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 מחקרו המדעי של המשפט העברי הולך וכובש לו מקום של כבוד בשלוש הפקולטאות
 למשפטים בארץ, בירושלים, בתל־אביב ובאוניברסיטת בר־אילן. ציבור הולד וגדל של
 משפטנים מקדיש כוחו למחקר זה, וכמה וכמה עבודות חשובות כבר נתפרסמו וחלקן
 עדיין מחכות לבמה מתאימה לשם סירסומן. מטרותיו של המהקר במשפטנו המקורי
 הינן—בעיקר— שתיים: הראשונה, מחקר לשמו (כדוגמת המחקר הבסיסי במדעי
 הטבע) הנוצר מתוך סקרנות אינטלקטואלית והבא לברד עמדתו והשקפתו של המשפט
 העברי מבחינות שונות — הן מן הבחינה הדוגמטית (״מה דעתו של המשפט העברי
, הן מן הבחינה ההיסטורית ואף מן הבחינה הפילוסופית (״מדוע סבור המשפט ״) . . .  על
.״); המטרה השנייה — פונקציונלית־ מעשית: מתוך הרצון האידיאלי להש . .  העברי כי
 תית את חוקי מדינת היהודים על מקורותיה האותנטיים (וכשם שבעבר היו לנו לוחמים
 להשלטת הלשון העברית כשפת המדינה היהודית!), יש צורך בתרגומו של אוצרנו הישן
 והעצום לשפה המודרנית, להבהיר עמדותיו ולברר עקרונותיו ולהציגם בפני הציבור
 כדי שאפשר אמנם ,יהיה להשתמש בהם בחקיקה המתחדשת ובפסיקה, וכך להתקדם —
 עקב בצד אגודל — אל המטרה הנכספת של שחרור המערכת המשפטית שלנו מכל
 מיני רוחות זרות ואידיאלים נכרים. מובן מאליו כי המטרות השתיים משתלבות זו בזו,
 כדרכו של מחקר שימושי לנצל הישגיו והתקדמותו של המחקר הבסיסי, ולפיכך נראה
 כי אין הגבלה באשר לטעמו וקשת הנושאים של המחקר במשפט העברי, המצפה

 לחוקרים ולמדנים כשדה בור שעובד עד הלום רק במידה חלקית ומקוטעות

 מאז הקמתו של המכון לחקר המשפט העברי בירושלים בראשותו של פרופ׳ מנחם 8לון
 לפני כעשר שנים, מצפים היינו לסיכום עבודתם של חבריו־חוקריו בדפוס. כיום מונח
 לפנינו הכרך הראשון של סיכומים אלה, וכדברי פרופ׳ אלון בפתח הכרך (עמ׳ 9)
 ״הולך ונוצר ציבור שאין אתה צריך לבקש ממנו לפרסם מפרי עטו אלא הוא דוחק
.״; כאן יש להזכיר כי לאוניברסיטת .  ולוחץ לפרסום מחקריו בבמה מיוחדת ומתאימה.
 ת״א יש כבר במה'כזו המופיעה זה המש שנים ברציפות (״דיני ישראל״ בעריכת
 פרופ׳ אהרון קירשנבאום ופרופ׳ זאב פלק), ובה כבר נתפרסמו כמה עבודות של החוקרים
 הירושלמים — אך אין ספק כי ״קנאת סופרים תרבה חכמה״, וכשם שיש מקום לשני

 ו

 * שנתון המשפט העברי של המכון לחקר המשפט העברי, האוניברסיטה העברית בירושלים,
 כיד א׳. בעריכת מנחם אלון וחיים כהן. מוקדש לכבודו של משה זילברג. ירושלים תשל״ד,

 372 עמי.
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 בטאונים משפטיים כלליים בכל אוניברסיטה, כך אפשר שיתקיימו שני בטאובים מיוחדים
 למשפט העברי.

 בספר ט״ז מאמרים, המסודרים לפי הא״ב של שמות כותביהם. רמת העבודות אינה
, ובאופן כללי ניתן לומר ( . .  אחידה (ואינה תלויה דווקא בעמדתו המדעית של כותבה.
 כי רוב העבודות מרכזות חומר רב עניין בתחומי המשפט העברי המגוונים, החל בהיס
 טוריה דרך בעיות ספציפיות ושאלות מודרניות ועד לעיון פילוסופי; ואע״פ שלא מצאנו
 ״רוח גדולה״ של תיזות מסעירות ו״שוברות כלים״, נראה כי יש בספר חומר היכול

 לעניין כל קורא משכיל ולספק שפע של נתונים גם למקצוען.

 ג.

 ברצוני לסקור בקצרה את המחקרים שבכרך, ולהעיר פה ושם על מה שנראה לענ״ד
 כנותן פתח לבירור נוסף.

 הכרך מוקדש לכב׳ השופט העליון(לשעבר) פרופ׳ משה זילברג, שעל תרומתו הגדולה
 למשפט העברי ומחקרו עומד כב׳ השופט ח׳ כהן בפתח דבריו; יש מקום להצטער על
 כי לא הובאה בספר גם תמונתו של פרופ׳ זילברג, כנהוג בספרי יובל כעין אלה. אין
 בספר כל דיון בקטע או בעניין מן העניינים בהם דן פרופ׳ זילברג, ומובאת בו רק
 ביבליוגראפיה של כתביו מאת רנה בר־ניב (עמ׳ 17 ואילך). הביבליוגראפיה נראית לי
 חסרה (לדוגמה—לא נזכרו בה תמצית הרצאותיו של זילברג שנדפסו בקובץ ״המשפט
 העברי״, כרך ד/ עמ׳ 232-229) מחד, ומובאים בה מאמרים לאו־דווקא מדעיים שנת־

 פרסמו בעתונות הפריודית, מאידך, ודומני כי בכך מוחמצת מטרת הביבליוגראפיה.
 פרופ׳ שלום אלבק (בר־אילן) דן במושג ה״רוב״ במשפט התלמודי (עמ׳ 22 ואילך),
 ומציע ״שני דינים״ (משמעות כפולה) למושג זה: משמעות אחת — רוב שהוא כלל
 מוחלט, ויוצאים מן הכלל בודדים בטלים אגבו, ולעומתו רוב שיש מיעוט ניכר כנגדו.
 הבדל כמותי זה יוצר הבדל איכותי בהלכה, ובעזרתו מסביר אלבק כמה וכמה עניינים.
 לדוגמא, נחלקו חכמים ור׳ יוסי בר יהודה (תוספתא נדה ס״ו ה״ב; אצלנו בעמ׳ 23)
 בעניין קטן שהביא ב׳ שערות בין גיל ט׳ שנים לי״ג: לרבנן אינו סימן, ולדי יוסי
 בר יהודה הוא סימן. לפי אלבק, לדעת חכמים רוב מוחלט הוא שאינו מביא שערות
 עד י״ג, ולכן גם מי שהביא בטל אגב הרוב; ואילו לדעת ר׳ יוסי בר יהודה, הרוב אינו
 אלא רוב לעומת מיעוט, ולכן מי שהביא נחשב לגדול (שהוא מן המיעוט), והרוב מכריע
 דק במקרה הסתמי, כשלא נבדק. אמנם יש קושי ידוע בהסבר מסוג כזה: כיצד נחלקו
ת — הניתנת לבדיקת סטטיסטית—אם הרוב הוא י ת ו א י צ  רבנן ור׳ יוסי בשאלת מ
 מוחלט אם לאו ? ושמא יש לומר כי המחלוקת אינה בעצם ההתייחסות אל כוחו של רוב,
 אלא בהגדרת הקריטריונים לגודל הרוב בעל הכוח המוחלט: לרבנן, למשל, 95% הוא
 רוב מוחלט, וה־5% האחרים בטלים לגביו, ואילו לר״י רוב מוחלט הוא רק 99%, אבל

. .  ב־95% זהו רוב רגיל, ויש להתחשב במיעוט.
 אלבק עצמו מציע קריטריון מוזר כלשהו לקביעה הנ״ל (ר׳ עמ׳ 41): אם רוב בני
 האדם סבורים כי דעת היחידים היא ״משונה״, הרי בטלה דעתם של יחידים אלה, ואם
 רוב בני אדם סבורים שאין דעתם משונה, הרי זה מיעוט שיש להתחשב בו. דבריו
 קשים בעיני, שהרי הוא תולה את קביעת איכותו של הרוב ברוב בני אדם ודעתם,

427 



 ספרים

 ויש בכך מידה מסויימת של ״הנחת המבוקש״, שכן רוב זה של בני האדם האם הוא
 עצמו יחסי או מוחלט, או שיספיקו לו 51% י

 עם זאת, דומה שהאבחנה עצמה בין סוגי הרוב (והמיעוט שלעומתו) נכונה ומועילה
 ודוגמאותיו של המחבר מאירות עיניים.

 פרופ׳ יצחק אבגלרד (עמ׳ 45 ואילך) עוסק בסיפור המפורסם על מחלוקת רבי אליעזר
 ור׳ יהושע וחכמים!בענין ״תנורו של עכנאי״ והשלכותיו הפילוסופיות על קביעת ההלכה
 בעיני חכמים בדורות שונים. אע״פ שבאגדה עסקינן, הרי הדברים רבי עניין ויפים
 למי שאמרם. בעמ* 48 יש להוסיף גירסת כ״י פלורנץ לב״מ: ״כבר ניתנה לנו על הר
 סיני וכת׳ בה אחרי רבים להטות״— ולא נזכר שם לא ר׳ ירמיה ולא ר׳ חנניה כבירו
 שלמי, ור׳ בהערה 16. בהמשך מנסה פרופ׳ אנגלרד לקבוע כי אין משגיחין בבת קול
 ולגילוי מן השמים גם כשאין רוב נגדי, ודבריו אינם נראים לי, שכידוע הוכרעה ההלכה
ל באותה תקופה של ספורנו(ראה בבלי ע״רובין יג ע״ב), וכבר ו ת ק  כב״ה ע פ ״ י ב

. . . ב ו  הקשו כן הראשונים ותירצו כי לב״ה היה ר

 | ד.

 משה דרורי כותב יעל שגגה בניאוף (עמ׳ 72 ואילך), החומר ברובו אינו מקורי ודומני
 כי הוא שאוב מפס״ד של ביה״ד הרבני (ראה הציון בהערה 114, עמ׳ 90). בפרק האחרון
 דן המחבר בשאלת השגגה בשל אי־ידיעת החוק, ומבדיל לעניין זה באופן מעשי בין
 אשה שנאפה בטעות, במחשבה שהוא בעלה— שהיא מותרת עפ״י דין, לבין אשה
 שנאפה כי טעתה! ״בדין״ וסברה שהדבר מותר והיא אסורה לבעלה. ויש להעיר כי
 החילוק בין ״טעמן בדין״ ל״טעות בעובדה״ אינו תמיד פשוט וקל לאבחנה. דברי המחבר
 בסוף רשימתו(עמ׳ 96, הע׳ 134) אינם נראים לי מוכרחים: האשה שסברה כי פסק־הדין
 כורת את נשואיה'טעתה מבחינת ההלכה בעובדה (ליתר דיוק: כך עשויה להיות עמדת
. . . ל ל  ההלכה, והבירור לא נעשה!) והראיה של פרופ׳ ויליאמס אינה מכרעת לענייננו כ
 ש״ז הבלין אינו עוסק במשפט במישרין (ובמקצועו הוא תלמודיםט וביבליוגראף)
 אך מאמרו הביקורתי על מהדורות מתוקנות של ספרי ראשונים הוא רב חשיבות:
 עצם העבודה הרבה המושקעת בשנים האחרונות בהוצאתם מחדש לאור של כתבי־יד
 מקוריים מבורכת 1רבת תועלת — אך הדיוק אינו תמיד נר לרגלם של המהדירים ודבריו

 של הבלין חשובים הן מצד עצמם והן מבחינת ההדרכה שיש בהם לעבודה מסוג זה.
 אהרון נחלון דן (בעקבות פרופ׳ אלון במחקריו על תקנות הקהל) בכוחו של ציבור
 להתקין תקנות עפ״י שו״ת התשב״ץ (עמי 142). מקור חשוב זה משמש לנחלון גם
 מקור הלכתי וגם מקור היסטורי (ר׳ שמעון בן צמח דוראן חי באלג׳יר בתחילת המאה
 הט״ו למנין הנוצרים), וקביעותיו של התשב״ץ יש בהן בנותן טעם רב לכל הנושא
 של תקנות הקהל,,שכמדומה ויש בו אספקט־מעשי לכוחו של ציבור יהודי לקבוע לעצמו
 מערכת חוקית מעוגנת בדין־תורה אע״פ שהתקנות עצמן באות לתת פתרונות מחודשים!
 בהע׳ 136 (עמ׳ 173) ד״ה ״יוער אגב״ מביא המחבר דבריו של הר״י מיגאש כציטוטו
 של הרשב״א, ויש להוסיף לכך דבריו הנ״ל כפי שצוטטו ע״י הר״ז אגמאתי בפירושו
 על הרי״ף לבבוו* (לונדון 1961 בצילום פקסימילי): ״והיכא דאיכא אדם חשוב שהוא
 תלמיד חכם הממונה פרנס על הציבור ואתנו בני העיר בלא רשותא דההוא ממונה

 עליהן—ההיא תנאה ולא כלום הוא״.
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 פרופ׳ זאב פלק דן בדיני גירות (עמ׳ 179) ומביא דוגמאות בדיז הקילו חכמים
 בדינים אלה.

 מיכאל קורינלדי דן בהפרדה זמנית בין בני־זוג בפסיקת בתיה״ד הרבניים, ומביא
 בכך מהדי הימים לספר; המאמר יפה ומבוסס בדרך כלל ויש בו השלכות מעשיות
 לעורכי־דין וטוענים רבניים, ובוודאי עוד יזכה לאיזמר בפסקי־דין; בהערה 130
ב (ההדגשה שלי— י׳׳כ) ש ח ת  (עמ׳ 211) אומר המחבר כי ״לו היה ביה״ד הגדול מ
 בהוראת סעיף 2 לחוק שווי זכויות האשה, תשי״א-1951, שעליפיה בוטלה זכות הבעל
 לפירות נכסי מלוג״ וכר—והדברים מתמיהים: כיצד מציע המחבר לביה׳׳ד הרבני
 להתחשב בחוק חילוני הסותר את ההוראה ההלכתית ? מה עוד שקורינלדי עצמו מאזכר
 את פרשנותו השונה של ד׳׳ר שרשבסקי לסעיף זה (להלן הע׳ 140), ולפיה מעולם לא
. באותו עניין, מעיר ק׳ בהערה 157 (עמ׳ 217) .  נתכוון המחוקק לבטל את דין נכס״מ.
 כי לפי ההוראה הנ״ל הופך שימושו של בעל בדירת האשד• לעניין אזרחי ולא עוד הוא
 ״עגיין של נשואין״ המופקד בלעדית ביד ביה״ד הרבני; הערה זו מוכיחה שוב כי
ת פסיקתו בעניין סידיס בדבר ביטול ו א צ ו  בית־המשפט העליון לא נתן דעתו על ת
/ העומד להתפרסם  דין נכס״מ, וראה מה שכתבתי על כל הנושא ב״דיני ישראל״, כרך ו
 בקרוב; במקרה דנן הופך כל הרעיון של השוואת האשד. לבעלה לחוכא ואטלולה, שהרי

. .  האיש חייב ב״מדור״ מדין מזונות שלא בוטלו על־ידי המחוקק.

 ה.

 פרופ׳ אהרון קירשנבאום ממשיך בעיוניו בשליחות לדבר עבירה (להלן: שלד״ע) שחלקם
 הראשון נתפרסם ב״דיני ישראל״, כרך ד׳(תשל״ג); המחבר דן בהדי משפטו של הורדוס
Samaiaŝ  במקורות שלנו (עמ׳ 219 ואילך) ומסכם דעות החוקרים באשר ל־ח0!011? 
 ומסיק כי אע״פ שאין הכרע ברור, נראה לו כי הם שמעיה ואבטליון או אולי שמאי
 ואבטליון (ר׳ הע׳ 14). בהמשך טוען פרופ׳ קירשנבאום כי אין קשר בין דעתו של שמאי
 כי יש שלד״ע בהריגה לבין המעשה ביוספוס (שבו קשה כיצד זה קיבלה הסנהדרין כולה
י ומאספקט זה של ״הוראת שעה״ ט י ל ו  דעתו של שמאי), שכן מעשה הורדום היה פ
 דנוהו, או משום שהורדוס עשה ב מ ו י ד י ו ולא פקד על חייליו כשליחים. בהמשך
 הוא עוסק בשאלה אם כוונת ההלכה לפטור את השליח או שמא הכוונה לחייב את השולח
 (כאשר יש שלד״ע, כגון בשליחות יד!), והביא ראיה מ״ספר התפוח״ (—המחבר מייחס
 ספר זה של דרשות על התורה לרב שמואל בן הפני גאון בעקבות אהרון גרינבוים בסה״י
 לאהרון יונג, (העי 38); ואני שמעתי ממו״ר פרופ׳ ש׳ אברמסון שליט״א כי ספר זה
 ככל הנראה הוא לחכם אנונימי במצרים בימי הרמב״ם, וצ״ע) שגרם בסוגית קידושין

 ״אף שולחו חייב״ ומכאן שהשלד״ע נשאר בתמונה המשפטית יחד עם המשלח!
 פרופ׳ מ׳ ראבילו כותב על ספר החוקים היהודי־רומי (קולאציו לגום מוזאיקרום את
 רומאנרום). ספר זה עורר התעניינותם של חוקרים רבים, ועד היום לא נקבעו סופית
 זהות המחבר ומקום החיבור, שאלות שאותן מנסה ראבילו לפתור. המחבר מוכיח כי
 לא ייתכן שהמחבר היה נוצרי, הן כיון שאין בו זכר לברית החדשה והן משום שהספר
 עצמו לא נזכר בספרות הנוצרים בשום מקום, ועוד — כי אין בו חוקים מימי הקיסרים
 הנוצריים! כיון שלא ייתכן כי המחבר היה פאגאני מגיעים אנו למסקנה כי ספר זה
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•  ספרי

 נתחבר על־ידי יהודי, השערה שכבר הועלתה על־ידי וולטרה; עובדה מחזקת השערה זו
 היא — כי פסוקי התודה ניתרגמו בקולאציו ללטינית בעקבות תרגום השבעים ומסורת
 יהודית, ולא עפ״י: תרגומים לטיניים אחרים. בסיכום מגיע המחבר למסקנה כי הספר
 נתחבר ברומא לפני 313 למניינם (ר׳ עמ׳ 257), ואע״פ שדבריו מסתברים, קשה לומר
; אין למחברנו כל סימוכין של ממש להשערתו זו, מלבד ה״סברא״ ההגיו ו ח כ ו  כי ה

 נית, ולפיכך דומה כי אפשר לראות שאלה זו כפתוחה עדיין במידה ידועה.
 מאמרו של ש״ד רויטל על השותפות במשפט העברי כיחידה עצמאית מאכזב כלשהו
 (עמ׳ 263 ואילך);: המחבר איננו עוסק כלל בשאלה היסודית של כוחו הסגולי של
 ציבור (או שותפים) שאיננו סכום כוחותיהם של הפרטים בתוכו (שאלה שהתחילו
 לעיין בה מ׳ שפירא וב״צ אליאש ב״דיני ישראל״ וכותב טורים אלה ב׳יהיחיד והצבור
 בחיים הדתיים של חקבוצה״ ויש מקום להוסיף בה הרבה) והוא מצטמצם בדיונו בשאלה
 אחרת: אם נגדיר 'שותפות במשפט המודרני כתאגיד הבא להקל על התקשרויות בחיי
 המסחר, ויש מערכות של נורמות מצויות עבור סוגי תאגידים שונים, האם כך הוא
 בהלכה היהודית ? מסקנתו החיובית מבוססת על אוסף מסויים של הלכות שליקט מעבודת
 הד״ר שלו בסוגיית השותפות, ודומני כי חסרה במאמר שלפנינו בדיקה עמוקה ויסודית

 יותר של הסוגיא — וחבל.
 ד״ר נחום רקובר, "איש המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים, כותב על ריבוי
 חייבים (עמ׳ 1271 ואילך); לטובה יצויין השימוש בראשונים ובכתבי־יד (ר׳ למשל,
Í הע׳ 32. הנושא ראוי ללימוד היסודי שהושקע בו, והמחבר מצרף לו הצעת 2 7  בעמ׳ 6
 הוק המבוססת על עקרונות המשפט העברי, ומקביל אותה למשפט האנגלי ולהוק החוזים,

. . . רך  1973, שנתקבל בכנסת בניגוד למשפט העברי — ללא צו

 ו
 בחשש מסויים אני בא לכתוב על מאמרו של אליאב שוחטמן ״חוזה שנעשה בשבת״
 (עמ׳ 313-300)*. 'חוששני — מפני שלדעתי לא היה צריך המאמר להיכתב כפי שנכתב,
. יהיו נא . . ך  אך שמא איני אלא טועה בדבר הלכה ואימצא פוגע במקום שאינו צרי
 דברי הבאים על כן בבחינת שאלה ותמיהה רבה, ואם טעיתי אני— הרי התנצלותי
 שטוחה מראש. ראשית, הנושא עצמו כבר נידון בהרחבה ידועה עליידי ש׳ ורהפטיג
 ב״דיני ישראל״, ח״ג, עמ׳ 159 (״חוזה אסדר״ בהלכה), וראוי היה לו למחבר שיזכירנו
 כאן; שנית, שלא דייק בכמה נקודות ביבליוגרפיות: בהע׳ 14 (עמ׳ 303) מזכיר
 ״מהדורת הלברשטם״ של הלכות פסוקות, ואיני יודע במה הוא סח — שמא נתכוון
 ל״הלכות ראו״ שיש מי שרצה לראותן כה״פ (בתרגום עברי), אך יש בידנו היום
 מהדורה מקורית יותר (כ״י ששון) ומן הראוי היה לבדוק ולהשוות! בהעי 15 מזכיר
 ״מהדורת הילדסהיימר״ להלכות גדולות, וגם כאן לא ברור אם הכוונה לה״ג אספמיא
 שהוציא ר׳ עזריאל הלדסהיימר בברלין לפני דור, או לה״ג במהדורה הישראלית החדישה
. פעמיים ושלוש קורא שוחטמן לר״ש הסרדי בשם ״בעל התרומה״ ואינו . . כד  של הנ
, וההבדל חשוב כי בידנו גם ספר התרומה לרבינו ברוך ת ו מ ו ר ת ר ה ט  אלא בעל ס
. בעמ׳ 301 הביא שהרי״ף היה הראשון שלמד מן התוספתא . .  בן יצחק תלמיד הר״י

 * ר׳ תגובתו של אליאב שוחטמן במכתבו למערכת, הכ־תשרסם בהיכרת זו.
! 
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ו פסק הרמב״ם; ולפלא שלא הזכיר מה שהקשה כבר י ל פ ע ש  שיש קנין בשבת, ו
 בעל שלטי הגבירים על הרי״ף שם שעניין זה שנוי כמעס במפורש במשנה מרובה
 (ב״ק) ובבבלי שם (דף ע׳ א׳-ב׳), ודומני שהשמטה זו אירעה לו מפני שלא עיין

. . .  בתוספתא בפירושו של המהר״ש ליברמן
 הערות אלה אינן אלא בבחינת ״פכים קטנים״; טעות חמורה יותר מצויה, לדעתי,
 בפרק ג׳ שהמחבר מברר בו את השאלה המרכזית בחיבורו—מה הדין אם עבר אדם
 והלווה בשבת או ביו״ט, האם יכול הוא לתבוע בבי״ד את הלוואתו או שמא כיון שעבר
 על האיסור אינו יכול לתבוע. לצורך בירור שאלה זו, מביא שוחםמן את סוגיית הבבלי
 בשבת קמח ע״ב, שם נחלקו רב יוסף ורבה (ולא הזכיר כי בכ״י מינכן הגירסה אמנם
 רבה) אם ניתן לתבוע הלוואה שנעשתה ביום־סוב והוא מנסה ללמוד ממנה לענייננו;
 מלימודו זה הוא מגיע לקושיא חמורה ונשאר בצ״ע (הע׳ 32) : כיצד יכול רבה לומר
 כי הלוואת יו״ט ניתנת להיתבע משום שאחרת תושבת שמחת יו״ט של הלווה, הרי בכך

 יעברו על איסור הלוואה ביו״ט י י
 אלא שהדבר פשוט, ושומט את בסיס הדיון של המחבר: הגמרא בשבת מדברת על
ף ס כ ו ב נ נ י ו או להלוותו, ועל כרחנו שהמדובר א ל י א ש ה  על אובייקט שניתן ל
, והמחלוקת היא אם מותר ״להלוות״ (כי באוכל, כמו ה ק ש מ ל ו כ א  אלא במיני מ
: ף י ק ה  בכסף, אינו מחזיר את גוף האובייקט אלא שווה ערך שלו!) או ליתר דיוק ל
 לרב יוסף אסור, שמא יכתוב, ולרבה מותר כטעמו, וממילא שאין שום קושי כאן על רבה,
 כי האיסור שדובר בו בביצה אינו אלא בהלוואת כספים, וממילא שאין סוגיא זו שבשבת

 רלוואנטית כלל לשאלה שבמאמר!

 ז.
 ביקורת עניינית ומקיפה על ספרו של רקובר ״שליחות והרשאה במשפט העברי״ מביא
 לכרד שלפנינו ד״ר שמואל שילה, ומציץ כי המחבר לא השתמש בכמה מקורות חשובים,
 כדוגמת שו״ת הר״י מיגאש (עמ׳ 320) ועוד. המחבר קובל על רקובר שלא דן כלל
 ב״עורכי הדיינים״ שבפרקי אבות, ויש לציין כי כבר הכריע פרופ׳ קוטשר ז״ל ב״מלים
 ותולדותיהן׳׳ שהנוסח הנכון הוא ״ארכי דיינים״ ואין המשנה שם מדברת כלל בעדרך־דין

. . . ע ב ת נ  מורשה ל
 על הספק בהלכה ובמשפט כותב ד״ר פנחס שיפמן. בראש דבריו הוא מעמיד על הספק
 כמחוייב הכרעה על־ידי השופט במשפט הנוהג ברוב האומות המתוקנות ואפילו תהא זו
 הכרעה מוטעית: מכאן דן בעמדת ההלכה לשאלה. מחד, חכמים מוסמכים להכריע;
 מאידך — מחלוקת היא לגיטימית (אגב: ״אלו ואלו דברי אלוקים חיים״— מפרש
 באופן מקורי, כי בתורה עצמה גלומות אפשרויות פירוש שונות, והבחירה ביד חכמים י)
 ומכאן — כי הדיין רשאי לסמוך על דעה חולקת. להלן הוא דן במושג ״יראת הוראה״
 שעליה תמהים רבים וטובים (״מדוע אין חכמי הדור מסוגלים לתקן את ההלכה או להכריע
 בה כמו הלל ורבן יוחנן בן זכאי בשעתם ?״) ומסביר כי היראה גובעת ממשמעותו הדתית

 של הדין היהודי—גם האזרחי!
 בסיום הספר, כותב ישראל תא־שמע על לימוד התורה וחיי המשפט בספרד בימי הרי״ף
 (עמי 353 ואילך), ומגיע למסקנה המפתיעה והמקורית (המנוגדת לדעה המקובלת שנת־
 נסחה כבר על־ידי פרופ׳ אשתור וגי כהן במבואו לספר הקבלה של אבן דאוד) כי בימים
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 הללו לא היה רוב ,העם מצוי בשערי תורה, ורק שכבה דקה של תלמידי חכמים עסקה
:. בין שאר הוכחות, מביא את סיפור ארבעת השבויים ובואם של  בלימוד ובפסיקה.
 ר׳ משה ור׳ חנוך לקורדובה שם לא ידע הדיין לפסוק הלכה פשוטה, וטוען כי הדברים
 מקורם בימיו של אבן דאוד מהבר הספד וברקע תקופתו; לענ״ד אין זו הוכחה או רמז,
 שכן ייתכן בהחלט כי בעל ספר הקבלה מביא סיפור שקיבל במסורת והמנוגד דווקא למצב
 של ימיו— ללמד על גודל הצלחתו של הגאון הבבלי שהביא עמו לספרד את לימוד

 התורה והפיצה ברבים 1

 | ח.
 הארכנו בסקירתם של מאמרים בספר שלפנינו, לא בשל ערכם של המאמרים בלבד, אלא
 משום שנראה לנו,תשוב כי גם עבודות קצרות שאינן מקיפות כרכים שלמים תזכינה
 לאיזכור ועיון וביקורת: משדם־מה רווחת אצלנו האופנה לסקור קבצים כאלה רק באופן
 כללי וקהל הקוראים לא תמיד מגיע לנושא המעניין אותו המצוי בספר. תהי נא ראשית זו
 בבחינת סנונית המבשרת את האביב, ויבואו כרכים רבים ונוספים ובהם מחקרים ועבודות
 בעלות משקל בתחומי המשפט העברי ותולדותיו, כדי שנוכל אמנם לצפות ליום שבו
 משפט זה יהפוך למשפט הנוהג במדינת ישראל, משפטנו המקורי והעצמאי המשקף את

ייחודית ומשמש אור לכל הגויים, להרבות צדק, דעת ויראת ה׳.  תרבותנו הלאומית:

1 
ן ה ה כ י ד י ד  ! י

 אוניברסיטת הליאביב, קב׳ סעד
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