
לזכרודברימ

מעשרימלמעלהלפניבחייו,לאגדהוהיהדבורוכיחידהוכרכהןחיימ

כאדמחישבהזוארוכהבתקופההעליון,המשפטמביתפרששנה

ונמשכהכלפיוההערצהוהתעצמהגדלהשלטונית,סמכותללאפרטי,

קצרהרשימהשלהאחרוןבחלקהלביתו,לרגלהעלייההפוגהללא

עלהמקרינההגדולהחידתפתרונימ,להשאיןלחידה,אתייחסזו

בחייו,לאגדהאדמוהופכתסביבתה

.:. 
תומסהסופרשלעירוליבק,בעיר 1911בשנתנולדכהןחיימ

חינוכוחרדית,משפחההייתהכהןחיימשלמשפחתובגרמניה,מאן,

כפירהבהראתהלציונות,שהתנגדהבסביבהגדלוהואדתי-חרדיהיה

אגודתצעיריראשיושבבצעירותוהיהעצמווהואוביהדות,באל

ההמ,הימימשלבגרמניההחרדיתהיהדותאולמבהמבורג,ישראל

כיומהמתרחבתזואואירופהמזרחשלהחרדיתמהיהדותבשונה

אמנות,ספרות,-החיצוניות""החכמותבכלרוויההייתהבישראל,

היהדותלימודישבצדאירעכךקלאסית,ותרבותמדעימפילוסופיה,

חופניימ,מלואכלליתלהשכלהכהןחיימזכה

זמןאולמבגרמניה,המשפטימלימודיאתהחל 18כבןבהיותו

בישיבתלמד 1932- 1930השנימוביןלירושלימ,נסעמכןלאחרקצר

והשלימלגרמניהחזר 1932בשנתקוק,הרבשלהישיבההרב,מרכז

קודמאולמהדוקטור,עבודתאתהגישהואמ,המשפטילימודיאת

ה-בשנותארצה,עלהכהןוחיימלשלטוןהנאצימעלועליהשנבחן

בגרמניהפרנקפורטבאוניברסיטתשלוהדוקטורעבודתהתגלתה 50

הדוקטורתוארועלהכבודעלויתרהואלבחינה,להתייצבלווהוצע

לו,מיועדשהיה

בישראלשהתקיימוהדיןעורכיבבחינותעמדכהןחיימ

בדצמברבירושלימ,דיןכעורךשנימ-10כבמשךוכיהןהמנדטורית

וחייממצב""ועדתהוקמההמדינה,להקמתההכנותבמסגרת , 1947

דודעמפגישהזימןזהתפקידהמשפטית,המועצהמזכירמונהכהן

השלטוןבתקופתהשניימ,ביןהדדיתהערצהשהניבהגוריוןבן

סיימלאאךבתורכיה,משפטימזמןפרקגוריוןבןלמדהעותמני

בלימודימבהישגיולהתגאותבעדומנעלאהדברלימודיו,חוקאת

צורךלושאיןבדעהולדגולבמשפטזלזוללהפגיןזאתעמויחד

למדהואהכלל,מןיוצאלגביוהיהכהןחייממ,משפטייביועצימ

המעמיקותבידיעותיוולהיעזרעצותיועללסמוךמתבונתו,להתפעל

הדתיות,המפלגותונציגיהרבנימעמבוויכוחיוהעבריבמשפט

הפקולטהשלהמייסדוהדקותל-אביבאוניברסיטתלמשפטיםבפקולטהפרופסור •

למינהל.המכללהשלהאקדמיהמסלוללמשפטים,

 4המשפט

פרקובמשךהמדינהלפרקליטכהןחייממונההמדינהקומעמ

מונה , 39בן,בהיותו 1950בשנתמ,המשפטיכשרגמכיהןקצרזמן

בה , 1960שנתעדמילאאותותפקידהמשפטי,היועץלתפקיד

ידיעותיוהגדולימ,כישרונותיוהעליון,המשפטבביתלשופטמונה

והעובדההדומיננטיתאישיותוהמשפט,תחומיבכלהמעמיקות

המשטרלהתגבשהחלשבהבתקופההמשפטיהיועץבתפקידשכיהן

העצמאותהמעמ,דאתזולמשרההיקנוקמה,עתהשזהבמדינה

היומ,עדנהניתהיאממנהוהיוקרה

האחרונהובשנהשנה,-20כהעליוןהמשפטבביתכיהןכהןחיימ

העליון,המשפטביתנשיאמקומלממלאמונהלכהונתו

משפטנימשלהבינלאומיהארגוןנשיאשימשפרישתולאחר

אורחכפרופסורלכהןהמשיךהאזרח,לזכויותהאגודהונשיאיהודימ

במגווןומאמרימספרימופרסמותל-אביבירושלימבאוניברסיטאות

נושאימ,שלעצומ

.:. 
אתכהןחיימייצגהמדינהכפרקליטלכהונתוהראשונותבשנימ

בהשראתוהסתממןהשלטון,ביקששבהממשפטימבמספרהמדינה

הפעולהחופשאתולהגבילרחבותסמכויותבידולשמרגוריון,בןשל
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העיתונות,בפקודתשנקבעההוראהעלבהסתמכוהפנימ,שרציווה

וכןהעמ""קולהעיתוןהוצאתאתימימעשרהלמשךלהפסיק

"אל-אתיחד",העיתוןהוצאתאתימימחמישה-עשרלמשךלהפסיק

אבא"ילךכותרתהנושאתכתבהפרסמהעמ"ש"קוללאחרזאת,

"העמכותרתנשאב"אל-אתיחד"המאמרואילולדב"להילחמאבן

ידיעה,עלהושתתוהמאמרימשניבניו",בדמלספסרירשהלא

הנוגעימהגורמימוכלישראלממשלתידיעלבתוקףשהוכחשה

ישראלתעמידהסובייטיהגושנגדמלחמהשלבמקרהלפיהדבבר,

הפנימ,לשרטעןכהןחיימחיילימ, 200,000ארצות-הבריתשללצדה

כיקבעהמשפטשביתלאחרהחלטינעשהתנאיעלהצואולמ

עדמשמשתשנקבעהההלכההציבור,שלומאתסיכןלאהפרסומ

הביטוי,לחופשהנוגעימהדינימלמערכתבסיסהיומ
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אתהמדינה,קומלאחרספורותשנימקבעו, 3הביטחוןשרנישייב

בחוק-כיומהמשתקףעיקרוןהעיסוק,חופשדבברהיסודעקרון

בשניהשלטון,אתכהןחיימייצגבשניהמזה,לנושאהמוקדשיסוד

אתמהעותרימלשלולאולהגבילבניסיוןמדוברהיההמקרימ

מורהשייב,ישראלשלעניינונדוןשייבבענייןהתעסוקה,אפשרות

במחתרתפעילותובלח"י,חברהמנדטבתקופתשהיהבמקצועו,



הפוליטיותוהשקפותיו

במציאתעליוהכבידו

דברשלבסופוארעבודה,

כמורהלהתקבלבידועלה

"מונטיפיורי",ספרבבית

שיינתןלכרבכפוף

מטעםאישורלהעסקתו

לאזהאישורהחינור,אגף

משרדהתנגדותנוכחניתן

זכהאףשייבוד"רהביטחון,

דודבחתימתאישילמכתב

במעמדועצמו,גוריוןבן

כינאמרשבוהביטחון,כשר

כרעלמושתתתההתנגדות

לשימושמטיףשייבשד"ר

דיןבפסקצה"ל,נגדבנשק

ש'השופטידיעלשניתן

המשפטביתנקטחשין,

מיכלכלפיחריפהלשון

נגדנשקלהרמתשמטיף

אדםהממשלה,נגדאוצה"ל

ארלדין,לעמודראויכזה

בדררלחייויורדים"אין

ומכלאדמיניסטרטיבית'",

ראיותכלהומצאולאמקום

הטיףשייבשד"רלכר

השופטבנשק,לשימוש

חינורביןלהפרידקראחשין

r: 

המשפטישהיועץלכרכיום

מחוקלהתעלםשישמחליט

שחוקבנימוקעברה,המגדיר

מקוםמכלמוסרי,איננוזה

כהןחייםשלהחלטתו

עדהשנים,כלבעינהעמדה

לפיהחוק,תוקןאשר

אמנוןשלהצעתו

חדלוהמעשהרובינשטיין,

למעשהרקלאעברהלהיות

 , 5להלכהגםאלא

שלאחרתגורליתהחלטה

החלטתוהייתהכהןחיים

הפליליהאישוםאתלהגיש

גרינוול,דמלכיאלנגדדביבה
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שזכהזה,משפטגירנןן>דל,

היהקסטנר","משפטלכינוי

החשובהמשפטאולי

בתולדותביותרוהסנסציוני

הנאשם,ישראל,מדינת

הפיץגרינווול,דמלכיאל

ד"ראתהאשיםובועלון

מדינהעובדאזקסטנר,

עםפעולהבשיתוףבכיר,

הקרקעבהכשרתהנאצים,

הונגריה,יהודילרצח

פושעעםגזלבשותפות

כהן,חייםהמלחמה,לאחרמעונשובהצלתובכרקורטהמלחמה

הכרוכיםהסיכוניםאתלהערירבוודאיידעומנוסה,נבוןפרקליט

אלאקסטנרד"רנגדרקלאטענותלגרורהעלולזה,מעיןבמשפט

הונגריהיהדותלהצלתדיעשתהאםבשאלההיישוב,הנהגתנגדגם

ניתןלאוכימצפוניבענייןשמדוברסברזאת,למרותמהשואה,

אירעהאכןההסתבכותהיום,לסדראלהמעיןהאשמותעללעבור

המשפטמראש,לחזותהיהשניתןמהכלעלהעוליםובממדים

 ...הנאשםשטענותמצאדינוובפסקהלוי,ב'השופטבפניהתנהל
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ומחנכיםמוריםעלשיאסורחוקלחקיקתקראוכןלפוליטיקה

אולםלו,מחוצהואףהספרביתכותליבתורבפוליטיקהלעסוק

בענייןלהתערבסמכותהביטחוןלמשרדשאיןקבעהענייןלעצם

במקצועו,לעסוקהאפשרותאתממנוולשלולשייבד"רשלהעסקתו

נהגוכרהשלטון,אתלייצגכהןחייםשלתפקידובגדרזההיה

גישתווהתעצמההלכהכהונתובמהלדאולםלעיל,שתוארובעניינים

לדבוקהיססלאשבהםנושאיםשלבשורההשתקףוהדברהליברלית

בענייןהחלטתוהיאלכרבולטתדוגמאעולמו,ובהשקפתבאמונתו

המנדטבתקופתשחוקקכפיהעונשין,חוקההומוסקסואליות,

ארבע-עשרהעדלהשנקבעוכעברהאלהיחסיםהגדירהבריטי,

בפשטותכהןחייםהורהמשפטיכיועץבתפקידומאסר,שנות

בהסכמההמעשהנעשהשבהםאלה,בענייניםתטפללאשהמשטרה

לכרלדאוגבחרולפיכרמוסרי,לאחוקבכרראההואבגירים,בין

למעשהבוטלשהחוקהייתההמעשיתהתוצאהיקוים,לאזהשחוק

המנהגפשטלאעדייןימיםבאותםהחוקים,מספרנמחקוכאילו

המשפטביתיתייחסכיצדיודעואינניועניין,ענייןבכללבג"צלפנות
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 . 3מדפ"מ

 5המשפט



המשי /לזכרודברים-כהוחיים

גזלשותפותבדברהטענה(למעטאמתהיוקסטנרכלפיגרינוולד

הממצאימסמלי),לקנסונדוןגרינוולדהורשעבכך-בכרקורטעמ

ידיעלהנאצימעמהפעולהשיתוףבענייןהמשפטביתשלהקשימ

השלטתהמפלגהעממזוההוהיההונגריהיהדותמנהיגשהיהמי

פרקליטבידיתחילההופקדהמשפטניהולנורא,זעזועגרמובישראל,

כהןחיימנטלמסתבךהענייןכימשהתברראולמירושלימ,מחוז

הייתההעליוןהמשפטבביתהופעתולידיו,הטיפולהמשךאת

שהוצגהחומר"ב"ימשליטתובו,שניחןהנאומכושרמזהירה,

ההנהגהשלמצוקתהאתלתארויכולתוהפסיכולוגיתהבנתובמשפט,

המשפטבביתהרובשופטיאתשכנעואלהכלבגרמניה,היהודית

המחוזי,המשפטביתשלדינופסקאתהיסודמןלשנותהעליון

פעולהשיתוףלקסטנרלייחסהיהניתןשלאונקבעהתקבלהערעור

למעטהאחרות,האשמותבכלממשהיהלאכיוכן 7הנאצימעמ

להצלתקסטנרפעלהמלחמהשלאחרוהיאשהוכחה,אחתהאשמה

מעונש,בכרהמלחמהפושע

העליון,המשפטבביתהדיןפסקשניתןקודמנרצחעצמוקסטנר

קסטנר,שללרוצחוחנינהלמתןגוריוןבןפעלאחדותשנימכעבור

 , 8נפרדתפרשהזוהיאך

.:. 
העליוןהמשפטביתשלדינופסקשניתןמאזרבזמןחלףלא

בבתיעצמתובמלואוהופיעשבהשואהונושאקסטנרבפרשת

בידיבארגנטינהנתפסאייכמןהמלחמהפושעבישראל,המשפט

המשפטישהיועץטבעיאךזההיהלישראל,והועברהמוסדסוכני

הרטוריכושרוהדומיננטית,אישיותוהתביעה,מטעמיופיעכהןחיימ

כדיבהמהיהבוריו,עלהכירשאותובחומר,ושליטתוהמזהיר

אלאהאפשרי,ביותרהטובהייצוגאתישראללמדינתלהבטיח

מוות,עונשלהטלתהתנגדהואמצפונית,בעיהכהןלחיימשהייתה

לדרושתצטרךשהתביעהלוברורוהיה ,ביותרהחמורימבמקרימגמ

חשיבותבעלשהיהזהבמשפטהופעהזה,במקרהמוותעונש

שלהזרקורימבאורפרקליטכלמעמידההייתהעולמי,מידהבקנה

לצובהתאמלפעולהעדיףכהןחיימאולמהעולמית,התקשורת

במשפטההופעהעלולוותרמשפטיכיועץתפקידואתלסייממצפונו,

קשרוללאאחרותדברכימכהןחיימקנההעולמיפרסומואתזה,

ליועץהאוזנרגדעוןמונהכהןחיימשלבמקומואייכמן,למשפט

 , 9זהבמשפטבהצלחההמדינהאתשייצגמשפטי

.:. 
 1960בשנתכהןחייממונהמשפטיכיועץתפקידוסיומעמ

שנפטרחשין,ש'השופטשלבמקומוהעליוןהמשפטביתשופט

להקיףזוקצרהרשימהבמסגרתניתןלאלכן,קודמספורימחודשימ

השנימ-20כבמשךידועלשניתנוהמרובימהדיןמפסקיחלקולו

אחדות,בהכללותלהסתכןאפואבוחראניהמשפט,כסעלישבשבהן

עדיף",אמתויציב"אמתהמימרהאתשטבעזמורההנשיאזההיה

והצודקהנכוןהפתרוןאתלהעדיףהשופטשעלהיאשמשמעותה

(כלומרהמשפטיהביטחוןאתמערערהואאמגמשלפניו,במקרה

 6המשפט

שונה,הלכהשקבעומהתקדימימסוטהשהואבכךהיציבות)את

כהן,חיימהשופטזההיהבמלואהזועמדהשיישמשופטהיהאמ

כפיאדמוזכויותצדקשלעקרונותהיולגביוהמכריעהשיקול

מוכןהיהכךלשמדן,שבובמקרהליישממלדעתוהיהשראוי

חד-עמדהמעשיימ,שיקולימוהןהעברתקדימיאתהןלדחות

מיעוט,בדעתאחתלאעצמומצאכהןשחיימלכךגרמהזומשמעית

אמאטעהשלאדומניומדוקדקתמקיפהסקירהערכתישלאואף

שבהןשלו,היחידדעותשמספרהשופטהואכהןשחיימאומר

 ,אחרשופטכלשלמאלהיותרמרובותחבריו,עלחלק

בעניינימאחת ,מיעוטדעותארבעאזכירהמרובימדינופסקימבין

ליחסיהנוגעתואחתהציבורי,המשפטבתחומשתייממ,אזרחיי

251בע"אומדינה,דת / אדמרכש lהפיססמפעלביגיבשייריגיץ 64

ספורימימימהפיס,מפעלשלדירהבהגרלתהשתתפותכרטיס

למשטרהפנההואנגנב,והכרטיסלביתופריצהאירעהההגרלהלפני

אצלורשומשהיההכרטיס,מספראתצייןואףהגניבהעלדיווח

לקבלתהתביעהאתדחההפיסמפעלאךבגורלעלההכרטיסבפנקס,

בילקוטשפורסוכפיההגרלה,לתנאישבהתאמבנימוקהדירה

הכרטיסאתלמסורהזכייה,לקבלתכתנאיהזוכה,נדרשמ,הפרסומי

לעשות,התובעשלידולאלהיהלאשכמובןדברבגורל,שעלה

שעמדתממאודייתכןהפיס,מפעלעמדתאתקיבלוהרובשופטי

אולמהימימ,באותמשנהגכפיהדיןאתתאמההרובשופטישל

היהיכוללאכהןחיימהשופטשלהצדקחושמקוממת,התוצאה

אחר,משפטימבנההציעמיעוטודבעתזו,תוצאהעמלהשלימ

שאניאצייןמוסגרבמאמרלזכות,התובעהיהיכולשבמסגרתו

הצודקתהתוצאהאתהתואמתהנמקהנמצאתהייתהשכיומסבור

שנחתך,כפיהדיןנחתךבשעתוכאמוראךכהן,השופטחתראליה

עמדתובלטהאדמזכויותובנושאיהציבוריהמשפטבתחומ

כפרשתהידועהבפרשהכהן,השופטשלהחד-משמעיתהליברלית

/1ע"ב"אל-ארד", המרמיתהגחיריתידעתיישג-ראשביידריר 65

השישיתלכנסתהמרכזיתהבחירותועדתפסלהי, Iהשישיתלכבסת

חברימהיומועמדיהשביןלכנסת,לבחירותמועמדימרשימת

חתרניתרשימהזוהייתההוועדהשלדעתבנימוק"אל-ארד",בקבוצת

שהסמיכהחוקהוראתהייתהלאעתבאותההמדינה,בקיומשכפרה

חיימהשופטכלשהי,רשימהלפסולהמרכזיתהבחירותועדתאת

קבע:מיעוטדבעתכהן

מאזרחלשלולבחוקמפורשתהסמכה[ש]קיימת ..מקומ,"אפילו

חופשכמוהאזרח,שלהיסודמזכויותהיאוהזכותפלונית,זכות

בסמכותהשימושעלידואתזהמשפטביתסמךלאוהדיבור,הדעה

ברורהממשית,סכנהלמנועבאהלאהשלילהאמזו,חוקית

 , 12ת"ומיידי

והוסיף:

שאינמערבימהמהזאתברשימהשהמועמדימבעודבה,גמ"אין

אתלהסמיךכדיאויביה,אתוהאוהדימישראלבמדינתמכירימ

 , 13רשימתמ"אתלאשרשלאהמרכזיתהבחירותועדת



להוסיף:מותרואמהמאלףדינול"פסקהתייחסאגרנטהשופט

המדינהשלהטבעיתזכותהאתהעדיףאך , 14כהן"השופטשלהאמיץ

השופטהצטרףלדעתוהרשימה.פסילתאתואישרעצמהעללהגן

זוסמן·

חד-משמעיתעמדהכהןחיימנקטבשטחימלנעשההנוגעבכל

בבג"צמיעוטבדעתאפואנותרהואגירוש.שלהסנקציהנגד

320 / שלללבנוןגירושמפרשת , 15הביטחןןשרכיקןןאסמה 80

שלהאיממצורף(שאליהמוחלחולחברוןהערביותהערימראשי

שישהחברוןבעירנרצחו 1980שבמאילאחראל-אברהימי),מסגד

כהןחיימשלבלשונוהמכפלה.במערתמתפילהשחזרויהודימ

כשאמרתימיעוטדבעתכדרכי,"נשארתי,

למשפטמנוגדימשהגירושימ

 • 16הבינלאומי"

72בבג"צדינופסקאתאזכירעוד / 62 

"האחבעניין , 17הפכיםשרכירןפאיזן

פעלהשואהשבתקופתיהודידניאל",

והצטרףהיהודימאחיולהצלתבגבורה

המלחמהבתקופתעבראךלפרטיזנימ,

למרותקתולי.נזירוהפךהנוצריתלדת

היהודילעמכמשתייךעצמוראהזאת

השבות,חוקלצורךכיהודילראותוודרש

שלברובנדחתהעתירתו .-181950תש"י

כהן.השופטשלהיחידדעתכנגדארבעה

יכולאיננושמומרסברוהרובשופטי

שבאורח(אףהיהודיהעמבןלהיחשב

יהדותועומדתתורהדיןלפיפרדוקסלי,

מקיפוטו :צילוםכהןהשופטגרסלעומתמבעינה).

מהפכההיאישראלמדינתשלשהקמתה

והואיהודישהואלבבתומהמצהירואדמערכימ,שינויהמחייבת

השבות,חוקלצורךכיהודילראותוישהיהודי,לעמלהשתייךחפץ

אחרת.דבתמאמיןהואאמגמ

.: . 
אסירימעמלהיפגשהסוהר,בבתיבקביעותלבקרנהגכהןחיימ

אנשימששולחמיהמוסרית.חובתושזוהיחשהואאתמ.ולשוחח

פגשזובמסגרתגורלמ.מהעיניובמושיראהראויהסוהרלבית

היהבטענתמממששישהשתכנעואמלחפותמ,שטענואסירימ

למענמ.מגדרולצאתואףיכולתוכמיטבלפעולמוכן

פרשתהייתהלמעטימ,רקכיומהזכורהסנסציונית,פרשה

חברה,הירדן.עמקמקיבוצימאחדנערה , 19ארצימירישלרציחתה

ונדוןבהריגתההורשעאךלמעשה,קשרכלהכחישקבע,צבאאיש

יועץאזשהיהכהן,וחיימלחפותו,לטעוןהמשיךהואלמאסר.

"זריקתשמכונהבמהלהידבקנכונותהביעהאסירבו.פגשמשפטי,

אךמסובך,הטיפולפנתול.סודיומהזרקתעלהמבוססתאמת",

אמתדוברנמצאהטיפול,אתהאסירעברכהןחיימשלביזמתו

חנינה.לולהשיגמנתעלפעלכהןוחיימ

הרצחמקרבנותאחדאוריון,עמוסשלהפרשההיאידועהיותר

עשרבגילמעולמ.הכירלאהוריואתבפולין,נולדאוריון . 20הכפול

שחרורוולאחרבצבאשירתבקיבוץ,זמןפרקשההארצה,עלה

חברתוכספימ.בהובלתשעסקה"ברינקס",בחברתלעבודההתקבל

לרחמימנשואההייתהשאחותהדנו,ךשרההייתהימימבאותמ

אלהשניאושרי.טוביהשלהקרובידידו"גומדי",המכונהאהרוני,

הספיקאוריוןעמוסהכרמ"."חבורתשכונתהלקבוצההשתייכו

במשרדישודניסיוןאירעכאשרבחברהבלדבקצרזמןפרקלעבוד

 ~אחדירהבמהלכואולמנכשלהשודניסיוןשלומ.במגדל"ברינקס"
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המשי /לזכרודברום-כהוחוום

לדיןשהועמדאוריון,עמוסעלנפלהחשדוהרגו.בשומרהשודדימ

אליהוידיעלמיוצגעמוסהיההמחוזיהמשפטבביתרצח.באשמת

נוכחואלהושניו"גומדי",אושרישלדינמעורןבעברשהיהקידר,

עולמ.למאסרונדוןהורשעאוריוןעמוסהמשפט.מהלןבכלבאולמ

ניאותהואבחפותו.שהשתכנעהראשוןהמשפטןהיהליבאידוד

המשפטבביתשהתבררבערעורוהופיעשכרללאבעניינולטפל

נדחההערעורכהן.חיימהשופטשלבראשותוהרכבבפניהעליון

מפשע.חףשהואלזעוקהמשיןאוריוןעמוסאן

ארנון.יוסףעו"דהצטרףואליובענייןלטפלהמשיןליבאידוד

לקבלתבקשותשעיקרןלבג"צ,פניותעשרותאוריוןהגישכלאומבית

ליבאילרצח.הקשורימנושאימלחקורודרישהלעניינוהנוגעחומר

בנקודותהחקירהאתלחדשדברישההמשפטיליועץפנהמצדו

כהןחייממפשע.חףשאוריוןלהסתברהחלאטואטמסוימות,

והשתכנעאוריוןעמפעמיממספרנפגשואףבתיקלהתענייןהחל

לאוריוןכהןחיימהציעחוזר,משפטלהשיגהקושימחמתבחפותו.

איןולפיכןמפשעחףשהואטעןהתעקש,הלהאולמחנינה.לבקש

החליטאישיותו,עלמעטלאהמלמדבצעדכהן,חיימלחנינה.מקומ

בסירובו.העומדהאסירעבורהחנינהאתולבקשבעצמולפעול

המסמכימלכלדבומהמ,המשפטילשרכהןחיימהשופטשלמכתבו

הכותב.שלגדולתועלמלמדימהמיוח,דבסגנונוידומתחתשיצאו

זה:במכתבהאחרונימהמשפטימבציטוטאסתפק

מסרבמפשע,בחפותואוריון)עמוס(שלהכנהאמונתו"מחמת

בעל-כורחו,שלוחועצמילעשותאומרגמרתיחנינה.לבקשהאיש

מעכבימאיןאמזו,נפשלהצילשניתןאנימאמיןנפשו.עלולבקש

 • 21עוד"גאולתה

במאסר,שנימרכ-סשישב,לאחרר 980בשנתאוריוןעמוסזכהכן

בטרגדיה.הסתיימהעצמההפרשהידו.עלהתבקשהשלאבחנינה

 ."מרוצחיהאת"לחפשדבעתוכיברבימהכריזממאסרצאתועמ

טושטשו""העקבותכיהשיבהממילוידועאמלשאלהבתשובה

מפניהוזהרהואטשטשו".שהממהיודעימשטשטשו"אלהאן

כהן,עזרשלבעזרתולכן.אדיששהיהנדמהאןשדבבר,הסכנה

וטוביה"גומדי"עמומתןמשאלנהלהחלהסוהר,בביתפגששאותו

"ברהבשרלמפעלכהןעזרעמביחדהגיעהימימבאחדאושרי.

לאחרביריות.נרצחוועזראוריוןהשניימ.שלבבעלותמשהיהבקר"

לאבהמשנעשהואתהבשרהכשרתלחדרהגופותהועברומכן

כמקובלאןעולמ,למאסרנדונוועזראוריוןשלרוצחיהמ . 22אפרט

להשתחרר.בינתיימזכואצלנו,

.:. 
האנגלו-המשפטבשיטותמפליגותידיעותבעלגאון,היהכהןחיימ

בהיסטוריההרומי,המשפטבשיטתהקונטיננטליות,אמריקאית,

ממנונפלושלאהיודורובניביןובפילוסופיה.המשפטשל

חיימאצלהצטרףשלכןאלאאלה,תחומימבמרביתבידיעותיהמ

מקורותיו.כלעלהעבריהמשפטשלומעמיקיסודימקיף,ידעכהן

המשפטמגדוליאישאצלכזהצירוףלמצואניתןלאידיעתילמיטב

 8המשפט

טבעיתתולדהזוהייתהואולינוסף,לאלהכולו.בעולמואוליאצלנו

שהושתתומרתק,בהירבמינו,מיוחדסגנוןבמקורות,שליטתושל

לפלאבמקורות.מעמיקוידעהעבריתבשפהמושלמתשליטהעל

שלזולרמההגיעבגולה,חינוכואתשקיבלכהןחיימכיצדהוא

להשתוותיכוללאישראלילידימאתנושאישבשפתנו,ושליטהסגנון

אליה.

בסיסשימשוהרומיובמשפטהעבריהמשפטבמכמנישליטתו

שישולהוכיחביקששבו , 23הניצירישישלימיתימשפטילספרו

איננוהחדשהבבריתהמשפטתיאורכיהרומי,הדיןפיעלנדון

שהיהודימלטענהיסודכלאיןולפיכןהעבריהדיןעממתיישב

וזכהולגרמניתלאנגליתתורגמהספרולמותו.לשפיטתואחראימ

רבה.לתהודה

האמונהאתנטשחרדית,למשפחהכילדחייואתשהחלכהן,חיימ

שכרשלכללימבסיסעלעולמנואתמנהלישראלשאלוהיבכן

עלהאירונית.בלשונוזאתביטאהואאנוש.לבניהמובנימועונש

בהרכבלכהןשמונההעברי,למשפטדגולמומחהאסף,שמחההרב

נפטרש"הואכהןחיימסיפרהעליון,המשפטביתשלהראשון

 • 24בנאמניו"מטפלשאלוהימכמונוראימ,יסורימאחרי

במשפטבשילובוותמןהעבריהמשפטאתאהבכהןחיימ

לקלוטניתןשלאהביןהואאולמישראל.מדינתשלהמתחדש

שינויימוכימחייב,המודרנישהעולמוהתאמותשינויימללאאותו

דמוקרטיותבבחירותהנבחרתהכנסתידיעללהתבצעחייבימאלה

במשפטשישידעכןכמואחר.אוכזהזרמשלהרבנימידיעלולא

הראוימןביניהמוהבחירהוגישות,זרמימשלעצוממגווןהעברי

הרבנות.ידיעלולאהמודרניתהמדינהמוסדותידיעלשתיעשה

ולאביהדותהליברליהזרמגישתאתבקביעותאימץעצמוהוא

דינו.בפסקיאותושילבפעמ

.:. 
אלאוידענותוגאונותובזכותרקלאבחייואגדההפןכהןחיימ

שלו,הפנימיתבאמתודבקותוכנותושלו,הצדקרדיפתמחמתגמ

לאאותושהציבהעמדהאדמ,בזכויותמתפשרתהבלתיאמונתו

בחייוקיימןהליברליהעשירעולמוהשקפתאתבמיעוט.אחת

באומץובכתבפהבעללבטאהוידעהמקצועית,ובעבודתוהאישיימ

מתחרימ.לושאיןובהיר,מזהירעשיר,בסגנוןןבעצמה,

מילראותאיןשעדייןגדולחללונפערגדולמאורכבהמותועמ

למלאו.שיוכל
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