
 עזרא בספר משפטייםעיונים

 כהו ה.חייים

 עזרא לטפפי המדעת החעיבותלהרבה על ההיסטוריה-כבר'עמדרהוקרי
 מונים מקורות יארכו כמעט אולם ק בעל-ערך מהימרם כמקורותתחמיה
 9דרוחעו בלבד ע לא המשמטת אנ9 של לבם לעשרת גה עדאלה

 אין אלא !י מאיד עד הן דלות הפרסי האימפריאלי המשפט על אחריםממקורות
 בתהילת ישראל דיני לפי המשפטי המצב על כלום ולא כמעט נם יודעיךאנו

 שבספרי.עזרא המשפטים המקורות שנשתכחו לומר ניתן השני. הביתתקופת
 בחזקתם הועמדו אלה : התלמודייפ המקורות של התעצמותם ספנייונחמיה

 מעין-אינטרפרטציה בנדר.המשך; בהם.היי.הוא שיש שמה)המוטעית(
 שאיו בחזקתם הועקדו התלמוד שחכמי כשם לו; שקדם. מה של'אבטנטית,.
 שגם שלנו; בתקופתם בהם. למצוא השכילו לא שהם מה הללו בספריםלמצוא
 הדור פני והידחס צקה חשבת ע.ליה תקומת - ונחמיה עזרא תקופת כמו -היא
 ונחמיה עזרא שהעסיקוואת השאלות מן נודעת,לכמה ואשה'בה'שובהיא;

 מן להתעלם עוד חורץ ' בני בישראל. המשפט אנש' אין רבה,אקטואליות
 -.;.4 . . . , מהם; ללמוד ניתן אשר הלקחים ומן האלה המאלמיםהמקורות

 אבא בית לכבוד ולא לכבודי ולא עזרא: בטפר במיצוה להתחיל,אמרתי
 .המהיר הסופר עזרא של הדיל יורשו ישראל, נשיא של לכבודו אם כיעשיתי,
 הוא כן המכמותו והחסיד, העניו ומשפט, חוק 'בישראל המלמד משה,בתורת
 החדשים חוקיה על התימת:דו וחותם למשמט, כסאות ודיינים שופטיםמהב

 1,שלהמדינההמתהדשת.
- 

. .-' 
-!',.-,--' - ' "-_ .

 ,.קמי
 .א .א :,Vel.I Beitraete,' Ir~nischeI Schaeder 1 ,ח193( ת."נ די - - DicI Mty~, EduardI 864""ש;(ו[ ע;:י%יההצאנ , .

 געשהה השני הנית הקדדה בתהילת גם המשמט לחקר ההוקפה מאד מצומצמה אך. ; יפה התתלה2:
 )תשל-ש. ב' גרך כשב-ספ, ח' כרך השני הבית בימי ישראל לדיני מבוא פלק; זאב בידי מבנר לאזה
 לנו שנמסרו ידייות ויש להלה יוזכרו ארכיאולוגיותעשמקצתן מתגליות שאמות ידיעות יש8.

 הידיעוה רוג ועוד. מלמפסקיה חרון כסיגופון, תוקידידס, הירודוטום, ,כמו הוססודיוגיםעל-ידי
 מובאוה להלן שיובאו ובמידה הן; מהימנות המיד ולא השמועה, על מבמסוה ההיסטוריוניםשבספרי

 . . . . , נלבד. מסייעה כעדות בעיקרהן
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21ן כהןחייב

 החוק. פומביות עלא.
 -י.

 ב' הימים דברי ב-ד, א', )עזרא סרס מלך כורש של המפורסמתההכרזה
 נעשתה המקדש, בית את ולבנות לירושלים לעלות ליהודים המתירה כל,ל"ו,
 ועל-ידי מלכותו, בכל קול" "להעביר ציוה שהמלך על-ידי דרכים:בשתי
 שהכתיבה לשער מקום יש כב(. שם, הימים, דברי א, א', )עזרא "מכתב"שכתב
 או המלך בידי שנחתמה פקודה "המכתב" היה מסתמא : הקול להעברתקדמה
 מכן לאחר שנמצאה הפקודה היא והיא - המלכותי בארכיון ושזהמטעמו
 שם נקראת הפקודה א(. 1', )עזרא בבבל" תמה מהחת'ן נזיא די מפריא"בבית
 כידוע שהיתה - ארמית נכתבה והיא דברים, זכרך או ב( )שם, "דכרונה"בשם
 לנו.בשפתה ונשתמרה נמסרה וכך הפרסית,; האימפריה של הרשמיתהלשון

 שפורסמה ההכרזה ואילו הארכיל, מן והוצאה משנמצאה הרשמיתהמקורית
 אמן של המדוברת לשונם היא עברית, פורסמה הקול, העברת על-ידיברבים
 להם - שם הם באשר היהודים של ובנינם מנינם לרוב והמובנת וירושליםיהודה
 ,. בכתובים לנו גם ונשתמרה נמסרה וכך להם; פורסמה ובלשונם מיועדת,הנתה
 ודבר המדינה, חפזך לדורות נשמר והכתב בכתב, נעשו המלך שפקודותיוצא
 אליהם. שנשלחו שליחים מפי בדבר הנוגעים לכל או ברבים פורסםעשיתן
 מבצעים היו שלא להניח מותר אבל נתינתה, עם תוקף בת היתה והפקודהיתכן

 והובאה פורסמה לא עוד כל הפרתה, על מענשכם היו לא ופרטאותה,'
 : פרומולגציה של במינו ראשון דין זהו נועדה. היא שלהם אלה שללידיעתם

 נהוג היה בודאי המלך, של ואכסקוטיביות מינהליות בפקודות נהוג היהואם
 פנים כל על - חקיקה מעשה בגדר היה דנן הדכרונה גם חקיקה.' במעשיגם

 לכל מכול שהיה כללי צו זה היה זה: מונח של המודרניתכמשמעותו
 שדבר להבטיח היתה צריכה הקול והעברת כולה; היהודיתהאוכלוסיה
 או צוים  שיתנו מקום האימסריה. קצוות בכל היהודים לכל יגיעהדכרונה
 בהעברת צורך היה לא בלבד, ליחידים מיועדים שהיו המלך מאתפקודות

 ושקיהוי ימשל: ראה4.
 ;Vain עי הרמצים נו י-ה, ג,, מלנזם יא, י-ו, ישעיה ושוה: יו. 4,

 באנציקלופדיה קוטשר י. של גשמריו וראה הימים. אותם של בינלאומיה דיפלומטיה כלשוןהארמית
 י -ארמית-. ערך ה' כרך העגרית ובאנציקלופדיה א' ברךהמקראית

 י 168. בע' ד' כרך תש"ך( שניה )הדפס הישראלית האמונה תולווה קויפמן יחזקאל5.
 מן EztaI .1 ח( : ~Jowraal (0 ושס[Literature, 8]61 .1טץ 45 )1946(;

-CY[UEi 
0) Edict( סן[ן E.J.Biakcrmann,? 

 .. .עק.252-253
- 
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 עזרא בספר משפטייפעי1ניפ31ן

 או יא( ז'ו )עזרא אישית לעזרא ניתן אשר )"הנישת11ן"( שהצו מצינו כך,קול:
 אך בכתב נעשו אמנם ז-ה( ב', פחמיה אישית לוחמיה ניתנו אשר המלךאערות
 מלכותו"; בכל יעשה אשר המלך "פתנם חוק, אבל קול. בהעברת פורסמולא
 )אסתר כלשונו'ן ועם ועם כלתבה מדינה "מדינה קול, בהעברת פרסוםטעון

 כיצוע.-א"כ-כם(,ואהרתאינובר
. ' ' '. . . 

 הירודוטוס של הנלהבת עדותו לנו נשתמרה הקול העברת של הטכניקה על':
 הרצים מזו,של גדולה במהירות מתקדם אשר צעולם דבר "איןלאמור:
 חונים רוכבים כך: פועלת אשר פרסית המצאה הוא הרעיון כלהפרסיים.
 ויום. יום לכל ורוכבו סוס הנסיעה, ימי למספר שוה במספר הדרך,לאורך
 הקצר בזמן מכסתם מלכסות הללו הרצים בעד לעצור כדי בה אין מניעהשום
 מעביר מכסתו, בסוף הראשוןי חושך. ולא חוס לא נשם, ולא שלו לא -ביותר
 כמירוץ כמו הקו, כל לאורך הלאה וכך לשלחת, השר לשני, האיגרתאת

 שכזאת להעברת-קול הפרסי המתח היפיסטוס. של לכבודו היווניהלפידים
 גם נמצא הפרסיים הרצים של מהירות לאותה רמז ,. אטריוט",,הוא

 להביא ודחופים" ,'מבוהלים יצאו אחשורוש המלך של שהרציםבמקורותעו,
 יגיד(. ח', )שם, העמים לכל ולוי ומדינה מדינה בכל דת להנתן הכתבפתשק
 או העסו "בלשון החוקים שנעשו אנחנו מוצאים יותר קדומים במקורותעוד

 אולם אותם. רבין- ידע איש שכל בעליל היא והכוונה הארץ",,"בשפת
 מצינו .לא המחיב, לתוקפו מוקדם כתנאי ברבים החוק פרסום בדברהוראות
 , ן, ז-.ןר '-.,.- , מאוחרות,. יותר הרבה בתקופותאלא

- 
. 

 98. "' הירודוטוס6.

 מצווו "לתמוהה נאימיתי.
 .אנובא-

א נבא נע,,": או ערך ענויה נושפתה מ  ג': י-" 

 ,., . , . , .'סוטוי'א';נזריסי-נא';ןנוזהורהג'ג'עו7."
."

 נישען יאשתי - יאיץ. .נשפה DD~D1i תוק יעם הנ"א שתמיך בוונ המתיני ,ק,7נ" נהקזמ"
 הפקזתו י,-'ד. ncP1 תוק שי פרסומו כ. ,אמר הקוונ" לאמו נאפייו1 אני מיץ: ,עטשננה
 , ורא": רווו.. את -וי"יניע ויסנינו ,לתו יוני אתר בי שם אשר מרווךנמקיש

RechtsverilrichrndeKoschakrr. וי2[ )1952( .[סעי 1 .ק ;38 .ץ Babylonian The Driyer-l-~Mile, 

 - ;Studien [טש ~Koeaigs~ HammJrapisI Gesetzgebung חסת ח10צלב11 )7[9[( .קט -179;81[
 העם' יידרש בטרם ~pan של מביר בפרסום הצורך על שעמד היאשון כנראה "יה שויי ברימוז9.

 [~cicvio טננ Lcgb~I 2ם .19 נסחרים! חוקים כבחיגת שהיו "הפריבילגיות" נגד התריע והוא לו,לייית

 אח ולתלות הלואוה על זעירוה באותיוה הוקע לחוקק היה שרגיל קיסר קליגולה עלמססרים:עליו
 יתקומם פן העם לידיעת יגיע לא אך כדין חקוק יהח שהתוק מנה על גבוהים עמודים עלהלזחוח
 קבעו לכסוף Commentaries~ Slackstone's 06 16! 3יו1.4 (EnglandI 6 )765[( .ומץ ו .ע .46ויתמרד:

 באופן הפורום שהועמדו-בכיבי לוחוה גגי מעל )פרוסקריפציה( התסוט טעון חוק שכל לדינאברומי
 וראה! 275. גע' שם ביקרמן *1.נ.3.11; ייגסטה לפניהם: שעמד אדם עלךידי בנוהות לקראטשניתן
 ' .ן :ע .ץ Frage~ zur: Schwind,i 1םPub~ikationI 4 )940[( .חק ,167.26

 ק
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]א - : כהן.. תיים .,'

 יע,כמובדקבמעמד כי ;ישראל-אם כאלה הוראות לימות הץיומאחרולא
 חעבשים ם והכה; אתו ירושלים ישבי וכל קודה אחו "כל במעמד או סעיהר
 החוק פרסום לשם מעמד משום ב( כ"1, ב' נמלכים קטן ועד 'למודול העם"וכל

 כל להפרת פלילית באחריות אדם. ישא  שלא  התלמור חכמי תקנו = טלמעשה
 ודקדוקיהן לפרטיהן החוק הוראות את תחילה שהביאו הוכח לא אםחוק,

 דיני מכל בהרבה המרחיקה.לכת הא"ןית')"התראה"("-הוראהלידיעתו
 ): ט.. שבמריןת המתוללות בידי אף הנהוגים החוקפומביות

 כתיבת עוד ;ם סיני הר מעמד של הפומביות כל על נתווספה אצלתו שנט יצויץ:
 )דברים לדורות שנשמרו טז( ל"ב, )שמות העדות" "לוחות ;בי על האלהטחוק
 הברית ספר בפרסום הרי לכתיבה, קדם סיני הר מעמד כי ואם ד-ה(.":'

 שם(: ב', )מלכים הקריאה למעמד הספר יאשיהו,,קדס המלך של בזמנושנמצא

 .י...
 . .,.. 1 , י..-ד ..,--,, -

 הדת. וחופש התנועה חופש עלב.

 ומצד העליה, רשות היא ,נותנת אחד מצד לה: פנים שתי כורש של ההכרזה,

 בתוך התנועה חופש גס מעניקה היא המקדשו בית לבנות רשת  היא  יותגתשני
 אלהי את לעבוד הדת, חופש וגם לירושלים, להגיע כדי הפרסיתהאימפריה
 ,. .י , ,. מקדשו. בביתישראל

" 
,' 

- 
 מהם למקומותיהם לחזור המלך. שקבלו.'רשות  היחידים' היו לאיהיהודים
 כל את שהשיב בכך כורש מתפאר לנו שנשתמרו מכתבי-היתדות באחדפרשו;

 כולי השתתפות.העם שלדידי רק לחוקים ניתן.פיסום העתיקה יות של הערים בריפובליקות גם . 10.]
  .3rdi Staatskunde,i  Griocbischei  Buso~t;( :,3 )1920(.,64 ,אבו 11 .עע 1010 :ם ראה: החקיקה.בהליכי
 יהואש ר' של הברייתא לטי גוז התריהם הידים, אן שאלו א'( ר  לסנהדרין היפוי. הו  לפיי1י.:

 לא תהילה לההרות.בו יש 8, י"א סנהדרין )תוספהא בנו יוסי ר' של או ב, ופ' ב' "')םגחדרין
 - . מי"ה.יומח. באיזו גם אלא המעשה את יפשה OK מיחה חייב שיהארק

-. :: 

 ההתראה על שיגיב על-ידי למיתה עצמו יתיר שאדם להגיח שקשה 104( בע' )שם פלק העיר וכבר,
 לאחר אלא נאמרו לא התלמודיים האתראה "שדיני בהגיהי אחר ובמקום דטשע; במעשיי גמקוםגו

 שהורשע נאשם אי-פעם .שהיה להניח אין כן,ן האמר לא חטאם מישראל; העונשין דיני 'בברשבטלו
 קודם קיימת היתה אשר מהוהיה לנכוה פרוצדורלית הבסחה בבחינת חלא אלה רינים ואיןבפלילים.

 בפלילים אדם,אהראי שאין והוא סוגריים, העונשין דיני של הוא היסודות מן ימדד.לכן-למעשה
 בע' ]1970[ ב' כרך )"משפטים- לקשוהו" החוק על-9י הלה אסור ידע.שהמעשה'שעשה אםאלא

 את ידע שלא בטענה גשמם 'QIR הוין , חוק יודע גחוקת אדם כל מעמידים לטיו המודרני הדין 2ג.,י
 דרך עוד לך אין באשר גיתן-יביצועז החוק אק שבלעדיה משפטיה פיקציה אלא יוצר אינוההוקל
 ' י . . . הכלי לידיעה יגיע שאמנם כךלפרסמו
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 עזרא בספר משפטייפעיונית]5[

 אותו הקודמיםוי. לבתיהם הזולים כל ואת מהם למקדשיהם:,שמרשוהאלים
 לעריהם שהשבתי האלים -כל שהניעחוו: המניעים על 1ם אור שופךהכהב
 שבעולם כן.,הוא ואשם ימי".= לאריכות ונבו בל לפני. 'יום יום בעדייתפללו

 חובת ידי לצאת ומוטב חילו, ינבר באלים מי לדעת יכול אתץ איפוליטאיסטי
 להערק אחריו, יורשיו ושל, כורש של- כללית מדיניות איפוא, זאת, היתהכולם.
 שתוצאתה מדעיות - הדת וחופש התנועה חופש שלטתם תחת העמיםלכל

 הכובשים שלטק קבלו זה. 'בכלל והיהודים העמים,. שכל'המידית-היתה
 זכרון והיהודים.הם,,בעלי עצשה-והמאחר בהתלהבות הפרסיםהפריצים
 היתה אם בץ הזה(. היום עצם עד כורש על התלהבותם שה לא אמותם,וששרי
 אם בץ המלכרות,י,' את רק ולא שפשות את לכבוש פרס מלכי שלמטרתם
 של רוח בלבם טעמה אמנם אם בין ין, פוליטאיסטףם-תועלתיים הזולניעיהם
 ,ןסובלנות

 אל והנהה השיבה לכות הדתות כל חופש שהבטיחו היא עובדה -
 לשיקום'המקדשות אף.הקציבו אלא בלבד וו ולא הקדושים; המקומותכל

 :,, , ...,.נ: ..-4 .-. .,.. .4 י, ....-,.
 .נ .Nliang Texts Sastern Near Ancicnt Prifthard, 8 י( ,י( 5SR' 014 אוחי הנוס נ~..

'.204.קן0נ11(ן,.ש,14
 י'" ' .'.

 סעפ ואון ממש' אין טיס נ, ע, "1: נע. )תר-ץ( ונהמנו שדא דפיי גרא, א. אצ, ענרייננם
 ע-ע ח,1-? ! נרך. היהורם עויניה ;רץ וגראשס רגיל ייוזים "וקי'ס אשרנאשליה,

 "משיהיוה משימה את עימו ע, קג, נאייו או ווקא ישראי ות אהלי בויש נמקך ואייו גה,זומים (ףל"
 מהט"ו גן יויף יגר פיה" דומה היאוריה א(. מ-ה, נח, מ-ו, משעין גה נניווו היתזיםשנניאי

 גתנ,ך )ע,תיס גויש- המיך ש, -,זמוהו נהרצאתן גן-נור.ון זיוו !(ן ו, 11, "-ודת)קימומוה
 גנךהמהשא,ןי"ווייגרתו.11י,1[גע'ז"!(

"" - 
., 

 גג שוה;נודש 1, "נעיה "מזי"וה ",,מה "נדוה, 4"ל: 1מ' (or בן-נוריתן ש, ג,1ת1 14:' - -
:.-נ.סיעמ.סאחריסש"שתיסעי."ס.

.. .' 
י

.'. ?.-- 
 הלאיזה, הדתות, על: נהוגה הלאומיוה בהרנהות פעה -יא נן תל אהד-, מלך כנלסוןשינויות גי גאי"יד איא ~ר גשלסון לא י"תות רצת" שגיא פרס מינוח ע, ננתב ובו( עמ' )שםקושן

 שלגורש, שהנרוהו 4לנותנ .נTheI 144 אןעיזן orIudaism( Rise( theI andt .1(  .4. )נ,lesl ;. 19ט

 אחו. איוזירזמיי גמקר" הגליית מזמניותו ניצוע גזור הצוה שמוריסלסיג"
- - 

 ן. .

 י, איר יוו, גע. )י.9!( ג1-ששון ה ".  יער'גת ;שך"ל עם הולדות של "' גפרך הישרה
 ., יורש. של המדיוקים האינסרסים את רן גהחילה שימש"  ליס מלני שלסוגלנוחם

- - , 

 "'סנ יהו אהיע , ייורשיו ' ובוא "%נקנית, מזיניוהו עי-יף נגונש 1.א נאהררלהה"נ, "שגיל שנורש הנוהג, .נ"א Freedomi Multcr,I י 'World~ theAncicnt ה(19( .ע; .99-י9 ראה:זנן
 "ן ו"י.נרלרהשהסונלנוה

-'Soodforbuslness"-. - 
 '!' ו '

 an1yen "הם "איים ישפיעו ענר א,". עס שיסינו שע,-ירי קיוו אמנע פרס שמלני "עויה ,ן.. י" ' .
 תורת יפי "גל שייעשה מצו" "מ ,עזיא: המיך ארת"שסתא שי ואינית מן מפורשות עויהעייף,

 מקנא מלנוה עי nyp להא למה -וי 'שתל,אל=
 וגרף-

 אלהי מס קצף יהיה פן נ;( 1., ' )עות
 . .. .,, '_. ",שראיע,מלנ~ההמ,ךובניו,,

 .1 .יי  ;Into~eram 406 Toleranz~  Hduet פו פסnichtchristlichan~- 6 ה8ססו15ש% )1961( .ע. .1817.
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]6[ כהן .הייפ .ז

 י1. מסים מעול הדתות כהני את שחררו ואף המלכות, מאוצר בנק וחמריכספים
 המנוצחים האויבים ואף המיעוטים) של גפ הדתיים בצרכיהפ ראו אחרת,לשון

 ולמימון חקיקתית להכרה חכו נזקקו אלה וצרכים ממלכתית, משימהבמשמע,
 וצו הדתות, שכל העולם בתולדות הראשונה הפעם היא זאת המלכות.מאוצר

 קילו - והפולחן האמונה וחופש ואדוקיהן, כהניה, וכלפ' כלפיהןהסיבלנות
 , ממלכתית. חוק של הנהטפנקהאת

.~ 
 אלה הדת: על.חופש המכריזות מודרניות לחוקות זה פרסי חוק דומהאינו
 או לא-דתית אוריינטציה מתוך לא-דתיים, חילומים, מחוקקים בידינעשו

 על-
 בכוחם .שלמה באמונה שהאמיש דתיים שליטים בידי נעשה זה ואילודתית;

 והא - שבעולם האחרים האלים כל על ובעליונותם שלהם האלים שלוגבורתם
 אל בעדו. יתפללו מכונם על שהשיבם העלים האלים שכל קיוה שכורשראיה
 עברו זרים, אלים לעבודת הדת חומש בהעניקם ני שלו, אליליו הם ונבו,בל

 סיכק משום בכך היה הדתית הבחינה מן ואם מידותיהמן כל עלמלכי,פרס
 זו היתה המדינית-המשפטית הבחינה מן הרי קנאים, אליס יכעיסו פןחמור,
 הוקמו ונאמנותם העמים כל קהל דעת רכישת שעל-ידי עצומה,הצלחה
 ורות לאמונות הדת חופש הענקת כנם. על והשלטון והשלום הסדרלמעשה
 .. ין.. המשפט בתולדות היא ביותר נדירה תופעה דתי, שלטתעל-ידי

 אוש "כל היות של המדיניות במשמע. והלשת התרבות חופש גם - הדתחופש
 מצד אי-התערבות משמעה כב( א', )אמתה עמו" כלשק ומדבר בביתושורר

 העמים של והתרבות-ם המשפטיים המנימיים, ביחסים המלכותיהשלטק
 נמצא עוד שדוגמתה משפטית, אבטונומיה לידי מביא זה חופשוהדתות.
 , . . י לעזרא. שהוענקובסמכויות

 טיך ירח שיתן פקועה לנו השהמרה עזרא: גולד יחוסר מן רץ לא אוו יודעים מיה אתזו.
 מסים ינגות ויא "קונים מהייים מן חתו יקש שיא "מוקירתו גמננסיה. ננן'ו יייממונה

 .Studien; Zucker,i 11 [טש ~Selba(ver- iuedischen וכן: 20-19; ע-ע שם מאיר אדוארדמכהניהם:
18.17- 99, 1936( ) AdtertutnI ותו walhmgi . . ~ 

 הונהגה אשר שד' אלא פרס במלאה מעמד החזיק לא הדת שחופש לציין העגין מן שם. הואר18.
 19, בע' שם הואר המדיגה: כדת צרטוסטרהרת

 נסחרות יוהוה -נהינו ישונו: 1[1 טמר יפה-ש )174-זנב הווו מלך ימוג.אשוקה י.~נר15.
 הרוק" ימען אנו עושים המלא, InmD1nאה

 אנו ntyun "ופשתן אה rna נשחנו שלנו. "יה ש,
 יירגזו נא,ה.ו אבקיתו אה מוריד אחרים אליס מנקה והש גחונו איהיו יתמצה אשר מ.ביהנו.
 סוווה אה אי ממנו ירמוץ ומוגן יתצו מקשב אחו גי אס יחד אפיס שגת טוב מה . . תויה.הצנה
 מונא "ורוהקר. וגיוור גשורן יאזרו נוין התות שני י"א האיים אסוג "מיך רצון שלו.דהו
 Discnmlnationl~ "ו ~iho "י(,= ofReligious "ן5י5 שי "אנכיי "הרנופ1"י

") Study( Krishnas*ami,! 
 . סטט318(. GtaubonseeiheitI 500 )1967( .קק 125 :8 מפרי: וראה ~Prtctices,~ and )ש9ו.א.ט( .ק 1ן
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 עזרא בספר משפטייםעיונים]7[

 של הדכרונה לגבי'היהודים והוא והדת, התנועה את'חופש שהערק החוק.
 זרובבל, ששבצר, תחת - העליות לכל ואסמכתא היתר שימש אשר הואכורש,
 מאת מיוחדות באיגרות מצויידים היו ונחמיה שעזרא העובדה ונחמיה.עזרא
 גם היו שמסתמא סברה לידי הביאה ח(, ב', נחמיה יב-בו, ז', )עזראהמלך
 )א', עזרא בסטר המסופר מן. מיוחדים: ברשיונות מצרידים חרובבלכשבצר
 למא' ". מיוחד באופן ששבצר של עליתו אישר שהמלך פנים כל על עולהשנח(
 לא או היה כורש של הכללית הכרותו לאחר אם המשפטית לשאלה מינה,נפקא
 לבנות ואם לירושלים, לעלות אם - המלך מאת מיוחד ברשיון צורך עודהיה
 - ~ העיר. או המקדש ביתאת

 דרכונים, מעין איגרות-lSb' לבין לבניה או לעליה -רשיונות" ביןיש.להבחין
 איגרת וקיבל נחמיה-ביקש חפשי. מעבר לנושאיהם להרשות המלך מצוהבהם
 "לשאול בוש כי מספר עזרא ואילו ז(; ב', )נחמיה הנהר עבר מהגלי אל זומעין
 ישראל באלהי המלך יחשד פן בדרך-, מאויב לעזרנו ומרשים חיל המלךמן
 גם מסתמא נמנע הטעם ומאותו. - כב( ח', )עזרא מבקשיו על להגן עמו איןשירו

 למדי נפוצות היו שכאלה איגרות-מגן כי להנחה רגליים יש איגרת-מנן.מלבקש
 איגרות- שם כלום ולא להן שאין לכאן, ענינן אין אבל ינ; ההם בימיםכבר

 .- - : -הרשאהלעליהאולבמיה".
 ומיוחדת מפורשת הרשאה ללא אשר ולבנייה, לעליה מחוץ פעולות, היו אכן-

 של :'רשית- על המספר המפורש במקרא מצרה טובה דוגמה לעשתן! ניתןלא
 שביקש האיגרת בזה, כיוצא ו(. ר, נשם מן.הלבנת ארזים עצי להביאכורש
 הבירה שערי לקרות עצים לו שיתן למלך, אשר הפרדס שומר אסף אלנחמיה
 באיגרת, יש וכן לו. נותן היה לא בודא" המלך פקודת שבלעדי - ח( ב',פחמיה
 אשי.מט'בם רבים ענינים לעזרא, ארתחשסתאלהמלך ותן אשרהנישתות,
.:-.--. .. .,. . .. - - )  

 1ל,1.11. המ~שיס רוגבים איף "מוך מן קני ששגצר גימיותר ב-1( )"', החיצוני עזרא נשי "!.'
 עור"מרר

 ורוכני ני מיוסר מז( )ו', הש,.ק, "פוקדיפ.
 ייר~ש,ים. הישי מענר עמו "עדיים וגי יו שיהנו ותפקידים ויפהפה"אשורפנים ,גי איגרה הסך מן וקיגל ניקש

 חפשי. מעבר עמהן בקשות ועוד, כב כיא, יז; כ., במדבר השוה:21.

 1"!. ע' פייסשרז ראונמית.
 כי היהר: איגרת-הרשאה עזרא בידי שנמסרה כאיגרת כי סבור 079--280( פ' )שם, קויפמן?2.
 הנוכרי המלך מאת הרשאה בלי אפשריה ביהודה פעולה שום היתה לא ההם ובהבאים ההם-נימים
 עזרא"; וגם נחמיה זריבבל, וכשבצר, באו כזו -בהרשאה כי למלכוה"; לקרובים החוגים סייעבלי

 ך' ' י אפשרית" כזו עליה היתה לא המלך הזאה-מאת האיגרת -רשיון-מעין בליוכי
. 

 י 5. הערה 82, ע' )תש-ג(, י-ד שנה -תרביץ" ונחמיה, עזרא ספרי נגל, צ. מ. גםכך
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 ז', )עזרא והקצבתם כספים איסוף מפורשת: הסמכה היו טעמיםומטבעם

 כנראה - כספים קבלת כ(; ישם, המלכות מאוצר כספים הוצאתיזיח(;
 שחרור.עוכדי )שם,.כא(; הנהר שבעבר הגזברים הדרך-מאתלהוצאות
 כה-כו(. נשם) והסמכתם ' ודינים שופטים ומינוי כד(; לשם, ממסיםהמקדש
 בית את ולבנות - לעלות שרצה מי : להוד העליה ועצם לחוד, אלה כלואולם
 לא אחרים, עם ביחד ובין כנפו נץ הכלליח, ההכרזה לפי זכותו בתוקף -ה'
 לבנית אפילו מיוחד לרעית זקוק ה"ה לא נחמיה מ. מיוחה רפיון לכל זקוקהיה

 )נחמיה מתפקידו חופשה היה המלך מאת וקיבל ביקש אשר כל והעיר:החומה
 .~, ' - " ח(. )שם, לבנייה ועצים ה-ו(ב',

 כעל לכל הרשאה גם כלל מכללא צית, שיבת את שהתיר שהחוקרש,אומרים
 במידה סבירה מנחה זוהי אדמתויו. לעצמו_את ולהחזיר לביתו לשובאדמה

 כין,שעכרו מררתם, עם מבעליהם שהופקעו במקרקעים הואוהמדובר
 לידים עכרו ולא הפקר, נכסי  שנעשו כק הכובשת, הממלכה שללבעלותה
 נחמיה ו,' ב', )עזרא לעירו" "איש שבו השבים כי אנו שומעים ואמנםאחרות.

 להפח אולי מותר זה ולמי עם, ז', נחמיה ע, ב', )עזרא ובעריהם" רשבו הז',
 "עריהם: את ליחס אק אם והוא, - אותם הרקמו הקודמים לבתוהםשחזרו
 אינה ההיא ההנחה ואולם רכושמין למקום ולא בלבד ייחוסם למקוררק

 זכו לא אפילו אחרים, של לחוקתם בינתיים עבר השבים רכוש באםסבירה
 סביבה הארץ וחבל שירושלים הסוברים וצודקים יתכן ההפקר. מן אלאאלה
 כל שם הורשתה ולא ציץ, שיבת ועד נבוכדנצר גלות מאז בשממתםעמדו

 '" נטרום. נכסיהם מצאו שהשבים כך - "התיישבות
. . ' 

 למלכי היו לא ליהודים, והפולחן הדת חופש הענקת שלענין לצין 'שלבסוף
 יב של הפפירוסים מ, בירושלים: אשה למקדשם מיוחדים סנטימנטיםפרס'
 שם מקדשם להם לבנות המלך רשות וקבלו בקשו יב שיהודי למדיםנמצאנו

 לפני עליהם היהודים התלוננו אחרות דתות בני להם ומשהפריעובמצרים,
: 'המ.לריי.

-
 .,.ל,

 'י . !(י 28. בע' שם כהנא, בצדק, כך,23.

 .Bestrebungen~ etd-l-politiscbeaI seinei und~ Gelbhaus,Nehemias~ 5 )נ"9;( ." .11 למשי:4ן.

 76-174ג. ע. שם קויפמן,.26.

 יהיו שרשאים ביהודה יברו לעושי ייוה שדריוש נאמר נ( )ד', השלישי האפזקריסי עזראבספר
 להם שייכים יהיו בידיהם שיימפסו ושהמקרקעים מקרקעים, בכל ולהאחיל להפום זרובבל עםהעולים
 . כסיגם. מסים לשלם השיבוולא
,_, 492., ע' פריסשרד,שם ראה:27. גינ. ע' שם קויסמן,4ג. -  . 
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 בזרא בספר משפטייפעיוניפ]9ן

":.ך
 יר' "ן .' המוות: ellu~P-ג. -

 המלך דרויש אותה שלח שבאחמתא, בארכיון כורש של הדורונה משנמצאה.
 ו(, ו', מעזרא הפקידימ וחבריהם, וסתרכוזמ הנהר, עבר של הפחה תתני,אל

 לאחר חיב(. )שם, לדכרונה צו-ביצוע מעין משלו, נוסף צו אליהומצורף
 הוא מקדשם, לבנ? המלך מנכסי ליהודים לתת יש ומה מה זה בצו קובע?הוא
 הזה, הדבר את שיש!ה איש כל אשר צו, ניתן -וממני לאמור: ומצוהמוסיף
 זה- על ,ייעשה לחרבה וביתו על'1, יוקע תקוף מביתו עץייעקר

 יא(. )שם, מ
 לפי.ד.יני ונפוצה מקובלת שהיתה להורג ההוצאה מדרכי שאחת למדומכאן
 על-ידן אם ן !הרב וביתו הפושע, מבית שנעקר עץ על הלדיה היתהפרס,
 מפרס להורג הוצאה של זו מיוחדת 'ובאהודרך דריוש,המלך שלשבצו,זה עיי מכאז שלמדו והיו להורג. ההוצאה לאחר לחוד ואם הקורה, עקירתעצם

ך שרשם היכתה ומאזייהודה,  פצם כל על או בו גופם, ישראל בדיני לא אם 
 להוים לי נזדמן כבר אחר במקום הלכה..מעשהט. נההרם שהיובנוהגים
 צו את נבדוק הבה עתה ן; היהודים ולנוהני ישראל לדיני הזווע בכל זותיאוריה

 , .. . הפרסי. מבחינתהמשפטהעונש'ןהזה
_ ,.. ,_ 

 הטחים אל מכוונים חי( ופסוקים 1-1 )פסוקים הצו של הראשותם חלקיו פוי.
 יתערבו שלא עליהם מצוה המלך )שם:ה; בשמותיהם הנקוביםוהפקידים
 סקודה היא זאת . מקדשם. לצרכי המלה מנכסי יתרמו. ואף היהודיםבפולחן
 והדעת המרוחקים; במחוזותיו דברו ע"מ אל המלך מן מובהקת.מינהלית

.-,... . .. ~.., ,, 
 במסגרת מצףה היא אף תהא שכזו קקידה אי-מילל על שהס!קציה!ותזת

 אשר אחרת דרך בכל ואם הכהוגה מן ההעברה בדרך אם - המי!הליהמשפט
 פקודה שבתתו "דעת על מתקבל זה אין המלך. בליני תיראה השעהבבונו

 לא והפקידים הפחה באם המוות, בעונש מיד המלך יאיים שכזאת,מינהלית
 צורך אק לפקודותיו. הציות את שלו ופיקודיו פקידיו על לכפות כדייקימוה.
 :. מסויימים. עונשין באיומי מקוםואיז

, 

 של לפקודתו לאי-ציות אינה שהכוונה עולה העונש~ איום אותו של מלשונו,
... פ"גמאדנא"נכל יהש!א "ליכלאנשדי פקודתוי לשינויהמלך,5יאם

 - -: . , 81. ט' )תש-ט(, ונחמיה עזרא ספרי זר-כביר, מ. של עברי תרגום 28.-
 נ2נ .ש29..

 .ק"
  E.Staufer,JenasilemI טמן Romi סו )1שן(2 1טנ Chfi~tiI ח193(

- 
 :- ' ך

 - י י ' 1133אילך. ט' )888,(, הנוצרי ישו של ומותו משהטוס3,
. 

- -". 

9ד3ן
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]10[ כהןחיים

 לפקודתו ככעו' מצוי "פתגמא" המונה ייעור. אשר הוא זו, "פתגמא"המשנה
 א', )אסתר אחשורוש המלך לצו ככינר בעברית וכן יו(, ד', ושם אחר מלךשל

 גם זה מונה מצוי )ואולם " האלוהים דבר להביע הארמיים ובתרגומיםכ(,
 וככער ,( ה', ,עזרא הפחה תחני בידי המלך אל שנכתבה לאיגרתככינף

 רק לא משמש שהמונח וראיה סימן - יא( )שם היהודים מאת שקבלההודעה
 נל. רשמי מסמך לכל אם כי המלך, מאת היוצאתלפקודה

 האחשדרמנים לכל כן על מכוונים שלו העונשין ואיומי המלך של אזהרתו'
 סמכותם ומכוח תפקידם בתוקף הם, ישנו לבל הבאים, בדורות גםוהפחות,
 של להכרותו ותוקף אישור ניתן לפיו אשר הצו את ההקיקת'ת, אוהמינהלית
 בפולחן פעילה ]התערבות אינו המוות עונש את אחריו שגרור הפשעכורש.

 לשנות ביומרה אם כי מקדשם, צרכי באי-אספקת ולא דתם ובחופשהיהודים
 וו. המלך חוקיאת

 ניתן הוא שאין היא פלס מלכי מידי הניתן החוק של היסודיות התכונותאחת
 ראה וכן יג, ר, )דניאל חעדא" לא די ופרס מדי כדת מילתא "'ציבאלשינו':
שם.

 "די ט(ן
 דת'

 להשגיה" לא יהקים מלבא די וקים אסר כל די ופרס למדי
 ושכל לשישי, :aan~l וזמנם הם 'ציבים שחוקיהן ופרס במדי הוא חוק - טז("ם,
 ""; להשתנות יוכל ולא לעד יעמוד המלך מאת  "רצא היתר וכלאיסור

 בתרבויות גם מצויים ביטולם, או חוקים שיגר בשל חמורים בענשיםאיומים
 חמור בחרם המאיימת חקיקה מצינו לפה"ס החמשית המאה של ביווןאחרות:
 קודם ועוד ". החוק ישנה'את או שיבטל מי כל על רכוש ובהחרמת)אטימיה(

 לזני ז ס-1,", גדעיה קמש,:י1.
 ועמן מן "זנריס(. (n'ffp גה ,-ז, שחה אנכוס(; ", ".

 גמונ" משתמשים שעיגמיסהוא
 ומשפט: הנק נדגר "~א המחגר ש,7עתס אימה נ, -יתגמא.

 ניחר פריס-, עבירה גה .אשנה - א( נ-1, )7בריפ ובר- ערוה גה -~מצא מתרגמים יכש,,נך,
 -י15ס מהרגמים סו( ,.ג, ונרים נד, נ-א, )נמזני הינ- -,פי א~: "ה,,; עי ענבר" שענר"מצ"

 ע,"מ". משפטי ,פיי"רנ-,
 נספי מצףינן

 "מ,אניס. ונר - תתגמא- עירין 'ב,ףרה יו( ,7., -ןנ,א,

 ואייך. ן, ע' שם, מאיר. אדוארד שוה:נו.
 יצו" -~גן "יא: י"( )1', ""יצוג, עקרא גס5ר"גירי"

 אותו, ויפר "נתוב מן יבר עי שנור אשר נ,

 -יעדנה - "יי- א" -יש;'" נדמים י"ג י4'6ט" "., 'AI(cn ,ן"יי"7::4ננג:י..י .,י ."ק[,44א ,,olc Nehemia,i und 21 מהרגם זן נינה ,מזך. יה.ה וךגושו עבין מניתווייהלה עזיוק"

 "4"א [,Bedi; Jure] De. Grotius (PacisI 4 )[נCap. 1 Likr1 )]6 ו .Para 6[ אצי מציגו וננר44א.
 תו, ישנו שיא ישיסון, געל~תס נשגעה פרי שמלני סיקולוס, וויאווורוס יס;ו5ון עי"מיהמד
 קנורהס. גנאי 1nXDI מוחס א"ר אך ניופ, ולא בהייהם י"ס נעשה יא וו, שג~עתס ערו אסק~ימי"ס.

 . . נ46. י' א', נרד שט נווויס,14.
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 עזרא מספר משפטייםעי,ניפ]11ן

 מי .כל על ואכדור, השומר בבבל תם ביותינ נם חמורות, קללות הטילולכן
 . . : ' החזק. את לשנות פרו רשו הימנם מן ניוטשיבוא

 וכל-יכולים מחוקקים של:מלכים ראשם על יחולו שכאלה קללות.אם
 פחות על יחולו עונשין איומי הרי חוקקו, קודמיהם אשר את לשנותהמעיזים
 העונשין. את  שיבצע מלך עליהם שיהא צריך : מחוקקי-משנה מעיןופקידים,

 חדש תוקף לה ונתן קודמו כורש של הדכרונה את אישר המלך שדריושכשם
 תוקף יתנו אחהיו שיורשיו הוא וציוה ציפה כן כאמור, פקודת-ביצועעלדידי
 הופכת ככה לבטלה. או לשטתה שיתיימר מי כל שיענישו על-ידילדכרו!ה
 כמות לדורות המחייגת עולס לחוקת כורש של הדכרונה את זו עואיןהוראת
שהיא.
 אחר. מקור כל לפי פרס גדיני דוגמתו מצאתי ולא יגעתי העונש, לעצםואשר
 פרסית, להורג הוצאה כדרך עץ על התלייה את כידוע, מצינו, אסתרבמגילת
 המן אשה עץ זה היה הוא, נהפוך - מביתו נלקח לא המן נתלה עליו העץאבל
 בלבד זו לא ט-י(. ז', )אסתר מרדכי את עליו לתלות בביתו הקיםמצדו

 מאת במתנה לאסתר ניתן ביתו אלא ביתו, החריבו לא המן של תלייתושלאחר
 שהיו להורו הוצאה של שועת דרכים מזכירים דניאל בספר ז(. ח', )שםהמלך
 ך הנהרנים של ביתם החרבת נם וביניהן פרס, מלכי בידי נהוגות הנראהכפי
 בתירת לאחר אם כי בכלל, או הבית מן שנלקח עץ על תלגה, לאחר לאאנל
 )ב', סתם קטילה שם אנחנו מוצאים כן כס(. 1, ה, )ב', האיברים וקטיעתהצף

 תוך אל והשלכה סו(, 'א, 1, )ר, באש בוער תנור תוך אל השלכה כד(,יב"ד;
 תלייה על שציוו פרס מלכי על לספר יודע הירודוטוס יז(. ה, )ר, האריותיב
 האדם של יפו מעל עורו פשיטת ועל %, בסייף הראש התזת על ,י, צליבהאו
 הוא הכללי הרישם ץ. האזנים קטיעת כמו הקלים העונשים על בנוסף - ?החי
 .(1920 RochtI Heiliges Latte,J 1( ~Repriat )964[ .ע .3575.
 -' 41. ע' שם דר1יבך-מיילס,36.

!( 

 .Cintersuch~ngen MueW, 51 זטaitbrlentalischen 2 שתט Gese(zgebung al~hellenisLischenרכן:
jp.gl-92.1963( ReprintI )1933 י . ', י - - . . ,' 

 )לחשל! הוקעה מיחה פירושה בפסרקנו -יתמתא- לשון כי נאמר 169. 138ן 125, ג' הוריייטדםי3.
 האלה; בעונשין והוה ראו- דזקעה, כלשק משהמש הוא אף והירזיוסוס ומאחר נ8(, ע' שםזרבכבודן
 ( 'י .ביוחד, עונש מאפיינה היא ואין והצליבה, התלייה מדרכי אחת רק היא ההוקעהואולם

 . ג" '. 128. 84, ד'88..שם,
-: 

. 
, 

 . ן '1, .-
'- 29. ה', שם/39.

;:' ..~ 89. ג' שם,40.

 שיעיז שבה מהעש, גיגוה בנין על התבהו טנחריב לאזהרה הלב תשומת מפנה ליח, ע' שםכהגאי
 ..י- " ..י קורה. על בביהו יתלוהו הרתוב, גחוך ביתולבנות
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]12[ . ן' כהו .היים .:

 המלך קבע לא אם להורג: ההוצאה בדרכי קבועה שיטה כל להם היתהשלא
 לשרירות הביצוע אומן את השאיר הרי לבה שרירות כמי ההמתה צורתאת
 בידיהם נהורם שהיו המנות עונשי של אכזריותם ברט, דברו. ענשי שללבם

 להורג אדם להוצש היה אסור פרס דיי שלפי הידיעה לשמע קמעהמומתקת
 דץ למי נוהג היה עצמו המלך שאפילו ואומרים - ובודדת ראשונה עבירהבשל
 עולה היא איז פנים כל ועל - זו ידיעה של מהימנותה תהא אשר. תהא ".זה

 - עליהם מעיד עצמו שהירודוטוס כפי O~D מלכי של מעשיהם עם אחדבקנה
 שהרי להול, יכול זה דין אק בודאי קודם חוק ביטול או. שינוי של עבירהלנבי

 , ההב. חד-מעמי מעשה מטבעו ביטול אומשהוה.שער

 ,. וסמכויותיהם. והדיינים השופטים עלד.
. 

 % החוק סופר הכהן, לעזרא המלכים מלך "ארתחשסתא  שנתן הנישתות"
.,..... , 
. נא נרכנה המשפט. לחקר הויו בלום אוצר יאיב( ז', )עזרא השמיימי,,אלהי
 בידך, אשר אלהיך כחכמת עזרא, "ואתה : האחרונים פסוקיו לשר לבנותשומת
 כל את הנהר, בעבר אשר העם כל את דנים יהיו אשר ודיעים  שופטיםמנה

ן . -, .. י., .  
 אם להכרית, אם למוות, אם דין: איפוא בו ייעשה - המלך וחוק אלהיךחוק א" עושה יהיה לא אשר וכל תודיעו. - יודע לא ולאשר אלהיך, חוקיטדע'

לעונש.נכסים
 ולאסורים-

 4. כה-כ1( דשם,
. - 

.., .. 
 הסרסי תוארו היה השמיים" אלהי של החוק "סופר אם nru נפקא אק-לעמתו

 פקיד מסתמא כן ועל היהודיתפ הדת ענים על המלכות מטעם הממונהשל
 מטעם לו ניתן -הסופר" תואר אם או רשמית, בשליחות מטעמו שנשלחהמלך

 שליחותו למלא כדי לא לצית עלה והוא בתורה, .בקי חכם היותו עלהיהודים
 למנות המלך אותו הסמיך וכה כה בז ". דתו מיצות לקיים אך אם כי המלך%

 ,.._. 4"י. א,, =חדרתי,!4.

.; יאש ע' שם וי-ננוו, שי "מ ארי ית"ע
.4")  44 ), 39 pp.: )]9ינ( SchrriberI der~ Esra~ Schaeder,J י."ופר. ונמים הארים מצא .א .א 

 ישרני. אלהי דה -יופר נם נך מנן, ש,אהר הריש-נ,ותא שנמו ותיק שנגהה, ארסיהנגקיייה
n$a1גן "הויה נוגר שם בז, י-א, נהמיםגיפר ת" יגו משרה שי יקידה ראיה ון"והס. עמם ע, .מונה נהור בנב, "גנתה הפקדנה ע 

 יג, המוך -,יז ש".ה נ= משרגאי
 ,, ,עם-. זני

 ונתמנה עזיא ימי ייויר, .עקנ 14-"!ן ע' זפ צוקר, 4י; ע. שם רוחיף, זוני: יעהנאוה"
 .א ,OdUag י,1 4י ,DeuSch, Qestament 4]" Das :": Nehemia וגן: י-א-ט; ע'ותשי-ה(

 ~Goe~tineetI Neues 1"יא"[ע )4נ,1( .ק;1%

א ~,StudieD; Oesammelte~ Noth יז 'TestameitI Alfen )%ןן( .1.""1  .. . 

.:. . .,,.  ןוימיו,149'15ןו1'ייר.44.
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 עזרא בספר משפ'טייםעיוניפ31[ן

 היו לא אלה שחוקים ובמידה ישראל;, אלהי חוקי לפי וידונו ודיגים""שומטים
 מרם והדיינים השופטים עם ביחד עזרא על הטיל לעם; עוד ידועים יהיו לאאו
 יתמם אלה ודינים להם..שופטים להודיעם "תהודעון"( הרבים: ללשץלב

 היה עזרא אם מאת,המלך-בנן להם באה שיפוטם וסמכות המלך,מטעם
 זה לענין מיוהד כשליה כיהן אם וכין הרשמי, תפקידו כתוקף המלך שלשלוחו

ן . .' ;י-, '. -עלךפיבקשתו.שלו.  

 : _.ר '_

 ישראל אלהי הוקי יודעי את לשפוט הוסמכו אלה וד"מם שמוסטים לע'! בולט-
 הדתות לכל )כמו ליהודים שהוענקה הדתית שהאבטונומיה ראיה מכאן :בלבד

 בשיטות להפהיד, למעשה.אין במשמע. אבטונומיהימשפטית. גםהאחרות(
 מחוקקים או מלכים בידי חוקים נעשו אפילו . , משפט לבין דת ביןהעתיקות,

 נעשה המלך-המחוקק או - ומטעמם האלים בשם ניתש תמיד ודם, בשרשל
 הדת".פירושו "חופש אלהיתי4. סגולה לחוקיו לתת מנת על לאל עצמוהוא

 והפולחן האמונה בשטח רק לא חיך, אורח בכל אלהיך מיצוות לקייםהרשות
 חוקי הק לא כוללות האלהים שמיצרת - ישראל בדת כמו - ומקוםללכד;
 הרי לחברו, אדם שבץ ופליליים אזרחיים חוקים גם אם כי ואמונהפולחן

 הפלילי, -האזרחי, שטח..המשפט, כל על הדתית האבטווומיה:משתרעת
 .. 'ו .. ר .: לכסותמו,ר בחרה "הדת" אשר המינהלי,המסחרי,

-- 
 ישראל אלהי תורת של טיבה מה כלל ידע לא שהמלך בסברתו קרסמזצודק
 הדבה מצא שנם.לא להסח יש - י* בה המצוים ממשפטים. החוקים הםואלו
 פלונית, דת של חוקיה הוו ומה מה להתענין ומבלי לדעת מבלי ענץ. כלזה

 היו לא מסתמא ממלכתית: משפנקה הללו לחוקים להעם, המלך היהמוכן
 לחסות שבחר למי דת כל חוקי ויאים אחרת, דת מחוקי גרועים אחת דתחוקי
 אלהי בחוקי בחר כאילו משלה חקיקה מעשה כל כאן nmulI לא המלך מצדבצלה.
 המשפטית האבטונומיה אלא ,י, היהודים על אותם וכפה החוקים מכלישראל

 כורש. מידי עוד זכו בו דתם מחופש הטבע דרך נבעה להם שהוענקהוהשיפוטית
 ישראל אלהי' חוקי ,יודעי את לשפוט כאמות ויוסמכו והדייניםהשופטים

 אם.נם כי האלהיב חוקך במפר רק לא מדובר העונשין הטלת לענין אך ;בלבד
 רק תוקף להם היה האלהים שחוקי ללמוד רצו מלאן המלה חתךנמסר

.. 
 . .' י4 במאמרי אריכות ביתר עמדתי ההיסטורית המשפטית ומשמעוהו הוה שכר על45,

 ~SecutariznUon ז0 6ח[יוכLdw, 1 , 8ן : :Hier scripta ,8-תש[םזצ[ם05ן .ום,ו 16 ( ל(96ן ).pp 71-[6. ין'
 Estlser,i undI Nahemia~ ~ESra,1 C:Sie~Med,1 :י GoeltingerHandkommehtarJ בתחב גנון: כך,אל 48.ן

 .AJte~Testameht,PirtIVol,6p.SS י . , ,: 281.:4; ע' שם41.

 ן , . - z~a. וע' "1 עמ' שט מאיר, אומרד למשי, שנהג, ממו משהנע נך"*.
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]14ן ' כהןחייב

 המלך חוק ביניהם, סתירה שהיתה ובמידה - ,. המלך חוק את עדו שלאבמידה
 לצית חייבים מלכותו, ודתות מדינות כל על החל המלך שחוק ספק אץעדיף.
 אם מסומקני ואולם ן בלבד פלונית דת על החל נונד דתי חוק כל אף עללו,

 את הנוגדים מלכותים חוקים גם לבצע אמנם הוסמכו עזרא של ודיניושומטיו
 זקוק המלך היה לא זה- לצורך מפריהם. את שיענישו על-ידי הדתיחוקם

 בידי היה מפקיד זו מלאכה עליהם: סומך היה לא ובודאי הדתכם,לשופטים
 יבחר עצמו הוא אשר שופטים בידי או דברו עוזר ויתר והאחשררפרםהפחות
 ן , לכךפ.ימנה

 פי את  שאל לאשה. אחותו את לשאת שרצה פרס מלך כמגחי על ממפרים.
 המתיר חוק שאין. לו ענו : כן לעשות כחוק לו מותר אם המלכותיים-"השופטים

 זו בהזדמנות נפשו. כאוות לעשות למלך המתיר חוק יש אבל אחותו, לשאתלאח
 העם; מבחירי המלך על-ידי נבחרים אלה מלכותים ששופטים אנחששומעים
 שלא בהתנהגות אשמים  שנמצאו עד או חייהם ימי כל במשרותיהם הםשמכהכם
 של העתיקים החוקים את ולפרש כמשפטים -להכריע הוא ושתפקידם ;כשורה
 ין. לפסיקתם" נמסרים הדעות חילוקי וכלהמדינה,
 נבחרים הם ; המלך בידי במישרין נבחרים אינם הם : הדתיים השופטים כןלא
 ואץ דתו; בני על וגם המלך על גם מהימן הוא אשר הדת אותה אישבידי

 לשין ולא העתיקים החוקים לענין לא סמכות, ולא ידע לא הדתייםלשופטים
 הדתיים השופטים של ומומחיותם סמכותם המלכות. של החדשיםהחוקים
 לסינרים המלכותית המשפנקה אף 'כלבד-ועל דתם לחוקימוגבלת

 של האמות ארבע במסגרת אלא ורפוטם מלאכת עתרם "arולכהונתם,
 בלבדם. הדתייםדיניהם

 4,ג ע. שט קישתן,י*.

 גמרא" קנם -אשתרק-, נם מניי" י-ל ע., דנתי שנספר אשררה 2ע,י רשימה",.
 שמסריס,

 רשש מתייהית ג. אס שפ. נאון, סע-" ר' פירוש יאה יה,רנ: מוציאים גנת" וש"סו--הפה.א.
 מוו. ;פ,ו פרס גמינוה ושררה גערי ש, והפק.זיהם שמספים ,המה אין ננונזנצר, ימרנותוו

' ' ואייך. ו! נ', הייוו~ס~יו!.

 "מיך צ,ו" הול את ועיוות שוהו ,1" המינוה"פ השופט.ס ואחז ש"י" "" )"', ה'יויוט~ס מופרבן
 ההוא eD1mn ישג עייו "גמא ע, מצה "מריס ואת יגריס,. העור אח וייהדך מנוצו עורויפשוט
 גגואו המזז, לצנור גו ושמר "נמ אוהו עי המיך והת.נו ההתיו, אחר שנפט משנהמנ"ליין.
 שפסו. נס אה "מרפו ההומר קרו, "מה משפט,יעשות
 'oleD7Cn ואילו "פריי, ההו, עי על ש .~u1Dr מוסמך הוה עצמו שעזרא נוחג "1, ע' שס ?וקר,!5..

 קמא גנא ע, זה ,עמן מיתמך ושא נגנז; הי"וזיפ הוקי יפי אך ישבוס "וסמנו ע,-יקושנהמנו
 ואיחנק ג'.נ.",

 ינוה סקיי היה אורא המסגר זעת עט משישגה הסגרה אני אסמגתא, אינ"
 גל. ושרה )יאה פרסגממ,נת
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 עזרא בספר משפטייםעיונים]15[

 השאלה על נם אור לשפוך עשויה והיא אכס1טית, בעיה זה לענץ החעיררהג
 רצו החיבור, .בויו מלבא-, די ודתא אלחך די :-דתא הכתוב, מןשלפנינו.
 בשבול אחרת, לשון או, המלך, הוקי הם הם ישראל אלהי שחוקיללמוד
 מפר התורה, חוק על העובר וכל המלך, לחוקי התורה חוקי נחשביםהיהודים
 כתוב כאילו החיבור ויו את וקראו יש לעומתם ע. המלך חוק את נם כךעל-'די
 סברה מתחזקת לכאורה המלך". חוק לפי העכירות עוכרי את ונםהתורה. דע לפי העבירות עוברי את גם להעניש הוסמכו השופטים לאמור, -או-;)היה

 לחוקי גדועים אעם מקצתם שם המפורטים שהעונשין העובדה !וכח 11אחרונה
 הפירוש ואולם בלבד. המלך הוק מפרי את אלא תואמים אעם כן ועלהתורה
 הדתיים השומטים מוסמכים הפרתו על אשר המלך שהוק הוא לדעתי,הנכון,

 שממנו המלך חוק הוא - לעזרא האיררת בעצם D~uni החוק אותו הואלהעניש,
 מבחינת המחיבת, תחולתם והן ההם השופטים של השיפוטית סמכותם הןנובעת
 השופטים את המסמיכה זו הוראה אלולא יי. האלהים חוקי של המלכות,חוק

 חוקם לפי להם ותעמוד יכול הענישה סמכות עדין עונשיז, להטיל 'הדתיים
 נשארת סמכותם היתה ומשטרתי, מדיני כוח לרשותם ,באין אבל -הדתי

 ההסמכה המשטר. בכוח .כפייה ביצוע של ללא,אפשרות בלבד,ערטילאית

 . .Akea' des. Theotogie~ Bib~sche' Stade,I 11 ,י(פס8וש5טז .01י 1 )1905( .ע .35נ53.

 ;קימומוה מההיהו בן יוצף שי גירסתו את שס משגה הוא ,ן. וערה ",י, ע' שם קו,פמן,11.
 QPR יותסס שודרי "וששנ, המקך-. הוק 1 א הא,היפ ."וק "וא אף "מהים ;( ו, 11,ה,הוויס

 שנפרקנו. מזו nalcn משיו מסורה = עי נירא" נוהנ הם יס:.!ו: המונה "נונה שי היססנסור
 אה יות,ם שאינס -אל" יוססוס: מי, שנמסרו נפי ,ה, יענין נאי1רתו ארההש"וא של דנתנוואיה
 הנר" א""ה"נ",

 ,א המיל, "וקי אה או האימם "נקי אה המער עמך, מנם שאנש מנה ע, ,דם,
 מרסת שיפ. ,וצא נ,ויעין.. ""וק את שגזזה נם. געונשו ישא אקא איתם, יגע שקא יסעף,ויי
 נ., המלך, הוקי את נס אס גי מעים הוקי את רק ,א יעפ יהוויע עזרא "י מיך "ס.,יויסוס
 הננצה מבלוא, ולא פץרש ש כונר", מן אין אגל העק;  מ-ידיעת ידשיא עג, יאשאיש
 ,, י . - , המלך. חוקי הפחז גשי גם להעניש יסודייםשובסים
 .[ .קי ;פט!!5ע טחן Nchemi~h, and Ezra 0) Books :מן Critiaal Intemational גוצרי,פרשן

 חיים לפיהם ההוקים כפילוח של הההחלה  טמוגה -מה לשונו: ווד בותב  ommenteryf) )1949( :ע.ד5
 האנשים של מהסמכתם נובע הכל רבים: כה ולתסבוכה לבלבול הגורמח הזה, היום עצם עדהיהורים
 ההיל1גי-. התוק פי על וגם הדתי החדק פי יל גם לשפוט עזרא על-ידישנהמנו
 להוט לא די -וכל מפרש כשהוא שש"י של כוונהו גם אולי היא זאת55.

 עבד-
 אשר -וכל לאמור:

 -הדין דינהי ד-ה והלאה, והמשפט-; הדין יעכב שלא מהרה המלך ודת הקב"ה של דתו עושה יהיהלא
 הדנים היהודיים השופטים את מונע או המעכב הוא המשפט את המעכב המשפט-. המעכב מן ממנויעשה
 הוא. עונשין בר כך ועל המלך, דת על מכך העונת הוא הוא משפט; מלעשות הקב-ה חוקי פיעל

 היא גדולה חבמחו בחשר אלא  השוסטיט, אח לייות ויס"ך  עזרא שלא כנראה גורס רש"י)כרם,
 ואנת ד-ת שם, רחה משיג לעשוח ביצד השופסים את להורית  גצמוה :הקיימיפ;  השופמיםמחכמת
 י . . - .  ל4ירע(. ור"הודיעזרא,
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1" י. . ו ה כ ם יי ה -, 1א-'
 כל עתרן-ודוקא להטיל המפורשתהמלכותית'

 העוטי
 הממלכתיים

 הדתי השימוט את הוציאה =והחילוניים
 לא-רשמי פנימיי שיפנס ממסגרת.

 בר לו,- ייכנע לא אשר ימי - ממלכתי-רשמי שיפוט לדרגת אותווהעלתה

 , . ! המלך. חוק המרת בשל הואעותרן
- 

 וריעץ-: הלשק"שסטק כפילות פר פכה מתעוררת אחרת אכסנטיתשאלה
 ואם ביניהטן כן-מה ואם דיינים, וגס שופטים גם למנות עזרא הוסמךהאם

 להכפיל המלך( )או הכתוב ראה מה - הבדל כל ביניהם אין לזמר,תמצי
 לי הדעתה את מדחות אינן הנאת השאלה על לתת שרמו התשובותלשונוז
 ואילו ענר',. תואל מצין ('שופטים- המונח כי היא הנכונה שהחסונהנראה
 היהודית השיפוטית הסמכות לבעלי ארסיי,: תואר מציין -דיינין-המונח
 בלשון ייקרא, פרסיים מלכותיים לשופטים ואילו שופטים, יקראביהודה
 אהד שמצד שיפוט סמכות בעלי למנות הוסמך עזרא דיגים. הרשמית,הארמית
 דיינים, יהיו שני ומצד ישראל, דת לפי לשפוט מוסמכים כלומר שופטים,יהיו

 בישראל היו שופטים המלכות. מטעם נם DI~W סמכות כבעלי יוכרוכלומר
 טרם שופטים-דיינים אבל - ט"ו,.יח( דברים )ראה: הכי בלאו הנמרםבכל

 ומשפנקה .הזקית. הכרה הוענקה שפיטתם שלכוח היהודים השופטים אלההיו,
 מן למנות כוחו שיופה כך עזרא של הסמכתו את לפרש יש ואולימלכותית.
 זה המכהנים ותיקים ואם עתה זה שנתמנו' חדשים אם - היהודייםהשופטים
..,.,,:. - ,,, .-, , 

 - , המלכות, מטעם ענישה סמכות בעלי גם שיהיו שופטים-דיינים -מכבר
 - לעזרא לו דרוש היה ודי'ניפ שופטים למזות המסמיכו המלך שצו אומריםיש
 כדי.להוציא אלא ממלכתית, גושפנקה היהודי ,לשיפוט להעניק כדןלא

~  
 על מוותרים מעולם הכהנים היו לא המלך מאת צו ובלעדי הכהנים; מידיזה

 למחול הכהרת מאת דרש שעזרא שומעים אנו אץ ראשית. שיפוטם,,.סמכות

 המוצמאים "שוסרי6 "ם ואקוסטים ""וסקיס הזייניס."ם שאופי נוהנ מ-ו, ע. שם מנח,%.

 - ' . ' "שופסיס. את יקוימו ש"שוסייס גועה ע, מהקבץ :" אין 1"יסדז יא וים"יפועי:
 ארס; יטע "ואר יש גייאי י"וסייס *נ, - ~סופיים שהפסיס ,קיוא מציע וו", ע' שםנאמן,

 ' 'ו ~ ר. "עיד 1", ע', שם מאר; איוארו זרא" יג(. :., )ע,רא נארמית;ס
 נראשית ימשי: ג-הין-: המיד לארמית "מתרגמים מפי -שכפס- הס.," מתורגמת גמקרא,,.
 ינ. :', ההג'ל ג; ג.א, 'נ, ס, י-ם, י", ל-1, דנרים גה;י.ת;
 השופטים גם שהיו הכהנים בידי נתונה ההורה הימה עזרא עליית -עד lOO: ע' שם סגל;58.

 על-ידי אלא השיפוט זכות ואת יהורה הוראת אח הכהנים מירי. להוציא היה כשר יאיוהמורים,
 ן. ' . ' המלך.. מאת מיוהרהפקועה

- 
 'ז -- .

 -לשעת סיכוי שום ראה לא :R~rP 1: ע. )השב-ג( ג, המקרא* ב-ביה במאמרו זר-בבור,- מ. ג6.וראה
 לקחת.מממ ומבלי הכהני "חוג מידי התורה הוראה המוגופולין'על את להוציא מבלי הדבלים פניאח
 שעברו-. מרורות לו השמורות הזכויותאתת
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 עזרא משפטיים,בספרעינים]17(י

 שסמכות גם, ומה - יב( ט, ו"ז; )דברים משה בתורת .לחס הק11יה סמכות'על.
 בנמים אשהיהיה השופט של המקבילה הסמכות את מוציאה,כלל אינההכהן

 במלאכת אתוהכהנים מרתף אנו.שעזרא שומעיםההם.)שם(;'נהפוךןהוא,
 כהרם בד בצעיים לנקוט היה שצרוך השעה מקום שנית,. ה(.. ": לעזראהשפיטה
 היה,לעשוי מעלו'בתפקידםו'ניתן אושסרחו

 כן;"בתוקף עשו ולמעשה כן,
 .ד=ט(: ?'נ, המלך.)נחמיה מאת. בצו כל..צורך וללא. גרידא. דתיתסמכות,
 הותה;בשלילת אליה;לא שאף  שעזרא שהר'פורמה לשער מותרושלנשית,
 יה(, )השוה:,'עזרא.י', ולתשובה לתורה בהחזרתם אם כי הכהנים, מאתסמכות
 דבר בעתיק בהם יקוים שיפוטם, בסמכות לרעה השתמשת אמנם שאם מנתעל

 לסברה רגליים יש ברם, ח=ז(; ב', )מלאכי 11' דעת קימרו כהן שפתי כיהנביא,

כ-

 הדתות,י מכל ,הכהנים .של ביקהם היה חפץ קודמו, דריוש כמו ארתחשסתא,
 מסמכותם,,.. להעברתם :דו נותן היהולא

 ע; י-,, ו - -::ך - -- ,? .-

 סמכות. ' לשופטים-דיעים ' שהוענקה ' הענושה סמכות כי אמרנהן
 ממלכתית-

 הידועים עונשץ רק אינם להטילם שהוסמכו שהעונשין ראיה והא היא,חילונית

 בחוקי;אלהי.ישראל. מצרים. ' שאינם ' נוספים '1mllv ' נם אלאל האלהיםלחוקי
 על ולאסורין". נכמין, לענש לשורשו, "למות, המקור: בלשון העונשיןואלה
 הידיעה בה"א הענישה דרך כידוע זוהי - הדיבור את להרחיב אין המוותעונש
 שלחרת ועולם חידהש, משום בה ואין המלך, חוקי לפי והן האלהים חוקי לפיהן

 .. ן, . , ,ן לתשומת.הלב. וראויים בדינעו הס חידוש האחריםהעונשין
- 

 ן ,

 הפרשנים 'מהם-מן יש מחולקות'הדעית: "לשורשו"' עונש של טיבו עלא(
 לעקור כשימר צררה(, )ר"לש לשרש המשמעות את ;'שורשוג למלההמייחסים

 בארמיתן(. גם אם כי ~ בעברית רק לא נודעת.לה שאמנם משמעוה = השורשמן
יאולם

 מקליפ"
 נתקלנו שוב העונש של מהותו לקביעת ועד המילה ~שמעות

 כעונש.מוותהק כמשמעה, פשוטה השוהש, מן העקירה את שרואים ישהדרכים:
 שבפסוקנו, הרעומה בראש כבר שהוזכר הרגיל, המוות מעוא נבדלתוהיא
 הוצאתם גם אם כי בלבל עצמו העברין רק.המתת לא מצריכה שהיאבכך
 בגרושו משרשו העקירה את שרואים יש עמו"; משפחתו ובני בניו שללהורג

 ו" .- י '; 4*:י ג,י= - נ .:,גן" דוקא: הכהנים דרישת על-פילירושלים ושלחי ?ונתמיה טזרא בי הטדעז Aficient.J~daismI IV~ber;/ ~MaK לנ195( .קע 349 -.[1 ראה:59.
 ,ו.

 ,:-ין" .-
 ,. "."! "-..;, .ן-. .- "12 ל-א,ינ:-',' איוב ז; נ"ב, ההלים למשל;ס6.
 *ועתללעקור ושריש"; -הביר המתרגמים: מהרגמים ס',.וי0 שיבה:')שמות השדה ~ry כל -ואת :י81.

 .:1--1 -סו -; : ז " . '1. 'י '-' ' ניצב-. אי15 ולשרוש מתרגמימו ב( ג'/גטועז-)קוהלה
 ד, אספרנא. ד-ה שם דוו, מצודה לשרשי; ד-ה שם רש-י,82.

- 
 -שט ק - .ז. ק
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~ט 7 ה כ ם יי ח.
 חכנו וחרםא. בידר העקיה את שרשים רש גלותפ;; כעתש כלומרשחלתה

 תמטי חט לא הם נם אך - "הרדפה" הוא עברת כער זה לעתש מצאוהתלמוד
 גוזרים כך דהגורסים בשרשראותי כבילה היא הרדפה לפיה אחרת,ירמה מציי וחרם", נידר היא שהרדפה הררסה לעומת ההרדפה: עונש מהורעים
 בדומה חבלי, שפירושה שרשורא הארמית המילה מן "לשורשו" המילהאת

 היא הרדפה הרמב"ם, דעת דלפי שרשרתנו. או שרשרה העבריתלמילה

 %. הארץ על וסחיבהדחיפה

 מה לענשו מינה נפקא שאין גם ומה הפרשנים, במחלוקת להכריע נתימרלא

 כל שוים זה ובדבר - הוא חשוב לערגנו וה, elw  של טיבו היהבדיוק
 רדף היה זה אם בין התורה, לחוקי ידוע שאינו עוצש זה שהיה -הפרשרם

 וסחיבה דחיפה היה אם ובין כבילה, היה אם בין Yai, גלות היה אם בץ ",וחרם
 בניו על הפושע המתת של עונש אמנם זה שהיה לומר תמצי ואם הארז.על
 ט; כ"ד, נדברים במפורש אותו אסר התורה חוק אשר עונש זהו הרי - ביתוובני

 י"ח(,יחזקאל
 בענשי אם במשמע. רכוש החרמת ונם קנסות :ם כפשוטו, נכסץ", "ענש)ב(

 לשרושי. ד-ה שם עירא, אבו83..
 מ(, eKillUm הוולגטה: גם תרגמהוכך

" banishment. ג'יימם: המלך של הרגומו גםוכן
 א'. ס.ו, קטן מוער דרב: משמיה שילת בר שמואל בר יהורה רב כדעת64..

 הגאונים" 4גירטת או א', 140, קטן מועד על הריטב-א הידושי לפי הישנים-, הספרים -גירסת85.

 פירעו יקגי; נצני יפק, רב אמר הרדפה, -מאי וט: הרא-ש, לשון 111 ה'. ג,, קטן מועד ירא-ש,לפי
 לכאן ילך ולא בריות האסורין בבית יעמוד שלא כדי ביניים אותו וחובשין לנר זו קניםשקושרין
 לשון לא פמא רב נקט הריטב-א נוסח לפי לחבוווין". שעושיו קסדא כעין לחכך, יוכל לא וגםולכאן,

*שבי-
 תצבא ואילו קנים, נו שפושים ?מח מל הוא שגוג אלא ניניהם -ואין -היבא* לשון אלא

 ג" "" ד' "ע ץשיש' ייים' י"מ ים" "ש. בגבי27ט:כ

 ". :', ג. הימיט דנרי 'ו: א', מינ,ס ס~: י-ם, יי, 'נ-ת שמזהז,.

 'wnv רנתנו זיעת פירושים, גו יש -שריפה ו.: נ-ו, ":"ורכן היגנה משנה, "נוף נישן"ן.

 הארץ-. על )לסתוםלדחוף
 להכות, הוא "לשרושי- השבעים, הרגוםלפי

 אוהו הוידוי: שלאחר התלמודי לחרס העוגיית, הבחינה מן אף דומה, אינו המקראי החרם '89.

 לבין המקראי התרם בין ההנדלים לענין בתכלית. שונים משפטיים מושגים לשני משמש -תרם*המונח
 52. ע' י*ח, כרך העברית, האנציקלופדיה -חרס-, ורהפטי1, ש. ראה ההלמודי,החרם

 בגבינה והיא ב-נ(, ה', במדבר סו, י-ג, )ויקרא לסנאים בתורה מצינו למתנה מחוץ אל הוצאה10.
 ידי כ"ד, )ויקרא להורג ההוראה לטני הכנה כמעשה או ענישה; אמצעי ולא ,מגי תברואהאמצעי
 חה--לה. ט-ז,במדבר
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 עזרא נספר משפטייםעיונים%ט

 חירש, אקקנסחו
 שבחוי

 של בעתש הרי ", כסף ענשי מצךט כבר המקרא
 הנכריים המהרגמים תרגמו כך משום ואולי ו רב חידוט משום יש. רכושהחרמת

ץ ". - כהחרמה"ואתטששכסק  

 ז- י- -,*
 מי כל על בא"מו זו חדשה בסמכות השתמש ומרא של דעו שב" נראהועתם
  נ1_= ח( י', )עזרא רכושו" כל "יחרם הימים", "לשלהבת לירושלים יבואשלא

 שלא מי של רכושו כל להחרים מוסמכים עצמם שראו רק לא המוכיחדבר.
 74  ההורה בחוקי  שכואת  ממכות לכל סמוכין  ואק זכר שאץ אף-על-פייהייצב,

 כמיועדות המלך, על~ידי להם שהוקנו הענישה סמכויות את שראו גםאלא
 .- . שיפוטם. מרות את העם עללכפות

_'" 
ך  

-  

-

 אעו זה עונש גם המאסרר. עונש עלמא, רכולי אליבא הוא, "ולאסורין" )ס
 המשפט שלפני הלשמר את אע מוצאים שבתורה, העונשים על כידוע,נמנה,
 הסוהר.המצרק בית את עונש; בנדר שאינו לדו ט"ו, במדבר יב, כ"ד,)רקרא
 הבור בית גם הנקרא ", מ' כ, ל"ט, )בראשית אסורים המלך אסירי אשרמקום

 בתולה על רע שם מוציא של ענשו והם קצוביסי גסכומיס קגסוה שלושה במקרא מציני ~י.ג
 או עבד נגיהת עבור והפיצוי יט, )שם,. הנערה לאבי לשלט האונס שעל הקנס ים(, כ-ב,)דברים
 TDt). כיב, )שמוח הבתולות כמוהר הכסף הוא קצובן נלהי בסכום אחד יקנס ל4(; ב"א, )שמותאמה

 )או למעלה לשלמו חייבים וכ' גנג מזיק, אשר תשלום כל מקראחם כקנסות לראות הורגלנואבל
 ההורה שחידשה, "החידוש לענין וראה ח'. ב., ממון נזקי הלכוה רמכ-ם, ראה הקרן: מןלמטה(

. ב'. ג"ח, ב'; ליה, ב'; ל-ד,כתובות בקנסוה-
 נ'יימם: המלך של בתרגומו12.

~oods 
of~ .confiscation( :-

 רהעה 86ג,  ע' שם קויפמן,3י.

  *להמפים-

 -איגרת  על גשען אימ ייגו וביה עזהא של  זה שמעשה
 בתוקף פעל לא שעזרא כותב היא 285 בע' טעמו, ומה לו מגין מפרש ואינו הוא סותם אך -המלך
 את מוכירה גינה והמועצה העם,  אל פונה והזקגים השרים מועצת אלא הוא לא "רי כי המלך,איגרת
 בעלי מסתמא שהיו וקנקנים" השיים -בצצת פעלו השופטים אלא מועצה, היתה לא המועצהושיגרת.

 .ן,. . ,1מיו"שי15טגמוהס.ראהלן,ן.
 רנים, על-ידי מונעת המלך, איגרת פי על נסמכות שימוש טשום זה כאיום היה שאמנם הנכונה,הדעה

 צ,קר, .יז:  י: שם התור,  1.ין ע. א., "לק )הש-ס(, "שני צגיה שי היססורק קיזיונר,וניניהם:
 ועוד. 76: בעי שם רודולף 23; בע'שם

 כל -יתרם שגזרו היי74.
 רכושו-

 אה,ערי להחרים היו מצווים אשר- החרט מן ח י', שבעזיא
 בשל הצעיים כאילו - יז( כ', )דברים במלחמה תבוסתם לאחר וכ'החתים

 -הועבוהב-
 הירטבי של

 י6. ע' שם זיגפריד למשל ראה -התועבוה-: מעמי נשים נושאי ננד גם יאים יח( )שם, הללוהערים
 הנשים נאמר,בגושאי לא ע,רח בספר שהחרי 59( הטרה ראה הדברים: חהך קוך מעיניהםוגתטלם

 :1 . . :. העם. לאטיקט לירושלים ייהא שלא גמי רק אלאמעמי-ההועבות
 זה דין לפי היה ניתן כאילו כח, כ.1, בויקרא ההרם דין של איזכור מצינו ש8 ע' שם זר-כגוךואצל

 ,,, כרחוב בעל אדם של רכושולהחרים
 ד-ה א' כ"ז קטן )מועד לגמרא וגפירושו. בייסורין"; -לאטורין*--לייסרו מפרש הש"י75.
 שההכוון הייסורין אלה וכנראה להלקותו-- העמוד על אוהו -שקושרין אומר הוא ליה(אסרינן
 .;', .'. . % . 1 יחיד. דעת היא דעתו אך  לעזרא. בפירושואליהם
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)20[' כהו ..שיים,-.י

 בית ואת כהל כא: ,ט"ו, )שופטים הפלשתי האסורים בית את כס(; י"ב:)שמות
 להם נם כנהאה ה'1 וישראל יהודה למלכי ד(. ין'ז, ב' )מלכים האשוריהכלא
 בורות או בור בתי נם שנקראו יח( טו, ל-ז, ירמיה ן כז כ"כ, א' )מלכים כלאבתי

 אבל י(1 טיז, ב' הימים )דברי מהפכת בתי או כב( כ"ד; ישעיה ל"חןלרמיה
 מעזן-מינהליים למאסרים רק. שימשו אלה כלא שבתי. הדעה נכונה, אםבין

 נביאים על למשל בטחוניים, או., ןמד'נףם, לצרכים המלה בפקודתןשהוטלו

 לא פנימ כל על פלילים, למאסרים גם שקידשו ובין לרצונווה שלאששבאי
 אך אם כי התורה חוק על-פי מאסר ענש' הטילו ולא כלא בתי המלכיםקדמו

 -- : - .:-'מכוחהמלכותבלבד".

 בעת בירושלים נמצאו עוד המלכים של הכלא שבתי להגיה 'ש כה.יכה-בין
 שהנביא בהם" מים אין "הבורות עליהם נתווסמו עוד ואולי עזרא, שלשובו
 והשופטים-הדינים יא(; ט',' )זכריה אסיריהם שחרור מנבא פרם מלכימימי

 משלהם( כלא בתי להקים )ואף בהם להשתמש עזרא'הוסמכו ביד,שנתמנו
 שיפוטיתי,. ענישהלמטרות
 של דיניו בתי השתמשו לא שבידינו הידיעות שלפי רבים כך על עמדווכבל
., ראינו - למלשה"י אלה מלכותיים עונשים הטילו ולא העונשית בסמכותםעזרא
 נותנת הדעת שכך, כיון ביצעו. לא אך איימו רק הרכוש החרמת לערןשנם

 לא כי אם היסטורי, כמאורע לציון אולי ראויה 11 פרסית מלכותיתשהוסמלה
 י..;.

 ץ פלאןלא זה וראו שהך כל מע19ת עקבות המשפט בתולדות אחרץהשאיר

 לדתי ונתקבלה זכתה היא אלא עולם, לזכרון וכלשונה נ,רל:ככתבק";,5ףר שנשתמרה בלבד זו לא ", נשתכחה לא המלך ארתהשסתא של שהסמכתובלבד
 ורע אח לה _יודע אס שאין במינה, מיוחדת משפטיתישראל--רצפציה

 ., . . . -,,.,....... המיש, מחוקות ,ה חוק האלילים, עובדי מדיני זה דין העברי. המשפטבתולדות
 אכזריותה בשל לשמצה הוודעת עכרם מלכות מחצר שהובאה 11 ענישהסמכות

 ' : 4. מרה ;ז, ע. (1eez) רוזן ,פנס יונ, ספה וענר., נמעט המסר אלזן, מ. גד:וו.
 - לכגודו". גשוטין ולהכות "לאהור רשות למלך יש ח': ג', מלכיס הלכות רמג"ם, 11ף'

... 
 הרגוש והתרמת הקנסות בין 5, הערה 173-172. ע"ע שם אלון, מ. של הכחגתו נומס אני אין 78..

 לבר בלגו. כפייה אמצעי אלא אינו המאסר השילו עונשים חנם הנכסים ענשי כאילו המאסר,לבין
 - המלך- את.-דה להשלים הם באים שהרי כפייה, אמצעי הנם האלה הממלכהיים הענשים שכלראינו
 עצמן עבין השונות הסנקציות בין להבחין טעם ואין העונשי; מאופיים גורע..במאומה זה דברואין
 )' ,ש- . 1ה,לענין

.- 

 -' ועוד. ע'-208; שם גאלינג 280; ע' שם קויפמן דו; ע, שםעי.~'זר-כבדד

 מגבל לעלוה גשתכהה-ועזרא.צריך'היה כגר משה שתורת ומקובלנו,:"8,

 -ולייסדה-

 מחדשן
 י .,' : מם. תנאים מדרש מ-ח; עקב ספרי, א'; כ',)תומה

- 
. 1 - ך   

 ן4ע,"-"
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 עזרא בספר משפטייבעיונים1!2ן

 והורשו ' לתורה:שבעלןפהן מלאה, ' אזרחות 'בזכות אלה.נכנסו, נועריצותה
 דכפתינן "ומזלן ! לדורותיהם 'הודקם דין לבתי הענישה סמכות מקורלשמש
 י- י,. ולאסורין" נכסץ לענש הן לשהדם הן דכתיב, ז הרדפה ועבדעןואסרינן
 7 . ו-.ר- ,-י- . ה:;על,'הקודיפיקציה."1 .ד'?_-'נ ,י-'%דאג--ן

 -החכמים את כינס למלכות עלותו לאחר שמיד המלך דריהם על אנויודעים
 ממלת ההשלמה אמ!ם לפה"ס 503 ובשנת מצרים; ארץ חוקי כל את טפרעל . . .,., .%- .ד.,-ץ.. ולכתוב לאסוף עליהם והטיל מצרים של והסופרים" הכהנים הלוחמים,שבין

 החוקרים מזל ויש אז"., ונהורם ידועים שהיו כמי מצרים חוקי ועליהפפירוס
 הסופה על.עזרא המלך' ארתחשסתא הטיל. לזה שבדומה .האומרים,הנוצרים
 מכן לאחר עזרא שהביא התורה ספר והוא ספר, על חוקו'היהודים אתלכתוב
 מטעם עזרא של: שליחותו עצם היתה לדידם א-ח(; ח', שחמיה הקהללפנה

 עסתם שהוא כפי כה( ז'י )עזרא אלהיהם חוק, את ולשופטיו לעשהמלך.להודיע
 - _י ",ד'--.,יר': -("ץ " "גי ד,,.-- . מירכתבממי",,

 רן_

 בכתובים נמצא התורה שספר התורחי לחוק המצרי החוק דומה אעו ואולםי
 לומה היה וצריך יכול ועזרא ב'.כ-ב(א, )מלכים עזרא של זמ!ד מלפניעוד

 העובדה אבל לקודיפיקציה.שכזאת. אין:מקום התורה שעבור.חוקלמלך
 בארצות הנהוגים הזרים החוקים של וכתיבתם איסופם על. שקדו פרסשמלכי
 של משימתו .עיקר : עזרא שליחותו:של על QS אור לשפוך כדב בה ושכיבהשם:

 ב,שראל וללמד ולעשות ה' תורת "את להפוץ היה שלו,:בודאיעזרא;'מבחעתו
 המדיניות מסגרת לתוך יפה המתאימה משימה והיא = " ז'; )שרא ומשפט"חוץ

 ? '. י .1(י( פרס: מלכי בידי נהוגה שהיתה כפיהכללית
 י(_

 בתחילה חדש: בכתב התורה ספר את כתב אמנם שעזרא היא שלנוהמסורת .---
 "כתב עזרא בנמי להם וניתנה חזרה הקודש, ובלשון עברי בכתב לישראלצתנה

 פנים על.כל קודיפיקציה, מלאכת עזרא עשה לא אם ארמיי,. ולשתאשורית

 ט"!,א/ קטן מועד!8.
.-"ץ-

.' 
 ולאטוה ורגלתם ידיןם לכפות )לדייל יו יש "וכן ט': י-ד, סנהדרין הלכות דבררהרמכ-ם, גםוראה
 ולאוירון-; נכפין לענש הן הן.לשורשי למות הן על-הארץ,.שנאמר ד5מח1ב ולדחוף האסור?טכביה
 , ז,:ף 1 '. ד י' -;י" ' ' ן ע'ל-ד; )תשט*ז(, לישראל משפטים גיגצבוהב, מ, י.וראה:

 F.~Altheim,I: 5בל1 ס!Iran,i ,41 :סו Propylaean-WeltgeschichteI )1962( [0ז 21 111 .82, .-
 4",ג"

-
-,.83

 ..1 (ן,ן.ן; : י .( ., . חש14ן.נ1"ט14,ו, ביתאא(6.8([?11 )1924( 01:2,ו .עע 96 ;ן8
 ה( 'ך rr-1 -, ו ב,;,י י .,1,(' .ןWefiaefchI Perische' DhsI Schaeder,I 1 )940!( ,ע:25"'

 ף,ש.י( ;. הערה 78 ע' שם ר1דללף, 112; ע' שם א~החם,84,
-7 

 כ'י ב-א, סנהדרוך ..85. ;"'((
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 - כהו התם.
]22[

 בכך, מה של דבר אינו הכתב ושינוי וטרנססקריפציה: תרגום מלאכתעשה

 יח(, י"ז, )דברים ספר" על הנאת התורה משנה את לו "וכתב שכתוב,שממה

 עזרא היה ראוי התלמוד חכמי בעיני להשהנות"%. הראר -כתבלמדו

 את לו "וכתב ההוא, הפסוק מן שלמדו ויש ; " לישראל ידו על תורהשתינתן

 שהתורה אלא להשתוות, ראו' שהכתב לא - מפר" על הנאת התורהמשנה

 להשהנות".עתידה

 הנכריות. הנשים הוצאת על1.

 בידי רק אם כי עזרא בידי זה היה לא - להשתנות עתידה התורה היתהאם
 עשה לא ל-מ(, ", )נחמיה חקיקה מעשה עשה אמנם שנחמיה כומן שבו :נחמיה

 בספר לו המיוחסת היחידה הפעולה והיא - בלבד שפיטה מעשה אלאעזרא
 למעשה: היחידה פעולתו זו היתה שלא להפח הס וי'(. ט' )פרקיםעזרא

 נותנת הדעת אלא נחמיה, בסטר המתוארות הפעולות רק לא עליהמתווססות

 הכהעם מקרב אם !,, שופטים-דיינים מינה אמנם המלכותית סמכותושבתוקף
 המצם עמן וכשהתעורר ;aa; האבות וראשי והזקנים השרים מקרב ואםוהלויים,
 בכהונתם. כאלה שופטים-דיינים החלו כבר מסתמאהנכריות,

 אנשים ן, שמאה-ושלשה-עשר למדים נמצאנו ' י' פרק שבסוף הרשימהמן
 מחולקות הדעות יט(. )שם נשרתיהם להוציא ידם את נתש נכריות, נשיםשנשאו

 רבבות כמה של ישוב בתוך בנמצא, שהיו נכריות נשים בעלי כל אלה היואם

 להוציא ידם את נתנו לא ויתרם מאלה, יותר הרבה היו ל שמא אונפשותן
 שהחוקרים כך על מצבועה יז(, )שם בכל" "יכלו הכתוב, לשתנשותיהם.
 מאה- אלא היו לא שאמנם העלתה וחקירתם כולן, ושראל משפחות בכלחקרו
,. . . 

 ב', נ-א, סנהןרץ ייני, זר'=מרה2.

 תוסיהאסנ"ירי:ד'.ז" ,,.'
 ' - יז. ננ~ז,שםע' יך.'י ,,..

 ע' שפ ?וקר, רא": האנוה, וראשי "bll~r) שנניס, השריפ, שי והפק'יי"ס מ"~תפ. מינין"י.

 -' וא.,ך.י!
 )השוה: שיפוציים הפקייים ניי גורך היו וי:קמס וייננים ,שריס שוס רק יגיין ד"מניננו

; י-א, שופטים ים; ס, ג, י., רוה נא; י-א, יג; י-ם, ו; ד, ג, ג-א, דגרה ס~; י-א,ניגר ח  
 שממס "אנוה וראש. הקנים המנמם, "שריס, מתוך שאפסיו אה מינה שעזרא pDb ואיןועוי(,

 יהרי ויאה ינך.ראוי.ס
 אשר ור-נגוד נישימד. אנשים 99י רק מונים י,, ע. שם ר~ן~,ף, ~גן 15י, ע' שט גאיינג,!י.

 דמספר את והעתיד עצמו אה תיקן Zd), הערה 16, ע' )שם בהקדמהו אגשים 109 רק מנה ההאנם

 המקרא-, כ-בית במאמרו וכן 88, ע' לשם 113על
 ע-

.)7 - 
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 פרא בספר משפטייםעיונים]23ן

 שהרע המועט מספרם זה היה ואולי ". נכריות נקיםשנשאו אלהשילשה-עשר
 ההשם שכל יט( נשם אשם קרבן שהביאו העובדה מן להסיק התלמוד חכמיאת

 ,י . . כ-כבזו,... הרוטות)ויקראי"ט,הלל.לאהיואלאשפחות
 הנשים בעלי מקין אחד איש אפילו נמצא שלא להאמין, וקשה הוא,מטלור
 על- שנדרשו השרים מן  שיים שאך שמענו אשתו. את לגרש סירב אשרהנכרעת

 א(, ", )עזרא כן לעשות נאותו והשפיטה, החקירה במלאכת להשתתף עזראידי

 השרים "יד שהרי משום שלי - א להם הלט אלא הסכות לא השרים יתרוכל
 שלא שרים שאם נותנת והדעת ב(; ט', (ae ראשונה" הזה במעל היתהוהסגרם
 השרים מן אלה - טעולה לשתף מוכנים היו לא נכריות נשים בעצמםנשאו
 פעולה לשתף מוכנים היו לא בודאי נכריות, נשים ושנשאו במעל היתהשידם

 הכהנים", "מבני נשותיהם, להוציא המסכימים ברשימת מצויים ואכןולהוציאן.
 כד, כג, יה: ", )שס "ומישראל"  השוערים"; "מן המשוררים'ן, "מן הלויים-:"מן

 את הפותרים החוקרים מן 'ש א.ש. מיניהם נמצא לא והספים השרים ומןכה(.
 מהם יש שלמהיי; ואינה היא מקוטעת בפרקנו שהרשימה באמרםהבעיה
 כי אם כבירה, הצלחה מאה-ושלשה-עשר אטילו'של הסכמתם בהשגתשרואים
 מחמת למעשה נכשלה עזרא של טעולתו כי הפרסים מהם קיש ,,; בלבדחלקית
 .. - , - להוציאן".' שהסכימו נכריות נשים נעלי של הנעוםהמספר

 שנשאו אלה מאה-ושלשה-עשר מאשר יותר הרבה היו שאמנם ההנחה סבירות.
 לעזרא הודיעו "השרים" ראשית, אלה: שלהשח על-ידי מתחזקת נכדיות,'נעום
 ט', )שם והלוים.' והכהים ישראל "העם, בכל ש"תפשטו התערובת נישואיעל

 עזרא של והזדעזעותו ועמו גם  שנית, ב(; )שם, והספים" "השרים לרבותא(,
 היוהר לגי אשי: ממש "~א הננרי~ה elmln -משר ת"ו: ע' שפ קוי5מן, ש, ועתו ",א יאה -2ר.
 אושיע-3~ר

 מן "עוית הינש המיפי הש.ד עומי הימין שי המ51,נ' 'הייגוי -~גי "ר2: ע, ונ,
 גע' גם וגן יתך. צבית "יהה יא יאפית הגנה שופ עירא. עמ' רישו נגייות 3]]-נוססהרשימה:

 1ה5פ,6 השיים ש, ידם ק ר ש גגך ההערויה נישואי למיעוט זינה אח רוס" 11נ, ע' שםנסייע,
 -השננה רק - גפיזחה

 העישנה-
 נגרות. נשיט שנהישנה המשהרוה את ,עצמה יהרשות יניה

 , .. י ז.,- : -". ;'ח?" - ב'- בריהוחי-א,93..
 "השרים- הם הס בשמותיהם כאן הנזכרים השרים שני אולי 88. ע' שם ,ר-כבוד, גלשון94.
 " י ק א(, )ט', התערובת נישואי על להודיעו בראשונה עזרא אלשניגשו
 .. .. ב ,י 07. ע. שם רודולף, 4; ע' שם זיג5ריד, למשל:96.

8פ;-
 ננקטו הסרבנים שנגד פתוחה האפשרות את משאיר הוא !124-123; ע-ע שם גרץ, למשל:

 היהודים )קרמוניות מתהיהו בן יוסף גם המלכותית. הסמכות נהוקף לכפייתם, שיפוטיים צעדיםעוד
 באשר וילדיהם, שהוציאו,צשוהיהפ והישראלים הלהים הכהנים,, מן רבים שנמצאי כותב א 11,5,
 . ' משפחותיהם: אה מאהבתם בעיניהם ,היה חשוב התורהקיום

 .7.. ע' המקרא-, נ-בית ובמאמרו 86, וע. 16 ע' שם ור-כבוד, למשל:7ג י-
'. 
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" כמז- היית' '. ']24[

 מדאיגים; .בממדים בעם פשטו. התערובת שנישואי בהנחהמוסברים-רק.
 נישואי היו קימים עזרא של בחיו עוד אך פעולתו לאחר עיקר; והואושלצרת,
 לעשות צורך שהורגש כדי עד ט','ב(,,, לחמיה שלא.הופקעו רביםתערובת

 . ;, . .:'י-ע ,,מעשה"קיקה'לחיסולם)שםי',לא(..

 ראיה, עוד צריכות שאען היא המפורסמות מן ועתה רבים; כך על כבמעמדו-

 והעמונים א-ם 1', )דב.ים העממים שבעת עם הגץ - התערובתשנישוא,-
 ,לא ומאחר שבכתב; התורה דין פי על אסורים אינם - ד( כ-ו, )שםוהמואבים

 בע אף נפוצים, שהיו בכך רבותא שום לכאורה אץ עזרא, בימי אסוריםהיו
 ושמסר דיוקו על התורה דין את. ידע לא שעזרא להניח אין והכהמם.השרים
 הנבלת ללא בידיו, שהיתה שונה מסורת לפי, יב( ט'; )עזרא בקפילתו הדקית

 איסור את, להרהיב,, היה שרצונו להמה יש בלבד; .האיסוה'לעממים;ההם
 הארץ אנשי של תועבותיהם מפני הזהירה לתורה:.התורה סייג ולעשותהתוהה
 )עזרא כיום הארצות עמי תועבות בעעיו כן אז וכתועבותיהם כז() י"ח,)רקרא
 אלילים לעבודת המסירות מפמ:הנשים הזהירה שהתורה וכשם יד(;טמא,
 לכל המסירות,, כל את ולרבות להרהיב "1 כן ז';,ד(, דברים טז, ל-ד;שמות
 - לדינא הוסיף לא. התורה,;אך דץ על להוסיף ה צ ה הוא שבטומאה;דבר
 ולא א(; י', ממרא ובכי רדף היה בשמני, נם ולו לאלהיו, בתפילהו שאמרשמה
 "מדרש פה דרש שעזרא הסברה את נקבל אפילו דין. קביעת atmri בוהיה

 האוסרבנישוא, מדרש..הדץ בנדר דבריו כל.פנים.משרו על %י:הלב"-

 בהשתתפותו כנראה כי אם לא(, "; לחמיה נחמיה בידי ראשונה נקבלתערובת
 ., :- ' .....הפעילהואול:אףביחמתושלעזרא"י..,..

 אץ היום_ ולענשו - התערובת נישואי. על עזרא של והזדעזעותו התרגשותו.

 שם:98;1טנ5,

 ע-

 הזמן בריוח נכריות נשים להם לקהת נושאי-הנשים נידי טירק mne מגיח ד9,
 הדורות- בכל שכיחים כאלה נישואין היו לא -כאילו - נתמיה של פעולתו לבין עזרא של פעולתושגין
 ,י, ,. אלה-. נישואין לגמרי לגמל "צלית שעזרא נאמר -לא שגם מיד, וכותב' מוסיף הואאך

 שי _n'1pa :2 ':2:ב2 ע"א נימי "יי שי" 'שיצתי 1:2::2 תינייסיזיה,קיי:":2::ב2ן
-..;;ב ---;. ס : השאלה-.;,. את פתרלא

 ג'. ס-", קידושין א'; נ-:, ,נמות ראה ב..וגן ,-ו, ענוו".ורה ,ווט" גר שמנן ד' נמסמר,ש

 בנותם מת הארצות ,עמי בשתינו ניתן לא ואשר עזרא, על-ידי מפורש וכן זמ: באיסולהשומות גי ואפד עממין שגע" -ארד יא(: י-נ, בש" איסופי )"ינוה ,שונו ווו "רמב-ם '"ויה נך . !ן!.,
 אדתד מייחם שהרמב-ם לא(-ומאלר.הוא )?', נחמיה של  שבאמנה השיסו21  לבגיגו".,והו נקחלא

 קבע שעזרא אומרה זאת איןלעזרא,
 היה שעזרא אלא עזרא, בספר המסופרת עולו בפעולתו אוחו_

 . ן ; '. ::: ,, ' : ר,. . א-יג(.ן ט', החמנה)נחמיהבמעמד
 י
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 עזרא בספר מש:פטירכעיוניםיק

 גרמו או עמהן הנכרעתיהמאו הנשים אשר "הוךעבות" ומה.הע. מה מעהנפקא
 בידיחיאל שכמה פעולהגטואילולא אותו.עוד,לכל מרעותלהדם1-ל"ךהץ

 הציע אשר הוא והוא 4,  ילםמבר
 "לכר"

 נים כל להורא לאלהעו ברית
 ואנחנו,עמך, הדבר עליך כי 'יקום לעזרא: קרא הוא ג(י י', )עזרא מהם"והנולד
 הלוים הכהנים שרי "את והשביע גענה'עזרא זו ולקריאה ד(, דשם, !" ועשהחזק
 בעלי בעצמם היו לא זו בעלי.ברית ה(: )שם הזה" כדבר לעשות ישראלוכל
  הבכריות הנשים' מוציאי על נמנה לא. שבהם, הראשק נכריותנ-שכניה,ממים

% ידן אנו שויפים הקלסר. גמוורוה יה לענין לעזרם הרמג'ב  4%ין(החיורח4, בעלי  של  חיעית  מצין'החלטה היתה לאלהים- י שכרתו בר?ת:זוןסברפימה.':  חלל 
 שאיסור הגורם  יוחמי  בר שמעוך ר'  וליי:  מ,; י-1, )שבת האומות כל- בפחיהן.של על גזרוושמאי
 על חרא מדאורייתא שהאיסור. תירצו המסירות-(, כל )-לרבות מדאורייתא הוא התערובתנישואי
 1-שן. נ', ל-ו, זר, ש=רה ונות זרך אעשות ע, נם נמרה המירה מ.,ו נקנן, משואגן ורךאישות
 נישואי לענין עירא של איסור או  גוירה'על

 גם כלוב; ולא ההלמודיים במקויה: אין התערובת.
 עי""יישם

 אינס מיא~יייתא, ההערונה נישיאי אייסר אח מקיקם יאפס ני.'י"א' שמעו, י,

 "נצטוה הקנות ,ם וניניהן 1נ'( א' ".ג קמא קנא הקהוה. קשי% יעור" 1.444 "הימויבמן
 )משום בסינר חוגרת אשה שתהא לעניים(; מצויה פת שחהא )כרי ואופה אשהלמשכמת שתהאלנשים:
 נשים, תכשיטי )משום בעיירות מהזרים רוכלים ושיהיו וטובלת; )ראשו( חופפת אשה שתהאצניעות(:
 ומה שנטלן, יגוא ינס,ן, "יונה שני אמרו ננר ויומונן התיו התקנה ע, נעליתי. ע, יהרנושיא
 התבורו אס י"ס(. ד' קמא בבא 4דאעש,  אחא; ל"ה נ' שם חוסמות; )ראה ישראל ברוב פשרו לא אםגם

 ע, שמר ?'י5 י, ימ?הי,ם מבנירים ה,1 שנ, מג, ~אהרוה, אי" גנך, מה שי תקטה יע[ראומהיו
 אוה". מר אמנם  *ילו  חפרובח,נישו*י
 הגרעה שורשים ".א היהזה 1וזע,ה..האסגו1" גיח 4תיי4 [ךמ4"ות ,ין מסבורגר11ך
 1בכ; ע' שם, סטארה, , למשל סך, זרות; אוהם.להשפעות וחשיו ישראל. בדת  מאדיקוהם בעליהן אתהסירו

 ,%טג1(1.נ.lsracl,i 11  :ום סו1סןאשש8ויפץי-חטם%ןוע0[ק )ב6פ((  1,01.2 .ק .326 82; ע' שם,זיגפריד,

 יהמש,ך וכחיה אית, ות לבן שנישאה אסה כיהה תהם היכיס מ=ני שלפי מני" אף התו,-י6אהד
 . ,5ט'(עע--- (נ (סןן0!1415 איזיוס7;א! בעדה: להפריע [כאי ה4ה לא וליעלה של": אלוהיה אתולעבוד

 "טומאה ואת הגדול, הבטא את הגזעיה האסכולה רואה לעומתה People סום8אסע( 80015 )1967 .ק.14
 292, 287, ע-ע שם כריויפמן, רשרצוה: בעמי רי?ערבותו על-ירי הקדש" "זרע נהילולהמצרידה,

הלץומיה"(:.והפליי- ~עו-פית-  ו*השאלה 34 שמ.י' יהנא,  4--דן ע. המקרא-, ב-בית זר-כבוד',במאמרו השד;298
 גזעני-: *הישג התערוכה נישואי באיסור ראה אשר גרמני יהווי לפשות-חוקי

 מפואר-ביולוגי
 .ו Kahn,I 16כ?  ~als Juden ס55א1) 4הט . מדעה*: גזענות של. כביר ךמעשה  עזרא,  של

.141,:9)1420(011יזי,4וןן-
' "י י ' יי . 4 . . י ק י  * י ' 

 ויוזמה מרץ בעל המעשה, "איש היה לא והחכם הסופר שעזרא- כותב L'~O-נמ1, פ'  ניט מגל,  %ס1.'ך
 הם .. , מידית ממשיה ,לפעולה עזרא אח לא.עוררו דהערונת על-נישואי השרים דבררותקימוה4
 נהעורר לא גס'אז על_העם, עצום רושם עשה וכשאבלו .  יירויובביה.;  וחעי"ז; ייון לידי אוהוהניאו
 -4-- -' '- .' .". . . אוהו דחף ששבניה עדלמעולה

 שהסכימו מאלה אחד והיה נכריה, אשר בפצמו נשא שכניר, של אביו שיחיאל, אומרים104.]יש
 החיצוני-הח', עזרנו מבית'חביוגבספר חיה דוגמה לנגד,עיניו כזך4היהה ואם בו(; י'; )עזראלגרשה
 :שט5שכ, ,הה.ךראה:. האב ששם הוא (-ומענין יחיאל בן ביכניה האיש שם. גיתןפטל

~L'K1oateiiiftwh,( ichtedesVolkesIsrael(18961p.244.ן . . י - ץ   ;1 -ך ר',,,' .י 

:395

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]26ן כהו "יים.

 בעלי היו השררה ובעלי התערובת; נישואי של חיסולם למען לפעולהשררה
 כדבר "לעשות השביעם עזרא אשר השרים אותם את השיפוטית"י:הסמכות
 את והשביע תהילה הסמיכם אם בין - כשופטים-דירם לכהן הסמיךהזה",

 מעמד אם ובץ הנשבעים, את והסמיך תהילה השביעם אם בץהמוסמכים;
 ההסמכה. מעמד הוא הואההשבעה

 ידעו שלא בלבד זו לא שכזאת. החלטה לבצע הקלים הדברים מן זה היה לא.
 סיכת היה לא אלא לפניהם, לה,מץ יש מי ואת נכרית אשה נשא ומי מיהשופטים

 מפניו, ומנרשה והתייצב, בא אפילו נכרית, אשה בעל לשכנע למאמציהםרב
 כ"ד, )דברים בעיניו הן אך מצאה והיא דבר ערות בה מצא לא עצמוכשהוא

 בשאתו כלשהי עבירה עבר שהוא לו לומר השופטים יכלו שלא גם ומה -א(
 לפני הענץ את שיביאו ביניהם ונמרו נמנו לגרשה. הוא חיב הדין ושמןאותה

 ציבורית גושפנקה להחלטתם ויקבלו תחילה, רפרנדום( (~rwאסיפת-עם
 המונית השתתפות להבטיח וכדי זו אסיפת-עם כינוס לשם כללית.והסכמה

 חיב המלה משבי אוש שכל ז( י', עזרא קול": )"העכירו ברבים הודיעובה,
 ח(. )שפ, הגולה" מקהל יבדל והוא רכזתו כל "'חרם יבוא, שלא ומילבוא,
 סימן - ט( ישם, בירושלים ובאמין" יהודה אנשי "כל למועד נקבצוואמנם
 איום היה לא וחרם ארוי ובהטלת הרכוש בהחרמת שהאיום היטב שידעווראיה
 המלכות מטעם שהוסמכו השופטים-הדיינים על-ידי ניתנה ההודעהריק:
 ההודעה בגוף להדגיש ראו זאת עם להם. לצית ומוטב דברים,אלה,לבצע
 - ח( )שם, והזקנים" השרים "כעצת נעשה הללו הממלכתיות בסנקציותשהאיום
 להשתמש השעה, צורך מחמת לעצמם, היתר שראו הם והזקנים השרים :לאמור

 שררה בעלי של סתם התנשאות כאן ואין להפ, המוקנות הממלכתיותבסמכויות
 המפליאה העובדה ביסוד המונחת גם היא והזקתם" השרים "עצת אולימטעם.

 מלך של הסמכתו מכוח בהן להשתמש אים עזרא של דינו בית אשרשהסמכויות
 לכל הקנתה התלמודית ההלכה אשר הסמכות מקור לדרגת הועלועכו"ם,
 נקבצו ואמנם פעולתו פעל והאימ מאחר דורסו. לדור בישראל דיןבית
.,os,תוה, גירם נרה היה ,א -מקרפ ,אמור: "סיגי-ם ,שון את מבש נ-ה, בע' שט ג"נא, 
 וסינר," יועניש ומלך מ,ו נס י"ס נ.תןשיא

 ימן~ה עות ניו הנוה שניתן עתן רק "זה. ע,
 1.ם-. שנס עי נוים עי חאת המעזיה הי" מעתה יה, עי לשוגר ולחנת ושוסר,פשופטתם
 . . "י. זעיה~חח

 מחוקנו נלמדה מנחיו, רגוש גי יהפקיע זין ביה ממנות ן,א = "פקי. דון ביה -"פקר ""1.,
 הן.גור את הרוגה, זה ענין עי א'. ט-ו, קטן מועד נ.; "-ס, .גמות בין י-ו, נ,ט,ן עקרא:גיפר

 הרביעי העולמי הקונגרס דברי אלעזר-, רבי ושל יצחק רני ש5 לשיטתם וין: בית -הפקרבהרצאתי
 א. כרך נתשכ-ז(, היהוותלמדעי

 ע-
 .י 188-185.
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 עזרא ב,ספר משפטייפעיוניםן27ן

 של לא במעשה צורך היה לא כולם, ובנימין" יחולה אנשי "כלבירושלים
 הכוח מן איומם את מוציאים שהיו להניח יש חרם. הטלת של ולא רכושהחרמת

 ויצבה המונית אסיפה לכנס אחרת דרך כל שאין שוכנעו אילו רק הפועלאל
 איום היה האיום הבית: לבדק מעד בודאי היה רכוש, הוחרם אילו הצורך.די
 ילא ייגאל ולא יימכר שלא כאושן לה, ימרם הרכוש כי הגיהו באשר ממששל

 להשמדת היה שהאיום לסברה סימוכין ואין כה-כט("נ;  כ"ג, )רקראיפדה
 "- - 'י : - ~הרכרמולהחרבחוא.

 הדבר על  "מרעידים היו כאמור, לירושלים  העם כל ובאו 'משיקבצו
 תמת עמדו אם כי זאת אין הדבר", "על רעדו אם ט(. י', )עזראומהנשמים"
 המדובר. במה עוד לדעת סבל. אף - ,oe' החמורים העונשים איומי שלהרישם

 על וחרם נידר ובהטלת הרכחט כל בהחרמת מאיים ישראל של דין ביתאיז
 שכאלה, חמורות סנקציות כינוסה'גויסו אסיפה'שלשם של'מה.בכך:דבר

 אררה כך נוצרה העפ. לשלום יור47ת מאר ער  מכוברת להיות המכתמטרתה
 הוך אל ורעד. עשה הוסיש אך משמים ותרדו והגשמים - ודאנה פחדשל

 להוסיף נכריות נשם ותחן13 מעלתם, "אתם זעקתו, את עזרא זועק זהמעמד
 ענה ממחד והנרעד הנרעש העם שכל פלא ומה - י( ושם ישראל" אשמתעל
 מתוך ספק יב(, )שם ממנו יידרש אשר כל שיעשה גדול", "קול ואמרןמיד

 להבטיח. !כתות מתוך ספק נכריות, נשים להוציא אלא ממזו דורשים שאץהקלה

 ' .י . .הכלובלבדלהמלטלבת'הם.
 "מעילה" משום שיש הסכים כולו העם מבוקשם: לשמטים מהןכנאת
 המים ומן הארץ "מעמי להבדל הוא והראוי הדין "מן נכריא, !שיםבהושבת
 ראשי עם לקבוע אם כי לשופטים להם נשאר לא עתה '%. )שם,הנכריות-
 . . - לפרטיהם:, הביצוע הליכי אתהאבות

 של כינוסו בהזדמנות עוד ודיונים חקירות לקים שיוכלו השופטים חשבו.אם
 והעת' "רב, שהעם כך על מיד האבותיי ראש' העמידום בירושלים,העם

 ע(., ושם לשנים" ולא ם ליום לא והמלאכה בחוץ, לעמוד כוח ואיןגשמים,
 ההחיב בערינו אשר וכל הקהל, לכל שרינו נא "יעמדו כי שהציעוההצעה
 ך יד( )שם, ושופטיה" ועיר עיר וקני ועמהם מזומנים, לעתים יבוא נכריותנשים
 .. .. 042. ד באטן,יפם ב"ו; ע'  שט כהבא,101.

,. מנת "יי" ינ" :ך2:גנךניצמ:::)
' 

 88. ע' שם זיגפריד, גם כך מבאף העם נציגי לבין מכאן וששופטים עזרא ביןמשא-ומהן שי פוש =מד פותה י-ג פהוק אלא avn, גי עי-ידי נאנס יא דאיה שספנת ספק אין"11.

1397

 מרא משפטייפ.נספרעיוניפ]25ן

 הוצאה לשם לדוכתיהי קחדא או'חוורת כי בלבה- אמולא הוה בגדרוהוא
 היהלי בודאי ממש, בטועל הנכריות'מבתי.בעליהם הנשים שילוח שללפועל
 ,:.., . ,.,.. הדין." בתי. כידי שהיו הכפייה בסמכויות להשתמשמקום

 נשים להם לקחת דאו הבעלים את הניע מה להסביר נשברו)הרבה-קולמוסין
 ומהי סנטריה; :עליהם נלמדה להם,'טעמים,  שנמצאו ועל,ודי!כריות;

 -הדון 3תי של רתיעתם. עתר' תסתכסך הרי וסבייה'יותר,. הזקה'שהסניגוריה
 נכריות Qwl לשאת שאומרים,שנאלצו מהם יש כטייה. באמצעי נגדםלהשתמש
 אשה לו שאץ ממי לדרוש שאין ופשיטא , יהודיות(;ן בנשים המחסורבולל
 כבר נכרית, היא באשר רק לו, שרש היחידה האשה את פניו מעל לקישאחרת,
 בחברה רק הנ~ריות'היה:אפשרי שכל:ענין,הוצאה.הנשים על,כךעמדו

 כן עשה !כיית, שנשא.אשה מי. שכל להניח יש פגים כל על בלבדני.פולעמית
 שמדולי שמותה,היה כשם הדבר: לו שמותר ברירה ידיעה ומתוך לבבתום
 מעשים בשל ענישה או כפיה אמצעי !וקטים ואין - ומקדמכן מאזהאומה
 אפילו יי,, .איסורם מוקדמת,על אזהרה כל לבב.וללא יבתומ בהיתרשנעשו'
 ה'( תיקרא תחילה איסור "צריכה נשעה הענירה שנם פה: הילה לא.'שמה"

 "זיע בעבר, יעשה  בבר הנכרית 'האשה  לקיחת של המעשה זאת: נם ואף "ן.יז(
 אע ובה כה בז nmwsn ואת הארצות,  בעמי_ מעיב יבר ש י? )עוראהקורש-

 . . ' ,- ילהעבר.'להייבט-שיןכופין
 י._-'.' ' ' .ע .. -',' -

 מכריות המרם  להוצאת היהמה באה לא האגדה, בעלי שממפרים שה ולפי'
 מעשה האגדה  סיפור היגוייות.-למי הגשים של.  המתת תלפ"יין בטלאלא
 השמש; מן .המרם. פר נתפחמו הגולה: מן )ישראל שעלו שבשעה היה, כךשהרה
 היהודיות(' )ה!שים' והיו הכהיות;. !ערם ונשאו להם והלכו ויתן'בעליהןמ!יהו'

 , . ,ד וק ir_' ".;רו%ף,.שסן' ע' כמקררה, ג-בית גמאמרו ור-גנוי,ר4ן4
 .נ-

1r.nvvשם על-ידיקויפמן, הופרכה כבר "it?~:P 
- 

, - -,,- 
-: 

 ך ;
-' 

 . ן ., נ .א" י~ננ0 :ענ:בים("בב(1:ןי
 ס-

 ,ת ;

 ץ ו ._,, ., ועור. ג. ק-ו alr. א'ן נ.ד, ס!"ורין גן.מו"ירין: QH איא עונש.ן איןנז~ן'-
 שאיסור שתשבו  -מפני  שוגגיס היו הנבריות הנשים  שנושאי כתוב 85-84, ע' שם זר-כבוד,118.
 לא באשר ששגו לטעון גם אין פרקו! חלא שצ, לא בכך אבל האלה-, העמיפ על תל איעהתימין
 שוגגיה; ולא מידים היו להם, שבהודע - החדש האיסור להם היורט עם ישותיהם.הנכרידת.מידהוציאו
 1fiWR-' להו?יא.את חייב היה-עוד לא האיסור.החדש, לג נודע שלאומי

. 
ל  ' 

 ,' . , :; ו -דץ"

 שכבה מעשה הוא ההילול הרי הקולג', חילול_'זרע הוא שהחטא -מכיון 87ש: עז. שם קייפמן,י'119.
 .. , . מחו : ' :ן., ה  . "'- :ף נ. י  -.. :- .  -י-ינעשי;!ראיןהקגה*:,7:
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]28ן'. כרז -ננח"מ 1י

 הפרוצדורה;,תחילה לזניות צריכה, כולם.:וזאת דעת על נתקבלהכנראה
 בעל על יזמתו אחר !כריח; אשה הושיב ומי מי לחוד, ועיר עיר בכליחקרו,
 הנכרית, אשתי את יגרש ולבסוף הדי!; לפלבית זלהתייצכ לבוא נכריתאשה

 . .ף -. ,ץ., ,;,:עהלהשיבחךוןאףאלהינוממנועדלדברהזה")שם(.

 מיוחד באופ! לכך שהתנדפו אלה הז ל חקירות לערוך חוקהים יצאו מכןי
 לכך."בשמות" שנתמנו אבותם" לבית האבות ראש' "האנשיט הן טו(,)שס,

 הושיב ומי מי כדקו רק לא ההקירות שבאות! אומרים ויש טז(. ישם, עזראידי על-
 והטכניים, הכספיים התנאים, יחיי ומה מה כבה ביררו נם אם כ, נכרית,אשה
 ג "- ', - . בהםמוכןאוחייכיהיהלהוציאהיןי..,אשר

 הסכמתם איש מאה-ושלשה-עשר באמור, !הנו, הללו ההליכים מןכתוצאה
 של בניהן את גם להוציא שהסכימו מהם היו וכנראה יט(, )שם, נשותיהםלהוציא
 הנשיק בעלי על לכפות ראו לא הדי! שבתי מד(.:מכאן )שם, הנכריותהנשים

 הסכמה להביאם.לודי עשו,מאמצים אלא כרחם, בעל אף להוציאןהנכרתות

 ס.'::.להוציאו;ודבה;האומהדרשני."

- 

 ,, - ,, " . ט

 המלכות מטעם לו שהוקנו הכפיה בסמכויות להשתמש הדין בית היה לוכןאם
 למטרה גם בהן להשתמש מוכן להניח'שיהא היי סביר העם, אסיפת כונוסלשם

 חיסול.נישואי והיא אסיפת-העם, נקראה אף שלשמההעיקרית.והראשונית
 בידיהב, שהיו הכפייה בסמכו-ות  הדין.להשתמש בתי ראו לא אםהתערובת.

 דין שלפי הדעת על מתקבל כן אם מכרעת. משפטית סיבה בודאי לכךהיתה
 הנכריות נשותיהם 1ם לגרש הבעלים נדרשו עזרא, בזמן ונהה ידוע שהיההתורה
 מבת'הם.בפועל שילוחן על-'די רק ולא בידיהן כריתות קפר מתןעל-ידי
 : מעושה': "גט מפני חששו עזרא של דימו שבתי להמה אץ - כ"ד,:א()דברים
 לפי אף ושרת, ; המש!ה בתקומת אלא מעושה גט מפני השש הועלה לאראשית,
 תמצי ואם "ן. כשר - בישראל מעושה גט הרי  המשנה,דין

 כימיו שכבר לומר
 אז כגר תערובת נישוא: יאשר נכהיה, לאשה גט בנתינת צורך היה לא עזראשל

 היסטורי-משפטי בסיס כל כמובן, לו, אין אשר דבר - "ן הדין לפי היובטלים

dnntt?.?i~וענינ. מונות בשכת ניונ" שיתהה -מבני רג ;מן נמשנה "5עו,". א"נ: ע, שם 
רגוש-.

 וגומז"
 ,אמור: "האשומר, זורות נעי הוי, רי-א רביי את קזיפמן מבוא דו, "ערה ;,ן,

 "נשים אח שהעקירו אפשר א' ;" מהנד ישרא,'. ,מונא מענות rvn1 ש, שאיזה נם ס5ק ני,-ןו
 ימס ,א מיאנה היתה ;1 ותש,~מיס. מחזנות אלוה ,צהור היה גריך ר"זנ. והינה ,רעבוך,וים
 . . ~ ו-י. ;י,אתז..
 שי 4ן בית אננוהו וקוא-aK ס.,.ה'. גיטין משנהיון.

 . ג'. 5-ת, גיטין נוין: ,שיא,
 " .* - ;, . .- ב-י סיח, קידושין י-ב; ג., ,ידושין משנה מכן: לאחר שנקנע כפי112.
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]39[ . . ' כפזחייפ

 בצרות'הן- צרות נשים של שעינן הדברים מטבע "ן. ובוכות המזבח אתמקיפות
 הנשים של זעקתן נכון.שאלולא אל הבחינה האנדה בעל של החדהועינו

 נפקא אין מתעוררת. היתה לא כולה הבעיה וכל יתכן הנעלבות,היהודיות
 להן היתה אס או מהן, שזופות פחות או יפות הנכריות הנשים היו אמנם אםמינה
 הזכריות: צרותיהן מד אחרת תרעומת עילת היהוד-ות לושט להן היתה לאאו

 עלובות אך נכרזות ונשים מכאן צדקנית נשם דין בית עיני למהכשעומדות
 ירתע אך הצדקניות, להצדיקיאת השכנוע אמצעי ישתמש,בכלמכאן,

 העלובות. את להוציא ואלימות כפייה באמצעימלהשתמש
 בעלמא:'ההסבה והשערות ניחדשיט אלא אינ! הללו התיאוריות כלואולם
 לא זקוק אינו כפיה, אמצעי מלנקוט עזרא של דינו בית להימנעותהמשפטי
 לשופטים- שהוענקו העמשה שסמכויות אמרנו כבר להשערות. ולאלניחהדם
 חוק את העם על לכפות שיוכלו מנת על להם הוענקו המלכות, מטעםהדיירם
 על אשה השיפוט. סמכות את לשופטים העמק אשה המלך חוק אותו :-המלך
 על הדין בית של מרותו השלטת לשם הכפייה בסמכויות לכימוש מקום היהכן

 מובהק מעשה היו בה, להשתתף החובה והטלת אסיפת-העם, וכינוסהעם;
 שהשופטים לכך מניעה שום היתה לא וחוקיו המלך מצד זו. מרות השלטתשל

 שלא כשם - האלהים חוקי. להשלטת נם הללו הענושה בסמכו.ותישתמשו
 באלו לו היה איכפת לא כן האלהים, חוקי היו ומה מה למלך היהאיכפת

 חוקי אלה, פרסיות סמכויות ואולם דתו. בני על אותם יכפואמצעי,ערשה
 ובית מרא בעיני כשרות היו לא נישראל, הלכה לדרות הועלו שטרםהעכו"ם,

 נוטלים היי אילו וביה, מניה סתירה משום בכך היה שבקדישה: לעניניםדיש
 כדי מתועבותיהם. המחנה את בהם לטהר כדי התועבות עמי של.חוקיהם
 הזכריות הנשגם להוצאת  לעשות יש ם, י', )עזרא ייעשה" "כתורהשאמצם
 לנקרא הוכחה דרכי הן התורה ודרכי המלך; בדרכן ולא התורה,בדרכי
 בדרכי או וחרם נידוי בדרכי הכפייה ואילו יז(, ,', למשלי נועם ודרכי ק(י"ס,

 אלהי לתורת היא ולזרא ורה מאסרים, בדרכי או קנסות והסלת רכושהחרמת
 להביא כדי רק לנקוט היו מוכנים שכאלה מלכותתם כסיה באמצעיישראל.

 הרפוטם סמכותם עובדת לקבוע וכדי הדין בתי לפני הנכריות הנשים בעליאת
,.ן , . .,י , , .,-

 יג(, )ב', אומר שמלאכי *הוא שם: מוסיף והוא י-ח. פרשה רבה בראשית תגיז, ר. של מאמר120.
 לשיטים בנכריות דבקו בראשונה שם: כהונה, מתנות לפירוש לשיטים תעשו'-שניה שנית'ונאת

 אמר - שם( )מלאכי, ואנקה' בכי ה' מנבח את דמעה עטות וחגית(. פעם היהד ויאת מואב,בערגוה
 _ו . אתמהא!ד משלתהו אתה מתבה, יופיה וגמלה ותממת משגולה ואנקה: בכי מהם קביל מאןהקב"ה,
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 עזרא ב,ספר משפטייפעיוניםן27ן

 של לא במעשה צורך היה לא כולם, ובנימין" יחולה אנשי "כלבירושלים
 הכוח מן איומם את מוציאים שהיו להניח יש חרם. הטלת של ולא רכושהחרמת

 ויצבה המונית אסיפה לכנס אחרת דרך כל שאין שוכנעו אילו רק הפועלאל
 איום היה האיום הבית: לבדק מעד בודאי היה רכוש, הוחרם אילו הצורך.די
 ילא ייגאל ולא יימכר שלא כאושן לה, ימרם הרכוש כי הגיהו באשר ממששל

 להשמדת היה שהאיום לסברה סימוכין ואין כה-כט("נ;  כ"ג, )רקראיפדה
 "- - 'י : - ~הרכרמולהחרבחוא.

 הדבר על  "מרעידים היו כאמור, לירושלים  העם כל ובאו 'משיקבצו
 תמת עמדו אם כי זאת אין הדבר", "על רעדו אם ט(. י', )עזראומהנשמים"
 המדובר. במה עוד לדעת סבל. אף - ,oe' החמורים העונשים איומי שלהרישם

 על וחרם נידר ובהטלת הרכחט כל בהחרמת מאיים ישראל של דין ביתאיז
 שכאלה, חמורות סנקציות כינוסה'גויסו אסיפה'שלשם של'מה.בכך:דבר

 אררה כך נוצרה העפ. לשלום יור47ת מאר ער  מכוברת להיות המכתמטרתה
 הוך אל ורעד. עשה הוסיש אך משמים ותרדו והגשמים - ודאנה פחדשל

 להוסיף נכריות נשם ותחן13 מעלתם, "אתם זעקתו, את עזרא זועק זהמעמד
 ענה ממחד והנרעד הנרעש העם שכל פלא ומה - י( ושם ישראל" אשמתעל
 מתוך ספק יב(, )שם ממנו יידרש אשר כל שיעשה גדול", "קול ואמרןמיד

 להבטיח. !כתות מתוך ספק נכריות, נשים להוציא אלא ממזו דורשים שאץהקלה

 ' .י . .הכלובלבדלהמלטלבת'הם.
 "מעילה" משום שיש הסכים כולו העם מבוקשם: לשמטים מהןכנאת
 המים ומן הארץ "מעמי להבדל הוא והראוי הדין "מן נכריא, !שיםבהושבת
 ראשי עם לקבוע אם כי לשופטים להם נשאר לא עתה '%. )שם,הנכריות-
 . . - לפרטיהם:, הביצוע הליכי אתהאבות

 של כינוסו בהזדמנות עוד ודיונים חקירות לקים שיוכלו השופטים חשבו.אם
 והעת' "רב, שהעם כך על מיד האבותיי ראש' העמידום בירושלים,העם

 ע(., ושם לשנים" ולא ם ליום לא והמלאכה בחוץ, לעמוד כוח ואיןגשמים,
 ההחיב בערינו אשר וכל הקהל, לכל שרינו נא "יעמדו כי שהציעוההצעה
 ך יד( )שם, ושופטיה" ועיר עיר וקני ועמהם מזומנים, לעתים יבוא נכריותנשים
 .. .. 042. ד באטן,יפם ב"ו; ע'  שט כהבא,101.

,. מנת "יי" ינ" :ך2:גנךניצמ:::)
' 

 88. ע' שם זיגפריד, גם כך מבאף העם נציגי לבין מכאן וששופטים עזרא ביןמשא-ומהן שי פוש =מד פותה י-ג פהוק אלא avn, גי עי-ידי נאנס יא דאיה שספנת ספק אין"11.
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 מרא משפטייפ.נספרעיוניפ]25ן

 הוצאה לשם לדוכתיהי קחדא או'חוורת כי בלבה- אמולא הוה בגדרוהוא
 היהלי בודאי ממש, בטועל הנכריות'מבתי.בעליהם הנשים שילוח שללפועל
 ,:.., . ,.,.. הדין." בתי. כידי שהיו הכפייה בסמכויות להשתמשמקום

 נשים להם לקחת דאו הבעלים את הניע מה להסביר נשברו)הרבה-קולמוסין
 ומהי סנטריה; :עליהם נלמדה להם,'טעמים,  שנמצאו ועל,ודי!כריות;

 -הדון 3תי של רתיעתם. עתר' תסתכסך הרי וסבייה'יותר,. הזקה'שהסניגוריה
 נכריות Qwl לשאת שאומרים,שנאלצו מהם יש כטייה. באמצעי נגדםלהשתמש
 אשה לו שאץ ממי לדרוש שאין ופשיטא , יהודיות(;ן בנשים המחסורבולל
 כבר נכרית, היא באשר רק לו, שרש היחידה האשה את פניו מעל לקישאחרת,
 בחברה רק הנ~ריות'היה:אפשרי שכל:ענין,הוצאה.הנשים על,כךעמדו

 כן עשה !כיית, שנשא.אשה מי. שכל להניח יש פגים כל על בלבדני.פולעמית
 שמדולי שמותה,היה כשם הדבר: לו שמותר ברירה ידיעה ומתוך לבבתום
 מעשים בשל ענישה או כפיה אמצעי !וקטים ואין - ומקדמכן מאזהאומה
 אפילו יי,, .איסורם מוקדמת,על אזהרה כל לבב.וללא יבתומ בהיתרשנעשו'
 ה'( תיקרא תחילה איסור "צריכה נשעה הענירה שנם פה: הילה לא.'שמה"

 "זיע בעבר, יעשה  בבר הנכרית 'האשה  לקיחת של המעשה זאת: נם ואף "ן.יז(
 אע ובה כה בז nmwsn ואת הארצות,  בעמי_ מעיב יבר ש י? )עוראהקורש-

 . . ' ,- ילהעבר.'להייבט-שיןכופין
 י._-'.' ' ' .ע .. -',' -

 מכריות המרם  להוצאת היהמה באה לא האגדה, בעלי שממפרים שה ולפי'
 מעשה האגדה  סיפור היגוייות.-למי הגשים של.  המתת תלפ"יין בטלאלא
 השמש; מן .המרם. פר נתפחמו הגולה: מן )ישראל שעלו שבשעה היה, כךשהרה
 היהודיות(' )ה!שים' והיו הכהיות;. !ערם ונשאו להם והלכו ויתן'בעליהןמ!יהו'

 , . ,ד וק ir_' ".;רו%ף,.שסן' ע' כמקררה, ג-בית גמאמרו ור-גנוי,ר4ן4
 .נ-

1r.nvvשם על-ידיקויפמן, הופרכה כבר "it?~:P 
- 

, - -,,- 
-: 

 ך ;
-' 

 . ן ., נ .א" י~ננ0 :ענ:בים("בב(1:ןי
 ס-

 ,ת ;

 ץ ו ._,, ., ועור. ג. ק-ו alr. א'ן נ.ד, ס!"ורין גן.מו"ירין: QH איא עונש.ן איןנז~ן'-
 שאיסור שתשבו  -מפני  שוגגיס היו הנבריות הנשים  שנושאי כתוב 85-84, ע' שם זר-כבוד,118.
 לא באשר ששגו לטעון גם אין פרקו! חלא שצ, לא בכך אבל האלה-, העמיפ על תל איעהתימין
 שוגגיה; ולא מידים היו להם, שבהודע - החדש האיסור להם היורט עם ישותיהם.הנכרידת.מידהוציאו
 1fiWR-' להו?יא.את חייב היה-עוד לא האיסור.החדש, לג נודע שלאומי

. 
ל  ' 

 ,' . , :; ו -דץ"

 שכבה מעשה הוא ההילול הרי הקולג', חילול_'זרע הוא שהחטא -מכיון 87ש: עז. שם קייפמן,י'119.
 .. , . מחו : ' :ן., ה  . "'- :ף נ. י  -.. :- .  -י-ינעשי;!ראיןהקגה*:,7:

'399

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]28ן'. כרז -ננח"מ 1י

 הפרוצדורה;,תחילה לזניות צריכה, כולם.:וזאת דעת על נתקבלהכנראה
 בעל על יזמתו אחר !כריח; אשה הושיב ומי מי לחוד, ועיר עיר בכליחקרו,
 הנכרית, אשתי את יגרש ולבסוף הדי!; לפלבית זלהתייצכ לבוא נכריתאשה

 . .ף -. ,ץ., ,;,:עהלהשיבחךוןאףאלהינוממנועדלדברהזה")שם(.

 מיוחד באופ! לכך שהתנדפו אלה הז ל חקירות לערוך חוקהים יצאו מכןי
 לכך."בשמות" שנתמנו אבותם" לבית האבות ראש' "האנשיט הן טו(,)שס,

 הושיב ומי מי כדקו רק לא ההקירות שבאות! אומרים ויש טז(. ישם, עזראידי על-
 והטכניים, הכספיים התנאים, יחיי ומה מה כבה ביררו נם אם כ, נכרית,אשה
 ג "- ', - . בהםמוכןאוחייכיהיהלהוציאהיןי..,אשר

 הסכמתם איש מאה-ושלשה-עשר באמור, !הנו, הללו ההליכים מןכתוצאה
 של בניהן את גם להוציא שהסכימו מהם היו וכנראה יט(, )שם, נשותיהםלהוציא
 הנשיק בעלי על לכפות ראו לא הדי! שבתי מד(.:מכאן )שם, הנכריותהנשים

 הסכמה להביאם.לודי עשו,מאמצים אלא כרחם, בעל אף להוציאןהנכרתות

 ס.'::.להוציאו;ודבה;האומהדרשני."

- 

 ,, - ,, " . ט

 המלכות מטעם לו שהוקנו הכפיה בסמכויות להשתמש הדין בית היה לוכןאם
 למטרה גם בהן להשתמש מוכן להניח'שיהא היי סביר העם, אסיפת כונוסלשם

 חיסול.נישואי והיא אסיפת-העם, נקראה אף שלשמההעיקרית.והראשונית
 בידיהב, שהיו הכפייה בסמכו-ות  הדין.להשתמש בתי ראו לא אםהתערובת.

 דין שלפי הדעת על מתקבל כן אם מכרעת. משפטית סיבה בודאי לכךהיתה
 הנכריות נשותיהם 1ם לגרש הבעלים נדרשו עזרא, בזמן ונהה ידוע שהיההתורה
 מבת'הם.בפועל שילוחן על-'די רק ולא בידיהן כריתות קפר מתןעל-ידי
 : מעושה': "גט מפני חששו עזרא של דימו שבתי להמה אץ - כ"ד,:א()דברים
 לפי אף ושרת, ; המש!ה בתקומת אלא מעושה גט מפני השש הועלה לאראשית,
 תמצי ואם "ן. כשר - בישראל מעושה גט הרי  המשנה,דין

 כימיו שכבר לומר
 אז כגר תערובת נישוא: יאשר נכהיה, לאשה גט בנתינת צורך היה לא עזראשל

 היסטורי-משפטי בסיס כל כמובן, לו, אין אשר דבר - "ן הדין לפי היובטלים

dnntt?.?i~וענינ. מונות בשכת ניונ" שיתהה -מבני רג ;מן נמשנה "5עו,". א"נ: ע, שם 
רגוש-.

 וגומז"
 ,אמור: "האשומר, זורות נעי הוי, רי-א רביי את קזיפמן מבוא דו, "ערה ;,ן,

 "נשים אח שהעקירו אפשר א' ;" מהנד ישרא,'. ,מונא מענות rvn1 ש, שאיזה נם ס5ק ני,-ןו
 ימס ,א מיאנה היתה ;1 ותש,~מיס. מחזנות אלוה ,צהור היה גריך ר"זנ. והינה ,רעבוך,וים
 . . ~ ו-י. ;י,אתז..
 שי 4ן בית אננוהו וקוא-aK ס.,.ה'. גיטין משנהיון.

 . ג'. 5-ת, גיטין נוין: ,שיא,
 " .* - ;, . .- ב-י סיח, קידושין י-ב; ג., ,ידושין משנה מכן: לאחר שנקנע כפי112.

1398

]39[ . . ' כפזחייפ

 בצרות'הן- צרות נשים של שעינן הדברים מטבע "ן. ובוכות המזבח אתמקיפות
 הנשים של זעקתן נכון.שאלולא אל הבחינה האנדה בעל של החדהועינו

 נפקא אין מתעוררת. היתה לא כולה הבעיה וכל יתכן הנעלבות,היהודיות
 להן היתה אס או מהן, שזופות פחות או יפות הנכריות הנשים היו אמנם אםמינה
 הזכריות: צרותיהן מד אחרת תרעומת עילת היהוד-ות לושט להן היתה לאאו

 עלובות אך נכרזות ונשים מכאן צדקנית נשם דין בית עיני למהכשעומדות
 ירתע אך הצדקניות, להצדיקיאת השכנוע אמצעי ישתמש,בכלמכאן,

 העלובות. את להוציא ואלימות כפייה באמצעימלהשתמש
 בעלמא:'ההסבה והשערות ניחדשיט אלא אינ! הללו התיאוריות כלואולם
 לא זקוק אינו כפיה, אמצעי מלנקוט עזרא של דינו בית להימנעותהמשפטי
 לשופטים- שהוענקו העמשה שסמכויות אמרנו כבר להשערות. ולאלניחהדם
 חוק את העם על לכפות שיוכלו מנת על להם הוענקו המלכות, מטעםהדיירם
 על אשה השיפוט. סמכות את לשופטים העמק אשה המלך חוק אותו :-המלך
 על הדין בית של מרותו השלטת לשם הכפייה בסמכויות לכימוש מקום היהכן

 מובהק מעשה היו בה, להשתתף החובה והטלת אסיפת-העם, וכינוסהעם;
 שהשופטים לכך מניעה שום היתה לא וחוקיו המלך מצד זו. מרות השלטתשל

 שלא כשם - האלהים חוקי. להשלטת נם הללו הענושה בסמכו.ותישתמשו
 באלו לו היה איכפת לא כן האלהים, חוקי היו ומה מה למלך היהאיכפת

 חוקי אלה, פרסיות סמכויות ואולם דתו. בני על אותם יכפואמצעי,ערשה
 ובית מרא בעיני כשרות היו לא נישראל, הלכה לדרות הועלו שטרםהעכו"ם,

 נוטלים היי אילו וביה, מניה סתירה משום בכך היה שבקדישה: לעניניםדיש
 כדי מתועבותיהם. המחנה את בהם לטהר כדי התועבות עמי של.חוקיהם
 הזכריות הנשגם להוצאת  לעשות יש ם, י', )עזרא ייעשה" "כתורהשאמצם
 לנקרא הוכחה דרכי הן התורה ודרכי המלך; בדרכן ולא התורה,בדרכי
 בדרכי או וחרם נידוי בדרכי הכפייה ואילו יז(, ,', למשלי נועם ודרכי ק(י"ס,

 אלהי לתורת היא ולזרא ורה מאסרים, בדרכי או קנסות והסלת רכושהחרמת
 להביא כדי רק לנקוט היו מוכנים שכאלה מלכותתם כסיה באמצעיישראל.

 הרפוטם סמכותם עובדת לקבוע וכדי הדין בתי לפני הנכריות הנשים בעליאת
,.ן , . .,י , , .,-

 יג(, )ב', אומר שמלאכי *הוא שם: מוסיף והוא י-ח. פרשה רבה בראשית תגיז, ר. של מאמר120.
 לשיטים בנכריות דבקו בראשונה שם: כהונה, מתנות לפירוש לשיטים תעשו'-שניה שנית'ונאת

 אמר - שם( )מלאכי, ואנקה' בכי ה' מנבח את דמעה עטות וחגית(. פעם היהד ויאת מואב,בערגוה
 _ו . אתמהא!ד משלתהו אתה מתבה, יופיה וגמלה ותממת משגולה ואנקה: בכי מהם קביל מאןהקב"ה,
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 . עזרא בספר משפטייטעיוניט]31ן

 כתורה עשו ואז התורה, לדין לפגיהם עמדו לפניהם, משעמדו אבלעליהמן
 מעשה לידי ולהביאם לשכנעם ובנסותם לבם על ובדברם אותםבהוכיחם
 פגים בשום הנכריות הנשים תקלת היתה לא הצליחו, שלא במקום ואףמרצת;
 המלך. חוק של כשפחה ה' תורת את לעשות בעיניהםכדאית
 השלחה לה נתן כריתות, גט הנכרית לאשתו ליחן והשתכנע שהסכיםמי

 שלא מי עזרא; ספר שבסוף הכבוד ברשימת "ן נס על הועלה ושמו -מביתו
 הקודש" "זרע לו. קרה לא דבר ושום בביתו, והשאירה גט לה נתן לאהסכים,
 שאמרנו, הוא להבא. כן כמאז הארצות, בעמי שנתערב אף בקדישתו,נשאר
 להשתוות, עתידה עוד היתה לאהתורה

 כעונש שמבי של במקום פורסמה הנכריוה הגשים מוציאי שרשימה כזהב נ-ח, ע' שם כהנא,121.
 ללכת אחרים לעודד וכדי לשבחם, פורסמה הרשימה, פורסמה אם היא: העבירה-ולאלבעלי
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