
שילה שמואל פרופ'

תם רכנן בפסיקת ןהגלגלה המסחר עידןד

הקדמה א.

ו כול המוקדש לספר זכינו לא היום עד ,אולם I תם רבנו על חשובים מחקרים נכתבו כבר

כפוסק תם רבנו של פועלו של הכוללת להבנה נדבך להוסיף ברצוננו התוספות. בעלי לגדול

הלכה.

של פסיקתו יהודים, של המסחר לחיי בנוגע שאלה מתעוררת שכאשר העלה, מחקרנו

חיי עידוד הרחבים, העסקיים האיטרסים :העדפת אחד ברור לכיווך ונוטה ברורה תם רבנו

ביך ניגודים של במקרים במיוחד בולטים הדברים בפרט. laissez faire וגישת בכלל המסחר

פסיקתו זו. פעילות להרחבת הגורמת גישה לביך המסחרית התחרות לצמצום המביאה גישה

עולה זו גישה הכלכליים. החיים של והעשרתם פיתוחם לטובת - וחד-משמעית עקיבה

הכלכלי המצב את ביותר הולמת זו נטייה פירושיו. והך פסקיו הך דבריו, ממכלול ומבצבצת

פריחה של תקופה זו היתה בפרט. ובצרפת בכלל באירופה השתים-עשרה במאה ששרר

המסחרית"2. המהפכה ייתקופת היסטוריונים בפי המכונה מסחרית, והתעוררות כלכלית

זה וכיווך אחד, כללי כיווך על מצביעים שונים, בנושאים כך, כל רבים הלכה פסקי כאשר

בפסיקה, מגמתיות אולי, לפנינו, איך :כלום שאלה עולה תם, רבנו את שסבב לעולם מתאים

בפסיקה מדהימה עקיבות ?לאור גרידא טהורים הלכתים שאינם שיקולים על המצביעה

בגו. דברים שיש המסקנה מך מנוס שאיך נדמה,

תורה גדולי של ההלכה פסיקת את להסביר נסיונות של לבעייתיותם המודעות כל עם

הרתיעה כל ולמרות מסוים, וזמך מסוים מקום על כמושתתת בפרט, תם רבנו ושל בכלל,

ציון, זמנו". לכע'ות תם רכנו של "ייחסו אלכק שלום של מאמרו הם תם רכנו על הח'כור'ם כ'[ החשוכ'ם

רכ'ע'ת (מהדורה התוספות ,כעל' אורכך א"א של כספרו תם רכנו על ,והפרק 141 - 104 (תש'ייד) 'ט

.11 J - 60 תש"ם, 'רושל'ם, מורחכת)

Mar( Blo(11, Feudal Society (traח. L.A. Maחyaח) (Chicago, 1964),69-71; Cambridge Economic .2

History of Europe yol. 2, 289-293 yol. 3,555; L.K. Little, Religious Poverty and the Profit

Economy in Medieval Europe (Loחdoח, 1978), chapter oחe: "From gif't e(oחomy to profit

ecoח()I1וy"; chap. two: "Adaptiחg to the prlJf'it ecoחoI1וy"; 5.B. Clough aחd C. W. ClJle, Economic

History of Europe (Bostol1, 1968), pp. 65, 77, 83; A. Tilly (ed.) Medieval France (Cambridge,

1982),180; f.M. Hallam, Capetian France 987-1328 (Loחdoח, 1980) 71,137,139.
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Jתתפג תם רכנו כפסיקת והגלגלה המסחר עידוד

אחיד קו ,שיש מכך להתעלם שאיז נדמה ,Jההלכה כפסיקת מגמתיות מראיית המוצדקת

פסק תם ,שרכנו להוכיח וכאפשרותנו כרצוננו .איז תם רכנו כפסיקת האמור לנושא כנוגע

המצטיירת המסקנה מז מנוס איז כז פי על ואף ממש. הלכתיים שאינם משיקולים שפסק כפי

להסכירה לדעתנו, נותנת, זו עקיכות מסוים. ככיווז מדהימה ועקיכות מצטכרת פסיקה כדכר

את לראות אלכק ש' ניסה וככר כלכלית. מדיניות של כמושגים אלא הלכתיים, כמונחים לא

פסיקה שכיז כקרכה דז הוא כאשר ומקומו, זמנו תנאי מכוח כמודרכת תם רכנו פסיקת

מסויימת4, כיקורת גררו אלו דכרים אז. כצרפת כתוקפו שהיה הכללי המשפט לכיז מסוימת

קכ ייעם אולי אלכק, דכרי את לקכל שיש נדמה, עמה, להסכים כלל כדרך נוטים אנו אם ואף

:ייעקרונות אלכק של לשונו וזה דאז. הכלכלי למצכ כנוגע ,mutatis mutandis חומטיך".

,ולפיכך כיותר והצודק הפשוט כהיגיוז הכל כעיני ,נראו ההוא הזמז כני כיז שדווחו מסוימים

ורוח ההיגיוז לפי התלמודית ההלכה את אף הכינו תקופתם, כני כהיותם התוספות, כעלי גם

אז"". המקוכל הצדק

ממונות דיני ב.

קרוכות ולעתים שונים, והעכרה קנייז כסוגי כהכרתו הכולטים ההלכה חכמי מז היה תם רכנו

חיי להתפתחות ממש של תרומה מהווה פסיקתו אחרים6. הלכה חכמי של לדעתם כניגוד גם

מיוחד תוקף לתת שיש כגישה, הדוגלים כקרכ התווך מעמודי הוא תם רכנו למשל, המסחר,

מחייכת כף תקיעת תם רכנו לפי כפרט, סוחרים וכיז ככלל, אנשים כיז שניתנת כף לתקיעת

כלכד כף תקיעת סמך על תקפה התחייכות שיצירת כרור תוצאותיה7, כל על כשכועה כחיוכ

כמינה מיוחדת תרומה ,זו כז על ,יתר ומתז משא על הקלה לכיווז כיותר חשוכ צעד מהווה

עד רכים ומטרידה שהטרידה כעיה - העכרי כמשפט לחיוכ משפטי תוקף מתז למעז

והז פה כעל הז חוכות, העכרת כשאלת כדיוניו נמצאים לגישתו נוספות דוגמאות ,Hהיום

החייכ), ידי על (היינו פאסיכיות והז הנושה), ידי על (היינו אקטיכיות הז ככתכ,

"מעמד המכונה ההעכרה, דרך את התלמוד חכמי תיקנו חוכות העכרת על להקל כדי

שלושת נוכחים כאשר כלבד, אמירה ידי על חיוכים להעכיר ניתז זו לדרך כהתאם שלושתז".

תקנה הנמחה(', ההמחאה, ומקכל (המומחה) החייכ המ?/חה, דהיינו, כדכר, הנוגעים

ככך,שאמירה היה ,ייחודה המסחר חיי לעידוד כיותר רכה חשיכות כעלת היתה זו תלמודית

משפטיים יחסים ונותרו התמונה מז לגמרי יצא הממחה גמר, לידי העסקה את הכיאה כלכד

(תשט"ז) ט בחיבות התוספות) בעלי אורבן, א"א על (ביקורת תורה" של ייהבהגתה בך-ששוך, ח"ה 3ראה

H. Soloveitchik, "Can Halakhic Texts Talk History'!" AJS Review ; 49 - 46 בעמ' ,53 - 39

vol, 3 (1978) 153-196 at 174,

שם, וסולוב"צ'יק, אורבן 4ראה

המקום תבאי שלעתים סבור, אורבן גם אלבק, על אורבן של הביקורת למרות .118 - 117 עמ' שם, 5אלבק,

זו, בדרן הולכים אחרים גם תם. רבנו על הנ"ל הפרק בעיוך ראה תם. רבנו של פסקיו לעיצוב תרמו והזמך

: למשל ראה

J. Faur, "The Legal Thinking 01' the Tossaphot, an Historical Appr()ach", Dine Israel6, 1975,

pp, XLIII-LXXII,

סודר. בקנ"ך זמך לאחר הקבאה לענ"ך רד, ח"ד הרשב"א שו"ת ראה 6ברם,

ח"ב, שם, צד: ח"א תשב"ץ רנא; או"ז מהר"ח שו"ת סז; ח"ה הרשב"א שו"ת עב; ד"פ מהר"ם שו"ת .7

קמא.

החוזה של למהותו ורהפטיג א' ; 30 - 1 תשלייד) (ירושלים העברי במשפט חוזים דיבי ורהפטיג, ש' ראה .8

תשלייח). בירושלים, העבדית לאוניברסיטה שהוגשה דוקטור (עבודת דבריס) קביך (לבעית העברי במשפט

א, קמח, א;שם, קמד, א;ב"ב מח, א;קדושיך יד, א;שם, יג, !'גטיך
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שילה שמראל פררפ' תתפד]

. מןפקד נכס להעברת גם משמשת זן תקנה החדש). (הנןשה ןהנמחה (החייב) המןמחה בין

בהסכמת צןרך שאין היה, אחרים, הלכה חכמי של לדעןתיהם בניגןד תם, רבנן של חידןשן

הקל חידןשן ,1 כןרחןט בעל גם חדש לנןשה חןבן את להעביר :ניתן חןבן להעברת החייב

.11 אקטיביים חןבןת העברת על ביןתר

שנמצא דבר הקניית גם לעןלם12. בא שלא דבר מקנה אדם שאין היא, מקןבלת הלכה

המשא על הכבידה זן הגבלה זה13. במןשג כלןלה המקנה, לידי הגיע לא עדיין אןלם בעןלם,

בדיןק הןגדר שלא למקרה זן הגבלה צמצם לקןדמין1.1, בניגןד כנראה תם, רבנן .ברם, ןמתן

כגןן מןגדר, דבר המקנה ברם, מאבא". שאירש יימה המקנה כגןן להקנןת, עןמדים מה

דרכי על להקל שבא תם, רבנן של חידןשן .1 קנהך לך, מכןרה מאבא שאירש זן שדה האןמר

.loמקןבלת להלכה היה ןלא נתקבל לא ןקניינם, ןמתן משא

סןג לפחןת אן השןתפןת, את להעמיד שאפשר שסכרן, ההלכה מחכמי היה תם רבנן

מסתבר, זן הלכה :במסגרת מכן יתרה פןרמלי. בקניין צןרך ללא כעסק שןתפןת, של מסוים

ליצןר ניתן (ןאחרים) תם דרבנן אליבא לעןלם. בא שלא דבר להקנןת אפשר שןתפים שבין

שלא כמעט המקןבלת להלכה ,בהתאם כלשהן17 קניין עשיית ללא אף מסןים מסןג שןתפןת

חפצים שןם בן שאין שןתפןת של :ייעסק גןלאק שהסביר ןכפי ממש, של שןתפןת ליצןר ניתן

חןמר לפי לן אין בעבןדתם, האןמנים שןתפןת כמן הפעןלה, השתתפןת רק ןשיש משןתפים

בנידןן תם רבנן ,גישת כאמןר . כלל"18 משפטי ערך לן ןאין הקניין, בן שיתפןס מה על הדין,

זן. בעיה לפתרןן תרמה

מחילתן המןכר, מחלן מכן ןלאחר לחברן, שטר-חןב שהמןכר בתלמןד, שנפסקה ההלכה

זן לבעיה חלקי פתרןן הכלכלית. ההתפתחןת את ןעיכבה חמןרןת בעיןת עןררה תןפסת9ן,

נזקן. על המןחל את לחייב יכןל גרמי דין שדן שמי הןא, - כתלמןד הןבא כבר ןהדבר 

גןרסת, הראשןנה השיטה הפןסקים, בין זן הלכה בעקבןת התפתחן עיקריןת שיטןת שתי

שם. רכ"י סק"ח קכר חר"מ :טרר שעח ח"כ הרשכ"א שר"ת : גרפא ד"ה כ. יג, גטין תרספרת .10

הפעילרת של -מה לצמצרם דררקא נרטה תם רכנר גישת שלרשתן מעמד לעניין הנרגעת אחרת בשאלה .11

מכרססרת כמסרררת אר ככללרתה, תם רכנר כפסיקת אחר דבר מצאתי לא זה מעניין חרץ המסחרית.

שלרשתן שמעמד תם, רכנר לפסיקת כררנתי כנידרן. מצמצמת גישה על המצביע תם, רכנר בשם המרכארת

המקרכלת ההלכה של תם, דרכנר אליבא ישירה, תרצאה היא זר גישה גרי. הרא הצדדים כשאחד מרעיל אינר

מהר"ם שר"ת : כמעמד ד"ה כ, יג, גטין (תרספרת לגרי כנרגע זר תקנה תיקנר שלא משרם אר לגרי, זכייה שאין

של זר גישה ער). מהרי"ל :שר"ת קנכ ח"א :תשכ"ץ רכב הריכ"ש :שר"ת תתקעד ;שם, שכז שם : קצב ד"פ,

תררמרת ; רלח הרי"ף (שר"ת הרי"ף כגרן אחרים, רראשרנים שגארנים מאחר מסרים, חידרש היתה תם רכנר

נרהגגם שלרשתן" ש"מעמד פסקר, המחאה), ה ארת ח"א (עיטרר גארן האי רב בשם העיטרר רכעל א) כח,

לט). ח"כ הרשב"א שר"ת השררה (אכל כנכרי כשמדרכר

פכ"כ, מכירה הלכרת רמכ"ם, ; רסר פ"א כ"מ הרי"ף :הלכת כט שער גארן, האי לרב רממכר המקח ספר 12

ד. רט, חר"מ רשר"ע :טרר מא מ, ס" פ"א ב"מ הרא"ש, ;פסקי ח"כ ס"ד שער תררמרת : ה"א

; רהשלישי השני הדרך כ, שער גארן האי לרב רהממכר המקח ;ספר א טז, כ"מ ; ר' פרק סרף נדרים תרספתא .13

ה. רט, חר"מ רשר"ע א רא, חר"מ טרש"ע ; ה"ה פכ"ה שם, רמכ"ם

רהגארנים. הרמכ"ם לדעת ריא, סי' חר"מ, לטרר ;כ"י צ (קרפפר) רצרפת אשכנז חכמי מאת רפסקים תשרברת .14

ר"ת. בשם ריא חר"מ טרש"ע ; דזכנה ד"ה כ, צא, כתרכרת תרספרת .15

. ה לח, הרא"ש שר"ת גם רראה ארמרים, יש בשם א ריא, חר"מ לשר"ע רמ"א ראה .16

(עכרדת • העכרי כמשפט השרתפרת יסרדרת רריטל, ש"ד .רראה קפא מהריק שר"ת ; קעט ס" כ"ק מרדכי, .17

.27 - 26 עמ' ,1970 העברית), לארניכרסיטה שהרגשה דרקטרר

.192 ח"כ, העכרי המשפט יסרדי גרלאק, א' .18

לב. סר, חר"מ ב;שר"ע קמז, א;כ"כ כ, א;כ"מ פט, א;ב"ק מח, א:קדרשין פר, כתרכרת 19
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[תתפה תס רבנו בפסיקת והגלגלה המסחר עידוד

כלל, כדרך הוא, זה סכום השטר. קניית כעד ששולם הסכום ככל המוחל את לחייכ שיש

כסכום המוחל את לחייכ שיש סוכרת, השנייה השיטה .ואילו 2llכשטר שנקוכ ממה פחות

שהועכר חוכו על למחול שעומד מי כנגד הרתעה מהווה זו שגישה כרור, כשטר21. הנקוכ

כשטר22. הנקוכ הסכום כל על המוחל את לחייכ ,שיש הפוסקים עם נמנה תם רכנו לאחר

על להגן שיש גישתו, עם אחד כקנה עולה אימוצה כרם, תם. רכנו של חידושו אינה זו פסיקה

. מסחר כענייני פסיקתו כדכר סכרתנו את ,ותואמת תקין ומתן משא

סמך על הפוסקים, אצל מקוכל מסחרי. ומתן משא עודדו שטרות העכרת כדיני הקלות

כדרך השטר הועכר לא אם ומסירה. כתיכה ידי על היא שטר להעכרת ,שהדרך התלמוד דכרי

הדן כסימן דכריו כפתיחת ההלכה את מסכם הטורים .כעל דין פי על מועכר הוא אין זאת,

דמזכין מאן האי .לפיכך ומסירה ככתיכה אלא נקנין אין ,אותיות ייהלכתא : שטרות כהעכרת

שיעכודא וכל (אותו) איהא לך קני למיכתכ צריך לחכרו) שטר שמוכר (מי לחכריה שטרא

.23" ... הוא טעות מקח אלא ... שכו המלווה קנה לא כן כתכ לא ואם כו). (שיש כיה דאית

זה, לעניין הלכה הוסיף תם רכנו לו. שקדמו הלכה חכמי כמה פסקי על מכוססים אלה דכרים

ממש. של שינוי לידי להכיא יכולה גישתו היתה לפניו, שנקכע מה את סתר שלא פי על ואף

אלא נקנות אותיות דאין דקי"ל "ג אע כעדים, חוכ שטר לחכירו :ייהמוכר תם רכנו פסק וכך

נעשתה אם כו"24. לחזור יכול המוכר אין החוכ, וגכה הלוקח קדם אם וכמסירה, ככתיכה

פסק לא אמנם קיימים. מעשיו השטר, את הנמחז� גכה אם ומסירה, כתיכה ללא ההעכרה

זאת. איפשר למעשה ואולם אחרות, כדרכים גם שטר להעכיר ניתן שמלכתחילה תם, רכנו

ומתן המשא על שהקלה עוכדה - שטרות להעכרת נוספות אפשרויות נוצרו כך ידי על

המסחרי.

שהקפדה כרור, כספים25. שמיטת דיני ולמעשה להלכה נהגו תם רכנו של וכזמנו כמקומו

מסוימים היתרים למצוא וצורך מקום .היה רגיל ומתן כמשא לקשיים הכיאה כנידון רכה

פסקי מכמה השכיעית. מדיני שנכעו המסחר, לחיי החמורות התוצאות את לעקוף ודרכים

דיני על ההקפדה על להקל שונים היתרים למצוא ניסה שהוא רואים, אנו תם רכנו של הלכה

אין שנים, לעשר היא ההלוואה שאם קכע, מה, כמידת שעזר ההיתרים, אחד השמיטה.

לתקופה לחכרו המלווה של בנושא מנוגדות מסורות שתי מובאות בגמרא משמטת. שביעית

את :המלוה שמואל אמר יהודה רכ ?ייאמר לאו או משמטת שביעית האם שנים, עשר של

את :המלוה שמואל אמר יהודה ייא"ר : ובהמשך משמטתו", שביעית שנים, לעשר חבירו

על ממש של הקלה מקילה השנייה .המימרה משמטתו"26 שכיעית אין שנים, לעשר חכירו

איזו לשאלה, בנוגע חלוקים הפוסקים כספים. שמיטת דיני עקיפת ומאפשרת המסחר חיי

שלוס שר רב תשובות = ה"י פ"ו ומויק חובל מיימוניות, ;הגהות נטרונאי רב בשס מחילה, מ, אות העיטור 20

סי. פי"ב ב"ק או"ו : מחול ד"ה כ, קמו, כ"כ רשב"ס, ; טו סי. ה"ה ו שער צדק שערי תשוה"ג ; קלה גאו(,

סי. פ"ב כ"ק הרא"ש ;הגהות גאו( שרירא רב כשס מח סי. פ"א כ"מ רא"ש, ; ח"ט נא שער :תרומות. קמג

יו.

האי רכ כשס א פו. כתוכות הרשב"א) (בדפוסיס, הרמב"( חדושי ; שטרא דמי ד"ה א פו. לכתוכות רש"י .21

חוכל הלכות רמכ"ס. ; י הקצרות תשוה"ג ; מ"ו סי. כתוכות ראכ"( ; מחילה מ אות ;עיטור והר"ח גאון

ה"י. פ"ו ומויק

יו. סי. פ"כ כ"ק הרא"ש :הגהות קכח ד"פ מהר"ס שו"ת ; קמג סי. פי"כ כ"ק או"ו .22

סו. סימ( פתיחת חו"מ, טור .2.J

הרשכ"א ;{tlו"ת ו הרמכ"( :שו"ת כ סי', כ"מ הרמכ"( ;חידושי לכ סי. פ"ה ב"מ הרא"ש מפסקי ר"ת כשס .24

שיג. הדש( ;תרומת רי או"ו מהר"ח שו"ת ; שלה הריכ"ש שו"ת : פו ח"ג

א-כ. ג. מכות .26 סי"ג. פ"א מכות הרא"ש, פסקי קו-קח: ע"ו או"ז .25
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שילה שמואל פרופ' [ תתפו

הדרך את אחריהם לכאים שסללו מאלה היה תם רכנו למעשה27. הלכה לקכל יש מסורת

השנייה28. המימרה פי על הפסק לקכלת

המסחר, לחיי ממש של הקלה שהכיאה תם, רכנו של מאוד החשוכה קכיעתו : ועוד זאת

: זו שאלה על השיכ תם רכנו . פרוזכול לכתוכ המוסמך כית-הדין הוא מי לעניין, היתה

פרוזכול שכתיכת פסק, תם רכנו היינו, פרוזכול"29. לכתוכ יכול הדור, גדול אינו ייואפילו

יחסית. כקלות להיעשות יכולה

כדכרי ,נידונו -ינתק כל קשר כזה זה ,הקשורים כספים לשמיטת כנוגע נוספים עניינים שני

שהיהלו שהטענה למעשה, הלכה פסק הוא התלמודית הסוגיה את הכנתו סמך על תם. רכנו

שטוען, למי גם להאמין שיש פסק, זה מחשכה למהלך כהמשך היא. מהימנת ואבד, פרוזכול

שכועה30. ללא אף נאמן והוא שכיעית, תשמטנו שלא תנאי היה הלווה לכין שכינו

ישנה הדתי, אופיו כשל יותר אף ואולי אחרות, משפט כשיטות כמו העכרי, כמשפט

לפגוע כוונה כהן מסתתרת אך כשרות, הן פניהן שעל עיסקאות, על המסך את להרים מגמה

נכסים להעכיר נסיון היינו, מכרחת, כשטר כדיון נמצא לדכרינו קלאסית דוגמה כאחרים.

כצורה מדגימים הרא"ש של הכוטים דכריו חוכו. את לגכות מנושה למנוע כמטרה לאחר

ישרים ומשפטים טוכים וחוקים אמת :ייתורת המכריחים כלפי ההלכה חכמי גישת את יפה

ילכו צדיקים שלום, נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה רע"ה, משה ידי על לישראל הקכ"ה נתן

מרמה, כמאזני שקל ולהגדיל הישרה לעקש המתנכלים והפושעים כם, יכשלו והפושעים כם

חז"ל ואמרו תרדוף. צדק צדק נאמר וע"ז מחשכתם, ולכטל עצתם לסכל ישראל חכמי חייכין

שכותכין אנשים מקצת ראיתי אשר ויען מרומה, דין [להוציא] לאפוקי לאמתו אמת דין

מצוה חוכו, לגכות המלוה וכשכא לווים, כך ואחר עכו"ם, או יהודים לאחרים, נכסיהם

וכהנה ... המערימים עצת שכטלו חכמים כדכרי מצינו ... כאחרים נכסיו ותולה השטר להוציא

לכדום לחכרו, עוול ולעשות חכמים תקנת ולהפקיע להערים שמכוין מי כל כתלמוד רכות

כי מדכר, דכר ונלמד אנו ונדון הרעה, ומחשכתו עצתו להפר נגדו ועמדו כערמם, חכמים

אלא יום, ככל המתחדשות לכא העתידות הנולדות כל לכתוכ הספיקו לא התלמוד חכמי

.31" ... למילתא מילתא ומדמין כעקכותיהם יוצאים אחריהם שהכאים

שנעשו, עיסקאות לכטל מדי רחכה רשות ההלכה לחכמי תינתן חשש,שאם ,קיים ואולם

משא כקשרי לפגוע זו רשות עלולה נכסים, להכריח המעכיר ושכוונת כדויות שהן כטענה

אחרים, הלכה לחכמי שכניגוד נדמה, המגמות. שתי בין נאות איזון למצוא צריך לכן ומתן.

מלכטל האפשר ככל ונמנע כטוח ומתן משא תם רכנו העדיף שהכאנו, כדכרים הרא"ש כגון

לכטל שאפשר האומרת ההלכה, את צמצם אף הוא פיקטיכיות. שהן בטענה עיסקאות

.סכור לכטלו ואין כר-קיום שהשטר פסק מכרחת, שטר לפניו וכשכא אלה, כגון עיסקאות

המניע ואולם לאחר, נכסיו את להעכיר המעכיר התכוון ולמעשה כשרה, ההעכרה שאם היה,

. כה32 פוגע אינו הכלתי-כשר והמניע תקפה, ההעכרה מנכסיו, לגכות מנושה למנוע היה שלו

שם. וכ"י סקי"ג סן סי' חו"מ טור ראה ד2.

איכא. ד"ה כ ג, מכות ;תוספות ואי( ד"ה כ קמה כתרא, ככא תוספות .28

קכג. סי' שם הישר, ספר דאלימי; ד"ה כ לו, גטיז תוספות גם וראה קלח; סי' חרושים, הישר, ספר .29

;שם, שיג ;שם, קעג ח"כ ;שם, כן אלף ח"א, הרשכ"א שו"ת ; תקצ שם קמו, ;שם, עכ ד"פ מהר"ם שו"ת .30

;רנא. שם ; קפ או"ן מהר"ח שו"ת ; תצא הריכ"ש שי"ת ; תקכא ;שם, קסט ח"ן

ג. עח, הרא"ש שי"ת .31

שי"ת : ג סי' פ"ח כתוכות הרא"ש ;פסקי פ ד"פ מהר"ם שו"ת ; עשאום ד"ה א, עט, כתוכית תיספות .32

שו"ת אמר; ד"ה א, עט, כתוכות הריטכ"א, חידושי פה; ח"ה הרשכ"א שו"ת א, ט, שם, שם; הרא"ש,
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נתתפז חם רבנו בפסיקח והכלכלה המסחר עידור

הש"ס שיטת שהוציאו נראה :ייולי כתב תם רבנו דברי הביא אלה, דברים על שחלק הרא"ש,

שנראה במה מתמיכה תקין מסחר בהלכות תמיכה העדיף תם רבנו .33" ... ממשמעותא

זה34. במאמר המוזכרים אחרים לעניינים בדומה ויושר, צדק כעשיית

שנראה מה על המבוסס משפט, שיטות בכמה שהתפתח משפטי מוסד הריהי המצרנות

ניתנת נכס מכירת של במקרה כי משמעה, בר-מצרא זכות והטוב35. הישר כעשיית למחוקק

המוסלמי36, והמשפט העברי המשפט בנכס. גובל שרכושו לשכן לקנייתו קדימה זכות

קיימת, בר-מצרא זכות הנכס. על המצרן של בזכותו מכירים האנגלי37, למשפט בניגוד

הנכס לבעל :לאפשר ברורה החוק מטרת הנכס. בעד התמורה מלוא את מקבל המוכר כאשר

היא זו לזכות שהבסיס אף לחלקו. בשכנות שמצוי הנכס את לרכוש הנמכר ברכוש הגובל

לאי- גורמת המצרנות זכות :הפעלת במוכר פגיעה משום בה יש והטוב", ייהישר עשיית

כן, על יתר עיניו. כראות נכסיו את למכור אדם של זכותו את ומצמצמת וממכר במקח וודאות

לקנות יהסס פוטנציאלי שקונה ,כיוון מקרקעין קניית נגד בלם להיות עשויה זו זכות הפעלת

מצרן38. מתניעת כתוצאה תבוטל שהעיסקה מחשש נכס,

. למעשה וגם להלכה גם נידונו והם מאוד, מפותחים בר-מצרא דיני ההלכתית בספרות

זכות של מהרחבת-יתר לנבוע העשויים לקשיים, ערים האמוראים היו התלמוד בתקופת כבר

עליהם39. חלו לא המצרנות שדיני שונים, מקרים ,ומנו הכלל את סייגו ולפיכך המצרנות,

העקרונות אחד להיות הפך בר-המצרא ועקרון מאוד, חלקיות היו אלו הגבלות ברם,

שנערמו ההגבלות מן חלק אחרת, או זו בדרך לצמצם, ניסה תם רבנו החשובים. ההלכתיים

ניסה תחומים. בכמה כך עשה הוא זה. הלכתי בכלל השימוש מן כתוצאה וקונים מוכרים על

פסקו מתלמידיו שניים ולפחות לבתים. ולא בלבד, לשדות המצרנות דיני תחולת את לצמצם

גישתו בבירור עולה זו בשאלה בדיונו כלל40. בדרך דעתו התקבלה לא ,ברם בעקבותיו כך

כב. מהרי"ק שו"ח ; קנד או"ז מהר"ח שו"ת : קמב הריב"ש, שו"ת ; י הריטב"א

ג. עח, הרא"ש שו"ח. .33

.61 .58 ,55 ,54 הערות יד ועל מצרנות על הבא הדיוד ראה .34

עמ' ב. פרק ה כרך Intemational Encyclopedia of Comparative Law ר' .(Hindu) ההודי ,החוק למשל .35

.11

(תשי"ז) ג. וכלכלה משפט והמוסלמי", העברי במשפט ומקורותיה המצרנות ייזכות בד-שמש ש' ראה .36

A.P. Rose Pre-emption and its ; 105 עמ' שם, Intemational Encyclopedia etc., ;229-217

Development in Palestine, International and Comparative Law Quarterly vol. 30 (1981),

197-300. Farhat J. Ziadeh, Land Law and Economic evelopmentס in Arab Countries,

American Journal of Comparative Law, vol. 33 (1985), p. 93 at pp. 99-101.

וביארו רבה בהקפרה ביהמ"ש יינהגו שלילית. היתה זו לזכות האנגליים השופטים גישת המנדט, בזמד לכד .37

זכות שזוהי נימוק מתוך שאפשר כמה עד ולצמצמה הזכות את להגביל כוונה תוך מילולי, באור דיניה את

.88 עמ' תשי"ג) (תל-אביב, ישראל, במדינת הקרקעות חוקי בד-שמש, א' לזמננו", מתאימה שאינה

בנדוד, הקובע החוק היתה כשהמג'לה בכנסת, (1969) תשכ"ט בשנת המקרקעין חוק חקיקת לפני לדוגמה, .38

תחולת את לצמצם ניסו ישראל מדינת שופטי והן המנרט שופטי הד ;ואולם המצרנות בזכות הכרה היתה

מקרקעיד חוק וכשנחקק העצמאי, הישראלי למחוקק נראה לא המצרנות .מוסד האפשר ככל המצרנות דיני

. זו זכות וביטל בא ,1969 - ייט תשכ בשנת חדש

א-ב. קח ב"מ .39

קניד, מיימוניות, ;תשובות ארעא ד"ה ב קח, ב"מ ;תוספות שנט ב"מ או"ז ; לב סי' ,התשובות, הישר ספר .40

מהרי"ל שו"ת ; שצז הריב"ש שו"ת ; קמה ח"ב, הרשב"א שו"ת ; לד סי' פ"ט ב"מ הרא"ש, ;פסקי יז סי'

שמ. ;שם, שלח הדשד תרומת ; עז
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שילה שמואל פרופ' תתפח]

כיוון בתים עליהן לגלגל ,ואין בושין אנו השדות :ייעל בכלל המצרנות לדיני השלילית

.41 לאיפולוגי" דאיכא

אחרות להלכות בנוגע גם נכס מוכר על ההגבלות לצמצום גרמה תם רבנו של פרשנותו

עשוי הקונה הגוי כי לגוי. שלו קרקע למכור ליהודי לו שאין נפסק12: בגמרא מצרנות. בעניין

מסביר תם רבנו לגוי. שמוכר מי לנדות יש וכי שנמכרה, בקרקע הגובל ליהודי הפסד לגרום

שמוכן יהודי, קונה יש כאשר רק שחל כאיסור, - אחרים'4 לפוסקים בניגוד - זה איסור

,מותר כן לעשות מוכן השכן היהודי אין אם ; מהגוי שקיבל הסכום מלוא את למוכר לתת

אחרים, לחכמים בניגוד היה זה .פסק למ'צרן למכרו חיוב ואין לגוי44, הנכס למכור לכתחילה

הגוי. שהציע ממה פחות סכום הציע רא בר-המצ אם אף לגוי למכור שאין שקבעו

הנכס את מכר שאם קובעת, הגמרא"1' נוסף. בעניין גם המצרנות זכות את צמצם תם רבנו

שנראו כפי הדברים את פרש רש"י הגובל. השכן לטובת מצרנות דין בנכס אין לשותפו,

במקרקעין השותפים אחד אם הנמכר. לשדה בשותפו שמדובר דהיינו, הסוגיה, מהקשר

קודם, אני ולטעון לבוא יכול המצר בעל אין לשתופו, בשותפות זכותו את למכור רוצה

שותפים שהם באנשים ולא קרקע, באותה בשותף רק שמדובר משמע, המכר. את ולבטל

גם השותפות מושג את והרחיב זה, פירוש קיבל לא תם רבנו ואולם, בעסקים46. כגון סתם,

זה בכגון תם רבנו לדעת הנמכר. הקרקע עם קשר ללא אחר, בנכס הינה השותפות בו למקרה

תם רבנו הצליח זו פרשנות ידי על .17 השותף מן הנכס את להוציא יכול בר-המצרא אין

בר- זכויות את להחליש כך ידי ועל המצרנות דיני של הכלל מן היוצאים אחד את להרחיב

המצרא18,.

לו יותר לא הכרגא, מס את שילם שלא שמי הגישה, רווחת היתה התלמוד בתקופת כבר

מוכן הוא כאשר בה, לסחור או לגור לעיר, להיכנס רשאי זר אדם אם השאלה, בעיר49. לסחור

כזאת()". זכות להתיר שאין סבר, רש"י הפוסקים. בין דעות חילוקי עוררה המס, את לשלם

זרים של זכויותיהם את לצמצם עיר בני בזכות להכיר שאין ופסק, זקנו אביו על חלק תם רבנו

במסחר מצדדת זו .גישה ולסחור לבוא זכותו המס, את לשלם שרוצה מי בעיר. ולסחור לבוא

. ')1 השערים ובפתיחת חפשי

יש מגוריו. עיר שאינה לעיר סחורתו המביא אדם על בהקילו נקט תם רבנו דומה ברוח

בנסיבות שלעתים הלכה, נפסקה בתלמוד כבר ברם, אלה. במקרים מסוימות הגבלות

חובותיו, לגבות כדי מה זמן זרה בעיר להיות חייב אדם :כאשר לדוגמה להקל. ראוי מסוימות

עד חיותייכו שעור זבנו ייזילו : בתלמוד נפסק כבר זאת, שיבצע עד בעיר להתפרנס ועליו

שלכם אשראי שתעקרו עד פרנסתכם שיעור מכרו (=לכו ואזליתו" דידכו אשראי דעקירתו

תם .רבנו לא ,ותו פרנסתם שיעור עד לסחור להם שמותר משתמע, אלה .מדברים ותלכו)2('

. שם ;או"! שם הישר. ספר .41

א. קיד, קמא לבבא מקובצת שיטה ראה .43 ב. קח. ב"מ ; א קיד. ב"ק .42

שם. ב"מ. .45 תתקע. ד"פ מהר"ם שו"ת ; עד ר"ה א קיד. ב"ק תוספות .44

שלח הדש( ;תרומת לא - ל פ"ט ב"מ הרא"ש, פסקי .47 . אכר!תא בלא ד"ה ב קח, ב"מ רש''' .46

בפסקי שהובאו גאון האי רב רברי ראה השותפות. מושג את שהרחיבו אחרים, הלכה חכמי גם היו .48

; והר"( הרשב"א בשם ב קח, לב"מ יוסף נמוקי ; שם ומ"מ ה"ה פי"ב שכנים הלכות רמב"ם ; שם הרא"ש, .

מט חו"מ שו"ע טור

יב. סי' פ"ב ב"ב הרא"ש הגהות .50 ב. כא, ב"ב .49

ב"י ; Jקפ!) קצא ;שם, קב מהרי"ק שו"ת ; רכו או"! מהר"ח שו"ת ; שם מרדכי והגהות תקי"! ב"ב מרדכי .51

ב. כא, ב"ב .52 השנ'''. ,ייהחלק קנו חו"מ
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דברי למרךת - בדין הקל הךא . ברךךח פרנסה גם ךאיפשר זה, מצמצם לפירךש התנגד

מתים הם למחר שא"כ בלבד, קאמר חיךתן שיעךר יידלאך : לשךנך ךזה המפךרשים, התלמךד

להחמיר בדבר מיקיקין ךאין דין בית פי ךעל מזךנתן כדי שירךיחך כדי שיעוד אלא . ברעב

מסחרית. תחרות על מגבלה צמצךם בדבר לגישתך נוספת דוגמה לפנינו ך. מדי''' יךתר עליהם

על לוותר אדם לכפות שניתן זה, דין סדוםIך. מידת על שכופין ההלכה, על חולקים אין

הפעךלה חופש את ומצמצם זכות בעל של המךקנות בזכויות מתערב אחר, לטובת זכויותיו

.נשאלת מכך הפסד שךם לך אין אם אלא הזכות, בעל על לכפךת שאין הוא, .הכלל שלו

יצא לא הזכךת שבעל ?היינו, סדום" מידת על ייכךפין לתחךלת המךקדם התנאי מה : השאלה

שמי נציין, לפרטיה להיכנס בלי עקרונית. מחלךקת עךררה השאלה במשהו. אפילו מופסד

ייכופין הכלל החלת את מונע רבים, דברים בו לכלךל והמךכן ל"הפסד", רחב פירוש שנותן

שיבוא האפשרות, את מרחיב הריהו ב"הפסד", הכלול את שמצמצם מי סדום". מידת על

המושג הגדרת בהרחבת המצדדים ראש הנכס. בעל של הקנייניךת בזכויךת ךיפגע זר אדם

תם. רבנך היה - סדךם" מידת על ייכךפין של הכלל הפעלת בצמצום כך ידי ועל - ייהפסד"

סדךם" מידת על ייכופין של הכלל את עשה שכמעט כך, כדי עד קיצךנית היתה גישתו

בעל על מגינה תם רבנו של זו גישה אחרים. ראשךנים של עמדתם נוגדת .עמדתך פלסתרךך

את ההלכה, פי על האפשר במידת דחה, הוא נמרצת. בצךרה דין פי על הקניינית הזכות

טענךת על שהסתמכך אחרים, פךסקים לעומת ךהרגיל, התקין המשפטי בסדר לחבל הניסיון

התקינים. המסחר בחיי שפגע באופן פסקך אשר וצדק, מוסר על המבוססות

המהפך ייעני של זה הוא בזולת, ההתחשבות ועל הצדק רגש על המבוסס נוסף, כלל

ואף בך. לזכות כדי בך מהפך כשאחר לעצמך, נכס ליטךל לאדם לך אסךר פיך על בחררה"bך.

שנךטלך מי לרכשו, כדי בו מתעניין שהוא כיוון הרי הנכס, את קנה לא עדיין שחבירו פי על

לאחד זכךת-יתר נותנת היא כלכלית, בתחרךת במידת-מה פוגעת זך הלכה רשע. נקרא לפניו

פירוש זה לדין שנתנך - רש"י57 כגון - הלכה חכמי היו אחר. של תחרךת למנוע ובאה

בו לזכות עךמד ה"עני" כאשר ךאפילך אךפן, בכל נכס על להתחרךת אסךר ולפיך רחב,

תחךלת את במידת-מה שצמצמך היך אולם ךכדומה. מאחר הנכס את לקנות עומד או מההפקר

. זה בכלל נכלל אינך ההפקר מן הזךכה תם רבנך .לפי תםHך רבנו - המצמצמים ,ובראש הדין

ולאפשר דין פי על לזכךיות תוקף יתר לתת מגמתך עם אחד בקנה עךלה זה בעניין גישתו

. יותר9ך גדךלה תחרות

על שפרע". יימי של זה הוא בחררה", המהפך ייעני לשאלת משותף פן לו שיש אחר, עניין

מהסכמתם בהם לחזךר להם מךתר נגמר, לא הצדדים שני בין הקניין מעשה עוד כל דין, פי

תחךל בך שהחוזר נקבע, במשנה כבר ולכן חכמים, בעיני לעתים, יפה, אינה זך חזרה לעיסקה.

ה"י. פ"ו שכנים להלכות במ"מ מובא .53

; 107 תשלייב, ת"א א כרך כאמריקה, עברית הגות סדום", מידת על כופיך "לבירור ליכטנשט"ך, א' ראה .54

S. Shllo "Kofin AI Midat S'dom: Jewish Law's Concept of Abuse of Rights" Israel Law Review

vol. 15 (1980) 49.

;וראה ב - א צח ;שם, ב צז, הרא"ש שו"ת ; תתקמח ד"פ מהר"ם שו"ת ; מעלינך ד"ה ב, יב, ב"ב תוספות .55

.64 - 60 שם שילה

. עני ד"ה שם, קדושיך רש"י . נט,אד5 קדושיך .56

; תקטו ב"ב ;מרדכי ב סי' פ"ג קדושיך הרא"ש, ;פסקי תתטו ד"פ מהר"ם שו"ת ; עני ד"ה שם, תוספות .5H

קלב. ;שם, כ מהרי"ק שו"ת ; שמ הדשך תרומת

"רשע" על להחמיר שיש משתמע, שמהם א נט, לקדושיך הריטב"א בחידושי ר"ת דברי השווה ברם, .59

הנכס, בהחזרת ולח"בו
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יכול המוכר), (מן הימנו משך ולא מעות לו :יינתן המשנה לשון ;וזה שפרע" יימי קללת עליו

ממי להיפרע עתיד הוא הפלגה, ומדור המביל דור מאנשי שפרע מי : אמרו אבל בו, לחזור

שאחד מתברר, הלא-גמור ההסכם עשיית אחר אם ההלכה, לפי בדיבורו"60. עומד שאינו

יימי של לסנקציה נתון יהיה בו ,החוזר לרעתו השערים שנשתנו מאחר להפסיד עשוי הצדדים

מי כלפי מוסרית סנקציה וקובעת התקין המסחרי למהלך מפריעה זו הלכה גם שפרע".

רבנו בא זה במקרה גם . הקניין גמר לפני בו ולחזור המשפטיות זכויותיו על לעמוד שרוצה

עשוי הצדדים אחד שאם וקבע, הכלל את צמצם הוא ההלכה. של עוקצה את להקהות תם

יימי של הסנקציה את עליו להטיל ואין בו, לחזור לו מותר ממש, של הפסד להפסיד

משתנה השער אם שגם עולה, שמהן תלמודיות, מימרות למרות כן פסק תם רבנו שפרע"61.

את לחזק באה תם רבנו גישת שפרע"62. יימי קללת יקולל בו יחזור ואם בו, לחזור לו אסור

ואולם והיושר, הצדק הרגשת על מבוססת שאמנם חקיקה, לעומת המקובלים המסחר הרגלי

והתלמוד המשנה שקביעות פי על אף המסחר. בחיי משפטית אי-וודאות לגרום עשויה היא

הסייג. תחולת היקף את לצמצם אפשר תם רבנו גישת לפי בהחלט, ברורות בנידון

דין סדרי ג.

המשפט. של הפרוצדורה בענייני מדיונו גם עולה המסחר של מרבי בפיתוח המצדדת עמדתו

יתרה התחשבות המתחשבת וחד-משמעית, חדשנית תקיפה, פסיקה נמצא זה בנושא אף

ומתן. במשא החזק הצד כלל בדרך שהוא העסקים, באיש

ההרשאה, למוסד תוקף שנתן נוהג לאשש שבאה לעמדתו, נוגע תם רבנו של אחד חידוש

להקנות צריך היה לתבוע, הדבר בעל שיוכל כדי טכנית, מבחינה בה. השימוש להרחבת ועזר

?דיונים קרקע לו שאין מי של דינו מה השאלה, נשאלת קרקע. אגב בקניין התביעה נושא את

לפניו. שפותחו ההקנאה מדרכי אחת והרחיב תם, רבנו שבא עד זה בנושא נערכו נוקבים

קרקע אמות ארבע לו שיש המרשה הודאת ידי על הרשאה כתיבת דרך בדבר הראב"ן דברי

: משלו חשוב נופך להם והוסיף אימצם תם רבנו צורכם. די ברורים לא אך ידועים, היו

עדים כמאה דין בעל הודאת הרי אותו שמכחישים עדים כמה יש ייאפילו תקפה ההודאה

תקפה הרשאה לאחר לתת אדם כל של לאפשרות בנוגע ספק כל תם רבנו סילק בכך .6J"דמי

בתביעותיו, בעצמו להופיע כן אם חויב לא הדין בעל מרובה. בקלות הרשאה עשיית ואיפשר

זכות את להעביר אפשרות לו אין ולכאורה קרקע, על בעלותו את עדים הכחישו כאשר גם

למורשה. תביעתו

נוהגו את גם למנות יש המסחר חיי לקידום שהביאו תם רבנו של הרבים חידושיו בין

הקשורה במחלוקת שנויה היתה כן לנהוג האפשרות חובות64. לגביית כמורשה גוי למנות

להשתמש האדם של יכולתו את הרחיב תם .רבנו לגוי65 בנוגע והשליחות הקניינים בדיני

Sohm, Institutes of Roman Law 3ed : ראה אחרים כעמים דומה בוהג על כ. ד, כ"מ משבה .60

(Oxford, 1907) 46 .

. עד ד"ה א צג, כתוכות תוספות הכי: ד"ה כ יג, ככורות תוספות אי: ד"ה כ, ,Tמ כ"מ תוספות .61

ה"כ. פ"ד כ"מ ;ירושלמי כ מט, - כ מח. כ"מ .62

כ, קד, כ"ק ;תוספות פי על אף ד"ה כ, בד, כתוכות תוספות גם וראה הוה. דלא ד"ה כ, מד, כ"כ תוספות .63

העברי. במשפט וההרשאה השליחות רקוכר, כ' ; תשלייט סי' החידושים, לר"ת, הישר :ספר אגב ד"ה

ואילן. 278 עמ' תשלייכ), (ידושלים,

טו. הדיטכ"א שו"ת ; סקי"ג קבג חו"מ טוש"ע ; עא סי' כ"ק מדדכי, ; ואשה ד"ה א ג, קדושין תוספות .64

יג. סי' T"פ כ"ק שלמה של ים ; בט חו"מ מהרשד"ם שו"ת .65
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הלוואךת. ענייני כקידום כמיוחד סייע זה .פסק גוי כמודשה ואפילו כמודשים,

מינימליים, נכסים החייכ כידי משאידים היינו חוכ, לכעל שמסדדין היא, מקךכלת הלכה

כהלכה ככולם רוכם הפוסקים על מקוכל זה דין . מהם לגכות זכךת לנושה לו שאין

לגכךת מותר לדעתו, חוכ. לכעל מסדרין שאין כפסקו, מהם, חדיג תם דכנך .כדם, מחייכת66

שמשתמע יראה, זו תלמודית כסוגיה המעיין כלום. כידו משאידים ואין הכל, את החייכ מן

דדכו, לפי פסק תם דכנו ואולם חוכ67. לכעל שמסדדין היא שההלכה וממסקנתה, ממנה

תם רכנו .גישת 6Hכמיוחד משכנעים הם תמיד שלא שונים מנימוקים כנימוקים דבריך כנמקו

העניקו לא הפוסקים שדוכ מדחיקות-לכת, זכויות הנושה, החזק, העסקים איש כידי נךתנת

.6'iלו

.7l)חוכו את לגכות כדי החייכ של לכיתו להיכנס לנושה לו שאסוד קכעו, הפוסקים דוכ

אחרים, הלכה לחכמי כניגוד תם, רכנו הסיק מגמתית, אולי אינטדפדטציה, של כדדך

במקרה ,ואולם משכון נטילת של למקרה רק מכוון החייכ של לכיתו כניסה על שהאיסור

ייתכן .7Iהחייכ לכית להיכנס לנושה לו מותד חוכ, גכיית של יותד, והשכיח יותד החשוכ

של מעכידה חשש ללא המלווה טרחת את החוסכת החייכ, לכית כניסה המתירה זו, שפסיקה

ואךשד השתים-עשרה כמאה כצדפת נהוג שהיה לחוק, מתאימה ,72" ... כיתו אל תכוא "לא

נתקכלה, לא זו פסיקה גם .כאמור, פדיס73 לתושכי כפסיקתו 1134 כשנת השישי לואי בידי

. תם כרכנו גדסו לא הפוסקים ודוב

ךה'תר איסךר בענ"נ' הקלות ד.

אלו שהקלות כמקום והיתד, איסוד כענייני המקילים חשוכי כין הוא תם רכנו לדעתנו,

תם רכנו שנמנה למסקנה להגיע אין כלל שכדדך ואף ופדיחתם. הכלכלה חיי את מעודדות

חיי תחום דהיינו לענייננו, שנוגע כמה כי נראה, להקל, כנטייתם הידועים הפוסקים עם

נסך, :יין עניינים כשלושה כמיוחד ניכר כפסיקתו זה קו . להקל כנטייתו כולט המסחד,הוא

אחדים. כעניינים גם הוא נמצא אך ושכת, דיכית

ענכים כגידול היהודים עיסוק אם לשאלה, כנוגע החוקדים כין דעות חילוקי יש

מסחדן.7. לשם רכה כמידה גם שמא או עצמית, תצדוכת לשם כעיקד היה היין וכתעשיית

כלכלית, חשיכות בעל היין היה כיינות, כסחד ממש של כהיקף היהודים עסקו לא אם אפילו

פידעון . כעין נכסים ,היינו כסף דק ולא כסף שווה כתשלום חוכות לפדוע נהוג שהיה מאחר

.80 - 71 ,( 1970) ב משפטים העבד'" במשפט לתפ'סה נ'תנ'ם שא'נם הח"ב "נכס' ש'לה, ש' ראה .66

ק'ד. א-ב, ק'ג 67ב"מ

; תש ;שם, נא ד"פ מהר"ם, שו"ת ; שיסדרו מהו ד"ה א, קיד. ב"מ ;תוספות תרב ס' ח'דוש'ם, הישר, ספר .68

חו"מ ;טוש"ע תב סי' ב"מ ק';מרדכי שם,ח"ד ; תתא ח"א הרשב"א שו"ת ; סי'מן פ"ט ב"מ הרא"ש פסק'

שא. ח"ג תשב"ץ ; נה משפט'ם מ''' ;תשובות לן ס"

שו"ע ; וא'לך ה"ד פ"ג וחרמין ערכ'ן ;הלכות ב - א הלכות פ"ב ;שם, ה"ן פ"א ולוה מלוה הלכות רמב"ם, .69

כג. סעיף צן ס" ךrו"מ

; צד ס" חו"מ ושו"ע ;טור צג עשה מצות קפו, תעשה, לא סמ"ג, ; ה"ד פ"ג ולוה מלוה הלכות רמב"ם, . 70

כ"ב. ס"ק צן ס" חו"מ השולחן ערוך

רב'עי, פרק תשכ"ד), ('רושל'ם, העברי כמשפט חוב גכ"ת כדרכי הפרט חירות אלון מ' בפרוטרוט, .ראה 71

שם. 62 - 59 עמ' במיוחד,

.120 עמ' שם. אלבק, ש' ראה .73 .' כד. ובר'ם .72

H. Soloveitchik, "Can Halakhic לעומת: ,180 ,62 ,46 שם ואורבך, ,124 ,113 שם, אלבק, ראה .74

Texts Talk History?" AJS Review Vol. 3 (1978), 153-196.
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שילה שמואל פרופ' תתצב]

שפע תם רבנו החוב. לסילוק מקובלת דרך היתה לנושה, יין של חביות מסירת ידי על חוב

. נסך יין בענייני היתרים

חבית הגעלת היתר (1 : בנידון תם רבנו של העיקריים ההיתרים - נמרץ בקיצור - והרי

על המים והפיכת לתוכה רותחים ושפיכת משוליה אחד פתיחת על-ידי נסך יין בה שהיה

שהובא יין (2 ; ראשוןר7 מכלי עירוי לא ,ואף הגעלה כאן ,אין .למעשה ואילך אילך שוליה

היתר (3 ; הגוי70 בידי חותמות לזיוף חשש ללא שתייתו הותרה גוי, ידי על למקום ממקום

ידי על גוי בו שנגע יין (4 ; בהגעלה77 או בעירוי צורך ללא הגויים מן חדשים נאדות קניית

היתרים (6; בהנאה79 ,מותר קטן גוי בו שנגע יין (5 ; 7Hבשתייתו מותר - בכוונה שלא דבר

ברזא פתיחת כגון ממנו), היין שיצא כדי שפותחים, בחבית הצר (הפתח ברזא לענין שונים

לכלי, מכלי היין עירוי ,היינו ניצוק (7 ; בלבד()8 גוי ידי על ברזא נדנוד או ויהודי, גוי ידי על

בו לפסוק ויש נסך, יין איסור לעניין גם חיבור אינו הכלים, בשני נוגע שהקילוח בעת

לחשוש אין (9 ; H'בהנאה ומותר ,H2במשהו ולא בשישים, אסור יינם סתם (8 ; 81 לקולא

;העניין המשכה לעניין לכת המרחיק חידושו (10 ; בחבית84 שנשארו איסור של לחרצנים

להקל נטייתו בבירור עולה לעיל האמור מכל .Hסולובייצ'יקר אצל רבה בהרחבה נידון

נסך86. יין בענייני

של ביותר החשוב העיסוק של ופיתוחו לביסוסו במינה מיוחדת תרומה תרם תם רבנו

להלוואה בנוגע אחרים, כבעניינים שלא בריבית87. הלוואות - הביניים בימי אירופה יהודי

: היתרים מציאת למען המכוונת מדיניותו על בגלוי להצהיר מוכן תם רבבו היה בריבית

:שו"ת יא ח, - :ג,ז יט הרא"ש :שו"ת עירה ד"ה ב, צה, זבחים :תוספות קינסא ד"ה ב, לג, ע"ז תוספות 5ך.

קכט. הריטב"א

ובוען יכין שו"ת ; פט ח"ג תשב"ץ ; המטהר ד"ה א, סא, שם, ;תוספות, השולח ד"ה ב, לא, ע"ן .תוספות 6ך

קיט. ח"א

כ"ג. התוספות בעלי :תשובות כך ד"ה ב לב, ע"ן תוספות . ךך

שו"ת תשליין; שם, תשו; חידושים, הישד, ספר מעשה; ד"ה ב, ס, שם, ה"ג; ד"ה א נן, ע"ן תוספות 8ך.

לח. מהדי"ל שו"ת שעח; (האשכנןי) תשב"ץ יד; סי' פ"ד הדא"ש פסקי תקי; ד"פ מהר"ם

;תשובות קכב התוספות, בעלי ;תשובות תשכ"ח חידושים הישר, ;ספר לאפוקי ד"ה ב, נן, יין ע תוספות . 9ך

מח. ח"ב תשב"ץ ; רה ד"פ מהר"ם שו"ת ; ט אסורות) (מאכלות קדושה מיי'

ע"ן :מרדכי שד ד"פ מהר"ם שו"ת : א נד :שם, א נג, התשובות, הישר, ;ספר ןיקא ד"ה א, ס, ע"ן תוספות .80

תתמ"ן. סי'

; ,תשיט שם : תש"ג החידךשים, הישר, :ספר ד עך, התשךבךת, הישר, ;ספר אמר ד"ה ב, עב, ע"ן תוספךת .8 I

רד. הדשן ;תרומת יח מהרי"ל שך"ת ; תתמן ע"ן, ;מרדכי שד ד"פ מהר"ם שך"ת

חידושים הישר, ;ספר מכ תשךבךת הישר, ;ספר יין ד"ה א, עג, ;שם, להך אמר ד"ה ב, עב, ע"ן תוספךת .82

ע"ן ;מרדכי שכ ד"ל מהר"ם שך"ת ; שעג ד"פ מהר"ם שו"ת ; יתיב ד"ה א, ככ, בכורךת תוספךת, ; תעא

מהרי"ל ;שך"ת תלג ;שם, רמה הריב"ש ;שך"ת קכט הריטב"א שך"ת ; כח סי' פ"ה ע"ן אשרי ;הגהות תתנו

קפן. ;שם, קפך

ג. עך, ;שם, א עך. תשובות הישר, ספר .84 קכט. הדשן תרךמת .8.1

של היתרים ךכמה כמה ךראה ךאילך. 173 מעמ' שם, סךלבייצ'יק, של ומאמרו תשד חידךשים הישר, ספר .85

; קכט הריטב"א בשך"ת הנדךנים העניינים להוסיף ךיש .125 - 124 שם, אלבק, אצל המובאים תם, רכנך

ר"ח שך"ת ; תתנך ע"ן ;מרדכי להך אמר ד"ה ב, עב, ע"ן תךספךת ; 'שנ ד"ל, שם, שעג, ד"פ מהר"ם שך"ת

ט. אך"ן

במפתח הצךרך לעניין מחמיר שהךא משמע שמהם תם, רכנך של בשמך הריב"ש שמביא דברים ראה ברם, .86

יג. יט, הרא"ש ;שו"ת קיט ח"א ובוען יכין שך"ת השךוה ברם תלה. הריב"ש שך"ת נסך, יין לעניין חותם או

לב. מהרי"ק שך"ת גךי. עם יחד ענבים על דריכה ךאךסר המחמירה ר"ת, של דעה מביא מהרי"ק ךכן

המשכנתאךת - עצמי ךדימךי כלכלה הלכה. בספרו סךלךבייצ'יק ח' של הראשךן משפטו למשל, ראה, ך8.
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נתתצג תם רכנו כפס'קת והכלכלה המסחר ע'רור

הלוואות להת'ר דרך מצא זו גישה סמך על ,HH"ברית לבני מחיה לתת המובחר מן יימצוה

ידי על משכון לשלוח יכול הלוואה שביקש ישראל לווה באמצע, כשגוי ליהודים בריב'ת

לא שהגוי הקפ'דו שלפיו לנוהג, מנוגד היה זה חידוש הגוי, הוא מ' הדבר, חשוב ולא נכרי,

,Ht)ללווה גלוי בקשר קשור יהיה

בעניינים הכללית גישתו על המבוסס נוסף, צעד תם רבנו הלך זו עקרונית קב'עה לאור

לו אסור ולכן ריבית הריהו ממנו תובע שהמלווה שמה טוען אדם שאם פסק, תם רבנו אחרים,

יש - ריבית באיסור נגועה שאינה בצורה נעשתה שהעיסקה טוען, המלווה רא'לו לשלם,

בהיתר, נעשתה שהעיסקה למלווה, מאמינים שבועה, ללא ואפילו המלווה, גירסת את לקבל

על :חזקה אחרת בלשון איסורא". ואכיל היתירא שביק "לא של ההלכתי בכלל נעוץ הטעם

דווקא לעשותה שיבחר - אסורה בדרך או מותרת בדרך פעולה לעשות ב'דו ש'ש אדם

איסור()9, של בדרך ולא היתר, של בדרך

באשראי סחורה למכור שמותר היינו בטרשא, נחמן כרב שהלכתא תם, רבנו פסק אף

חידש ריבית ולענין ריבית91, איסור משום בכך ;ואין הסחורה של שווייה על העולה בסכום

ובשניהם לבית, שדה בין חילוק שאין פסק, אחרים92 לפוסקים ;בניגוד נוסף ח'דוש תם רבנו

שהלווה בבית לדור יכול המלווה למעשה, היינו, בנכייתא, לאכול המלווה יכול בב'ת, גם

תם, דרבנו אליבא ריבית נחשבת אינה הלווה בבית שהייתו עליו'(',

שקיבל משכון העברת של המוסד את והתיר תם רבנו הכיר ורש"י דוד רבנו בעקבות

בהלוואה מדובר המקורות לשון לפי ליהודי, מכן לאחר והעבירו גוי, לווה מידי יהודי מלווה

שלכאורה ואף חוב, במכירת מדובר למעשה מסביר, שסולובייצ'יק כפי ;ברם, יהודים שבין

היתר על ידיו את תם רבנו סמך ריבית, משום אחר ליהודי יהודי של מ'דיו זו בהעברה 'ש

זה91,

;מאחר ריבית בעניין תם רבנו של נוספות קולות בדבר מסורת מוזכרת התרוי'ות בספר

וכבר בוודאות, לו ליחסם אפשר אם ספק אחרים, חכמים מפי מובאים אינם אלה שדברים

ר' של דיווחו את לקבל המוכנים אלה ייבפני שבדברי('. הבעייתיות על עמד סולובי'צ'יק

הבעיות ארבעת בכל טיפל :הוא ר"ת מעשה של ומלאה יותר מפורטת תמונה עולה שמואל

יהודיים תוך בטחונות נכרי), (יימתווך-קש" יהודי תוך אשראי - בריבית הלוואה של

כ'מ' א'רופה ל'הור' כמעלה ראשון מח'ה מקור ה'הה כר'כ'ה "הלוואה השמ"ה) ('רושל'ס, חב'נ"ם בימי

.5 עמ' שם, הברנרים",

שם סולכ"צ"ק, :וראח טז מהר'ייק, :שו"ה שלח ב"מ :מרדכ' השצו ד"פ מחר"ם שו"ה : רכ ס" כ"מ או"ז .HH

Hו/ ך6-

חזה כזמן מגו' ר'ב'ה לקחה חעקרונ' הה'הר לענ'ן המקומוה למראה .31 חערח שם, סולוכ"צ"ק, ראה .H9

מהר"ם, שו"ה ראה ממשומד. ר'כ'ה לקחה חמה'ר'ם עם נמנח הם :רבנו ועור זאה לח. מחר'ייו שו"ה ראח

שכ. חדשן הרומה ראח חנוהן, על כשהאחר'וה כר'כ'ה לחלווה חה'הר ולעב"ן ה'iLצט. ר"פ

בז, ד"ק, מהר"ס שו"ה = קמו ד"פ, מהר"ס, שו"ה = ההעא ח"א חרשכ"א שו"ה : שפד ר"פ, מהר"ם, 90שו"ה

9 עמ' שם, סולוכ"צ"ק, וראה הקצב, :שם הקעט ח'דוש'ס, ה'שר, :ספר וחלכהא ד"ח כ, סה, כ"מ הוספוה .91

.1 הערח

שם. משנח ומג'ד ח"ו, פ"ו ולוח מלוה הלכוה רמכ"ס, לן: משמע קא ד"ח כ, סד, כ"מ רש''' .92

: 'ג,ז חרא"ש שו"ה : קעח כ"מ או"ז : ולא ד"ה כ, סד, כ"מ הוספוה : וחהנ'א ד"ח א, לא, ערכ'ן הוספוה .93

.121 שס, אלכק, :וראה סא 'הודה זכרון 'iLו"ה

כספר ראה הם רכבו לש'טה בבוגע : שם סולוכ"צ"ק של כספרו הפרק ,ראה כאשכבז חדכר'ם ראש'ה לעב'ן 94

2ך-3ך עמ' חנ"ל,

.46 חערה 3ך עמ' שם, סולוכ"צ"ק, ראה 95
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שילה שמואל פרופ' תתצד]

גם להוסיף לדעתי, ואפשר, כולם"96. את והתיר fronting-ו המערופיא הממושכד), (משכוד

שפסקו הלכה, חכמי שהיו פי על ואף נאנס. המשכוד אם המלווה, עם המיטיבה גישתו את

שהפסיד החייב שעל בדעה, תם רבנו ,היה המשכוד אבד אם חובו, מתשלום פטור שהלווה

אחראי הוא איד ולכד מאונס, פטור שהמלווה בטענה לנושה, חובו כל את לשלם משכונו את

למשכוד97.

האיסור למרות המת. הלנת בענייד נושים, לטובת נוסף לכת מרחיק חידוש חידש תם רבנו

לנושה. חובו שישולם עד החייב, קבורת את לעכב תם רבנו התיר מת98, הלנת על המפורש

אם הדבר, חשוב לא .לענייננו בספרו99 זרוע אור יצחק ר' הביא תם רבנו בשם זו מסורת

שמריה רבנו בהשפעת קביעתו שנעשתה או ,lהנוצריתסס מסביבתו בנידוד תם רבנו הושפע

חריג תם רבנו של ,פסקו כך ואם כך אם למעשה, .101 זה דיד פסק איתו ,שביחד מרדכי ב"ר

ההלכה102. חכמי אצל אומץ לא זה פסק הנושים. לטובת בנטייתו לכת ומרחיק הוא

אחיו, של מפורש לפסק .בניגוד גוי עם עסק לו שיש ליהודי תם רבנו נתד חשוב היתר

בעבודה בשבועה שמדובר פי על אף מגוי שבועה לקבל שמותר תם, רבנו פסק הרשב"ם,

נוסף נימוק ומותר. מידם" כ"מציל שהוא המוצהרת המדיניות סמך על ניתד ההיתר זרה.

שנידוד ההיתר שבועתם. ואל שבסביבתו הנוצרים אל תם רבנו של בגישתו נעוץ להיתר

נכרים103. מידי וכדומה חובות לגבות להצליח יהודיים עסקים לאנשי עזר המחקרית בספרות

שבת. הלכות בענייד מפסקו גם עולה המסחר לצורכי תם רבנו של המפליגה הערכתו

בקהילות השבת על חשובה השפעה השפיע שבת דיני בתחום תם רבנו של עקרוני חידוש

אם אלא שבת, לפני ימים משלושה פחות בספינה להפליג אסור התלמוד פי על ישראל.

דבר חשוב ש"סחורה לקודמיו, בניגוד חידש, תם רבנו מצווה"104. "לדבר היא ההפלגה

ימים שלושה תוך מסחר לצורכי להפליג כד אם ומותר מצוה, כדיד סחורה דהיינו מצווה"Sסן.

שבת. לפני

גויים כספי של כסחר הפקרה היא fronting; עשירים גו"ם של היחיד הסוכן או החוכר הוא המערופא שם. .96

הכנס"ה להחלטח כחגוכה באה זו עיסקה כריכיח. הגו"ם כשביל אוחם היהודים שילוו כדי יהודים, אצל

המקומוח אח לאחרונה. ראה. אלה מוסדוח שני על גו"ם. ידי על כריכיח ההלוואה איסור אח לאכוף

קיט מהרי"ק כחשוכח המובאים ר"ח, דברי ראה כרם הנ"ל. כספרו סולוכ"צ'יק אליהם שמפנה כמפחח

פי על אף קצוצה, כדיכיח אוחו ורואה מחמיר הוא מסוים שכענ"ן משחמע. שמהם פ), מהר"ייק (=פסקי

ריכיח. כאבק רק שמדובר סכורים, אחרים הלכה שחכמי

גם לראוח אפשר אולי רנח. או"ז מהר"ח שו"ח ; קפה ד"פ, מהר"ם, שו"ח ; נו משפטים מ''', חשוכוח .97

פעילוח הרחכח לכיוון פסיקה ואחרים, רש"י לדעח כניגוד כריכיח. למשומד להלווח חם רכנו של כהיחרו

חשצט. ד"פ מהר"ם שו"ח ראה מסחריח.

כ. מו. סנהדרין גם וראה חעשה" כלא עוכר מחו אח המלין :ייכל ה משנה פ"ו סנהדרין משנה .98

. חקנו סי' ריקנטי ;פסקי צב מהרי"ק שו"ח ; לכ סי' פ"ט כ"כ הרא"ש הגהוח גם ;ראה קצט כ"נ ,פסקי או"ז .99

. העברי במשפט חוב גב"ת בדרכי הפרט חירות כספרו השכיעי כפרק אלון מ' ראה .100

.182-179 "Can Halakhic Texts Talk History?" סולוכ"צ'יק ח' ראה . 101

שם. אלון, ראה .102

; אחר ד"ה א כ, ע"ז חוספוח ; אמר ד"ה כ, סג, סנהדרין חוספוח ; שמא ד"ה כ, כ, ככורוח חוספוח ראה .103

פרק שם, אורכך, כמיוחד ר.וע"ן הדשן חרומח יא; יח, הרא"ש שו"ח חקכ"ד; ח"ז הרשכ"א שו"ח

עליו אורכך של לכיקורח כץ י' של תשובתו לאחרונה ;וראה 109 - 108 שם, ;אלבק, 41 הערה שלישי

.290-289 תשמ"ד), (ירושלים, וקבלה הלכה כץ י. אלבק. ועל

א. יט, שכת .104

; ה הדשן ;תרומת כא ח"א תשכ"ץ ; קא הריכ"ש שו"ת ; ס' סי' ראכ"ן גם ;וראה רנח סי' שכת, מררכי, .105

.39 תשמ"ד) (ירושלים, שבת של גוי כץ. י. ; מה מהרי"ק שו"ת
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[תתצה תם רכנו כפסיקת והכלכלה המסחר עידוד

ההספק לפי משתלמ ששכרה (מלאכה הקיבולת היתר את המרחיכימ מגדולי היה תמ רכנו

הלכה נידון .הדבר יהודי ידי על כשבת גמ נכרי כהעסקת כשמדובר האריסות), כדוגמת

יישמותר פסק תמ רכנו כה. עסקו יהודימ שאף מלאכה מטבעות, לטביעת כנוגע למעשה

לעשות התיר וכן טרחי דכדידהו כשבת, חלקו שיטביעו עכו"מ להשכיר מטכיעימ לישראל

הכוונה הדכרימ, כהקשר :ייכמבואר כץ י' כך על כתב וככר למעשה"106. הלכה והורה

ר"ת, של משיטתו המסקנות אחת היא זו והוראה כקיבולת, מלאכתו את יעשה שהעכו"מ

סוטה זה בפסקו כי ידע, ר"ת כשבת. מותרימ שדה, דווקא ולאו קיבולת, סוגי שכל שסכר,

המקוכלת"107. המסורת מן הוא

כצורה תמ רכנו כידי נפתרה שכת לדיני הקשורה מסחרי היבט בעלת נוספת בעיה

חציו את גבה יהודי נושה אשר רווחימ), למטרת מאפייה (מעין תנור של דינו מה מיוחדת.

?האמ כשבת גמ כו המשתמש גוי, של ככעלותו נשאר האחר חציו ואילו - חובו תמורת

לעשות ,מותר כתלמוד שנפסק מה פי על ? כשבת לגוי כתנור חלקו את להשכיר היהודי יכול

? כמרחץ או שדה כדין תנור דין האמ .l08מרחץ בכית כשמדובר לא אך כשדה, כשמודבר כן

ליהנות מחציתו, של כעליו שהוא ליהודי ואסור מרחץ, כדין תנור שדין הגאונימ, פסקו ככר

דרך למצוא יגע כרמ הגאונימ, לדעת תמ רכנו נטה אמנמ רווחימ109. לשמ התנור מהפעלת

,שיוכל נאותה דרך ומצא תמ רכנו ביקש כזה גמ .llהנכסס מן ליהנות הנושה היהודי שיוכל

.lllהעסקיות זכויותיו את לממש הנושה

,וכמיוחד המועד לחול השייך כאיסור כשמדובר שהקל פלא אין שכת, כענייני הקל ואמ

- תמ רבנו של כזמנו צרפת יהודי של כיותר החשוכה כפרנסה כרוך הנידון הנושא כשהיה

על התלמודי האיסור למרות המועד כחול כריבית להלוות התיר הוא כריבית. הלוואה

מצומצמ, פירוש ייפרקמטיא" המונח את פירש הוא המועד. כחול שהוא" כל ייפרקמטיא

.lכריכית2ן כהלוואה העיסוק את והתיר

.סיום ה

תמ רכנו כתורת מפורט עיון לאחר אולמ כהנחתנו, תומך שנראה מה את רק להביא ניסינו לא

או זה לעניין ערימ היינו שלא שייתכן ברור, לתפיסתנו. המתנגדימ דכרימ מצאנו שלא כמעט

יהיה שלא נדמה כזה, הלכה פסק יימצא אמ אף כרמ, ; שהעלינו למה כניגוד נפסק שכו אחר

כי מתברר שהבאנו הפסיקה מן הלכה. פסקי עשרות על המבוסס בנייננו, את לסתור כדי כו

פיתוח את לעודד הכאה :פסיקה, היא חד-משמעית והמסחר הכלכלה לחיי תמ רכנו גישת

לצמצמ הכאה פסיקה לעומת חפשית תחרות להרחיב הכאימ פתרונות ולהעדיף המסחר חיי

המאה של הכלכלה כחיי יפה משתלבות אלו מגמות דברינו, כפתיחת שהצבענו כפי אותמ.

זו למגמתיות מודע תמ רכנו היה כמה עד .ll3ככלל וכאירופה כפרט, כצרפת השתימ-עשרה

ריא. ח"ה הרשכ"א ;שו"ת תריט ר"פ, מהר"ם, ;שו"ת אריסא ד"ה כ, כא, ע"ן ;תוספות א אות כ ח"כ או"ן .106

יא. מח, סי< שם, ו; סי' התשוכות, הישר, ספר גם וראה .66-65 שם, כץ, .107

א. כ-ככ, כא, ע"ן .108

כ"ן. סי' התשוכות, חלק שכת, אוצה"ג, .109

אות כ פרק שכת מיי', ;הגהות תגכ ד"פ מהר"ם ;שו"ת יאמר לא ד"ה א, ככ, ע"ן ;תוספות קמכ ע"ן, או"ן .110

תא. ד"ל, מהר"ם, שו"ת ; א

.63-62 שם, כץ, וראה 111

כד סי< פ"א מו"ק הרא"ש, ;פסקי תלכ חידושים, הישר, ;ספר פרקמטיא ד"ה כ, יכ, קטן מועד תוספות .112

קח. מהרי"ק שו"ת ; שם אשרי והגהות
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ש'לה שמואל פרופ' תתצו]

חד- הוכחות לנו איד אם אף לעולם. עליה להשיב נוכל שלא שייתכן שאלה, זו - בפסיקתו

השמה לגישה נסנים אם ואף פסיקתו. את מה במידת עיצבו נלנליים ששיקולים משמעיות.

הלנתיים שיקולים על בפרט תם רבנו ובפסיקת בנלל ההלנה חנמי בפסיקת הדגש את

הרחבה הקשת דרשני. אומר הענייד פנימה. ההלנה מסגרת מתוך הנובעים עיוניים.

ראיה הריהי נך נל שונים בעניינים המצויים תם רבנו פסקי את ממנה שדלינו והמגוונת.

ביניהם קשר כל איד שלנאורה שהבאנו. הנושאים נל את המאחד החוט למסקנתנו. נוספת

ערים. מסחר חיי של ופיתוח לעידוד המובהקת המגמה זו -
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