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רמב"ן על שמות פרק כא פסוק א

ודרשו לפניהם ולא לפני כנענים )תנחומא א ,גיטין פח ,(:מפני שהיה ראוי לומר אשר תשים להם ,כמו שאמר )לעיל טו כה( שם
שם לו חק ומשפט ,ואמר לפניהם ,שהם יהיו הדיינין ,כי על השופט יבא הלשון הזה ,ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה'
לפני הכהנים והשופטים )דברים יט יז( ,עד עמדו לפני העדה למשפט )במדבר לה יב( ,לפני כל יודעי דת ודין )אסתר א יג( ודרשו
עוד )שם( לפניהם ,ולא לפני הדיוטות ,מפני שכתב במשפטים והגישו אדוניו אל האלהים )להלן פסוק ו( ,עד האלהים יבא דבר
שניהם )להלן כב ח( ,וכתוב גם כן ונתן בפלילים )להלן פסוק כב( ,שהם הדיינין המומחין הסמוכים עד משה רבינו :ולכך אמר
בכאן שהמשפטים האלה ישימו אותם לפני האלהים שיזכיר ,ולא לפני גוים ,ולא לפני מי שאינו שופט על פי התורה ,והוא הדיוט
לזה ,שאסור לבא בפניו כשם שאסור לבא לפני הגוים ואע"פ שידוע שההדיוט הזה יודע שורת הדין וידין לו כהוגן ,אבל הוא אסור
לשומו דיין ולצעוק לו שיכוף את בעל דינו לדון לפניו ,וההדיוט עצמו אסור לדון להם ואף על פי שהזכירו חכמים שתי הכתות
האלה כאחת ,יש הפרש ביניהם ,שאם רצו שני בעלי הדין לבא לפני ההדיוט שבישראל מותר הוא ,ובדקבלום עילויהו דינו דין,
אבל לפני הגוים אסורין הם לבא לפניו שידון להם בדיניהם לעולם ,ואפילו היו דיניהם כדיננו באותו ענין:
3

שו"ת הרשב"א חלק ג סימן קט

ולענין דינא דמלכותא דינא שאמרת ,בודאי לא אמרו אלא במאי דאיכא הרמנא דמלכא ,ובדברים שהם מדיני המלכות ,דדינא
דמלכותא אמרו ,דינא דמלכא לא אמרו .אלא כמו שאנו יש לנו משפטי מלוכה ,כמו שאמר להם שמואל לישראל ,דמלך מותר בו,
כך בשאר האומות ,דינין ידועים יש למלכים ,ובהם אמרו :דדיניהם דין; אבל דינין שדנין בערכאות ,אין אלו ממשפטי המלוכה,
אלא הערכאות דנין לעצמן ,כמו שימצאו בספרי הדיינין; שאם אין אתה אומר כן ,בטלת חס ושלום דיני ישראל ,וכבר בא לידי
ואמרתי כן.
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בית יוסף חושן משפט סימן כו

כתב הרשב"א )ח"ו סי' רנד( שנשאל על אחד שמתה בתו ותבע את חתנו בערכאות הגוים שיחזיר לו כל הנדוניא בטענה שאף על
פי שבדיני ישראל הבעל יורש את אשתו )ב"ב קח (.כיון שהכל יודעים שהם הולכים בדיני הגוים הרי כל הנושא אשה שם כאלו
התנה כן וכמו שאמרו )כתובות סז (.גמלי דערביא אשה גובה פורנא מהן לפי שסומכת עליהם והשיב כל דבר שבממון תנאו קיים
)כתובות נו (.ובאמת אמרו )ירושלמי כתובות פ"ט ה"א( שמתנין בכענין זה אבל לנהוג כן מפני שהוא משפט הגוים באמת נראה
לי דאסור לפי שהוא מחקה את הגוים וזהו שהזהירה התורה לפניהם ולא לפני גוים ואף על פי ששניהם רוצים בכך והוא דבר
שבממון שלא הניחה תורה את העם שהוא לנחלה לו על רצונם שייקרו חוקות הגוים ודיניהם ולא אפילו לעמוד לפניהם לדין
אפילו בדבר שדיניהם כדיני ישראל והמביא ראיה לזה מגמלי דערביא טועה דכתובה מן הדין היה לגבות ממטלטלי דמיניה
ואפילו מגלימא דאכתפיה אלא ששמו רבנן שאין סמיכת האשה עליהם משום שגבייתה לזמן מרובה ובערביא שכל עסקיהם
בגמלים סמיכתה עליהם אבל ללמוד מזה לילך בדרכי הגוים ומשפטיהם חס ושלום לעם קדוש לנהוג ככה וכל שכן אם עתה
יוסיפו לחטוא לעקור נחלה הסומך על משענת קנה הרצוץ הזה ועושה אלה מפיל חומות התורה ועוקר שרש וענף והתורה מידו
תבקש ואומר אני שכל הסומך בזה לומר שמותר משום דינא דמלכותא טועה וגזלן הוא ואפילו גזלה ישיב רשע מקרי כדאיתא
בפרק הכונס )ב"ק ס (:ובכלל עוקר כל דיני התורה השלימה
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שולחן ערוך חושן משפט סימן שסט סעיף יא

וכן מלך שגזר שכל מי שיתן מס הקצוב על האיש ישתעבד בזה שלא נתן ,ובא ישראל ונתן המס שעל ישראל זה העני ,הרי זה
עובד בו יותר מדאי ,שדין המלך דין ,אבל אינו עובד בו כעבד .הגה :ישראל שהיה חייב לעובד כוכבים ,והעובד כוכבים מכר
השטר לישראל ,אעפ"י שאסור לדון עם ישראל חבירו בפני עובד כוכבים ,ואע"פ שבא מכח עובד כוכבים ,מכל מקום דייני
ישראל יפסקו לישראל זה מה שהיה העובד כוכבים מרויח לפני דייני עובד כוכבים ,הואיל וישראל זה בא מכחו הרי הוא כמוהו
בכל מה שהיה יכול לזכות לפני דייני עובדי כוכבים שהוא דינא דמלכותא )תשובת הרא"ש כלל י"ח סי' א' וכנ"ל ס"ס כ"ו( .הנושא
אשה במקום שדנין בדיני עובדי כוכבים ,ומתה אשתו ,לא יוכל אבי אשתו או שאר יורשיה לומר :כל הנושא אשה על דעת המנהג
הוא נושא ונדון הדבר בדיני עובדי כוכבים דאם מתה יורשה בעלה או כדומה לזה ,וליכא בזה משום דינא דמלכותא )ב"י בסימן
כ"ו בשם תשובת הרשב"א( ,דלא אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה ,אבל לא
שידונו בדיני עובדי כוכבים ,דאם כן בטלו כל דיני ישראל )מהרי"ק שורש קפ"ח /קפ"ז.(/
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