
 כ"א שבט תשע"ח בס"ד

 רשות המלך
 , סעיף דסימן ג| שו"ע חו"מ א. 

מי שאינו מומחה, ולא קבלוהו עליו בעלי דינים, אף על פי 

שנטל רשות מראש הגולה אין דינו דין, אפילו לא טעה, 

הגה: וכל אחד מבעלי דינים אם רצה חוזר  ודן בפני בית דין. 

רשות שנותן המלך עכו"ם בזמן הזה, אינו כלום ומיהו אם קבלוהו 

"א דאם גמיר וסביר מהני הקהל על פי כתב המלך, יכול לדון )טור(. וי

ליה רשות המלך )ריב"ש סימן רע"א( או השר הממונה בעירו, דזהו 

בכלל דינא דמלכותא להושיב דיינים ושופטים מי שירצה; ומכל מקום 

מי שעושה זה בלא רשות הקהל, מצער הצבור ועתיד ליתן את הדין 

  )תשובת רשב"א סימן תרל"ז(.

 ביאור הגר"א

שם כפי' תוס' ד"ה דהכא כו' אבל לפרש"י שם  רשות.[ ו]כ

 כפרש"י וי"א.]כז[  ד"ה שרודים כ"ש למלך עצמו שמהני:

 

 מסכת סנהדרין פרק ג| פירוש המשנה לרמב"ם ב. 

ואם בעלי הדין לא ביררו אותם הדיינים ולא מינו אותם 

עליהם אלא הם מעצמם העמידו את עצמם לדון את בני 

, או מקצת זקני הקהל, לא אדם, או שמינה אותם המלך

אותם בעלי הדין, הרי אם היו מומחין דיניהם דין ודינם 

 קיים אם לא טעו כמו שאמרנו.

 

 .סנהדרין הג. 

אמר רב: האי מאן דבעי למידן דינא, ואי טעה מיבעי 

לישקול רשותא מבי ריש גלותא. וכן אמר  -למיפטרא 

א שמואל: לשקול רשותא מבי ריש גלותא. פשיטא, מהכ

)נמי( מהני  -)מהני(, ומהכא להתם  -להכא ומהתם להתם 

דהכא שבט והתם מחוקק. כדתניא: לא יסור שבט מיהודה 

אלו ראשי גליות שבבבל, שרודין את ישראל בשבט.  -

אלו בני בניו של הלל, שמלמדין תורה  -ומחקק מבין רגליו 

  ברבים.

 רש"י

הפקר בית לשון שררה, ויש להן רשות להפקיר, ד - שבט

דין הפקר דכתיב )עזרא י( וכל אשר לא יבא וגו' ביבמות 

שרודים את  שררה מועטת. -מחוקק  בהאשה רבה )פט, ב(.

  שיש להם כח ורשות מאת מלכי פרס. - העם

 

 

 תוספות

משמע דשבט עדיף והא דאמר  - דהכא שבט והתם מחוקק

בפרק מקום שנהגו )פסחים דף נא. ושם( אבל מבבל לא"י 

דאנן כייפינן להו עבדינן כוותייהו ואומר רבינו תם  כיון

דה"מ במילתא דאיסור והיתר דבני א"י חכימי טפי דאוירא 

דא"י מחכים כדאמר הכא דאיקרו מחוקק שמלמדין תורה 

ברבים אבל לענין הפקעת ממון ליפטר דהפקר בית דין 

הפקר עדיפי בני בבל דאיקרו שבט שרודין את העם במקל 

שום דראש גולה מזכרים ונשיא שבא"י והיינו טעמא מ

 מנקבות כדאמר בירושלמי

 

 סנהדרין פרק ד|  רמב"םד. 

ראשי גליות שבבבל במקום מלך הן עומדים, ויש להן  . יג

לרדות את ישראל בכל מקום ולדון עליהן בין רצו בין לא 

רצו שנאמר לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גליות 

 שבבבל. 

דון שנתן לו ראש גלות רשות לדון יש וכל דיין הראוי ל .יד

לו רשות לדון בכל העולם אף על פי שלא רצו בעלי דינין 

בין בארץ בין בחוצה לארץ אף על פי שאינו דן דיני קנסות, 

וכל דיין הראוי לדון שנתנו לו בית דין שבארץ ישראל 

רשות לדון יש לו רשות לדון בכל ארץ ישראל ובעיירות 

אף על פי שלא רצו בעלי דינין, אבל העומדות על הגבולים 

בחוצה לארץ אין רשותן מועלת לו לכוף את בעלי דינין, 

אף על פי שיש לו לדון דיני קנסות בחוצה לארץ אינו דן 

אלא למי שרוצה לדון אצלו, אבל לכוף את בעלי דינין 

  ולדון להם אין לו רשות עד שיטול רשות מראש גלות.

 

 ורות פרק דמסכת בכ|  פירוש המשנה לרמב"םה. 

ואם היה נקיט רשות גלות הרי היא מועילה לו בכל מקום, 

בארץ ישראל ובחוצה לארץ, לפי שמרות ראש גלות על כל 

ישראל כמרות המלך המושל בכח, וכך קראו ה' שבט. 

אמרו לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל 

שרודין את ישראל בשבט. כלומר בעל כרחם ובכפייה, 

שאין אנו שמים לב לחכמתו אלא ליחוסו  הלא תראה

 הא מנויו בהסכמת אנשי מקומו בלבדושי
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