
  דינא דמלכותא דינא

  

עבודה לסיום חוק הלימודים בפקולטה למשפטים 

  באוניברסיטה העברית בירושלים

  

  דב בן שבתי



  התוכן

  4 ד"ם לענין דד"מלך ישראל ומלך עכו. א

ישראל ועל מלך ישראל -ד ותחולתו על שלטון זר בארץ"טעם הכלל דד. ב
  10 לארץ-בחוצה

  15 הקף תחולתו של הכלל דינא דמלכותא דינא. ג

  19 מסים וארנוניות. ד

  25 ד והכפיפות לתחולתו"הוכחת ד. ה

  29 "לא ליקני ארעא אלא באיגרתא: מלכא אמר. "ו

  36 כ"עמחלוקת השטרות העולים בערכאות של . ז

  45 ד שלהם"בי-שהעערכאות הגויים ומ. ח

  54 ד" הזכות הבאה מדהגדרת. ט

  56 ובדי כוכבים ובאים מכוחםעד ב"דד. י

  



 חמישי ובמקום ההלכה של האורגני המהלך את העברי המשפט שובר בתלמודנו מקומות בארבע
 אין: "'א ג"קי קמא בבא בבבלי שנינו. מתוכו מפורשת חיובית הלכה עצמה זו שבירה עושה הוא

 הפרוטות ליטול: י"רש (צדקה מהם נוטלין ואין ןגבאי של מכיס ולא המוכסין מתיבת לא פורטין
 לפי, וארנונא גלגלת כסף שגובה, המכס גבאי של מכיס וכן, המכס מעות בה שנותנים, מתיבתן

 נסוגה וההלכה!" דינא דמלכותא דינא שמואל מרא והא: "הגמרא ומקשה, )"גזל שהן
 ינאי' ר דבי. קצבה לו שאין במוכס) משנתנו: (שמואל אמר נאכה בר חנינא רב אמר: "ומצטמצמת

 נוטל: י"רש (ולמוכסין ולחרמין להרגין נודרין: "'ב ז"כ בנדרים וכן ."מאליו העומד במוכס: אמרי
, המלך בית של שהן, תרומה שאינה י"אעפ, תרומה שהיא, )כ"בע פירותיו ליטול ורוצה המלך מכס
 בגיטין ושוב. לעיל כנזכר ומצטמצמת נסוגה וההלכה מקשה והגמרא, "המלך בית של שאינן י"אעפ

 מגטי חוץ, כשרים -כ "ע שחותמיהם י"אעפ - ם"עכו של בערכאות העולים השטרות כל: "'ב 'י
 ושטרא, דקנה הוא קמייהו זוזי יהיב ימכ: מכר בשלמא: "הגמרא ומקשה, "עבדים ושחרורי נשים

 אלא, שטרא ליה וכתבין נפשייהו מרעיהוו  לא - קמייהו זוזי יהיב לא דאי, הוא בעלמא היראי -
 דינא שמואל אמר: "הוא והתרוץ? !הוא בעלמא חספא שטרא והאי... ?קני קא במאי מתנה

 שעל, נשים כגטי שהן טרותהש כל: י"רש (נשים גטיכמ חוץ תני אימא בעית ואי, דינא דמלכותא
 הן הרי ם"עכו נכסי: שמואל אמר יהודה רב אמר: "'ב ד"נ בתרא ובבבא)". נגמר הדבר השטר ידי

 קני לא ישראל, ליה אסתלק לידיה זוזי מטי מכי, ם"עכו -?ט"מ. בהן זכה בהן המחזיק כל ,כמדבר
 דמלכותא דינא שמואל מרוהא, הכי שמואל אמר מי: יוסף לרב אביי ל"א... לידיה שטרא דמטי עד

 ואין הואיל, המחזיק זה יקנה והיאך: ם"רשב (באיגרתא אלא ארעא ליקני לא אמר ומלכא, דינא
)!" לידיה כ"עד שטריה אתי לכי דמלכותא בדינא יקנה ראשון לוקח אלא! ?ם"עכוה מן שטר לו

 עוקבן לי תעיאש מילי תלת הני): רבא א"נ (רבה אמר: "'א ה"נ בתרא בבא אהו החמישי והמקום
 והני, שנין' מ עד דפרסאי ואריסותא, דינא דמלכותא דינא: דשמואל משמיה גלותא ריש נחמיה בר

, העיר עניי שדות המלך מעבדי קונים העשירים נחלות בעלי: ם"רשב (קאטסל ארעא דזבין זהרורי
   יכולין שאין

  2' עמ

 דיהיב דמאן, ד"ד שכן, המס לבשבי בקרקעות ומחזיקין המס את פורעין והן, למלך הטסקא לתת
  ".זביני זבינהו - )ארעא ליכול טסקא

, בכך כמובן הוא האלה המקומות בכל בה נשברת המקורית שההלכה הזאת שבשבירה המיוחד
 ישראל תורתתחוומה של  בתוך זה את זה המקציעים כתובים שני בפני כאן עומדים אנו שאין

 פורמלית הוראה בפני אלא, משלה ידוע תוכן נושאת ,ומוגדרת מסוימת תקנה בפני לא ואף, גרידא
 ומתנה חצוניים משפטיים למקורות הדין את המזקיקה, לחלוטין מוגבלת ובלתי טתשפומ, בלבד
  .הללו המקורות מתוך עבד-בדי לשאוב אנו שעלולים ההוראות בתוכן אותו

 מן כידוע קמתרח ישראל משפט. טבעה מעצם במשפטנו דופן אפוא יוצאת שמואל של אמרתו
 ושבעתים ;לפניו המוצגת הקונקרטית לשאלה לרוב צמוד והוא והפורמליות המופשטות ההכללות

 לבוא עשוי שאינו בדינינו דין אין אשר, שמואל של הכוללנית האמרה את לעכל לתורתנו קשה היה
 דינא שהכלל שכשם, מאליו ומובן ברור היה מלכתחילה. הימים מן ביום אתה התנגשות לידי

 יפה גם כן אחרים דינים של תחולתם הקף את מסוימים במקרים לצמצם כדי כשר דינא דמלכותא
 התחולה הקף את ולהגביל לצמצם כדי, יותר יפה כוחם אפילו ואולי, האחרים הדינים של כוחם

 של לחידושו לכאורה היה משפטנו בקרב זה במאבק, אולם. הזה החדש הדין של והמשמעות
, כוללניים מופשטים עקרונות בניסוח גדול העברי המשפט של כוחו אין: צוםע כוח יתרון שמואל

 ולהגיע מנוגדים עקרונות עם ביעילות להתמודד אפשר כאלה עקרונות של ניסוחם ידי על רק והלא
, רחבים עקרונות מספר במשפטנו נוסחו, ברירה בלית, אכן. משמעית וחד ברורה הכרעה לידי

 זו בדרך הדבר הגיע לא ברורה הכרעה לידי, אולם, הזאת נגשותההת לצורך, למדי מסורבלים
 אלא, באמת מנוגדים כוחות שני בין מאבק האמור המאבק היה לא סוף סוף, כן פי על אף .מעולם

 הוא גם אשר, עצמה שלנו תורה אותה של אחר כלל לבין תורתנו רוח בין בלבד פורמלי מאבק רק
  .דבר של ביסודו ברוחה חדור ממילא

 נפלה גם נפלה היא אולם, וברורים כלליים עקרונות של ניסוחם ידי על אפוא נפלה לא הכרעהה
 כללים: קונקרטיות משפטיות בעיות של פתרונן ידי על - לה רגיל העברי שהמשפט הדרך באותה



 כל לגבי נפלה וההכרעה, "דינא דמלכותא דינא "הכלל עם התנגשות לידי הגיעו משפטנו של רבים
, דינים של מסוים תחום ישראל במשפט ליחד אפשר דבר של שבסופו לי ונדמה, לחוד מהם אחד
 המידה מן יותר רבה בהם המחלוקת ושאין ובמגמתם באפים אחידים שהם, דמלכותא דינא דיני

 מבחינה מקבילים דמלכותא דינא של אלה דינים. משפטנו ברוב המקובלת פלוגתא של הממוצעת
   למה ישראל במשפט פונקציונלית

  3' עמ

 אירופה יבשת של המשפט בשיטות" חוקים התנגשות דיני "או" פרטי לאומי-בין משפט "שקרוי
, ביסודה במשפטנו שונה הבעיות של הפרספקטיבה כי אם, סקסוניות-האנגלו המשפט ובשיטות

  .הבאים בפרקים ויתבהר שילך כפי

  1ד"דד לענין ם"עכו ומלך ישראל מלך. א
 של מהותו שאלת עצם לגבי במקורותינו לכאורה נתקלים אנו פלוגתא של מסוימת במידה, אכן

 באמת לפנינו מוצגת השאלה אין פורמלית מבחינה אמנםכי -אם, דינא דמלכותא דינא הכלל
 הוראתו אמורה האם: לאמור, קונקרטי באופן - משפטנו של כדרכו - אלא, זה מיטאפיזי בנוסח

 של שאלה לכאורה היא זו שאלה? בלבד העולם ומותא במלכי רק או ישראל במלך גם שמואל של
 דינא שדיני, זה רק הוא דבר של פרושו, השניה האפשרות את מקבלים אנו אם שהרי, מהות

 המוקנות וחובות בזכויות בכלל ישראל משפט מכיר האם הבעיה את לפתור באים דמלכותא
, אותן ומפעיל בהן מכיר הוא מידה באיזו -  כן ואם, זרות משפטיות רשויות מטעם ומוטלות
-הבין משפט"ל פונקציונלית מבחינה במשפטנו דמלכותא דינא דיני באמת מתאימים כזה ובמקרה

 התאמה -  עיקר היא הראשונה האפשרות אם, אולם; שאמרתי כפי, נכר במשפטי" הפרטי לאומי
 לקבוע דבר לש ביסודו דמלכותא דינא דיני באים כאילו, לואי כתוצאת רק נראית זו פונקציונלית

 מנקודת, היא באשר, הנתונה החילונית הרשות משפט ביןל העברי הדתי המשפט בין היחס את
 היא באשר, האמורה למשמעות רומזת הזאת הראשונה האפשרות. הדתי המשפט של ראותו

 ישראל מלך ואת, שכזו בתור המלכות ודין ישראל תורת בין בולט מבדיל קו עין למראית מעבירה
 אומות מלכי עם מהותית ובאחדות אחת בשורה, ולחוץ זה מבדיל לקו מעבר לכאורה דהמעמי היא

  .הנכריים העולם

 הוא באשר למלך באמרתו התכוון שמואל כי בפירוש בו שנאמר מקור שום על יודע אני אין, והנה
 מהן להסיק שאפשר, שמצאתי הדעת חוות וכל, ם"עכו מלך שנא ולא ישראל מלך שנא לא, מלך
  .בכלל אותו אומרות הן אם, מסתמא אלא אותו אומרות אינן, הזה דברה את

  4' עמ

ליתן מס על העם ) למלך ישראל(רשות יש למלך : "ל"פוסק ז' א' מלכים הל' ד הל"ם בפ"הרמב
 שיש לו לגזור שכל מי , ואסור להבריח מן המכס, וקוצב לו מכס,לצרכיו או לצורך המלחמות

 שכל האמור בפרשת ,ודיניו בכל אלו הדברים וכיוצא בהן דין ...הרגשיגנוב המכס ילקח ממונו או י
ואין  ,ד"הנה העקר אצלנו דד: "ם"כותב הרמב, ד נדרים"פ, בפרוש המשניות". מלך זוכה בו -מלך 

ל "וז; "ם ומלך ישראל"מלך עכוואין הפרש בזה בין ? ואיך ישבע עליו, מותר לו לברוח מן המכס
 המבריח ממכס , ולא עוד אלא שהוא עובר,דין המלך דין הוא: "א"י' גזלה ואבדה הל'  הלה"בפ
ומסתבר ". כם בין שהיה המלך ישראל" בין שהיה המלך ע, מפני שהוא גוזל מנת המלך,זה

 ק ההלכהפס לע םיהשפרו זגדל עוולמ ז"בדלרהם ל אוצי זה לע זה אלההשמהרכבת כל הדברים 
  .מלכים' לה ד"בפ ם"מברה מן בזה שהבאתי

 יתנאד )המלך רשתפ ניןע איה( פלוגתא ":וממשיך גדול ןכה פרק אל םש ותנוא מפנה ז"בדרה
, בו מותר מלך - ךהמל רשתפב האמור כל אמרוש, אלושמו יוסי' רכד )ם"במרה( פסקו, ואמוראי

 :שם מפרש עוז-למגד ".ד"דד והב אמרינן םגוייה יכמל ופילאו, ד"דד ידוכת כמהבנן ימרוא
 לשונו מקיצור". דינאתא לכודמ דינא: רווחת ההלכ בתלמוד מותקומ מהכו ,םרינד ד"פ, נדרים"

 להכל הוא מלכים' מהל הבאה אותהב ם"במרה דברי םעשט סבור הוא כי ונל הולע זוע-למגד של
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; האחרות ותאבהב ישראל מלך םע תאח בנשימה אותו מזכיר יהמימונ רשא, ד"דד שמואל של
 שאין היא וזע-מגדל דעת כי ונל צאיו ,ראח םעט םכימל' להב לדבריו ןנות צמוע ם"ברמהש ומאחר

 ההלכה מן שמואל של ורתאמ את גוזר הוא כי עמשמ וממילא, םה חדא עםשטו בבך ירהתס
ת וא, "וב תרמו ךלמ - ךלמ שתרפב מוראה לכ: "'ב' כ ןדרינהס' במס סקפ ועצמ לאושמ שאותו

 בבא ,ןגטי' מסבו ילואה, בווש. ם"ברמה של לדעתו םג מיחס הוא מואלש של ורתלאמ הזה טעםה
 וזע- מגדל תדעשל ,נראהכ, משמע, ם"כוע לכימב שם אמור ד"דד הכלל כי וררב בתרא ובבא קמא

 תואבהה וראל, אכן. ם"כוע ומלך שראלי לךמ ןבי ם"ברמה לשיטת הזה הכלל ניןעב הפרש אין
 רךדוב ,תדעה לע דמאו דע לקבמת וזע-למגד של ושפרו -  הבאתי אשר ועצמ ם"ברמה ירבדמ

 שוורפב "ילואפ ",סתומה מלה אותה להסביר דיכ ףא יש, מדבריו הולעה, בזה הותהמו המחשבה
 אפוא להוא חו, א שמואלהנבי לצשא המלך תמפרש ונל אציו ד"דד הכלל: אמורל ,ז"בדהר של

 םוייהג במלכי ואפילו, כ"מלך ישראל ומלך ע בין זהב הפרש יןל אאב, לאישר ךלמ לע החילתלכמ
ם את לוהי הוא ףאש, אחר שפרו גם רשנים להתפיתנ ז"בדהר דברי, כ"אעפ. דין אותו ואנ םאומרי

  ואם ; שהבאתי אותבהה לכב ם"הרמב דברי

  5' עמ

 כוח כבעל, ם"הרמב לדברי והן ז"הרדב לדברי הן, להציע עומד שאני זה פירוש רואה אני אין כי
 יותר הרבה כהולם לי נראה הוא מהותית מבחינה הרי, פורמלית לשונית מבחינה כשלעצמו הכרעה

  . ם"הרמב של האמיתית כוונתו את וגם משפטנו רוח את

 יתר; המלך פרשת לעניין ד"דד שמואל של הכלל את בפרוש, כאמור, מסמיך אינו עצמו ם"הרמב
 בלשון ד"דד ענין את ואלו, בלבד ישראל למלך בקשר אלא מזכיר הוא אין המלך פרשת את, כן על

 המקורות את לגמרי הולם זה ודבר, ם"עכו מלךאת  בצדו שיזכיר בלי מזכיר הוא אין רחבה
 את אשר בעוד, ישראל מלכי להלכות נפרד מדור המימוני מיחד, כידוע, כך על נוסף. התלמודיים

 מלכי את יחד שם מזכיר הוא מסים לדיני בקשר ורק, ממונות בדיני ברובו מזכיר הוא ד"דד עניין
 אלא, אחד ממקור אלה כל את גוזר ם"הרמב שאין להוכיח נוטה זה ודבר, הגויים מלכיו ישראל

 של דמלכותא דינא ודיני ישראל מלכי דיני, שונים ראשים בשני אליו באים האמורים שהדינים
 א"בפ שהרי, ונפרדים חוזרים הם. ונפרדים שוב וחוזרים מסיםדיני  של בקטע המתלכדים, גויים
 אבל: "ל"ז, פוסק הוא, ם"עכו מלך על בבירור מדבר ם"שהרמב במקום, יד 'הל ומתנה זכיה 'מהל
 וכיוצא דמים הנותן או בשטר שכותב מי אלא בקרקע יזכה שלא, ומשפטו המלך אותו דין אם

  ".דנין פיהן על - בממון המלך דיני שכל, המלך משפט כפי עושין -  אלו בדברים

 ישראל למלך מוסר ם"שהרמב המצומצמת החקיקה מסמכות לחלוטין שונים אלה רחבים דברים
 מלכותית חקיקה סמכות המלך מפרשת לגזור אפשר כי אם, והנה; מלכים 'מהל ל"הנ בהבאה

 למלך אותה מוסר המימוני ואשר, מהם חלק הם מסים שדיני, המנהליים המלוכה הנהגת בעניני
 מוסר אותה אשר, בכלל ממונות בעניני חקיקה סמכות פרשה מאותה לגזור קשה הרי, ישראל
. הסמכויות מיני את ם"הרמב גזר אחד ממקור שלא אפוא לנו יוצא ושוב, ם"עכו למלכי ם"הרמב

 דבריו את ם"הרמב סותר, כידוע, שהרי, לנו אין, כמובן, מכרעת ראייה -זו אחרונה מנקודה
, ם"עכו לךמ של דינו לא אפילו, דינא דמלכותא דינא שאין ופוסק ומתנה זכיה 'שבהל האמורים

 מושלמים יצאו לא שהדברים אפוא הנמנע מן ולא, א"ע של בערכאות העולים הקנאה שטרי בענין
 בפירושם לספק פתח, פנים כל על אך, בכלל המלכותיות החקיקה סמכויות מיני בעניין ידו מתחת

  .לנו ויש יש ז"והרדב עוז מגדל של

 לבין ד"דד הכלל בין ההפרדה לצד להא ראשונים עניניים קוליםיש האם, השאלה כן אם נשאלת
 שהבאתי בהבאה, והנה. לשונו של הפשט עם בבד בד לעלות יכולים ם"הרמב אצל המלך פרשת

   בתרגום לכאורה דבריו את ם"הרמב אמנם פותח ואבדה גזלה 'מהל

  6' עמ

 מן אותנו מרחיק עבריות במילים הניסוח עצם אולם, דינא דמלכותא דינא הכלל מן עברי
, ם"הרמב אצל המופיע, "מלך "המונחים בין ההפרש גם; שמואל אמרת של יאציההאסוצ

, להלן שנראה כפי, משפטית משמעות בעל הבדל הוא, שמואל של באמרתו המופיע, "מלכותא"ו



 בין ישראל ממלך בין, גזל היא מכס שהברחת זה אלא אינו כאן אומר שהמימוני שמה וייתכן
 שהטעם מכאן משמע אין אבל, דין הוא - ושונים מסוימים ניםבעני -  שניהם ודין, ם"עכו ממלך

 מה זה של טעמו ויהא, ד"דד הכלל הוא הטעם ם"עכו שבמלך ואפשר, בשניהם אחד הוא לכך
 הדין הוא. בו מותרישראל  מלך -  מלך בפרשת האמור שכל הוא הטעם ישראל במלך ואילו, שיהיה
 אבל, בפירוש שמואל של הארמיות המלים עותמופי ,אמנם, שם: המשניות בפרוש ם"הרמב בלשון

 בשאר אבל, ם"הרמב לדעת, הפרש אין באמת בזה ושמא, "בזה הפרש ואין: "שם נאמר זה כנגד
  .הפרש ויש יש דמלכותא דינא דיני

 על יוסף בית (ל"וז, אלה לדברים ק"מהרי של בפירושו נרמזת זה בכיוון שניה פרוש אפשרות
 כתב כ"כ - ישראל מלך שהוא בין ם"עכו מלך שהוא בין) הטור (ש"ומ): "'א 'סע ט"שס 'סי מ"טחו

 שמואל והאמר, שרי מי המכס מן להבריח) בגמרא (מקשינן כי - כ"דאל משום טעמו, ם"הרמב
 במלך - )במשנה (כאן, ישראל במלך -) שמואל באמרת (כאן, קשיא לא: לשנויי ל"ה -  ?!ד"דד

 מלך על ד"דד הכלל את כמחילים, ם"הרמב את אףו, הגמרא את אמנם מפרש ק"מהרי. 2ם"עכו
 שהוא זה הוא דיוננו של זו בנקודה בדבריו לנו שחשוב מה אבל, כאחד ם"עכו מלך ועל ישראל
 דין ישראל מלך של שדינו לחשוב היינו עלולים ם"עכו ומלך ישראל מלך הושוו שאלמלא, מפרש

 רק ממנו אטול כאן אבל, ק"מהרי של רושולפ עוד אחזור להלן. לא ם"עכו מלך שלדינו  ואילו, הוא
 הוא אין - ד"דד הכלל את בדבריו מקדים ם"שהרמב שמה אפשר זה ולפי, האמור הרמז את

, בתחילה הדברים בהמשך ם"עכו מלך את מזכיר הוא ובאמת ,ם"עכו למלך אאל בזה מתכוון
   ישראל מלך את ואילו

  ]7' עמ[

 המסים אל ונתיחס ם"עכו מלך של בדינו נזלזל אשל להדגיש כדי אלא כך אחר מזכיר הוא אין
  .ישראל מלך של מסיו אל כמו עלינו מטיל שהוא

 בעקבות דוקא לאו כי אם, זו ברוח אלטרנטיבי פירוש להתפרש ניתנים ז"הרדב דברי גם, וכאמור
 מסיק והוא, לרישא אורגני המשך היא שלו הסיפא אם כלל ברור אין מלשונו. ק"מהרי של הרמז

 רק הוא הזה הכלל שבהבאת ומשמע, תוספת אלא הסיפא שאין או, המלך מפרשת ד"דד ללהכ את
  .המלך פרשת של הטעם היינו, לדבריו עצמו ם"הרמב שהביא הטעם על נוסף טעם מביא

 אין -" וילפא "להמ אותה הרי, להניח ןאכ המנס אניש כפי ,קריע היא ניההש תרופשהא אם
 באה היא, להפך אלא ,ילעל ישתפרש כפי, ם"כוע למלכי ךהמל תרשפ ןיב רגש הוותל דהקיפת

 יסיו' ר לבין, דאח מצד ורב דהיהו 'ר שבין במחלוקת נקט רשא העמדב ם"במהר תא יקצדלה
 נוא אומרים ותמקומ בכמה: כך לומר ז"בדהר בא זה יולפ, המלך פרשת יןענב, שני דמצ, ושמואל

-לא, בך ואנ יםרמאו ם"וכע ימלכב ילואפש רחומא, ם"כוע לכימב םברידה םורימא ושם, ד"דד
 לאצ מלךה תשבפר מוראהש, לאומוש יסיו' כר היא ההלכה, ישראל במלך כך רמשנא ןשכ- כל
 ם"במהר לצא אפוא נפגשים המלך ופרשת ד"דש הכלל. בו רמות ישראל לךמ - הנביא מואלש

  .םשיטתל הכרחית הנסקמכ ךכ ידי-לע עקבהלמ רחוקה השנים ןביש תהוזה אבל, בודאי ז"בדוהר

 כאחד ם"כוע ימלכ ואת ישראל מלך את יםמכניסה, ק"הרימ ושל וזע-למגד של שונםל גם, השעמל
 ישראל טפמשב שי דאח דין דעתםלש להסיק אותנו ריחהכמ אינה, ד"דד הכלל כנפי תחת בברור

 פילווא, ותחנהב להכנים ונל רפשלא כדי מספקת במידה םרחבי דבריהם; םוייהג יכלמול וכינלמל
 נםאי יחד גם שניהם, ינש צדמ. תאזה האחת במסגרת יםטבפר לטפל בבואנו, יותנרוקע נותהבח

 טעם שרופב ניםנות םה אין אבל, םה דין ם"כוע מלך ודין ישראל מלך שדין זה לאא ונל אומרים
 יםטעמ נישמ לאמוש לש ומרתא את םיקימסכ אותם גם שלפר ואפשר ,זו עתםבילק ראשון

 סבירכפי שאו, ם"עכו ימלכ לגבי דואח לשראי לךמ לגבי חדא, לחלוטין זהמ זה יםונהש ,דיםרנפ
 ליהםע חולק שאין משלו םיידיסו ותנקרוע לאור ,משפטנוב הכרח היא שכזאת הבחנה ,להלן

  . להביא דעומ ינשא נוספים קורותמ לאורו
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 אמנם שהיא תשובה - ד"י 'סי 'א טור ד"ח ץ"בתשב אשורו את מקבל בסוגרים האחרונים המלואים שני של םדרס 
 .בו עוסקת שהיא ד"דדענין  עיקר לגבי מיסודה מופרכת



 הכלל אין י כהיא תםשדע ותינרבו מהאל הם בהחלט קנייםפסו םברורי, הללו הדברים לכ גדכנ
 וכתבו: "ל"זו, נדרים ד"פ לשו ערופב, ן"הר הוא ביותר המפורסם. לשראי לךמב אמור ד"דד

 שותע לא אם :םלה לומר ולכוי לוש שהארץ ימפנ ,ד"דד רמא ם"ועכ ימלכב אדוקד התוספות
   לא לישרא ימלכב אבל, ץמן האר כםאת שאגר יתוומצ

  ]8' עמ[

 דברי לע חוזר קפרה אותו לע שיוובחיד א"בשרה ".בה ןיפותש לארשי כל - לשראי-ארץש לפי
 מלאיש יותר למלך בה ואין בה שותפין ישראל כל - י"שא לפי..." :וממשיך ן"רה שמביא ספותוהת

 ולא ,בו אסור מלך - מלך בפרשת האמור כל אן דאמרמ איכא דהא ,הוא דהכי לך ותדע, אחר
 ,ישראל במלכי אלו דברים נאמרו דלא אלא ?ד"דד משום ל"ת ואמאי .ולבהלם ליראם אלא נאמר
 בעירו הממונה ישראל שלטון כל: "ל"ז, כותב הוא ז"לתר' יס, ובהתשוב ."האומות במלכי אלא

 בחוצה ישראל במלכי ואף ...מקומו כחוקי שעושה זמן כל ד"ד בכלל והוא ,דין דינו במקומו שלוומ
 י"שר גם ."בנדרים הצרפתים ותינורב הוציאו ,ישראל לכל ירושה השהי ,בארץ ודוקא. לארץ

 דיובע לש - אותלכמ: "תאומלכ ה"ד ',ב' י ןגטי על וושבפר ,בקיצור דרכוכ פוסק )כמובן, תיפרהצ(
 לכימב אוקדד ל"ז יםשרהמפ רוב והסכימו - ד"דד :מסכם נדרים ד"פ לע ףסיו וקיונימ ."כוכבים

 בתוכה לכ :סנהדרין 'במס ל"דקי, הרוהת י"פע אאל ןדי יןדנ אין שראלי ילכומ..., ולםעה מותוא
 לוישא שלא, הלםולב םלירא לאא תורה אמרה ולא, בו אסור מלך - מואלש בספר המלך תפרשב
   ."לךמ םהל

 לךמ - לךמה שתבפר רמנאש מה אם אלהשה דוח לע הכל היעהב כל את דיםימעמ הללו המקורות
 וראמ ד"דד יןאש הממנ יםמסיקו נההראשו תרו כאפשקיםפוס הם. בו רמות וא ורסא ישראל

 אותו ונייה גוזרים ןכא -  ישראל לךמב רמוא הזה הכלל היה תאמב לוש עממש; ישראל לךבמ
-לארץ מחוץ תופסת גם תופסת מואלש לש ואמרתש עיםקוב הריהם תאז עםו; המלך מפרשת

  .הזאת המלך בפרשת כלל ורקש אינו השל טעםהש אאל, לארשי

 הכלל טעם ניןעב םפרידימכ פרשל אפשר םאות שגם יותקבועב וההולכים ם"בהרמ אצל ראינו
 מחלוקת לנו יןאש ברור - ןכ יםעוש םה באמת אם. וייםהג ימלכו ישראל מלך יןב ד"דד

 פרדיםנ טחיםש ניש ונל יש כזה במקרה שהרי, דמלכותא אדינ יניד של ותםהמ לגבי תינוקורומב
 בין ברור ץחי מוקם -ם ביניהש לאומי-יןבה השטח ןרוקע ביגל מסכימים להכ אשר, אלה דינים לש

 בגבולות מצטמצמת תוקחלמוה - ם"כוע יכמל לש מהותםו ישראל לךמ לש טיתהמשפ המהות
 לש ליותמנה טהפישו קהחקי סמכויותל נםאמ כימיםסמ להכ. לאישר מלכות של המנהלי טהמשפ

; א"ק אלף' י ס,הבתשוב כותב, י"בא ד"דד בכלל םריכופה ןמ ,א"שבהר גם רישה, ראלשי לךמ
, מדבריו עשמומ ,"לאו וא למלך םהיסכנ או, ע"האו של מלכות יהרוג יןדבצמי ע מכניס יניא"
  דהמו ןובכ, מודבתל אמורכ ,ריןדנהסה להרוגי יגודנב ,לךמל כסיהםנ אידו - ישראל ךלמ יגהרוש

  9' עמ

, ח"ס' יס ,הובשבת ,ן"רה םג ןוכ; דריןהסנה יגרוה מלבד, לבישרא מלכות הרוגי םריישאפש הוא
 ,לשראי רוב דמעמב סנהדרין או ישראל מלך םחרישה םחר של ודינ הוא ךכ לוא ":י"פעא ה"ד

 כפופה להיות צריכה זו תמנהלי ותסמכ כי םסוברי ללושה אאל". היתמ מתחייב ליוע וברעשה
 לע, תורירותיש תיואטוקראוט החלטות אלוו', וכד דריןהסנה ורשלאי וא "ראלשי רוב דמעמ"ל

 ליותנהמ טותחלה אפילו כי קוספ ם"הרמב ראש ודעב ,ורהת לדין נוגדות, ךמלה שתפר דרך

 לע הדיבור את כאן ארחיב לאו ;3התורה ןמ תרומותו ןה דין לארשי לךמ לש יותטראקוטוא
 הוא ראח. רעות באחדות, להלכה לא כי אם, מעשהל ,דבר כל בסופו נפתרת אהי שגם, זו מחלוקת

 באמת אותו םיקימסו ד"דד הכלל בטעם מבחינים אינם ויקבותעב וההולכים ם"במרה םא ברהד
  .ם"ועכ כימל לגבי הןו ישראל לךמ לגבי הן, המלך תשפרמ
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ם סובר שהיא מתבטאת "שהרמב, ישראל-ועומדים אנו כאן בפני מחלוקת בדבר האישיות המשפטית של מלכות 
 .ואלו רבותינו הצרפתים היא מתגלמת בשותפות הישראלית, במלך



 כל. םאליימורפ שיקולים מהכב ילנתח - ? ברצינות בוןשבח כזאת סהיפת להביא רם אפשהא
 ,י"שלר פרט ,הבאתי בריהםאת ד ראשו ישראל יכלבמ וראמ ד"דד שאין םובריהס רבותינו

 האמורשתפיסה ה את תםעמדל נימוקכ תםבתי, ןי כ"עפא; ויכוח לש בנימה םדעת את םיעיבמ
 כי הוא מאליו ובןשמ, ךכ לע זמרוה  בסיגנוןקיםפת מסהריהם, בו ורסא מלך - המלך תרשפב

 ימלכ לגבי ד"דד יםסוגור יםסגור םה כי הובדעושה הגויים למלכי תעגנו הנשאי ידאו המלך פרשת
, א"בהרש אצל ביחוד בולט דברה. הורמאה תםסיתפב נגדם חוזר וקנימ לשמש ולהכי ם אינה"כוע

 אלו םדברי ואמרנ לא: יבמש והוא ?,ד"דד ימא ,בו אסור מלך - המלך תשפרב ורמהא אם: השואל
 ונקיפתוי יחזור רשא ומישה צאימ שמא לכל חושש הוא איןש עמשמ; ותהאומ ימלכב אלא

 פרשת נאמרה לא מתבא ריה סוף-סוף ,שנית! הב וראס מלך - המלך פרשתש אמרת האו: רמולא
 לגבי גם ד"דד הכלל את ממנה רוזג דבע-ידבש רמנא םוא, ישראל יכמל לגבי אלא התחילכל לךהמ

, רשג בכלל שי םא, ונלשיש  דיחיה רהגש? ךכל םבאי ואנ כיצד אלהשה נשאלת ןעדיי - ם"כוע מלכי
 ומהו :ולשאלש י דייןע אך ,ד"דד מראשהוא  והוא יוסי' כר שפסק הוא הוא לשמוא מרש הבז הוא

 ,כזאת נהכוו בכלל שם היתה םנאמ אם, שמצאתי יחידהה תשובהה? מואלש מר ליוע שעבר הגשר
 העשלמ אןכ יןאש אאל, "ד"דד בהו אמרינן םגוייה כילבמ פילואו" רהאומ ,ז"רדבה בדברי היא
 עיהב בפני אןכ ונא מדיםוע תמאב אםש יתכן לא והרי; ובהתש וז אין מילאמו ,וחומר קל שום

 -  ורכאמ ,םולא; נהללב כדי דחינ "ילופא" באיזה םהל יא דשל כמםח ימצאו לא ךכ-כל יתנקרוע
ה מרשהא ,בכלל מפורשב איש רמא לא העשלמ, ןכ- גם ראינוש כפי, שלישית. יצאתמ לא רגשר אח

  ובספר הרצוג רבהש כך דיכ דע, לךמהשת פר לע מבוססת םגוייה יכמל ביגל ד"דד

  10' עמ

The Main Institutions Of Jewish Law,שום כי אהו ניןעמ"ש יכול היה להפליג ולכתוב,  כרך א 
 הדגשהו םוּגרת" ('שמואל אשב לוכהמה זכויות ותצארה את אינו מזכירד "ד לעהמדבר  מקור

 ם"וכע ךמלב מרול ךייש מה אבל, בו רמות לךמ - ךהמל תפרשב ורשהאמ א"י -עית ורבי ).שלי
  ?מותר וא וראס הואש

 יחידהטעם ה ִ-ראל יש ךמלב םג רנאמ ד" דדהכלל אם. ייםהענינ השיקולים הם עיםכריוהמ
 ןנית אל אחר שום טעם ;בו ותרמ ךלמ -  המלך פרשתב ורהוא שהאמ לכך להיות היכול שראינו

 רשתפ - ם"כוע מלךב ןהו ישראל מלךב ןה חדא אהו הכלל טעם שאם, מכאן יוצא. וז לאפשרות
 שווה רהזג רבותינו ולמד ישראל ךמל של תויוכזשמה שמעומ, רחהא הטעם וותא אהי אהי המלך

, ורכאמ, ןאומכ ,םיהניעב םשוי ם"כוע לכימו לראשישמלך  כרחבה ןאמכ .ם"עכו מלכי לע
 רחוסו, ןיתכ אל הז רדב. שכאלה ורתב חילוני ומשפט דתי פטין משב נהבחה ריוצ בריעשהמשפט ה

 נהבחה ומשפטנב אוצלמ םאמנ ביקשו םוניש םריינכ םחוקרי. ראיה אפילו צריךאינו  ת זהרואפש
 ידי-לע אולמצ רשאפש הוא ומובן אידו. בלה םאלה ה םשדברי רומל כלל הססמ איני אבל, שכזאת
 תואצילביןהמ תחמתפה וטנפמש בין קמאבה קבותאת ע ישראל תורת של היסטורית חקירה

 הבתקופ יתמציאות משפט אולם, קדמונוש תיםבה ניש מיבי ויהודה ישראל במלכות יתניהמד
 ימשפטה המצב האי. מחייבת פטיתאה משהור ולא, תהיסטורי דהובע רק אהי מתיוסמ היסטורית

 וותהל כמובן ולכי זה במצ ין א-יהיה  ראש, םדוקיצה ימבי ואפילו, לךהמ יהושפט ימיב הביהוד
 ינוה עלמצוו לאשרי תורת יןא, עכידו, נההו; שכזאת ורתב עקבהוא נ כן-אם- אלא, חיובית אהורה

 ונל ידעמלה םווימצ נוא יןאו, תאח ריןהדנס רק ת אלאולוגד תוירדסנה שלש או םתיש להקים
 זה עקרוןל חסובי, אותו יןדנו דן שהוא, דדו כגון אאל, רגליו ללעמוד ע בשסר, ינאי גוןכ לךמ

 מלך לגבי שנאמר למה סביח נויבמקורות מחלוקת שום גם יןא. כלל מחלוקתשום  ןיאבו  צאוכיו
 ותצונ לכל אשר דבריך את ישמע ולא פיך את הימר רכל איש אש": 'א ט"מ ןריהדבסנ ישראל

 צוה רשא התורה לככ ותולעש ורשמל דמאו(אמץ ו קזח רק ל"ת - ? התור ברידל אפילו יכול. תיומ
 שהוא בתנאי רק אהו דין ישראל של מלך ינושד היינו ,")מאלשו יןמי מנומ ורתס אל, יעבד המש

 ומצע שיםל אב הוא אם לא לאב, ישראל במשפט ךובכ, הורהת מצוותכ ישראל את לקיים אב
 - מלךה תשרפ את הוחהד -  יוסף נימוקי הן, םה יםהזה שו רבדבו; וב ורשק יתבל וא ליוע ליוןע
 והדבר ,ם"וכע ךמלב ד"ל דדכלה לגבי לח וניא אמורה תנאיה אך. קבלתהאת  סהגור ,ם"ברמה ןהו

 מרלו שראפ-אי וממילא, אל לישרא ךאבל מל, חילונית פוא רשותא הוא ם"כוע לךמ. וליאמ מובן
  ק"ם ולא מהרי"א הלא שלא הרמבהו יודא םוג. ודינינב שניהם שווה דיןש



  ]11' עמ[

ש י ראש, הלאומית ונתיווה לכל המסגרת היאש, "יוהת םיׁשודק "המצוה מן להוציא באים יוה לא
 איםב יוה אלש הוא שודאי ם כש- ,ך ישראלמל את אדוק, חילוניות בה אין אבל חולין דברי בה

  .דיניםוה םהטעמי להפרדת עהמכרי השיקול יניעב ווזה; םביככוה יבדוע מלכי את לקודש וךהפל

 מלך - מלךה תפרשב וראמושה, ישראל לךמבד "דד אמרנ םא שאפילו ךכל שורמפ הלכהופסק 
 בבאעל  ן"הרמב חידושיב םמוצאי אני ,השוו ם"כוע לךמ יןדו לשראי מלך דין אין ייןעד, בו רמות

 למלך הידועין הדינין כגון - דינא דמלכותא דינא אמרינן דכי הדברים נראין: ל"ז, ]א"ע נה[ בתרא
 ואף ...דינא אדמלכ דינא אמרינן ולא ,דינא דמלכותא דינא מדאמר לה 'ודייקנ ...מלכותו בכל

 ואמרו, הנביא שמואל ידי על בקבלה שכתוב כמו ,ןידועי המלך דיני - הקדושים ישראל במלכי
 תלמדרג ד"דד הכלל את פואא מעלה ן"רמב ה."בו מותר מלך - המלך בפרשת האמור כל רבותינו

 ןדי את גוזר הוא איןש אלא, םגוייה תלכויומ לע והן לשראי מלכות לע הן חל ה,מוצעל ןליוע טעם
 נהקמת מויסמ יהטוציסטקונ אם: המלכות מדין המלך דין את, להפך אלא, המלך יןמד המלכות

; ישראל מלך לכות שהמוסמ הוראותיו את ואנ םיליעמפ וכמובן ,ןהב םכירימ אנו - סמכויות למלך
 חלק היא ן"מבהר תשלדע ,המלך בפרשת ישראל תורת ידי-לע ותעקבנ לישרא מלך של יותמכויוסו

 ,)להמנה חשטב אטייםוקרטאו םג ולו(שים ודק ישראל מלכי םשארינ וממילא, המנמ ינטגרליא
 במידה ,יתהבאש םהקודמי המקורות כל את םג שלפר רשאפ זו ברוח, אכן. ם"כוע למלכי בניגוד
 ביטא ן"במהרש קספ לי אין כי אם, ובןמכש ואאל; ישראל לךמב ףא אמור ד"דד כי עיםובק שהם

 הם אם אהו רב קפס ריה, םבלב אושנ הללו המקורות ליעב למה שכ את יתרה תוירהובב בהצלחה
דוקא  המ- הוכחת אהי הםליע םחולקיה רבותינו ולשון ;הזה ירהבה לניסוח תעמד התכוונו מתבא

 תדמלכו דינא - י"ונ א"רשבהו ן"רדעת ל גםש ראינו. תשכזא תעודמ הכוונ םלה היתה שלא לכך
 לדינוגוד יבנ םג ולו, הוא דין, תותיחדוא תחדומאו כוללת שפטיתמ ותשי ורתב, ישראל

 לבין םבינחלוקת מ אין ד"דד הכלל שלגבי שמעומ, ישראל מלך של האפשרי יטוקראטאוה
 ציאיםומ הםו ישראל מלכות יןדב אותה כולל ן"במהרש, המלך פרשת לגבי רק אלא, ן"רמבה

 ד"דד ללהכ החלת עצםל זהכ בתוקף דיהםיתלמו תיםפרהצ רבותינו ונגדתה תזא בכל ואם, אותה
 הכנס, מיוחדת הכנלס פתח הםיריבי לש ותטאההתב בדרך ראו שהם עשממ -  לאישר מלך לע

  .ן"הרמב של יסוחונב איננה שהלא

  את ושמ אל דיהםלמיתו םהצרפתי ונרבותיה שלמ יהה ףוסטעם נ שגם ומסתבר

  ]12' עמ[

 אמור ד"דד יןשא זה לע אלא, בו סורא לךמ - המלך בפרשת ורמשהא, ךכ לע דבריהםב שהדג
 של ינהדל הולמת-בלתי תסטייביטקיאוב ותזר וםשמ שי ן"בהרמ של וחוסינב אפילו. ישראל לךמב

, וכותבש המלך ידינ לרבות ,ראלשי משפט את םלקיי, מובןכ, חייבים ואנ אין; ישראל מלכות
 סתמיה הניסוח יאה ריםכנ ידינ לגבי ורק, הוא ישראל פטשמש שוםמ אלא ,ד"דד תיוסתמ משום

 מהזהגב הצרפתים רבותינו גם חטאו הזה קדוצמה גילוסיכופה טעםה אגבש אלא. מואלש של
דעתם  זו אין כי יןטלחלו רורשב יפ-לע-אף, דין איננו אלישר מלכותד דינא אלוכ, הפוכה תלולימ
 י"פירש לע ,מלכות הרוגי כל ה"ד', ט' הל אבל' הל א"פב שנהמ-לחם ידבר את גם, למשל', ר(
 מלכות יןשד, כנגדם שלהדגי, כנראה, ושרצ ,םיהדגתנמ: חטא גורר אחטו. )'ב ז"מ הדריןסנל

 אלשרי מלך - המלך בפרשת ורמהא שכל, תםעד תעבקבי הסתפקו ולא והסתבכ, הוא ןדי אלישר
  .במלך ישראל םג מורא ד"דדש, ומצעלשכ מסוכןה הניסוח את דוקא הדגישו אלא, בו מותר

 ותבאמר תכוון הלא ואלמשש, מובןכ, רובר - המשפטית הבחינה מן דרפנב - יסטוריתה מבחינה
 הרב'; וכו םהורייה ולדותת ,אלון; בריעה משפטה ייסוד, גולק' ר( בזמנוש פרס למלכות אלא

 השהי, הזה וראמאל ךכ- כל אליתקטוא היתה לא ראלשי ותמלכ וואל ,)ץגר; ל"נה בספרו הרצוג
 תמקעה נֵאית. םכרינ כל םתומלכ רק היתה ותמלכ - וןשלת הגרשוב; םיפטושה הדור ניניעב עקוש
 הובדעה מן גהגבש לותהתע וךמת חסתנו מואלש לש ואמרת כי לכך שגרמו אפוא םה הגלות שרג

 לע ףסבנו וזאת, הכוונה בהבנת יהברבוע סכניהל וישע זה דברשו ותמלכ היא ראלשי מלכות שגם
 דיני" ,לו מתאים-הלא םשה את גבו לע לשאת יצטרך ונטפשבמ שובח ששטח ,לדורות התקלה

 נצטרך תידעבש יתכן. )נוממ, םמנא ,טובים םאינ המקבילים ייםעזהלו ותהשמ( "דמלכותא אינד



" ותאמלכ" כן ,יהםדאי לצורך" גאח "ואלו, ונגיח את בו ייןצל" חג "גשהמו ונל שכשם שיש ,לומר
  .ראלשי תמלכו ,ונותכמל קר אקרתי מלכות ואלו, וייםג של אכותלכלל מ-יא בדרךה

  :ותצממ אחדות נקודות םרידבה ברורמ כתוצאה להסתכם ותיתננ, קוםמ- למכ

 תויוכלמב  והןישראל במלכות ןה ורמא, יתמשפטה הפילוסופיה לש ןקרוע בתור, ד"דד הכלל )א
  ; ן"במהר תעדכ, הגויים

 םוג ישראל  מלךלם עג ד"דד הכלל את בכת אם אפילו, מיוחדת חיובית יתמשפט הוראה רתוב )ב
  ;יםשונ מיהםעטשו י עקרונןאופב םבדלינה, וניםש ראשים לשני מתחלק הוא ריה, םהגויי מלכי לע

  13'עמ

', ר( ורריןע וליע יןא -, חיובית יתמשפט הוראהכ, םהגויי מלכי לע במוס ד"דד הכללמידה שב )ג
 והוא )ד"דד התלמוד וליכב רמדא אהא ליגדפ ןמא כאלי": 'ב' י טיןג לע יוסקפב ש"ראה ,משלל

 "יטהפר יומלא- הבין טמשפ"ל פונקציונלית מבחינה המקביל ונטמשפב למדור יסוד מתאב הוומה
  ;רנכ במשפטי

 זהה היאש תמחלוקב הוישנ לישרא מלך על חיובית משפטית הוראהכ ד"דד הכלל של החלתו )ד
 וז חלוקתמ. בו רמות וא רוסא ישראל מלך - המלך בפרשת האמור םא להאבש המחלוקת םע לכב
 ןנייעל שייכות שום הל ואין אלשרי מלכות לש ליהנהמ-יוניטוצטינסהקו המשפט םבתחו הלתנתמ

  ;ם"כוע ימלכב וראמ הזה שהכלל הידמב ד"דד

, וייםהג למלכי אלא ד"דד רתומבא מואלש התכוון אל היסטורית מבחינה כי רורבש מאחר )ה
 בלבול וךתמ קר הוררעתה ישראל ךמל לע ת הכללחל השאלת אלוו, ל"הנ' ג' עסבש במובן

 תא לא מהאומב נותלש יכד הםב ןאי דרהעה או זו שהחלה עודב ,אתלכומ ג המושלש ניםובהמ
 יןאש מיותר לרפע תנושאו דאגרי ליתמלו רק יאה שאלהה וכל; יןת הדא ולא יותפטשהמ תיועבה
 ולומר המקורית תהירוהב תמיד לע למואש של רתואת אמ מידעהול לחזור ויאהר  מן-, ממש בו
 כרעהה משום כלל בו אין מוצעלכש זה ברד. ישראל מלך לע חלה היא שאין ,םתיפצרה רבותינו םע
  .לךהמ תפרש ענין היינו, קתחלומב השנויה האמיתית האלשב ישהיזוא

  

-ישראל ועל מלך ישראל בחוצה-ד ותחולתו על שלטון זר בארץ" דדלל טעם הכ.ב

  4לארץ

' ג ףישבסע מובןה ונייה ,המקורי והנכון עד היום: 5ו הבאבמובנ רק ד"דד בכלל ןכ-אם וקעסנ להלן
, המלך שתלפר שייכות שום אין הז ןמובב שמואל לש ותרשלאמ ברור. םקודה הפרק בסיכום

 שתי גם הלכנהת זה רובר אגב .בו םניד שאנו ללהכ של ימיתאה הטעם והמ  לבררנול ארשונ
-ץאר לע הכלל תחולת ונייה, הכ עד ןמה ימתלעתשהו שהבאתי ותרקומב תוררועמתה הנקודות

  .ץלאר- וצהבח ראלשי-ינב של תלכומ לעו ישראל

 למקור )ד"דד לכלאת ה(ו ותא המקשרת החולי למצוא רשאפ-יא ":כותב רכנז הרופבס הרצוג הרב
  וא זה רחב לכלל אכתאסמה מז עלר שום יןא ואף ,מנומ םמוקד

  14' עמ

 הכלל את ותעשל כדי תקפסמ כותמס לעב קמחוק ףגו לש תקנה זו היתה לא. ןושראה קורומ
 אין ואף ניתנים ומקורו סמכתאא יןשא, באמת לציון ברהד ראוי, כןאו, בישראל להכ לע מקובל
, זה יווןכב נותיוסנ ועש הפרשנים .בתלמוד  מקוםםשוב וררתעמת סמכתאהא או קורהמ שאלת

 ד"דד הכלל של ותווהתדרך ה, כן- יפ-על-אף ".מאלעב שיםוניחב רק אותלר ראפש אלה את ךא
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 ליוע מרחיב י"א ולגבי, גולק אליו גשני היסטורית גישה ;תהיסטורי מבחינה הלכהכ ברה כנחקר
, ןובמכאלא ש". מודתלהו המשנה בתקופת י"בא וריםהיה תודולת "בספרו אלון' פרופ יבורהד תא

 פואא יוהי. יןעב שישנה במידה יתהמשפט קהמנהה במקום אלבו ולכי אינו ההיסטורי רההסב
, שיהםפירו אלא לנו ןאי -  ינימס למשה לכהה וא מאלעב שיםניחו הפרשנים רבותינו לש הנסיונות

 הבתקופ אאל הווהתה לא םפירושש םג האי ולו; ימשפט ףתוק יותהל ולכי האל םישירופל קור
  .הבתור וחרומא מוקדם אין - מאוחרת

 הכלל לתוותח ,בגולה ווהתה, לןלה ןהליע ודשנעמו, רשנינופ איםבישמ תקומנהה כל, תעם זא
, לליותכ ןה תיהםקוהנמ; םלגביה במיוחד ליתאקטוא היתה אל לראשי בארץ זר טוןשל ביגל ד"דד
 לאישר ארץ שהרי, מאליו מובן הדבר אין יםפנ םשוב םולא, י"ל אע גם חולל ויותעש ןה יותןלבכלו

 ושאנ ןניעל בקשר ,ךכ לע ותנוא דיםימעמו, מיוחדת להארה קוקהזה ,עצמהל מיוחדת בעיה היא
 ,ולהכי הינא תבמולד רז שלטון של היעבה. הצרפתים רבותינו, הכלהה ראות נקודתמ ,בו קיםוסע

 תיהםולדומ שאם, םגוייה של המשפט טותשיב יטהפר לאומי-יןהב המשפט את נייןעל, כמובן
 יוהי לא תאלכומד אנדי ודיני ,ונלהדין אצ זה אל אך ,תלוטתב מםהיטשפמ ותשיט גם - ותבשנכ

  .שפורמב הםב רתוסד אל י"א יתעב םא נוצלא מיםשל

 עתוגהנ חתא הבשות אאל מצאתי לא הזה רמחקה לצורך הםליע ברתיעש המקורות באותם ,נהוה
 דין ומיישיק ואליםשם לש רהמו ז"בדרה :כלל שם רתנפת הנאי עיהשהב אלא, י"בא ד"ד לתחולת

, ותוהדי להסתיר יליהוד ורסשא אלא זה ,ד"דד איננו ומוקני אבל ,י"אב רהז טוןשלה של םסוימ
 םסיגור, וניארש כפי, הצרפתים ינותרבו. בארץ לח ינוא ד"שדד פרושב רמאו הוא אין - שני מצדו

, אלרשי מלך לגבי דוקא םורימא בריםהד םא צלםא ברור אין לםאו, רץבא לח ד"ד דללהכ איןש
 היעבה לגבי נפרדים םגורמי ניש םה ישראל ומלך ישראל-רץאש או, המלך פרשת ניןעל קר ןכוב

 טהנו יותר ,לשונםשל  הפשט יפ- לע. מואלש של תואמר נגד משלו חכו יש הםמ חדא ולכל שלפנינו
 לגבי גם היפ יותהל ךריצ כוחו - "בה יןשותפ לשראי לכ - י"שא יפל "םעטשה, חניהל דעתה אמנם

  ררובב אהב "כל" לההמ אבל ,ם"כוע יכמל

  15' עמ

 פקס ררמתעו וממילא ,לגעמה את וגרתסו חוזרת יאוה, ישראל לשאר ישראל לךמ את וותהשל
, ץלאר-חוצהב ישראל לךמב ד"דד סגור א"בשהרש מה, םאמנ, ונל יש זה נגדכ. זר וןטלש לגבי

-וחד רהברו העכרה אבל ,עקובה דיסוה יאה איה שהארץ משמע ובכן ,ם"ועכ מלךד מיאדו
  .זהב אין דייןע תיעמשמ

 סקשע ינותרבומ שהומי של ובהתש צפונה צומהעה המשפטית וותנבספר םש-שאי ,כמובן יתכן
 רותמקוה לע בורעל רשאפש, דהובעה םצע אולם, פתרון הל ןנת ףוא ,תיצגשה בשאלה ושבפר

 תמספק במידה םפני-כל-לע נידונה לא ההשאל כי ,הוכיח מ,זהכש בפתרון להתקל בלי יקרייםעה
 בררה אפוא ונל אין. יםשפורמה םטיימשפה ונרותימקו תוךב תורהפכ לראותה יהיה רפשאש כדי

 החקירה מיוחדת יבותשח לנוש במקרה ומקבלת חוזרת זה ךולצור ,שקהה אל לפנות אלא
 ףוקת לקבל ,מובןכ, יוכלו לא זו הבחקיר שנגלה םטייהסט םייטפהמש םצביהמ. וריתטהיסה
 ןמ שהומ דללמו ונוכל יתכן יותר םטובי רותמקו חוסרמ אך ,דאגרי םגילוי עצם ידי-לע שפטימ

  .יתהדינמ המשפטית חותהתפתה לש החוקיות

 נדריםוב אקמ בבבא ,ןמצמלצ אב ד"דד הכלל רשוא, י"בא מובןכ קורןשמ, יותנהמש שאותן ראינו
 ףוקת וםש רואות ןנאי, )יתהכרח -ובלתי היתר הרחבהמ עהמנל דיכ ןגטיב השנמן המ אןכ נתעלם(

 עודב, הזר וןשלטה משפט ידי-לע םוכסימול איםלגב וקנותהמ לותהבע לזכויות ונינבדי משפטי
 באמת םא :להקשות אמנו רפשא ק"מהרי תבוקעב. בבבל אאל נאמרה לא שמואל של רתומא רשא
 צהבחו אה ,י"בא אה ,קשיא לאו :נויישל ל"ה - דמלכותא דינא ןניעל ל"לחו י"א בין הבדל שי

 בקשר ישראל-ץאר יןענ את לבבב זכירוה לאש מהו, הראי אינו ראיתי אל ,שכמובן אאל! לארץ
 האלש, הנשאר דהובהע. ההלכה מצד זהכ לדבה אין שבאמת ךכל ראיה ינוא אלכותדמ אנלדי

 גוןכ כלל עבוטל ועיד אל, בה וררש רז וןטלשש כוחלש יכלו לא אילמומ ,ץארב שישבו ומחכמינ
  .ךההפ תא ועקב אלא ,ד"דד



... בירושלמי קוםשום מב עהימופ הנאי שמואל של רתומשאין לצי כדאי: "םאמנ כותב צוגהר רבה
 לאחת תיקון של בדרך... אללמכ זהקרון עב הירושלמי מכיר ,לפחות תמוימס במידה, ןכ-פי-לע-ףא

טרות של למ יםלוטהמ ממסים השתמטלו לנסותהוא  השורכ לא כי הוכרז מוכסים לע יותהמשנ
אך דברי הרב הרצוג הם . ד"ג ה"פ נדרים ישלמלירו היא תווכוונ ".'דבר שבישוב '-תועלת ציבורית 

 -לדבר שבישוב  יםלוטהמ ממסים השתמטל הוא השורכ לא םא - גרסתו לפיאפילו : מוגזמים
  לא ד"דד משום לא ובכן, שובשבי לדבר נםאיש יםממס ותהשתמטב ער וםש שאין עממילא משמ

  16' עמ

 יאה ףא גרסתו אבל. דבלב תועלתבש מטעמים אלא ,פטימש םעט שוםמ לא, שתמטלה לאדםלו 
 תא עבנש -' קרשל בשמי תשבע לא': אומר אלעשמי' ר: "היא הירושלמי וןשל; מדויקת איננה

 דוקא לאו היינו, "ורסא -  בשוי לש דברהיה  אם: "מתקן יוחנן' ור, "מוכסיןול רמיןחול להרגין
  .בישו לש דבר זה אם - להבריח כדי השבעל שאסור רק אלא, יחלהבר אסורש

 רשא(שם  השונל וזו ,ט"ה ב"פ, ותשמח 'ת מסא אולי להביא ודע יש י"א חכמי לם שפיסתת יןענל
 ולא, יםדמ  שופךזה ריה םחרה ואת סמכה את בנגוה: ")ביותר מאוחרת ופהתקל הסמיח אלון

 בהסומ מתבא אם אבל ;"תותשבומחלל  ריותע הומגל כ"ע דובע אלוכ אלא, דלבב דמים ךופש
 ללמוד שי ונהשל םצעמ הרי - סתם  הגויים על מלכי רק אפילואו , בארץ הזר וןהשלט לע זו המשנ

 לע יקהעת הדורהמ יןעמ קר זה הלא ,הומש בכלל ואם יש בה, הלכה ברד מלהיות היא וקהחרש
  .בימינו ורשחרה תמלחמ מימי ונל יםורכהז, "תרצח לא "יזכרו רךד

עם ב השק ותתעצמלה אנו עדים הבית חורבן יפנל: "ל"הנ לספרו אבמבו אלון לש ושונל זוהי, אכן
 .לאו אם המלכות של םהאחרי יםהשימושו יםמסה ולע את לקבל שי אם )כתיקונם םבימי(

. מצוה זו לע' בורעל ולא ליהרג 'ותבעו, למלכות סמ לותעלה שאסור, הורו הםהקנאים ושעמ
 וריםסא ףוא ,ראלשיפטורים  יןדה מן: הם אף הורו, םתלוי בניו קנאים לאש, םאחרי ףא, ואולם

 הרב ודהיסב הומהא: דבר לש ושפירו. האונס בפני ערוזב דעמול איןש אלא; המס את תלועלה םה
 סיסוב לסמ( הארץ למס ע יללהט )יתנדימ-משפטית נהמבחי( כותלמה לש כוחה-ויפבי ירהכה לא

 הפרסים לכותמ כלפי ,בבבל -  גולהב חשנתנס הכלל לש כוופיההריהי  זו הסתפי ...)הלטונשל
 לאחרמ ףא קהפס לא, רבה ריאלית ות משמעלתעב ו זהעובד. 'אדינ אתלכודמ נאדי' )יתדניססה(

 לתהעהו מיםהי ךשבהמ, כאן אףאלא ש ...לקהסל ושביקש החכמים מן שהיו יפ-לע-ףא, החורבן
  "....'מלכותה ןדי'ב תמקצב הודאה ידלי ולהביא עייסל ידכ הב היהש, תמסוימ רהפש שיטת

, אהכנר, אליו הגיעה שהיא וםמקסימוה, בירושלמי ןחניו' ר ברידב ילעל ראינו וז רהפש הימ
 פרוס(= הלא וימינל ורותמן המק שובהת תלועהל השק"...: 341 'מעב אלון לש בדבריו תכםסמ
 יקחומ הבאים ותלפי מעשי הרשכ התנאי פטמשה לש וחסי ניןעב )אבכוכ-רב תלחממ
  םרירגו הםשו מלכותית-הפיננסית הטראציניסיאדמה

  17' עמ[

 ישראל ,מסיו רעפ לאאדם ש של יונכס תעקהפ גוןכ, היהודי האזרחי שפטהמ חוםתמ תלושא
 תרווחה שנ,ראהנ כוכבא -בר אחרשל בימים? לאו ואם ישראל בדיני קנין ונניק - אלו נכסים קנהש

 רווחה לא ןיישעד נתהדעת נותו ,פורשבמ ללמוד אין לימינו, םבר ,המקח ותזכב להכיר ההלכ
  ".השע באותה וז הכהל

 ולא, ראלשי-בארץ לח ד"דד הכלל ןשאי, ברור הוא המקורי יןשהד לומר יתןנ להאה הדברים וראל
 אופןב ול נגדלהת ובהשח אאל, פסיבי אופןב הזר השלטון שפטבמ מכירים ונא איןש בלבד וז

 םעה התהילש ומתוך, לונכש גדונ מרדתלה ותהנסיונו, אודד מבוהשע ארך רכאש קר. יאקטיב
, המשפטיים םבחיי גם וממילא ,בחייו להמשיך ליוע ההי זאת- ובכל הקרובה הגאולה מן שלהתיא
 גברש המידב השטוהתפ הכהל והיא, הזר פטשבמ תיביפסה ההכרה התפשטה -, דבושעה בתנאי
 גם - ברהע הוא הזה שהיאו צםע כי לי הדמשנ מאחר, אולם. שיאוה לש הגלוי טעםה ומן היאוש

 לראיש-ארץ לע ,המעשל נוכת וא, ד"דד הכלל החלת םג ממילא - יקריםע ג"י של וחסני ללא
 ,זו להחה לראות אפוא ראפש -ואי, ותורתנ לש ביותר םיידונות היסקרועה דחא לע ברהעב הנעשת



 מנהג יןעומ ונולדותיבת טיתשפמ ותאציממ יותר ומשהכ, המאוחרת ההתפתחות היותה רותמל
 לע. תשומפור תיובחי תניקרוע-יתמשפט אאסמכת ללא - קיימא- בר שהוא קרוןעכ לא אבל, ועגר

  .המאומ עיור אני אין זאתשכ מוסמכת אאסמכת

 אור דבע- דיב ופךש וריטההיס וחתהני אך, חיצוניים םורייסטהי םשיקולי לאור קר, אמנם, הז כל
 לשראי- בארץ זר וןלטש בילג תומשמעו לעו ד"דד לכלל ןנות ,לשלמ ,ם"בהרמש הנימוק לע בהיר

 הריש, הארצות אותןב אציו שמטבעו ךבמל -? )ד"דדש( א"בד: ")ח"י' הל האבדו להזג' הל ה"פ(
 וטבעמ אין םא לאב, עבדים ול םוה םיהדונא שהוא דעתן המכוס הארץ ותהא ינב ליוע ומיסכה

 דאח כל םא דעיםיו ונא ואין, סודותי ישנ ןיש כא שהרי ,לשרומ הוא וחניסה ."לןכגז הוא ריה יוצא
 מלך "יכ אהנר בריםד לם שפשוט פי-לע, אבל. םגיזומב אלא כוחם ןשאי או ומצעל יפה מהם
 -קבלת אלוו, לדינו נימוק בך-רחא ורק, דין דינוש למלך כרה סימן לכ- םקוד ן זה-  "יוצא ועבשמט

 ןובכמ ועלי לרוב. רכה ןסימ ךכ-רחא ורק וקימנ לכ-ודםק איה ירשה ,קרעיה איה לךהמ לעולו ש
 איןש ךכל הטעם ושזה הנראו, בבד בד ד"דד לכלל הזה הכפול טטולאסבפוש החלקיםשני 

 היסוד באותו דבריו של סיפאב מסתפק הואש השמ לי הנדמו; מדויק ניסוח לע מקפיד ם"במהר
  שבעצם אהו ךכל םטעה - כרה-ןימס רק ביסודו שהוא דבבל

  18' עמ[

 לע מקובל נכר בארצות טוןשלה אם הקרמ בכל ולברר חטטל רישפט העבהמ לש מתפקידו זה אין
 יר נכונחנאש יכד - מיםוימס םייגיסב ,להלן האנרש יכפ - תיעובד טוןשלב ונל ודי, לא וא ןמיהע

 תלושתלשהה, םולא. הןמ לםתעלה אדוק חייבים אנו אין רשא, דותובע יוצר הוא שאף, שפטובמ
 לחלוטין םוהלל ם" הרמברידב יםעשוי בעצםשך כ על אותנו מידהמע ליהע  נוחקיתשה יתההיסטור

 ם"מבהר אם ואפילו ,הדורות לכב הזו, ישראל-בארץ גם ד"דד נייןע ביגל בריעה המשפט רוח את
 חלתהב להסתפק לנו ןיא זה ךורשלצ לאא; במיוחד ליהע תודע את המובאים בדבריו ןנת לא

, זה לפי, הוהנ. ותומעמש במלוא סופלת ונליע מוטל רק, לשרומה ניסוחו דרךב, יד-כלאחר המבחן
 ןכ- אם-לאא בה רואמ הזה הכלל אין - ארצות רשאל ד"דד ניןעב ווהש ישראל-שארץ רנאמ אפילו

 ואנו אדוננו הוא במולדת הזר וןטלשהש נועתד ה סמכלא םא; צמנועב בדותעה םע למנושה חנונא
 הלא - כך ונתעה דמכס םמנא ואם; תבוטלומו לותטב הן יוצר שהוא המשפטיות תוובדעה - דיובע

 באופן להזדקק ידכ צמאותע לש יקפמס שרג לנו רשאנ בכלל דייןע םא ,ד"דד רמשנא מאליו מובן
 נוניעתכ ידי-לע אהל - היא הפוכה ההלכה אם גם שהרי, אדוננו לדיני ולא ושלנ ונניילד ינקרוע
 האלשה לגבי יותר נייםקספ מקורות לנו שאין ומאחר. הפרתה לש בסיס לע מראש צמנוע ומדנעה

 לומר נראה ,דאחכ וריטוהיס טימשפ םזלריאלי כמוהם אין בזה ם"במהר בריד ואלו, ונהדהני
 תלויה נשארת היא ;םנימהז כל ורותמבת עמודל יכד העשוי שהיא יכפ ההלכה םבה העשנקב
  ?אני וניתצמ םצוה: שוטההפ להשאה דרך לע תתכמסמו ומהאה של יביטוביקהס הרוחני במצב

 מבחינה. ינקרוע באופן עיההב תא מסלק הוא ואין, בלבד ימעש קר, כמובן, הוא זו דרך לע הפתרון
 זכויות לש ינןד יהיה מה להשאה בהכרח וררתעמת זה יפ-לשע ךכב הדבר מתבטא קונקרטית

 הרווחת וההלכה, הכניע ברוח שרוי דעהו בית עודב אלכותדמ אינד ידי לע ישראל-ץארב וקנושה
 א"ע סנהדרין יפ לע, אמנם, נראה. ההלכה את אילממ נהשומ נהמשת חרוהש במקרה - ד"דד אהי
 ןדי-פסק היה אל שאם לי מהדנ, כן-יפ-לע-אף; פטנומשב מקובל וקנותמה הזכויות וןשעקר', ב
 העניכה את עצם דבע-ידב נראה שלא, ליעל זנרמכ, יתכן לא - יטהפר יטהקונקר במקרה המעשל

 אותו כל שהרי, התור דיןל תדוגנו יקרהעמ ולהסכפ כביכול ותנוקמ זכויות אותן ביסוד המונחת
 אאל ססיםבומ להיות, בריעה משפטה תנבחימ ,םיכולי אינם בו הכרוכה תדורהתמהו הרוח וישינ

  אהי שהארץ וןעקרה לע רק בהכרח

  19' עמ[

 זהמקרה כב שרתתקכלה מ יהעהב לשכ מה מלבד וזה; בה ןדי ואינ הזר ןטושלה ןדיוש נוירושת
-ההלכה לם שייסטביטיביקסוה יםנפה אף לשע ןאומכ. ייםכנהמהפ הגאולה תשע ידינ םע כרחבה

 - הקצה אל צההק מן  תבכל זא תרחמוכ אהי הרי,  ישראלארץב דמלכותא דינא ינינעב המעשל
 היסודי וןקרעה ידי לע -  שפורמו ברור פןובא תליליש :בתחילה שהיתה מה וףס-כל-סוף להיותה

  .יםמנהז  לעולם ובכל ,היא בלבד ראלשי לם שרצא לשראי- ארץש



 תוברסהההנימוקים ו כלש נימפ, םיכולי ואנ ועצמל כשהוא ם"הרמב מדברי המעשל-הלכה להסיק
 לש ביסודו, ם"הרמב בריאחד עם ד בקנה יםולע הםש או -  ד"דד לכלל פרשנינו יםשנותנ רותאחה

  .עליה ומדנעש יהעהב לגבי תםאו  סותריםםשאינ או, רדב

  מנהגות של משפטי מלכים,וארנוניותכל מסים : "ךכ נמקמ ,משלל, הבתים קתחז בפרק ,ם"בשר
 חוקי המלך מרצונם שכל בני המלכות מקבלים עליהם , דינא הוא- שרגילים להנהיג במלכותם

 חוק המלך הנהוג בעיר משום י" למחזיק בממון חבירו עפ ואין, והלכך דין גמור הוא,ומשפטיו
 משפטי לש םיובח-לכוח ופיוסילפה ססיהב תאפוא א םידימעמ ם"בשהר םוג ם"הרמב גם ".גזל

 כפי ,מבליע ם"מברה. ם"בשהר מן ניניע יותר הוא ם"שהרמב אלא, לטיםשהנ סכמתה לע כרנ
 שעצם מסתבר :תיעובדה דצב שגדה את םש אוהו יד-כלאחר יהפילוסופ סוסהבי את ,ונראיש
, העשלמ וןשלט לאותו עםה כמתלהס ממילא הוכחה ויניעב הוא רעורעוהבלתי מ ידתובעה ןשלטוה

 ונא שאין וםמש צלנוא דין הוא דמלכותא אינד כי לומר ןכוותמ אשהו עמשמ -  ךכבו ל יד ואם
, ראהנה פי כ,וןכוומת הוא של העם אין סמיכת הדעתוב הסכמבה וגם; תדומעוב םלתעלה םיכולי

. יציבה ובדהע וםש נול יןא דיהעבלש ,מעשית-דתיתובע הסכמלה אלא, דוקא תרימוס מהסכלה
 ההסכמה לע דעומ אשהומ רותוי, המוסרי- ילוסופיצד הפב הדגש את םש, זאת עומתל, ם"שבהר

 את, כנראה, לקבמ הוא גם בלא, קקיםנחה חוקיםבדבר ה הסכמהה לע ומדע הוא לחקיקה
 אמלכותד אדינש ללמוד שי ם"במהר מן. הסכמלה תמאמס כהוכחה ול ניעהוהכ ידתובעה לטוןשה
 ,ם"במהר; אמלכות אותה כבן -" חברתית נהמא "לאותה דכע לראותו שאפשר ימ לע רק לח
 לקה שזי ול שיש מי לע גם אבל, הליעי הטליש וליע שיש יל מע הדין כמחיל את האנר, תזא עומתל

 הנקישראל המס ארץ לגבי םג. להלן ךכל חזורנ ודוע, ווהש הוא הפתרון כןוב, דין וותאל כפיפות
  .רהעיקב ווהש היא

  20' עמ[

 לא מלכא אמרד - ד"דד" :ריםנד ד"פ לע ושבפרו ש"הרא וקטנ פילוסופית הנמבחי תדוגנמ דהעמ
 לו שיש הדיוט ואף, היא לוש ץארשה, דינא ודינד אעמט והיינו ,וכך כך ן יתלא אם בארצי יהא
 ברו כיםהול יובותקעוב, "ותבקצבו ותעדמ אלא רצומא םדא נהיה לאש, ינוד כך -  עקקר

 לבא, תליניאומריטהפ בתפיסה ואלשמ לש תורלאמ קההצדה תא אפוא מוצא ש"הרא. יםשהמפר
: מיושנת היא המקורי הנובמבת ליניאומריטהפ הספיתהש וםמש רק בימינו תשניומ תוישג אין
 הוא רצואשב הרבון לחוקי בהכרח כפוף שאדם שוםמ חל ד"דד ללשהכ, נשארת ש"ארה תדע

, הוא םג. ריהמוס הצד את רמאש פחות לא ידתעובה כרחהה צד את הלא כוללים ודבריו, אמצנ
 והן וכושר או ידוןנה פרטה לע להעיי הטישל לש במקרה הן הכלל תא ילמח, ם"כרמב, ראהכנ
 לחוקי וףפכ להיות הצרו ונאיש מי: רירהבה מדבריו תמעמשת הריש ,כפיפות- זיקת לש מקרהב
 ד"דד הכלל אין כי סגור הואש, סגנונו ורלא ,תותננ תעהד, לשראי- ארץ תיעב יבּגל. ללכת לו ולכי

 םג מהו, חודל ובדתיע וצד לחוד סרימו לצד, הקלחלו ניתנים ריושדב לכך ראיה ונל אין לבא, לח
  .ישראל- ץאר לע ורעת את אןכ ןא כי הוא לא נתהו אידו עטכמש

 תעד עם דחא קנהב ,ראהכנ ,םליעו תיםבה זקתח רקפ לע ושרופב גבורים-ישלט רידב, הנוה
 לשמו הוא וחכבש אלא, לךמל הםליע בלוהוק לא םהעו "...:יחד גם ש"ראוה ם"שבר, ם"במהר

 םג אי שוד-  ש"הרא יןב רשג אותלר רשפא האל םברידב ,כןא". םחוקי יווקח אין - ...םליהע
 לבין -,מחייבים חוקיוש וןכרב בחשלה יכול, ודבי וןכנ לא וןשהשלט, דמתמר או כובש אין ועתלד
אנו  אין העשלמ - יהיו רשא לייםמורפה הפילוסופיים דליםבהה אפוא יהיו. יהמימונו ם"בשר

  .לעל דעת הכ אותה ממצה ם"הרמב כי נראה רשא, ההלכה יןענל וקתחלמ וםש ים בפנדיעומ

 מוכ כוח אותו ךמלל שיש, זה והוא, ד"דד לכלל נוסף טעם נהיו 'רשם ב םאמנ אמבי וגצרה בהר
 ווהשה הגזרה בגלל כל-  קודםוזרמ לי נראה זה םטע". רקהפ ד"בי קרפה "ניןעב דין-לבית שיש
 ב"ב לע צתובקמ השיטב. חדא בסיס לע דתםמעוה כ"ע לךמ לבין ושךנ ד"יב בין כביכול בו שיש

 הרב חסיישמ כפי ךכ-לכת כל-חיקתמר הנכוו כלל מצאתילא  ,גהרצו הרב תנואו מפנה אליהש, ד"נ
 שלא: "קר אמרנ םש. ד"דלד םעט "קרפה ד"בי הפקר" הכלל לראות ביסוד :הניו' לר הרצוג

 שהם נייהקהל דניגוב( לךמה בדיני םליהבעמ פקעיםמו יםשהנכס העפקהב אאל ד"ד וזכרה
- תםעמדה, הקבלה רתהעב אאל אןכ יןאש יןבמ אני..." קרפה ד"בי הפקר כעניןו, )מוקנים למישהו

  מבחינות מסוימותזה ל זה יםהדומ דברים ניד של שיח



  21' עמ[

 הםישיש בינ, המידב קור, במידה - עודי וננאיש, ועהר לע, עידו שהוא, םמה חדהא מן ללמוד ידכ
 אם, אןטעם יש כ מה, שואל אני דייןע - הנכון הוא הרצוג הרב לש ושרופ אם גם, םאול. דמיון
 םמשו דוקא תעלד קר הוא הלא שיםבקמ ושאנ מה ,ד"דד כללל טעם שיםמחפ ונא אשרכ, בעצם

? הפקר ד"בי הפקר הכלל אל וסנליח הולשכ מהוהד באופן ם"עכו מלך לש וינלד יםחסיתמ ואנ מה
 השפיעמ כיצד נראה להלן. גצוהר הרב ונל שמצא םטעה את לפטור ולכי אני ,לי נדמה ,ובזה -

  .העשלמ ההלכה עתקבי לע ד"דד לכלל יסודהי עםטה תיעקב

-- -------  

 זאתשכ כותמל .לארץ-החוצב יהודים לש מלכות ביגל ד"דד ניןעב א"הרשב תשובתל נחזור לבסוף
 הראשון במקרה. תלויה יתבל ריתעב מלכות או ץלחוו הארץ מן בריע כבוש: פנים תישב תתכן
 המסור ניןע ראלשי מלכות משפט לש ראותה מנקודת הואבוש הכ שטחב לוכ שפטהמ לשכ ברור

 - ןכמוב - ברדוה, זה רהקמ לם עג ועתד את א"שבהר ןנת ואם, המלך של יותלהמנה ויותיוסמכל
 שתמשלה באיסור מוגבל המלך אין כבוש חישטב כי לומר שבקמ הואש שמעמ, ברור ונאי

 אם םג כהלהה היזוש ונראה; ישראל לע בהן איים ביאהנ ואלשמש וקראטיותטהאו בסמכויות
 תלוי המלך שתפר לאיסור םעטה הריש, המקרה לע ונהנידה בהשובת ודעת תא נתן לא א"שבהר

 המלך בפרשת האמור לכב ישראל מלך מותר מתנגדיו דעתל ואלו; ראלשי-ארץ לבשטחה ש דוקא
  .ילעל והגנויַ ִס ש כפי ד"דד לכלל ענוג ונאי יןענה לשכ אלא. ממילא

 אלא, ראלשי ממשפט פטור ל"בחו ראלישי מלךש א"בשהר דברימ דוקא שמעמ אין -  ישנה במקרה
 הכפיפות מבחינת ניתוק םא בין - לשראי-ץאר לבין ראליתשהי לכותמה בין הניתוק צםע, ובןמכש

 לארץ הוצבח ראליתשי מלכות לש הקמתה עצם -, תליכוהת שאיפהה מבחינת ניתוק אם ובין
 מלכותש ומאחר, תולמשכ ונורתתל ממילא ותרתנכה םשומ החילתלכמ ברכ בהם שי, השמל
 םע, שלמים שהם יםדהויה תםאו לש ישיחהמ רוןעקה םע בהכרח תנגשתמ האינ שכזאת תכרתנמ

 אין - בזאתת לכומ לש מהיוק עם או ראלשי ארץב תבריע למותש עלתב ראליש למלכות איפההש
 טשפמ את כלל חילמ המלך אין םא אפילו, תמרדלה היא צוהמה כי אמרשנ ךכל וקימנ שום

 ם"וכע שהוא מלך לבין לארץ-הצבחו פגום ראלישי מלך בין ד"דד יןלענ הבחנה בירשנעו ,ישראל
 ,ההלכה זוהי שהנדמ - יולעלק חו יאתמצ לאש יוןומכ ,א"בשהר ,נראהכ, אומרש מה וזהו; גמור

  .ילעל ליוע ושעמדנ פיכ, מואלש רת מלאמר יסודהי הטעם לאור דוביחו

  22' עמ[

  6אמלכותא דינד דינא הכלל של ולתותח קףה. ג 
 מכווכים יהםמשפט רשא דועבש, ךכב, השאר בין ,הגויים ישפטממ ישראל פטמש לנבד, עכידו

 בסכסוך דבעבדי עריכלה פיהם לע עדי הלהש יכד, ןהדי-בית אל רק מפורשה םאפיי-יקרעב
 להסדיר לכ-קודם בא הואו ,איונוש אל ריןובמיש בברור מכוון ראלשי טשפמ ריה ,דםמקו עהתגלש

 בתורת והמשפט המוסר לע ותבחובר זילברג ר"ד מבחיןש יכפ .חיובית רךדב ברייםעה החיים את
 בצד שהדג את םש ראלשי טשפמ ואלו ,הזכות דבצ שהדג את יםשמ םוייהג י משפט- ישראל

 יהודיה לע היא הצומו, כזהש חיובי אופי אושנ ד"דד הכלל גם האם ,אלהשה ואאפ נשאלת .בהוהח
 בתורתנו ללמן הכ מואלש של רתומא יוצאת אשמ או, חי הוא אשב המלכותא דין פי-לע להתנהג

 בריתעה ותננהגותה תא רלשבו המכוון, כרינ יסוד לחיינו הכניסמ היה רשבא ,הז ניןעב גם
  . האורגנית

, ונתיבמקורו מראש כןמוה ןמ רון עקלו שציטוט דרךב בשילה וליםכי ונא אין הזאת השאלה לע
- יפ- לע-ףא. לחוד ניןע בכל יםהנפרד הפתרונות ןמ, ילעל יתרשאמ יכפ, דבעבדי הולע בהתשוה אלא

 ונל ולהע ד"דד לכלל נותן ש"ראשה םטעה ןמ. ביותר הגלוי אהי שובהתה -  תוימסמ ידהמל דע ,ןכ
 וחוקי לשע ןולרב ורהסמ לאמוש לש רהמהא מן היהודי הפרט להתעלמותו ש נגד יהסנקצה יכ
 רישבדב המוסרית הבחינה מן ,זאת לשבכ אלא, הוא נוענינ לא לכתחילה - היינו, עובד טפרה
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 ם"רשב לש םעמן הטע .משלו הנהנ הואש ימ חוקי רחא למלא פרטל לו הראוי ןשמ, צאוי ש"אהר
 דעומ שאינו ימ והרי, שמכללא חוזה רחא מילוי הוא ותאמלכה חוקי רחא ילוישמ יםעומש ונא

 ישנ את וכוללים עמצאב עומדים ם"הרמב דברי. ו נוחה ממנינהא םכמיהח רוח - ובדיבור
 גם דמלכותא דינאמ לםעלהת רשאי היהודי הפרט שאין הרחב ללהכ - מכאן. יחד גם הנימוקים

מהם  דאחו, וחבר כל למלוא כמעט םייגיס צוףר זה בחרשכלל  הלןל נראה, תאם זע ;מלכתחילה
  ).'ק דפר' ר(מעשה על פיו ל אותו ךהופ ףא

 'יס א"ח ,ץ"בתשב .כללב ד"דת דתחול של עכרימ םצוצמ בפני דיםומע אנו הדברים בפתח ברכ
 איסור בו ישר שדב לכב שאהי שיטאפ דמלתא", יואלמ המובן הדבר לפנינו קבענ, ללמש, ח"קנ
 אמרו לא זה - איסור וב שיש רדב אבל הכי ןנמרידא הוא ןמומ יןדבענ, ירותלה ד"דד לומר א"א
". ממון תמחמ אלא ונאי ושב ורסאישה, )ד"דד אומרים נושבו א( זלג איסור י דשאנ...,ולםעמ םדא
  ףא לע - עשממ

  23' עמ[

 מותר הואש משום רק רמות שהענ איננו ונדיני פי-לע ברהע הואש מה - מותסכוהה יםסמוניה כל
 הוא אם וילפא משלנו איסור לע בורעל ליהודי ואסור, הנעש הוא טחהשבש אתהמלכו ןדי יפ-לע

 שגהמו לש ותועמשולמ ופלהק בל ובשים ;יחיוב ןפבאו דמלכותא דינא םעטמ ךכ לע מצווה
 םא אפילו ,שלנו השע ממצוות מצוה מקיים אינו ידּויה םא גם היא העבר - בתורתנו וראסאי

 ליבע םייטפשמ יחסים, כן לע יתר; דמלכותא דינא יפ-על ,וליע םשינענ םא ףוא, אמור שההמע
 םצע כגון -  גרידא ממון יחסי שאינם במידה - לנו שראוהאיס תחוםמ בריעה שפטהמ יפ-לע תוקף

 המלך ין דיפ-לע ליםבט םה אם ילופא לנוש הראות תמנקוד יםעומדו קיימים ,הנשואין מדעמ
 ,ליםטב נשארים -  בדינינו ליםטב הםש אלהכ יחסיםו; רושנקם שמקוב או םנמצאי שהם במקום

  .דמלכותא דינא פי-לע קףתו להם שי םא אפילו

, "דין ונדי במקומו לושומ ירועב הממונה ישראל ןשלטו לכ"ש ראינו א"רשבה אצל: דוגמה והרי
 מינוי יבלג ל"הנ השובבת ץ"שבתה וןשל הנה - זה כנגד אבל, ותאכהמל טעםמ רחא פקיד לכ כדרך

 וקיחמ הוא לישראל םדייני מינוי אם אפילו( נהגש במה ףא" :המלך טעםמ ראלשלי דיין
, "תורה דיני כל לטמב נמצאת - בזה ד"דד )תאמר( םוא ...דינאדיניה  לא - )אדנ מקדמת אכותהמל

 :השובהת מסכמת מ"שבשם חו רק, ורבעי ואל יהרג - לדון הדיין את המלך ריחכמ אם ואפילו
, ינוהי - " יןדנ - המלך רשות י"פע לההק אותם מקבליןש יוןכ - המלך ותרש ילעמו ןאיש י"עפא"
 איןש לומר אולי ואפשר; ובט המ - אחד בקנה וליםע וניניד פי-לע וינוהמי המלך טעםמ המינוי םא

 לאור אבל, לקבלה וניתן דמלכותא מדינא נחוצה ותשהר אם, ותשר ליב דיין לו למנות צריך הקהל
 או ללבכ ניתנת ותהרש אין םא - ותשר בלי גם ייןד הקהל םלה ימנוש, ברור ילעל עשנקב וןעקרה

 מדעלמו הנדרשת ותשהר את לקבל רשאפ םא ואפילו; מתאים דעמולמ הלקבל אפשר- ישא
 שהרי, הוא דין הדיין דיןר שלומ נראה -  ותרשל להזדקק בלי דיין הקהל םלה מינוש שלא, איםמת

 ונל שי פיניתא ודוגמה. וראסבאי ענפג ןהדי את לבטנ אם אבל, כאן שי אולי הנימוס לה עברע
 בקהל העשמ. המדויק במובנו ד"דד ללּכּבַ  אולי ינהנע אין כי אם, א"עק' יס, ש"הריב' ושבת

. צחקו צייתו ברע והוא ,לפניו חקשיצ חדא ודיהי לע המלך וציוה, קוַצחי לא היהודים יכ יםשהסכ
 היה צריך הריש, ברהעבר ע ךכ גם יף כא, טורפ הוא הרי יהודי אותו נאנס שאם ,קפס ש"בהרי

  .בודאי חייב הוא הרי - ברע זאת לובכ, שתמטלה היהודי היה יכול םא אבל; רבועל ולא ההרגל

  אסוראי םחו מתובריםע נוכשא ףא מיד נתקלים אנו ףנוס קרוניע צמצוםב

  24' עמ[

 צםעו ,קדושה של תמסגרב םנתוני ישראל של ליןחוה גם, רכאמו: ברור והדבר, אנמולתחום מ
. וןשבממ ניןע לאו ,אראיסובש ניןע היא, ם"ועכ דיניל ולא ,ושלנ ןמוהמ לדיני להזדקק החובה

 י"עפא - כ"ע לש ריאותואג מוצא שאתה מקום כל: רמאו וןטרפ' ר היה: "שנינו' ב ח"פ ןבגטי
 יםתש רשא יםשפטהמ ואלה: רמנאש, להם זקקלה ירשא האת אי - ישראל יכדינ יהםשדינ

 ד"ח, ץ"בתש לע תפחונסמה ובהתש, לשלמ ,הז אחרי לאהממו. "כ"ע פניל ולא, לפניהם - לפניהם
 ,בשאלתות וכן ,ילמדנו במדרש נזכר וזה ,בערכאות לדון אסור ם"העכו עם לואפי" :'ו' יס' ג ורט



 להציל כדי הוא לערכאות ם"העכו עם היום םשהולכי ומה ,...םשופטי 'ופר המשפטים ואלה פרשת
ון עמשו בןראוב העשומ ".נינולדי ציית לא ם"שהעכו דהיינו ...ז"דע ק"פ שאמרו וכמו ,םמיד

. קנסנ וןעמשו המלך בפני ראובן ןנוהתלו, )166 'עמ ,ג"תרצ, ףסא רבהל הגאונים' שות( וטטקושהת
 ראובן את חייבו - ברכ ילםם שא אלא, סקנה את שלםל בדינינו וןאת שמע פוכ שלא בלבד וז ולא

 ולא; חברו ישראל גדנ דיעלה ףא - דבר לש ונקרועב אלא ,אסור ע"שעב עבורק לת ולא. לו להחזיר
 'סע ח" כ'יס מ"חו ע"ש(ע "סמ לסיכומו שב נסתפק אלא ,זה ניןעב יםהדינ רטיפ לכאן ע בכעתנ

 מעיד היה מאלו טפי ם"עכו בדין הישראל שיתחיב ועדותב גורם שאינו היכא דכל בזה הכלל "):7'ג
 םשמתימו" (אסור אזי -  טפי דותוע ידי על מתחייב ואם ,...לו להעיד מותר ז"ה - ישראל בדין עליו
 אם אבל, בדין צד הוא גוי אם אלא אמרנ לא זה כל, ןוכמוב .)חברול סידהפה שמ לםששי עד ואות
ע "ש" (ם"עכו יפנל ההולך ביד המחזיק מיןריחמ" - ו חבר תהתובע א ישראל לטובת היא ותהעד

להזדקק  הודיםהי חייבים רנכ לטוןש תחת גםש אפוא הוא קרוןעה. )ה"בהג' א' ו סע"כ 'מ סי"וח
 לידי הז יבוא עקרון לא, מנםא, כלל בדרך. תורה דין יםדנ להא דין ובתי, םשלה דין לבתי קר

 רכאותעל דוקא לפנותדמלכותא  דינא פי- לע חובה כלל בדרך אין שהרי, ד"דד הכלל םע התנגשות
 ממין הוראות אבל; אותכרעה ידינ את ילועיפוציווי ש ונינידב ידונוש ושלנ יןהד תיב לע איסור או

 ברשהד העובדה לאור, מאליה מובנת שהתשובה לומר נראה? כזה במקרה מהו, אתלצ לולותע הז
 ד"דד הכלל יןאש, ראסובאיש נייןע אאל וןמבמש ניןע דוע ואיננוהלאומי  קיומנו שורשל דיור

 זו חרוב ,כןאו". השלמה ורהתה דיני לכ ו"ח עקרת, הכי אתימ לא אי" - א"בשרובלשון ה ,בו אמור
, א"רמה לאחת ש הגהה ךסמ לע, וה יןנעל מסביב כביכול השטונה המחלוקת את ע"סמ מסלק

 גזר םא אפילו "...כי ה מהםולע ראש ,המש-בדרבי צמוע א"הרמ דברי מתוך הכל דעת לע מַישָבהּו
  ינייד לע איןד -  תאוערכה ידינ בתר לילך יאהדב המלך

  25' עמ[

 על אלא, אמרו לא כזה דעל, דמלכותא דינא מן הדין לקיים ליועד זה וחמכ זה לקיים ישראל
 ל"וס ,םחולקי ויש :ל"ז ח"בס זה לפני ם"מור ש"מ דגם ,ל"צ זה ולפי ;המלוכה מחוקי דברים

 ראיה והא, וארנוניות ממסים שאינו אףרוצה לומר   [...]- עיקר הוא ושכן, ד"דד אמרינן דבר דבכל
 עליה מיד וכתב, ד"דד דבר בכל אמרינן ,פותהתוס בשם ,המרדכי תשלדע תחילה כתב מ"בד דגם
..." 'כו המלכים משפטי של הנהגות לענין דוקא היינו -  דעות לאותן דאפילו ,ק"מהרי דכתב הא

 הלכהה אבל, להלן מודנע המחלוקת של השריפ על). ההגהה לע,א"י' ט סע" שס'סי מ"ע חו"ש(
  .פואא רהברו ניתקרועה

 גלעהמ אך, וב גדרתלה ד"דד יןנעל וםמק בכלל לכאורה ארנש ולא גלעמה כביכול גרנס זהכ באופן 
 לשאר אפילו" :ל"ז ,ה"הג ,ד"י' סע ג"ע 'סי מ"חו ע"ש לך ע"הש לש בסיכומו כל-קודם נפרץ

 שאינו אלא ,תורתנו דין נגד שאינו מה דוקא היינו - דבר בכל ד"דד דאמרינן ןדסוברי ,פוסקים

 ןשה ותהלכ אפילו וברש גם וברש ד"דד הכללש זאת-בכל ראינו הלא, יתשנ ...8"אצלנו מפורש
 הכלל את יליםעמפ ונא שאין היא ונל ולהעה התשובה. זה מתי אלהת השאלנשו ,ינודינב ותשמפור

 דינא עםמט כך לע יםמצוו אנו אשרכ לא אבל, ונינדיכה בהל צמוע הוא אשרכ רק אלא ד"דד
 שהניחו ותנקרועה כל אבל .נותהשל הוא ד"שד וםמש רק הכלה משנים אנו אין; בלבד דמלכותא

 מובנים נםואי כלום אומרים אינם - כזאת הכהל לנוצא הוא מתי כללי באופן להגדיר כדי רבותינו
 אפוא ריתשאפ כללית גדרהה אם. נוסדו םה םהליעש ההלכות ירטפמ קנותבמ, םמצעל כשהם ללכ

 שהורדנום מג, זאת םע. מחדש רטיהפל הלכהה דיקתב ידי-לע אותה ולמצוא לחזור נצטרך, בכלל
 ודעמל אנו וליםכשי, ףסנו גייבס נתקלים אנו עדיין -  הלכהה לתפה שרמלד "דד הכלל את כבר

  .מיד ליוע

 לטיםשהנ רוח םא ;רעמעור ובלתי איתן להיות צריך ושפטבמ יריםמכ ונשא טוןשלשה ילעל ראינו
 רוח הכסמ אם אפילו; ךכב יד א ל,אולם. לןכגז הוא יוהר דין דינו אין - מעשהל ליוסמכה ע לא

  יריםמכ אנו אין ייןעד - המחוקק לע יםנשלטה
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 וריסבא אמכלל נולאצ שורמפ - במיוחד בתורתנו מפורש שאינו מה הריש, זה רוץת לע העשלמ ינא המת 
,  זהיןענל קר עיקרב אלא ודעמל ולכי) ד"ראבה לשו (ך"שה לש רוצות יןשא לומר לי ונראה ."תלכו לא ובחוקותיהם"
 . מדין תורהםהליע בורעל מצווים ונא אין אשרכ דמלכותא אינמד איסורים לע בורנע לאש



  26' עמ[

 אותה טמשפ לש הראות מנקודת חוקית ההוראה אין אם, כוחו באי עםמט בדין או ,ודינב
 ,גזלן זה הרי - שחקק דיניןב שלא המדינה מבני אחד של שדה או חצר שלקח מלך: "אתמלכו
 הנמש-דומגי ).ג"י' הל ואבדה גזלה 'הל ח"פ, ם"רמבה" (מידו הבעלים מוציאין -  ממנו קחוהלו

 ק"פ ל עיושוחידב ן"הר ןכו". דינא לאו - תאלכומד נותאלזג אבל ,ד"דד יקרע וכן: "שם ממלא
 שלא העוש וןשהגמ מה אבל, מלכותו מחוקי העוש המלךש מהב אוקד - ד"דד נןרימאוד: "יןדגט
' סע ט"שס' סי מ"טחו( יוסף-בית מוסיף בהירות ליתר ;"עמשמ הכי אכותמלד אשנליו, אל - כדין

  ".לכאדמ דינא אמרו לא ה"ומש: ")ד"י

 וןשל וזו ריות תכל אפילו מרחיקים, נדרים ד"פ לע א"והריטב, ב"ב לע יושחידוב ן"הרמב
 חוקי י"פע הואש הדין ווהיינ -ד "דד"...; ן"במהר מדברי צתק יותר ברורה היאש ,א"הריטב

 הימים בדברי כתובים והם, הדברים היגונה יופנל רשא וכל הואש, עליהם עיםהקבו המלכות
 לע חדש רזגוש או ,רבים לע הןו דחיי לע הן, שעה לפי שהוע מוןהגש מה אבל, המלכים ובחוקי

 באותו יןדנ ואין, דינא ולא היא אתנוחמס -עם ה לקיים האבות ימבי נהגו שלא, לוש וניאהגמ
: ן"במהר ברתס את דוחה ,ל"הנ לדבריו ךמשבה, השנמ-ידמג .ההלכה וז איןש אהנר, אולם. "יןד
 דעת וגם, "דשח דין עשותל יכול הוא הרי אלא ,ל"ז ותינורבו ל"ז )ם"מבהר( רבנו דעת ןכ ואין"

  .ד"י' עס ט"שס 'סי מ"חוט' דו; וז הברסל וגדתנ, הבתים קתזח בפרק ,ש"אהר

 :ברד לש ללוכ" ):ד"י' הל דהבוא להזג' הל ה"פ( שיב מם"במהר? חוקית יאשה הוראה אפוא מהי
 זה שאימ שיקח וכל, גזל ונאי - עצמו בפני חדא םאדל יהיה ולא, לכל המלך אותו קיחקוש דין לכ

 ושבפרו ש"הרא עמבי יוןער ואותו, "גזל זה הרי זה את -  מסח אלא, לכל הדועהי כדת שלא, בלבד
 הכוונה; דומהכ או פוליטית מבחינה תפליוה בחוסר אןכ שהמדובר עמשמ אין אבל. נדרים ד"פ לע

 החלה אהרומה עתיב יתטהפר הושההורא ההמל לש יטפשהמ מובןב חוק יהיה וקחהש כךל היא
דינא  רימיק ירשפ ":ה"צק שרשב ק"הרימ זאת ומבהיר ,נשיםא לש מוגבל בלתי מספר לע

 ךכ יםערפו )?םדיויהה( ם"והעכ לשכ חראמ; ם"כועמה יותר יםעפור היהודיםש י"פעא ,אותלכדמ
 ש"הרא ובין בינו מחלוקת שי זו הדקושבנ יתכן אבל ,"אדמלכות דינא והוי מידותיו והמש נקרא -
 ובש ,םמקו-כלמ. המלך ל ש"ונתדימ יבנ לכ לע "יחול חוקכי ה, ששם דרוש רבנו אשר, חזקת פרקב

 איןס שוכמב"', א ח"כ ריםנדב תאמוקיאה לע: הגון ושאינ בחוק ד"דד הכלל את חילשנ שמעמ אין
  :התוספות ותשמק ,"קצבה ול

  27' עמ[

 זה אין -כך  יןמוכסה דרך שאין יוןכ, ל"וי: "הוא התרוץו ,!"הוא ד"ד קוםמ למכ ?ואיך תאמר"
 וחברמ אציווהמ, חוקיחזקה שאינו  - הגון הדין אין אם, יינוה -" וצמע מוכס של להגז אלא, דינא

' יתשובה סב, ברוך בן ם"מהר -וד יס על אותו יותר יסקנפ מקור גם ונל שי אבל ;הראיה וליע
 וןהגש הבמ אלא מלכות דין )(! ונצימ ולא": תופמבעלי התוס בהשות תקבועב שונול זה, א"תרס

, "כותאמלד אינד הוי לא -  צבהק לי איןש סמוכ גוןכ, עשותל הגוןשדבר שאין  אבל ,עשותל
 ה"פב ם"הרמב הוא יותר עוד יופסקנ. ירהסתל ניתנת הואינ סופית יאה קהזהחש, כנראה ,עשמומ
 לא רק מן ,הולפס היא הנגוה הנשאי אמלכותד הוראה כי נראה שםש, א"י' לה דהואבגזלה ' הל

  .)ד נדרים"פ על י"נ' ור( הגמרא וןמלש יקרע נראה וכן, הדין מן ןרימישב לאא, החזקה

 ישער ילואפ"כגון  יתרונות או ,"מנח גבריד ףאקרק רגאכ" גוןכ הגבלות אם היא ונינענל שאלה
 דינינוש חוקיים הם סייגים ,)'א ו"מ במותי ,'ב ג"קי ק"ב ';א ה"נ ב"ב(" כרגאל בדימשתע אדכד

 םשו מקרו, פרס במלכות ינים שרווחוד אלא אלה איןש או ד"דד הכלל תתחול את םהב םייגיסמ
 כןו ניההש תרושפאב מפרש ם"בשר. תקפם בלבד ולמקום פםקת שעתל, הםב אנחנו הכרנו ד"דד
 לע סףיו בית כי ואם. ב"י' לה לע שם לחם משנה' ור ,ד"י' לה ה"פ האבדו הלגז בהלכות ם"מבהר

 הגמרא לשוןמ דוקא הולזה עכ פרוש איןש, ש"והרא י"כנגד נ, בצדק מציין' י' עס ט"שס' יס מ"טחו
ולמעשה  ;א"י' סע לע מדבריו אהשנר כפי, ם"רמבה לע חולק ונאי הוא גםהרי , ק"בב י"שפירמו

קשר לארץ  בלי ד"דד בכלל דנים אנו אשרכ -. היסטורית מבחינה הוא ךשכ באמת קספ יןא
עת הדמלתת את  אפוא ונא פטורים, הנכרי המשפט עםמט ל"הנ ייגיםסה םליח בהש, מסויימת

 את דוקא םלוהלריך צ דמלכותא אדינש לכך ראיה כאן איןמשמע שו, זה רשבהק לפחות, ליהםע



 מדברי אמנם ולהמסקנה הפוכה ע .ינובדינ דין הז יהיהש כדי הנידון עניןל ושלנ טיתפשהמ הגישה
 אין ,כאמור, אבל, ם"להרמב ורהממשנה ת נזיקין רספ לת עחוספהנ ובותתשה מן' ט הוב בתשי"ר

 ץ"בתש ולבסוף, ד"י' הל האבדו להזג' הל ה"פ לע תמימוניו הגהות' ור ,מותוכ רבותינו רוב דעת
  .ח"קל 'יס ג"ח

 תפטימשה סהשהתפי ראח, לא אם הוא הגון וייםסמ ינכר דין אם ךריעלה ואפא אנו צריכים דיצכ
 קפר לם עבוריג-ישלט לש דבריומסוף  לנו ולהע זה בכיוון מסקנה? זה ןניעב הדמי- נהק איננה לנוש

 אדינמ תשנדרה הגינות הלאות ידההמ- השקנ, ימינו בסגנון לומר ןתני יותקבועוב', ב ד"נ תחזק
 רידבבש המקור מן יפה תברסתמ זו קנהמס, ןכאו, בלהמקו מילאו-הבין הנוהג הוא דמלכותא

  ,ם"ברמה בריד 'ור, התוספותבעלי 

  28' עמ[

  .ג"י' לה הדבאו להזג' לה ה"פ

 יןב, ל"וז, שם וירדב של םדהקו חלקב בוריםג שלטי מסכם דמלכותא ידינ לש וקיותםח יתעב את
 השושע זמן כל, כאלכמ הוי אלכדמ אחולש אפילו לאא, אתודמלכ דינא קאוד ולאו: "שארה

 המלך ותממצ צתקששינה  ,ועלי ךמלה מצותכ משמ עושה ואם אינו, המקום מחוק חהשלי
 ה"אפ -) כראוי ילועמפ ואהודעת  לקושי שליחל ישם שקומב -  ג"יק ק"בבהמקור  אורל -  הארנכ(

 מן אחד אםש יפוקאל, משמ מלךמה חליש אהיש יךצרד נראה ומיהו... נאיד הוי חאשלו דהא דינא
 לא שהמלך י"פעשא, אכמלכ אכדמל וחאשל זה איןש ,המן המלך עש יםויועצ חדרניםוה יםנצרחה
 ךמלהמאחר ש, משמ כותאלמד אינכד יושעמ יןא מ"מ - דבר אותו השעש ןוהחדר ץיועה ביד המחי

  .)העשש דבר לאותו( "שלוחו והנמי לא

  .ד להלןפרנב עמודא םהאותיערכ יגבל ד"דד לכלה תחול לתרשבק זה ןממי גיםיהסי לע

  9רנוניותוא יםמס. ד
 המסים יףעס הוא ובמשפטנ דמלכותא אדינ מדיני ביותר םכוהמוס ביותר הברור יףהסע

 והמשמשים המשנה בריד. ח"כ-ז"כ ריםנדומ ג"קי קמא בבאמ יקרעב לשתלשהמ ,יותונארנהו
-בארץ זר של שלטון במציאות, ראינוש פיכ, םנאמ, נולדו הז יףעבס יםנהדי לותשתלשהל סבסי

 המשנה בריד חולתהראות שת דתמנקו יוצאת הגמרא. בכך שבתחמת הנאי הגמרא, אולם, ישראל
 טעם ההי לא ןכ לא אם ישהר, מסוים קוםמ בשום ורהשק ואינה מוחלטת החילמלכת היא הללו

 אופי לעב העשמ כל -, הכתחילשמל, לנו צאיו אןמכ. ד"דד מואלש שאמר ממה ליהםע ותלהקש
 הברע הומה אהוש או סודומי למבוטו טלב הוא ראלׁשי טשפבמ בולחימראש  מוסדר ושאינ ימשפט

משפט  יפ-לע לאש פיהכ של בדרך םפי כס,לשלמ, גובה אם אדם. ושלנ המשפט להראות ש נקודתמ
 ללוהשאלא  ,ימוקים משפטייםנ לע חוכו את מבסס אהו ואפילו ,הציבור תועלתל ואפילו, לאשרי

 רשבנ זהה הרחב הכלל. בכפיה וןממ המוציא רחא לןזג לככ, לןזג אלא הוא אין - בלבד יםיכרנ םה
 העשנ שבהן המסיבות לע תצמקבעמדנו  כברו ,ד"דד הכלל את העשהמ לע להחיל מקום שי אם רק

  .ןכ

 וה כמס אנגבש ממון ריה, סיבותמה תןוא כל קיימות אםׁש לנו אומרת קמא בבאב ראמהג
  יןגבה כדנ - מלכתחילה ראלשיין ד פי-לע גבהנ לא אפילו - ארנונהכ

  29' עמ[

 לותעב רוכש הוא דמלכותא אינד פי-ועל ,המלך מן סמה את סוכהמ רכח ואם. עבד-בדי ישראל
 זו וןשל. דבר לכל ןמומ ותוא בעלכ המוכס חשבנ ונינבדי גם ריה, ממנו חלק תשלום רתמות בממון

 יםשגומ הן הרי" תלועב"ו "הירכח" - יתשנו ?מס והמ, כל- קודם: יותבע ימיד שת רתרועמ
 אפילו ויתכן, ותשונ טמשפ תושיטב ונותש תיוועמשמ הםל שוי יתכן אשר, שטיםופמ ייםמשפט

 חכירה האם -? "תלועב"ו "חכירה "אותן אפוא הןמ ;שיטהל משיטה תרגום בכלל להם יהיה אשל
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 איןש יבלהש יתןנ הראשונה האלשה לע? ונשל עלותוב חכירה או דמלכותא דינא של לותעוב
 ולאור - ,אדם-ינב בלשון מס שנקרא מה - מס הוא מס; גיומוש תא רהגדיל גילר יעברה משפטה

 הגדרת תיעב, הניה השלאהש לע. מיםהע בקרב המקובל נוהגב סמ נקראש מה -  יללע שאמרנו מה
אנו  וליםכי, טיםבפר קיםעוס שאיננו ןל זמכ, השע- לפי; רותטבפרו ןלהל כבאתע, הזכויות

 המשפטית םותמשמע לא ואם; ביחס יםשוטפ הם הנידונים גיםשהמו רישה, המנמ לםעהתל
 שפהמ חפשי באופן תמגתרימו ביסודה אחידה היא קשוב יתהלשונ ותםעממש ריה, תיעמקצוה
 דע אפוא ומדנל, לכלה לע ללמד אלא באו לא טנומשפב הפרטיים םינידהש לפי ,מקום-למכ. השפל

 הרחבה לע. דמלכא אמנורה סמך-על דמלכותא אינדמ יקנושנ ריאליות בזכויות ונא שמכירים כאן
 שהם בריםד ",אחרות במלים, או - בכלל לכאדמ נאמורה ךמס- על קנהשנ מה כל אל המסים מן וז
 כל מסכימים -" הצבורי שפטמה" מן או, המלוכה ממשפט תואצהיו הוראות ,"המלך תלתועל

 שפטהמ או המלוכה משפט של הקפו הגדרת ולגבי. חוקי יהיה הורמןשה בתנאי כמובן, ושנינפר
 המשפט ותורת ימלאו- יןהב גנוהה רחא אלא דמלכותא דינא אחר נלך לאש ידומנ - ריוהצב

  .הכללית

 הזלג' הל ה"פב ם"הרמב, לשלמ, מסיק, םאחרי ממקומות ובמקצת, ג"קי קמא אבבבש הגיסוה מן 
 או [...] ,וכן מלך שמשים מס על בני העיר או על כל איש ואיש דבר קצוב: "רולאמ ב"י' הל הבדוא

 או כל מי שימצא בשדה בשעת הגורן ,שגזר שכל מי שיעבור על דבר זה ילקחו כל נכסיו לבית המלך
כל כיוצא מדברים אלו  ו, בין שהיה הוא בעל השדה בין שאינו בעל השדה,המס שעליהאת הוא יתן 

 ינוישב ונא ומכירים ,יותנונואר םדמסי דומיא םכסנ תחרמבה אני  םירימכ :היינו". אינו גזל -
 יבותובמס בתנאים ינוישהש ובלבד, וישינה שהענ ןשבה תויבבמסו םבתנאי תחשבלה בלי לותהבע
, הרתו ברד - "חמנ גבריד אקרקף אכרג"ש רמנא אם ונל להתע הפוכה נהקסמ( חוקי יהיה והלל

 מלבד ,ונלת שריואפש תרישוד םחד עא קנהב וקאד העלי וישינהש שונדר כזה ובמקרה, י"כר
   מלך וכן": ם"רמבה יךממש שם ג"י' להוב. )יביתטאוביקה ינותגההו תריכהנ החוקיות

  , ולקח שדהו או חצרו,מבני המדינהוכן מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיו 

  30' עמ[

 , ואין הבעלים מוציאין אותה מידו,הרי היא שלו - והלוקחה מן המלך ;ליהנות בהאינה גזל ומותר 
 בזכות אנו מכירים, ובכן ..."עליהם שזה דין המלכים כלם ליקח כל ממון שמשיהם כשכועסין

 וןממכ ליד ידמ זה ממון בירעלה ואנ יריםמתו שיםונע- ןוממב דמלכותא אדינמ הנמוקה הריאלית
גבאי המלך ושוטריו שמוכרים השדות במס , )ד"י' הל ,שם( ולפיכך", אמלככ אמלכד לוחאשו. שרכ

 שכל שלא יתן ,מלך שהיו דיניו: "ו"ט' הל. "ממכרן ממכר -  )...אם אין משלמים אותו(הקצוב 
 :מ"מ ( ובא זה ונתן מס שעליה למלך ואכל פירותיה...תהיה השדה לנותן המס - השדה  המס שעל

, "אין זה גזל - )המלך תנמ ערפו צמועב החזיק השז אלא, םולע ממכר המלך גזבר מכרו כשלא
וכן מלך שגזר שכל מי שיתן מס הקצוב על : "ז"ט' הל. ולםע ממכר הדהש לו נמכר אם שכן- כל-ולא

הרי זה עובד בו יותר  - ובא ישראל ונתן המס שעל ישראל זה העני ,האיש ישתעבד בזה שלא נתן
 וכן אם ,מותר לעבור עליו -נות של בעלי בתים ועשה מהן גשר מלך שכרת איל: "ז"י' להו ..."מדי

 אובבב".  שדין המלך דין, וכן כל כיוצא בזה,מותר ליהנות בה -הרס בתים ועשאן דרך או חומה 
 לשכ היינו, "לכרגא בדיעשתמ אדכד רישע אפילו" כי המלך דין היה אםש, ענקב' א ח"נ בתרא

 והמלך, הד זבובשע םכירימ ונא - סהמ כוםלס ראשון ודבעשב למלך בדועשתי במס ביםהחיי נכסי
 חלק את בהם יורש הבכור אין ולפיכך, )'א ו"מ יבמות' ר( סהמ תשלום דע בנכסים מוחזק נחשב
  .ותבכור

 היה, למשל ,ט"קע 'יס, מילר ןהכה ליואל "רבמעו מזרח גאוני בותשות"ב :ממשית דוגמה ודעו
 ובנה וןעשמ דמע םלימי. וביתאת  חריבהו גורהל המלך והוציאֹו ברצח והומהאשיש בןראוב עשהמ
 תלויה וןעשמ של ותון זכשאי, השיב הדבר לע אלשנש רבה. יןלד ראובן תאלמנ ותעבתו הבית תא

 ,טליוק דיני לאד, )שותפנב( דין דיניהם אין ידאו"ש, לא או דיןכ להורג הוצא ראובן םא בכך כלל
 אם היא האלהש אלא, "שקר דיע כלם םוה, םדיהע לע םכיסומו, ישראל ש"כו, ןעצמל םה ילוואפ

. ביתו את ולקחת זורלח רשיליו מניחים אין מיתה אדם תחייבנ נםמא שכאשר הוא המלכות נהגמ
 דינם ודאי בזה לאשה, ותאדמלכ בדיני היורשים ןע מקפהו שרשהמג עמשמ -  הוא כך מתבא אם
 רק ביתה את החריבוש אלא, כן המלך דין יה הלא לא אם אבל; העתבי שום יםשליור דוע ןואי, דין



 מן קלתסלה ליועו הוא גזלן וןעששמ הרי - זורחמל ורשים היאת בכעיש חוק היה ולא ,שונע בתור
 בחשבון נכנסים אינם והגינות צדק בדבר שלנו יבייםטסוביק שיקוליםש ,ןמכא. ינונב בדמי המגרש

 זו נותרהכל ריקיעח הטעם באמתשו, תאדמלכו דינא יפ- לע ועשנקב משפטיות דותעובב נוהכרת
  .ןלשנות ינרוקע באופן םיכולי אנו ןשאי תובדועב נותחשבוהת הוא

  31' עמ[

לתובע  םקנימ אנחנו ונמצאנ מהן באחת לא שאף הוא הללו הדוגמאות כלמ לסכם ניתןעוד דבר ש
 ראשכ רק ;דמלכותא אדינ לש הצבורי המשפט פי-לע לקבלן זכות לו שיש משום ריאליות זכויות

 כבר והוקנ הריאליות ויותוהזכ ,תייבטּונסטיטקו פעולה ידי-לע העשלמ ברכ לעופה דמלכותא דינא
 חורג ונאי בתרא בבאשב נכסיםשעבוד ה גם. שויע ה שנעשהשמ בדע-ידב אמרנו - טיהפר דםלא

 גם יהא ולו, בודעהש את למלך קנההמ תייבנסטיטּוטקו הוראה היתה םש גם ישהר, זו מבחינה
 וםשמ שגרמה את נועקהפ אנחנו לא: הדין בהפקעה אהוו .המדינה לכל כללית אחת הארהו יאהש

 לחזור לאש היורשים לע המוטל וראיסה ידי-כבר על עפקוה המגרש אאל, ועקיפלה הוא ד"שד
 שלשמ יםבא הם אין; בלבד סיכום הם אלה דברים - .עבד- דיב זו דהובע נושראי רק ואנחנו, ואלי
  .אשהי מסקנה שום

 ה"ם בפ"רמבה של וסברה את לסתור טהנו בתרא בבאמ המוגמהד 10רואים אנו עתה ברכ, עם זאת
 לך שהמםזוכה בו משו המלך ןמ םענשי-וןממ הקונה כי אומר הוא םשש, ג"י' הל הדואב להזג' הל

 בהסבר. הזכ -  והזוכה ממנ לכו, ההפקר מן הזוכ והמלך, קרכהפ יתנעש והיא החצר את עהפקי
 ולפי )ה"נ ב"ב לע תצקובשיטה מ 'ר( הפקר ד"בי הפקר ןניעל קשרב ילעל נתקלנו ברכ כזהש

 ,עקיפלה כוח רק ונינידב יש מלךל: נכסים תעהפקב אלא אמור ד"דד הכלל אין תזאה התיאוריה
 הזכות את עפקיהל הכוח לאה אלין א -  מתימר להקנות ההוא אהנההק םוג, להקנות לא אבל

 אינו הוא גם -ון ידהנ ןוממב להחזיק המלך מן שיש לו רשות זה באמשו ,קרפבה זיקהחל הכללית
 השעשהמ יוצא זה לפי. קרפבה מחזיק שהוא מכוח החזקה אאל, ד"דד מכוח כהזו
 טנןפשמ ידי-לע בתתוכמה בצורה דוקא רךעהל בד חיי"מטעם ד ןממוב הזכיה לי שיבנסטיטּוטקוה

, ההפקר מן זכיה ולםעל זה לפי היא ד"דד םמטע הזכיהש ומאחר; ובמכירים  ונא אין אחרת, ושלנ
בענין  ,אולם. החזק סתתפי לםועל הוא זה ניןעב ודיני-לע דרשהנ ייבנסטיטּוטקוה השהמעש הרי
מכוח ,  במישריןיםנכסב ריאלית זכות למלך ישש בברור םרואי אנו רגאכל יעבדתמש דאדכ ישער

 מן דלב וזה; עצמו החוק כוחמ, מכללא ילופא או, צמועל נותולהק מצוה שהוא קנאההה-וצ
 לטובת ץרוב אין השעבוד באמתש נאמר םא, בהכרח וז תיאוריה לפי בו בךסתשנ הנורא ולפהפל

 ףסנו. המס לוםעד תש" שוטף הפקר"ב לךמה לטובת םה מופקרים שהנכסים אלא, במישרין המלך
 הגבאיה שחזק ה-? גבאי הנגבה על ידי סמ של ינוד יהיה מה וז תיאוריה לפי לשאול יש  כךלע

  אלוחש שאמנם, למלך ונהתק לא מוןמב יחזיק

  32' עמ[

שליחות  אין הקנאה יןנעשל יןהד ארנש ובכן, פקעהבה ראומ והה? א"אבל בד, דמלכא כמלכא
 ענוס אם, ועתה ;גבאיה ידי-לע שיוצא דע או המלך לידי עיגיד שע הפקר שארנ וןהממו ,ם"לעכו

 מן וזכה פסת ,שתפס מידו ימ -  למלך נשק , למשל,בו נותלק כדי ץארל- לחוצה זה בממון גבאיה
 להפליג יםיכצר ו אנ יןאלא שא ,הלןל שנראה פיכ ,חל המלך לש ורוסיא אין ל"בחו ישהר, ההפקר

 הגמרא וןשל. אליהם ביאנוהלזו עלולה  שתיאוריה מוצא וללא ספור ללא יםבסורדאוב יםפלפולב
 נדרשהי יבנסטיטּוטקוה מעשההש אןמכ לנוויוצא  ,במישרין בודעשב הכזו שהמלך מוכיחה ב"בב

 העשמ הוא כותאמלד באדי של בוריהצ מטעם המשפט אליותריה ותיזכוה קניתלה ונפטשמ ידי-לע
 כוח זה שהעלמ יש אם להבד בלי, ועצמ דמלכותא ינאדמטעם  קנהמ וחל כעב והוא תוקף ול שיש

 זכויות של תחולפ, הקנייהב והן העקהפב ןה רמוא ד"דד שהכלל עשמומ; אל או ושלנ ינודינב
 הנידון ניןעב בחשבון אלבו זה יפל ותולכי ריותהעב קכיןה יכדר .הצבורי טהמשפ םעמטע ריאליות

 ד"ד םמטע ריאליות תכויוזב מכירים נושא בלבד זו לא םבהש מקרים שיש, לבסוף נסיק אם רק
  .ד"ד םעטמ ןלרכש שיתאי תכוז לו שיש למי ריאליות זכויות צמנועב מקנים לא שאנוא ,דבע- בדי
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. יםמסכת נדר דרך ונא באים ד"ד של צבוריה המשפט םעטמ יותשהאי בותחווה ותויכהז עיתב לא
 את המס תהבא לגבו המלך מוכסל לשקר עבהשל אסור יכ יםדלומ נוא 'א ח"כ ריםנדב גמראב
הרי ש , פרטיותתיואיש בזכויות אלא גם, עצמו ךהמל בזכויות רק לא ניןע כאן כולנ שי. דיןכ
 והשאלה; יטהפר ויהיה רכוש שיגבה לכו, המלך ןמ מסה את ברכ השקנ רכחו כסבמו אהו וברמדה

לם או. לא או ד"בד ולהמגיע  קצובה םכוהס את ול תגבולה או לםלש ונא חייבים האם היא
 אריתבב ונל שי יותר קניספ רמקו. לשלם חובהל ברורה יהאיר יןידע איננו לשקר שבעלה ורסאיה

 רמות :יבאקע' ר םשומ אומר וןעשמ' ר .את המכס להבריח ורסא ":'א ג"יק קמא בבבא המובאת
 את בהסימ היא אלא ,כמי ההלכ האלשה ורבירלנכנסת  הנאי שם הגמרא ."סמכה את להבריח

 הלובש אין אם כלאים ושללב רתמוש סבר באקיע' ר: לאמור ,כלאים ניןע לע קיבאע' ר דברי
 רכש שהוא מוכס ביגל אבל, כסהמ את ושלבב חברילה כגון, ילענין צדד אלא, שללבו דוקא וןתכומ

 פסק אממיל זה והרי; מנומ חלהברי ורשאס קיבאע' ר םגמסכים  - אאומרת הגמר -ד "ד משום
 וקנותמה יותשיא וחובות בזכויות םג מכירים ונשא ומכאן, ול שלםל םבייחי  שלכל הדעות ההלכ

 אלמלא, שבדבר קרוןהע את לפטור יםיכול היינו בזה. ד"ד של וריבהצ משפטה םאו מוטלות מטע
 ההלל להצד המוסרי ש לגבי יתעקרונ חשיבות לושיש  לדיון כך- רחא מיד מפליגה הוגיסה היתה

  .ילעל במקצת ליועמדנו ע ברשכ, ד"דד

  ,לשמוא של ותרמאמ הליע שהמק והיא 'ב ז"כ נדריםמ המשנה את גיהוסה האבימ שוב

  33' עמ[

 תיםהש :ימתותאוק שלש עםפה לנו יש ,ןאכ דע ראינוש יכפ, מתותיקאו יבל במקום שתא
 במוכס :אשי בר לש תשלישי אוקימתאו, מאליו דהעומ מוכסוב קצבה ול שאין כסבמו, הקודמות

 וממילא משמע ,ממנו להבריח דיכ קרשל לו עבשלה רמות - ם"עכו המוכס םא היינו; ם"וכע
 וחובות בזכויות מכירים ונא יןאש מרלו אשי בא רב אין: טופש הוא הדבר. וממנ להבריח ותרשמ
 ראומ אהו מילאמ - דוקא ם"מעכו להבריח מתיר שהוא מה דיי-לע, הפךל אלא, ד"ד טעממ ותשאי
. כופר ישא רב אין ם"ועכה מוכסה שלהאישית  בזכותו וגם; יהודי רכחו-סממוכ להבריח רואסש

 ביחסים ובכן, ותהזכ צדב ולא החובה דבצ, כאמור ,שהדג תא שם עבריה המשפטש רחאמ אלא
 חנהמו טעםהש הרי, רידאג השליליים המשפטיים ביחסים אול החיוביים םרייסוהמ- םייטשפמה

 רמוא, אמנם: גוי יפלכ אהי החובה רכאש גפ כוחו -  "הואכי אחיך " ,הללו היחסים כל לם שביסוד
 בין בברית מךע ורשק אינו ויגה רשא, לך בלא, לגוי לו דא ישגריזכות משפטית  ,בריהע המשפט

 ;זכותו גם תפרופמת אלממיו ,כלפיו חובה שום אין ,ישראל צחנו הגאולה שאיפת להבתרים ש
 אשל ולהקפיד לארשי דבוכ לע ורשמל חובה, םולפני הברית מן רק אהי ךל ששי היחידה החובה

 רק היא אלא, לוהיא באה  צמוע ותזכב אל - ם"כועל שיש והזכות, םבגויי ונקו שםו ושמ חללתי
 ם"ועכה מן להפטר יכולואם אתה  ;ךיאחול עצמךל חב שאתה הזאת הבחוה מן פן בלבד רפלקס

 איננה, ותממש כל חסרת תארשנש, וישל הג וזכות ,וממילא, ךתחוב ידי תאצי - םהש חילול בלי
 ברו ,היא תותרמ ,םהש חילול כשאין, גוי של הלואתו תעקפשה רבא פסק זה לפי. ודת עכוז םשו
 חילול בלי ידוהיה מנומ נפטר אם רשא, ם"וכע סוכמ להפרטי ש המקרה לע זה רחב כלל החל ישא

, המלה של המצומצם השלילי במובן משפטית יבותשח כמעט אין הזה יןלכל הענ .צאי הרי םהש
 וםשמ שי הגלוי כחשב כי, לו להתכחש אסור - אותה עותוב זכותו לע עדיו ם"העכו אם רישה

כטענת הגנה  בלתקלה ולכי מסוים השעמ תעב השם חילול חוסר ,כמובן ,אין ולםעול; חילול השם
 לש וכותזביטול  .עמפרללת עופ דברְב  םהש חילול של התגלותו יכ, מעשה אותו לגבי יתטפמש

 ברור ידלי ולםעל באים שאינם םרימקב קר, השעלמ, אפוא תכןי השם חילול רסחו שוםמ ם"וכע
-לעוב ם"וכע לש כוחומ מישהו מהם בא שראכ, דיםוהי ישנ בין ותעביתב - קיפיןעב או ,ישפטמ

 רק, הרקיעב ,אפוא הבעיה היא .ההוא ם"מן העכו תמטלהש ההי יכול ש,יחמוכו ןטוע דברו
 עיההב לד עמועל ונא חייבים ולפיכך, המוסר את כולל וטנפשמ אולם, בלבד ופילוסופית ריתסמו
  . הז בהקשר גם

 יאהאלא , תרוהאח ותקימתהאו לע חולקת ישא רב של אקימתאוה אין דברים של םשוטפ יפ-לע
  הפשוטה היבהס ןמ' א ג"קי אקמ בבבא המשנה לה עיבוהס ולא, ןהליע היפמוס

  34' עמ[



 ם"כועש רומא איש ואין, ד"ד יפ- לע ונשהוק ריאליות בזכויות רק מדובר שם: לשם נינהע יןשא
 ובין מסה חייב בין מתווך ם"כוע חוכר אין םא שגם, ברור זה לפי. הוא גזלן ולםעול קנין לו אין

 גבאי י"ע אם ובין כ"ע גבאי י"ע אם ןבי, ןרישיבמ המלך בשביל להיגבות צריך מסה אלא, המלך
 ותהלוא תעקהפש, צמוע ם"וכעה המלך דע אשי רב של תאקימאוה ולהע זאת- לכב - ברית- ןב
 חובה אותה גםש עומשמ; ברדב השם חילול אין אם מותרת וממנ המכס תחברהש ומכאן, ותרתמ

 םוא, יבותמסב תלויה היא אף -  ד"ד פי-לע כלל-בדרך לנהוג היהודי לע חובהש ,רנושאמ ריתמוס
 אמוב( ן"הר בפרוש  עומדזו נהקמס לע. בכך צמנוע את םמחייבי ונא אין בדבר םשה חילול אין

 קנהמ לענין שאם ''ה -ד "דוכי אמרינן ד: ")א"י' הל ואבדה להזג' הל ה"פ לע למלך-משנה אצל
לגבות  ממונה  אלא שהוא, וכן נמי אם לא קנה אותו, מכס זה חייבים ליתן לו את המכסישראל
אם לא מיראת , מיהו אין ממונה זה רשאי להכריח לישראל חברו לפרוע לו את המכס ;...המכס

 יהיה מ"מ -  נשעי לא אם ואפילו ,שנעוי "הפרוטקציה" היינו שהוא פוחד שמא יוודע דבר(המלכות 

 .11" הא קיימא לן דהפקעת הלואתו שרי-ד לא יהא אלא הלואתו "דנהי דד ,)בדבר םש החילול
 ע"ש לע ה"בהג מובאים ן"הר ודברי, םמימגומג דבריו כי אם, םש משנה - כסף םג מפרש זו חברו
 פלא ןכוא, בדבר מחלוקת ששי עמשמ -  למפה הורדו הדין דברי םא אולם. 'ו 'סע ט"שס' יס מ"חו

 לא - וךסמלאין על מה  יולם עלחולקי אשר עודב, ססיםומבו פשוטים םה ן"רה ירדב יכ ,הוא
  .הפורמלית הבחינה מן, הסוגיה וןבלש ולא, יתנקרועה החינהב מן, יהעבר רבמוס

 ירב אש מרוכשא, סנא ם"עכול אלא עגנו ונאי םהש חילול ניןע שכל, מפרש, למשל, ש"הרא
 - ניתוש; אנס ם"כועב רק אלממי אלא םורימא נםאי דבריו גם - להבריח מותר ם"כוע שממוכס

 תקוסוע תהאוקימתו שתי אותן כי, האחרות תהאוקימתו יתש לע חולקת אשי רב של תאמהאוקי
 אשי רב ואלו, וחוק אמה שהו אפילו חבריהל מותר גזלן יהודי ממוכסש הןמ עומשמ, יהודי מוכסב

' ר( ורסא מיהודי אבל, ברדב השם חילול אין םא ,חוקו את חבריהל ותרמ אנס ם"מעכו שרק סובר
 של בפרושו. ותכמו הלכה - האחרון ואאשר ה שרב ומאחר; )'ח' עס ט"סש' יס מ"חוט לע י"גם ב

, וחוק שהוא מה את לגזול לנו ורסא הגזלן מן כי גם ,נוירכזהוא מש בזה תלעתוה ןמ יש ש"ראה
 דע יההש מה, הז וכנגד; אנס ם"וכעב ישא רב דברי תא קיםהלם דוקא חייבי ונא אין כך םלש אבל

 תלינב הפליה לאיזו זה ברהס דיי-לע הופך תבריעה המוסר פיסתת בכל ויסודי וקמע יוןער הכ
 רמוסה וכמ, יטופוליוסמק תבאמ הוא בריעה רמוסה אם :נפשך ממה כי; בדשחר בל -וחסרת

 ונינאו ,הוא אחד בריהע רהמוס, ישנ מצד, ואם? סנא ויגל אנס יהודי בין ההבדל מה, כביכול יצרהנ
  ניןעל, מקום- כלמ? מרהא לא אשר רהתי המל אשי לרב נוסיף למה - עצבו

  35' עמ[

המקרה  ןחוץ מ -  ומצע ם"עכוה מלךה עד ישא רב לש אוקימתאה את להעמ ש"אין הרא, ההלכה
 ננושאם המלך אי ,ש"הרא לפי וררב -  ניתוש ;ןדי דינו אין ממילא ואז ,סאנ הוא מושהמלך עצ

 תוירא םשהבדבר חילול  יןאם א אפילו ,למלך במישרין הגובה, יהודי גבאימ להבריח אסור, סאנ
 לש תושיט לפי אן דוק"את הר מתרץ שהוא ךכ לע לךמל-השנמ האר המ לאתפמ אני לפיכך. לךמה

 או, 12לעיל כאמור, סותרות תותהאוקימ יןשא רמנא םא ודברי תא יהלום יותר ישהר, ש"ראה
 בין פלוגתא אמנם רואה שגם הוא, ף"הרי לא נותנופלה ךירמלך צל-נהשהמ היה לפחות

, ןכא. דוקא םנא הואש ם"ועכ בדבראת הסייג  סמכני שאינו אלא, אשי רבכ וסקפו, תותמיקוהא
 לעולם -) שמותר להבריח (אמר אשי רב): "ג"ק קי"ב למקובצת ע השיט( ד"באהר כותב זו ברוח

 אם כי ישראל המוכס זה אין אבל ,קצבה לו שיש ודבר ,גזבר שנתמנה או המלך מן שקנה במוכס
 או המלך מן שקנה בין ,מותרת הברחה הלכך ,בעקיפין עליו שבאין דאמר ,ישמעאל וכדרבי ,ם"עכו

 משום היינו ,נמי עקיבא 'לר ואפילו -, שלו והגזבר המלך ,הוא גוי ,נפשך ממה :גזבר שנתמנה
שקיבל  י"ואעפ, כותי סמוכב )ראמ ישא רב(: "י"נ תעד גם ןוכ..." איכא שםה חילול - דעקיפין

 דליכאמותר היכא  תיכו לזדג, וגוזל םא לו לחוש אין - קצוב ברד הוא ואפילו, המלך ןהמכס מ
  ..."השם חילול
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 יהא המלך פיהיאך יתכן דהממונה מד דוע )ן"הר לע החולק ,ך"הרשמ( ש"מו" :ל"ז, לבסוף כותב צמוע ל"המוהלא  
 - )אשונותהר תותמוקיאה לפי, לךמהמטעם  םועומדי בהצק שי לשניהם אם( אסור יהא הקונה וישראל להבריח מותר

 יןשא בדברים לדבר דוע אוסיף הומ, ותרדמ ם"עכו של עמפקי יהאאת חברו ישראל ו גוזל איה :רמקא יאמ דענאי אל
 "...?יח טעם ולא ראל לא הםב



 להאוקימתא ש את מחיל הוא חריםאה שיםרפהמ לכל בניגוד; ם"מבהר טוקנ לחלוטין הגישה שונ
 תקעוסה, המשנה עצמה לע גם אלא, ד"דב תיוהאיש בותחווה ויותכהזת יעב לע רק אל ישא רב

 שמפר הוא: וז לחלוקות זו ע קימתותהאו שלש יןשא סובר הוא זאת םעו, הריאליות בזכויות
 מדועו קצבה לו יןשא סכוהריהו כמ מאמסת ולפיכך, הוא לןזג ם"עכו םסת כי היא ישא רב שדעת

, א"י' הל הדבאו להזג' הל ה"פ(לפרוט מתיבתו  אסורש כשם - ממנו להבריח רמות םתובס, אליומ
 זו חזקה אם דבריו יפ-לא עהו ספק. )'ח' ט סע"שס' סי מ"חוט לע י"וב שם ל"וממ "ול מ"מ' רו

 שטפה מן כן נראה אין אבל. סתרהל רשאפש ומריםוהמפרשים א ההגיון; אל וא תירהסל ניתנת
 יןסמוכ וםש לה אין כי, היא מוזרה זו תפיסתו. )ק"ב לע לוש המשניות שפירו גם' ר( דבריו לש

. םוייג מ עם"המו את בכלל ורסלא צריך היה הוא זו בנקודה קביעם "היה הרמב ולו, בסוגיה
  וגיהבס

  36' עמ[

 ם"אך הרמב .המשנה אל להתיחס אפוא וליםכי ואינם ,םשה חילול יןנעב יאש רב ידבר קשורים
 תקעפה אהי המכס הרי תחרהב כי בברור הסוגיה ןמ שנראה י"פעוא, בכלל זה ניןע מםלמתע

 את גוזל ריחופוסק שהמב ,כלל הלואהה תעקהפ תא זה בהקשר ירמזכ ם"מבהר אין - ותהלוא
 ואינני; אוטומאטי ןפובממון בא ריאלית תכוז למלך יוצרת היתה החיוב הטלת אלוכ, מלךה תמנ
. ורהת דבר איננו רגאכל בדיעתמש אששערי דכד הכלל ,ודעת יפל כי ראינו ירשה, זה לו יןמנ עיוד

 ,)א"י' לה לע( השנמ-ףכס וא ה,הז מסבך ם"את הרמב להוציא המנסה, תיצאשמ היחיד המפרש
 את ורפתוי ם"הרמב ידבר חד עםא בקנה כלשהו שיעלה ולפפל למצוא המ-מאמץב רפשא נםואמ

  .כלל עכנמש אינו השנמ-כסף ונו שלנסי ,םמקו-למכ אך ,האלו יותעבה כל

הולכים גם  יותקבועוב, ן"הר לע חלוק ם"הרמב שגם ברור ,פקוקהמפ ולפלפה ללא, אופן בכל
 אבל ,בהקשר זה ם"וכעה את בכלל מנםא מזכיר ונאי )'ח ט"שס מ"וח( ורהט. רוךע-לחןשו ורהט

 מחלוקת. אצל המימוני כפי שהיה ם"וכעה חוזר ע"בשו, ם"הרמב תכדע רבה שדעת, פרשמ םש י"ב
ן מ םמושפעיה ,קיםוספה מן חלקש או: יםהדרכ שתימ תאח לע להסביר אפשר זו

 מונחה את הרעיון ודע סותפ לא, םלסוהא הנצרות, הקלאסית המסורת לש יותטליפוומסהקו
 בתורת" רבריב מוסר ידישר"כ הםל ראהשנ ממה תחררשלה וביקשו םהש חילול ניןע ביסוד

" טפורסלאק ןיוער" הז איןש, בצדק וזה, ברוס אלא, ניןתפסו את הע גם סותפ שהם או ,ישראל
 רבותינו רובא כידוע( תצורהא-מיע לש שוקה אל םהש לחילול חשש להורידו ללא שרשאפ ןויעור

 היחכהו סוף-סוף אבל, אהי מהדילֶ  אכן, שכמובן אלא. )ם"וכעל התורה דלימו ענין זה את בגלל
העברי המקורי  המוסר את, המלומדים מן לא אף ,חשש ללא ליםעהל גם רשאפ-איש ההיסטוריה

 הכהל, יםתלמוד ופוסק -היה י רכאש הדבר יהיה. יםעבוצ א"ע לש תרבות לע יהודים ולחנך

  .13אהי ברורה כההל םעוהפ ,תלמודכ

 ראינו. דמלכותא נאדי לש צבוריט הפמשה םעמט יותשהאי ותבחוהו הזכויות תיבעל אפואנחזור 
  רהובצ םג יריםמכ שאנו עומשמ, ןאות יליםומפע בהן יםמכיר ושאנ

  37' עמ[

 שתפסו טוןשלב היה מעשה, ב"תרי' סי ,למשל ,א"בשרה תשובתב. וצרונ ןהשבה  תייבנסטיטוטקו
 עשירית מכל שהיה מקבל ודיהי פקיד היה שםו. עידו בסך ומע ה ונתפשרלילע דבר לע ודיליה

. ודיהי אותולהסכום  תעשירי יתן וןשהניד תמנ לע הפעם גם רשהתפ וןהשלטו, ירעבש נשיםעה
 חובותיו מבעלי אחד השלטון העמיד כאלו אלא זה אין"ו, ד"דד אןכ ואנ שאומרים סקפ א"בהרש
 דעמהו אלוכ רכש הוא החיוב, ונייה "לפלוני תנהו - בידך לי שיש מנה :לו ואומר הענוש זה אצל

  .ודינינב השרכ היאה שורצב
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 ותשונ ותאחר שמובאות דע, ג"יק ק"ב למ ע"שב מוצאים ונא, לכאורה, לכה תעד לע המחלוקת את לישבנסיון  
 בדרכי גדורים שאינם ,הקדומים האלילים מעובדי המוכס היה :ל"וז ל"ז המאירי הרב כתב פסק ולענין: "ותרתוסו

 שהוא כל הא. ..כך על מקפידין אין - השם חילול ולא גמור גזל כאן ואין הואיל - המכס את ממנו והבריח ,הדתות
 ,זה בכלל אינם - מאמונתנו רחוקה שאמונתם י"אעפ ,צד איזה על האלהות ועובדי הדתות בדרכי הגדורים מעממין

 .יודע מה הוא סח י איננ-ם סבורים כך רבי קיםסושפ י"אך אעפ..." אלו לדברים גמור כישראל הן הרי אלא



 דבר תורה ,מובןכ, איננו הז כלל". אכמלכ לכאדמ לוחאש" כללה גם מן ונל מסקנה דומה עולה
 של חוילשבבמישהו כ רהכיל ,מובןכ, וליםכי ונא אין: אכותלדמ בדינא תלוי הוא אלא ,ריןמישב
 ונא אומרים זו דרך על, והנה .מוצעב בו ומכיר יונדי יפ-לע ושלוח והינמ המלך ןכ-אם-לאא, מלךה

. ם"וכעל שליחות אין כי הוא מלכתחילה יןשהד פי- לע-ףא". לכאכמ אכלדמ אחלוש" דבע- בדי
 אדינב חובה או ותכז של תהירצי לגבי האישי לענין הכושר םג אלא, ורהצה ניןעב רק לאש אןמכ

 הוא הדבר מסויימת למידה עד, אמנם. ודינינ רחא ולא, הדין הנכרי רחא ונא הולכים דמלכותא
 שום לראות ולכי ד"ד אין ממילא - ניהםידב צעבאמ ישיתא אם יש פסלות ישהר, מאליו מובן
 האישי בכושר אנו מסתפקים אם לשאול יהה רשאפ ייןדע אבל; פיו- לעזכות שנוצרה  או החוב
 לע שהתשובה מרלו הנרא. ונבדיני ישאי כושר גםשיהיה  דוקא אנו יםשדור ובדיניהם א ששי

 ומסקנה זש ומסתבר. ם"וכע לךמ של וליחשב יריםמכ ושאנ המ לאור - שלילית  היאושאלה ז
 ינבש אך ;ליותזכויות ריא לגבי םג אאל ,אישיות וזכויות חובות לגבי רק לאפה י להיות ריךצ כוחה

 הכפיפות יכלל ידי- להאישי ע רשוכה דין בדבר תנונקמס ,ןובכמ, מוגבלת יחד גם השטחים
  .הבא בפרק םליהע דומענ אשר ,תאוכלמד אנלדי תינקרוהע

 גם ורהשק והיא, הגדרתן אלתלש שייכת ד"דמש בותחווה הזכויות את יליםעפמ אנו יצדכ היהבע
  .םבריהד בהמשך לחוד דמוענ היועל ,חרותא יותעבב

 

  תחולתול תפיפוכוה ד"ד כחתהו. ה
 לאואמרתו של שמ תלעהפל םרידג ישנ לע גם דומעל אנו וליםכי ד"ד םשמטע מסים לדיניבקשר 

 .מעשהל נופטבמש

תלויה בדינא  יותהל לולהע שזכותו הדין-לעלב וןעטל ייןהד לע מוטל םאה: ליתהנ עיהב לכ- קודם
 ןפבאו ,וותומפעילים א ּבֹו יריםמכ שאנו המידב, ד"ד שהענ האם - אחרות במלים או, דמלכותא

  העובדות ןמ דהבוע הוא אלא יןא מאש או, ונינימד קחלטומאטי או

  38'עמ[

 רבותינו את מצאתי לא, והנה? תוכחמ הנאי או תנטענ הנאי אשרכ בה מתחשבים ד"בי אין שרא
 של החותפה במידה רק לא, כנראה, הוא לכך םעטוה, בכלל וז אלהש לע םדעת את יםנותנ

 דינא ראש תונויההתדי בורש דהובעב כל- קודם אלא, ושלנ הדיון בסדרי המקובלת םזפורמלי
 טשפמ"ב אהו שהדבר כמו, נותוש ארצות ינפ לע ותערמשת היו לא ןהב ורבעהיה מ דמלכותא

 המלכות דין את ראש ןמצע הארצות אותן בתוך התנהלו אלא ,הגויים אצל" הפרטי לאומי-ןביה
 בלי אפילו, צמועב כלל בדרך עיד ןיידוה, לרוב, שוטותפ יוה תיועהב. ילעלהפ חוץנ היה ןהשל
 היא היעבה, םאול. ןידוהנ בענין וצבאר דמלכותא דינא הומ, רייםהנכ החוקים לספרי יזקקש
ה נעתרתש תיועבשה ויתכן יתכן ונלאצ גם שהרי, נושפטבמ גם אלא םכרינה במשפטי רק לא, עיהב
 חבר רק ;ולםעבש החוקים לכב להתמצא חייב יןיהדש לומר וקשה, וארצות ימים פני לע
פט המש ןשאי, נםאמ, הוא ודאי .הפשוט השופט כן לא אבל ,שוןל עיםשב דעתל צריך דריןסנהה
, מקום-מכל אבל, למשל, האנגלי המשפט כמו ךכ- לכ רב םליזפורמ זה יןענב לחייב יכול בריעה

, מכבר לנו בעין ישש מקורות לסס עמבו יותהל יצטרך וןוהפתר ,להמצא הזמן במשך חייב פתרון
  .זה בכיוון חשיבות ליבע דיםחא רמזים ונל שי ואכן

 וחזקת כל ממונן מן ,אדם שחזקתן גזלניןבני : "ם"רמבה כותב' ט' לה דהואב גזלה' לה ח"בפ
 ם"הרמב של יתריקעה נהוושהכ ודאי - ..." כגון המוכסין, מפני שמלאכתן מלאכת גזלנין,הגזל
 יכ ןעוטו סהמוכ בא שאם םג הוא םהדברי שפרו אבל, ובתצק לע וברע כסמו סתםש לומר היא

 בהקשר. כלום ולא ד"דול לו איןשמן החזקה  ,לןזג תחזקמ בכך יצא לא ןדייע - בא הוא ד"ד מכוח
 ןמ ונהנידה הבאהה בהשראת - תיונוארנופרק מסים  בראש, ילעל שאמרתי מה ירהזכל יש זה
 דרסומ שאינו משפטי אופי לעב שהעמ כל, שמלכתחילה ,מסתבר ראמהג מלשון כי -  ם"רמבה
 של ראותה מנקודת הברע ההומ שהוא או ודומיס לטבובטל ומ ואה ישראל משפטב לחיוב ראשמ

 הדברים למכ ההגיונית והמסקנה; ד"דד ללהכ את ליוע להחילמקום  שימצא דע - שלנו המשפט
  .היהרא ליועו, מחברו מוציא הואד "על דד ךסתמשמ שמי היא הללו



 ואמר , המלךאבל מכס שפסקֹו: "א"י' הלב ם"רמבה רמאו זה בכיוון יותר מפורשים דברים
 שאדם זה נאמן ואינו מוסיף ונודע ,ראל לגבות חלק זה למלך והעמיד מוכס יש, דבר קצוב...שיקח

 בנאמנות וראשונהבראש  ,םאמנ, מדובר כאן..." כלום על מה שגזר המלך אינו בחזקת גזלן
-בדרך אמןנ דנן המוכסש רק אללדעת  ונא צריכים; בלבד אישית בנאמנות רק לא - אבל, אישית

 לא נגדו היא קהזהח זה ניןעשב רבתומס, מלךה רזשג מה לע םלוכ מוסיף שאינו גם אלא, כלל
 לע - המלך זרג מה בדיוק יםעדיו ואנ יןא שאם עמשמו, הכללית נאמנותו ניןעב מאשר פחות

  .זהה רדבב גם ההוכחה מוטלת סוכהמ

  39' עמ[

 אותכרע של םנאמנות יבלג ם"במהר מדתעמ ונל יוצא" עונוד "חנהמו את שלפר שי כך כןאש
 כאותרע :שפיר ם"מברה; "דאשוח מקבלי דלא כאותרע ודוקא "זה יןענב סגור ף"הרי: הגויים

 ןוכ: "פוסק אהו זה שפירו יפ-לעו, )'ב' י גטין לע יוקבפס ש"הרא' ר( שוחדא מקבלי דלא ןל עידדי
 דוקא התכוון ם"רמבה אם ודעי אינני "...םביוככ יובדעה ואל לעדי ישראל ע שיעידוצריכין 

 מכלל תצאּו מםעדי העדאת ןאיש ברור םמקו-מכל אך, ל"נה א"י' להב בדבריו גם דיםעאת דעהל
 הוא ברור אם: "ב"נ' יס וףס, לובלין ם"רהמ תובתשב, למשל ,ונל שי זו ברוח ףוסנ רמז. אפשרות

 -  לחודיה במסירה ...ודובעשו ח"טשה קנהנ, ח"טש רהמוכ שכל םניהבדי וסהנימ האלו תבארצוש
 סטה לא רושולא כרינה הנימוס ררהתב לאש מןז לכ אבל...". ח"טבש וזכה ,ליה ןנינדיי ןניהבדי

 השאלב קרוןעה את עקבול ידכ םפיקיסמ ללוה הדברים ל שכלי מהנד. ורהת מדין ם"מהר

  .14ןייעד יםעלמנ טיהרשפ גם יהא ולו, נהידוהנ

 אני זה ניןעב. כללב דמלכותא אדינל כפוף שהוא םדא לע ומריםא ונא ימת היא שניה אלהש
 ,מיוחד רקבפ הלןל דמועא םנכריב ד"דד ללהכ תחולת לע; יולג ודיהי יןן כבר בלהבחי םצריכי

  .בלבד ראליש-בני לגבי רק יהעהב את ואפא נתחנ התעו

 כי אם, דיםדוב יםשמפור קורותמ אאל יצאתמ אל, ל"הנ תיהנהל יהעהב לע וכמ, וז יהעב ם עלג
 היה כי, וררהנתע ולא כמעט להאהש: יהזכרת שכבר צמהע סיבה ומאותה, יותר יםשרמפוו רבים

, בה וררש הדיןש העצמ רץהא אותה תוךב שישבו יהודים לע ובר יפ-לע ד"ד את ליעפלה חוץנ
 הזה ברדה עצםב, אכן. תרותי ירותקבח צורך ללא, זהה דיןל יפותכפה תא על גבם ושהרגי ולוהל
 תא מילאמ וקיבל אתכולמ התאו בן ואשה ימ לע חל תאכודמל אדינ: מה-פתרון משום ברכ יש

 ל ע- םממקוב לדור באה לכל הוא עקבו ןדיש יוןכ" :ח"קל' יס ג"ח, ץ"בשבת רשנאמ וכפי, החוקי
  ."םש דר יןד אותו בודעש

 איןש יל מע חלד "ד ןשאי ברור םנאמ: וללשא שי הריש, תוםס הוא זה ינקרוע פתרון, ןכ-פי-לע-ףא
 ד"ד את קם רואליש ן אנואי שמלכתחילה ל"הנ ריםהדב ןם מג ונראה, וליע מוצע למחי יןד אותו

  מבחינה ברדה את בודקים ונא אלא, לו ףכפו ימו ימ צמוע

  40' עמ[

 - ךהאיש כ ס עצמוכנישהמ, בדע-ידב אבל; לא אם ןדי אותו ולעב עצמו סהכני האיש אם, עובדתית
 או, הארץ מן הציאי ייד-לע, צמוע תדע לע זאתה ובדהעה את ולהפוך זורחל גם ולכי הוא האם

 מן אותו פוטר ןדי אותו איןש ןזמ כל, דמלכותא דינא לאותו ףפוכ ארשנ הוא בצאתו גם מאש
 ישת בין שתפורהכרעה מ ?פטרשי דע לו נאמן להשאר, צמוע לע )אולי( לקח ראש בודעשה

 במשפטי ורק, מודרנית היא יההבע כל שהרי, במקורותינו למצוא כלנו שלא ןמוב האפשרויות
 עניןל הישיבה םמקו אחר או ינותנתה רחא ללכת יש אם לה בשאכמתסתמ היא םישידהח כרנה
 פתרוןב ממילא טנושפמ נקט, שניים בין לבחור צורך סרמחו, אולם. יטהפר לאומי-הבין משפטה
, העת גם קימא-בר הוא זה תרוןלי שפ ונדמה, ומיד תיכף נראהש פיכ, יבהשהי מקום רךד לע
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 ןעשטו ימו, ד"דב סתוסם מבתעתביא שהי החזקה - םיעתובה םה לוחוש או ועצמ השלטון רשא שכיתכן ,כ"פעא 
 את להשוות יש כי, ברורה הכהל זו אין ךא; ג"קל' סי, וייל קבעי ר"הרמ תשובת, למשל ,'ר( ההוכחה ליוע ההפך את

 .)ה"הגב' י' סע ח"ער' סי מ"וחע "בש רמשנא מה שם עם ןיתנהטעם ה



 שפטהמ של האחרים קרונותעה אחד עם נהבק ולהע הוא יכ, יהנהש האפשרות הוררתעכשה

 .15ראלשי-ינלב ענוגש במה לפחות, רחהא לפתרון בניגוד, בריעה

 תורולנו מק יש זה כנגד אבל, יםעטמו הם שלפנינו ניןעב הדנים יםשהמפור קורותשהמ אמרתי
 אחד  עניןיןשהענ נותנת תדעה. בו החבר היהודי לע הקהל דין לש ותלוחת לגדרי חסבי למכביר

 תפטימש אסמכתאיש לנו  םא רק היא והשאלה ,םיניהד ירטבפ הרי וןרקעב לא, אמנם, אם -  הוא
  ילעל ראינו כבר, הנהו. הללו םירישעה המקורות אל רגש תשמשש

  41' עמ[

, הקהל יןם לענג ממילא ובכן ,הפקר ד"בי הפקרן ניעל ד"דד תיעב את בפרוש השמדמ ימ שיש
 האותב בדיוק הגשר את מהויםה םיעטהמקו המקורות םבאות השתמשל יכולים אין זו ובחסות

 .ןאכ דיםעומ ונא ליהשע להשא

 ,תראב וזלהג פרק, כימרדבה ם"הרמ לתשובה ש וייל קבעי ר"מהר ביאמ יותבומתשו א"פ' בסי
 המלך רביהע יםלימ. בשותפות סמה את יםמשלמ היוש, אחת תלכומב ביהודים המעש: לאמור

 לגבי להשבט וא ייןדע קיימת סמה בתשלום פותותשה אם להשאה וררהנתעו, לבנו ותכומלמ קחל
 אאל ותפנשת לא" יכ, הוא שוטפ דבר כי יבשה רבה. המלך שלטון מתחת שיצאו הודיםי םתאו
 - ידו תחתמ וצאי םא אבל, ובדע מסל לוש שהם מןז לכו תחתיו ריםדו למלך עודםב םדישועבמ
 לאלמכ רק מנהמ ללמוד נום אוליכוי ,ירהשי תשובה ואין ז וניננע גביל ".ותפנשת אל הכיד דעתאא

 להטיל חכו דעו לו ואין ודע לו בדיםעומש הם יןא אילממ המלך תחת דרים היהודים ודע אין שאם
 יןענה לגבי זו שובהמת יקמס וייל ביעק ר"שמהר המב ונלש י שיםפורמ םדברי אבל; ליהםע סמ
 כל שיתן - ותולדנ יבואו שאם "ירוע ינלב רשנד, בריאט למבני קה ,בןראוב המעש. לפניו אובמה
 ר"הרמ". דותלוהנ לע "כבועל "ירוניםעה" ושיקבו שםמ דירתו קרלימים ע ."הקצוב המס לפי חדא
 להם רשלא נד הוא וכחמד אאומדנ כי, כבועל יכולים אין הםש ל"מהתשובה הנ הסיק וייל קבעי

 ותרשמ יצא ראובןד כיון", משם דירתו קרשע לאחר, עתהו, מהםע יושב כל זמן שהוא אלא תנולדו
 שהוא אלא כל זמן ולדותנה לע הקהל דנג בדנשתע לא - ... ליוע להמשמ םלה ואין ,יגמרלהעירונים 

 לש וכפיפות יניד) א :זו מתשובה לנו ולותע מסקנות שלשו ".םמש דירתו קרשע לאחר אול, םש דר
השלטון  ידתחת  היבשבי מותנית זו ותכפיפ) ב; הקהל לדין ופותכפי לדיני שוים ד"לד יהודי

 מסקנה. השלטון יד מתחת האיש ומוציא עצמ יבתושי של גמורה הקירע ידי-לע רק )ג; הנידון
 בל עלא, אחריה םג קיימות נשארותלפני העקירה  להיווצר פיקושהס אישיות ותחובהיא ש יתערבי
 .להלן לחוד מודנע זה דבר

 א"י' סי ובהבתש ן"הר? ד"ד או הקהל ולע תחת האיש את סהינכמה מספקת ישיבה אמהי אפו
, ןהליקיימין ע םוח, הנהגותו חוקים ביניהם להתקין יכולין ירעה שבני ספק אין: "ל"ז, ותבכ

, ליוע העבית להם יהיה כי גם, לא - לבני עיר אחרת  לבא, םירע בני קראיםשנ לאותן קאודומיהו 
 זה אם ייןעל צריך זה בנידון אבל? קהלם ימבכ ושאינ יוןכ, קיצתו ל עעסילה להם שי כוח יזהדא

שהוא  מעשה מוכיח - שיעשה לשכ רואים ושאנ לפי - .לאו כבני עירם אם ידוןנ שהא שם שנשא
, שםל ייןעד שהה שלא י"פעאו, מבני העיר ראלתל קרא נ- ירעה הותאב הדיר שם עלקבו הרוצ
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 אבל. זה דין הולחבתש הם מן העובדלעלהת יכולים ונא שאין ימפנ רקיעב דמלכותא אנלדי ףכפו דיוהיהש רתימא 
 ליהע תות דעמיכוס לגביו כוחה רכאש ףא זרה למלכות ובכפיפות בנאמנות קשור להשאר ולכי שהיהודי נאמר אם

 הזיקה תא הטבע מעצם ותרתסה מדינית-מוסרית בזיקה אותו ריםשקו ו נמצאנ- אובייקטיבית ובדהע להיות פסקו
' ב ז"עב מרנא, "מלכות אלא לאום אין. "ישראל למלכות הזיקה - ליהודי להיות היכולה היחידה יתהמדינ -תרימוסה
 למ ע"ש (יותליועב הניו 'ר ותבכ, )"צלואבים יושה ישראל לע ולא (םה בלבד תומאו ינב לע - המלך חוקי סתם"ו', ב
, החוקי לע ימוסכה אם ואפילו, אמלכותה-ינב צמםע רואים ראליש-ניב איןש - שהדר בדרך גם ולו - עומשמ ,)ב"ב
 אנו אין ל אב,בכך הכרוך כל לע, כרנב יהודי של ותיבשבי להכיר ונא יכוליםש, רנאמ תאחר ןושלוב; תםיומלאו ןניעל

 בלבש דבר שזה - אמלכותד דינא ל החוקים שלדעת עה תמיכס יןענול. ריתנכה" ותיומלאו"ב וא" ותאזרחו"ב מכירים
 לו עקוב נוואי לחזור שהאי שמתכוון םשומ תשכנמ ועת זד-שאם סמיכת, ונל יוצא - הארץ את האיש שיצא אחר

 בארץ ישיבה האיש לו עקב אם אבל; ד"דד ובכן, שכתמנ ד"ד של התחולה תיותובדשגם ע ירה - חרתא בארץ יבהשי
 את מחיב זה אין - בץ שעזארה של ילאיערט" אזרח", פורמלי ןפבא יותהל או, ועצמ לראות יךממש שהוא לאא, אחרת

, ושפרו אין זה דבר. בתוש רק ולא ,רחזא יותהל לוא יכוה י"בא ורק, י"בא אמות' ד ידתמ יש יהודי לכל כי, נוטמשפ
 במידה - שיתכן והיא מטילה עליו ,"אזרחיות"ה בחובות חיב הוא ןתא איהמלכו בֹושת הוא יששהא ןמז-לכש ,ןובמכ

 .ד"שראוי לומר עליהן דד



 נשואין שאין ן"רה סיקמ ולבסוף; "ראלתל ירהוא כאנשי הע ריה -  הירד בית םש קנה אם: כדתנן
  כוונה להשתקע לע םיחיכומ מקוםב

  42' עמ[

 בה גרו שלא ירעב דירה םניוק דםא-בני בור אין :היר ד,יתב לקניית םומיד יןנישואה אין ו,שם
 ש"בהרי. הםב דורל דעתם יןאש במקומות יםנש םשאינו רבהה לבא, בה לדור חפצים הם כ"אא
 ומיד ,דירה-בית שם קנה אלוכ הוא ריה שחוד ב"לי דירה שם רשכש כל: "בכות ב"קל' יס בהתשוב

 יהלא ה ההיא שבעת ראובן רשאמ ומה: "ח"ל' יס תשובהב וייל קבעי ר"רהומ. "ירהע כאנשי הוא
..." השמ ורגל שבא תחילתו לע ופוס יחהוכ דהא, ענהט לאו טענתיה - ...תודיר םש עתקול ועתד

  .יחד גם ואובייקטיבי יבסובייקטי אפוא הואהמבחן 

אותו  םההופכי ,ל"הנ םהתנאי וב תקימוה שלא םבאד ד"מד בחובות כירנ שלא ,כן-אם ברור
 כוחו לאוה ,דותובעב יריםמכ שאנו קרוןעה םע דברה בישתמ דכיצ. ךלמ אותו של ארצוב לתושב

 איםמוצ אנו ךכ לע נהמע? בושת שהאי אין אם אפילו, דהובע הוא וארצל שבא ימ לע המלך לש
 אלא, דבעולש לקחל שותר למלך אין תחרא תמלכו  אלהכמלממ: "ד"תרמ' יס, א"רשבה בתשובת

 ושאר סיםכהמ ןניוכע ,וכך כך ןתי כ"אא ורצבא אדם שום סקעית לאו יחזור שלא לגזור שיכול
 דהיהמ קנה.." .ובארצ ריםסוח םהשתם חורוסב ריםהנכ וחריםסה לע לךלמ ששי םהחוקי

 אפוא ארנש, יערא ןבאופ בה רובע רק אלא, להש תושב איננוש מי בילג לכותאהמ בדין רתנוהכל
 החובה הטלת בשעת שאיננו מי ביגל םלוכ ולא ד"ד איןש ברור םוקמ-מכל. יאומל-הבין הנוהג

 דםשא רמסתבו .התיוולבגל חזורל עומדה, השל עקבו בשתו ,ותפחל ,ושאיננ או אתלכומה תבגבולו
 קמספי נינודיב כי נראה אין ,כן-פי-לע-אף. תוהיול לחתיה שבו האופן תואוּב בושת להיות פוסק

 מן רקועל ןכווית מתשבא ץונח אלא, הקודם תא דביאש דיכ שדח שיבהי םומק לו ירכוש שאישה
, וטנשפמב עריפלה יכול נויא כפול םמגורי םמקו. תזא וחיכיוש םשימע שהעיו לחלוטין הארץ

, הוננת מסוימת חובה או זכות לגבי רק אלא ד"ד פי-לע ולנצא עביק לא יודביה ישהמצב האי הריש
  .ישראל ןיד יפ-לע רק בעיק הוא לכל-דרךב אבל

 כל-קודם לנו שי ד"בד ריאליות זכויות של תןעיבק ילגב. אישיות חובותו ותויזכב ורמא זה כל
, "דםא תדותול" בספר ו"שנ' יס הבתשובו ל"נה האחרונה בתשובה א'שבהר עקובש הרחב להכל

 מחוקי שהם דברים על מורה ד"ד ולשון": ריאליות זכויות לע ןהו אישיות חובות לע ןה והחל
 והניח  [...]הים למדינת שהלך מי" :שמפר ח"קל' יס ג"ח ץ"בהתשו". בארצם כן לעשות המלכים
 ,נכסיו על ודובשעב מוחזק הוא שהמלך כך דינו - עליו המוטל המס תובע והמלך ,קרקע במקומו

 לו ויש ,מטלטלין ולא קרקעות לא ,נכסים הניח לא ואם ...ממכר וממכרו בנכסיו למכור ויכול
 איני רישה, לכאן נתן' ר של נינוע מה מבין אינני ".נתן' כר ל"דקי ,ממנה גובין - אחרים אצל מלוה

 וקפסת השובתה יכ צמיעל מתאר

  43' עמ[

 נכיר כי ברור, מקום -מכל. נתן' כר אושל ,משלו שרכ חוק יפ- לע רדב ותוא שהעי מלךה אם אחרת
 או זורשיג במה כירנ ושלא ,צורא שבתוך הריאליות לזכויות ביחס כדין העשי המלךש המ לכב
' סי בהבתשו כותב וייל עקבי ר"הרמ. רוןקעב עפוג ונאיש סייג הזב יש ,כ"פעא. ארצול חוץמ עשהי

 :שהורו יש מ"מד ,ל"ז ,המדינה פני ראו שלא נכסים) עלממס ( לפוטרו הטוען גברא וההוא": ג"קל
 ,לעיר חוץ לאדם שבא שכר או וירושה מתנה כמו ,המס מן פטור ...לעירו חוץ לאדם שיש כסף

 שם וגם ,הכל מן ליתן צריך... לעיר חוץ מעות לו שיש מי א"וי ...מזה עין להקהל היה לא שמעולם
 והמנהג ...ל"עכ. כן דבר עמא ורוב ,מעולם לידו עותהמ באו לא אפילו ,מעות מאותם ליתן צריך
, ונייה; "לדון רגיל אני וכן ,המדינה פני ראו שלא מנכסים ...מסים שנותנים המדינות אלו בכל

, ינהדלמ ץמחו סיםבנכ קשור הדבר אם ופילא, דיןכ ד"מד וטלהוש אישיות בחובות ונא יםמכיר
 יפותפכ לש זיקה מנםא לו יןאש ימ לע ד"מד ולשהוט יותשאי בחובות ףא כירנש אומרים שוי

 הראשונה יהעשהב כשםש ,לומר הארנו. נכסים בה לו ישש אלא, אתלכומ לאותה הירשי אישית
 הדינבמ יםנכס לע לותעבש כןית זה יפול ,שניהה יהבעב הדין הוא - מילאו-ןהבי הנוהג לפי נפתרת

 -וכנראה  ,נכסים לאותם בקשר, ליםעבה לש ישאי טיפו שלךמל תקנה - העצמלכשהיא  ליתעהב -
: יםמדלו ונא ה"גהב 'א ד"י מ"חו ע"שב חריש, ךכל מוכן, קוםמ- כלמ, שפטנומ. הערכ בגבולות



 ואז עתבנל דיעלהו צריך ז א- )עובת של( ירועב )עבנת של( ותיועמ כבעל )עהתוב( יכול כ"אא..."
 האישית החובה: תיותבדעוה ןקרועמ, מובןכ ,גחור  ואינ זה דבר ."םש תיוועם שמקובמ לדון צריך
  .שוממל המלך בכוח שיש ריאלי דבושע לע תמבוסס היהת זה גמסו

ד י תחת ותבהיו ד"ד טעםמ ודם בדינינבא בקושד אישיות וחובות זכויות לדינן ש המ, ולבסוף
 ראינו כך לע בהתשוה את ?לחלוטין הממנ תושיבי תא וקרעו הארץ את יוצא שאיה כאשר - המלך

 שובותתה מן' ט ובהשת היא הז ניןעב סודיתיהו תשהמפור בהתשוה אך, ילעל אכללמ ברכ
: השונל וזו, 'ג בפרק הזכרתי כבר אותה םשג, ם"להרמב ורהת-הממשנ נזיקין ספר לע תחוהנספ

 שאין, הקהילות לכב מנהג כך -  ראליט א"כק מן המס ליוע סקופש, שברח דחא לע י"ר יבשה"
 דין הראנ - מנהג םשו אין אם וגם; חייבשנת חרא ירעה מן בצאתו סמה מן עצמו לפטור ולכי םדא
 כרגא יתיב לאד מאן :אמר לכאמו ,בדועתנש כדאד רישע אפילו - סמ המלך ששאלכש, ורהת

 מאן האי :אמרינן בתרא לזגוה ובפרק ,למלך רבכ דבעתששנ מה בכל רגאכ יבדית מאןל בדעלישת
 - למלך חייבנתש מה לשכ, ...במיעכ מתא אבר מתא רוב, דמלכותא תאמנ עפר דרי בבי חדמשתכ

 חייבתנ

  44' עמ[

 מסב ולקח את ישלם בורחשה העיתבב הוה המדובר ."למלך חייבתנש השעמ המס את כבר ערולפ
 והתשובה ;ממנו ולגבות חברו לע לחזור כותזה את המלך מן בזה וקנה ד"בד דועב ילםשש ימל

 לאש חובו עפרש ילמ שלםל חייב אדם אין כי הוא צלנוא ללשהכ י"פע א,לםשל בחיי הבורחש היא
 את ולהת י"ר. הםב לפקפק מקום ישש, הז קסלפ הנימוקים את לבדוק רק לנו ארנש. ועתד לע

 ןאיש הוא לאומי-הבין נוהגה אשרכ, םיושכ יוצא זה ולפי, הקהילות במנהג כל-קודם ותובתש
 איננוש יממ למלך עהמגי החוב תא חנואנ םג נגבה לא -  חברתה בילבש סיםמ גובה תאח מדינה

 את ול נגבה - תבעי מכוחו באש  מיםא אבל ,עובתה הוא ועצמ לךמכשה? א"דב אבל, ידו עוד תחת
 ןשאי ילעל ראינו - בותגלה הוא תורה דין גםש אומר י"שהר מה. תולהגב המנהג הוא כך כי, החוב

 לא וכמובן". בדיעתמש דכדא רישע "לש לנימוק עשנוג במה פחותל ,רבותינו ובר תעד אקדו וז
 רב "היינו, האחרון הוא הבקורת בפני דמועל ולכהי היחיד הנימוק. 'וכו "אמר מלכא"ל עשנוג המב
ין ד מתבא, וצמעלשכ, זהו אם לפקפק מקום שיש י"פעא, )'ב ג"קי ק"ב(" טבעמי אאבר מת אתמ
 ותלפחלנו  יוצא - הוא ךכ אם גם אבל. ושעתל רק בו שהכרנו ד"דמ יטפר דין איזה ולא ורהת

 תבזכויוש ברכ ראינו ,אכן .כוחו-לבאי המלך מן תיושיא זכויות תברעבה מכירים אנו ורהת ןשמדי
, חוכר סלמוכ המס נמכרש כגון, בהן רישי ניןע וםש למלך ודע אין כאשר אפילו מכירים אנו אלוכ

 המלך בפני להתלונן ול רוסוא יהודי הוא סוכשהמ כגון ,םלותשה את יכפה לא המלך אם ואפילו
 הנתנקש יתשאי ותזכש היינו, צמוע ןקרועה אותו. נוממ יחהמבר חברו לארשי לע ערכאותב או
 גם ונל ולהע, ינינודב רגילה תכוז להיות והופכת ריכהנ המשפטי קורמן המ רשהשב ניתקת ד"בד
 ילענפ כי הוא רהתו דין ןכאש ורהגמ ראיה בזה ונל שי אמתב ובכן, "בטעימ מתא אבר מתא בר"מ

. ידו מתחת ויצא אם ובין המלך לשלטון מסורים הןנושאי אם ןבי, ד"דמ יותשאי וזכויות ותחוב
- הבין בנוהג לכך דמנוג מנהג שיש במקרה -  זו דרגב סיכנ לא ומצך עהמלש לי נדמה תזא- בכל

 ד"ד את ואלו, ד"בד ובכן ,להלן כפי שנראה ,יניודב ידוןת - ם"כוע ורתב - המלך לש זכותו: לאומי
- הבין המנהג אם, וחו כבבא אפילו הדין יהיה והוא; ילאומ -הבין לנוהג בכפיפות רק יליםעפמ אנו
 יןנעל - ם"כועכ הוא רים ה"וכע מחמת הבא כי, הילעלהפ ביכולת  אוושל זכותוב םג עפוג ימלאו

  .16כוחו תעהר

  45 'עמ[

 "אלא באיגרתא אארע יליקנ לא: ראמ מלכא". ו

 ,ד"דד לשל שמוא ואמרתב פללט ונלרבותי יצא בוש יקריעה חהשט הם תוניונראו םמסי עניני
. בלבד ריהמשפט העב םבתחו אאל היפ זו אמרה לש כוחה איןש םרבי פוסקים יקוסה אןמכו

 ישת ונל שי םש בלא ,זו תפיסה של יהעל פנ לטפוח השויע' ב' י ןבגטי וגיהשהס דברינו בפתח ראינו
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 העצמלשכ ךהמל ותזכ יןכי לפיו א, לךמה כ"ב לש בזכותו עיפג לא כיום קיים שהוא יכפ לאומי-ביןה נהגמהמה שנד 
 יכול שהמלך אפוא ויוצא; עובתה הוא וצמע ךמלה אם - ילהלהפע מחויב ואינ רק שכנגד דעה של ד"יהב אאל, געתפנ

 . תוחממ יבואש למית שלמה כוז בדיניו בירעלה



 באותה ורמא ד"דד שאין להסיק מאפשרת -" יםנש ימכגט חוץ נית "-  ההשני וןשוהל, ותשונל
 הם ים כא -  'ב ד"נ ראתב בבאב הסוגיה לע להתגבר התפיסה הנזכרת ליעבל היה יותר השק. נהמש

 ד מן"ל דדכלל רשג משום כך תשמשהמ היא וז וגיהס ,ןכוא - ידיהםבמון  יקושה תא רוצי םצמע
 .יטהפר פטמשה אל בוריהצ שפטהמ

 הכונה ףעל א ,ורחוק חוקד ץרות בלי עמודל יכולה הנשאי קתוקפפמ הכהל לע בנויה הסוגיה
 הרי הן כ" נכסי ע:אמר רב יהודה אמר שמואל: ")להלן עיראש פיכ( שמשל באה היאש ובהטה

 ישראל לא קני ; מכי מטו זוזי לידיה אסתלק ליה- כ" ע?ט'' מ.כל המחזיק בהן זכה בהן - כמדבר 
 לטפל כלשנו לפני אבל, ד"מד, שראינו כפי ,זו הלכה לע השהק אביי". רא לידיהעד דמטי שט

 .להם עריפמ ד"ד ןאיכש ףא, הדיהו רב ידבר מצא בעצםלהת לכ-קודם לינוע זו יהקושב

 היא ובהזה התש לך עא, ם"עכוה רק ולא ,בכסף רקעק הנקו ידהוי גם הלא ,אולשל שי שיתרא
 סוף-סוףש תאמר  םוא ;)תוספות( רבשט לקנות ישראל שנהגו במקום ןכא דובר שמהיינו ,וטהשפ

 -  הפקר תהיול ערקקל  חיני שלא כדי - ףכסב ולקנות הגמנה מן ותלסט הקונה היהודי יכול
 דהיינו ,אנן סהדי שלא היה בדעתו אלא כמות שהוא רגיל לקנות עם ישראל: "התוספות םיבישמ

, הם סיםאנ ם"וכע םסתד": יבשמ ם"בשר ולוא ,"מדלא פירש אי בעינא בכספא איקני -בשטר 
מ "חו טור לע ח"ב; יםרשפמה לעת כד ברד לש ביסודו היא כזאת". טרש בלא לקנות תועבד ואין

 הנימוק גם סוף-וףס אבל, "חהלוק דעתב )הדבר( דתלוי. ..ודללמ יןא"ש אמנם סובר ד"צק' יס
 שאלה". לידיה ראשט אדמט דע )חדלוק( יהתעד הכסמ לאד לפי" אלא ואינ תועלד לוש המוזר

 של נודי את יליםחמ ואנ ם"וכעל יד ש בהי רשא סקהיעב הלאש היא, יותר ורהוחמ ,שניה
. חלוק של דעתו הכסמ אל: הראשונה ותהער לע ובהכתש היא זו שאלה לע ובהשהת ו;ם"העכו
 תיהתוצאושונים על  ייםשאי םמשפטי ניש תחלהל קרוניתע הכהל כאן איןש, אפוא ה היאקנהמס
 מתוך -  הפקרא לאל וס לעצמהנכ את חהלוק קנה לא בוש, דופן יוצא מקרה לאא, תאח סקהיעשל 

  תימה. גמר רשא הקהעס לע החל הדין לע תועת דסמיכ רוסח

  46' עמ[

 מבולבל לוקח לאותו םגרשנ להפסד תאחריוה את ם"עכוהם על קיסופה מדוע הטילו חלק מן הוא
 בותינור אלא ,כלל מבולבל חלוקה אין מתבא כי, ויונהג זרות לכ םע, ח"הב, כמובן, צודק עשהלמ(

 ש"הרא ,ואמנם; )ם"כוע של ודברת לע וךסמי לאש, ולבהלו ליראו כדי, בלבול חזקת וליע וכפ
 לש וממונ לע וסח רבותינוש, זה פשוט הוא החיוב םשטע ברמסתו ,בנזק גויה לש חיובו לע חולק

 של ונושל-קלות תא למשל' ר( טיטעם משפ שום לא אבל ,ם"עכו לש ונוממ לע וסח ולא ראלשי
 לע היא גם םנאמ שהתקבלה, ן"הרמב לש ודעת היא יתומשפט הגיונית יותר. )זה ניןעב ם"בהרש

 הני ליה ישתרדמש שוםמ חהלוק את לפצות חייב ההפקר ןס מופתהש ונייה, רבים םקיספו בל
 ההלכה מן שלותלשתהמ המסקנות יתר םג מוכ, הללו הצדדיים יםברדה כל, םקומ- למכ אך; זוזי

  .נונינעל ודע עיםנוג אינם ,נהידונה

 אם ,זה יקנה כיצד -, ם"עכוה ןח מלוקה ייד-לע ר שנוצ,קרפהה מן סתופה לע ןכ-םא ואלש אביי
 הוא ךכ אם: זאת לכאורה אהי יהעוהב? טרשב אלא עקרק םאד היקנ לאש הוא דמלכותא אינד

 דינא דעת לע רק מוכר הואש ודאי - הואשהרי  ,בלבד מיםם בד"כועה לקסתמ כיצד - המלך דין
: אחרות במלים? המלך בדין היינו, יודינב ם"ועכהת א נדוןש הוא דין גם ,זה ומלבד, דמלכותא

 ההפקר מן סתופ התופס אין ,בו מכירים ושאנ, המלך דין יפ- לשע, זהמ תענוב אביי של יהשהקו
 - ללוקח או ם"כועל ולהחזיר ,ודינינב גם ,מידו להוציא צריכים אנו וממילא. ם"העכו למש אלא
 - ערקק ובאשר, כלום ואינ בינתים התופס השעש מה, קוםמ-כלמ שהרי ,דולי רשטה יבואמש

' ר( אחרים יםחדא קיםסופו רשוםג רבנו הדבר את יםפסתו כך. תעומד היא ליהעב שותבר ולםעל
 אדינב תמיד וןדני ם"כועהש הדין, להלן אהנרש פיכ, אולם; )ד"י 'עס ג"ע' סי מ"חו ע"ש, ך"ש
 יניודב" םמפרשי יםמעלפ אבל ,ובדיני אמנם וןניד ם"כועה. לחלוטין ברור דין איננו לוש אמלכותד
 הרי התפיסות ישת בין תחלוקמ יאתמצ לא כי ואם, ד"דב - יםעמולפ". ורהת לו פסקהש בדינים -

' ר של ותליעה ןמ ד"נ ב"ב לע מ"בש מובאתה הקושיה כאןמ. בזה עהקבו שיטה וםש מצאתי לא גם
 ותשלהק אביי הוצרך הלמ -  )גרשום רבנו משום ילעל אמרתיכמו ש היא יהבעה םא( ןכ-אם: "היונ

 אינו ם"והעכ מ"מד שותלהק ולכי היה - דינא לאו ד"ד אמתי אפילו? ד"דד מואלש אמרמזה ש
 אמנם רואה אינני "!רשט לאב הבשד לזכות ללוקח מניח ךהמל יןאש עדשיו יוןכ, לקומסת רמגו



 נאדיש ייבא לש יהשקוה מן להסיק רשאפ םמקו-למכ הריש, זו הטענבש חתניצה הכירפה את
 אינם הפוסקים ובשר היא העובד אבל, ווחכ ובבאי ם"כועב תחופל ,אינד אמתב אהו דמלכותא

הקושיה  לאל( מכללא םג וול, היעהב את םידימעמ אאל, גרשום יי כרבנובא יתשקו את יםפרשמ
  נהיו' ר לש

  47' עמ[

 מ"מ, ליה קסתלא, יהידל ומכי מט - ם"כועד נהי: "ורמלא, תליועבש בזו, אחרת בפרספקטיבה
 אלא אעאר קניד ליכא רמא אמלכו, דינא דמלכותא אנידד כיון ,בו לזכות יכול בו המחזיק ןיא

 המלך מן ותשר ול שי לבדו הוא רהשט את לו שיכתבו חהלוק - רחךכ-לעד ונמצא ,אתבאיגר
  ".לקנות

 ם"והעכ לקהסת לא םקומ-לשמכ יינוה ,בריוד לע יש חמורה יהושקש םנאמ תופס וצמע הניו' ר
 בפרק ראינו ברשכ פיכ  מתרץהוא אבל; שלו יהצלוספקה בכל צורך אפוא ואין, בלבד יםדמב

 אין יכ, לו לקסתה מתבא ם"העכו - ובכן, בלבד העקפבה אלא ד"דד אומרים ואנ ןיאש ,קודם
 רואים אנוש אחר ול להקנות היינו, דינינוב מסתלק ואו שהז לקותסתה וממנ עומנל ולכי המלך
, בידו קנין רשט יהיה לאש מי כל דמי עהקרק את המלך עמפקי המעת אבל; קולכמס אותו

 ותנולהק לחזור כוח אפוא לו ואין תלקסה ברכ יוהג כי( טרשב ולא, בחזקה ונבדיני יקנה חלוקהו
 יפל. מנומ עמפקי ואינו לקנית ול ירמת לךשהמ היחיד הואש םשומ יקנה הוא: )טרושב שדהה את

 בא אם אפילו, ההפקר ןמ התופס את ונינדיב לסלק יכול חהלוק איןש ,בהכרח יוצא זו סהיפת
 כותז וםס שופתל תהיה לא ונדיניב גם כי ואם, קנה ולא החזיק לא ןדייע הריש, לידו טרהש

 ם"בהרמש ראינו. שלו דברים לבע חלוקה אין םקומ-מכל - ונממ העקיפה ךהמל הריש, ערקקב
 לש כוונתו םה שולע באמת םא כלל לי ברור אין אבל, לכך דומה הושמ חרא במקום מזכיר

 קבותעב ההולכים ,ךערו-ןושלח הטור, ןאופ-לכוב, היונ' ר בריד םע בכל חדא בקנה ם"במהר
 האבסורדים את גם כבר ראינו. זה בהקשר כלל ההפקר ניןע את יריםזכמ נםאי ,ם"במהר

 ומכל ,17ההלכה היא כך יכ ברמסת איןש זאת ואף ,םאליה תנואו מובילה ורהמהא הסהתפיש
 ם"בהרמ לסתום שה הרמז ואת שבפרו בך סובר הניו' ר תא אלא מצאתי לא יתדקשב החומר
 נידונהה וגיהבס קסוע כשהוא ועצמ ם"במהר ואף ,ראיתיש האחרים הפוסקים כל; זה בכיוון

  .יונה 'ר פיסתו שלת עם יםבישמת נםאי ,הומתנ זכיה' הל א"בפ

 מתוך אול, אביי של יתושקו שפרוב יונה' ר לש יבהטקספהפר וךתמ רק, כן-פי- לע-ואף
' כר מכללא יםמפרש םה: םקיסהפו אותם דברי את להבין רפשא ,רשוםג רבנו לש יבהטפקסהפר
 אילממו( וצמע לע המקש ואשה יהשהקו את בוןשבח לוקחים שאינם אלא, יונה

  48' עמ[

 אם בדבר חשיבות שום יןאש ההנחה ןמ, שמסתבר פיכ, םיוצאי םה: ונייה; )וצרוהם פטורים מת
 'ר( באמצע ם"ד עכוי שם שהייתה ממה ללכב מיםלע מתהם ,לא או לו לקסתה מתבא ם"עכוה
 כותלז יכול קרמן ההפ סתופה שאין זה רק דידם לגבי הוא והחשוב ,)י"נו ש"אוהר ם"מבהר וןשל

 לו יאנוצ - הראשון לוקחה ידיל ם"העכו שטר עגיי שכאשר, םיקימס םה זה עם אך; ד"ד משום
 שם מסתמך והוא, ד"צק 'יס מ"חוט לע י"ב 'ר( ד"ד משום ובש ,המחזיק  מידינונבדי רקעהק את

 לחלוטין ,מובןכ, שבתתימ זו סופית מסקנה. )אחדש כ"והרא ם"מבהר, ף"הרי, ם"בשהר דעת לע
 הלך הדוחש מי יונה 'מר לבד מצאתי לא םואמנ, )שם י"ב ובש' ר( גרשום 'ר של מחשבתו הלך עם

 ם"הרמב, ם"בהרש וגיעה לוש הפסים לע אשל ברור כמעט, אמורכ אך, בפרוש זה הבחשמ
 את המיד-קנהכ לקבל לכנו םא לגמרי ברור נעשה והדבר, ףיוס- בית שמביאהמסקנה  אל ש"והרא

הוא  רמוזה שםהרו. להלן ראהשנ פיכ, םאוחרימה םקיהפוס הנידון ניןעב שמנהליםהויכוח 
 ניא ליקל"ו ד"דד לש גרידא בפורמולה רק וסנתפ אלא, כלל בסוגיה קותעמה לא םה זהשבמקרה 

 אנו יןמנ שהרי; קושיה ומצע לע יונה' ר לש ושיתקו נשארת זה פי-לע אך ,"אתבאיגר אלא אעאר
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אלה :  אלעזר אמר מהכא'ר "-? זה כלל לש טעםה ומה - הפקר ד"בי להפקר יןענה את מיםדמ ונא אם גם והלא 
 לומר לך מה אבות ? וכי מה ענין ראשים אצל אבות.'הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגו

 ).'ב ו"ל יןגט(העם כל מה שירצו את  מנחיליןאף ראשים  - את בניהם כל מה שירצו מנחילין



 תמחמ בבא דוקא ולאו, ד"ד םמשו במישרין בדינינו הזוכ הראשון חהלוק כי מודלל םיכולי
 ידוןנ ם"עכוה םא: ךפשנ הממ? רשום הפק אפוא רוצנ אול סתלקה לא בכלל ם"עכוה םא ,ם"עכו
 םבדיני ויגה ידוןנ םוא; רושטב ושלנ ינוגם בדינ ממילא הכזו חלוקהו ,לקהסת שלא רי ה- ד"בד
 -? דיםהוי ניש בין היחסים לע ונונחיל וליע ד"ד את ללא נחי דכיצ - לקסתוה תורה לו פסקהש
 ברדב המאומ מודלל ןאי זומו, גרשום רבנו לש טתושי אפוא נשארתהיחידה  ההגיונית השיטה

  .ראלשי- בבני ד"דד

 םעדינא בהתנגשו  ותאכלדמ אינשד דוקא לאו הוא רמאו ישאבי המ כל, שראינו כפי, כן- לע-יתר
 נותהכר לע ווגם את אמרת הליע דנושעמ ההלכה את םג אמר שמואל כי יתכן לאש אלא, נונדי
 אמר םקומ-לכמ אבל, ההלכ השמואל אות רמא לא ןכ-םשא, מנםא, יקסמ אביי. הזר המלך יןבד
 היא ההלכ שאותה, ספק לכל ברעמו בברורם מוכיח "בשר אבל. חננאל רבנו םג סובר כןו, ד"דד

 אינו ועצמלשכ הסוגיה מהלך, ואכן. םריחהא הפוסקים כל דעת ווכמוה ,רתעורעמ-יתבל ההלכ
 - אביי לש טתושי לפי דוקא ,בורסל םמקו אפוא שוי ,בלבד יחיד זה דבר רק אלא אותנו דמלל ולכי

 דוקא רמא לא ואלששמ אלא ,היא הלכה הלכה תהאו י כ-  תהאו ךפרימ ונאיהסוגיה  ךהלמ אשר
 להמעה אחד ףא םקיפוסה בין מצאתי שלא כך לע ניא התמ, מנםוא! הז בדבר ד" דדואמרת את

 תה עם אחותהכנומשו הסוגיה רוחמ יפה הולע ומסקנה ז איןש הוא רהדב םעוט ייתכן; סברה זו
  ולינע מוטל כןוא, םאת צדקשה ודאי כן- םוא ,)'א ח"נ ב"ב( אחריה הבאה

  49' עמ[

 .אלה םע אלה םהשוני ואלשמ דברי את לישב

, אביי של שאלתו צםע לע הקשו אל עומד הפוסקים לע המת אני יותר הובשח התמיה, כן-םא אך
 רמא לא לךמהש נניח .שטרב אלא עקרבק דםא יזכה לא כי רמא שהמלך כך לע דוקא המתבססת

; הושד ורתתמב כסף ויגל ןנת והיהודי ,ודינינב ו כמ,הקובחז בכסף ףא עקרק יתניקנ יונבדי םוג, ןכ
 הכסמ שלא משום הפקר תהנעש קעקרהו סתלקה ם"העכו יכ לומר  שובונא צריכים לכתחילה

 י"פעא, !"ד"דד מואלש אמר והא "להקשות ובש אביי היה יכול זה יפ-לעו, טרש לאב חהלוק תעד
 םע ידח מהלוק קנה דמלכותא אנבדי שהרי - "אגרתבאי אלא עאאר ינליק לא" אמר לא מלכאש

 חהלוק לש ודעת הסמכ שלא, זאתכ חזקה שי ד"דם בג כי חהניל הוא מדי יותר רחוק :ותעהמ מתן
 נמצאים םפוסקיה כל? ותישבקו םלימ-תפתוס אותה ילאבי אפוא מה שםול, שטר בלא יוהג מן
 במקום רק "מדברכ הן הרי כ"ע סיכנ"ש ההלכה את םמימקי םשה מה ידי-לע מכללא םתרצימ
 זה ןדי שדור םא מתאב שנא אל - למלך עידו דין יש שאם מעשמו ,דמלכותא דינא בכלל איןש

, ןאכו ,הפקר שיתענ עקהקר אין םקרימה ובשני, כסף יןנבק גם מסתפק שהוא או בשטר קנין דוקא
 בלוקח המקורי המעשה היה םשש, ותאערד אורדשב ,ןכ-םא יוצא םקומ-כלמ. ם"במהר קפס כך
 תהמציאו את סותרת כזאת השמסקנ בלבד וז אל םולא, למלך עידו דין היה לא ,ם"כועה מן

 שאותו רק שמפר ם"בשור, כזה דין םש היה םג שהיה בפרוש בסוגיה מוזכר גם אלא ,ההיסטורית
, התוספות, כן-לע-רתי. ההפקר פס מןתוה זכה ךכ םמשוו ,טרשב קנין דוקא דרש לא דין
 בסילוק ם"עכוה םע להשתתף הראשון חהלוק ליהודי שאסור םרימאו ,ש"הרא םקבותיהעוב

 למלך דועי שדין, בפרוש טעמכ מכאן משמעו; מסור דיןכ דינו - כן שהעי םוא ,קרההפ מן התופס
 כן-פי- על- ואף,דבר לכל עהקרק לכבע הראשון חהלוק את ורואה, בתפיסה ירמכ ואינו ,שנווי ושני

 מה לע כי ,נראה זה לפי. ידום מיאוצימ ואנ ואין ההפקר מן התופס כהז ונינבדיש הגמרא אומרת
, חיובי באופן להוסיף יש, טרשב דוקא לקנות חובה ותאעדר בדורא היתה לאש, שמפר ם"בשהרש
 אפוא וחוזרת, כסףב לקנות, ההגיון בהכרח ,היינו - רחא באופן לקנות המלך דין םש היה כ"פעאש
  ?בשטר וקנין כסף קנין ןבי אביי ראה הבדל מה השאלה תאלנשו

 באמת אמר אם :זה אהו הבדלה הרי, ונהכנ היא שיקולי את הנבו אני הליעש ההנחה םא, והנה
 ,הדמים קבלת םע אמלכותד ינאדב מסתלק ם"וכעה אין ,"רתאגבאי אלא אעאר ינליק לא "מלךה

ם או "ועכה לבין התופס ןבי רים הםדבהו, ההפקר מן יסהפת כאן אין ובכן ,לוש נשארת עוהקרק
 ראינו וכבר; הוא שגזלן משום התופס מיד םיאיצומ ואנו - לאחר שבא השטר לידו -בא כוחו 

 ץותר חסרות תוקושי גורר שאינו הפירוש הוא הוא ,גרשום רבנו לש ושפירו ,זה דרך לע ושפירהש
  , תאז ומתעל. היונ' מר חוץ ,אפשרי פירושכ, וליע לקחו אין מקום-לשמכו



  50' עמ[

 ,ותדעה לכל ,הכסף תן מםע סתלקה ם"וכעה - ,טרש ללא, כסף יןנבק אתלכומה דין קפתסמ םא
 זה שלוקח היא חזקה אצלנו הרי ,חלוקה קנה ד"בד םא ואפילו; דמלכותא ינאדב ובין נוינידב בין
 עלתבו חהלוק באכש ,תהוע; אפוא כהז ההפקר ןמ סוהתופ ,ם"ועכה מן לו שבא הכוח ל ערוית

 לע אלא וטענת את לבסס ולכי חלוקה אין אבל, התופס הוא דידיה םדברי לעב םאמנ - מנומ
 יןדב להם נוא דנים - םיהודי שני בין הוא דיןשה ומאחר ;לחברו דםא בין המלך של םינידה

 היא החזקה הלא כי ם"כוע בדיני אאפו וןנידו ם"כוע מחמת בא חהלוקש אומרים ונא ואין ,ישראל
 הנדמ ,ךכ ורק. בא הוא בלבד צמוע מכוח ועתה ,אלה ניםדי לע ודעת הכסמ שלא ,ורכאמ ,אצלנו

 ,"אבאיגרת אאל עאאר ליקני לא "של הטענל דוקא להזדקק אביי ךהוצר למה לתרץ אפשר ,לי
 חילנ שלא היא פשיטא מילתא יכ ,וצמע את רתסו שמואל אין יכ לו ברור זו נהטע יעדבלש והיינו

 לע אביי של ושיהבק שהדג אין זה יפול. לחברו ישראל בין יטהפר ט המשפתחוםמ ם"כוע דין
 םמיבד ם"כועה לקסתה כיצד השאלה לע אלא, שטר בלי ההפקר מן התופס קנה כיצד השאלה

 אביי רשאמ למה סתירה םשו הזב רואה ואינני(. מספיק הכסף קנין אין יונבדי כאשר ,בלבד
  ).ןאחרוה בפרק סביראש כפי ,"תורה לו השפסק םיניד - יודינ"ש, בבכורות בסוגיה

 ד"ד יש םא )א :םבריד ישנ אותנו דתמלמ הונידנה וגיהשהס לומר אפוא ןנית הדברים בסיכום
 תוא ם"עכוה את יטהפר טפמשה בתחום ואפילו, וןמבמש ניןע בכל זה ןבדי ניםד ונא הרי במקום

 אנו ולםעל - ריםחא םיהודי וחמכ או םצמע וחותמכ םאיהב םיהודי ישנ בין )ב ו;מחמתו הבא
 החובותו יותהזכו לבין ונינידב בותחווה הזכויות בין פרשה יש אם ואפילו, ישראל דיןב יםדנ

  .ד"ד של יטהפר במשפט

 ידי-לע בברור ה כמעטעקבשנ כפי ההלכה םע דאח בקנה תלווע יחד גם האלו סקנותמה שתי
 ןמ סוגיה לע ולא קיפותע תברוס לע םדעת את םסיבסמ םהש גם יהא ולו ,םוחריאמה הפוסקים

 אניש שניהה הסקנהמש מכך לםעתמ איני, זאת םע. במישרין אלה םבדברי קתעוסה, התלמוד
 היא םג ובכן, יוסף רב לתשובת ם"בשרה שופירו אביי של םלשונ דיוק לע רק ססתבומ מוציא

 ,ש"והרא ם"בהרמו ף"הרי ברתמס העדיפ להיות יכולה הנאי ובןמוכ ,איה סברה רק םסוימ מובןב
 לכב אין מקום כלמ אך ,שלפנינו ניןעב חותפל ,אתוערד בדורא כלל דמלכותא דינא היה שלא

 ,ןמובכ, רשאפ-אי, כך לף עוסנ. כאמור, העשלמ ההלכ הדין את לשנות ידכ האלה םריבהד
 בניגוד לשיטת -שיטתם  פי-לע שלפנינו הסוגיה מן הסיקו פוסקים םשאות המסקנות מן לםעתהל

 תםטישש ואומר חוזר אני יכ אם ,חוהותפי ואף ת במשפטנולכו ושהפכו להיות ה-רבנו גרשום 
 רק באמת אפוא לויותת נשארות אלה תיהםונקמסו, יוניתגה ביקורת ניבפ ודעמל יכולה הנאי

   - השמועב וא בלבד בסברה

  51' עמ[

  .ליהע ססיםתבמ שהם הוגיסב ממשית אחיזה כל ללא - םלימה של המדויק יפטשמה במובן -

 

 כרינ מלךל כוח ונינבדי יש ם היא כי בסתםהפוסקי של ה המסקנ,דבר של יקרועשב כבר ראינו
 העששנ קנין כל - ןעשה כ םוא ,תמווימס קנין בצורות ,םכללם בוהיהודי, ארצו באי את בלחיי
 המלך בדין השיעש קנין ואלו ,ינונבדי גם למבוטו לטב לגזרתו יגודנב בארצו םאיהנמצ סיםבנכ

ם א": )ד"י' הל מתנהו זכיה' לה א"פ( מנסח ם"בהרמש כן גם ברכ ואינר. סתפוי -  ונלדיני ובניגוד
ם בדברי צאוכיו דמים ןנותה או טרשב שכותב ימ אלא עבקרק יזכה שלא ,ומשפטו המלך ותוא דין
 ם"במהרש כבר אמרתי ןכו, "ניןד פיהן-לע - וןממב המלך דיני לשכ, לךמה טשפמ פיכ ןשיוע -  ואל
 חורגת היאש ודאי - וז סיפא, כן-כל-יתר; שטרות ניןעב ודונב דבריו של הסיפא את ומצעב ותרס

 ותנשוה תללוכהה לע ודנעמ בוש לשלב בה הדיון תא אפוא דחהנו ,ותדעה לכל וגיההס מהקף
 יתכן כהומתו ,הרישא רק העש לפי כן-אם לנו ארתשנ. ד"דד לתחולת בקשר רבותינו לילוכשה

 שכזאת הגבלה. דבלב עקרק קניניל לעיל חתיהסישנ כפי המסקנה את מגביל ם"במרשה לומר
 מן חלק חששו לא םקומ-כלמו ,מילאמ מפוקפקת היא זו פאסי אבל, הסיפא את םאמנ תורסת

 לוייןהת ןבדיני דוקא אלא ד"דד ןנריאמ לא: לילוהכו ורהמהא תירהסל םאוחרימה הפוסקים



 יותר ,פנים-כל- לע. )לוש ודעת דוקא זו אין כי םא ,ד"י' סע ט"שס' יס מ"חוט לע י"ב' ר( "עבקרק
  .)םש י"ב 'ר( לקבלה נטיה ופטנשמב שיש מרלו לכנוש כדי זו הכללה לם עהחולקי הם םרבי דימ

 יותר, באמת אשר ,הנגדכש בהגבלה ולא ם"במהר דברי של בסיפא לא אפוא נאחזים ונא אין םא
 לשאול לינוע מוטל, ם"הרמב לש יפאסל דוקא תחסימת היא ריה ונינלפן שניעל מתיחסת היאמש

 וא ,?"'וכו טרשב שכותב ימ לאא עקרקב יזכה שלא ופטשמו מלךה אותו דין םא "עמשמ מאי
 זאת כי? ותמוימס יןנקות ורצב ונלחיב כרינ לךמל וחכ בדינינו ששי משמע אימ -ת רוחא םלימב
 ונא אין - רשות בו ןנות אלא, ריחכמ לךהמ איןש השמ, להלן שנראה יכפ, היא ברורה הכהל חותפל
  .)שם י"ב' ר( ד"דד זה בדבר םריומא

 הוא מסוימות קנין ורותבצ אותנו ייבמח מלךה כי האומר פטמשל ביותר רגילהו טשוהפ המובן
 ידוןנה משפטל הכזש מובן .סיםתופ םאינ אלו לצורות יגודנב שועשי ניניםק כי עקוב המלך דיןש

 הריאליות הזכויות רתהסד את לכפות כוח למלך שי ריה סוף-סוף כי ,דתיותובעה וןעקר את םהול
 םא כרנ- תושבי םליהודי םלהגר םלולים ערבים ייקש, ןאכו ,יודינ יפל ורצבא םהנמצאי םסיכנב

  ראש עודב ונינידב םורישק םצמע יראו

  52' עמ[

 את ורהאמ טפשמל יתןאם נ, שני מצד, לםאו; ותשונ תהיינה המלך בדיני וחובותיהם ותיהםויזכ
 הזהב שביל תא מצואל יוןנסשב ראינו. הכל התורה כל את םליטבמ ואנצנמ, שהזכרתי המובן
 אםש, לותר םיכולי ונא אין תורה דין של הכללי הנוהג לע -  מקום- לשמכ רבותינו פסקו זה במבוך

 הניו' ר ממנו אותנו מוציא ךכו ,דמועל אפוא יכול אינו רתישאמ בןמו ואות. צמנוע לע ויתרנו כן לא
 ישראל על הנהגתו והטיל פירש אם ואפילו ,הם בלבד אומתו בני על - המלך חוקי סתם: "וותיליעב
 הדינים באותם לדון אותו כופה המלך אין - ישראל בדיני חברו את לכוף ישראל שיכול כיון -

 לדון חברו הלך כן אם אלא ד"ד אותו מחמת ישראל של זכות פקע שלא נמצא ;שהנהיג והמנהגות
 שידונו לענין אלא ישראל על הדינים אותם המלך קבע ולא ,ד"בד םאות ודנו ,שלהם ערכאות בפני

, טיןג לע יושבחידו א"הרשב מקבל זו ות דעתא. )ה"נ ב"ב לע מ"ש 'ר( "כך שלהם בערכאות אותם
 אבל": נושול הז ג"י' יס א"ח ץ"בתשוה ,עתה זה שראינו כפי, יוסף-בית ,רדב של ועיקרב ,ןוכ

 דעת וכן, ד"דד משום בזה אין ,שכן וכיון [...], בכך מקפדת המלכות אין - דיניהם י"עפ שידונו

" פדתקמ המלכות היתה ילואפש יללע ברכ ראיתיה .18"משמו ל"ז האחרונים כ"וכ ,ל"ז ן"הרמב
 משמע ח"קפ שרש ק"ובמהרי" :ח"ס' סי מ"חטו, מ"דב 'ר( קרוןהע את ניםמש ונייה לא ךכ לע

 הוא כאן ונל שחשוב מה אבל ,)"יהב גחינןמש לא - יןכד שלא להכשיר מלכות תהקפד הוה דאפילו
 הפרטיות בותחווה הזכויות את הירא אלא ,ינונבדי נקשרוש םניבקני כירי לא לךמה םא שאף, זה

 לםענת אנחנו םא תיותעובדה ןוקרע ביותר געיפ לא מקום-למכ - יניודב ותעומד שהן כפי דוקא
 תם אליעבכ נראה נוא ואלו ,פלוני ןממו לכבע ןראוב את הראי המלך םא גם כי; אלה ניודימ

 ןניתלו אל  ובןשרא ןמז כל עפרימ באין ונבדיניש וויותימזכ נותהלה וןעשמ יוכל זאת בכל - וןעשמ
 יתכן. עשותל לו אסור יחדגם  ם אלהדברי ושני ,מכוחו שיבוא גוי וב ישלח ולא תרכאועב ליוע

 כדי, םלהש מייםהרש במסמכים מסוימות מותתאה להכניס יצטרכו וןעשמ םוג ראובן םשג, נםאמ
 שלא דיכ( ונינבדי םלה חובות שישוה זכויותל המלך יןדב הםובותיחו םזכויותיה את להשוות

 סיבוכים ווררעיתם שג יתכן; )שמעוןל ברכ רשהעבי נכסים סים עלמ שלםל ראובן, למשל, יצטרך
 יוהג מן יאצלהוו ורזלח ראובן לכויו, )ךבכ יצליח ללבכ אם( ם"ולעכ כוחו את בירעי וןעשמ רכאש

 את כך ידי-לע משלח שהוא מפני כל- דםקו :עשותל לראובן סורא זה דבר נראה שגם אבל. ד"בד
  ייתצמ הגוי אין כ"אא ותכארעב יוהג את אף בועלת לראובן ראסוש וםמש ניתוש, וןבשמע ויהג

  53' עמ[

 כאן נאמר לאש לי המדונ( ויהג כנגד ונינדב כותז לראובן בכלל אין הלא ידוןנה קרהמב אבל, ודיננל
; )הב ורמא ד"דד אין שמלכתחילה תכוז זאת ראשב, וגדכנ זכות לראובן שוי ,ד"בד ידוןי נהגו כי

 א"ק 'יס מ"חוטב, למשל, עשנקב מה ההנ ,מקום- כלמ. ברדב שםה חילול ויהיה יתכן - ושלישית
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 השק יל אבל, חלונות חזקת ניןבע רדכימבה אובשמ נה ממהיו' ר לע א"רמה המקש ט"שס' יס מ"חוט לע מ"בד 
 . להלן שנראה פיכ, מצעבא ם"ועכ יד שי נותחלו חזקת ניןעב שהרי, שההמוק ןמ יותר ושיההק דוקא



 ואם )אבל לא בדינינו, בדיניהם (ם"לעכו משועבדים 19ונכסי כל  [...]היו : "...ף"הרי םשב ב"י' עס
 ואין לו שומעין שאין רבותינו הורו -  בשביה ויהיה אותו ויאסרו ם"העכו ואויב ישראל אותם יטלו

 מצווין ישראל כל הרי -  ם"עכו יאסרוהו ואם ).שראוי לו לגבות בדיננו (הישראל ויגבה ,בו משגיחין
 ד"בי-העשמ היעש לאש ןמז לכו, וררהתעל םלוליהע ייםשהק מפני פואא עיםרתנ ואנ אין ".לפדותו

 שנראה פיכ, למעשה ההלכ טיקרנקוה במקרה ינונבדיש הזכויות דרסה את נותלש דיכ ד"ד םעמט
 ירכמ הוא איןש שוםמ רק ,מסוימות קנין ורותצב אותנו חייב שהמלך אומרים נוא אין -  להלן

  .להלכה ונשל בהסדר

 מחייב תבאמ מלךהם שריאומ אנו ימת :יתאלשש אלהשה לע ונהכהנ לתשובה זמר ונל יש מכאן
 ,אומר הוה - ?ובחי אותו ונליע מקבלים ושאנו ליהןע" ידמקפ"ו מסוימות יןקנ רותבצו אותנו

 שאנחנו קנין תורצ אותה רכאש ,העשלמ םג לאא, להלכה קר אל ינוד את ולינע כופה המלך רשכא
 ינליק לא" הלשון דרך לע, יונדי לע ברהגם ע היא אאל ,יונבדי טלהב רק לא היא ינודינב יםנוקט

 אין בדעידב אם, מספיק אינו עדיין עצמולשכ זה רשדב לי מהנד אבל; "גרתאבאי אלא ארעא
 לע שנוע מטיל רק הוא אלא ,ודינינב קנהש ימ את ולקסב, הלמעש הקנין את מפקיעו בא לךהמ

 ונדינ את לשנבט ברסתמ אין אבל - ספיכ חוב הז םא - נש ועה באמנם שנכיר בחו הוא ודאי. ברהעה
 משפטה ףוקתב יוכל שהמלך אפוא ץחונ. )ילעל ף"יהר קספ 'ר( קיומו את ללכ ענמואינו  המלך םא

עשה נש הקנין את עפרמול המעשל ולבטל רבתעלה, לאומי-הבין גלנוה יגודנב אשלו, שלו וריהצב
, שום חידוש טעמה כב ןאישו שקהה בדרך להסיק שאפשר ההראשונ התשובה יהזו. לדינו יגודנב

 הוא ידחהי חידושה .ליוע ועמדנ שכבר, הצבורי משפטה חוםלת רהחז אותנו הרבימע יאה באשר
 נעשה הוא אם -  מראש בונכיר  לא אאל, הקנין את עקיפוי המלך איבוש עד כהנח לא שהפעם הבז

 נעשה יןשהקנ כגון, זהה כקרמב ףא ךכ ננהגתמיד  לאש ןיתכ ,כ"פעא; המלך לש השכז ןלדי גודבני
' ור. המטבע חוקי לע תוברבע יחודב יבותחש לדבר שי ובימינ( השם חילול וב יהיה ולא במחתרת

 הוא םשש, ט"עק' סי ש"בריה תובתש את דמלכותא נאלדי ותדוגנה תיותרתחת מסקועל ביחס
  .)ד"דד המימרה לתהפעב הססל מרבה הוא אין  כללבדרך כי ףא, להאכ סקותע םמקיי

  54' עמ[

 תועלתל הואש יןענ לכב רק ד"דד סיםורג אנוש תמרהאו השיטה ה מןולע, יותר רחב, ינש ןרופת
-טישל. )ודעו חזקת' פ םריוגב -ישלט, לוהמ' לה ז"פכב המגיד רבה שפרו יפל, ם"בהרמ( ךהמל

 הוא ובכן, "ב"יוכו תיוסוהמ יםהמכס כגון, תולהנא גוזר שהמלך םדברי: "מנםא בכות םריוגב
 ךהמל ועלתת טתשי שאין לכאורה ונדמה ,לבדב הצבורי המשפט םע ךמלה תועלת את ההמז

 דבר ואותו; הם באשר גםולסיי םלקיימ רק באה היא, פךלה אלא, רתימשא הדברים את מרחיבה
 מ"ה... ד"דד )ם"לפי שיטת הרמב (לן דקיימא ג"אע": ל"ז בהכות ,ה"ה ברימד גם לכאורה ולהע

 - ירולחב אדם שבין דברים אבל ,קיוומח שהוא ומה שלו םהמסי בעניני :למלך תועלת שהוא במה
 אי כאמלל הלי אכפת מאי: "שואל אהוו, חזקת'  פ,סףיו-נמוקי הבין ךכ, אכן ".דין בהם דינו אין
 דלא ילימב וילאפ ד"ד אדדינ יןמשמעת ןינעשמ" רחךכ- לעב אלא ,"?לא או אבאיגרת אעאר קני

 דוחה איננה המלך תועלת תששיט היא הרווחת התפיסה ,כן-יפ-לע-ואף". ביה ימיד לכאמל שייך
 עמשנ והדבר, לחברו לשראי בין סיםהיח לע אף "איגרתאב אלא אעאר יניקל לא" החלת את

 תא לפנינו עובהצי אבל ,ךהמל ועלתת תשיט את דוחה הוא ;ב"י יןטג לע יושבחידו א"בשרה מדברי
, המלך אתנלה שהן םבדברי אלא ד"דד נןריאמ אדל )סיםגור( שוי: "ךכ כותב הוא הסתיפת
 את הוא םיחתוש כלומר ,אגרתבאי אלא אעאר איניש ינקלי לא רמא מלכא :ב"בב שאמרו אותהכו

 לתתוע שיטת את להציל היכול דחיחי הוא זה פרוש". וחוק את הוא שיקח יכד ומנויקיי השטר
 טתשיל אותה עמידנ כן-אם- אלא - )להלן ן"הר ודברי ילעלי "נ יהעל שמקשה המ 'ר( בכלל המלך

 ולפי - ם"כוע לגבי ולא ,דיםהוי לגבי רק אמורה היהשת אותה צםמצנו וגיההס שרופב םגרשו רבנו
 םמתחו היא נקציהשהס אלא, מסוימות משפטיות תולועפ לע סמ המלך מטיל אםיוצא ש הש זרופ

את  שלםל שי קיומה שעתבש רשמית צורה אותה ילב להטב תהיה ולהעפשה היינו, יטהפר המשפט
 בכלונכיר  ,שלנו המקורי יןדב כשרה היא םא ףא ,להעופ באותה נכיר לא ונא גם זאת-לכב -המס 

 אם, והנה. המקוריים ינודינ יפ-לע בטלה שהיא י"פעא, לךמה דין אותו פי-לע תוקף הל שיש הולעפ
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 משועבדים נכסי כל ואומר ם"לעכו חובות עליו ויש קרקע או מטלטלין לו היו: "בטור הנוסח הוא: הערת עורך[ 
  ".]ם"לעכו



 ריה, םאחרי םרביפוסקים  ותהם אחיוד כןו, המלך לתועת תטשי את דוחה א"שהרשב ראינו כי
 ישנו שאינו ד"דד תבתחול המינימום את וז טהיש של תיהקנובמס לפחות רואים להכש היא הדובע

 היא יסחתינש הניש הובתש שאותהלומר  אפונראה א. )א"הרשב דברי להלן' ר( כלל במחלוקת
 וה זובשת םג כי, להוסיף ישש רק יתכן. ותרהמאוח ותהדע לכל לפחות ,אצלנו ההלכ םקומ- למכ

 ,יותתובדעה לא הוא הלש הישיר שהרי הטעם, בדבר השִם  חילול שי כאשר רק וליא יתטחחל היא
  ).תיודתובעה ןרומעק הקיפע מסקנה( ת המכסא להבריח שאסורמה  אלא

  55' עמ[

 ט"שס' יס מ"וח ע"שב .א"הרשבו נהיו' ר טתשי לפי לנו הולע, יותר דה עורחב ,שלישית שובהת
 שהוא או למלך הנאה בו שיש בדבר אאל ד"דד אמרינן דלא "א"בשרת העד תאובה מ"גהב א"י' עס

 מקשה זה לע. "ישראל דיני כל בטלו כן דאם, ם"עכו בדיני שידונו לא אבל, המדינה בני לתקנת
, !"מדינהה- ניב תקנתל שהוא  נימאםהנידי בכל, ןכ-םא" ):הההגה לע, ד"י' סע ג"ע' יס( ך"ש בצדק
 לע שובהתה אך. חמור גבול לדבריו שם הלא צמוע א"בשהר לואו ,וףס דברל אין באמת שהרי

 יונה 'ר של ודעת לע סמתבס א"בשהר יכ, "ינהדהמ-ינב נתקת"ל גבול ויש יש כןאש היא זו ושיהק
 ירותהמכ לע שותכחהו מריבות ענומל יכד הוא "אתבאיגר לאא אערא ליקני לא "שטעם ,ויותילעב
 זה דבר לם עג שראפ, מובןכ. )ו"כש' יס" דםא ולדותת "בספר א"בשהר תובתשו תצובקמ השיט 'ר(

 אבל, ותשהכחו מריבות נועלמ דיכ רק אלא וףס- סוף םבאי הלא אינם המלך דיני כלש תלהקשו
 תלת כדי הבאות רשמיות קנין לדרכי לאא מתכוון ונאי היונ' ר כי יהיה הנכון שרופהש לי נראה

 וא יןמקרקע ברותעה רישום ןגוכ ,מיוחדת יבותחש להן שיש ותמוימס תסקוע לע פיקוח לשלטון
 של הושיק םש ך"של םאמנ יש זה מיןש מפרו לע אפילו. 'דכו הברחות תניעמ או ,בימינו ותניפס

 ,כןא -  "?ורהת דין גדנ אפילו ד"דד ןנרימא הדינהמ -ינב תהוא לתקנש מהך הז אמצ ואנה ":טעם
 ף"ריה ,ם"הרשב לנם שגנוסו ם"הרמב לש הרחב וחוניסל טפר ,ךכל קורשום מ לדע עיו אינני

 לע חתולש הסוגיה את מצםמצ אינו' ב ד"נ ראתב בבא לשם ערופש ,םאחרי םקיסופו ש"ארהו
 הפרוש עממשק ,ילעל ישאמרת פיכ. לחברו ישראל ביןש יחסים לע אף ילהחלה נוטהו דבלב םייגו

 שביםהתו איןש חרשמא, סלגרו אולי יש ולפיכך, םלעהתל, ורכאמ ,רשאפ-יא הלכהב הזה
 -תמהכנס םניהנ םשה, המדינה הנהלת ריאת סד שם לבלבל אוקד ייביםח כרנ בארצות םיידהיהו

 וחקהפ את לשלטונות תתל הבאות חוקה הוראות לע ברויע שלא יוראה ןמ - השל םהאורחי
 כירנ לא אלו תואורה לע ודיהי בורעי אם אך; הנדרשות הרשמיות הקנין יכבדר ואאפ כירנו ,ץחוהנ
 של ושיתקו - וםמק-מכל .ינקרוע-לתיוב חלקי ניןע אאל זה אין וףס-וףס שהרי, דמיעה רשא יןקנב
 א"בשהר דעת את הוחד הוא אין, כנראה, זה ממין םולישיק מתוך אבל ,יאה הושיק ך"שה

 אצל שמצאתי המקסימום וזהו ;ילהגבלה סהומנ יוןע בצריך אותה משאיר רק אלא, לחלוטין
 כל; "אתיגרבא אאל אארע ינליק אל "לגבי ד"דד ניןע לע יבוהסל שאפשר םוחריאהמ הפוסקים

 בהכללה מסתכם םאחרי פוסקים וןמלש או ם"במהר לש לשונומ המז יותר מעשתלה לולמה שע
 ,להלן פרוט ביתר דוע ראהנש וכפי ,שראינו כפי, תתקלנ וז ללההכו, ד"דד ןנרימא דבר לכבש
 מפני השלמה התורה יניד כל תם אלושו-חס לבטל רבותינו באוא ל סוף-ףסו יא כ"רשב נתטעב
 התפיסה תא תסיגמו ,יםלקוח אלל, חדא הפ המעשל תענשמ וז נהטעו, םביכוכ-ובדיע לש םינד

  כביכול-יתסטלימיסקהמ

  56' עמ[

  

 .הצמע מתוכה

 

 כ"ע של ותכארעבעולים ה השטרות קתמחלו. ז

 המפורש, הרחב ניסוחו לע ססתתבמ ינה אכביכול- יתסטלימיסקהמ התפיסה הובדעה היא תפלמא
 ם"במרה נחשב וחסני אותו אף לע -, להפך אלא ,מתנהו זכיה' לה א"בפ ם"הרמב של ניהמפסקו

 םמיצמצומה הגבולות: "כותב ל"הנ פרוסב וגצהר הרב; ד"דד ניןעל העידהי-האב טליסכמינימ
 יריביו אדוק נחשביםם יסטלימיסקכמו - "המימוני ידי-לע ועקבשנ אלה םה )כלל לאותו( ביותר



 פרוש לע םוחריהמא קיםוסהפ ורוב ם"במרה בין תנהלתהמ במחלוקת יסודו זה דבר. ם"במהר של
  .וניננעל תנוגעה 'ב' י ןטיבג הסוגיה

 םשינ חוץ מגטי ,םריכש - ...ע"שעב םליועה רותשטה כל ":ורמלא המשנה שם תעקוב, שראינו כפי
 לינוע םנינאמ כי, ראיה טריש לגבי בשיזה מת דבר םמנאש, םש המקש הגמרא; "םבדיע ושחרורי

 אשל וחובות זכויות םהיוצרי שטרות ונייה, הקנאה רישט ירשכנ צדכי אבל ,קרושי שלא תרכאועה
 יהרא רישטב אלא ורהמא המשנה ןשאי אאימ ,תיעב אי אבל ,ד"דד: אהי והתשובה - ?ינינוכד

 והיא ד"דד ץרותה על ביותר סומכת נהיא עצמה היא; כלל קניתספ סוגיה אפוא זו אין. דבלב
 ותעדב אלא ניןע זו בסוגיה לנו ואין, םלוכ רתימא לא -  תיעב יאו: וראמל ,םקומב בו יות מפנערתנ

 מרגיש ונאי וממילא( תברי-בן ושאינ םמשו או - פסולה הדיוט גוי ותעדש יםמסכימ לכה - ;ם"ועכ
 לע ה"גה 'ר(הוא  שקרן ם"כוע תםסש החזקה משום אםו )תהאמ את ונל לומר לפינוכ בהוח שום

 משום בין - ובשו ,אמנתנ םשלה רכאותעה ותשעד םמיכימס לכה ךא - )סוגיה באותה ש"אהר
 'ימ ס"וח ע"ש ם עלוריאב כ"המשו שם התוספות' ר(ם ולעה קוןתי שוםמ ,היא חכמים תקנתש
 הכשיט, ההפוכה תיוניהנס קהחזה מפני אם ביןו ,שונהראה" ריתוריפ-א"ה השיטכ, )'א' עס ח"ס
 לדוגמה תשובה של ונהלש זו שהרי ,לכתחילה ניןעה אהכנר נפתס כך, ןכא. )ש"הרא( הישנה

 יכהא תאאבור כל פסקו הכי: ")יןטג 'מס לם עגאוניה ראוצב א"ל' יס' ושת(ם אוניגה מתקופת
 .םוייג של כאותרעב ולהעה מתנה שטר לע ךדסמ מאן אתבימתב שמיע לנא ולא, בתרא וייאשינ

 אישנו נויישל כהצרי ההו לא אכה אבל, ד"דד ראמד ואלדשמל איתה אמלעדב ןריאמ והכין
 רית ניה כי לכו ,תאעשמ אליקס  דהכיוכיון... הקה מן פשטופוא ןתניתימל תרוצה לפליגד אאחרינ

  ". הנקסמכ ליה ווומש ,אקמ חא מוכל כד ראתאב למסמך נןבר וטנ קא -  ליגופד יאנליש

  57 'עמ[

 כל": ל"ז, א"ה לווהו הלומ' הל ז"כבפ קסופו )ה"ה' ר(הגאונים  רוב קבותעב אפוא הולך ם"רמבה
 שיתן והוא ,חוב ושטרי וממכר מקח משטרי חוץ, םפסולי אלו הרי ם"עכו שחותמיהן השטרות

 והוא .החוב מעות או המכר דמי וכך כך לפלוני פלוני מנה לפנינו :בשטר ויכתבו בפניהם המעות
-לפי נסכני לא ".לוםכ יועילו לא שלהם השופט קיום בלא ...אבל, שלהם בערכאות עשויין שיהיו

, אחרות יותדצד ושאלות סוליםפ ואילום ריכש תאוכרע ואילו תרכאומהם ע השאלה לניתוח עהש
 עולים אם הם אפילו, טרותש כי פוסק ם"במרשה המ הוא כאן ונל חשובה; רובל זה עניןב ןשישנ

 נדרשתה ורהצב התקיים לו וגעיםנ םשה יהמשפט שהמעה ןכ-אם-אלא, פסולים םהריה, אותכרעב
 אותו לפניו התקיים מנםאש ,השופט ותעד את בפנינו להביא רק בא רשטוה, ונינבדי תקפו םשל
 - שלהן בעדים שהן ומחילות שרותפו ומתנות אותדוהו חוב-ריטש" אבל. ונסטיטוטיביק עשהמ

 ,שלהן חוב שטרי שאפילו רבותי והורו .כחרסים הן הרי - שמנינו הדברים כל בהן שיש י"אעפ
 מחלוקת לפרטי אןנס כיכנ לא, ובשו ;"בזה מודה אני ואין ...פסולין ,בפניהם המעות שנתנו

 וא לפסול נהמו שהוא הפרטים לעו נוגנוס לע להביא שאפשר תגוההשו רבותיו םע ם"מברה
 אמןנ -  טרש כתבנו פטיםשוה בפני לווהל ףהכס ןיתנ םא, תודע שלפי ברור מקום-למכ כי, רכשלה
 אם דעיםיו ונא איןכש, הואהלה את ליצור בא צמוע רשטה אם אבל ,ההמלו להעיד על רשטה

 רונוצ לאש וחובות בזכויות םכירימ ונא איןש משמעו, ולספ השטר - לא וא ףכסה ןנית באמת
 שהוא עמשמ -  כלל ד"דד את כאן ירזכמ פ"ברמה ןשאי ומאחר. תרכאועב נוצרו ואפילו ,ונינידב
 ףתוק לתת יכד ,תאוכרעב םוליעה רותבשט ד"דד םאומרי ונא ןואי חהנד הזה ץתרוה יכ וברס

 לע ושורפב בפרוש כמעט ם"בהרמ רמאו זה דבר. ליצור םריממתי םשה בותחוול תויולזכ
  .המשניות

 ואנ ךכו ,וישינ תכלית הזמן ךשמב השתנו גאוניםה מתקופת זה ןניעב עוטוהמי הרוב ייחס ,םאול
 וליםעה רותשט כל ושירשהכ ,ל"ז האחרוניםי דברכ והנכון: "ג"צת 'יס ש"הריב תובשבת קוראים

 בנוסח )ח"ס' יס מ"חוט( מ"בד ש"הריב דברי את אפילו ביאמ א"הרמו ,")וד"דד משום( ע"שעב
 אורמנבה מדיםעוה תרכאועב םשיהנע השטרות כל להכשיר ניםחרואה לכ וסכימה כן ":זה

  . "אדמלכ

 העיטור לבעל יש אחרת שיטה בלא": ילעל המובאים ם"מבהר דברי לע דגימה הרב בכות ךכ, ואכן
 דאמר ,כשמואל ל"דקי משום ...מתנה שטרי אפילו ,כשרין השטרות שכל ,ל"ז א"והרשב ן"והרמב

 מכגטי חוץ ותני ,דמלכא הרמנא בדליכא' אפי תיןמתני :קאמר הכי - אימא איבעית והאי ...ד"דד



". כשרין[...]  השטרות כל - דמלכא הרמנא דאיכא היכא כל דודאי ,פליגי לא לשני דתרתי ,נשים
  לרשימה יףמוס' אח "מ ס"טחו לע י"וב

  58' עמ[

 הוכרעה שבאמת לכאורה הנרא זה יפ-לעו ,ה"ראה אתו ן"הר תא םג אחרתה השיטה ילעב של
 רקיעב מימוניה תעקבוב ךרוע- שלחןו ורהט םהולכי כ"עפאש אהי הדעוב ךא; ם"מבהר נגד הכהלה

  .וימינ דע נמשכת תוקלחמהש ומשמע, הז ניןעבגם 

 יאה ובהשח, ע"בעש ליםעוה של שטרות יןהענ עצםל החשוב אמשהי יותר הבהר - ו ז תמחלוקו
 רהסתי באותה מתחיל רהדב .בכלל ד"דד מרההא לש חולהתה קףה תסדרלה רוןקעה יעתקב גביל

 לכ- דםקו רותתעורמ; צמוע דבריאת  רתסו ם"שהרמב ,אחדות עמיםפ תיהרזכה ברשכ, תדייסו
מלוה ' מהל ז"פכב עמדתו םע מתנהו הזכי 'הלמ א"פב ם"הרמב דברי ביםתישמ דיצכ, להשאה

 הכולי ם"רמבה לש וז ועמדת יןשא, דמאו יתוניגההדעה ה תמובע ח"נק' יס א"ח ץ"תשבב? הולוו
יש " ךפיכול, "יןדנ ןפיה-לע - ממוןב ךהמל יכל דינ "ישהוא קובע כ הכללי וןקרעה לאור לעמוד
  כדעת-" אדמלכ אהרמנ אדליכ אבאתר אלא מתנה שטרי פסל שלא ולומר ל"ז הרב דברי לתקן

לא הצליח  ם"מבהר שאם רלומ אפשר, קףות יתרב ואפילו, צמוע ןיוגהה ואות יפ-לשע לאא. יביויר
 וואל ודברי גטין השתבשו לענין שדוקא לנו יןנמ -  יתהע את דעתו לאמביהל ותבאחד משני המקומ

 ואלו, טאהיר לפום העט הוא נהזכיה ומת 'לבה: ךפלה רנאמ -? תואת דע יםמולה הם ב"ב לענין
 טעל פשו םוניאהג רוב תעד לע סוף-סוף מבוססים יןבגט דבריו שהרי, מיםקיי ודברי גטין יןלענ

 פחותל, מוצק יסוד םשו להם ןאיו ריואב םלויית חריםר דבריו האשא ודעב, השפרו וכללי הגמרא
 ,גידמה הרב שרפמ ךכ, ואכן. יללע ראינוש כפי, לחברו שראלי יןב םייפטהמ יםליחס ענוגש הבמ
 לן דקיימא ג"דאע ,ל"ז )ם"של הגאונים והרמב (דעתם לפי לפרש ויש: "ואת דברי שוב אןכ יאונב
) זכיה ומתנה' א הל"מה הוא מתעלם בכלל מפ-משום( ואבדה גזלה מהלכות ה"פ כמבואר ,ד"דד
 אדם שבין בדברים אבל ,קיוומח שהוא ומה שלו םהמסי יניבענ :מלךה תועלת שהוא במה מ"ה

ם קיפוסה סתפיתב השתרש ,ץ"בשל תש ושפרו אול, זה פרוש ".דין בהם דינו אין לחבירו
 לעב תואוכ בנחש הוא שדוקא ךכל והגענ וכך, ם"מבהר לש עמדתו היסודית ילגב יםחרהמאו

- לעב כל צלא רשאמ ותרי אצלו מובטח ,ד"דכנגד ד, לחברו יהודי ןבי ישראל תורת וםקיש ההוראה
 ישראל לדין םחרדי  האחרים אינםםשהפוסקי ונל מנין? השוואה זו לידי אנוב כיצדו. אחר הוראה

 לדון המגיד רבה, לשלמ, אב אשרכ. ךהמל לתעתו תשיט יעלב לה מעשה ידיהם שז םג - ? והמוכ
 שישיטה אחרת  בלא": רלאמו נםלבי ובינ ההבדל תא יןמצי הוא ם"מבהר יריביו של טתשיב
 ;"המלך תועלת שאינן בדברים לואפי, ד"דד דאמר ,כשמואל ל"דקי משום ...'כוו העיטור-בעלל

, ותם בערכאולועה הקנאה ירטש םוללע ולכביכ לסופם "ם הרמבא: ריםבהד םחיתפתמ ךכ, ואכן
 דלא סגור שהוא וןימכ

  59' עמ[

 כאלה שטרות םפעמיל שירשמכ ימ יכ משמע, המלך תועלתל שהם בריםדב אלא ד"דד נןיראמ
 קאדו רמה שאמ ראמ לא החשובים ההוראה ליבעמ שאיש פי-לע-אף ,דבר לכב ד"דד סגור
 המסקנשה  ,כךל חדא צעד רק ם"רמבה ישמפר של זו הנקמסומ. ומתנה זכיה' מהל א"בפ ם"במהר

 ע"בעש םוליעה רותבשט ד"ו דדאנ אומרים יכ סורגש מי יוכ ם"מברה יריבי תעד לע גם תתקבל
' ח ט"סש מ"חו ע"ש' ר( ברד לכב ד"דד רינןמא כי תעהקוב טהבשי שתלבכמ באמת צמוע את הירא

' סיו ח"ס' סי מ"טחו למ ע"ד; ד"י ט"סש מ"טחו על י"ב; ה"הג', ב' עס ד"ק' יס לע ע"סמ; ה"הגב
 גלהתה כאשר - זו רבולתמעב ףהנסח ישראל דין את הצילל לצורך ףסולב ונבא ילאממו ,)ט"סש

עשה למ הלכה "דבר בכל ד"דד" הזזיפה ההגדרה את ילעלהפ מנסים אשרכ ונל יוצא מה פתאום
  .)ה"הג, א"י' עס ט"סש' סי לע ע"סמ; ד"י ג"ע מ"וח ע"ש לע ך"ש; םש י"ב' ר(

, הממשיים הדיממל ברמע הרחק ,דימ יותר רבהה נופחה הזאת חלוקתהמ שכל לי מהנד םולא
על  המוסכם רושהפ תמעובמש תתעמקוה סרמחוו תיוורמלפ בותמס רק תבאמ רוב יפ-לעו

 תחולת את להרחיב -  תמודע לתים בא ובין תדעמו םא בין - כוונה לש םטעמי םמשו ולא ,ם"במהר
 ךא, ומיד תיכף שנראה כפי ,ן"הר של מקרהב ופתמל הוכחהב משמ חמוכ הז דבר. ד"דד הכלל

  . רסדה יפ-לע הדברים את אנ-נתחנ



 יש הורמנא שראכ ע"עשב העולים ההקנא טריש יריםכשמ אנוש משמע אימ: לושאל שי לם כודק
מאי משמע  ,נוצמעל והצגנ ברשכ לההשא עם בהכרח הזה היא וז שאלה ?עשות כןל לכאמד

: לגמריברור  שיהיה דיכו? נותוא מחייב דברשהו לא ליקני ארעא אלא באיגרתא ראמ אשמלכ
, ד"דד שוםמ ותבערכא הקנאה העולים יטרש םיריכשמ נוא כימשפט ל חרא בןמו וםרואה ש אינני
 הקודם בפרק ההיש פיבדיוק כ ,זה בחיוב םכירימ אנווש ירםשהכל נואות מחייב זה שהמלך אלא

 ינבש ההז אוקד תיוזו חייבת לה תאח שאלה לע הובהתש גםש, כמובן, עממש ן זהאי ךא(
 שהוא פיכ, לךהמ םמטע בחיובמכירים  נושא ילעל וניאר ,נההו. )ןלהל שנראה יכפ, קריםהמ

 לותהגבו אותםב אוקדו, ם"מבהר שיטת יפלבעיקר  ,לחברו לאריש ןבי גם, ראתב בבבא מנוסח
. טיןבג ,ןאכ טוקנ עמדה שהואה םמשו טתובהם את שי צמצםמ ידמגה רבה ראש םימצמוצהמ

 הפרוש והז כי מרלו יםחייב ואנ רחהכבש, הפוסקים בלב ךכ- לכ שתרשה צמצם זהמ פרוש
 ,ונותש ותטשי שתי ם"מבלר אין ,ההלכה תאות רקודשלפחות מנ ,צאיו וממילא ,והנכון ךהמוסמ

ם אומרי נוא למלך לתעתו בו שיש רדב בכלש עובק הוא באמת לאא,  עצמואת רתסו אהו יןאו
 לועי ,ק מהםחל וא, הנאההק רישט כלש המלך יוהם צא שלפחות, רברוומשמע מכאן ב; ד"דד

ם ירימכש אנו המגיד רבה של ושפרו ולפי ם"הרמב תיטש לפי  גם- חוק םמה חכדי שיק ותארכעב
  הואו. תראב באבב יהסוגה םשומ חותפל זא כי ,ןבגטיש היגוהס משום  אם לא-אותם 

  60' עמ[

 תקנת שםל ,רכאותעב אלא םמיוימס הקנאה טריש וכרעי אל ימצוה כ המלך אם, לי מהנד, ןדיה
 תגחור הנאי הינדמה- ינב תקנת רבדב יהוראישהת לי נראה כי ;ילעל שראינו כפי ,המדינה-ינב
 ניניעב - המלך עלתלתו שהוא המ': רמאו ה"ה - המלך עלתתו ברדב תיאוריהה מן ובהכרח וקאד

 במובן צבוריה והמשטר סיםהמ ניניע קאדו אול יאול, ובכן, "מחוקיו ואומה שה לוש מסים
  .המצומצם ביותר

 בערכאות... העולין הלואה שטרי ":טיןג לע יוושידחב א"הרשב שובפר רומז אלהה םליקוישה אל
 שמואל אמר )הלא! (הוא בעלמא חספא שטרא האי ...?לה קני במאי מתנה אלא... כשרין יםיגו של

, רמאו א"הרשב אין ."ארעא ליכול[...]  בערכאות העולה בשטר הקונה דכל אמר ומלכא ,ד"דד
נעמוד  ודוע ,'כוו נההקו לכ אם-כי, ע"שעב העולה טרשב אלא ארעא ליכול אל רמא אשמלכ ,מנםא
 אין יהשלפ תיאוריה בתור המלך לתתוע טתשי את א"בשהר שם החדו ואמנם ;הלןל וה זקודנ לע
 מגביל א"שברה שגם ברכ ראינו םמקומכל  אך; רכאותעב םליעוה תרוד בשט"דד כלל םאומרי ונא

 אין ולפיכך .20דינה המינב תלתקנ או מלךה לתתועל שהם בלבד םדברי םותאל ד"דד תחולת תא
 את אהרו אני כי -םא, א"בשהרו ם"מבהר בין העשלמ ההבדל מהו ותאלר ןופא שוםב נצליח אני

 בזה נופל ילאממו; תליומרפוה רמגד םורגיחה וקיםם עמרשיש וםש אין לו שגם, הפורמלי ההבדל
 ידוןנה הההורא לעב אם גויים של תכאורעב םוליהע ותשטר לגבי העמדה יפל עבוהק ,מבחן אותו
 חותלפ. אותה דוחה או המלך תועלת שיטתב תומך ,ד"דד ןניעל טליסימקסמ או מליסטינימ הוא

  .א"ברשה לגבי המבחן הזב לפנו

 א פליגיל לישני תרי ניה: "'ב' י טיןג לע יוסקבפ ש"הרא וןשל זוהי. ש"אהר לגבי םג נופל הוא ךא
 בפני אלא שטר יעשו שלא המלך הנהיג אם :לישני בתרי איירי מתניתין ומיתרצא...אהדדי

 וידעו ויראו הערכאות לפני הדבר בעלי שיבואו עד שטר על העדים יחתמו שלא ,הערכאות
 אפילו ,שטרות בכל מתניתין איירי אז ...לחתום לעדים הרשות יתנו ואז ,הדבר אמתת הערכאות

 זו לשון ".נשים מכגטי חוץ יתיןמתנ מתרצא אז - כך המלך הנהיג לא ואם ;21מתנה בשטרי
 והמשל התכוון ש"הראש לומר כלשנו דיכ המדינה בני תקנת לש ההתיאורי את מדי יותר הזכירמ

  ואלו, רוניעק באופן הנממ השונה

  61' עמ[
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דינא  אף לע, ע"שעב להעוה רשט סלפוה א"שבהר ןמ ובהתש מביא שהוא', ו' עס ח"ס' יס מ"חוי על ט"ב' ר 
 . תאכומלד

21
ש את "ליחס לרא היה ראפש דצכי ןמבי אינני ,להלן הנכירזאש ,ז"ס' יס ח"י כלל ש"ראה תשובת יפ-לעו זה על פי 
 ). ה"גבה' ח'  סעט"סש' ימ ס"חו ע"ש' ר (תקרקעוב לאא ד" דדם אומריואנ יןא כי עהדה



 וארואה אפ אינני בשוו; א"בשרה מלשון יותר ש"הרא וןשל אפילו תצממצומ -  פורמלית בחינהמ
 ש"ארה ידי-לע ןתני שהיה  דיןקסמפ ם"מבהר ידי- לניתן עש ןדי-פסק ונהש להיות יכול היה צדכי

 כי, ונל ןאי בדיקה שםל כאלה דין-יפסק( .הב דנים ושאנ ניתקרוהע קודההנ לגבי, תוובמסיבות ש
  ).תאובערכ ליםהעו תטרוש ירלהכש ד"ד זמנוב יהה לא -  ש"הרא שאומר כפי

-לע צמוע לזה ע חןמב ן"הר חיתנמ טיןג לע שיוחידוב. ן"הר לש וקרהמב שממ טטמתמו ןבחהמו
 במקום רק ורהמאהשניה  ןשולשהו, חלוקות תוהלשונ יתש אין כי עקוב הוא כל- דםקוש כך ידי

 חלוקות נותלשוה ניהסבורים שש ,ריביוי םע להתווכח יוצא הוא ךכ חרוא ,כאמלד אנורמה ןשאי
 ד"דד נןרימא דלא "ההנחה למבוססת ע חלוקות ונותהלש ישת לפיהש סהתפיה: וז דרך לע, ןה

 - ן"הר כביכול ראומ - וז חהלהפריך הנ ואפא אצליח םא; "מלךה להנאת שהם בדברים אלא
 לךמה לתעתו תשיט פי- שעל ודהמו ן"רה רזחוובזה ( חלוקות ןאינ תושונהל ישתש הוכחתי ילאממ

 להיות יכול זה איןש ונראיש י"פאע ,תאוכרם בעוליעההקנאה  ישטר םולעל מכשירים אנו אין
 היאוריהת את מצדיקה שהיא ודאי - אמק באבב יההסוג -ן "הר ולכביכ ממשיך - הנוה ).נכון

 אח שיקח ךכב מלךל ועלתת שיש לומר רשאפ - "רתאבאיג אלא עאאר ינליק אל"ב םג; הנודניה
 כלומר", יןנש' מ עד איסדפר אסותבארי ד"דד ריםאומ נוא' א ה"נ ראבא בתבב, אולם ;וחוק

 תועלתו האנהליכא  -  !)נהה (-א והכ, יןנש עיןרבאב ם"כועל חוקה שתועיל והנהיג א אמרדמלכ
 שנאאלי אגפלי לא -א "הכא ואב אמרינן יכ)ו ,ברד בכל ד"דד אומרים נוא( אידו אלא. למלך בכך

  ".קמא

, החסרה החוליה ם אתריגוסב לו נכניס לא אם שלם היותל ולכי ונאי ן"רה של ויונהג, ואמנם
 מכניס ידי מה שהוא -לע: להפך. מעולם ן"הר אמרו לא זה דבר - לםאו, דבר לכב ד"דד ןנירשאמ

 שראלי בין זה דברגורס  הוא שאין בברור מוכיח הוא איסדפר תאוסארי יןהעל ם"עכוה את
 הכלל תבאמ פרוץ זו בנקודה דוקא והלא. דבר בכל ד"דד גורס הוא שאין עשממילא מומ, לחברו

, ם"כועה את אןכ להזכיר פורמלי הכרחשום  ן"לר יןאו. להלן הנראש פיכ ,הרוחות לכל ד"דד
 ישפטמ נימוק שוםב והפריכל יהה אפשר-ואי הגיונו מושלם היה אותו מזכיר היה אלמלא, כןאו

 שגילה ריה -  ושל ועתומד ומתביזה רצפה ם אתותסו ם"א מזכיר את העכוהו זאת- בבל םוא; טהור
 בדבריו נגלה שלא בפרוש ירנוהוהז, ממון ניניעב אפילו, ד"דד ללהכ לע גבלותיש הוש י כי תועד תא

 ם הוכחה ממנושו אין -, ןכ-םא אבל. אחרונים הוראה- ליבע תאז שועש כפי, הלכהכ פנים שלא
 שהוא הרי, בכל דבר ד"דד אמרשנ ךכב תלוי רהדב םא: ךהפל. חלוקות אינן תמבא שונותהל ישתש

  הואש ומאחר. חלוקות יותהל ונותשהל שתי צריכות דעתול כי הוכיח
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 ,מסקנותיו רק שארותנו ,בכלל ןאכ להתעלם אפשר והגיונ שמדרך משמע - חלוקות אינןש רמאו
 ים כובריס ןשאי י"אעפ ם"כוע של רכאותעב םוליהע רותשטב ד"דד בורסל ראפשש מעשומש

 י"אעפ, דבר לכב ד"דד םריאומ ואנ אין כי בורסל אפשרש משמעו; דבר בכל ד"דד אמרינן
, ןכא. בזה זה כלל תלויים יםברהד ואין, היא כתמופר המלך תתועל דברב ריהתיאוה ים כוברישס
 ם"ובעכ כי המרא הוא רשבא ,כוללת כשיטה המלך תועלת של וריהתיאה את ריךהפל הצליח ן"הר
 יבלג לתוובתח הכלל את מגבילים אנו כי מראו אהו אתם זע אבל, דבר לכב ד"דד ריםמאו ונא

 משלו המיד- שקנה חרמא אך. המלך מןהור י"עפ ע"שעב םוליהע שטרות יבלג גם וממילא ,דיםיהו
 ,ם"הרמב לבין בינו נית למעשהקרוע ירהסת םשו רואה איני ובש -  ןן נות"הר אין וז הלהגבל

 ההגבלות ותןא אחר ןמא ן"הר הדאי יענשו לומר מוכרחים נוא ממילאו, אחדש כ"ראוה א"בשרה
  .םהאחרי םקיסהפו םיעצישמ

נות לשוה ששתי ההנחה ןהוא מ גם יוצא יןטג לע יושחידוב. ן"במלר אלה םברידב יש השונ טהשי
 ,מסיק הוא ןכאמו ,תערכאוב םוליהע הקנאה רישטב םג ד"דד ריםמאו אנו ובכן, חלוקות אינן

 פי-לעם ג אהל כי, ראיה מכאן יןשא ראינו וכבר. היא מופרכת המלך תועלת ץיטשש ,א"שברכ
 למזה אצ שובח יותר אך. ד"דד משום רותטש כשרתה ידלי לבוא ום אנליעלו המלך תלעות שיטת
 פירוש ,מלכות של בנטורין העשויין שטרות: ")'ו ח"ס מ"חוט' ר( ל"ז, עקוב שהוא מה הוא ן"הרמב

 ההקנאה מדרכי דרך בו חסר ואם... ד"ד משום אלא הדין מן ולא ,כשר -... המלך סופרי י"ע
 בלא מעות לו שנתן כגון ,הפוסלו דבר הוא ואם ,בו שחסר דבר אותו לענין בו םדני אין - )...שלנו(

 דלא ,לגמרי פסולין - ביה דאית שעבודא וכל איהו לך קני וכתיבת מסירה בלא שטרות או אגב



 סופר ולעשות שלהן שטרות להכשיר אלא מלכים של דינין שאין ,ישראל מבסופרי בערכאות עדיפי
 המלכים שאין ...שלנו משטרות עדיפי לא הקנאה דרכי לענין אבל ,שלנו עדים כמאה נאמן הםשל

 רושנוצ וחובות ותויכז להכשיר בא ן"רמבה אין זה לפי ".שלהם שטרות בהכשר אלא מקפידים
 אלא, ונינדיב ותומדע שהן יכפ תחובוהו תיוהזכו אחד עם בקנה תלועל לאש תלולווהע המלך יןדב

 יםנדיב שנוצרו וחובות זכויות לע דיםיעמ הםש ותן העדניעל רק הקנאהה ריטש את ירמכש הוא
 לסוהפ םא ד"דב בערכאות העולה רשטל טוטיבייטקונס קףתו חסמי הוא - נכון יותר או, ושלנ

  .גויים שעדיו זה רק הוא ונינבדי לכתחילה טרבש יההש היחיד

 אלא מקפיד המלך איןש זההוא  ודעתל נותן ן"בהרמש הטעם. רתביו הומא סתהי זו שיטה, נההו
? ךכ לע קפידמ שהמלך, כל-קודם, משמע אימ - ןכ-אםו. ותעדל ריופוסו ושל תאוכרעה ל הכשרתע

 ,וממנ יםהצדד זאת יבקשו לא אם ףא, טרשה י"פע מדותוע שהן כפי הזכויות את כפהי הוא םהא
  יתרעם רק שהוא או ,שלו וריצבה המשפט ףקובת בכןו
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 לע? ווימיל על בואי לא בשטר בכתוה םא, יתעצמה מיזמתו ובש, שנוע ילטי שמא או, בו זלזלנ םא
 םשג וראינו, בתרא בבבא סוגיהה לע ליעל ברכ רמשנא הממ יצאנו אל האלה האפשרויות כל ידי

 שנוצרו פיכ תובחובו בזכויות מכיר שהמלך דהובהע םצעב פקתסמ הקפדה ונל שי כי רותשהאפ
 ,ןכ-םאש, רמליפוה לשיקוה ןמ ןהו שם שהבאתי םטעמיה ןמ הן - ,ןבובחש באה האינ רשטה י"ע

 הושמ היא הקפדהש קפס ואין, רבשט כירמ לךשהמ אפשיט? הקפדה דוקא לדרוש ן"ברמל לו הלמ
  .גרידא מהכרה יותר

 םאה ?לוש אהנההק יכדר לע גם אלא העדות תכשרה לע רק לא ידמקפ לךהמ םא הדין מה, תניש
: זה בנוסח יודושבחי לנו שיש רמז פי-לעו ן"מבהר לשון יפ- לע? ההר תא הדין בויק או ד"דד נאמר

 יכה בלאו -  יניקנמי ל) ליה ובוכת או דיע םאת עדיםל רשיאמ( לאובד אהורמנא דמלכ אאיכ ואי"
' ור .הוא שהדבר ברור רלומ אין ופןאו םפני בשום ךא, ד"דד היא תשובתו יכ רומל נראה - "קנה

  .'ח פרקב, להלן

 ויערכ רותשהשט המלך מחייבשבו  המקר לע מדבר הוא אין :אחד דבר ן"מברה אצל ברור, נההו
, לךמה תועלת בשיטת שי הק"ע ברדה את שראינו וכפי ש"הרא ךל כע רשמדב יכפ, תערכאוב וקאד

 פיכ. אלינו ובאומ תאוכרעב מה- משום רךענ כבר רשהשט, בדע- שבדי קרהמ לע רק ברמד הוא אלא
 לשע אלא. ן"הר פי-לע גם וררעתלה אלה השלולהעש וכפי א"בשהר אצל הנקודה את ינושצי

 מה: )ה"נ ב"ב למ ע"ש 'ר( יותליועב הניו 'ר של ושיטתמ להקשות שי וז בצורה ההשאל עמדתה
 מכריח המלך אין אשרכ, גויים של תרכאובע נאההק רשט לכתוב םתאופ ללכת הודיםי נישל םלה

 הוא םא היינו, קהעס הותא לגבי יותרכאועב להעוה רשט דוקא שורד המלךאם  ,ובכן? לבך םאות
 לאא אעאר ינליק לא" ניןעב הפתרון מהו כבר אינור -  תויממס ניןק תצורב דוקא ותנוא חייבמ
 תמוימס קנין בצורת דוקא אותנו מחייב הוא אין אם אבל; ן"הרמב לש ותטשי לפי םג, תאאיגרב
 או :םתישה מן תאח אז  ִיכ - הם םמרצונ יותאוכרע אל הלכו יםדיהו שני אלא, ההיא הדרך לע
 - , "דמקפי" המלך יןא, רכלומ - שטר  תואו פי לע" חברו אצל ישראל ןממו עמפקי המלך יןא"ש

 ההוא אהנההק רשט, היונ' ר אומר ,זהכ ובמקרה, שלהם תרכאועב נועויתב יחזור כאשר קר אלא
 ...הקעהופ ברכ"ם א אך; היא טאשיפ אתילמו, "םלוכ אול עשה לא"ו, ונינידב הוא מאלעב ספאח

 של ףתוק יונבדי רטלש ויש, אותיוכרעב שהענש מה לע המלך מקפיד םא היינו, "ד"בד השדה
 ברדב ג"י 'לה האבדו להזג 'לה ה"בפ ם"הרמב אמרש הממ אשנ לא כזה במקרה - דין-בית מעשה

 ,בזה אחד הבדל אמנם יש. רוצח או ודהש ולקח נהדיהמ ינמב שיומוש בדיועמ אחד לע סעכש לךמ
  ,פסק דינו תא לעופל יוציא והמלך עצמ - שכעס לךמה שבמקרה
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 הדין-לשבע דע השעלמ" פידקי" לא והמלך כןית - הוא ד"בי המעשש י"פעא -  רשטה במקרה ואלו
 אמחספ שכזה ד"בי שהעמ הנשו במה לשאול רשואפ ,לעהפו לא שהעמה הוצאת את יבקש

 הזכויות ליחסי ישירה העגינ למלך אין אמלעב ספאח ואשה בשטר כי רומל אהנר אלא ;אמלעב
 שם-אי םודיהי ניש בין םהמשפטיי םסייחה נפלו יודינ פי- לשע כלל עיוד המלך אין, ותבחוהו



 דיםמוע כיצד המלך םמטע מפורשת הכרזה יש ד"בי המעשב ואלו, מתסוימ דרך איזו לע ובמלכות
 את כבר הגיל לךשהמ ומאחר. חקק רשא החוקים י"פע ,יקרטקונה המקרה באותו, םיחסי תםאו

 הזכויות את יליםמפע ומוא זה דעת-מגילוי למיםעמת ןאנ אין - נתוןה יטקונקרה קרהמב ודעת
 כרינ ד"בי השעמל דומה זה ואין( ארצו מתושבי נייםשה אותם לגבי ודיניב דומעושה כפי ותבחוהו

; )לןהל שנראה כפי, םיהתרכאועב וחבר את עובת היהודיש ממש התביע רחא בא ד"פסה באשר
 יותקנומס וקףת את השנמ הנאי, אהנלהק בניגוד, העקהפו הפקר רדבב יונה 'ר לש יאוריהתוה
 א"בשהר  גםדברה את רפות נהיו' ר של טתושי יפ-לע. הממנ מתעלמים ואנ אם אפילו ,תקרוניועה

  .עיוד אינני ן"בהרמ ליהע ברדשמ פדהלהק אחר פרוש לעו, יןגט לע שיובחידו

, דאח דמצ, ן"והרמב ן"הר, א"בשהר ,הניו' ר בין מחלוקת שי ןשאכ לומר םאמנ נראה זו הנקודב
 במקרה אלא מדבר אינו ש"ראה שהרי; ישנ מצד, ש"הרא ואפילו ,המלך תלעושיטת ת ליבע לבין

 שאנו להסיק םמקו אין המלך תלעות שיטת י"פע ואלו, ימתומס קנין בצורת אותנו מחייב שהמלך
 ,אולם. העשלמ לעופל הוצא אשל זמן לד כ"ד של יטהפר המשפט םחותמ ד"יב הבמעש מכירים

 לעב הוא הוא ש"הרא וקאד יכ, הראשון המחנל ש"הרא תא ירעבלה ונא םייביח מלכתחילה כבר
 משפטה םחותמ ד"בי השעבמ רתנוהכ את ביותר המובהקת בצורה םלומדי אנו שממנו ההוראה

 ליעב את ואלו; להלן הדבר את בירשאס פיכ, )ז"ט' יס ח"י כלל ש"ראה 'שות' ר( ד"ד לש יטפרה
 ,)שם( ע"ש םוג )ד"ק' יס מ"חו( הטור גם כי ,תעקביו-רסבחו כאן סיםופת ואנ המלך תועלת שיטת

 ןניעל ש"ראה קבותעב הולכים, ע"שעב וליםעה רותשט ןניעל ם"הרמב תקבועב יקרעב ההולכים
 ההכרה. זו בנקודה םליהע יגשמש מי ראיתי ולא, יטהפר המשפט בתחום ואפילו ,ד"בי העשמ
 קיםפוסה כל דעתלם קומ- למכ, אצלנו הכהל אפוא היא, מסוימות מסיבותב לפחות, ד"יב המעשב

 אהנההק ישטר דין לש קרונייםעה םהפרטי את לראות וליםכי ונא - לי מהנד - ובזה ,ניםהאחרו
 דוקא לאו כי םא ,שהעלמ להלכה עשנוג במה חותפל ,אצלנו םואחידי םיעוקבכ ע"שעב םוליעה
  :הם בזמיכתסמ והם, ההשיט ןניעל

 םא -  םיביוחם מה אלא ,םריכש םשה בלבד זו לא - כ"ע של תרכאועב םוליעה הקנאה רי שט)א
  או המלך לתעותל םשה םבדברי, להאכ תרובשט אלא ניליק לא אמר מלכא
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  ;המדינה-ינב תלתקנאו 

  .ד"טעם דמ ד"בי שהעמ םוימה םה םא םריכש םה אלהכ הקנאה רישט )ב

 לתקן יש: "לאמור ,ח"נק' יא ס"חב ץ"שבהת דברי םה םכונינ באמת ההלכה יןענלש ,וצאי זה ולפי
" דמלכא נותאמהור דליכא אתראלא בא התנמ ריטש לספ אשל רמולו ל"ז )ם"מבהר( הרב בריד

 אלא ד"דד אמרינן לאד אהיהרב  שדעת, בעהקו שרופב ךכב עשנפג בלי כי אם, ל"נה םבתנאי
 תישש הוא לענין ההלכה' ב' י ןבגטי יהלסוג הנכון הפרוש, וממילא; המלך תועלתל םשה דבריםב

  .חלוקות אינן תוהלשונ

 ,ן"הר ןראיה מ אלהבי שאין הוכחתי. חתא הדנקו לד עוע רק מודעל ואנ כיםריצ הז בהקשר
סים גור םה שאין יוצאכלם  מדברי, להפך; דבר לכבד " דדונא ריםמאוש לכך א"רשבה או ש"הרא

 לתעתו יטתש את, ואינרש פי כ ,דוחה ן"במהר -? ן"הרמב מן זהכ דבר יקסלה אפשר םאה. ןכ
 דפיקמ לךשהמ םבדברי אאל ד"דד םריאומ נוא שאין ההגבלה את המקומב עמצי אוהו, המלך

 להעלו אהי, לכה לע מקפיד ןכמלש, מסוימות רצותובא, כלל ברורה זו הגבלה אין, אמורכ. םליהע
 לש ותהגבל איןש אינור, זה בהירות-רסחו מפני דוקא, אולם. כלל הגבלה רסחו םע וותשתלה
 לע( היונ' ר לש בריומד בהכרח יצובהע את מקבלת והיא, המצע ינבפ עמודליכולה  ן"במהר

 אותה ידמעמו חוזר זה יצובעו ,)ח"י 'יג ס"ח ץ"ותשב ד"י ט"שס מ"טחו לע י"ב םג' ר הסמכה זו
. זהכ המעשלשמשתווה  המ או ד"בי השעמב הההכר קרוןע בתוספת המלך לתעתו לש קרוןעה לע

 שהמלך רמלו רפשא- אי שם םג הרי - ם כיו ותעצהמו- תברי מוכ קיצונית דוגמה ניקח אם ואפילו
 לע יןדע מקפיד םש המלך איןש מפני לא הזו - ,לההא ונותעקרה ישנל ברעמ ממונא ניניעב מקפיד

 רדבל וןממה יניענ לכ את הופכת, נהיו' ר לש לפי פרושו ,הכל לע הדהקפש נימפ אלא ,הכל
 ותחהנ שלא מןז כלש, כךב כאן ונל שובח ההקפדה טתשי מקבלתהזה ש צובעיוה ,המלך תועלתבש



 ןממו ידינ כל לביטול הקפדה אפילו - תזיזופב ממנה יקסלה רפשא, סודותיהלי" הקפדה"ה
 לעד אפילו "דד םאמנ רמאו ן"במהר כי איםרו ונא ליסודות זהה פרוקה רחא רשא ודעב; שבתורה

 ואופן ניםפ םבשואולם  ,ולחבר ישראל ןבי ממון יסיח ,בו ואין טעמכ או, בכלל בו איןש כזה מצב
, אכן. קימים וללה הממון חסי במידה שיהתורה דיני לביטול םכמובילי להתפרש םיכולי דבריו אין

 ךלכ טעםוה ,דבר בכל ד"דדש להוכיח ן כדי"הרמב לשמסתמך ע ימ בכלל העשלמ ראיתי לא ףא
 הגיל הוא ותעדל יותוארכע שרתהכ לא עאל מקפיד לךהמכי אין  דבריו ידי- לשע, זהב כנראה הוא
   ִ.ד"דד הכלל תתחול את םצמלצ דרך איזו לו שפחכי הוא מ, בברור ועתד את
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 מהם אחד ושלכל, ע"בעש העולים הקנאה שטרי המכשירים ,עיקריים הוראה ליבע מחמישה ואם
, דבר בכל ד"דד אנו אומרים ללמוד כי אין ,ומתנה זכיה' הל א"ם בפ"הרמב מן ואף ,שונה שיטה
  .הזה הדבר את ממנו ללמוד שאפשר עוד מישהו מלחפש אנו טוריםפש לי נדמה -, להפך אלא

------  

 הלכה, ממש דבר בכל ד"אנו דד אומרים אכן כי שהסיקו הוראה בעלי אצלנו והיו היו, כ"אעפ
 ספרים שמשכן באחד מעשה הובא, למשל, פרץ בר י"ר לפני. )'י גטין ,המרדכי על ה"הג 'ר( למעשה

 המלוה והלך, רשות נטילת ללא ,שנה משכונות בעבור למכור שמותר היה המלך ודין, חברו אצל
מסביר  ד"י ט"שס מ"טחו על י"ב. ד"דד משום עליו כלום  לממשכןשאין פסק פרץ בר י"ר; כן ומכר
שיטת  דוחים את ע"בעש העולים הקנאה שטרי שהפוסלים ממה דין זה הסיק פרץ בר י"כי ר

 שהמלך דבר זה שאין, יונה' ור ן"בהרמ משום הדין- פסק את דוחה והוא עצמו, המלך תועלת
  .ד"דד בו אומרים אנו אין ולפיכך, עליו מקפיד

 ויש: "לאמור' י' ט סע" שס'סי מ"חו על ה"בהג ומכניסו חוזר א"הרמ אך, די לענין לומר יכלנו בזה
 וכמו, עיקר וכן... 'וכו על המשכון המלוה ולכן, ד"דד דבר בכל דאמרינן להו וסבירא חולקין

 צריך מקום-דמכל: "...אחר בעניין א"הרמ ה מוסיף"בהג שם; "'ז' סע ו"שנ' בסי שנתבאר
, רשות ושינוי יאוש לאחר אפילו, גנבה כל  להחזירדהכי נהיגי עכשו, ד"ד מכוח לבעלים רולהחזי
 אם ברור אין זה פי-על. "הרבית גם לו ליתן צריך -  הרבית שיתן לו דנהגו ובמקום ,ד"ד מכוח
 י"עם ר מסכים ע"הסמ". עכשו נהיגי דהכי "משום או ד"דד משום" עיקר וכן הוא" אומר א"הרמ

 גםבהכרח  עולה ההסכמה טעם לגבי כזאת ומסקנה ,המנהג משום בפרוש אבל, א"רמבר פרץ וה
 עקוב ששם, לעיל 'ג קפרב כבר תיוהבא שרא, א"י' סע ט"שס' יסב א"הרמ לע ע"סמה ושרפימ
 ג"ע' יסב: ך"הש ברורה מכניס הבחנה. דבר בכל ד"דדמעשה ל סגור ינוא א"הרמ םג כי ע"סמה

 מה ד"דד אמרינן דלא", ד"דדהוא  וטעמ םא ץפר בר י"ר של יןהד-סקפ את הוחד אהו ד"י' סע
 במנהג הוא ם הטעםא, גלוי ןרצו יאבאמנם , עליו דיוי את הוא סומך אבל". ותנרתו דין דגנשהוא 

 נהיגי בישראל דגם מרכלו ,ועכש היגינ כידה שנאבלי ירדיינין הכי שפ מקום-כלמ: "...ו"שנ' יסב -
 לתקן הדור ביד דיש ופשיטא ...בתריה אזלינן לא תורה דין נגד הואש גרוע דמנהג ג"ואע ,...כן

  .22"הוא דמלכותא בדינא דגם ועוד ,תקנות
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 שנכון לידמה נ ;לא פרץ או בר י"ר לש גישתו את באמת םהול זה דרך לע ץתרוה םא עדיו אינני
 החלה לע מבוסס יותוהמ, ד"ספ אותו לדחות אני םיכולי אאל, ציםבתרו ורךצ ונל ושאין, י"ב הבין

 התפיסהש, זה הוא כאן בשוחש המ: ודידנ חשוב לגבי ברהד אין ,לםאו. ד"דד הכלל לש ולפתמס
 הנתונ לשמוא של ואמרת תארשנ לאיממו ,לחלוטין אןכ יתנדח הגבלה ללא ד"דד אנו םרימאו יכ
 ןמ חריגהה תא לתרץ ותניונסשה היא הובדע, כ"פאע. ןכא דע לינועשה ההגבלות אותן תגרמסב

 הגנב את החלון עדב ניסיםכ ומחוזרים מסוימות בקהילות םרווחיה יםהג מנמשום ולהל ההגבלות
  .הפתח מן שהוצא
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 פשרשא באופן ,תורה במקרה הנדון נוגד לדין הפסק אין כי סובר שהוא משום בעיקר ד"פסה את מכשיר ך"הש) א 
 . מענייננו, כמובן, זה חורג שיקול אבל ,ד"מן הטעם דד להתעלם בו



 ומנהג, תקנות ןתקל הדור דבי ישד פשיטא: מאומה וןעטל רשאפ-יא הזה ץהתרו צםע דנג ,מובןכ
 רשושתי םמהע םיוסוחר םייגו בין םהחיי םודיהי בקרבש המז יעטב ברד לך ואין, הכהל למבט

 לע זה רוץתל יש. ילעל םאות יהזכרת ברשכ םיישקה לאור ביחודו ,םמתנו שאםבמ ם"וכע הגימנ
 ,ז"מריא הבאה מביא ה"נ ב"ב לע םגבורי-יושלט ;יכרדהמ גוןכ, םמוניהקד בדברי םג לסמוך מה

 של םתנומ משאם כלש, המנהג י"פע להם וןדל ראוי -  פשוט גמנה םלה ם שישקומ בכל ןכו ":ל"ז
 לע המלך שעשה םחוקיהו םהמשפטי וכן, ההלכ מבטל והמנהג, הוא נהגמה תעד לע דםא-ינב
 את צמועב כאן וצרע ז"אשרי אלא; "ד"ודד, הן יןמקיי כלן - הגלגלת לעו יותהמס לעו םמכסיה

 יןשא חלילה רנאמ שלא ,זהרהאו רמז םג אלא ,הםב לנו שי הלכה-פסק רק אול, דבריו תופתנ
' ר - ע"שעב םליהעו רותשטב ד"ם דדומריא נוא יןשא, ם"במהר תקבועב ,סגור ז"הריא( .וףס לדבר

 רשא השטרות את ירכשלה כדי הגנהמ את מזכיר הוא אין ,נהוה - 23יןטג 'לה ה"תש' יסל ובהתש
  .)םסלפו הוא רחא באופן

 את לדינינו מכניס אומשהו, ש"ריבה הוא הרזנ ונאיש ביותר המובהק ההוראה לשבע לי הנדמ
 ךכל אותמוגד ותמכיל יותתשובו; מיםהתחו כל אצלו םיטשטשימ - הגנהמ בדרך דמלכותא דינא
 רק אאל כביכול רשאנלא  התורה כלשמכ ,ופתנקותל תאאסמכ בו לראות רשואפ כמעטו, לרוב
 כי, השמהא םמקו-למכ היא ההלכה לא ,מובןכ, זה ברדב. דמלכותא דינא את להחיל הגמנ אותו
 - תורה דין דגנ ישיטת באופן ההולך, עגרו ומנהג, וב ניםד ושאנ ניןעל גדר םג לכהבה שי וףס-סוף
 ע"שב ,ארשה בין, המובאת א"בשהר בתשובת לכך ונל שי קונקרטית המדוג. הבתרי ןנאזלי לא
 לכיו לא - אשתו ומתה ם"כוע בדיני יןשדנ םקומב השא אנושה": ה"בהג א"י 'עס ט"שס' ימ ס"חו
 בדיני הדבר וןנדו, אנוש הוא גהמנה תעד לע - שהא הנושא כל: רומל יהשיור ארש או שתוא יבא

  מקשה ע"סמ .24"ד"ד משום בזה וליכא, זהל דומהכ או להעב שהיור מתה דאם, ם"עכו

  68' עמ   

 כך היהש מעשהו, ח"רמ ס"בר ה"גבה א"מהר יאמב אותה םשג ,ב"נ' יס ש"הריב תמתשוב כך לע
, שתולא חריהןאו ויותלבנ יוסכנ את וכתב ,םכרינ בחזקת היורקמב אשתו עם גר איש: היה

 ,השיב ש"הריב. הםב מהמחזיק אחר םקומב יםכסהנ את עלתבו האשה אהב יונותב ומתו תומשמ
 בדיני לדון להם ההי ביהדותם גם" - יהודים בחזקת הרקוימב םגרי השוהא לעהב היו שאפילו

, הגזבר שהוא, ןשלה הדיין לפני "סיםהנכ וימסר ולפיכך, "מיורקה קהל מעולם נהגו כן כי, םהגויי
  ."היורש הוא -  המוריש בנכסי הגזבר ויחזיקהו, שיזכה ומי

 הנשואין רק התקיימו שוןראה שבמקרה, בכך השונות התשובות שתי את לישב המנס ע"הסמ
 צםע הנעשת השני מקרהב רשאבעוד  ,לא רהפטיה וואל ,ם"כוע בדיני וןדל היה שמנהג במקום

ם יענכשמ םימוקינב ,לי הנדמ - זה ץרות הדוח ז"טה אך; כזה מנהג שהיה םבמקו אההצו
 ענוגש במה לפחות, תלהדחו הכצרי התשובות ואחת ,הסתיר אפוא תנשאר ירהסתוה ,לחלוטין

 א" ס'יס א"ח ץ"בשבת אבל ,א"בשהר תובתש תא וחהשד ימ מצאתי לא, והנה. ידוןנה קרוןעל
 הדעת ואין ,הראי בלא דברים )ש"דברי הריב (אלו ":יןטלחלו יתקנפס בלשון ש"בהרי דברי תחידנ

  ".איסור של ממנהג ראיה מביאין אין [...] -ה מיורק קהל מעולם נהגו כן כי ש"ומ ...כלל סובלתן

 הפסק לה אין רושהשי ,לשראי כדין פסוקנ אם אפילו: אחרים םנימוקי םג ש"הריב ברידב שי אבל
 ממילא ציאוםיו והללו, גוייםה בדיני עותתב עתתר לא האשה - סיםנכב לזכות ולהכי השהא ואין

 דע: מרילג אחרות נחותה ךמתו יוצא, תזא עומתל ,ץ"שבתה. ודבי שהפקדון יאת מ ונישעי דועו
 את םסכל אפשרש לי נדמה, הזה ההבדל קבעבו; הנכסים לע" יפהתק די ונל יש", עדיו שהוא כמה

: טעם של דבריו לי הנראים, ו"נש' יסב ןשהחו קצות יברדב ד"ד יל פע ולתת לשאת המנהג יתעב
 לאא ,םיהלע נועמד שכבר הגבולות מן יותר ורהת דין את נותשל מוכשלעצ היכול מנהג זה יןא

עוול  או בלע סלמנו יכד, יןענה תיבומס יפ-לע, הדין משורת םלפני לנהוג להחליט יכול יןדה- תישב
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ולכן , יצחק אור זרוע' ז המובא בשלטי גבורים הוא ר"כאילו הריא, המחבר נפל קרבן לטעות נפוצה: הערת עורך[ 
  .]ל"ישעיה אחרון ז' ולאמיתו של דבר הכוונה לר; הפנה לאור זרוע הלכות גיטין

24
 דבריו 'ר (ןכא המובא זה וןטה כגבו במקרה רק אלא, ונירקע באופן, לחלוטין נהגהמ את דוחה ונאי א"הרשב 

 ).'א ח"ס מ"חו י"בב םובאימה



 משפטית ציאותלמ םופיפכ היו הצדדים רשא עודב ,וינדינב ברדה את וןנד םא לצמוח םלוליעה

  .25נהשו

  69' עמ

  םהשל ד"בי-שהעומ הגויים תאוערכ. ח
 דין- יתב לכלול זה מונח לויכ כל- דםקו. םגויי של תרכאוע המונח תמשמעוב שי ותשונ דרגות

 דריןסנהל פופיםהכ אך ,שלהם משפטיהם פי-לע יםהדנ, ישראל במלכותם תושבי םגרי של םיידתע
 חהמונ כולל יתנש. ד"בדד םקיסוע כשאנו באלה ניןע ונל יןאש יאווד .)א"י' הל םמלכי 'לה י"פ' ר(

 אלדינו םלה יןאש ,תבדעשומ יאשהכ י"בא והן ץלאר- צהבחו ןה, גויים לם שייטונומאו אותערכ
 םאינ הם םוג, םיהפנב שנעשה מה לעיד עלה דיכ אלא םריכש אינו וללה; םלוכ ולא אותכלדמ

 קלהיזק חובה ואשר ד"ד  מטעםדיםהעומ ייםוג של כאותרע נחהמו כולל שלישית. ניננועל םיעוגנ
 בפרק פלטנ אלה תרכאועוב - אכלדמ אמנורה יפ-לע ד"בי-שיעמ ליצור כוח םלה שיש וא םאליה

  .זה

 םקרימב לחברו ודיהי יןב םסיביח נוותא ןניעל אלה ותארכע יכולים ןכא דו עראינש מה פי-לע
 ם שהםבדברי ,וזכויות חובות ורצלי דיכ ד"מד םאליה יזקקהל ולינע חובה רשא כ)א: הבאים

 חובה אין אשרכ(" אגרתבאי אלא אארע ליקני-לא "רךד לע, הינמדה-ניב לתקנה או המלך לתעותל
 אלא םירימכש נוא יןאו םפסולי םשלהנאה קהה טרישש אהי פשיטא אתילמ כזאתש ניתדווק

 הםאלי ונזקקו ,ל"נכ חובה םאמנ אין ראשכ) ב ;)םטונומייאות האוכרעה כדין ,םהלה שראי רישט
; ד"בד ד"בי-מעשה לש תוקף רשטל שיש אלא, םכרצונ דיניהםב וזכויות חובות ליצור דיים כודהי
  .הז' ב יף במסגרת סעלאם שיהודי בין ד"בי-העשמ הללו ותארכעה ושע שראכ )ג

: החובה תיציר לש כותהסמ תיועלב עשנוג הבמ מאומה כבר למעשה להוסיף ונל אין' א יףסע לגבי
 םא אפילו' א יףעס ואות תגרמסב צרהנוש בחובה כירשנ ,הקודמים םבפרקי שאמרנו מה לפי ברור

 וצר םצדדיה םא פיקמס; החובה נוצרה שבה אהמלכות תושבי היו לא הםמ חלק או הצדדים כל
 מן הוא הדבר םא - ואז, םמסויה לךמה של החוקי שלטונו םחותב ם שהואקומב החובה את ורצלי

 וקףת עלתב להיות הבחוה יצירת צריכה - הנדימה- בני תלתקנ או המלך עלתלתו ם שהםהדברי
 כי עקב ךמלה שאם, מאליו מובן זה פי-לע. תשיענ היא וצבארש המלך ןדי פי-ל עליתפורמ מבחינה

 ונינבדי נמצאו יתכן רשא, ההגדרה רחא נלך לא -במוסד מסוים  אלא כזאת חובה יוצרא תל
  .מכותס דמוסל שי םא טלהחלי יכד, דמלכותא ינאלד צאשנמ ההגדרה רחא אלא ,ערכאותל

 אך, "להן שיןעקבונים ייד דעו- בית םקומ ":כך לשלמ ירמגד, ותארכעב ה"ד, 'ב' י יןגט על י"רש
 ,שהרפמ שהוא המשנה מדברת רקיעב הםליעש, וטונומייםהא אותכרעל רק מתכוון הואש אפשר

 ,ם"במבר הדין הוא. ינונדי יפ-לע אלא ללכת םליו יכואנ אין אלה ם שלהגדרת יבלג - מובןכו
  כ"ע של ותארכעו": ל"ז, ניותהמש לע ושרופב

  70' עמ

 ,תזא תלעומ. ד"דב העומדים תאוערכל התכוון שלא אידו ם"במהר והלא; "הם מעמדות דייניהם
 ה על"בהג .ד"דב ותכארעם בוליעה נאההק- ריטש תעדמ וכשירשה רבותינו גישת תמבא היא השונ

, טיםופש יפנל תבערכאו הנעשה דבר אלא ד"ד מקרי דלא א"י: "םקוראי ונא', י יןטג ,כיהמרד
 ןשינדחיי םשומ לאו אי, ותטדיוה אפילו ה"ה - 'כו ע"שעב םליהעו השטרות כל דהא, אתולי

 ,מלכות של בנטורין שוייןהע שטרות: "'ח ח"ס מ"וטחב אמובש פיכ ושונל זה ן"בהרמו; "קרידמש
 מן ולא ,כשר - המלך פי על ממונה אחד אלא בו חתומים עדים אין ואפילו ,המלך סופרי י"ע פרוש
 שכותבין השטרות אלו -  הכל ולדברי: "םמנא ריאמ 'ד 'עס םש מ"חובט ..."ד"ד משום אלא הדין

: דשח-בית מעיר  זהלע לאב, "השופטים בפני םנעשי שאין כיון ...ערכאות דין להם אין הסופרים
 איירי הכאד נראהו, מהני רדסופ סתםב ן"מבהר ש"ע כתב )'ח' סע( זה ןסימ סוףדב ,להקשות שוי"

                                                           
25

 םה ד"ד תשעל דע, מנהגה בתוקף ,מכללא וא בפרוש ךם כנימת םה םא גם יםדהוי בין סקהע לע לחול ויעש ד"ד 
, א"י ט"שס מ"חו ע"ש לע ריםבאו א"השמ' ר (בתורה על מה שכתוב ההתנא בכך יההת שלא בתנאי, נותניםו איםנוש
 .בכלל נאההת דיני םחותל ךשייוננו ני מעחורג הדבר אבל, )ה"הג



 הז ניןעב מטפל שאינוי "אעפ א"שבוהר". ןם נאמלהש הסופר עשותל אמלכד אמנורה אכבדלי
 בתשובה בכות הריהו, ד"דאף בשאין  ,ותארכעה לם שותעד תנונאמ מבחינת אלא ,ד"ד מבחינת

 נוששני מה: "ל"ז ב"תקפת' יה סובשובת; "הערכי רשטכ רכיעה פרס": 'ג' עס םש ,י"בב המובאת
 ...ובמקומות. ..חד באפי אפילו אלא ,תרי באפי דוקא דלא ...כשרע "שבע העולה דשטר ,בגטין

 לא - הנער שכתב שטר אותו מקיים כ"עפוא ,לכתוב יודע שאינו במקומו נער מעמיד שהערכי
 ביה ליה םידקי לאו אי ליה מקיים הוה ולא ,אנפשיהו מרעי דלא אחזקה נןדסמכי ,ליה ישינןחי

מסכם  המגיד הרב .כמהו מהכ תאח לע ד"ם דמשו ,ןכ נאמנות םמשו םוא - ..." משקר הוה דלא
 ל היכאכ" :וז בלשון ד"דד משום ע"בעש עוליםה הקנאה רישט םרישיכמה כל תדע לזו ע גישה

 ולווה מלוה 'לה ז"פכ" (שלנו ותמלכ לש ריןנוטב גוןכ ,ןשריכ השטרות כל - לכאממנא דהר דאיכא
  .)'א' הל

השקפה  תדקונ תוךמ תאיוצה, יתשהבא ימרדכה לש הגהה באותה אפילו, ןכ-פי-לע-אף
משום  אי לאו - טותיודה אפילו: "לדבר ייגם סמוצאי אנו, ד"דד יןנעל רתיוב טיתמקסימליס

 ההנחה לע תבוססמע "בעש ליםועה ותרשט ירכשלה הבאה סוגיה ותהא כל. "ידמשקר שינןדחיי
 וסבמ שהדבר יפ-לע-ואף; "ליה שטרא ןתביוכ ייהונפש יעמר הוו אל ייהומק יזזו יהיב לא ידא"

 התכוון באמתש לכך ראיה םהקנאה יש משו טרשב םג, םקומ כלמ - ראיה טריש לע לכ- דםקו
תבר סמו, "וחדאש מקבלי דלא אותרכע ודוקא"ף "הרי שירפ זה יפ-לעו, הנקהו להקנות המקנה

 בין עריכה אל ף"הרי שהרי, ד"דמ והן על ערכאות אוטונומיים תרכאוע לשהדבר מוסב אצלו הן ע
 ונא כזה ןבאופ. וטיןלחל אהנההק ריטש לע ההסבה ברורה ש"הרא לאצו ;וספרב תוהלשונ תיש
מקבלים שוחד או  אותרכעה שאין לנואצ היא חזקה םא ,ליריביו ם"הרמב ביןש תוקלחמל םיעיגמ

  שזקוק הדבר

 71' עמ

 א"ה הלווו לוהמ' לה ז"כבפ כותב ם"הרמב. םריכש םראלישי דיםע י"ע ,המקר בכל להוכחה
 קבלילא מ תואכרע סתםד אתברמס "םשומ, אותה דוחה קיופסב ש"הרא; ניהשה סברהכ
. )'ב' עס ח"ס' יס מ"חו ע"ש לע ה"הג' ר( ן"במהר רימדבו ילעל א"בשהר מדברי נראה וכן, "וחדאש

 םא אפילוש, נתתודעת נה אך". ם"במרהכ ןנקטינ הכהל לענין"ש פוסק' ג ח"ס מ"וחט לע ח"הב
 רותטש ירשלהכ םבאי ונא שרכא אף הדין הוא ךשכ תמוכרח מסקנה מכאן אין ,ם"כרמב הלכה
 ערכאותשה עידו םא - יההי כאשר הדבר יהא, םמקו-למכ. אליו דבצמו לאש - ד"דד משום

 את אנו םליפוס - יטקרונהק במקרה שוחד קבלו םה יכ דענוש או וחדש לקבל םנוהגי הנידונים
 -  אחרות במלים. רוהכשיל   םצריכי היינו ד"דד הכלל ריגד פי-לע אם אפילו, םאצל השעל רשטה

 ד"ד ויהא ,ולםעל הוא פסול ,דוסוי קרבש לפנינו אמובה רשטשה, דועי םא או, היא חזקה אם
  . היהי רשא דברב

 משום אותו םירימכש נואש הנאההק טרשש ךכב ולנ ים דהא ,היא וררעלהת לולהעה ניהש יהעב
 טרותינון שקותכ םג וישע תלהיו הוא צריך מאש או ,ד"דמ נדרשתה הצורה יפ-לע רכש יהא ד"דד

-אי ךא, םוייג של תאוערכב וליםעה ותשטר ולפסל או ירכשלה ואנ םיכוליש תנותנ תדעה. ושלנ
 אך, םיהערכאות םחיי ונפימ לא שהרי, ותינרושט וןכתק םויישע שיהיו בתנאי רק שירםכשנ רשאפ
 שהשטר ודע: "ל"ז ,כותב ב"ה לווהו מלוה' הל ז"פכ לע משנה-דמגי .ברדב מחלוקת ישכ "פעא

 כן נראה שאין י"אעפ ,להזדייף יוכל ושלא ישראל שטרי כתקון שיהיה צריך כ"ג בערכאות העשוי
 אבל .רבינו כדברי הוא העיטור בעל ]דעת[ וגם .בערכאות כן הזכיר שלא ,)ם"הרמב (רבינו ברימד
 אולי  אפשרא"הרשבדעת  את. "א"והרשב ן"הרמב דעת וזהו ,בערכאות אפילו כן מצריכין יש

 ריטבש רק וכתקון השטרות שלנ וייועש יהיו ערכאותה ריטשש דרש הוא כי רשנאמ בזה לישב
 מפוקפקת נההבח זאת יה אך תה-  ד" דדשוםמ רותטהש את מכשירים אנו רכאש לא םולא, ראיה
 רטש לפוס אוה )'ו ח"ס מ"על טחו( י"ב אצל המובאת הבתשוב: א"בשהר תשיט לגבי ביותר

 נםאי כי םא ,םשוייעה םדברי ףסימו הוא יתושנ, ד" דדבו סגור הוא איןש ינפמ כל-דםקו - הקנאה
 היה שלא שוםמ ופוסל היהעדיין , ד"דד שוםמ השטר כשר יהה שאפילו, כך עתמלהש, מוכרחים

, עובדהה תא לישב לי השק ובש - הנכון הפרוש תבאמ זהו לא שאםא .ישראל רישט ןקוכת וישע
 ארעא אלא ינליק לא"ל ערכאותב ליםעוה הקנאה רישט, שראינו כפי, א"כ מדמה הרשב"פעאש
 רשטה כי דורש א"הרשבש השמ ,בכךכזה  במקרה לראות אולי אפשר הסבך ןמוצא מ ;"יגרתאאב



 שברור במקרה ואלו, םזיופימ להזהר רק אלא כוונתו איןש אפשר - טרותינוש כתקון וישע יההי
  'לה ז"כפ ה"ה 'ר( תבריעה הורהצ וםקי את שידרוא ל אהו ,מקורי הוא השטר כי היהי

  72 'עמ

 מקפיד המלך יןשא עקוב הוא :ורהבר נהאי ודתמעש ראינו כבר -  ן"במלר עשנוג מהב - .)אסיפב ,'ב
 תצור לם עג יקפיד המלך אם יההי מה רמאו ואינו מעטכ בלא, דותעל רכאותיוע הכשרת לע אלא

 במקרה צריך ן"במהר כי נראה וברישבד זרמהו טפשה יפ-לעש אמרתי כבר. הקנאהה ודרכי רשטה
 ,לשלמ ,דואמפ ירא מר"מהר; ותינמרבו קחל יקוסה כך דוקא לאו אך, השטר את ירשלהכ כזה

 והיה ,שלהם בערכאות יעלו השטרות שכל עתה השרים מנהג היה אם ואף: "'ס' יס השובבת כותב
 מתנת דין כפי קנין שאר או סודר קנין נעשה שלא מאחר ,הכי לואפי - מתנה בשטר ד"ד אז שייך
 ברורה יתלב .)ץ"ר ב"ח ץ"בתשו שם י"וב' ח ח"ס מ"וחט לע מ"ד םג 'ור( "ממש שטרב אין ,בריא

 להעוה רטמש םג נוא יםרששדו ותבכ הוא יןטג לע סקיופב: ש"הרא דעת םג היא זה ניןעב
 אך ,)'ב ח"ס מ"חוט לה ערישופ שם אלן נתנקרב םג' ר( ישראל רישט כתקון וישע שיהיה ערכאותב

 כמו, ם"י עכושטר לשוןב ועשויין ע"שבע נעשיםה שטרות" :ל"ז כותב הוא ח"י בכלל בתשובה
 את לישב הנוט הייתי ".כשרים - ישראל שטרי בלשון עשויים םשאינ י"אעפ, לעשותם ם הםלישרגי
 מכוון הוא ותובתשב ואלו, הבטחוניות ותשלדרי רק מתכוון הוא קיושבפס ,ךכב ש"הרא דברי

 חזרת לענין דוקא: "ל"כותב ז, 26ה"הג ,'א ח"ס מ"חו לם עאוריב א"הש מאך, קניןה לצורות
) ל"ש בתשובה הנ"הרא( חולקים היש פליגי לזייף שיכול שטר לענין או האחרונ בשיטה השטר

 בקנין מעות או מ"בכו והוהקנ שלא שטרות כגון, כראוי קנין היה בשלא אבל ...בערכאות ומכשירין
 לקוח ושממנ, צמוע ן"במהר רישה ,ההז ברהד לי וקשה ;"דפסול ימוד עלמא כולי - ...חליפין
 וכל ":ורמלא, בזה נזכרתה הגהה בהדבר אתמסכם  א"מהר. וכלל כלל וב יעמשמ-דח איננו, הסייג
 - דינינו לפי כהוגן שנכתב י"אעפ, דיניהם לפי כהוגן נכתב לא אם -ד "ד משום שמכשירין שטר
 ויש, דיניהם לפי וכשר דינינו לפי פסול אם, להפך וכן ,)ש"ריבי ה"עפ (מהם יותר נכשיר דלא, פסול

  ".םחולקי

 ----- ----------  

  .ורבעמב דמונע ד"מד םדיהעומ אותערכ ותנוא עניןל םלוליע בהםש םקרימה לש' וג' ב הסוגים לע

ד ע וינורא ,וכלמכל  כ"ע לות שרכאעל להיזקק םליהודי ורסשא, הרחב הכלל לע ילעל מדנוע ברכ
 כדי ,לדינינו תיםייצמ םשאינ גויים םתיהורכאעב תבועל רמות: הזה הכלל מן םיוצאי ישנ אןכ

 לךהמ לתתועל שהם ריםדבב, ד"דד שוםמ שטרות אצלם תהעלול ומותר ,)'א ג"י ז"ע( םיד מלהציל
 ,םגאוניה ימימ מצה מובהתש ונל דים ישוהלי יהודים בין ותתביע לגבי. המדינה-בני תלתקנ וא

   באוצר תהמובא

  73' עמ

 אין םא אבל ,םיהודי וטותידה אפילו דונוי - יהודי ד"בי איןש במקום :א"צר' יס ק"ב לע ניםגאוה
; םרייש ערכאותה יוהיש ובלבד ,םגוייה בדיני ונממ ותבלג מצוה -  וליע שיצא לדין תציי מסידהמפ

. ונינלדי מציית גזלןה אין םא, םיהערכאותב דונג דעילה ותרמ - יהודי והגזלן גוי גזלנה אם אפילוו
 כל- םקוד כי חוץ שנהיינו - וןגא האי רב בשם, יותר מפורשים םדברי אפילו מובאים םש ץ"ר' יסב

 לא םא אבל, אותערכב ועלתב מותר מלקיימו ענמנ ידסהמפ םא ורק, ינודינב מתא של ד"פס יצא
 אילמ משהאיש חהניל מקום יש אם ואפילו ,"זה התיר הואם שושלו חם "- כזה ד"פס ייןעד יצא
' סי מ"ובח ערוך-שלחן של לשונו וזה, ימינו דע וישינ ללא נשאר כמעט זה דין. נולדינ צייתי לא

 ואפילו, ישראל בדיני שדנים בדין אפילו, שלהם ערכאותפני וב ם"עכו דייני בפני לדון אסור: "ו"כ
 יכול ואינו, אלם דינו ובעל, תקיפה ם"עכו יד היתה... אסור - בפניהם לדון דינים בעלי' ב נתרצו

 ד"מבי רשות נוטל - אולב רצה לא אם; תחלה ישראל לדייני יתבענו - ישראל בדייני ממנו אציולה
 מספיקה אלא ,חילה תבריע ד"סבפ צורך אפוא ברכ אין; "דינו בעל מיד ם"עכו בדייני ומציל

 זה וכל" :ק"ירה משםב, הגהבה אותנו מזהיר א"רמה אך; ד"הבי מורשות הנענת אשל העבית
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". ם"עכו לפני לדון להרשות ד"לבי אסור הכי בלאו אבל, נאדי ציית להיות רוצה כשאינו דווקא
 נול יש ובזה, ל"הנ םבתנאי לחברו יהודי בין ןנית רשא תרכאועה לש דין-קפסב כירנש מכאן ברור
 וקיבל ושלנ שפטמ-בית חזר בינתים כי שיתכן י"פעא, רינכה ד"הספב כירנו ,ישליש הכלל ןמ יוצא

 ם"מהר בעקוש פיכ כי; בריע דין-קספ גדונ ילעולהפ נושול רשואפ, םאל תואו דנגכ תקיפה יד
. "ליה נןליטק לא ליטק ריתב כי, םיהודי דין סידהפ הגויים בין הקובל" -  וקיונימב רקוירזבמ

 אלא, זר ד"ספ ואות פי-לע כבר העשבוצ רכוש עברתה לכב ירשנכ בלבד זו שלא, רתבתמ ךולפיכ
  .בדין שהחד הדמעה ללא, אנחנו צענובנ - ועל לפ יןדה-פסק ייןעד הוצא לא םא אפילו

  

 בלי ערכאותב ברוח את עבתו האיסור לע ברע ודיהישכ הדין הייה מה אלהשה שאלתנ, זאת עם
 תוקף ול שיש ד"ספ, מהם חדא נגד ד"ספ ןניתו ,רחוכ-לעב םא ובין יריבו תבהסכמ אם בין ,רשות

  .ד"בד ד"בי-עשהמ לש

 אם וכן" :ורמלא רחב כלל א"בהרש השם א"הרמ עקוב' ב' עס ד"ק' סי מ"וח ע"ש לע ה"גהב
 מה -ד "ד פי על וגובה הואיל - לו חייב היה ושלא כדין שלא שגבה עליו טוען והשני גבה האחד
 לו על יש ובאמת, "ם"כועב רק לא שייך זה": ל"ז םאמנ כותב םש םריובא א"השמ ".גבה שגבה

 חדכל אל היה וןעושמ ראובן :)ו"תתקמ' סי א"הרשב' שות' ר( היה ךכ היהש השעמ כי ,לסמוך מה
  תהערכאו אל ךהל וראובן ,אחד יוג לע חוב םמה

  74' עמ

 בא; יהגו יסכנ כל את ראובן גבה הזה רטובש ,רו שטל לחדש הציו טוהשופ, רוטש אבדש ןוטוע
פסק  א"הרשבו, דםקו דובעש יהה, ןועלשמ, ול אשרב, כדין לאש גבהו שליע ןנתלומו עתה ןועמש
 אמןנ, שטרה שדחופיו -לעש ,רכיעה נקספש םמשו כל-דםקו - ראובן גדכנ העבית ןשמעול איןש
 ויגמ גביה בדבר א"הרשב קשפס המ מ,וכמובן. המלך דין י"פע ראובן גבה םא ןשכ- וכל, יוהג גדכנ

 את בו להצדיק פקס דצ א"בשהר בדברי שי ,כ"עפא ;דיםיהו בין םהיחסי בדבר ראיה אלהבי אין
 םשומ רק לאא זה במקרה וליע ןנאמ רכיעה ספנק יןאש בפרוש רמאו א"בשהר :א"סקנת הרממ

 יהודי בין הנבחהה את דוע להזכיר בלי, ד"ד לגבי וחומר- קל יףסמו הוא די מאבל, ויגב ברשמדו
 לדהב אין ד"דד ןניעשל שום מ,ההבחנה את עוד מזכיר א"בשהר ןאיש ורסבל םקו מויש, יולג
 ב"ב לע ם"בשהר ,ןכ-לע-רתי .אחר מקרה ובין אמצעב כ"ע יד בו ישש מקרה בין שלפנינו יהעבב

 שום מירעב הנהוג המלך קחו פי-לע חברו וןממב למחזיק ואין ":ל"ז, שמפר, ד"דד ה"ד', ב ד"נ
 גבה םאדש המקרה ןבי יןעל ראהנ להבד שום אין מתובא ,שם קיופסב ש"הרא ןולש םג ןכו, "גזל

 את םהחריו יועבדמ חדא לכעס ע שהמלך המקרה לבין המלך טופש לש ד"פס י"עפ ד"ד מממון
 עבדו יהודי עבד בין להבחין יש יכ רמאו דםא שום אין ישנה המקרה בזה והלא ;לאחר ונתנו שדהו

 ד"בי-שהע מי"פע אדם גבהש המו, וןכנ הרחב כללה תא עקב א"מהרש לומר נראה לפיכך .גוי
 מוצעלכש הז ובדבר. וממנ מוציאין ואנ ואין, ורסבאי גבה םא ואפילו ,וביד יוגב הוא ריה - ד"דמ

 השזכ י מדנו מוציאים מיא פיה- לע ואשר', ג בפרק שהבאתי בתשובה שראינו המב עלפגו כדי אין
 חברו גדנ ידעשה י מניןעב לדין הומד הדברש לי נראה: לחברו םחזירימו תשובר לאש ם"כוע בדיני

 פימכ יותר וממנ וצאשה מה כל לע בגללו בלהסו את תלפצו ריךצ אושה, רשות בלי ערכאותב
 ותשר ליב ם"וכע בדיני הקובל כהזו, םאמנ - כאן גם ךכו, ינונבדי חנואנ ו ממניאיםצו מהיינוש

 ותצולפ להחזיר צריך הוא הרי ,ונינבדי הגוב יההש ממה יותר גבה םא אבל ,ד"ד י"עפ שגבה הבמ

  .27)'ה' יס ח"י כלל ש"הרא' שות למשל' ר( סורמ ןדי משום

 דובניג הםרכאותיעב גהושש ד"בי השעמ של ינוה ד מהשאלה תא דייןע פוטרת אינה זו קנהמס אך
  יפ-עלש אינור .לעופה אל ד"סהפ דייןע הוצא לא כאשר ,ינונלדי

  75'עמ

                                                           
27

" ד"דד נקרא הז אין - םדינ פיכ דן יכרשהשופט הע המ "כי ,ד" מ'תשו חביב-בן שםב מביא, ד" דדרךעב ,צחקפחד י 
 - יצחק-חדפ אצל, והארות םיגיסי לכ ללא, חסמנו רבהדש כפי תפחול אבל, רהמקוב זו תשובה מצאתי לא. בכלל

 .ןאות תרסו הואש המידב, תיקריוהע טותשיה כל לאור ודעמל יכול הוא אין יכ ראהנ



אולי בכפיפות , ד כזה"עלול להתקבל על הדעת שנכיר אף בפס ן"יונה והרמב' תפיסתם של ר
לסבור שאנו קונסים את אבל יש גם מקום . הטלים ולדמי הנזק שיכולים אנו להטיל על המסורל

' כו סע' מ סי" ערוך חוןוכך מסתכם הדבר בשלח; ואין אנו נזקקים לו כלל, ד"למרות דד, המסור
 - ישראל דייני לפני ותבעו זרוח כ"ואח, בדיניהם ונתחייב כ"ע של בערכאות שהלך מי": ה"בהג' א
 לא אם, )בתרא הגוזל רקפב מרדכי (לו דנזקקין א"וי; )ח"קפ שורש ק"מהרי (לו נזקקין שאין א"י

 ומכל ."עיקר לי נראה ראשונה והסברא). ורגבנזימר מ"מהר (ם"עכו לפני דינו לבעל הפסד שגרם
   ?וכיצד יתכן שלא נגרם הפסד; לכל הדעות אין אנו נזקקים לו,  אם נגרם הפסד-מקום 

, בודאי ובם ירימכ נושא םשלה ד"בי-עשה מוותא דין לע להתחקות אאפו נול שאר נ,בכל אופן
 סמכות ידינל םויש ד"דד ןניעל שיפוטה סמכות דיניש ילעל ראינו. ברשות גשהו רשכא היינו

 כבר רשא ,28א"י'  סין"הר תשובת מדוללמ לפיכך נדמה לי שישו, הקהל תהגהנ ןניעלשיפוט ה
 לות שרכאעל עתבנה כפיפות ןדי את גם, הקהל לש ד"הילב בכפיפות ההדנו ילעל יהתבאה

 גירונה קהל ד"יב לקבל מוכרח יהודה אם בשאלה שבא מה ולענין" :שם ן"הר לשון זוו. אכותהמל
 ,והנהגות חוקים ביניהם להתקין יכולין העיר שבני ספק אין - אחר ד"יב להם לשאול יכול אם או

 יהיה כי גם ,לא -  אחרת עיר לבני אבל ,עירם בני ןשנקראי לאותן דווקא ומיהו, עליהן קיימין והם
 ממצה אינו ן"רה "?קהלם מבני שאינו כיון קיצתו על להסיע להם יש כח דאיזה, עליו עהתבי להם

 ואנ ד"דד ןניעל אףש מסתבר םקומ- מכל אבל, ד"יב של וטיפהש כותמס דיני כל את םמנא אןכ
 צמםעל ותסמכ וארי ערכאותשה אפוא יקפמס אין .ד"ד רחא ולא ,ינונדי אחר הזה בדבר םהולכי

 ושבת היה ישהא םא בה כירנ כלל-ובדרך; וז כותמס םלה כירנ ושאנ ץנחו לאא, האיש שפוט אתל
 אחד לע שכעס מלך: "ג"י' הל הואבד הלזג' לה ה"פב ם"ברמה רידב םג' ר( השיפוט באזור עקבו

ד "מ י"ע חו"ש' ר( שוכר םש ול יהשה או )"לזג ינוא - רוחצ או ושדה ולקח, המדינה מבני... יועבדמ
 םמקוב וןדל צריך ואזנתבע ל הודיעל צריך אז - וירעב יומעות כבעל ולכי כ"אא..." :ה"בהג' א

 ולהל םאיתנה אולמהת לא םא שיפוטב כירנ וצא שלאי ן"רה תשובת פיל אבל ,")םששמעותיו 
  ").בן העיר שתובע לאכסנאי"ך שם בדבר "ראה שובכל זאת  (טשיפוה סמכותל סכים מידוןנה ואין

  "שוחדא מקבלי דלא ",שוב ובכן ,םרישי יותהל םכיצרי ערכאותהש ראינו, יתנש

  76'עמ

  אםןהדי ה מהשאלה תוררעת מושלישית. דינא לאצלויי םג אלא, קרש ותעדל רק לא הפעםו
 ופטש" ש כי"הריב ובתשת מיקסמ )ט"סש'  סימ"טחו( מ"בד א"מהר. לב- תוםב ועט ותרכאהע
 'יס( ובהתש המאות ןיא ךא ,"ישוע השעש מה -  ועוט ןכ שועו מיםיתו בנכסי למכור לשלוחו הציוש
 - יתנש; לעהפו אל ברכ שהוצא דין-קסבפ שם ברשמדו שוםמ כל-םודק - גמורה ראיה )ט"עק

 של אמו את ראהט פוששה, ךכ יהה שהעמה: ובדיני המת טעבא טפשוה אם כלל ברור איןש משום
 להחיל ךיצרשופט ה היה לוש יניוד פי-לע םג כי יחהנל קוםמ ששי פי-לע-ואף, תכיורש יהודי רנפט
 וםש היתה לא ובכן, באמת יורשת םהא היתה ושבדיניו, ןכ היה שלא יתכן מ" מ-  ישראל דין את
 םשינאשו, רשות ליה בראנכ הושגש, כרינ דין- פסק ם שםמקיי ש"יברשה םשו מ-  שלישית; ותטע

 שום ללא, הדריןלמ כשר דין- פסק זה היה כאלו - 29להםש בתוך שותעכ תםולז ינכסב פיו-לע ושע
 אביהל ותר מםא בכלל הוא ספקש, לכך אחת דוגמה דוע רק אןכ לנו יש וממילא; כלל גיםייס

. ג"י' יס א"ח ץ"בשבת ודהסי מתדחינ הזאת בהתשוה - תיעיבור; ד"דד ןניעל ש"יברה מן ראיה
 ד"יהב-השע מצריך בןומשכ, לומר נראה זה פי- לעו, ובסברה שהקב תמשלהש רק אפוא ונל שארנ

-שהע מבאותו כירנ כי ןקרועה עצם לע ונשהסכמ מאבל, יניהםדב כל-םקוד ורמג תוקף לעב להיות
 יטעם כ ןאי בשו - המרמב או חדבשו גשהו ולא םיהכדינ מורג ףוקת לעב הוא כי מצאנו ןואכ, ד"בי

 ריה - ותדבועב ותעלט עשנוג במה. םמצעב וב םחימו מםמשה ותרי אינדב םמחיו מצמנוע נשים
 דאשוח מקבלי דלא בגוייהו לן םקיי אם, דותעל םרישכ םותיהארכשע ךכ לע אצלנו קחול אין

 שראכ ואפילו, )'ג' עס ח"ס'  סימ"חוט ,ה"מהר דברי' ר(מת א יהם עדדיע םא לברר ומקפידים
 ח"ס מ"חו ע"ש' ר( מלכאד נאמבהור םדימוע הם רכאש שכן-כל- ולא, םייומונטאו הם הערכאות
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ומה , י הנפטרהנכסים היו שייכים ליורש; הצדדים המתדינים גם יחד לא היתה שום זכות בנכסים בדינינו] לשני[ 
צריך לבדוק : הערת עורך. [ הלא ידוע שאין לך אדם מישראל שאין לו יורשים-כלל ] היו יורשים[שנאמר בשאלה שלא 

  ]והאם זה הערה או השלמה לטקסט, בכתב היד את תחילת השורות



, וכמובן - התה מידואב ד"בי-העשמ םה תובדתיוהע םותיהעשקבי רמלו אפוא נראה; )ה"גבה' א
 יוהש םהצדדי לגבי לפחות, בדהשבעו ןינעל ד"בי השע מהוא יעבד ד"סשפ - מידה לאותה עד קר
  .)ןללה' ר( דיון באותו לזה זה םדברי-ליעב

 יש, ונל שד"ביה טעם מברשות הושג רכאש שלהם ד"בי- העשבמ ריםמכי ונשא, הזה המקרה לבדמ
, מיוחדת רשות יבל אפילו ,הםתיכאורעל זקקיהל ליהודים יתןנ שבו, יערבי הכלל ן מיוצא ודע ונל

 מדעמ יגשלה דיהולי ץנחוש אלא, יםיהודבין  וריב העבית של דבר יקרועב יןנעה אין באשר היינו
 עפגול לולע יכרנה ד"יהב-השעמ יהיה עבד-דיב אם ואפילו, דיניהםב וכרהמ םויס ממשפטי

 שופט לע שאלה היתה 30ח"פק'  סיץ"בשבת. ינונבדי רתהבדבר צד  שיש בתנאי - םאחרי םביהודי
 יןמנ מיןדא לן דקיימא גב לע אף: "ל"ז, רבה והשיב, יתסרופטאפוכ יהיהוד נה אשהשמי ם"כוע
  ןפירוטופא

  77' עמ

 המלך פי על ממונה הוא שהשופט שכיון ;אותה מסלקין אין ,האות מינה שהשופט כיון -  [...]נשים
 בעלמא דחספא ,מתנה שטרי דאפילו ,ם"עכו של תבערכאו העולים תשטרו כדין ,עשוי שעשה מה -

 זה מינוי - המגרש רקבפ תאכדאי ,לפניהם לדון אסור דבעלמא ג"ואע... ד"דד משום כשרים -  נינהו
 הממונ רופסאפוט אלא לגבותם אפשר ואי ,ישמעאלים על חובות בנכסים שיש לפי ,נעשה בהתר

 ם"כוע די זה במקרה םמנא ונל יש..." מידם להציל כדי לפניהם ללכת מותר ודאי - ם בערכאותיה
 י"פעא, ד"דד םמשו, הםיערכאותב השעשנ המינוי את םמקיי ץ"בשתהש אנו םרואי אבל ,צעאמב
 שי בולטת ודוגמה .םהגויי םאות םע םלוכ ולא םלה שאין םיהודי םג בדבר םורביע מויהיו יתכןש

 אחר העיר שלטון בכתב שמעון על שטר הוציא חוב בעל": ז"ט'  סיח"י כלל ש"ראה בתשובת לנו
 מוקדם שהוא שמעון על חוב שטר והוציא ראובן בא כ"אח. )? (ד"בבי יום' ל לבתים הכרזה שעשו
 כיון, כבר שגבה טוען 'הא חוב בעל ושמעון ,הבתים ממנו ליקח ורוצה משמעון שגבה ח"בע לשטר

 מי כל: יוצא הכרוז אם" :ש"והשיב הרא; "כחו שהפסיד, הבתים על שהכריזו בשעה ערער אשל
 יבטלו מערעורו ויעלים ישתוק ואם, ויערער ויודיע אויב זה קרקע על ושעבוד וטענה זכות לו שיש

  ..."הזכיות כל ויבטלו, הוא ד"ד, 31כן שנהגו כיון - ולהבא מכאן שיביא זכיותיו כל

 אלוו ,נולש ד"בבי היתה רזהשההכ ברה עלול אולי להסתאלהש ןמ )א: סתומות כמה ונל שי אןכ
 ובןמכ ובהשח ןדיה לגבי; דמלכותא אטעם דינמ היתה ההכרזה יכ ולהע ש"הרא תמתשוב

, הטור' ר(ת כרינ הרזכה לש תקפה תאלשב כאן ואנ םקישעוס םרשימפה הבינו כך ואכן, בהתשוה
 אפוא לקסתמ זה קושי ).'ב, ד"ק, ע"ע על ש"יחוד סמוב, "ד"בי"שהשמיט את המלה ', ד ג"ק
 םא )ג? לא או אמצעב ם"כוע יד כאן היתה כלום - כאן םקיסוע ואנ ריתנכ בהכרזה  ואם)ב. צמועמ

 את יחלהבט דיכ, ביקשה צמוע וןעשמ םהא? ההכרזה ידלי באנו כיצד -  ם"עכו די אןכ היתה לא
 טוןהשל יולוא, ידומ רפוטי ףסולבש וחשש ותלגב אשב, הראשון ח"העב שהביק מאש וא שחרורו

 בדיני חובו את לגבות זה בא כיצד -  שביקש הוא ח"העב םא )ד? ביזמתו, שהכריז הוא ועצמ
 ,ראובן של רושט גם האם )ה ?הודיםי שבין בותחוול ול מה - ריזכה ותיזמ מוןשלטה ואם, ם"כוע
ואולי גם השטר  (ואי הברע טרש אשמ או ,ואה ירעה שלטון בכתב בכתנש טרש ,כוחו ידסהפש

 אינני -? כוחו הפסיד ןכ-יפ-לע-ואף ,)ואלו כתב השלטון נבע מן ההכרזה, האחר היה שטר עברי
  קיסלה מעמנלה ולכי

  78' עמ

 קינ ראובן את אציו מש"הרא היה לא ודאי - הושגה ברהעב ול ישהר, ברהעב הושגה אלה רזשההכ
 מחובותיו בשחרור כהיז וןעששמ מה- םמשו צודק היה כאן שגם מסתבר אלא; לגמרי תועתבימ

 האלו תיוהבע למכ מתעלם לכאורה ש"ראהש הובדעה צםע, ןכ-יפ-לע-ףא .דיניהםב שמיר באופן
, ד"ד מד"בי-העשמ יצאש זה רק ואה ניויעב ובשהח כי ,ונל העישממ - טמבלי שהוא מה טומבלי

. ונינבדי םג תעופקכמ ותהזכ תא הראשנ יכד יקספמ זה ברדוש ,ראובן של זכותו את עפקימה
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 ןהליע להכריז נוודי המלך למנהג לאא, ושכאל" רגל ותטיפש"ב הכירל ראלישי גמנהל הכוונה אןכ שאין מבין אני 
 .ולקיימן



, ד"ד מאשיצ ד"בי עשהבמ נוא םיריכ מינקרוע באופן: זאת היא המסקנה, בהירות יתר ולשם
 נקנוס -  לכך מקום יש שאם, האחרת המסקנה את נהמש ונאי זה ברד אך, יושג כאשר זה גושוי
, ידוינו םחר םג ואולי, וקנס זקנ תשלומי וליע ילשנט ךכ ידי-לע םא, רסובאי המלך בדין הקובל תא

 הושג רשא כרינ ד"ספ ותוא לטובתו ילפעלה כדי בתערנ שלא ךכ ידי-לע םוא, סורמ דין משום
  .ורסבאי

 בוח הלעב דכנג זכות לראובן שאין עתקוב היא כל- קודם: ש"ראה לש זו לתשובה יש פנים שתיו
 מה כי, ילעל כבר ואינשר מה יגבל שחידו ין שוםא זה ברדב; גבהש המ ממנו לטרוף ,וןשאר בהשג
 לכ ועפקש כן-גם עקוב ש"הרא, שנית ,אולם; לגז ךכב ואין, שויעו יוגב הריהו המלך יןדב גבהשנ

 ד"בי-שהמע לנו אין הלא כאןו, וןעשמ כנגד אישיותה זכויותיו םג ונייה, ראובן של יותיוכוז
. ונבחירת יפל, ולקיימ או ונממ עלםלהת ןיידע ונא םלישיכו המעש רק אאל ,לעפוה אל רבכ שהוצא

 ,ד"ק'  סימ"וחב ךערו- ןשלחו הטור גם ,כאמור, הםל אימצו זו הישוג, וננקיימ יכ קפס ש"הרא
  .ליהםע חולק וינא יאיתרשנים שרפה ןמ אישו

 סימן ובאות ךערו-ןחשל לש יםשהמפר בין הלתמתנה המחלוקת תא להזכיר שי זה רקשבה אך
 :ל"ז ,קסופו ףסיו- תבבי המובאת תשובה לע שם ךסתמ מא"מהר. 'ב יףעס לע להגהה בקשר

 ,ראקוה י מודעני אול ,הלווה יסכנ קלעל או להשכין וציוו ,קיןחלו חובה ליעב היו םא ה"וה"
 עמש מ"מנהג "אם ברור אין ןאכ. "ןכ המנהג םא ,ד"ד מכוח אמןנ - האחד בריכד ידע מטרהשוו

 ,ישראל במנהג אהו וברשמד יחלהנ הנוט יאנ א"מהר לש יטתוש פי-לע; המלך דין או ראלשי נהגמ
 לשתקפו ל אלא ד"דד לכלל תגענו האינ יההבעו ,מיותר אהו להלן ראהשנ הויכוח כל - ,ןכ- םוא

  .ד"דד הכלל תחולת לע בנס כוחוהוי, וז יפאסמ םמתעלמי םהפרשני אך; תורה לדין גדנוה מנהג

 ראובן"ב) שם ,החושן-קצות' ר( שובהת "ופהנהת-הזח"שם ב מביא י"ב: זה אהו המחלוקת דסוי 
 הזה הגוי לבית דור גהאינטרגא שלח מהם אחד וכל ,אחד גוי על חוב א"לכ היהש [...] ושמעון

 ולא ,32שכןוהממ הגוי י"עפ זולתי אאינטריג באותה מוקדם היה מי ןיודעי אנו ואין ,אותו ומשכן
   שזה טוען ואחד ,לכלם לפרוע כדי משכון באותו היה

  79' עמ

 שיאמר מי כל - .מהם אחדה יד תחת אינו והמשכון ,א"וכן טוען כ, להיתח ואה ןישכה ןוהמשכ
 עמו שהולכים םיהגוי סופרי גם כי ,ההוא במשכון זכה - בעדו תחלה שמשכן ראשון שהוא הגוי

 מקום לנו שאין אחר ,זה דוןיבנ שיאמר מה בכל נאמן הוא ולכן ,ד"דוד ,המלך מפי זה על ממונים
 היא יכ, העצמ  אתובהשהת סותרת צםעבש רלהעי שי אן כ".ישראל בעדי יםדבר תותיאמ לדעת

 דברים אמיתות תדעל קום מונל איןש אחר ",וקמני פתתוס הוסיפ מיאה ומיד ,ד"דד וקנימ תנותנ
 ,ולנש תיוארה בדיני הוא וקנימה מעשהל לאא ,ד"דד האמיתי וקנימה איןש עמשמו, "'וכו
-לע. שריםכ םעדי ונל שאין במקום - המלך טעםמ עידהמ ויג ותעד לע ךמולס כביכול ונל יריםתהמ
 ,הוא מוהת איפשבס ייגסה אבל, לסמוך מה לע כזאת יסהתפשב אשלרי שי הכ דע וינראש מה פי
 או, אין או םריכש דיםע שי אם אנש לא ואז ,ד"דד או: קיםוימהנ נישמ דחאב ורבחל אפוא חוץנו
  .דותעל פסול גוי ואז, ראיות יניד

 באן שמדובר הארו ש"הע :ןכ מבחינים םנאי זה ןעניל בביסמ ניהםבי קיםהחלו שניםרפה אך
 ך"הש הולך יותקבועב; ד"דד יןענל ישראל ווהל לעכ "ע מלווה ללמוד איןש סיקומ ם"כוע לווהב

 שמפור שהוא ברדב לחברו ישראל בין םביחסי ד"דד רומל איןש ,ונראיש כפי, )קספוו ג"ע' בסי
-החז ובתתש אב דלא "םנאמ סופת" הוא :ןכא ןשהחו-קצות הולך ך"שה תקבועוב; ורהתב
 וברע הוא כך-רחא תיכף אבל, "ד"ד דאמרינן הוא ובזה ,ודידה נאמנות יןנעל אלא ופהנתה

 יכ אם, והנה. כ"ע הוובל אלא ובהתשה אמרהנ כמוהם שלא קסיומ ך"שוה ש"הע לש לנימוקים
 באה היאשכ הצמע מסקנה אותה לי השק ריה, העצמל היאכש, ך"השו ש"עה נתקסמ היא תמובנ

 אפוא ובהכרח ,ידהוד תנואמנ ניןעב התשובה יקרע תא רואה הוא סוף-וףס הלאש, החושן-ותצמק
 רידב ,םמקו-מכל. ם"עכו לגבי רק לאו ,רובחל שראלי יןב גם אמורה שהיא הז לפי יקסלה יש

 דגם נראה" :כך אומרת וה זוהשג, ע"סמה תגשהמ ש"עה לע להגן יכד אאל ובאלא  ןשחוה- תקצו
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 הוהלו אם ש"הע כתב למה ידעתי ולא ,והול ם"עכוב כן היה שהמעשה אלא, כן הדין ישראל בלוה
 גם הא -', כוו מעיד הוא דהשוטר דכתב משום ואי .הכי דינא כ"עב דדוקא ל"דס דמשמע, ש"ע הוא
 רמה שידיהן ובמקום, ישראל הובלו אפילו שם ואיירי, העיר שלטון בכתב שגבה כתב זה לפני

-חזה ובתשתשב ,חושןה-קצות משיב ש"הרא תשובמת זה וקוכנגד נימ ;"במנהגם לילך צריכין
 יש זכיה המ - ליקועוב, ליקועב רק לאא, ש"הרא תובתשב ומכ, גביהכלל על  רובדמ אין הנופהת
  "?ובז

 הרבוביעה לק אתמשנסו, המחלוקת קורמ היא היא זו וקתלבמחש הרבוביעהש לי הנדמ, נההו
שבתשובת   העיקריאם הנימוק, רכאמו ,לכ-םקוד .הכל תעד לרם עיקעב יםברדה את שבלי שראפ

  ןבי הבדל כאן אין באמת -  הודדי תתנופה הוא משום נאמנוה חזה

  80' עמ

 כךומסתבר ש ,כללב ד"דד הוא הנימוק רקיעש אמרנ ןםא גם לאב; ולווה ישראל ם"עכו הוולבין 
שאין המלך , שוטפים םיחסי לע מדברת התשובה אין הרי ,התשובה ןולש  פשטאף לע הדבר הוא

 קרהעל מ כאן וברד מאלא ,ץרפ בר י"ר בתשובת בוןהמש ירתכמכמו במקרה של , מקפיד עליהם
לפי זה איני רואה באמת . עומדות  למעשה והצהיר כיצד הזכויותהלכה וב רבעתה ךלמשה

ד בדיוק כמו הגביה "גם עיקול הוא מעשה בי ;היגב יןבל לוקיע בין ירונעק ללכתחילה כל הבד
ואפילו אם יש להסיק . ם"עכו הלווב סקתועחזה התנופה  ובתשתש הדובהע נשארת, כ"אעפ. עצמה

 אין להסיק ממנה כשלעצמה -כ באמצע "ד נכרי כאשר יש יד ע"במעשה בי ים אנוירשמכ נהממ
ש "באה אמנם תשובת הרא הז גדכנ. םדיויה םה דדיםצה כל אם כרינ ד"בי-שנכיר במעשה

ההבדל   עם זאת מתברר ועולה לפנינו מידךא, הללו םיוהק על פי רלנו שאין להבחין בדב ואומרת
אין לנו , כאמור אבל ,ההכרזה הושגה דעים כיצודי אנו ןיא ש"ארה תבתשוב: שתי התשובות בין

; וראיסב מושגת ההכרזה היתה ול כך- כל" חלקה "תשובה יבשמ היה ש"הרא כי ניחלה סיבה שום
 גויה הלווה אם נכניס במקום וראיסב יושג יקולעה יכ לבו ברור" ההתנופ-חזה "בתשובת, הז גדכנ

 עניםטוו נינופל באים ויםהמל ינש כי שיתקבל הרי הללו החליפין את שם סנינכ אם. ישראלי לווה
-העשבמ כירנ אם ילופא הרי - מרנוא -שכזה  במקרה; לרשות הישראלי םחבר את רומסו הלכו יכ

 םוא, ללווה" ליה ןנליטק לא ליקט ריתב "כי ,עיםובתל קזקני אל ובכלל, ונילנפע לא ,כריהנ ד"ביה
 דלאח אף לא ונההק מן מוןמה את נוציא אול, ברדב רבלא נתע - ורכוימ יקולעה את ויפר הז ילך
כל את - קודם קבדונש ריה - עיםובלת יזקקנו, השניה רהכסב סגרונ אם פילואו; ויםהמל מן
 קנפסש שמה עמשמ וממילא, עליו תצופל שיש קנז שם םגרנ לא אם ,לארשי דין לפי הנכרי ד"הספ

 םיעובת לאא, ההלוו את בפנינו עוד עיםובת לויםאם אין המ הדין אוהו; ודע ונל יקספמ ואינ ד"בד
 הם אין רישה, לארשי יןדב םיהנבי הזכויות תומדוע כיצד לבדוק צטרךנ לכ-דםקו: הז תא הם זה
 שלבק רק הם םוליכי אלא -  ש"אהר תשובת י"פע וזה - רינכה ד"פסה את לטנב יכ לדרוש םוליכי

נראה . ישראל בדין אלא ד"דב אפוא םאות ןנדו לא ובשו, הלז הז רמושג םדיפסהה לע נזק תשלומי
 ,םחלקינהד מן כאח לא אףשבכל המחלוקת הזאת אין ההלכה , היא נהכוה הנקנסשהמ אם כן לי
  . וראיסב ולעיקה הושג ישראל הוא הלווה םשא ונייה, יקריתעה העיהב מן כאן למיםתעמ םכל כי

 לכאות שרעל לפנותהודים לי וב שניתן והאחרון החמישי ללכה ן מליוצא בורעל ליםוכי ואנ מכאן
  איןו, םיהנבי הקנאה רשט רוךעל רוצים םיהודי שרכא היינו ,ם"כוע

  81' עמ

 םמרצונ תאוכרעל לפנות החליטו םשה אלא, תאוכרעל זה ניןעב ד ללכת"שום דדה מחוב עליהם
, העשלמ. ")ינריווטנ רטש"כגון ( ד"דב ד"בי-עשהמ לש תוקף שיםוע שהם רשטל שי עבד-ידוב, הם
 זהכ במקרה כתלל ליהודים רתושמ מקום בשום מצאתי לא: בלבד חלקי הכלל-ןמ-צאיו רק וזה

, ע"שעב יםולעה תשטרו מכשירש כי מי, מקום גם בשום מצאתי אל כן-יפ-לע- ףא אך; תרכאועל
 הכלל-ןמ- ביוצא כגון, ישמר לצורך ץנחו דברשבהם ה םלמקרי רק ההכשר את יגביל ,ד"דד םשומ

 קרהמ בכל םלימפעיו םכירימ שאנו ,יוצא הכ עד ראינומה ש מכל ,להפך.  לעילשראינו, עיהרבי
 רשטה את לותעלה תרה צד וםש היה לא אם פילוא, ד"מד ד"בי-עשהמ של ףתוק הםל שיש תרושט

 האוטונומיה קרוןעב העגיפ מתוך - ותפחל או, ורסבאי העשתנ םהפניה אליה ועצם, םגוייה אצל
 רשטה לאתעה את דעה יןעב ראהנ מלכתחילה כי אףש, אאפו היא הנקמסה. דיתהוהי יתמשפטה



 ללכה-ןמ-אצוהי -  היינו ,ורמהא קףהתו לו יש אם ,לנונקב בדע- בדי הרי, ורךצל אשל רכאותעב
 ון אנאיש ,חברו לע הקובל דין לבין זה יםמקר- סוג בין ההבדל שרמלו ונראה. בדע-בדי קרהוא 

 ההלשנ לענין ש ונל אין שכאן, בכך וא הודבי רשא ד"הבי-העשמ את ילעלהפ כדי לו נזקקים
 שהצדדים הן אלה וגשהוש התוצאות אלא ,שכנגד הצד של קיימות תויוזכב העגיפו ומסירה

 שעושיו אלא ,ברד לכל תופס הואש ,בתשב השנעש יןנכק זה הרי היותר ולכל, להן וונהתכ םצמעב
  . לחברו אדם בין ולא ,למקום םדא שבין םברידה םבתחו הם יןשנוע ניב

 להשטר העו י"ע ד"בי-העשבמ מכירים אנו איןש בלבד וז לא שכביכול, בתכלית הפוכה מסקנה
 ףא -מקחו ב התובע את יקוזוהח ם"וכע טרש יפ-לע תרכאועה דנו אם אפילו אלא, רכאותעב
 דבריומו 'ח א"מ ס"ע חו"ש לע א"רמה תההגמ ונל תולעל לולהע, הוא מאעלב ספאח ועצמ ד"הספ

 ם"ועכ יביד נעשהה בית רתשל מכי שטר: יןטגד ק"פ ז"אב כתוב: "ל"ז, )'ה ח"ס מ"וטח( מ"בד
 אןכ". לוםכ ונאי -  בבית הונהק ידומעהו, שטר אותו לע אותערכ ודנ כ"חאו ,תרכאועה יפנל ולא
 המסקנות כל לע, בערכאות חברו את תבועל די זה בא יהוכיצד ,ולשאל מנםא וליםיכ אנו בשו
 לךשנ, ךכ דיכ דע ד"סהבפ מכירים אנו אין האם בעיה היא סוף סוףה אבל, וז משאלה לותעוה
 כדי א"מרה תקנמסב אין למעשהש בלבד זו לא ,הנוה. פיו-על בושמחזיק  ימ ית מידהב תיא אצנוו
 מה את ודע מחזקת יהלע מתבסס א"שהרמ בהתשוה, להפך אלא, הכ דע תיקמה שהס את תורסל

 קונימוה, לעיל ההזכרתי ברכש, יןטג' מהל ח"תש' סיל ז"ריאה ובתשת היא התשובה .רתימשא
 שהשטר הנידון היינו, "ביה יגבד רמא לכאמד חןאשכ לא"ש זה הוא הדין-פסק תילספהוא נותן לש
  )רכאותעה של( והייגוב לן יםיק לאד "ועוד ,לךהמ ןבדי גם הוא אעלמב אפסח

  82' עמ

 תרושט ניןעל ם"במהר ותעקבב, 33כאמור, ההולך ,ז"שהריא יפ-לע-ואף; "דאחוש מקבלי אדל
, מקום- מכל ונל וצאי הרי, ד"סהפ ייתחלד ריםחא םקיוימנ םג ודע מביא, ותערכאב םוליעה
 ובתשכת, ד"מד ד"יב -שיעבמ להכרה פתוח פתח משאיר ם"הרמב תקבועב הולךש ימ אפילוש

 אותערכהש ששהחת א וקכנימ נותן ז"יארהש רחאמו. חדוש מקבלים תאוערכה אין םא - ש"הרא
 בו השהשופט טע ד"דמ ד"ספשנפסול  זה אף ההתשוב ןמ ללמוד םיכולי ואנ אין ובש -  חדשו קבלו
  .)ובדינינ עלמאב פאסח ואשה רשט ילעשהפ כגון( תום לבב טיתפשמ טעות

- -------  

 וחובותיו זכויותיו לע ד"מד ד"בי העשמ עימשפ כיצד אהי זה בפרק לברר ונל שיש הונאחר אלהש
  .שיליש דצ לש

  

 חמרא ליה דזבין ישראל בר האי : [...]פפא רב ואיתימא רבא מכריז : "א ה"מ בתרא בבאב מרנא
 אלא אמרן ולא ,מיניה ליה דמפצי הוא דינא - מיניה ליה ואנס ם"עכו וקאתי בריהח לישראל

 אניס דלא אלא אמרן ולא לא -  חמורו בת שהיא בה מכיר אבל ,חמורו בת שהיא בה מכיר שאינו
 - הני כל ליכא לואפי :אמר אמימר .לא - ולאוכפא לדידיה ליה אניס אבל ,ולאוכפא לדידיה ליה
' ר( הוא האבתרד, רמאמיכ פסקו ובותינר ..."הוא אנס ם"עכו דסתם ידע דעמי ?טעמא מאי .לא
 אינני ידוןנה ם"וכעהש חיובי באופן כל זאתב וכחמ אם, הז ולפי ,)ם"במוהר ש"והרא ם"בשהר

 לימא ":םמקשי פותסתוה .רבד של בסופו ,הקונה את ותפצל וכרהמ חייב, לחזקה יגודנב, אנס
 לגבי שכן כל ,הכי למימר מצי ישראל לגבי דאפילו ,לך אשלםו טרפה דבדין ראיה אייתי ליה
 הויא ובדיניהם ,עמו דן ם"עכו שבדיני כגון )פפא ואיתימא רב, רבא (דמיירי לומר ויש !ם"עכו
 נושד אותהערכ ולא ם"עכוה לא כי נדע םא, ובש, הז ולפי ."לפצותו חייב הלכך ,ובד כוכביםדע

 ,הקונה את לפצות רוכהמ ייבח ,מותוכ הלכהש, רממיא תדעל םשג יוצא - םה םאנסי בדבר
 ז"ט' יס בתשובה פסקנ כך, ןאכ. שיליש דצ גדכנ םג הוכחה הוא םלהש ד"יב-השמעש ומשמע

  .וניםהאחר פסקו ןכ לא אך, 23-24' מע, ב"תש ,ףסא להרב "ניםהגאוי תותשוב "פרבס
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 מן המקח שהוציא ואה ם"העכו אם אבל": ל"זו, כותב' ד' הל ירהמכ' מהל ט"יפב ם"הרמב
 טוען כ"שהע י"ואעפ, באחריותו חייב המוכר אין - שלהן בערכאות בין המלך בדין בין ,הלוקח

 לולע מכאן..." הוא אונס שזה ...כך על כ"ע עדי והביא ,ממנו גזלה או זה חפץ גנב שהמוכר
 לטובתו יתןשנ יכרהנ ד"פסהב ירנכ -  ישראל יעדב תועבית את ם"העכו יוכיח שאם ןידיע שתמעלה

   נותן הדין באם תלוי שהדבר ...נראה" :ךכ שמפר משנה- כסף אבל; וכרמה גדכנ םג

  83' עמ

 שהוא - אותה טורף היה בדינינו וגם ,בדיניהם ממנו כ"ע טרפה ואם ,לאו אם ממנו שיטרפוה
 יןבד כשהוציאו למה ,כ"שא ',א ספק לי נשאר מ"ומ. דיננו נותן שהיה מה אחר הולך שהכל ,...חייב

 אם אלא מקבל אינו אחריות מקבל דסתם נאמר אם אלא !ד"דד ל"קיי הא ?חייב אינו המלך
  ".מספיק אינו זה כל ועם .דינא דהוי ג"אע ,דמלכותא בדינא לא ,תורה בדין יתחייב

 הקונה אנ-חוכיי - ם "עכול ךהחמור שיי אהי מתבא ודינינ פי-על םא? מספיק אינו מדוע דעיו יואיננ
 וןלד בואנ כיצד -  גניבה זו יןא ודינינב אלאו, אגניבה הי דינםב אם לאב, נוציפ וכרהמו קנה הניבשג
 נישש ,הוא םאשיטפ? וליע מקפיד לךהמ יןאש ברדב אדמלכות דינא לחברו על פי ישראל בין

 ,אותכמלד נאדי עתד לע לאו, ניםתנוו הם נושאים ודינינ יפ-ל ע- ם ונותנים ביניהםיאהנוש םודיהי
באופן , גם לוו, גמור אונס זה ריה םמה חדא לש ואת קנינ עיהפקו המלך בהתער אם, ןאכו

 של כוחו-בא באמת הוא המוכר אם, כמובן. באחריותו חייב מוכר הואין, "חוקי סאונ" ,פרדוכסלי
 דינינוב אף - חמורה את גנב הוא ם"כוהע ידינ יפ-לע ואם, ם"כו כעוןדינ הריהו, ובדינינ גם ם"כוהע

 רק עתוגנ יהעהב; וצותלפ מוכרה יצטרך הקונה דמי ם"כועה יאצכשיו - וממילא, גנב נחשב הוא
 גשר וםש ואין רשק שום אין דינינוב ואלו ,רהחמו לעבכ הגוי נחשב ם"כועה ידינ יפ-לה שעלמקר

 יםינתוב, דינו לפיד עיק שהמלך עד ד"דד רלומ ונל יןא זהכ ובמקרה, גוי ותואו המוכר יהודיה בין
 לחלוטין תלקהס רבכ המוכר ריה -  הפקידו לךהמ אשבוכ; ודינינב האמל תכוז נהלקו כרהמו מוכר

: ללכ וקפקפ ללא, ליוע מסתמך הנמש-ףכסש, המגיד הרב סקפו כך, םמנוא. כלל אחראי ואיננו
  ".ינודינב ממנו תצא כ"אא חייב נויא"

 עומשמ ,"יקרע וכן "מגידי הרב הברד לע ומוסיף ה"רכ' ימ ס"טחו לע ףסיו-בית םג פוסק כך
 דיןל יש אם ואפילו ,שלישי צד קיפיןעב לחייב יכול אינו, ד"דמ אפילו ,שלהם ד"יב השעמש

 אך( וננדי עם דאח בקנה וןהנת במקרה הולע םדינ כי וכחה לאש זמן כל, לגביו מכותס אתהמלכו
  .)'ג' יס ח"י כלל בתשובה, ש"ראה פסק כן לא

  84' עמ

   ד"מד הבאה ותכהז הגדרת. ט
 תהיה לא כלה וכל יתכן - ד"דד משום חברו ראובן  כנגדוןעשמ כששר זכות לפנינו מובאת כאשר

 הזכות פוגת ושיעשנמ ואשר, ותעשל ראובן רשדָ י רשא מיעפ- וחד אחד שהעממ אלא מורכבת
 לכאורה לך אין זהכ במקרה". חפר רשא הבור את ראובן הסיכש "תכוז כגון ,היתה-לאכ כריתנה

 ראובן יןשב היחסים ובן כמוריחז כן שהעישומ ,הבור את לכסות ראובן את יבינחש בזה פשוט דבר
 שאפילו מסתבר, ולםא. דבלב ישראל לדיני רק שוב ממילא ופיםפכ להיות בור אותו לגבי וןשמעו

 הבור את ראובן שיכסהכגון  ,בפרוטרוט לכתחילה מוגדרת הזכות יההת לא זו וטהשפ בדוגמה
, הללו גיםייסה כל את עלקבו אנחנו נצטרך ואז - ,'וכו אלמוני וביעב פלוני סוגמ עץמ במכסה

 מאש או, ותהזכ צמחה ושמתוכ, דמלכותא אנדי פי- עלםייגיהס תא עקבם נא אלהשה אלִתָש ו
 - במהותה השונ דוקא לאו כי אם - יותר הרבה חמורה ,מובןכ, תהיה יהעהב. ונינדי פי- לע םעקבנ

, מובהקים משפטיים גיםמושב חתמנוס היא םא וביחוד, לדותות-ובני ולדותת לזכות שי כאשר
 עמשמ - כרינ ממקור תבזכו יריםמכ אנו שאם ,םאמנ נתנות תהדע. 'וכו. חוב, דבושע, בעלות כגון

 ההכר זו אין אחרת; כרנה ינבדי הל יתןנה ושהפר לע ובכן ,בתוכה כלולש מה לע בה םירימכ שאנו
 םמשפטייה חיינו את לסבך וליםכי ונא אין: תתכן לא תכזאש תעקבי שהגי ,לםאו. גלגול אלא

  אין- ותאדמלכ בדינא מסוים נכסב בעלות ראובן, למשל, שרכם א; כרנ ינלדימתמדת  בהזקקות
 שרכש הזכות הקף היה מה עלקבו דיכ, ראובן כשימות המלך יניד אל ולפנות לחזור יכולים ונא



 משפטב, הגויים אפילו .מנותזדה ובכל הדורות כל סוף דע וכך ,בנכס זה לפי עשותל נוליע הומ
 ושממנ רינכה המקור לפי ותהזכ את "יםנִ יְ ְמַמ " םה :כך נוהגין אינם, םלהש יטהפר לאומי-יןהב

 היא ההבחנה אך; ניןעב הדנה הּכָ ְר ָהעַ  משפט לפי ענקב נותנים הםש "דעהס" אך, צמחה
 פי-לע עקבנ אינו הזכות-ףהק כי סוף סוף היא התועמשמו, בלבד טכני הוא תפקידהש, מלאכותית

 שיותר, חנונא זה ןקרוע פי- לע הגשננ וכמה מהכ אחת לע .הּכָ ְר משפט ָהעַ  לפי אלא, ריכהנ משפטה
 הזכויות לש ןהותידולשת גם הומ ,חיים-בתורת ,וטנפשמב דבקים ואנ םהאחרי יםמעה מכל

 ד"דד בהם ריםמאו אנו שאין ,סוראבאיש בריםד םע גשלהתנ תקרובו תיםעל יותעשו ריותנכה
, ללוכ משפטי עקרון ניסוח ידיל ע ךכ מוסדרת עיההב את מקום שוםב םנאמ מצאתי לא. כללב

 נואש היינו -  וטנשפמב המוסדרות טיותקרנהקו הדוגמאות מכל להעוה המסקנה זוהי אבל
  ורק, ונינילה לה בדמקביה תועמשמה אל הבהיולד מיד תריהנכ הזכות את יםמרגמת

  85' עמ

 להסדר מאוד מתקרב(. ךכ-רחא אותה יליםפעמ נוא, רגילה בריתע זכותכ ,הזאת ההגדרה פי-לע
  . )הב ענוג וואינ מתקרב רק הוא אך', א ח"ס מ"חו ע"ש לע ז"טה יהעהב של כולל

' הל הדואב להזג 'לה ה"פ, ם"הרמב אצל היא בה נתקלים ושאנ זו לתפיסה השונהרא הדוגמה
 ובא ,נתן שלא בזה ישתעבד האיש על הקצוב מס שיתן מי שכל שגזר מלך וכן" :ושונל וזו ,ז"ט

 ."כעבד בו עובד אינו אבל  [...]מדי תרוי בו עובד זה הרי -  העני זה ישראל שעל המס ונתן ישראל
 מיוחדים שהם בדברים עברי העבד להעביד דאסור דהא ל"דקי משום וטעמו: "מפרש הנמש-וכסף

 לא :שנאמר משום ,מנעליו לו לחלוץ או המרחץ לבית אחריו כלי להוליך כגון ,העבדים לעשית
 - דהני שמע לןוקמ ...כעבד בו להשתמש מותר - נמכר שלא ישראל אבל [...], עבד עבודת בו תעבד

בד ע כדין ודינם כמכורים ל"ה ,עלייהו דיהבי כרגא משום בהו משתעבדי דמלכותא דבדינא כיון
  ".עבד עבודת בו לעבוד שאסור ,עברי

 אם נסתפקת ואשר: "ל"ז ,)ד"י' עס ג"ע' סי לע ך"הש אצל מובא( ז"פק רשש, ק"מהרי תובתשב ןכו
 ,התחתונה על השטר בעליד  לענין כגון לא או שטר באותום"כוע בדיני ם"כוע שטר על לדון יש

  ".ממש זו בטענה שאין פשוט דבר נראה דעתי תועניפי ל  [...]- הפךל שדיניהם שכתבת

 או בדיעשממ גובה כ"ע של כאותרעב העולה שטר אם, המחלוקת גםה מוכיח תהזא התפיסה לע
 יאעבמ ולא. )ולווה מלוה' מהל ז"כפ על ה"הו יןדגט ק"פ לע ופסקיב ש"ראה 'ר( חורין-מבני רק
 לע העל לא - זה ניןעב ליוע חולקיםה גם אבל, בלבד ראיה טריש רק לכאורה ירהמכש ,ם"מבלר
 תםעלד כי, יםבדעומשה מן הגוב רשטשה ופסק אלא, ד"ד יפ-לע האלשב עינכר כי ומרל כלל םתעד

 הבמ יםעיוד הלקוחות איןש וברהס, ם"רמבדעת הל בניגוד, גויים לש אותערכב הנעשל אף קול יש
 רשט" לפיהש, א"בהרש בתשות את' א ח"ס מ"וח ע"שב א"רמה מביא אשרכו. ם"ועכב השנעש

 גובה אינו ע"לכ ג"וכה" :ושיםחדכ "שהמ ירעמ, "םלהש רשטכ הוי כאותרעה וב ותביןשכ
 אין ד"לבע השטר מסר שלא ז"כ - הטפסה שטר הסופר שכתב מהמ ,בישראל גם דהא, ממשעבדי

 העשוי רשט" כי עקבשי מה גם מאליו מובן זו שיטה פי- לע ."משעבדי לענין שטר תורת לו
 ע"ש( ומסירה בכתיבה הננק ...- בדינינו כשר שהוא בענין עשוי הוא אם - ם"וכע של בערכאות

  .שלנו רותשטה כדין ,)'ו ו"ס מ"חו

  י"פע במתנה בית לבנה הנתנש אחת השבא מעשה מובא ח"י ' סיג"ח ץ"בשבת

  86' עמ

 אנש םנתייב לאב, גויים כל טרשב בשו, הבית את הבן לה החזיר כך-אחר; תאורכעב להעוה רשט
 הענט האם אלוו ,יתבה מן כתובתה את לגבות שתוא הבא משמת. בתהותלכ בדענשת והבית ,האש
 התנהמ תא רבה רשימכ ותבתשוב. דובעשה בטל גויים של ערכאותב להע השטרש מאחר כי

-לעו, דותעל ותיורכאע שרתכה לע מקפיד לךשהמ משום היינו, ן"במהר לש ושיטת פי-לע, מכללא
) של האלמנה (זכותה נתבטל לא המתנה החזרת מפני ":דבועשה את גם מקיים הוא זו השיט פי

 תשטרו באותן לדון הכשרתם לא - ע "שבע העולים תשטרו שכשהכשרתם ,הוא זה דבר ועקר ,[...]
 אבל ,עדיו לפסול הוא מקפיד והמלך ,ד"דד משום ,כשרים בעדים נעשו כאלו שהם אלא ,בדיניהן



. ריות ולא ,ישראל בעדי נעשים תשטרו היו כאלו ,כדינינו בהם נדון שטרותיהם שהוכשרנו אחר
 נשאר תבערכאו עשהכשנ אף - קיים ההאלמנ זכות ההי ישראל בעדי השטר נעשה לוש וכיון [...]

 שאם אמרו זה ומפני ,ל"ז הראשונים הוכתבו זה ודבר .בדיניהם כן שאינו י"ואעפ ,קיים זכותה
 שאינו י"אעפ ,ואות נקיים לא -  בדינינו שמבטלו דקדוק או תנאי בערכאותיהם העולה בשטר חסרי

 ראהנ זה לפי". בדיניהם לדון לא ,תהשטרו להכשיר אלא מקפדת המלכות שאין ,בדיניהם בטלומ
 מכשיר ואשה היינו - ,ן"רמבה תמדעל האלטרנטיבי הפירוש תא נקבל םשא, ץ"בשהת מדברי

 נםאמ ךנצטר - ,ךכ לע מקפיד המלך ר כאש,ושלנ אהנהקה יכדר הםב אין אם גם ם"כוע רישט
 שום ונל אין -  לעילונראיכפי ש ,ולםא; ביטולו לע מקפיד באמת המלך רכאש בודעשה את לפסול
 תשמסקנ מכאן ויוצא .ושירפב לטבי לא ואשה זמן כל, הביטול לע מקפיד המלךמר שלו סיבה

, האלטרנטיבי שהפירו אותו את יקבל אם אפילו נהתשת לאבזה  וןדהני בודעהש לגבי ץ"תשבה
  .ינודינב לה מקבילש במה קבלת מהיאש ףהק באותו רק תרינכה תכוהז לע נדוןש ובש עמשמו

 ונפ וביוקר .וברתעמ ואשה בת והניח נפטרש ראובןב העשמ היה ד"כש ' סיש"הריב בתשובת
 זה. ןשמעו תנו אמיוהם  ,ראובן ינכסו הבת לע אפוטרופוס להם ושימנ יכד ם"עכו לש אותרכעל

 זו לבת מינו ראלשי לש ד"בי .חרתא בת ולדהנו הבת התמ נתיםובי חתא השנ ויומינב ארנש
 יסתלק וןעשמש ביקש הוא. הנכסים את מפסיד וןעשמ יא כמצ הזו, לוי את אפוטרופוס

 בתקפו מדוע מינויו יכ ןעט וןעשמ. תחשבונו ימסור כיו, המת ותוסח-שבת מאחר, ותסופרוטאפומ
 אצלנו הדין ך ככי, וןשמע את לחלק שיש, םמנאמסכים  בתשובתו ש"הריב. השניה הבת לגבי גם

 אדם מכל יותר המת קרוב שהוא מפני טוען ששמעון ומה": ועוד ,דחש וליע ששי טרופוסופא ביגל
 ואה זה עם בלא ;"בה נוהגי יםגויה שבדין י"אעפ, תורתנו בדין כנגדו היא זו טענה, אדרבה -

  ממשיך

  87' עמ

 שנתמנה זה שמעון ,מ"מ -  ונתורת בדין בוןשח לתת צריך אפרוטהאפו שאין י"פעא ":ל"ז
, ומנימוסיהם קיהםומח דרכם כן כי, ליתומים חשבון לתת ונתחייב ובדיניהם יםגוי של בערכאות

 האפטרופסות שטר ראו לזה. הנכסים מכל חשבון לתת אותו הממנה לשופט מתחייב שהאפטרופא
 לפטרו אם חשבון לחייבו אם, לו תדינו ההוא השעבוד וכפי, אותו הממנה לשופט נשתעבד ואיך
 איהש יכפ וןעשמ לש חובתו הקף את רואה ש"ריבשה בורסל מקום ,כן-םא, אולי יש ".ממנו

 הנפמ הוא שאין, הסתברות ביתר הדבר מתפרש -  בלשונו קנדקד םא אבל. דמלכותא אנבדי עומדת
 חייב אם: לאמור פוסק שהוא והיינו; וינמיה-תבכ סחלנו רק לאא, כללוב דמלכותא נאלדי אותנו

 את לדון שוי, לא -  לא אם אבל ,בכך חייב הוא הרי ,ותחשבונ מתןב בפירוש וןעשמ את פטשוה
  .שאמרנו היטהש ברוח שוב ןובכ; בלבד ונינדי לפי - בה מפורש ינושא הבמ החובה קףה

  

  םוחכמ איםבו םביכוכ ובדיעב ד"דד. י
 בבבא םנאמ נינוש .הםבדיני אצלנו יםנידונ ם"שעכו, כך לע ותשונ בהזדמנויות  לעילברכ דתיעמ
 כך :לו ואמור זכהו - ישראל בדיני לזכהו יכול אתה אם - לדין שבאו יותוכ ישראל: "' אג"קי אקמ

 את פוטריםש דע( בעקיפין עליו באין - לאו ואם ;דינכם כך :לו ואמור זכהו - יםותכ בדיני ;דינינו
 פנימ קיפיןעב וליע באין אין: "ו כנגדאומר קיבאע' ר אבל. אלעשמי' ר דברי הם ואלה" )לארשהי

 כאלי הא; שםה קידוש איכאד אטעמ - אקיבע' ור": אמנם תשפרמ שוב ראהגמ ."םהש שקידו
 יהר ,ונראיכפי ש, ופילוסופית תרוניקע מבחינה הוא ובשח זה שפירו אם אך". באין - השם קידוש

 מיד השם ולחיל אין אם ואפילו, קיפיןעב בביאה השם חילול יהיה לאש עםפ-אף יתכן לא המעשל
 ללא יקסלה אפשר, רוןהעק עקבמשנ ,ולפיכך; ךה היינו זה והרי, םשה לחילול חשש שי מ"מ -

 יםדנו, נוספים סייגים ללא, "קידוש השם מפני, קיפיןעב ליוע באין אין "כי היא כהההלש סוסהי
 השאלה תוררעמת אלא, ןבדי צד צמוע גויה אין ןאם כ אאל( עקבו אחד בדין גויה את אפוא אנו
 לא כי ,ב"נ ' סיא"ח ץ"תשבמ יוצא שאז ,חברו יהודי כנגד אחר ודיהיל טובה זכות יהגו בירעה אם

 ובהתש לע יתמהנ אך. השם לחילול חששה קלתסה באשר ,שהיה חב לגוי בחוב היהודי תא חייבנ
וא אין ה: רק פוגם אותה אאל, לחלוטין הזכות את הורס אינו םהש לחילול ששח שהרי חוסר, וז



 והיכן מצא ,ולפיכך קשה לי, אלא רק משמיט את החובה אשר כנגדה, פוגע בזכות עצמה במישרין
  ?גוי של וחובא מכ שהוא גם האי ולו, דיעל היהו ןפיקיבע לבוא אפשרש הרב
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 הצליח השז הרי, צמוע ויגה מן ב יכול להשתמטהחיי היהודי היה לא שאם לי ראהנ, האדרב
  .)םהכוכבי-עובד מכוח היהודי וחכ את גרע ולא ,הטוב זכות בירעהל

 כפי, לגויים תורהה שפסקה יןהד םבסת הוא, ם"עכוה את בו יםשדנ, ישאמרת עקבו דין אותו
 פירושו. 'א ג"י תורוכבב ושבפיר יאבי שאומר וכפי, ואילך' א ו"נ ריןדהסנב הסוגיה מן שמסתבר

 המוטלות אלו אלה אחרות ותחוב הגוי לע מטילים אנו אין בסתםש, אחרות מליםב, הוא דבר לש
 מאליו ברמסת מכאן. כאלו זכויות רק אלא זכויות לו םינקמ נוא ואין ,במישרין ורהת יןמד וליע

 כ"ע שיש סחורה כל כלומר: "יהןדינב ה"ד, שם בכורות לע וושבפר שוםגר רבנו סכםשמ מה
 םא אפילו ,מוע המשפטיים םסייחה לט עלישה הוא יוהג דיןש ונייה ,"נודי אחר יזלמל יעב אמצעב

 הוא ואין, לגוי ייבח הואש מה רק ,כמובן ,אלא לגוי ייבח ידהיהו יןא: תברי בן הוא שכנגד הצד
 במה לאא וחייב איזכ ויהג אין - להפך ןכו ,ימגו לקבל זכאי אשהו מה אלא ומנמ לקבל זכאי

  . גוי וחייב שזכאי

 ראלשי לכותמ בין אףו ,ם"עכול יהודי בין ייםמשפטה היחסים ונאצל רוסדהו. יד לא בזה אבל
; עצמם לבין םנבי וחנ-ינב בין םחסיהי רוסדהו לא כלל- בדרך אך, בה יםהגר או ובריםעה נוח-ינלב

 אוטונומיה להם הניתנ הזה ןרועקה גדרבו ,םהלש תהמצוו עבשב חייבים הםש קרוןעה רק עקבנ
 נצטוו כך - ועיר עיר ובכל ופלך פלך בכל ןדיני בתי להושיב ישראל שנצטוו כשם: "רחבה משפטית

 דוןל שיםחפ הללו הדין-ובתי. )םש סנהדרין( "ועיר עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי להושיב חונ בני
 ,לשלמ, ענקב יןקדוש לע הגאונים רוצבא ה"ע השובבת. ומייםטונהאו בדיניהם תםעד ינב ןבי

 בר ד- אביו את שיור ם"עכוה" :ךכ, ירושה ינידל עשנוג מהב ,האוטונומיה ובין ןקרועה ביד סהיח
 'הלמ י"בפ ם"מבהר עקוב ךכל בהתאם ."םהגמנ לפי אותן יןחנימ ירושותיהן שאר אבל, תורה

. דנין - ורצו שניהן לדון דין תורה ,ם שבאו לפניך לדון בדיני ישראל''שני עכו: "ב"י' הל מלכים
 שני פנו אם אפילו - היינו ."דון אלא בדיניהןאין כופין אותו ל - האחד רוצה והאחד אינו רוצה

 לנוצאמפורש  הדין איןש במידה הרי, םשלה דתייםעה הדין-מבתי אחדל ולא ,שלנו ד"לבי ם"וכע
 בין וגנהה יןאת הד ולא, שלהם מיוטונהאו דתיעה הדין תא חילנ, גויים ניש שבין היחס ביבדיוק לג

  .שרובפ הדין ליעב ניש ךכ לע הסכימו כן-אם- אלא -  ודיםהי ניש

ם "רמבה 'ר( ומפינ חיים הכוכבים-יובדע וגם המר ודיני רכאש טותשפב להלהתנ כולי זה דרהס
 יהןנישד, ונותש ותעדל ייכיםש ןהדי ליבע יאם שנ דיןה היהי המ הקושי קר וררעמת. )א"י' הל, םש

  שום לע ודעי יננאי .ם שוניםייטונומהאו

  89' עמ

: ם"כועל יהודי שבין סהיח ןה מווש גזרה ךכ לע ללמוד שיש לי ראהנ אבל ,הז ןעניב פורטמ סדרה
 ההדדיים יהםסיחב םליהע חולשי ויםמס ןדי לע שניהם םכימיסמ הדין ליעב ישנ אשרכ אימבע לא

 רשא הצדדים צד מן אותו לש נודי לויח -  םימכימס םינא םא לאב, )ם"וכעב ראלשי דין לעכגון (
 חנהמו קרוןעה הואש, ביותר תהוהפח היא לוש םהדברי עלב כנגד עבותל האחד לכויש זכותה לפיו

 לעב שיד, הכלל ביסוד נחהמו ןקרועה את גם ולםה זה פתרון .ם"כועל יהודי בין םסיהיח ביסוד
  .קספה מקרי ברוב החל כלל ,הראיה ליוע מחברו  והמוציא,התחתונה לע טרשה

 במה וררעמת ואינ חדש קושי וםש, נםאמ. עמצאב ד"דד של יןנע ונל שי אשרכ מסתבך ההסדר אך
 םייתדעה יםלדיני הלמעש מקביל המלך דין שהרי, םצמע לבין גויים שבין םסיליח עוגשנ

 בין יםסביח ןדיה יהיה מה אלהשה תוררמתע, אולם. ם"כוע לגבי םבה כיריםמ ונשא םמייונוטהאו
 זה דיןש אלא ,ם"וכעה לדין ופיםפהיחסים כ אמנםש, בזה יםדומע ארניש םהא: ם"וכעל ישראל

. המלך לו שפסק הדין עמשמ - ם"כועה ודין, ד"דד אמרנ מאש או ,ורהת לו פסקהש הדין הוא
 חוסר אף שעל, כן-גם אמרתי אבל, שניהה אפשרותכ היא ההלכהכך ש לע חולק אין, כאמור

, מוצאים אנו רבותינו לש דמאו רבות תובותשב? כיצד. לחלוטין ברורה ההלכה אין וקתלחמה



 בכלל ד"מד ומלעתה םה - דמלכותא דינא בהם היה רשא לגוי ראלשי בין בדברים ונד םה כי םשא
 ברוך בן ם"הרמ 'שות ללמש' ר( ם"עכו םע סיםביח חל הואש פיכ ורהן תדי תא אלא החילו ולא

 רבוביהעב היא הדבר שסבת מסתבר. )ה"תקצתו ט"שמת ' סיא"בשהר' תשו, ט"כ' וסי ס"ת 'יס
 לא כאלו םאליה להתיחס היה רשפא קרובות םתיעל אשר, הגויים בדיני תוררש תההיש רהוהגמ

 יכולים ונאש ירותההב רסחו לאותו בהסה גם רבה במידה שזוהי נראה ואכן, כלל קיימים יוה
 אין אשרכ ד"דד הכלל את חילנ לאש ודאי, מקום-מכל. לחברו ראליש בין אף ד"דד רידבג למצוא

 בהם שיש יםהמקר אותם לגבי רק כן שיםוע נושא עמשמ -בו  וסקיםע נוא ואם ,קיים המלך דין
 בבל נחילנוש ךכ לק עחול שאי אין ,כאמור ,הרי -  ממש בו שי באמת ואם; ותאמלכה יןבדממש 

 כגון ,סורבאש דבר אוה ברשהד ,בןכמו, כן-אם- אלא( אמצעב ם"עכו יד בו שיש פטימש יחס
  .)'כדו וגויה יהודי בין כביכול-ןואיניש

, נוסף רמקו גם ךלכ שי אך'; ב ד"נ בתרא- בבבא סוגיה באותה הוא זו להלכה מקורשה ונראי
 נחמיה בר עוקבן לי אישתעי מילי תלת הני ):רבהא "נ( רבא אמר: "לאמור', א ה"נ בתרא-בבבא

 זהרורי והני ,שנין' מ עד דפרסאי ואריסותא ,דינא דמלכותא דינא :דשמואל משמיה גלותא ריש
 תאליומ יתאימק אמילת של ןמשמעות לע ברכ ונמדע". זביני זבינהו - לטסקא ארעא דזבין

  איתיתרב
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   .יעצהאמ הדבר לע דמועל ונל ארנש

 אלא איניש קני דלא ג"דאע, ד"ד י"ע היא שנים' מ - פרסיים חזקת: "ל"ז, םש מפרש ם"בשר
 ישראל יוכל ולא ,גמור קנין הוי -  ממנו וקנה ישראל ובא שנים' מ ם"עכו החזיק אם מיהו - בשטר

 הרי ם"עכו מחמת הבא ישראל) ה"ל ב"ב (דאמרינן ג"ואע ,ממני כ"ע שגזלה ,היא שלי לומר אחר
 אי .חזקה לו יש הכא - ם"לעכו ישראל שמכרה ,שטרא בההוא אלא חזקה לו ואין ,ם"כעכו הוא
 אינה פרס ארץב - שנים' בג לישראל חזקה הויא מקומות דבשאר ג"דאע לאשמועינן אתא נמי

  ."כן שם הוא דמלכותא דדינא ,שנים' ממ בפחות חזקה

 במקרה כשר לא ם"וכע מחמת הבא שישראל במקרה אפילוש, לכ-םקוד אפוא מפרש ם"בשהר
 ואפילו( גמור ניןק הגוי לו ירבעה המלך בדיני אם קנין לו שי זאת-לכב יהר, ונינדיב קנין םויסמ

 יכול מובןכ שהרי, ליוע מקפיד המלך ןואי המדינה ניב נתקלת ולא המלך תעללתו שאיננו בדבר
 נואו יתכן כי ,ם"בשהר רמאו יתשנו; )יוותאערכ לא נהפשי ידי-לע לךמה תדהקפ את וררעל יוהג

 כימרדה לע ההגהה באמת סיקהמ ךכ. דבר בכל לחברו ישראל ןבי אף ד"דד ןכאמ יקהסל וליםכי
 ראלשלי מישראל אפילו - םשני' מ דע איפרסד ותסיאר םהבתי חזקת פרק אמרינן ודעו: ")'י יןטג(

 שהיתה ם"עכוה שדה מן נההקוי - יןשנ' םמ איסרפד אסוארי: "רק שפרמ ש"הרא אך". ד"ד יךשיי
, ן"הר אףש ונאיור, )ד"ד  שכןםשומ( "שלו איה הרי, השנ'  מם"עכוה הב חזיקהו, ישראל לש
. דבלב ם"עכו לע אלא איסדפר ותאסארי את במס ואינ, דבר בכל ד"דד דאמרינן להוכיח המנסה

 צריך ואיני, ם"בשרה לצא תרמזנה תרופשכא הדבר פרש אתל ןאי כי רסבו אני עודמ ברכ הסברתי
  .ש"והרא ן"הר לש םשפירו לוע לוש הרישא לע לקחו שאי אין, פנים לכ לע. כאן ךכ לע להוסיף

 ,לגוי רטבש התחייב יול: 'א ' סיח"י כלל ,צמוע ש"הרא תשובת היא זה יןענל ובהקתמה בהתשוה
 חורין ינב יםנכס לו מצא לאו לוי את עתב וןעמש. מעוןלש וראובן, לראובן רשטה את רסמ וזה

 רבס ואף הסכים לא יהודה אבל, ומנמ לטרוף רצה וןעמש. ליהודה ירשהעב עקרק רק אלא
 הדיהו. גוי לש מכוחו בא ורתב - םש אותו עבותל ביקש ןועשמש, ם"כוע לת שאוכרעב להתדיין

 לתבוע צריך אינו שמעון": יבשה ש"הרא. יכול אינך, ןשמעו, התא אבל, ניעבתוי ויגה יבוא: ןעט
 שמעון כאלו זה דין ידונו והדיינין, ישראל דייני לפני ידונו אלא, כ"ע של בערכאות יהודהאת 

 בדינא לוי על יגול לו שהיה כח אותו כלבד ,יגול החזיר וראובן, לראובן ותהשטר את החזיר
, זה בשטר לו שהיה חווכ זכות כל ?לישראל יגוה לו מכר דמה ...לוי על לשמעון לו יש דמלכותא

  היינו, "יגוה מכח הישראל חוכ גרע ולא
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 בדין קפהת יפל כותהז אח ילעפנש אומרים ונא אין, ם"כוע מכוח וחהקל הזכות כאשר, םעהפ
 מותכ םיליעפמ ונאשם  מוצאים ושאנ הדין ואת ,אכותדמל דינא אל פונים ואנ אלא, ישראל

  .34כאותרעב אותו יליםעמפ שהיו כפי בדיוק ףהואש

 ורשלק םיכולי אין איןש ,עילל שאמרתי מה בןכמו תרסו - הואש תמוכ אותו קבלם נא -  זה רוןקע
 לכלל סייג באמת נסוכה לכך םאהתוב ,זרים משפטיים קורותמ אל תתמדמ בהיזקקות ומנצע
  .ם"כעכו הוא הרי ם"כוע תמחמ אבשה, זהה

 אנדיב ם"כועה יינד יפל ע ותנהלי ם"וכעה לבין היהודי בין םסיחהיש לכך םמנא םסכימימ הכל
 צהנתר דהכי תאדעא יקראעמד" :דברל טעם ןנות' ב' עס ד"ק 'יס לע ןחושה ותצוק - ,דמלכותא

 רחא מוכנס סייגה אבל -, "הםתיד פי- עלהנהוג דין עמו יהאש )היהודי םע ולתת לשאת ם"כועה(
 אנו איןש רמאו זה סייג. זכות אותה להגדיר נוליע וטלמו ד"בד ליהודי זכות כבר הקנה ם"כועהש

כלומר  ,כוחו את ליפות דיכ לא אבל, מכוחו להפחית אלא ם"כועכ ם"כוע מתחמ אהב את דנים
 גדיריםמ ואנ ם"עכו מחמת הבא של וכותז את שגם, יםסוגור ןוקרעה תא והופכים ריםזחו שאנו

 הרי - ונינבדי מאשר יותר טןק זכות אותה של הקפה ם"וכע בדיני םא לבא, ישראל בדיני הפקכה
 לי יש רשמא גדולה יותר זכות להקנות וא בירעלה ולכי ויגה אין כי , ם"עכוה דיני רחא הולכים ואנ

  .וצמעל לו שי מאשרו יונבדי להקנות כוח

 ותעשל ולכי מיהודה ףלטרו הבא ןשמעוש קפוס והוא ,ל"הנ בהתשוב ש"הרא דעומ הזה הסייג לע
 את שמעוןל טרוףי לא אבל, לוי לש ועקרק את השטר עבדש הגויים ידינב שגם קרהמב רק כן

  מטיל טרשה אין וייםהג ידינב אם מיהודה עהקרק
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 רכוע םאמנ בלטמת זו בדוגמה      .ם בערכאותיהםוליעה רותשטל קול ם ישא ואפילו, בודעש
 שויע ימעשה רכוע אבל; מאומה ונל מוסיף הוא אין ו מבחינה מעשיתלאו, הסייג של התיאורטי
  .ונינבדי מאשר יותר רחב הוא הזכות הקף הגויים ינשבדי במקרה, כמובן, להתגלות

 בית לו שהיה ם"עכוב קרהמה היא זה שיעמ רךעל םקיפוסה תבתשובו מאוד הוצפנ המדוג
 ניןעב וקתמחל וררהעהת םדיוהיה ניבין שו, אחר ליהודי יתוב את מכר רשוא יהודי לו שתנכושב
 חפת הלהש החלונות נגד למחות היהודי ונשכ היה ולכי לא יהגו בידי ביתה היה כאשר: ראיה קזה

, ליהודי תביה ברועהשמ, עתהו; מקובל הראיה זקה ורסאי ןאי םהגויי בדיני כי, צרוח לתוך
 לפי ,היא ובהשהת. לא או בראיה להזיק הזכות את כוללת כשר שהוא הזכות אם השאלה תשאלנ

 ותשובת' ר( ישראל ינבדי חזקה כושויר יחזור ןכ-אם-אלא הבראי להזיק לו ורסאש, שאמרנו מה
 ברמסת, כן-לע- יתר. )'ח שרש ז"נ' י ס'א רטו ד"ח ץ"בתשו, 108' עמ ,ג"תרצ ,ףסא להרב הגאונים

 ואפילו ,מיוחד ין בקנבראיה להזיק הזכות אח מכוחו הבא ליהודי ותקנלה אפילו יכול ויגה ןאיש
 יתשאי זכות בראיה להזיק הזכות אין הריש; תוקף עלתב נאהההק תהיה המלך בדיני אם

 עבקרק בהנאה השורהק לואי- זכות רק זוהי אלא, איתעצמ ריאלית תזכו זו אין ואף ,איתעצמ
 יותר תכומז נותלהיה זכות לו לקנות ולכי יהודי ןאי ד"דד שוםמ שאפילו מניח ינוא; וימתמס

 ובותינר שאמרו במה ממש של עםט יש כך רדבה את שפרנ םא רק. ישראל בדין הדבר ותרמשמ
" ?דמה לנו ולנימוסיהם, לגריעותא אלא ם"כועכ הוא הרי ם"ועכ מחמת הבא ישראל ןנאמרי דלא"
  .רסוא הואש דבר לע בורעל תזכויכול לרכוש לו  יהודי איןש, היא אפשיט תאומיל ודאיש םג הומ -

 המ לע ססבומ הוא. המלאה הבמיד רצון ןדייע עמשבי זה רבהס ןאיש לי דמהנ ןכ-פי- לע-אףו
 הוא הרי ם"עכו מחמת הבא ישראל :רב אמר יהודה רב אמר: "'ב ה"ל ראתב אבבב אמרשנ

 אלא חזקה לו אין ם"עכו מחמת הבא ישראל אף ,בשטר אלא חזקה לו אין ם"עכו מה - ם"כעכו
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 םא - וילעלהפ צריכים אנו ריה הדין-קפס ת אילשנפע אלינו אבו אותערכב ראלשי את תבע גוי אםש לי נראה זה לפי 
 . לעילהםליע דנומשע םאחריה איםתנה בו וימקיוהת יהודי אותו לע טשיפו ערכאותל היה

 ח"שט המוכר כלש דיניהםב סנימוה אם": ן"הר בשם ב"כ ' סיבתשובה לובלין ם"מהר פסק בצורהש יםעניינל חסבי -
 םוש וותלקנ מצריכים ולא, לחודיה לידו ח"טהש ירהמסב ללוקח) הלווהף גו שעבוד לרבות (ודושעבו ח"טשה נהקנ
, ליה דיינינן יהםנדיב -) יבהכת בלא, דבבל במסירה (במתנה מהפריץ ח"שטה שקיבל', הנז ראובן כ"ג אזי - אתר ניןע

 ).ה" כ'סע ו"ס' ימ ס"חו ע"ש 'ור( גמור יןנבק ח"טשב וזכה



 לא - אמר ם"כוע ודאל ידימ כאאי ימ "אשהל ,מובנת היא הרי העצמל כשהיא זו ההלכו ,"בשטר
 דוקא סותפ ונרבותיש, הדבר גם מובן ןוכ" ?ןמהימ ם"וכעד שמיהמ ישראל אמר ואלו, מהימן
 משום יחד גם מקוימתו רתתנס היא כיצד דוגמהכ הווהרא, כ"ע לגבי בחזקה תסקעוה, וז הלכה

 לא ינותורבש מאחר, אולם. בעלות מקנה הם שניעארב תחזקב, הפרסי מלךה קחו ייד לע ד"דד
 ומאחר, ונדיניב הגדרתה לבין ד"דד םשומ הזכות כישתר בין שטתהמופ הנחבהה בחינו אתה

 כ"ע מחמת אהב "לדוגמה הלכה אותה הבחנה וללא תמיד מרול ונל רפשא-אי כי להם היה רושבר
  לוא חה ןאיש ועוקב, זה כלל גבילוה אמתב םה - "כ"עכ הוא הרי

  93' עמ

 גבול דע -  אותנו מחייב רהסדה. לחלוטין יהעהב רהנפת לא ךכ ידי-לעם אול, אתועריגל אאל
 זה כגון במקרה ער שום ךכב אין כי ואם; םניהבדי דרתההגכ תריהנכ הזכות את להגדיר מסוים

 וישע -  הגוי ןמ שנקנו יםניינקב - ריאליות בזכויות ביחוד הרי, עילל ש"הרא תובתשב פתרשנ
 דע הזכות לע ירבצו רואש כרנ בחוקי שמקורם ,זריםומו זרים םצומימצ להטיל וןנידה ההסדר

 במקרה נתקלים נוא םנאמ אם, היחידה התרופה. גוימ אחת עםפ הנקנ יןשהקנ משום רק -  ולםע
 וליע לשח לגוי סהנכ תא להקנות היא, ראלשי בדין העת הואכפי ש במצב ,הז יןממ צמצום של

 מן סנכה את ולקנות לחזור ך כואחר ,אותו למבטו מצוםצ באותו ירמכ אינו רשא דמלכותא דינא
  .הגוי

 לגוי השישנ ותהזכ את םגדירימ אנו כיצד, שאלהה לע ריןשבמי ברמדו בוש, ורמק שום תימצא לא
 ושאנ היינוו, מאליו ומובן פשוטכ הדבר את ראו ותינשרבו תברמס אבל ,ד"דד משום ועצמ

 נחוץ ר כאש,חרתא יתכן ולא, שוטפ םנאמ הואזה  רדב .ד"בד רתהדגה פיכ זכותו את מגדירים
 בלי דוקא מביתו הנשיה גויה לע םש לכפות יכול דיוההי אין :ץארל-חוץב ותהזכ את ילעלהפ

 כשר רשא זכות תלעבהפ מדובר אשר כתדעה לע מתקבל ונאי זה הסדר ולםא; בראיה וניזיקש
 היה חרות חיי לש שבתנאים רכן מסתבוא, אלשרי תלמלכו ואת ומביאה ל"בחו ד"דד םמשו ויגה

 ןאי שראלי במלכות הרי, ריתנכ ותזכב מכירים ונא אם שאפילו, הכללי הסדרה ונצלא ענקב
 תרינכה תישהאי הזכות אין מקום- לשמכ, ייגסב בכך עגופל ליב - ואפשר, ונינדיכ אותה מגדירים

  .כרנה בדיני בה איןש יתרונות וניניבד תתל הכולי

 ינקרוע להבד ןאי כי לי ראהנ - דמלכותא אנבדיש חכוול טיפושל גויים לש הכפיפות לכללי חסבי
 את ולא, הלאומיות מבחן את ילנח הגויים לע כי, שמסתבר הזה הדבר מן ץוח אולי ,ונינלבי נםבי

 למה יגודבנ, הכלל- מן-יוצאה ולא, הכלל היא ד"ד החלת - םהליע שהרי; הישיבה מקום מבחן
 להחלתנו - להבדיל - לגביהם ד"ד את ותנהחל הלקבימ תלינציופונק בחינהמו, ונגביל הוא שהדבר

  .ולנש ונלאומיות דין שהוא, רהתוה ןדי את ונצמע לע

 בין םלאומיי- בין יסודות בה ישש קהסיע לע ולשיח הדין הומ, יהבעה לע רק ודע מודעל ונל נשאר
  .םצמע לבין נםבי םייוג ינש בין או ם"כועל יהודי

, זר מלך לש ניולדי ותומיולא מבחינת כפוף ם"כועה אם שאפילו, מסתבר כאן דע אמרתיש המ לפי
 ינדי לפי לךנ ,םקייתלה גם צריכה היא ושם, ישראל במלכות ודיהי יןבל ונבי קשרהנ והעסקה

  היא קהעסה אם םג. התור להם הפסקש ם"כוע

  94' עמ

, זאת עומתל. ישראל מלכות םבתחו הדין מהו ואינר -, לזה הם זכרינ הם ואפילו, יםגוי שני בין
, ארץ האותב דמלכותא אדינ לפי לךנ ל"ובח ם"עכול יהודי ןבי וא ם" עכושני ןבי היא יסקהעה אם
 הייה הואש לי נדמהו. אסתממ זהמתרצים זה ל הם ןכ תעד לעש ,ןשהחוצות ק של ל"נה עםהט לפי

  .עצמבאם "עכו דשיכ ל"בחו קיןיזן נעניל םג הדין

 איןני שבורס .רתאח בארץ םקייתלה וצריכה אחת בארץ שרתקנ קהעיסה אם תבכתסמ עיההב אך
 ולשיח הדין לבין ותעטבמה וישו יןנעל כזה במקרה אצלנו החל הדין בין הבז דילבלה םריכיצאנו 

 ואדפמ אירר מ"מהר של הצמהמ ובהתשב תפתרנ השהבעי הרי - הוא ךכ םמנא ואם, ד"דד יןענל
 אין אם )ב; הצדדים כוונת ראח הולכים אנו לכתחילה )א :כך מתכמסת זו שובהתו, א" ס'סי



 םקומ שי םא )ג; )lex loci solutionis( סקעה םבמקו יןדה לפי םהולכי ונא הרי ברורה הכוונה
 היתה מה דעיםיו אנו איןש אלא, סקעה במקום הדין לפי לנהוג לאנו שכוותה הצדדיםש ,סבורל

 לע רשטה לעב דיכענין ו, יותרב תהחוהפ הזכות לפי היינו, "תחוהפ רחא" ונא ולכיםה - כוונתם
  . הראיה ליוע מחברו והמוציא, התחתונה


