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  ומקורה שעה בהוראת לדון מכות  א.

 או בכסף ולהעניש לקנוס לחייב לחבירו . אדם בין לשפוט הדיינים לסמכות בנוסף  

 סמכות לדיינים יש אותו. התורה, שחייבה מה לפי התורה, חוקי על לעובר גופני. בעונש

 הוהשע מסויכ בעוון פרוץ שהדור רואים אם העבריינים את ולהעניש לדון נוספת

 תניא,“ : א)”מו,ע וכאומרם (סנהדרין . בעונשם להחמיר גם ולפעמים להעניש מצריכה

 לעבור ולא התורה מן שלא ועונשין מכין דין שבית שמעתי אומר ( יעקב בן אליעזר’ ר

 בימי בשבת סוס על שרכב באחד ומעשה לתורה. סייג לעשות כדי אלא תורה דברי על

 שוב לכך. צריכה שהשעה אלא לכך שראוי מפני לאו וסקלוהו. ד”לב והביאוהו יוונים

 מפני לא והלקוהו ד”לב והביאוהו התאנה תחת אשתו את שהטיח אחד באדם מעשה

 סנהדרין ם”(הרמב הפוסקיס כל פסקו וכן ”.לכך צריכה שהשעה אלא לכך שראוי

 ב). סימן מ”חו ע”ושו הטור ; ב”פ רוצח ; ב”פ ממרים ד;”פכ

 קננז לגבי אלא זה אין קנסות, דיני לדון סמכות ואין ההסמיכ שבטלה הזה בזמן אף

 ולקנוס לדון בזמנינו, אף ובסמכותו ד”הבי ברשות יש אבל בתורה, מפורש ששיעורו

 מפורש וכן שבדבר. וההכרח הצורך עם בהתחשב עיייהם ראות לפי שעה הוראת בתור

 כדעת שלאו שם. משה הדרכי כ”כמש הפונוקים דעת וכן ב סימן מ”חו ע”ושו בטור

 ד”בי שרק הנזובר נב) סנהדרין יונה ורבינו בחידושיו הר,ין שיטת ה”(וכ יוסף הנמוקי
 דעת מביא י”שבב בו. חזר יוסף הבית מרן שגם וכנראה שעה. בהוראת דניס סמוכים

 ישראל בארץ סמוכים אינם אכילו דין בית כל“ : וכתב סתם ע”בשוי אבל יוסף, הנמוקי

 בין ממון בין מיתה בין דנין היו שעה) צורך (ושהוא בעבירות פרוציס שהעם רואים אם

 ”.עונש דיני כל

 ואף ומלקות קנסות דיני לדון ד”לבי כזאת סמכות לתת לנו מאין מפליא. והדבר

 , בתורה כזאת סמכות רמוזה היכן סמוכין, ד”בי לנו שאין הזה בזמן וגם נפשות בדיני
 הלווים הכהנים אל ובאת“ הפסוק על ז,ט)י (דבריס שופטיס פרשת הזהב ברביד וראיתי

 ב)”(כח,ע בסנהדרין ל”חז דרשת שמביא אחרי ”.ההם בימים יהיה אשר השופט ואל

 דדנין הוא דמינה מילתא, קרא בהאי נאמר אנו גם“ : מסיים ב)”(כה,ע השנה וראש

 ימות כל משמע ’ההם בימים‘ תורה אמרה כ”ואעפ...  סמוכין דליכא אף הזה בזמן

 המאירי לאור זכינו עתה אולם עליו. השיג א”ס מ”חו חלק בינה אמרי ובספר ”.ולסע

 : סופר) א”ר ’במהד 212 (בעמוד הזהב הרביד כדרשת מפורש ושם סנהדרין מסכת על



2  שם המחבר

 סנהדרין ושתהא קיים המקדש שבית בזמן אלא נפשות דיני דנין שאין ידעתה כבר“

 אין כהן אין משפט, יש כהן שיש בזמן .. הכהן אל ובאת שנאמר לשס, במקומה קבועה

 למנהיגי רשות יש ודור דור בכל ואף זמן, בכל. קיימים המלכות דיני מקוס מכל משפט,

 שנרמז וזה שבארנו הדרכים על שעה הוראת דרך ולהרוג לענוש הארצות גדולי הדור

  ”.ההם בימיס יהיה אשר השופט ואל בתורה

 הכהן אל ’שנא ממה לדרוש ס”בש מבואר אדרבא שהלא בינה האמרי שתמה ומה

 בדיני לדון דהיינו ל”צ .שופט אין כהן שאין ובזמן שופט יש כהן שיש בזמן השופט ואל

 בזמן תלוי שזה בתורה), הכתובים וקנסות עונשיס שאר (או בתורה האמורים מיתה

 כהןב תלוי אינו זה פרוצים, כשהעם השעה לצורך ולהעניש לדון אבל כהן, שיש

 שיש ד”בי ראו אם השעה לצורך דנין מקום ובכל זמן בכל אלא האחרים. ובגורמים

 המאירי כ”כמש ”,ההם בימים יהיה אשר השופט ואל“ בפסוק הנרמז וזהו בדבר, הכרח

הזהב. ורביד
1

 

 שעה בהוראת וארעי קבוע עונש  ב.

 על לעבור לא“ להעניש לחכמים תנתהני בסמכות בןיעקב אליעזר ’ר מתנה תנאי

 על לעבור בהוראתם יכוונו שלא“ י”פירש ”.לתורה סייג לעשות כדי אלא תורה דברי

 היד כ”וכ , ”השעה צורך מפני אלא חייב לשאינו מיתה חיוב מלבם לבוד תורה דברי

 לתורה סייג לעשות אלא חדש, דין מלבם ולבדות תורה דברי על לעבור לא“ : שם ה”רמ

 וביאור , ”כתבנוהו לא לפיכך כלל נראה ואינו אחר פירוש בה שפירש מי וראינו ’וכו

 לא’ד, לאו בכלל זה הרי חדש, מיתה חיוב מלבם לבדות ד”בי יכוונו שאם דבריהם

 מן שאיסורו אמר שאם וחלב, עוף בשר לענין מממרים ב”בפ ס”הרמב כ”כמש ”,תוסיף

 תוסיף בל על עובר זה הרי התורה

 בצורת אלא הדבר תלוי הלב בכוונת רק שלא ה”והרמ י”רש בדעת נראה ויותר
 ומקרית ארעית תקנה אלא לדורות, הנוהג חדש מיתה חיוב בתור יעשוה שלא ,התקנה

 לא אבל בסקילה, בשבת סוס על הרוכב את יוונים בימי דנו ולכן לכך, הצריכה שהשעה

 שבכל אלא מלאכות ט”מל אחת על ברכעו יסקל בשבת סוס על הרוכב שכל תיקנו

 

 דבריהם תוכן מ”מ ”ההם בימים יהיה אשר“ ’שנא ממה דבריהם למדו שניהם הזהב ורביד המאירי כי אם   1

 שליחותייהו ב”(פד,ע ק”ב אמרו זה שבעניין לדון סמוכים אינם של הסמכות על דן הזהב רביד שונה.

 11 מעין שליחות מצינו ולא בעולם סמוכים שאין הזה בזמן שייך איך האחרונים התקשו קעבדינן.וכבר

 במה שליהותייהו חמכ דיין של 11 לאפשרות התורה רמזה שכבר לומר בא הוא ולזה קיים. אינו שהמשלח

 פד) (יבמות ן”הרמב ’כ לזה ובדומה סמוכים, יהיו שלא בזמן גם והיינו עולם ימות כל ”ההם נימים“ שכתבה

 סמכות לענייו דן המאירי ואילו ”.לדורותיכם“ 1ב ’שנא משוס סמוכים שאין י”אעפ ז”בזה גרים שמקבלים

 כפי במקומם קבועים שסנהדרין בזמן אלא ת(נפשו דיני לדין יכולים אין מ”שמ כדין, שהוסמכו אלה של

 לשמוע אין וכן שעה. הוראת ריוני לענין הזהב ברביד דיון שום .אין שופט. אין כהן שאיך בזמן שדרשו

 שהוא שופט,“ תורת עליו שיש מי שרק ל”י כי מוסמכים. שאינם לאלה גם היא זו שסמכות מהמאירי

  סמוך. שאינו מי לא שעה, כהוראת לדון לו שיש ”ההם בימיס“ ’שנא ממה שנתרבה הוא הסמוך

 אחר במקום כתבנו ל,”הנ מפסוק הוא שעה הוראת של הסמכות שמקור מהמאירי שנראה הדברים לעצם  

 שעה לצורך התורה דין לעקור סמכות יש ד”לבי ה ’שה הכרמל. בהר מאליהו למדו א”הרשב וכן ן”שהרמב

 אלא מכאן למד אינו המאירי שגם והמאירי ן”הרמב את להשוות מקום יש ואולי חייבים. שאינם את .לחייב

 ובזה כמקום. שאינם כיון לדון יכול ד”הבי שאין מצד הוא שהחסרון אלא וה, חיוב מסוג היא כשהעבירה

 את לדון אבל במקומם. כשאינם גם לדונו להם אפשר שעה שלצורך ”ההם בימים“ ’שנא ממה שנתרבה הוא

 בהר מאליהו למדים אנו ולזאת לרבות. כלל שמענו לא מזה שעה, צורך מצד העונש רתכהחמ חייב שאינו

  העורך - ן.”וכרמב הכרמל



3  שם המאמר

 בסקילה. גם ולחייבו להחמיר בסמכותם ויש להענישו ראוי במה במיוחד דן ד”בי מקרה

 ’וכו י”רש פירש“ . ל”ל,וז”ז ן”להר המיוחסים סנהדרין בחידושי י”רש דברי ביאר וכן
 נהתק כדרך דבריהם של איסור על מיתה לחייב לחכמים להם שאין לפירושו פירוש

 הן מלקות עונש הן לענוש להם יש אבל תורה. דברי על כמוסיף יהיה שזה לפי עולמית

 ממרים. ’מה ב”בפ ם”הרמב דברי הםס וכן פרוץ. כשהדור השעה צורך לפי מיתה עונש

 לפי אלו דברים אף לעקור דין לבית ויש“ שכתב ד בהלכה שם ם”הרמב לדברי וכוונתו

 שראו דין בית כיצד, שעה. בהוראת לעקרו דין בית לכל יש תורה דברי שאפילו שעה,

 כדין שלא ועונשין מכין תורה, דברי על העם יעברו שלא כדי סייג ולעשות הדת לחזק

 ד.”ה מסנהדרין ד”בפכ כ”וכ ”.היא כך שהלכה ואומרים לדורות הדבר קובעין אין אבל

 התנאים שענשו מה שמביא אחרי רנא. בסימן ש”הריב דברי בירור צריכים זה לפי

 הורגיס היו העבירות בשאר ואם“ כתב מילתא, למיגדר שעה הוראת בתור והאמוראים

 שכונסין ל”חז בו שהחמירו דמים בשפיכות לומר צריך אין השעה, לצורך כדין שלא

 דמה מדבריו מבואר ב).”)פא,ע ”בסנהדרין כדאיתא בעדים שלא כשהורג לכיפה אותו

 אותו מכניסין בעדים שלא נפש והורג ושגה שלקה יבמ ב.”ע פא בסנהדרין ששנינו

 אותו מאכילין כ”ואח מעיו שיוקטנו עד לחץ ומיס צר לחם אותו ומאכילין לכיפה

 לתורה. סייג לעשות ועונשין מכין מטעם מיתה דין שזה מתבקעת, שכריסו עד שעורין

 דיני הזה בזמן דנין שאין דאף ספרדי, תשובת בשם ו)”ס ח”(פ ק”ב ש”ביש ל”הרש כ”וכ

 להמית ואפילו ... בידם הרשות גדר ולגדור לדון הקהילות שראו היכא מ”מ“ נפשות

 ועונשין מכין ד”בי אומר יעקב בן אליעזר ’ר הדין בנגמר כדאיתא בידם, כח יש אותו

 בכיפה ולהכניסו יותר עליו להחמיר שראוי בעיניהם נראה שאם ’וכו התורה מן שלא

 ”.הנשרפין בפרק כדשנינו בידם הרשות לחץ ומים צר לחס להאכילו

 ד”שבי באלו כיפה דין שכלל ה,”ה רוצח מהלכות ב”בפ עוז המגדל דברי נראים וכן
 דמכין בהא כיפה דין מונים ע”והמ ש”היש שגם הרי התורה. מן שלא ועונשין מכין

 מכין דין שבית זה הלא מפליאים, והדברים ש.”כהריב לתורה סייג לעשות ועונשין

 עונש לקבוע לא אבל ארעי באופן אלא כן לעשות רשאין אינם הדין מן שלא ןועונשי

 לדורות קבוע עונש שהוא כיפה שדין לומר אפשר ו,ואיךשבארנ כמו לדורות וקבוע חקוק

 בזה העיר וכבר לתורה, סייג לעשות הדין מן שלא ועונשין מכין ד”בי מטעם שהוא

 ח.-ז חוברת בחורב ל”ז רבל ד”ר הגאון

 )פא,ב) לסנהדרין בחידושיו ן”הר בזה הרגיש שכבר כהן, יעקב רבי ג”הרה יוהעירנ

 במשנתנו השנוים ובכל בזו לדקדק יש לכיפה. אותו כונסין ד”בי ושנה שלקה מי“ :ל”וז

 שלא ועונשין מכין ד”בי שאמרו כענין חכמים מתקנת הם אם בו, פוגעין ובקנאין בכיפה

 דהא הם, מסיני למשה דהלכה ודאי ומשמע מסיני. למשה הלכה הם אם או התורה, מן

 נאמר דאם למשה, פינחס ליה כדאמר מסיני למשה הלכה שהיא ארמית בבועל אמרינן

 לצורך אלא ליתיה ועונשין מכין דטעס אפשר, אי ועונשין מכין מטעם מדבריהס שם

 לחדש רשאי נביא שאין לנו, אין קבועה תקנה לעשות אבל ד,”הבי עין למראית שעה

 ולפיכך עולמית, תקנה לה מחויב שאינו למי מיתה לחדש שכן וכל עולמית ומצוה דבר

 הדבר מפליא יותר ועוד ”.מסיני למשה הלכה במשנתינו השנויות אלו כל כ”דע נראה

 זו לסמכות תנאיאמרו  התורה מן שלא ועונשין מכין ד”בי שאמרו מאמר באותו דהא

 כיפה עונש קבעו ואיך לדורות. קבוע עונש קבעי שלא והיינו ”תורה דברי על לעבור לא“

  לדורות.

 כקבוע, זה עונש חכמים תיקנו לא כיפה עונש בתקנת שגם דעתם בביאור והנראה

 במלקות פעם השעה, צורך לפי ויענישו שידונו ד”לבי ורשות סמכות חכמים שנתנו אלא



4  שם המחבר

 או ב)”,ע(נח סנהדרין ידא קץ דרבא שמצינו למה בדומה חמור, יותר בעונש ופעם

 שיחמירו דורשת והשעה פרוץ שהדור ד”בי וכשרואים א).‘ ז,ע (כ שם לעיניה לכהיוהו

 הכנסה נחשבת ולזאת לכיפה. הכנסה י”ע מות בעונש גם להעניש להם מותר בעונשם

 אלא מענישיך היו לא חמור כה עונש כי שעה. הוראת לצורך ועונשין שמכין לסוג לכיפה

 ש”הריב בדברי ומבואר מפורש וכן לכך. והכריחה ההצריכ השעה אם מיוחד במצב

 לעיניה לכהיוהו קטל ודאי אי גלותא ריש ואמר נפשא קטל חמא בר גבי וכן“ - שם עצמו

 ”.להורגו צוה ולא כזה ביסור שדי השעה צורך לפי שראה לפי א)”(כז,ע סנהדרין

 חייבי בכל כי בתורה. הכתוב מיתה לעונש ל”חז שתיקנו כיפה עונש בין ההבדל וזה

 עונש וזהו בתורה הכתובה במיתה מיתה החייב את לדון ד”הבי על החיוב ד”בי מיתות

 כן שאין מה להחמיר. או בו להקל אפשר ואי , ’לכם יהיה אחד משפט“ שנא. כמי קבוע

 ורשות סמכות שניתנה אלא וה בעונש להעניש השופטים את חייבו לא כיפה בעונש

 לגודרו. צורך ויש פרוץ שהדור לכך צריכה שהשעה ראו אם כיפה בעונש להעניש ד”לבי

 הבחירה בבית מספר פעמים שהאיר ל”ז המאירי דברי פי על ולבאר להוסיף ויש

 (עיין למלך הניתן והמשפט הדין כאותו היא ד”בי של שעה הוראת שדין לסנהדרין,

 : ח”ה ממלכים ג”בכ ם”הרכוב כתב וכבר לעיל. שהובאו 212 ועמוד 197 עמוד בדבריו

 בשוטים ולהכות לאסור לו ויש ’וכו להרגו רשות למלך יש ישראל במלך המורד כל“

 את לדון למלך רשות שיש דבריו וביאור קעג. מצוה המצוות בספר כ”וכ ”.לכבודו

 להרוג או בשוטים ולהכות לאסור ולהחמיר להקל עיניו ראות לפי במלכותו המורד

 השעה, צורך לפי עונשיך ד”שבי שעה תהורא דין המלך למשפט מקביל וכן בסייף,

 עיניהם. ראות לפי להחמיר או להקל ובידם

 הוא שכיפה הסוברים ש”והיש ש”הריב עוז המגדל בשיטת לומר אפשר היה לכאורה

 ”תורה דברי על לעבור ולא“ יפרשו שהם לתורה, סייג לעשות ועונשין מכין מטעם

 דגרסינן ועוד ל”ז הריף כתב“ : ל”וז צו) ק”(ב מקובצת בשיטה הובא יהונתן כרבינו

 מן שלא ועונשין מכין ד”שבי שכועתי יעקב בן אליעזר ’ר אמר תניא הדין נגמר בפרק

 שניתק תעשה לא ועל עשה על עובר לומר , וכו'" אלא תורה דברי על לעבור ולא התורה

 תורה דברי על עובר שהרי ליה מלקינן התורה מן הוא מלקות בר דלאו ג”דאע לעשה.

 חכמים שתיקנו דבר על שעובר כמו אפילו אלא לתורה סייג לעשות אפילו אלא מש,מ
 מכין ד”דבי ל”קי“ ל.”בזה מסרקסטה מ”הר בשם ק”השטמ שם מביא עוד .לדורות

 אלא לדורות כן ויקבעו שיקנסו תורה דברי על לעבור לא תורה כדין שלא ממון ועונשין

  ”.תורה על דברי לעובר ולא כמו לעבור ולא דמפרשי ואית לתורה סייג לעשות כדי

 אפשר וה עונש ואף הדין, מן שלא ועונשין מכין מטעם הוא שכיפה לומר ניתן ז”לפי

 אלא לדורות. ועונש תקנה יקבעו שלא לתנאי רמז אין זה לפירוש שהרי לדורות, לקבוע

 נזכר שלא מה מות, עונש ולחדש לתקן חכמים יכלו איך ש”הריב על יקשה שעדיין

 שתמה וכמו ’,וכו דבר לחדש רשאי נביא ואין ”תוסיף בל“ משום בזה יש והלא בתורה

 מטעם הוא אף כיפה דעונש בשיטתם לומר אנו מוכרחים כרחך על אלא שם. ן”הר

 בעונש לדון ד”בי על חיוב שאין וכיוןמזה.  מעונש להקל גם ד”הבי שביד שעה, הוראת

 חידוש כאן ואין ל”כני בתורה האמור מיתה לחיוב דומה שאינו תוסיף בל כאן אין זה

  קבוע. העונש שאין כיון משה. תורת על נוסף

 והיו כתורה לעשותה כוונה בהוספה כשיש שדוקא ודעימיה, ש”הריב בדעת ל”י עוד

 תוסיף. דבל לתא משום יש בזה התורה מן זו מצוה או זה איסור או זה שעונש אומרים

 מתקנת אלא התורה מן ואינו וה בעונש להעניש שתיקנו שהם מדגישים חכמיםכש אבל



5  שם המאמר

 בשר לענין ממרים ל”מה ב”בפ ם”הרמב כ”וכמש כלל. תוסיף בל משום בזה אין חכמים

תוסיף. בל משום עובר זה הרי התורה מן שהוא יאמר אם שרק בחלב, עוף
2

 

� � �  
 קיבל והעובר התרעה היתה כ’אי אלא ד”בי מיתות וממיתים מלקין ד”בי שאין אף

 מפורש כן התראה. צריך אין שעה הוראת מטעם שהוא בעונש מקום מכל ההתראה, את

 העבירות לבער ברורים שמינו קהל”:רעט סימן ן”להרמב המיוחסות א”הרשב ת”בשו

 קרוביס עדים להם ויש עיניהם ראות לפי בממון ולענוש לייסר ההסכמה בתקוני וכתב

 שלא ולקנוס. לדון שיכולין אמת שהענין להם שנראה בהם וצאוכי עד מפי עד או

 על שעובר מי אבל בהם, וכיוצא כסנהדרין תורה בדיני אלא גמורים עדים הצריכו

 יקנסו לא הם אף כן אומר אתה אין שאם שעה. צורך כפי לעשות צריך המדינה תיקוני

 ותבלות, גזילות כגון יהושליחותי עושין אנו שאין מצויין, שאין בדברים ולא קנסות דיני

 אלא תורה דברי על לעבור לא הדין מן שלא ועונשין מכין אמרו והרי התראה יצטרך וכן

 . ב”מ ס”חו משה בדרכי א”הרמ לוה ורמז ”.לתורה סייג לעשות

 ועונשין מכין ד”בי מטעם הוא ודעימיה ש”הריב שלשיטת כיפה. מעונש לדבריו וסמך

 ושלא מיוחדת בעדות גם שממיתים בסנהדרין מפורש פהכי ובעונש לתורה, סייג לעשות

 ה).”ה מרוצח ד”פ ם”רמב (ועיין שם בירושלמי מפורש בהתראה,וכן

 שעה בהוראת ד”בי לעומת מלך  ג.

 ישראל למלך זו סמכות ניתנה כן לתורה, סייג לעשות ועונשין מכין ד”שהבי כשם

 כל“ : ד)”ה מרוצח ב”(פ ם”הרמב ל”וז המדינה. לתיקון התורה ןמ שלא ויקנוס שיעניש

 בדין להרגם ישראל מלך רצה אם ד,”בי מיתת מחויבין שאינן בהן וכיוצא הרצחנים אלו

 היתה אס שעה בהוראת להרגם ד”בי ראו אם וכן בידו. הרשות העולם ותקנת המלכות

 ההורג כל“ : י”ה ממלכים ג”בפ כ”וכ ”.שיראו מה כפי רשות להם יש לכך צריכה השעה

 יש בשגגה, שהרג שונא או אחד בעד אפילו התראה בלא או ברורה בראיה שלא נפשות

 ותולה אתד ביום רבים והורג צריכה, שהשעה מה כפי העולם ולתקן להרגו רשות למלך

 ’בהל ם”הרמב מדברי ”.העולם רשעי יד ולשבר אימה להטיל רבים ימים תלויים ומניחן
 מזכיר אינו המלך במשפט אבל ד.”לבי רק נקבע שעה הוראת של זה תנאיש נראה רוצה

 מה כפי העולם לתקן להרוג רשות למלך שיש“ כתב שבהלכות ואף שעה. הוראת

 חוקי כפי ולחייב לשפוט המלך שברשות סתירה, כאן שאין נראה ”,צריכה שהשעה

 

 תקנה כדרך דבריהנז של איסור על מיתה לחייב לחכמים להם ,שאין ל,”שנ ן”הר חידושי שמלשון אמת   2

  בזה שמסתמך מה אולם ”,תוסיף ”לא“ צדמ דו שהוא נראה ”.תורה דרכי על כמוסיף יהיה שזה לפי עולמית

 שאין מבואר ט)”(ה שם ם”הרמב בדברי שהרי מאד, ז”לפ תמוה יהיה מממרים ב”פ הרמבים דברי על שם  

 כ”וא ל.”חז מתקנת רק תורה איסור שהוא אומרים הם שאין שמציינים עוד כל לדורות גם ”תוסיף בל“

 מן שלא ועונשים מכים לענין לדורות תקנה לתקן ד”לבי שאין ד)”(ה כן לפני ם”הרמב כ”שמש מוכרח ז”לפי

 ולא מתקנתם רק שהוא ולהודיע לדורות לתקן גם הם יכולים ז”לפי שהרי תוסיף, בל איסור מצד אינו הדין

 מחויב שאינו מי להורג להוציא בתקנתם כי תגרע, לא משום כאן שיש ם”הרמב כוונת ודאי אלא תורה מדין

 אסור זה דבר כ”וע זה, מאיסור זה מקרה שמפקיעים בזה אותו ומגרעים רציחה באיסור ונעיםפ הרי מיתה

  ל).”הנ ט”(ה כדבריו כמפירש מדרבנן שהוא כשאומרים גם לדורות

 תרופה אין וממילא גורע. משום גם בזה יש אלא דוקא לאו הם ”כמוסיף יהיה“ ש”במ ן”הר דברי ז”לפ  

 קביעת על כאן דנים שאין בגמרא יונתן הרב ’פי י”עפ ש”הריב דעת גופא שבזה נאמר כ”אא המחבר, בדברי

 עוד להוסיף היא התקנה שעיקר כיון תגרע לא משום בזה אין ולדעתם ם.”כרמב שלא היא לדורות עונש

 אין אולי לדעתו, בזה אחר באיסור פניעה משום בזה יש בעקיפין מכות,ורק או מיתה עונש בה שיש עבירה

  העורך -תגרע. לא איסור



6  שם המחבר

 לא אם גם תהמי ולחייב בעונשו להחמיר בידו הרשות לזה ונוסף המלוכה. ומשפטי

 לכך. צריכה השעה אם בחוק, הדבר נקבע

 ד”בפ השעה. לצורך ועונשין מכין ד”שבי לזה המלך משפט בין הבדל עוד יצוין

 לעשות ’וכו מלקות מחויב שאינו מי להלקות ד”לבי יש“ ם”הרמב כתב ד”ה מסנהדרין

 מה כפי הדבר ולחזק לגדור להן יש בדבר העס שפרצו ד”בי שרואים כיון לתורה, סייג

 סייג ולעשות הדת לחזק שראו ד”בי“ כתב; ד”ה ב”פ ממרים ’בהל וכן ”.להם שיראה

 מענישין דין שבית ושנה התנה הרי ”ועונשין מכין תורה דברי על העם יעברו שלא כדי

 יד ולשבר אימה להטיל“ ”;העולם לתקנת“ כתב המלך משפט לענין אולם הדת. לחזק

 על אבל לתורה, וסייג תקנות לעשות הדת לחזק פקידהת דין בית על כי ”.העולם רשעי

 הצורך כפי העולם לתקנת אימה להטיל בכדי לפעמים להעניש בהנהגתו מוטל המלך

והמדינה המלכות בסדרי
3
 . מלכים) ’בהל שמח האור כתב ז”(וכעי 

 המדינה מועצת  ד.

 כדבר יד אות קמד תשובה ”כהן פטבמש“ כתב ל”זצ קוק י”הגרא מרן הגדול רבנו

 גם אף אלא למלך דוקא אינו המלוכה במשפט לדון למלך הניתנת שהסמכות פשוט,

 כיון מלך שאין שבזמן הדברים נראים“ : המדינה עניני המנהלת המדינה למועצת

 של הזכיות אלה חוזרים האומה, של הכללי למצב שנוגע מה כ”ג הם המלוכה שמשפטי

 יש מלך דין בישראל שקם שופט כל שגם נראה וביחוד בכללה. מההאו ליד המשפטים

 שנוגע מה וביחוד המלוכה משפטי כמה לענין לו

 פי על מתנהג כשהוא אלא הזאת הסמכות ניתנה לא למלך גם כי לציין יש אולם

 שבטי משאר מלך שהעמיד נביא.” ח”ה ממלכים א”פ ם”ברמב וכן מפורש התורה,

 וכל מלך זה הרי ’ה מלחמת ונלחם והמצוה התורה בדרך הולך לךהמ אותו והיה ישראל

 זה תנאי אמר, ישראל במלך ואם א).”ז,סק סימן תומים (ועיין ”ב נוהגת המלוכה מצות

 הולכים הם אם ורק אך הוא כמלך סמכות להם שיש אף המדינה למועצת שנם ברור

  ’ה מלחמת ונלחמים והמצוה התורה בדרך

 במלכות מורד מדין מיתה שנתחייב היזרעאלי נבות ניןמע ז”ע להעיר יש אולם

 מלכות שהרוגי משום לנכסיו אחאב ירד שלכן ב)”(מח,ע בסנהדרין כמפורש אחאב

 במלכות. מורד דין יש התורה פי על מתנהג שאינו במלך המורד שנם הרי למלך, נכסיהם

 למלך אבאח את חשבו במלכות כמורד היזרעאלי נבות את שדנו שסנהדרין ל”י אמנם

 ונשיו בניו זהבו כספו על וויתר התורה את שכיבד על למלכות שזכה מצינו שהרי כשר.

 לא אחאב של חטאו שכל לבאר יש יותר ועוד ב).”(קב,ע סנהדרין התורה על ויתר ולא

 המלך .עמדת שם), סנהדרין (עיין התורה פי על התנהג שבזה המדינה בהנהנת היה

 הפרטית. הנהגתו ולא המדינה הנהגת לפי נערכת

 אלא הדבר נמסר לא המלך במשפטי לדון הסמכות שלענין שאף לחדש נראה ועוד

 עדות בלא שהרגו הרצחניס לדון רשאי הוא ורק והמצוה, התורה בדרך ההולך למלך

 ומלך מלך כל ביד נתון זה דבר במלכותו המורד את לדון אבל התראה, ובלי ברורה

 והמדינה. העם צורך אלא בלבד למלך הנונע ענין ינוא זה כי הנהגתו, על תנאי כל מבלי

 

 והגזירות התקנות אלו - יורוך אשר התורה י”עפ אומר הוא הרי“ ב”ה ממרים ’מה א”פ ם”ברמב עיין   3

 ד”בי תקנות בגמרא נשנו מספר אין ופעמים ”.העולם ולתקן הדת לחזק כדי לרבים בהם שיורו והמנהגות

 להרים“ המלך תפקיד גם שמאידך כשם ד,”בי בסמכות הוא העולם תיקון שגם הרי העולם. לתיקון שהם

 -מ ”ואכ אחר במקום בזה והארכנו מספיקים, אין עדיין המחבר דברי כ”א כד). מלכים ’(ה ”האמת דת

  העורך.



7  שם המאמר

 שאחאב אף אחאב לפני לרוץ מתניו את ושינס לאחאב כבוד חלק הנביא אליהו אף ולכן

 אבל למלך, שנכסיהם במלכות מורד דין היזרעאלי לנבות היה ,לזאת ישראל עוכר קראו

צוה.והמ התורה בדרך ההולך מלך רק מוסמך אינו המלוכה משפט לפי לשפוט
4

 גם וכן 

 בדרך ההולכת למועצה רק היינו מלך, סמכות להם שיש נסביר אם אף המדינה למועצת

 והנהגת העם לצורך זהו כי בסמכותם, מורד את לדון בידם מ”ומ ,המצוה. התורה

 המדינה.

 

 התורה בדרך הולך המלך אותו“ היה אם שרק כללי באופן הקובע ם”הרמב בדברי להכניסו קשה זה חילוק   4

 התורה בדרך הולך אינו שאם הרי ”בו נוהגת המלכות מצוות וכל מלך זה הרי ’ה מלחמות חםונל והמצוה

 י שחכמתו”אעפ שמים יראת בו שאין מי וכל“ ז)”(ה לעיל שם כתב וכן בו נוהגת המלכות מצוות אין והמצוה

  ”בישראל המינויים מן למינוי אותו ממנים אין מרובה

 שהזהירה מלך קללת איסור גם שהרי כשר במלך אלא מלא ומורא כבוד מצות איןש לכאורה מוכרח ובאמת  

 א).ואין”(פה,ע סנהדרין עמך מעשה בעושה אלא שאינו בגמרא בו אמרו ”,תאור לא בעמך ונשיא “ התורה

 בגמרא שהרי בו. יש ”תשים משום“ שנלמד כבוד דין אולם זה לאו מצד לוקה שאינו לומר רק שהוא לומר

 נראה הוא. עמד מעשה עושה לאן האי ’וכו מר נלטייה בוטא בן לבבא הורדוס ל”כשא א) ”ד.ע ב,”(ג.ע ב”ב

 לכבדו. חייב היה שלא ג.יד) ב (מלכים אחאב בן ליהורם אלישע של מתשובתו נראה וכך לקללו. שמותר מזה

 ובכללם בתשובה, חזרו העם שכל הכרמל בהר המעשה לאחר רק זה היה באחאב כבוד אליהו שנהג ומה

 זבחים א”מהרש ועיין עמק, מעשה עושה בכלל זו בשעה היה ושוב שעה באותה תשובה הרהר אחאב גם אולי

  ע.”וצ קב,

 המלוכה מתפקידי אחד זהו כי המלוכה, במשפט הוא דן מלך, דיני עליו שיש עוד שכל ברור (ראה מ”ומ  

 רשע שהוא שמכיון לומר סברא שום ואין י),”ה ממלכים ד”פ ם ”(רמב משפט ולעשות רשע זרוע לשבור

 כעשיית העולם תיקון על לשקוד מלך בתור עליו חובה שהיא זו ממצוה הוא נפטר התורה, מצוות על ועובר

  משפט

 בדיעבד מ”מ למנותו אין שלכתחילה י”אעפ לכאורה התורה, בדרך הולך שאינו מי של המלך דין ולעצם  

 שלא עוד כל כ,”אח שהחמיץ י”אעפ כשר בעודו נתמנה אם פ”ועכ ואחאב. מעמרי לראות ששי כמו חל המינוי

  העורך.- ש.”עיי עא,’מצ ח”במנ זו בשאלה קצת ונגע עליו, מלך דין מלכותו שלילת על נבואה מאמר היה


