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ים"' טִּ ְשפָּ ה ַהמִּ  מוסיף על הראשונים" ְואלה'... ְוֵאלֶּ
 רת הדין" בהלכהרֵ על מקורה של "ּב
 צבי גילת ישראל

 

תמקד בדרשותיהם של ר' ישמעאל, ר' יהודה ור' אלעזר בן עזריה בין הדיוקים הרבים שדייקו חז"ל מפסוק פתיחה זה נ
  (:פרשה א ,מסכתא דנזיקין)משפטים למכילתא דרבי ישמעאל ב

רבי יהודה  ..ואלה המשפטים. ר' ישמעאל אומר, אלו מוסיפין על העליונים, מה עליונים מסיני אף תחתונים מסיני.
ם לאמר "שנ ,במרה אומר ואלה המשפטים, ם שָּ ט ו  שָּ ְשפָּ ק ּומִּ , הרי מררבי אלעזר בן עזריה או –( כה:טו 'שמ" )ח 

הגוים שדנו כדיני ישראל, שומע אני יהו דיניהם קיימים, תלמוד לומר ואלה המשפטים, אתה דן את שלהם והם אינן 
  .דנין את שלך

ויים בפרשתנו כנוספים לציוויים האם ר' ישמעאל ורבי יהודה חלוקים ביניהם? על פניו נראה כי ר' ישמעאל מפרש את הציו
שנצטוו בני ישראל בעשרת הדיברות שניתנו מסיני, ואילו ר' יהודה מפרש את הציוויים בפרשתנו כנוספים גם על המצוות 
שניתנו לפני מתן התורה, במרה. במרה נצטוו בני ישראל על השבת, על כיבוד אב ואם ועל "חוק ומשפט". מצוות השבת 

ְּוָך ה' א  מזות בפסוקיהן בעשרת הדיברות שבספר דברים "וכיבוד אב ואם מרו ר צִּ יָך-ַכֲאשֶּ ואילו "חוק  ,טז(-)ה:יב ו" ֹלהֶּ
ומשפט" הנזכר במקומו בספר שמות מבואר בסנהדרין )נו:(: "מכאן שעל הדינין נצטוו ישראל במרה". מצוות השבת וכיבוד 

מה מרמז הביטוי "חוק ומשפט"? האם לאותם "דינין" אך לְ  אב ואם אינן מעוררות שום פקפוק, שכן חזרו ונשנו בסיני,
שבפרשתנו או לקודקס של "דינין" אחרים. גם דעתו של ר' אלעזר בן עזריה ש"אתה דן את שלהם" אינה בהירה. מדוע 

 שהגויים יתדיינו בדיני התורה, אם גם התורה עצמה אינה מחייבת אותם לציית לדינים הכתובים בפרשתנו?
ח ליישוב הקשיים הוא הבנת האמירה "שבע מצוות נצטוו בני נח: דינין וברכת השם, עבודה זרה, גילוי נראה שהמפת

:(. שם הוקשה לאמוראים אם בני נוח נצטוו כבר ב"דינין", ואלו סנהדרין נועריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי" )
 :צ"ג(י –תרגום שלי ב) "דינין" ניתנו לבני ישראל במרה. והנה התשובות
? אלא "והוסיפו עליהן דינין" הו, מכןאלא לעדה ועדים והתראה. אי  הצטרכואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: לא 

! אלא אמר רב אחא בר יעקב: לא היה צריך לומר לווהוסיפו בדינין  עדייןאלא לדיני קנסות.  הצטרכואמר רבא: לא 
? והתניא: כשם שנצטוו ישראל הצטווועיר. והא בני נח לא אלא להושיב בית דין בכל פלך ופלך ובכל עיר  הצטרכו

כך נצטוו בני נח להושיב בתי דינין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר!  –להושיב בתי דינין בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר 
אלא אמר רבא, תנא זה הוא שמוציא ד"ך )=דינים וברכת השם( ומכניס ס"ך )=סירוס וכלאיים(. ששנה תנא דבי 

  .וגילוי עריות ושפיכות דמים גזל ואבר מן החי סירוס וכלאים רהזבודה נשה: שבע מצוות נצטוו בני נח: עמ
נהג בבני  אם כן, לפנינו שתי פרשנויות קיצוניות: האחת של תנא דבי מנשה, שבמרה ניתן קודקס מהותי לבני ישראל, שלא

דין -", והרי ה"דינין" שהוספו לבני ישראל במרה היו סדרינוח כלל, והאחרת של רבנן, שסברה שבני נוח נצטוו ב"דינין
שונים של "עדה עדים והתראה", סעד מחודש של "דיני קנסות" או של הקמת בתי דין "בכל פלך ופלך, בכל עיר ועיר". כל 

רלי אלו הן תוספות פרוצדורליות אך לא עניינים מהותיים. במרה לא הוספו אפוא מצוות מהותיות, והמשפט הפרוצדו
 שהתחדש במרה נשען על אותם "דינין" מהותיים שנצטוו בהם בני נוח.

 להושיב "חייביןבשאלה מהו הדין המהותי הנוהג בבני נוח מצאנו מחלוקת בין הרמב"ם לרמב"ן. לדעת הרמב"ם, 
 יהרג ואל מצות משבע אחת על שעבר נח ובן, העם את ולהזהיר, אלו מצות בשש לדון ופלך פלך בכל ושופטים דיינין

                                                 

  'בבית הספר לחינוךומרצה בבית הספר למשפטים, במכללה האקדמית נתניה  ,ישראל צבי גילת פרופ.  
 "שמח תשמח ֵרעים האהובים". -ליסכה ולאלחנן מירון באהבה מוקדש  **    
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 (:יג:לדבר' רק לשש המצוות האחרות של בני נוח. מנגד הרמב"ן טוען בפירושו ) ה"דינין" מצטמצמים אפוא". בסייף
ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד, אבל צוה אותם בדיני 

ס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונ
מקח וממכר וכיוצא בהן, כענין הדינין שנצטוו ישראל, ונהרג עליהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חבירו או 
כן  שהדליק גדישו וחבל בו וכיוצא בהן. ומכלל המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל, ואם לא עשו

( אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן, ולא תיקרא אזהרה אלא .אינן נהרגין, שזו מצות עשה בהם, ולא אמרו )סנהדרין נז
 .(:המניעה בלאו, וכן דרך הגמרא בסנהדרין )נט

אלו מוסיפים  –עתה נחזור לדעותיהם של החכמים במכילתא שפתחנו בה. לדעת ר' ישמעאל, הביטוי "'ואלה המשפטים'... 
העליונים" משמעו להוסיף רק על המצוות המהותיות שניתנו בעשרת הדיברות בסיני. הורד מכאן כל ה"דינין" שניתנו  על

לבני נוח או לבני ישראל במרה בטרם ניתנה התורה לישראל בסיני. כל אלו אם לא נשנו מסיני ואילך אינם תקפים לבני 
לא בא כפשוטו ללמד היסטוריה, שהמצוות והחיובים בפרשתנו ישראל. ברם לדעת ר' יהודה, הביטוי "ואלה המשפטים" 

ניתנו כלשונן כבר במרה, אלא היא אמירה דוגמאטית: המצוות והחיובים הממוניים בפרשתנו, פרשת משפטים הם מעבר 
לחיובים שהוטלו על בני ישראל במרה. ומה הוטל במרה? סדרי דין מחודשים או דיינים בכל פלך ובכל עיר, שלפיהם 

ר' : "פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( פרשת משפטיםתדיינים גם בדיני בני נח מהותיים. בנוסח ברור יותר מופיע עניין זה במ
, 'ואלה המשפטים'מוסיפין על העליונים, מה עליונים מסיני, אף תחתונים מסיני. ר' יהודה אומר  'ואלה'ישמעאל אומר 

 '". וק ומשפטשם שם לו ח' :על המשפטים שבמרה, שנאמר הוסיף
:( נאסר הדבר, שכן פח)בבלי גיטין ישראל לציית ל"משפטים בל ידעום" לאחר שב-וכי ישאלך אדם הכיצד מחויב בן

אומר: כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל,  רבי טרפוןהיה " כך נכתב שם:
אף אתה  ".'המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עובדי כוכביםואלה 'אי אתה רשאי להיזקק להם, שנאמר: 

אמור לו שהאיסור הדתי לפי ר' טרפון אינו אלא להיזקק ל"ערכאות של גוים", אך אין הכוונה שאסור להיזקק לדינם של 
". מותר אפוא את שלךאתה דן את שלהם והם אינן דנין "זאת גם דעתו ר' אלעזר בן עזריה במכילתא שקבע  "דהגויים. לענ

, אך אין היתר ללכת לערכאות של גויים אפילו ש"דנו לפי דיני ילבית דין של ישראל להתדיין, לזכות ולחייב לפי הדין הנוכר
ישראל". מכמה מקומות בתלמודים משמע שאין הגוי מחויב לציית לדיני התורה, וממילא גם בסכסוכים מעורבים בין 

שאי לכוף את הגוי לנהוג על פי דיני ישראל דווקא. החלת דיני ישראל בסכסוכים מעורבים ישראל לגוי אין בית הדין ר
  .( נאמר:קיג)בבא קמא ובברייתא ב 1נעשית כאופציה של "ברירת הדין".

 –זכהו ואמור לו: כך דינינו, בדיני כנענים  –תניא: ישראל וכנעני אנס שבאו לדין, אם אתה יכול לזכהו בדיני ישראל 
אומר: אין באין עליו  קיבאעבי ר .באין עליו בעקיפין, דברי ר' ישמעאל –ואמור לו: כך דינכם, ואם לאו זכהו 

 בעקיפין, מפני קידוש השם.
ישראל שיפסקו לפי דיניו שלו, ואין בית הדין -לפי פשוטו נראה ששני החכמים סוברים שזכותו של בן נוח המתדיין עם בן

ורה. אלא שלפי ר' ישמעאל אפשר להערים על בן נוח ולפסוק לפי דיני התורה )אם לפי דיני רשאי לכוף אותו לציית לדיני הת
ישראל(, ולפי ר' עקיבא הערמה זו אסורה מפני "קידוש השם". אך גם לפי ר' ישמעאל )שמותר להערים על -התורה יזכה בן

-ונם"(, אין הדבר כן לגבי בן נוח שהוא גר"עמד והתיר את ממבן נוח ולפסוק לפי דיני התורה כנגדו מפני הסברה שהקב"ה 
 2".לו בדיניהםתושב אלא לעולם דנין -"ויראה לי שאין עושין כן לגר הי"ב(: )הלכות מלכים פ"יכותב תושב. עליו הרמב"ם 

ה, עוד "דינין" של בני נוח חלים על ישראל מכוח "דינא דמלכותא". הכוונה לכללים התלמודיים שהביא עוקבן בר נחמי       
"דינא דמלכותא דינא; ואריסותא דפרסאי עד ארבעין שנין )=אריסות שהיה ריש גלותא, מפי מר שמואל )בבא בתרא נה.(: 

 –פרסים עד ארבעים שנה(; והני זהרורי דזבין ארעא לטסקא זבינהו זביני )=ואלו פקידי המס שמוכרים קרקע בגין חוב מס 
קנייניים עם בן ישראל בעל ריבו, אף שאינם עולים בקנה אחד עם דיני מכרם מכר(". מחייבים את בן ישראל ביחסיו ה

התורה. ואם אדם רכש זכות ב"דינא דמלכותא" שהפקיע קניינו של הבעלים הראשון והעביר אותה לרוכש, אין הוא חייב 
ם ואחרונים במקום אחר כתבתי שלדעת סיעה נכבדה של ראשוני 3להשיב לבעלים הראשונים ואינו נחשב גזלן או חמסן.

שעמה נמנה בדורנו רי"ש אלישיב זצ"ל, גם שלל שהופקע מיהודי על ידי כובש נוכרי במלחמה ונמכר ליהודי אחר מתוך 

                                                 
'אלה' פסל את הראשונים, וכל מקום שנאמר , נאמר בפירוש: "אמר ר' אבהו כל מקום שנאמר 18בתנחומא )בובער( משפטים ]ב[   1

 'ואלה' מוסיף על הראשונים... וכן 'ואלה המשפטים', מוסיף על הראשונים, 'שם שם לו חק ומשפט'".
ורבו  ,ח עם דיני ישראל אינה מוסכמת על הכולוהזהות בין ה"דינין" של בני נ-הלכתי בדרכו של החזון איש, ב"ק, סימן י, אות ג. אי  2

 .43-34ברי, תשמ"ט(, )ספרית המשפט הע שלטון החוק בישראלעניין זה בין האחרונים. לסיכום ממצה עיינו נ' רקובר, הדעות ב
שער מו, חלק ח, סימן  ספר התרומות. בין הראשונים: זה הרבה שיטות בענייןו ,ין "דינא דמלכותא" גובר על דין תורהיא בכל ענל 3

; הרמ"ה :, ב"ק, קיג.; בית הבחירה למאירי, ב"ב, נה.בנו יונה, מובא בשטמ"ק בב"ב, נהה; תשב"ץ, חלק א, סימן קנח; עליות דר
, :קיג ב"ק,אור זרוע, ; :; ראב"ד, תמים דעים סימן נ; דעת ר' אליעזר ממץ מובא בחידושי הרשב"א, נדרים, כח.בשטמ"ק, ב"ק קיג

חלק חו"מ ב, סימן סב; ר' עובדיה יוסף:  אגרות משהטיין, ; ר' משה פיינשבית יוסף, חו"מ, סימן שסט. בין האחרונים: סימן תמז
 .81-97(  ר"ג) יסודות בדיני הממונות בתלמוד, חלק ה, סימן סד. ועיינו גם ר"ש אלבק, יחווה דעתתשובות 
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ידיעה ברורה כי הנכס בזוז מבעליו הראשון, אין הרוכש מחויב להחזיר לבעלים הראשון לפי דיני התורה, מאחר שדיני 
 4קעה הריבונית.המלוכה בבני נוח מתירים את תוקפה של ההפ

תי של פרשתנו על שלל דיניה, שאינה אלא תוספת מיוחדת על "הראשונים"  דיני בני נוח  –הנה לנו מעמדה האמִּ
 בהתאמתם לערכאות וסדרי דין מיוחדים שניתנו במרה.

                                                 
היהודית" . עיינו מאמרי, "חידתו של 'כיבוש מלחמה' כדרך של העברת זכויות בהלכה 887ועדה להר ציון, פד"ר א וה ,לנדסמן נ'  4

 .17 , עמ'תשע"א(-)תשס"טכו  שנתון המשפט העברי
 


