמ' 
הפוסקים לא שללו את הטעם המובא ברש"י, משום כיבוש הארץ, אלא שבהיעדר שלטון יהודי סברו שעל כל 
פנים יש להתיר חילול שבת משום פיקוח נפש וסכנת נפשות. אולם ייתכן שגם הם מסכימים לטעם של כיבוש 

וביאר על פי זה את הדוגמה המובאת  ,ג(כשבת ב,הל' )ח פענ-וריבונות. כאמור לעיל, כך כתב במפורש הצפנת
"כגון נהרדעא" הנמצאת בבבל, שאין לה כל קשר להלכות כיבוש, וזאת  -בתלמוד )שם( לעיר הסמוכה לספר 

כדי ללמד שבמקום שאין בו מצַות כיבוש, ההיתר הוא משום פיקוח נפש. מעין זה כתב הרב שאול ישראלי 
 ...אינו בא אלא להוסיף נימוק נוסף לעיר הסמוכה לספרתכן שפירושו של הראב"ן "(, שיי58)תחומין י, עמ' 

ין של ישגם בנקטו שהסכנה בעיר הסמוכה לספר היא גם מצד הסכנה שבעצם שלילת הממון שיהפך לענ
 ."העכו"ם דייל נפשות, אינו חולק על רש"י מצד הסכנה של כיבוש המקום ע
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שהם באי כוחה שלכוחות הביטחון, מקורות אלה יתן ללמוד מראה כי נאולם נ .תצבאיו
חיזוק הריבונות מותר לבצע גם בשבת ובמועדים פעולות שמטרתן של מדינת ישראל, 

 , וזאת מכוח מצַות יישוב הארץ במובנה הציבורי.הישראלית

 להגנה מפני טרוראחריות המשטרה . 2

מימוש הריבונות? של מצוות יישוב הארץ במובן יש משום האם בעבודת המשטרה 
היא מטפלת בתלונות משום כך  .תפקיד המשטרה הוא אכיפת החוק והסדרעיקר אמנם 

 שהן -ל הקמת רעש, חסימת חניות וכבישים, הפגנות, עבירות סמים ואלכוהול וכד' ע
ת אולם המשטרה עוסקת גם בהיערכות לטרור בתוך מדינ .ת אזרחיות שגרתיותועביר

מקומות אבטחת ישראל, אירועי פח"ע, איסוף כלי נשק, אבטחת אירועים ציבוריים ו
גניבות חקלאיות מניעת בגם עוסקת המשטרה כמו כן,  המזוהים עם מוסדות המדינה.

שיש בהם תושבים ליישובים  יםלא מעט פעמים עקבות הגנבים מובילו ,רכושגניבות ו
הפעולות שעסק משונה  אינהזו של המשטרה העוינים את מדינת ישראל. נראה שפעילות 

הפגנות של ו אירועי ספורט ,אבטחת המוביל הארצי, אירועים ציבוריים -הרב גורן  ןבה
באחריות הצבא וחיילי  האבטחת אירועים ומקומות אלה אינכיום  .בני מיעוטים וכד'

בשבת צה"ל פעילות אלא באחריות משטרת ישראל. אם כן, ההיתר ההלכתי ל ,הג"א
כיום גם על משטרת ישראל חל כולה מוגדרת כעיר ספר,  מהטעם שמדינת ישראל

 טחון הפנים של מדינת ישראל. יהאחראית על ב

סוגיית ערי הספר מדינה )עמ' רנא( השווה בין -אליעזר בספרו הלכות-ואכן, כבר הציץ
 :סוגיית ביטחון הפניםבין ל

שבזמן הזה אם באו שוללים על עסקי ו( ,לפי דברי הגהות אשר"י )ערובין פ"ד
ממון יוצאין עליהם בכלי זיין ומחללין עליהן את השבת, נלמד שהוא הדין כאן 

שאלה של קריאת המשטרה היהודית בשבת  נובמדינתנו כשתעמוד לפני
להצלה מפני גנבים ושודדים, אם מותר להם לחלל את השבת בנסיעה במכונית 

יין לירות באויר וכד', אז יהיה עלינו לפסוק כדי למהר להצלה, או לצאת בכלי ז
ין ולפי תנאי הזמן והמקום. ובכללות, אם יש ספק שמתוך שלא יוכלו ילפי הענ

 לעמוד על ממונם יהרגום, אזי מותר לחלל עליהם את השבת.
משטרה במקרים שיש בהם חשש לפיקוח נפש, הפעילות דיבר על אליעזר -אמנם הציץ

מקור כשבת בערי ספר לחלל סוגיית ההיתר את ראה  יש חשיבות לכך שהואאולם 
 .שניתן ללמוד ממנו גם על פעילות המשטרה בשבת בתוך מדינת ישראל

 טחון הפניםיבחשיבות . 3

זאת  .לכות צבאההתבססנו עד כה הם מקורות העוסקים בהמקורות עליהם אמנם 
על עבודת השיטור ובטחון הפנים המלמדים אין לנו מקורות הלכתיים קדומים שמשום 

באלפיים שנות הגלות חכמי ישראל לא דנו בשאלת בטחון הפנים של  .במדינת ישראל
שרידי סוגיות הלכתיות של עבודת  בידינולא נשארו  ולצערנו הרבמדינה יהודית, 

 השיטור מימי מלכות ישראל ויהודה. 

ממלכתי ניתן ללמוד -שיבותו של ביטחון הפנים בהקשר הריבוניעל ח עם זאת,
הביטחון מפני אויבים הבאים על לא רק היה אחראי המלך  צבאשכן  ,המקרא מתקופת

איימו ו המפני אויבים שצצו בתוך הממלכ הסכנות עלגם מחוץ לגבולות הממלכה, אלא 
מקרא, ודי רבים ב המלוכה. כך מוכח מפרקים המלך ואת שלמותלערער את מעמדו של 

חיילים אחר דוד בערבות  3,000עם צבא של מלך שאול מרדפים שניהל האם נזכיר את ה
-בכשמ"א )כיוון שנחשד אצלו כמורד במלכות  ,המדבר ובערי הספר בדרום הר חברון

(, יחשמ"ב של דוד )המורד אבשלום בנו שנלחם ב ,שר צבאו של דוד ,יואבכך נהג גם  .כו(
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נצל תקופת ביניים רגישה כדי משום שביקש לי אחר שבע בן בכרי ניהל מרדף צבאו
ביטחון מהמקרא עולה כי השמירה על כ(. נראה כי  ם)שעל מלכות בית דוד  תיגרלקרוא 
בעיות וכאשר צצו  לממלכה, אויבים מחוץמההגנה מפני  החשובפחות אינה הפנים 
 המלך.של  ועל צבאלטיפול בהן הוטל האחריות ממלכתיות, -פנים

מחוץ למדינה, יומים בעידן המודרני יש חלוקה בין הצבא האחראי על המאבק מול א
ת למצוַ  אולם בכל הנוגע .המדינהבתוך טחון הפנים ילבין המשטרה האחראית על ב

של ביטחון הפנים מעמד  ., נראה שאין כל הבדל בין הצבא למשטרההריבונות והכיבוש
ועל שני גופי הביטחון גם יחד מוטלת  ממעמד ביטחון החוץ,אינו שונה ישראל מדינת 

אם התירו בשבת פעילות ו. המשימה לשמור על יציבות השלטון ומימוש הריבונות
הדין הוא  ,שמירה בתוך מדינת ישראל מדין כיבוש וריבונותלצבאית המכוונת לאבטחה ו

 20 .ם של מדינת ישראללפעילות המשטרה האחראית על ביטחון הפני באשר

, אירועים רגישים מבחינה מדיניתכאשר משטרת ישראל מאבטחת מקומות ו ,לכן
המבקשים לערער את מעמדה של מדינת ישראל , שארגוני הטרור ביטחונית או דתית

של מדינת כביכול רעה חפים מפשע ולהוציא את דיבתה לפגוע בהם כדי להרוג עלולים 
ש מקום להתיר לאבטח מקומות ואירועים אלה גם בשבת , יישראל בפני אומות העולם

נראה שעיקרון הלכתי ו .ומימוש הריבונות של מדינת ישראליישוב הארץ ת מצוַ משום 
אירוע אבטחת זה יפה גם כאשר דנים בשמירה על בתי תפילה של עובדי עבודה זרה, כגון 

 ןהאומות עדיין אינשמקום  - ירושליםעיר העתיקה בכנסיית הקבר בב 'שבת האור'
על ידי משטרת בשבת זו אבטחת האירוע לעליו. ישראל של מדינת  הבריבונות ותמכיר

אלא גם  ,היתר לא רק משום איבה או פיקוח נפשאפוא יש מפני פעילות טרור ישראל 
  21.ומימוש הריבונות של מדינת ישראליישוב הארץ ת מדין מצוַ 

 ה. ביטחון הפנים כביטוי לריבונות

ומר שלא רק באבטחת אירועים רגישים מבחינה ביטחונית אדמסתפינא, הייתי  לולי
ת יישוב הארץ ומימוש הריבונות, משטרת ישראל לפעול בשבת מדין מצוַ  חייבתומדינית 

 
שהובאו למעלה הן של הגנה מפני סכנה למשטר ולשלטון. בימינו תפקיד זה הדוגמאות  הערת עורך )י.ב.(:]  .20

  נתון בעיקר בידי שירות הביטחון הכללי )השב"כ(, ולא בידי המשטרה.[
: במציאות המורכבת בה נמצאת מדינת ישראל הסכנה לחוסנו של המשטר במדינת ישראל תגובת הכותב  

אליות, אלא גם במישור של הניסיונות לפורר את המרקם הוא לא רק במישור של פעולות טרור פנים ישר
הפנימי של מדינת ישראל על ידי ערעור הסדר הציבורי, שמירת החוק והערכים הדמוקרטיים והחברתיים 

 עליהם מופקדת משטרת ישראל.  
, שמן הראוי להקדיש לה מקום מצוות יישוב הארץ במובן הריבוני על ידי משטרת ישראלנוספת ליישום  דוגמה  .21

כשלעצמה, היא אבטחת הר הבית. השוטרים המאבטחים את הר הבית שומרים על החוק והסדר הציבורי, וכן 
-מאיישים נקודת משטרה הנמצאת על ההר ומספקת שירותי משטרה לאזרחים. הרב שלמה גורן כתב )הר

ליהם בהר הבית נובע ממצַות הכיבוש "ל( שההיתר לשוטרים להיכנס למקומות שאסור להיכנס אפהבית 
,כג( שמותר זהבחירה -תוספתא )כלים ב"ק א,ט; מידות ד,ה( וברמב"ם )הל' ביתבוהריבונות, מעין המובא 

: גורן הרב וכתב. בטהרה זאת לעשות ניתןא לעריכת תיקונים כאשר  לצורךהקדשים בטומאה  לקודשלהיכנס 
 את". שלנו הריבונות ולחזק הערבים השתלטות למנוע כדי הבית להר להיכנס שמותר וכמה כמה אחת"על 
 על האחריות"ל צה על הוטלה הימים ששת מלחמת ולאחר הואיל"ל, צה פעילות על גורן הרב כתב דבריו

 לומר ואין. עליה אפוא חל וההיתר, ישראל משטרת לאחריות הבית הר אבטחת עברה בימינו. הבית הר אבטחת
 הציבורי הסדר על האחראית היא ישראל משטרת בפועל שכן, הבית הר על הריבון איננה ישראל שממשלת
 בכך למצוא ניתן בהר הריבונות למימוש מובהק ביטוי. זה רגיש במקום החוק את שאוכפת זו והיא במקום
, טרור אירוע בעקבות( 14.7.17"ז )תשע בתמוז' כ ביום שעות 48-מ יותר למשך למתפללים נסגר הבית שהר

 .ישראל במשטרת ירושלים מחוז מפקד בפקודת
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שמירת הסדר הציבורי יש מעמד במימוש באכיפת החוק ובעצם עבודת המשטרה לאלא 
. מצַות יישוב הארץ במובנה הציבורי, והיא מהווה אפוא קיום של הריבונות הישראלית

שונות המוטלות על משטרת ישראל, כפי שיטור המשימות האור לבסס ליתן הגדרה זו נ
 .שנפרט

 כוח הרתעהכ. משטרת ישראל 1

המשטרה עוסקת גם בעבירות שגרתיות שלכאורה אין היתר לחלל ביום יום, אמנם 
שעבודת המשטרה במדינת ישראל אולם לכל בר דעת ברור בעבור מניעתן.  את השבת

בעולם, וזאת בעיקר בגלל במקומות אחרים משטרה הארגוני  תאינה דומה לעבוד
קיומה, שבעים שנה לגם לאחר  .שמדינת ישראל שרויה בתוכההמציאות המורכבת 

להשמידה, והיא נמצאת תחת מדינת ישראל עדיין מאוימת על ידי מדינות המבקשות 
, אף זוחיי אזרחי המדינה. לא זו ביטחון המבקשים לערער את טרור  ם של ארגוניאיומי

מדינה הכובשת את אדמתו. בה עוין את המדינה ורואה שחלקו בתוך המדינה חי מיעוט 
מול מציאות מורכבת זו, משטרת ישראל הנמצאת ברחובות הערים ומטפלת גם 

בני המיעוטים  בפני ארגוני טרור ובפניביטחוני בעבירות שגרתיות מהווה כוח הרתעה 
החיים בתוך מדינת ישראל שאינם מכירים בסמכותה של המדינה ומבקשים לפגוע 

 באזרחיה. 

ברחובות הערים, באכיפת החוק משטרת ישראל  ה השגרתית שלעבודתאם כן, 
מועדים, יוצרת הרתעה בפני גורמי חוץ ופנים ומחזקת בוהסדר הציבורי, גם בשבתות ו

   ריבונותה.ואת מימוש מדינת ישראל את 

 כיבוש הארץ והחזקתהת . מצוַ 2

, ולמשטרת היבט של ריבונותמהווה משטרת ישראל שפעילות נראה להוסיף ולומר 
ישראל יש תפקיד משמעותי בקיום מצַות יישוב הארץ במובנה הציבורי, וזאת לא רק 

מב"ן רת יישוב הארץ בניתן למצוא גם בהגדרת מצוַ צורך בהרתעה. מקור לכך משום ה
את  ."נניח ממנה מקום... ולא או לשממה "שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות)שם(: 

לאחר הכיבוש  :ביטחון הפניםניתן לפרש בהקשר של ח ממנה מקום" יהמילים "ולא ננ
בו ניתן חלילה לערער שלא נניח מקום משטרת ישראל היא האחראית על כך שהצבאי, 

 על הריבונות והסמכות של מדינת ישראל. 

שהובאו ר' צדוק הכהן מלובלין ת הכיבוש בכתבי חיזוק לעמדה זו מופיע בהגדרת מצוַ 
אין נקרא ישוב אלא בישיבה בשלווה ובממשלה, דזה ": שכתב סופרים, סי' יד(-)דברילעיל 

בעיקר " :)יו"ד סי' סו( שכתב מלכו-שו"ת ישועותמדברי משמע וכן , "נקרא ישיבה
". מדברים אלה מוכח המצווה אינו אלא הירושה והישיבה כאדם העושה בתוך שלו

ת כיבוש הארץ אינה תלויה רק בצבא הכובש שטח ושומר על הגבולות מפני שהגדרת מצוַ 
מדינות האויב, אלא מצווה זו תלויה גם בעבודתה השגרתית של המשטרה המאפשרת 

שהרי אם משטרת ישראל תצא  22,בתוך שלו" חיים של "שלווה וממשלה", "כאדם העושה
לא ניתן יהיה לנהל חיים תקינים במדינת ל שוברור לכ ,לתקופה קצרהאפילו "לחופשה" 

ישראל, ובוודאי שלא ניתן יהיה לחיות בתוך המדינה בשלווה ובבטחה. נמצא שמשטרת 
 . ת יישוב הארץודואגת למימוש מצוַ  ישראל היא זו שמחזיקה את מדינת ישראל

 

אין . העוסקת בפלילים ובאכיפת החוק ושמירת הסדר ,פעילות המבצעית של המשטרהלכוונת הדברים היא  .22
 כל כוונה חלילה להתיר מדין ריבונות וכיבוש פעולות משטרה בשבת שאינן "מבצעיות".  
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ההבדל ההלכתי על  תרומות א,ה( 'הרמב"ם )הלכתב שאת הדברים למה דמות ניתן ל
 בתקופת עזרא:  הכיבושבין בין כיבוש ארץ ישראל בתקופת יהושע לש

בלבד, קידשה לשעתה ולא קידשה הכיבוש שקדושה ראשונה לפי שהיתה מפני 
קידשוה קדושה  ,במקצת הארץוהחזיקו ולה לעתיד לבוא. כיון שעלו בני הג

 לשעתה ולעתיד לבוא.  -שנייה העומדת לעולם 
כיבוש וחזקה. כיבוש ללא חזקה : ת יישוב הארץבמצוַ מבחין בין שני מושגים הרמב"ם 

"קידשה ואילו כיבוש עם חזקה יוצר מציאות של מקדש את הארץ לשעתה בלבד, 
להשתמש בשני המושגים שחידש הרמב"ם,  נראה שניתן א".ולשעתה וקידשה לעתיד לב

ולומר שמשימת הכיבוש מוטלת על הצבא, ואילו החזקה מוטלת על המשטרה 
 האחראית על שמירת בטחון הפנים של המדינה.

אלא גם כיבוש צבאי, על ידי חל רק  ינוהריבונות את מצוַ במילים אחרות, מימוש 
 ,חיים אזרחיים שלוויםבו ניתן לנהל שעל ידי החזקת השטח והפיכתו למקום ובעיקר 

  23ת ישראל.של משטראחריותה זוהי ותפקידה ו זהש

 קריעה על ערי יהודה לאחר הסכמי אוסלו. 3

ידועה ההלכה . ניתן לבסס עמדה זו מהדיון ההלכתי בדין הרואה ערי יהודה בחורבנן
 .שהרואה ערי יהודה בחורבנן קורע את בגדו תקסא,א(או"ח שולחן ערוך )המובאת ב

הריבונות אם  :יוסף תלה ר' יוסף קארו את הגדרת החורבן בריבונות ממלכתית-ביתב
אם הריבונות היא  אין צריך לקרוע; -ים גויים יהודית, אף אם בערי יהודה אלה יושב

: יוסף-הבית . ובלשונו שללקרוע יש -ם ף אם בערי יהודה אלה יושבים יהודישל גויים, א
  24"וכל שהם ביד עכו"ם, אף על פי שיש בהם יישוב, בחורבנן מקרי, וכן עיקר".

הרב שלמה זוין מעמדה הלכתית זו על למד  עמ' שעא(בהלכה )-בספר מועדים
שלטון וכתב: "מסתבר שעם שחרורן של ערי יהודה מ ,הקמת מדינת ישראלחשיבות 

 על אותן הערים". בטל דין הקריעה  נכרים והקמת מדינת ישראל

ידי -שעם כיבוש ערי יהודה עללאחר מלחמת ששת הימים כתבו רבים מן האחרונים 
משה )ח"ד או"ח סי' -אגרותבשו"ת כך כתבו אין עוד צורך לקרוע בראייתן.  -מדינת ישראל 

אליעזר )פרדס, -עבדי )נועם כרך יא(, ציץ-שלמה )סי' עג(, ישכיל-יא; ח"ה סי' לז(, מנחת,ע
 מלחמה )ח"ב סי' קמא; ח"ג עמ' שכט( ועוד. -שבט תשכ"ח(, משיב ,שם ;תשרי תשכ"ח

 Bהסכמי אוסלו בין ממשלת ישראל והרשות הפלשתינית סוכם כי בשטח בוהנה 
האחריות הביטחונית הכוללת היא של צה"ל בעוד האחריות על חיי התושבים נתונה 

שטרה האחראיות על הסדר שהקימה לצורך כך יחידות מ ,בידי הרשות הפלשתינית
בעקבות הסכמי אוסלו נפסק כי ערי יהודה שהועברו לאחריות והחוק בשטחים אלה. 

צריך לקרוע את אותן "ערי יהודה בחורבנן", והרואה הרשות הפלסטינית נחשבות שוב כ

 
מתממשת רק על ידי אינה ת יישוב הארץ והריבונות הישראלית סולוביצ'יק זצ"ל מובא שמצוַ י"ד בשם הרב  .23

הקמת המדינה כיבוש צבאי, אלא יש למצווה זו היבטים נוספים ומגוונים: "היינו הראשונים שהסברנו שב
. אמרנו, מצווה זו וישיבהחשיבות הלכתית, מאחר ובאמצעותה נוכל לקיים את המצווה של ירושה 

כי יהודים ולא ערבים הינם  ...מתקיימת לא רק בבניינה המשקי של הארץ אלא גם על ידי ריבונותנו בה
ת הגדול ביותר של מצוַ הרי זה קיומה  -וצבא  משטרההבעלים המדיניים בארץ, וקיימת ממשלה יהודית, 

דרשות, -. ירושה פירושה כיבוש, שלטון ממלכתי. ישיבה משמעה שיקום כלכלי" )חמש..יישוב ארץ ישראל
 (.89אבות, הוצאת ידיעות אחרונות, עמ' -מאמר ברית

ברורה -משנהרבה )שם(, -אברהם )שם,א(, אליה-ופרח )פ"ו(, ב"ח )שם(, ט"ז )שם,א(, מגן-וכן כתבו כפתור  .24
 החיים )שם,ד(.-)שם,ב( וכף
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מכאן שיש משמעות הלכתית למעמד הריבונות לא רק בפן הצבאי של עצם  25.ויבגד
לות המדינה, אלא גם בפן של השליטה בפועל באכיפת החוק הכיבוש והשליטה בגבו

 26והשלטת הסדר.

 השמירה על הסדר הציבורי. 4

רב ניצב רוני לשעבר, נראה להוסיף על הדברים זווית נוספת. מפכ"ל המשטרה 
המצוות שבין קיום שאחראית במדינת ישראל על היא זו המשטרה כי גדיר ה ,אלשיך

 ,הוי מתפלל לשלומה של מלכות" :חכמיםאדם לחברו. הגדרה זו נסמכת על דברי ה
אדם הבין שמצוות האבות ג,ב(. מכאן ש) "שאילולי מוראה איש את אחיו חיים בלעו

 להתממש רק כאשר יש שלטון מרכזי חזק ויציב.  יכולות לחברו 

כבת של לתובנה זו יש השלכות רבות על הגדרת עבודת המשטרה במציאות המור
ימנים  -קבוצות שונות מתח חברתי עצום בין המתאפיינים בהחיים במדינת ישראל, 

שכל אחת  -ושמאלנים, דתיים וחילוניים, חרדים ומסורתיים, יהודים ובני מיעוטים 
למשוך את המדינה לכיוונה ולתפיסותיה הלאומיות והמוסריות. במציאות מהן מבקשת 

על הסדר הציבורי בשמירה קריטית ומעות חשובה מורכבת זו, לעבודת המשטרה יש מש
תהיינה  פנימי במדינת ישראל-איבוד שליטה בהקשר החברתילגבולות המחאה. על ו

 על קיום החיים במדינה הנלחמת עדיין על קיומה ועל חוסנה הלאומי. קשות השלכות 

על שמירה אינו רק דינת ישראל יטחון הפנים במתפקידו של בכי  ,נמצא אפוא
פנימי. תפקידה של משטרת -אלא גם בהיבט החברתי ,צבאי-הביטחוניהיבט בינה המד

גם בין איש לאחיו, אלא שמירת הסדר והחוק בהיבט המקומי שלישראל אינו מצטמצם 
לולא משטרה חזקה הפועלת  .לאומי-שמירת הסדר והחוק בהיבט החברתילעיקר בו

בימים ובלילות,  ,ראלשהחוק והסדר בכל שטחי מדינת ילאכיפת ללא משוא פנים 
המרקם העדין של החברה  -בין חופש הביטוי וגבולות המחאה שושומרת על המתח 

תערער בסופו של דבר את  תפוררות חברתית פנימיתה .בישראל עלול להתפורר
 השלטון, ותוביל לחיזוק אויבי המדינה מבחוץ ומבפנים. את הריבונות ו

לביטחון  באשרת הכיבוש ההגדרה ההלכתית למצוַ ם הדברים נכונים, נראה כי א
הצבא לכבוש את תפקיד  .לפעילות הצבאית באשרהפנים שונה מהגדרת מצווה זו 

לעומת  .הצבאיהכיבוש הלכות מלחמה ותתייחס לת הריבונות מצוַ ולכן הגדרת השטח, 
תחת ריבונות ישראלית,  ואלא להחזיקאת השטח לכבוש  זאת, תפקיד המשטרה אינו

. שמירת החוק והסדרבתתמקד זה בהקשר הגדרת מצוות הכיבוש והריבונות לכן ו
ת הכיבוש תלוי שקיום מצוַ יוסף, במאמרו שהובא לעיל, קבע עובדיה ה: הרב לדוגמ

. השטחים שכבש צה"ל במלחמת ששת הימיםמם בשאלה אם אנו יכולים לגרש את הגויי
להיבט ביטחון , אולם ביחס של מצַות הכיבוש היבט הצבאילביחס אולי נכונה הגדרה זו 

 
  כך העלה הרב יעקב זיסברג )המעין, תמוז תשנ"ו( והסכים עמו להלכה ולמעשה הרב אביגדר נבנצל שליט"א )שם(.  .25
)שם( כתב שביום חתימת הסכמי אוסלו "ויתרה הממשלה האמורה לייצג אותנו על הזכות לבנות  נבנצל הרב  .26

חורבן  דמיקרישירצה לגור שם או לבנות שם יזדקק לרשות הרשות האחרת, וזהו שם בתים, וכל בן ישראל 
לענ"ד". מדבריו עולה שהריבונות אינה מתבטאת רק באחריות הביטחונית הכוללת ובאחריות לביטחון 

ועדות  -הפנים, אלא גם ביכולת לאשר בניית בתים, הנתונה במדינת ישראל בידי רשויות אזרחיות לחלוטין 
והבנייה השונות. דבריו תומכים בדברינו למעלה, שהריבונות אינה מתבטאת רק בכיבוש אלא גם  התכנון

 בשליטה אזרחית בפועל בהקשרים שונים.
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לא אם אנו יכולים לגרש את הגויים, אלא השאלה היא אחרת:  -הפנים של מצווה זו 
  27סדר הציבורי, וכפי שכתב הרב ישראלי )שם(.לאם הם נשמעים לחוק ו

צריכים ליבון ובירור רחב ועמוק של שהדברים מחודשים, ולכך ני מודע אמנם א
היושבים על מדין לכן לא באתי לפסוק הלכה אלא לעורר את  .תלמידי חכמים בקיאים

והיא שאלת  ,לאחר שבעים שנות קיום מדינת ישראלחשוב שהגיע הזמן לעסוק בו לדיון 
  ישראל.טחון הפנים של מדינת יהמשמעות ההלכתית של ב

מכל מקום בנוגע לאבטחת אירועים גדולים בשבתות ובמועדים, בפרט במקומות 
כגון אבטחת אירוע 'שבת האור' בכנסיית הקבר רגישים מבחינה מדינית או ביטחונית, 

פעול בשבת, גם להמשטרה  חייבתזה נראה שבמקום צורך בעיר העתיקה שבירושלים, 
, זאת על אף שלא הצבא הוא המאבטח מדין כיבוש ומימוש הריבונות הישראלית

 אירועים אלה אלא משטרת ישראל.

 למימוש הריבונותפעילות המשטרה כביטוי . 5

כי העובדה שבמדינת ישראל לא ניתן לקיים פולחן דתי המוני בלי אישור ועוד נוסיף, 
 ל את מימוש הריבונות הישראלית.ומבטאת יותר מכהיא ה - של משטרת ישראל

לא  .כונים לגבי אבטחת הפולחן המתקיים בשבת האור בכנסיית הקברהדברים ודאי נ
הבודקת את תכניות  ,ניתן לקיים פולחן דתי זה בשבת בלי אישור משטרת ישראל

האבטחה ומוודאת את המחויבות לשמירת הסטטוס קוו על ידי כל העדות המשתתפות 
ולחן, ובמקרים בטקס. העובדה שמשטרת ישראל היא הגוף הבלעדי המאשר את קיום הפ

מיוחדים אף יכולה לבטלו או להפסיקו, כגון כאשר ישנו חשש מוחשי לחיי אדם, מהווה 
 ביטוי מובהק למימוש הריבונות והשלטון הישראלי גם בכנסיית הקבר בירושלים.

לאומיות של חופש נבה מדינת ישראל מחויבת לאמנות ביששבמציאות  ,נמצא אפוא
, אלא לאבדוהפולחן או יכולת למנוע את מימוש הריבונות אינו בפולחן דתי, המבחן של 

, משטרת ישראל ,קרי - ישראל מדינת של כוחה באי ידי על הפולחן בטחתבאדווקא 
בכך גם ריבונות זו מתבטאת ביתר שאת  .המשטרה באישור הפולחן קיום ובהתניית

בכך ממחישים ולצורך האבטחה,  קברהת ששוטרי משטרת ישראל נכנסים לתוך כנסיי
 28טוריה במובן הריבוני.יטר-שהכנסייה איננה אקס

 סיכום. ו

היתר להיכנס כל אין על אחת כמה וכמה שו ,עבודה זרהבו יש שמקום להתקרב לאין  א.
 בית עבודה זרה.ל

עם  .עובדי עבודה זרהצרים אינם מוגדרים הנוים שבימינו רבים מן הפוסקים סובר ב.
משום כך אסרו עבודה זרה. נחשב כבית תפילתם בפוסקים שזאת, יש הסכמה רחבה 

  טקסים וכד'. או לצורך  להיכנס לכנסייה לצורך טיול

 
ת הכיבוש הצבאי למחויבות עם זאת, נראה כי הרב ישראלי השיב על דברי הר"ע יוסף מצד המפגש שבין מצוַ  .27

הזכיר את הצעתנו למעלה ביחס ופש הפולחן הדתי, ולא הבינלאומית של מדינת ישראל לזכויות הפרט וח
 ת הכיבוש בהיבט של ביטחון, ודו"ק.הגדרת מצוַ ל

במשך אלפיים שנה יהודים בגלות . נראה להוסיף לדברים את המשמעות ההיסטורית של אבטחת אירוע זה .28
והיו מתחננים לשליטים בארצם לדאוג לשלומם בשעה ובארץ ישראל היו נתונים לחסדי השלטון המקומי, 

וכאשר אומות העולם  ,בתי מדרשות. במדינת ישראל המצב התהפךבמתכנסים בבתי כנסיות ושהם היו 
ם אך ורק כאשר משטרת מדינת ישראל מבקשות לקיים פולחן דתי בארץ ישראל, האירוע יכול להתקיי

 שלו.מאשרת את קיום הפולחן וקובעת את כללי האבטחה 
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 חשש איבה מוחשי.במקום פיקוח נפש או במקום חשש להיכנס לכנסייה מותר  ג.

ת יישוב הארץ בשני היבטים: מצווה פרטית בהקמת מדינת ישראל מתקיימת מצוַ  ד.
אחד מישראל ליישב את הארץ, ומצווה ציבורית שמשמעותה המוטלת על כל אחד ו

 הקמת ריבונות ושלטון יהודי בארץ ישראל.

מהפסוק "עד רדתה" למדו הפוסקים שיש היתר לפעילות ביטחונית בשבת כדי לחזק  ה.
חשש לפגיעה בו יש שבארץ ישראל. משום כך, בכל מקום  את הריבונות והשלטון
לפעול  כוחות הביטחון הפועלים מטעם מדינת ישראל חייביםבריבונות הישראלית, 

 .גם בשבת

רגישים מבחינה לאומית מקומות גם בשבת מטעם זה, יש להתיר  למשטרה לאבטח  ו.
ם העוינים את ארגוניכאשר יש חשש ש ,המונייםירועים והוא הדין בא ,וביטחונית

 .בחפים מפשעויפגעו פעולות טרור יבצעו בהם מדינת ישראל 

 ף כלי נשקאיסובשבת בפעילות המשטרה מאותה סיבה יש להתיר גם את ש נראה ח.
לתפיסת גנבים לא מעט פעמים . פעילות זו הובילה גניבות חקלאיות ורכושבמניעת ו
היא מותרת לא רק בשל לכן , והעוינים את מדינת ישראלשיש בהם אנשים יישובים ב

 .זוק הריבונות הישראליתת יישוב הארץ וחימצוַ מכוח פיקוח נפש, אלא גם החשש ל

היבט בשמירת בטחון המדינה המשטרה במדינת ישראל אינה אחראית רק על  ט.
פנימי. לאיבוד שליטה על המרקם העדין -אלא גם בהיבט החברתי ,צבאי-הביטחוני

, קיום הריבונות וחוסנה הלאומי של המדינה לעשל החברה הישראלית יש השלכות 
 . שבת חילול מצדיק זה חשש ףפשר שאוא

ביטחון הפנים של מדינת ישראל השמירה על אם עצם היש מקום לדון בשאלה  י.
כללים נשל המשטרה בשגרה, גם בלא קשר לפעילות ביטחונית,  המבצעיתועבודתה 
ת יישוב הארץ אינה מתקיימת רק שמצוַ בשל העובדה זאת  .ת יישוב הארץבגדר מצוַ 

שמירת הסדר והחוק בזקת הריבונות על ידי כיבוש צבאי, אלא גם על ידי הח
 .תפקידה של המשטרהשהיא  ,הישראלי

זכויות אזרח וחופש הפולחן שמירה על לאומיות של נמדינת ישראל מחויבת לאמנות בי יא.
ת יישוב הארץ מצוַ את קיום  מונעתאינה מחויבות זו הדתי של בני כל הדתות. 

ובלבד שאזרחים בני הדתות השונות נאמנים לחוק המדינה ולסדר הציבורי.  ,והריבונות
במניעת הפולחן הדתי של בני דתות אחרות, אלא אינו מבחן הריבונות במציאות זו, 

, ובהתניית על ידי באי כוחה של מדינת ישראל, קרי משטרת ישראל ודווקא באבטחת
 .קיומו של הפולחן בקבלת אישור המשטרה

, ושמירת הסדר המתקיים בכנסיית הקבר בשבת האורדתי הפולחן הלצורך אבטחת  יב.
כנסיית הקבר, ובשעת הצורך ללהיכנס  שוטריםה חייבים, הציבורי במקום רגיש זה

אם משום חשש איבה, אם משום  ;כאשר אין ברירה אף לחלל עבור כך את השבת
בעיר העתיקה המתקיים ם שבאבטחת אירוע רגיש זה פיקוח נפש, ואם משו

29.הישראלית הארץ ומימוש הריבונותיישוב ת מצוַ קיום של בירושלים יש גם 

 
 נכבדתלאור מאמר זה, ניתן אולי להסביר את שיטת הרב גורן שיש משמעות הלכתית  )י.ב.(: עורך הערת]  .29

רה )ראו לאחריות המדינה לגורל אזרחיה בהקשרים אזרחיים שונים, גם במקום שהדבר כרוך באיסורי תו
(. ייתכן שמצַות יישוב הארץ במובנה הציבורי 386, מעמ' כט תחומיןמאמרי, "גדרי פיקוח נפש ציבורי", 

מתקיימת כאשר המדינה מממשת את ריבונותה בדרכים שונות, ולאו דווקא בשמירה על בטחון המדינה, אלא 
 ובדאגה למערכות בריאות ורווחה אפקטיביות כמקובל במדינות ריבוניות אחרות.[ הפנים בטחון על בשמירהגם 


