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נדר ולא שבועה,  אינו, 2או הנשבע לאנס 1הנודרכבר התבאר לעיל דף כז: ש
, או 3ס העומד בלא ציווי המלךלפיכך נודרין להרגים ולמוכסים אם הוא מוכ

אפילו מוכס עומד בציווי המלך ורוצה ליקח ממנו יותר מקצבתו, יכול לידור 
 או לישבע כדי שיפטר ממנו. 

                                                 
 שו"ע ונו"כ יו"ד רלב יד 1
 אפילו שבועה שהיא ושאי שקר שודאי אינו יכול לקיים שבועתו. ש"ך שם לא 2
 . ט"ז שם כדדאל"כ אין כאן גזל דדינא דמלכותא דינא ואמאי יבריח המכס 3
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בית המלך, לא שהן מ אם  ,כיצד, אומר לו יאסרו עלי כל פירות שבעולם

, או אם אין מה שאני ואז יעזבוהו לנפשו, ואף על פי שאינן של בית המלך
כדי ליפטר מן המכס וחושב בלבו יאסרו עלי רק היום,  ,מבית המלךמביא 

אף על פי שמוציא מפיו סתם, וקיימא לן דברים שבלב אינם דברים, גבי 
 אונס שרי. 

ובלבד שלא יוציא בפיו דבר שהוא בפירוש נגד מה שבלבו. כגון, שפירש 
ון בזה בכגשיאסרו כל פירות לעולם, ואיך יחשוב הוא שלא יאסרו רק היום, 

ודאי דברים שבלב אינם דברים מבטלים מה שהוציא מפיו ואף על פי שהוא 
 . 4אנוס

לפיכך אם משביעהו המושל וגלגל דבריו שהכריחו לומר לעולם, יחשוב כל 
. וכן אם הכריחו לומר כל ימי 5זמן שאני באימה תחת ממשלתך וכהאי גוונא

ש בשפתיו בטלו בלחחייו יכול לחשוב תנאי אם לא אצטרך לו, ואם יוכל ל
 .תוך כדי דיבור עדיף טפי

ואפילו לא בקש ממנו ההורג או המוכס שידור והוא נודר לו מעצמו או הוסיף 
לידור יותר ממה שבקש, כגון שאמר לו אמור קונם שתהנה מאשתך אם 
אינו כדבריך, והוא אומר קונם אשתי ובני נהנים לי, או שביקש ממנו שידור 

, שכל מה שהוא עושה אינו עושה אלא מחמת אונס והוא נשבע, אינו כלום
 ולחזק דבריו נגד האנס, וכולם בכלל אונס יחשב. 

וכל זה דוקא כשנשבע לו בפיו, אז צריך לבטל בלבו באיזה תנאי ודרך 
שיוכל, שלא יסתור מה שהוציא בפיו. אבל שר או שלטון שצוו להחרים על 

 ילו ביטול בלב אינו צריך. איזה דבר שלא כדין, אין באותו חרם כלום, ואפ

                                                 
נדר לא עמדתי על דעת רמ"א מאי שנא ממ"ש סעיף ט"ו דכל שהוא באונס יסורין וכ"ש באונס מיתה דאין ב 4

ממש וא"צ ביטול בלב וגם כאן פשוט שאם לא ישמע לגזירת השלטון שיש עליו אונס יסורין ומיתה ואין זה 
דומה לנודר להרגין כו' דההורג ומוכס אינן הורגין אלא חוטפין ממון כמו שכתב ב"י בשם הג"ה מיימון לחלק 

סעיף מג  שםערוך השולחן שם כז, וב. ט"ז בדין הנזכר בסעיף ט"ו וכן משמע בתשובת הרא"ש בזה שהביא ב"י
ואין לומר דה"פ דכיון שיכול לקיים בהיתר לגמרי צריך לקיים דלא משמע כן שהרי הש"ס פריך כיון ה מ –

דאמר יאסר איתסרי עליה כמ"ש מבואר דמדינא אסר אם לא יחשוב בלבו היום וכן מבואר מלשון הפוסקים 
ומצאתי בריטב"א שכתב וז"ל דנהי דמחמת אונס  באונס הואדלעיכובא הוא וקשה למה יש בזה עיכוב כיון ש

נדר כיון דעיקרו ממון ולהציל ממונו הוא נודר או נשבע חייב הוא לקיים נדרו או שבועתו אף על גב דהוה 
באונס וכו' עכ"ל ולפ"ז מחלק בין אונס ממון לאונס הגוף דאונס ממון לא מקרי אונס ודי שהתירו לחשוב בלבו 

קשה דהא כבר נתבאר בש"ע דגם אונס ממון הוה אונס וכמ"ש בסעי' ל"ה וכן הוא ברשב"א  היום כמ"שאבל
 עיי"ש מה שכתב.ובריב"ש ותשו' הרא"ש וכל הפוסקים ו

 ש"ך שם לב לג 5
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חוקי המלכות בענייני ממונות " כלומר 7היא "דינא דמלכותא דינא 6הלכה
 הינם ברי תוקף בדיני ישראל. 

עיקר דין זה של דינא דמלכותא דינא יש שכתבו שאינו מן התורה אלא 
 .9ורוב האחרונים חולקים וסוברים שהוא מן התורה 8מדבריהם

דברים הידועים בכל מלכותו, שהמלך וכל המלכים אלא בי"א שדינא דמלכותא אינו 
שהיו לפניו הנהיגו הדברים, והם כתובים בדברי הימים ובחוקי המלכים, אבל מה 

חמסנותא דמלכא , או חוק חדש שהוא עושה לקנוס העםשהמלך עושה לפי שעה, 
היה כן בחוקי המלכים הראשונים כל שהשווה  שחקק דין חדש שלאכ וי"א שגם. 10אהו

 .11בו את כל בני המדינה, דינו דין

הסכימו עליו בני אותן ומלך שמטבעו יוצא באותן הארצות, אין דינא דמלכותא אלא ב
הארצות, וסמכה דעתם שהוא אדוניהם והם לו עבדים, אבל אם אין מטבעו יוצא הרי 

 . 12הוא כגזלן בעל זרוע

תקין שנבחר ע"י בני המדינה שייך בו דינא דמלכותא, משא"כ  במקום שיש שלטוןו
 .לדינא דמלכותא דינאבשלטון שעלה שלא עפ"י סדרי שלטון תקין אין מקום 

אבל  ,, וראויים לו מצד המלכות13דינא דמלכותא הוא בדברים שהם מדיני המלכות
 כמו שימצאו בספרידבר שאינו מדין המלוכה, אלא שהשופטים בערכאות דנים 

או דינים שהאומות מחזיקות בהם בתורת ספריהם ונימוסי חכמיהם הדיינים שלהם 
 . 14יםכותא, שאם כן כל דיני ישראל בטלאין בזה משום דינא דמל הקדומים

                                                 
 ללא חולק עיין ריטב"א כאן  6
 ט ז, שנו ז.סח א, עד ז, קסב א, רז טו, רלו ט, רנשו"ע ונו"כ חו"מ קד ב, שסט ו, וברמ"א סי' ג סעי' ד,  7
 שו"ת חבצלת השרון חו"מ סימן ח ב"ש סי' כח ס"ק ג. 8
שו"ת חת"ס יו"ד סי' שיד. ועי' שו"ת דבר אברהם שם שהאריך להוכיח מראשונים שהוא  ,אבני מלואים שם 9

 מן התורה, ועי' שו"ת בנין ציון ח"ב סי' טו.
ת שער מו חלק ח סי' ה ובמהרי"ק שורש חי' רמב"ן לב"ב נה א, והובא במ"מ גזלה פ"ה הי"ג ובבעל התרומו 10

 324סו; ריטב"א לנדרים פ"ג, וכעין זה בנמוק"י שם; מאירי ב"ק קיג ב; שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ד' ברלין עמ' 
 בשם ר' נחמיה ב"ר יצחק. ועי' תשב"ץ ח"א סי' קנה

ם הרא"ש; יש"ש ב"ק מ"מ גזלה פ"ה הי"ג לד' הרמב"ם ורבותינו ז"ל, שלא כד' הרמב"ן; טור חו"מ שסט בש 11
 פ"י סי' יח.

 רמב"ם גזלה ואבדה פ"ה הי"ח; טוש"ע שסט ב. 12
 ב"י סו"ס כו בשם הרשב"א בתשובה. 13
 תשו' הרשב"א שבב"י שם. ועי' ד"מ סי' שסט אות ג. 14
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אם הוא לתועלת בני המדינה, כגון שערים ודרכי מסחר שבין אדם לחבירו,  15אולם

ישראל לחבירו. וכן מצינו  דעת רוב הפוסקים שיש בזה משום דינא דמלכותא, אף בין
בכמה וכמה הלכות, כגון בדיני שכירות וכיוצא בהם שדנו הפוסקים מצד דינא 

  .16דמלכותא או מצד מנהג המדינה

אף השופט ו, 17ומ"מ ברור שאסור לישראל להזדקק לערכאות לגבי ישראל חבירו
 והעו"ד המסייע לכך בכלל האיסור משום לפני עור ומשום מסייע לגזלן.

שכל עיקרו של דינא דמלכותא דינא לא נאמר אלא בדברים התלויים  18י"א
. ושטרי מתנה שאמרו בהם דינא דמלכותא, בשטרי מתנות של קרקע 19בקרקעות

הוא הדין בשאר דברים דינא דמלכותא דינא, שכן בכל ש 20וי"אהדברים אמורים. 
 השטרות של ממונות אמרו בהם דינא דמלכותא. 

אלא להפקיר ולהפקיע הנכסים מבעליהם, אבל לא  אשאין דינא דמלכות 21י"א
להקנות בלי קנין, וכענין שאמרו שהפקר בי"ד הפקר, ומי שיורד בהם במצות המלך 

  .צריך לקנות בחזקה, אבל כל זמן שלא החזיק בהם לא זכה בהם

אלא בדברים שהם לתועלת המלך, כגון בעניני אינו דינא דמלכותא דינא ש 22י"א
, אבל בדברים שבין אדם לחברו אין דינו בהם קים שהם לתועלתואו חוהמסים שלו 

                                                 
 דהערה פתחי חושן חלק ה פרק א  15
"י דינא דמלכותא אינו ובשו"ת רב פעלים ח"ב אהע"ז סימן טז כתב שכל מה שדנים בין ישראל לחבירו עפ 16

אלא משום מנהג הסוחרים, עיין שם. ובכמה מקומות הזכרנו שלכאורה אין לדון מצד מנהג אלא בדבר השכיח. 
שיש לומר שע"ד כן עושים, ועי' שו"ת דברי חיים ח"א חו"מ סימן יט שדן אם מותר לישראל לכוף לחבירו 

 טא ליה שיכוללקיים דינא דמלכותא, ועכ"פ מה שנוגע אליו נראה דפשי
אם מוציא וכמו שנתבאר בשו"ע סימן כו ובאחרונים שם, , ואף בישראל הדנים שלא עפ"י דין תורה אסור,  17

ובד"ג כלל נב סימן טו כתב שאף עם העכו"ם אסור לדון בדיניהם אם . בערכאות שלא כדין גזל הוא בידו ממון
 הוא ציית דינא דישראל. עיין שם

נדרים פ"ג, שכ"כ בשם הרא"ם )ונמצא ברא"ש ד' וויניציא שם, ובדפוסים  ב"י סי' שסט בשם הרא"ש 18
מאוחרים נשמט( ובשם מרדכי ב"ק פ"י )ונמצא במרדכי ד' ריווא די טרינטו, ובדפוסים מאוחרים נשמט( שכ"כ 
בשם ראבי"ה; או"ז ב"ק סי' תמז; מהרי"ק שורש קפח ובד' סדילקוב נשמט; רמ"א בשו"ע שסט ח בשם י"א: 

 מהרשד"ם חו"מ סי' רכד; שו"ת מהריב"ל ח"ג סי' קט.שו"ת 
כמו במכס שאומר המלך לא יעבור אדם בארצי אם לא שיתן המכס, וכמו אם גזר המלך שכל מי שמשלם  19

כך וכך, ואף  מסים מן הקרקעות יאכל פירותיהן, וכן מס הגולגולת שהמלך אומר לא יהא בארצי אם לא יתן
 ועי' באור הגר"א שסט שם. .הדיוט שיש לו קרקע כך דינו שלא יהנה אדם מארצו אלא מדעתו ובקצבתו

ראבי"ה במרדכי שם בשם י"מ, וכ' המרדכי שלא הכריע; מרדכי ב"ק פ"י שלפנינו סי' קנד בשם הר"י בן  20
שסט שם; רמ"א בשו"ע שסט ח  פרץ במשכון; מהרי"ק שורש קפז בשמו; תשו' מה"ר יעקב ישראל בב"י סי'

בשם יש חולקין, ועי' רמ"א שנו ז וש"ך שם ס"ק י. וכ"מ מלשון הרמב"ם זכיה ומתנה פ"א הט"ו: שכל דיני המלך 
 בממון על פיהן דנין.

רבנו יונה בשמ"ק ב"ב נד ב וכן שם נה א, ועי' רשב"א גיטין י ב בשם רבנו והוא רבנו יונה, ועי' שו"ת דבר  21
 י' א בבאורו.אברהם ח"א ס

מ"מ מלוה ולוה פכ"ז ה"א לד' הרמב"ם ורוב הגאונים, ע"פ גיטין י ב בתי' ב חוץ מכגיטי נשים; רמב"ן ב"ב  22
נה א בשם דברי האומרים; ר"ן גיטין י א בשם יש מי שפירש; רשב"א גיטין שם בשם יש דוחין; שו"ת ריב"ש 

ש קפז בדינים שבין אדם לחברו פשיטא ופשיטא סי' רג לד' הרמב"ם; שלטי הגבורים ב"ב פ"ג; מהרי"ק שור
 דלא. ועי' ש"ך סי' עג ס"ק לט.
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שאף בדברים שאין שום הנאה ותועלת למלך דינו דין, וכן יכול לעשות  23וי"א. דין

, ודינים שבין 24חוקים בארצו כדי שלא יבואו העם לידי הכחשות וקטטות, ודינו דין
 .25והעיקר כדעה הראשונה .אדם לחברו דינו דין

אלא בדברים שאינם נגד דין תורתנו, אלא שאין מפורש  אינו 26ולכו"ע דינא דמלכותא
ודאי לא יעשה כן  ,27אצלנו דין זה, אבל אם הוא נגד דין תורתנו והדין מפורש אצלנו

 בישראל. 

לפי ההלכה אין הבנות יורשות עם הבנים. אם הבנים רוצים לוותר לפיכך כיון ש
ית וליתן להם בתורת מתנה כדי למנוע מחלוקת ועגמת נפש, יגשו מחלקם לטובת הב

אל בית הדין הרבני שבעיר, ויקנו מידם בקנין גמור ושלם, או בקנין אגב, על פי דין 
וכל התובע  .תורה. אבל חלילה לפנות לבית משפט חילוני ]ללא היתר בית דין רבני[

בכלל מה שאמרו על הדן אצל את חבירו לבית משפט שלהם, גדול עוונו מנשוא, והוא 
שופט גוי, שהדן אצלו הרי הוא כמחרף ומגדף, ומרים יד בתורת משה רבינו, ולא שייך 
בזה טענת דינא דמלכותא דינא, דלא אמרינן הכי אלא במקום שיש תועלת והנאה 
למלך, מה שאין כן בחוקים ומשפטים של הערכאות שאינם תואמים את ההלכה, ואין 

                                                 
 רמב"ן ב"ב שם ורשב"א ור"ן גיטין שם, ע"פ ב"ב נה א בדינא דמלכותא בחזקה בארבעים שנה. 23
 שו"ת הרשב"א ח"ב סי' שנו. 24
תב מרן הב"י בספרו ואין לומר על הסכם שנעשה בערכאות "דינא דמלכותא דינא" ולהכשירו, שכבר כ ולכן  25

"ולענין הלכה נקטינן כדברי הרי"ף והרמב"ם ורוב הגאונים דלא אמרינן דינא  אבקת רוכל סי' פא וז"ל:
וראה  דמלכותא דינא אלא בדבר שיש בו תועלת למלך, הא לאו הכי לא אמרינן דינא דמלכותא דינא". 

כות שהוא אצלנו דין גמור, הוא דוקא "וכל מה שביארנו בדין המל במאירי בב"ק דף קיד ע"א שכתב וז"ל:
בחוקים שחקק המלך לתועלתו ולתועלת נכסיו... וזהו שאמרו: דינא "דמלכותא" דינא, ולא אמרו: דינא 
"דמלכא", כלומר דינים הראוים לו מצד המלכות, אבל מה שהוא מחדש דינים שהאומות מחזיקות בהן מתורת 

 ים שלנו, אינו בכלל זה, שא"כ יהיו כל דיני ישראל בטלים ח"ו". ספריהן ונימוסי חכמיהם הקדומים, כנגד הדינ
"אף על פי שיש סוברים דאמרינן דינא דמלכותא דינא בכל גוונא,  ובשו"ת רב פעלים ח"ב אהע"ז סי' טז כתב:

ואפילו היכא דליכא הנאה למלך, עכ"ז לא תועיל סברא זו לדידן ]עמוד פא[ לומר קי"ל, יען כי אנחנו קבלנו 
ת מרן ז"ל, והוא פסק בסי' סח ס"א כהרמב"ם ודעימיה, דסברי מרנן שטרי מתנות והודאות ופשרות סבר

הנעשים בערכאות הרי הם כחרס, וכתב מרן בב"י בטעמא דידהו כמ"ש הרב המגיד, ז"ל דאע"ג דקיי"ל דד"ד, 
העלה בשו"ת ישא  וכן הני מילי במה שהוא תועלת למלך, אבל בדברים שבין אדם לחבירו, אין דינו דין". 

איש באהע"ז סי' יד, שכן עיקר להלכה כדברי הרמב"ם ורוב הגאונים, וכפסק מרן השו"ע, ושאפילו המוחזק 
 פא -שורת הדין כרך ז עמוד פ  אינו יכול לומר קי"ל נגד סברא זו ע"ש.

ין מנהגות לבוש סו"ס שסט ש"ך סי' עג ס"ק לט, ע"פ הראב"ד בתשו' הרמב"ן שהביא בבעה"ת שער מט לענ 26
 בעד אחד.  322עכו"ם, עי' ש"ך שם ס"ק לו. וכ"כ המאירי ב"ק עמ' 

כגון שהם מכשירים עד אחד וקרוב ופסול וכיוצא בהם דינים פרטיים שבין ישראל לחברו פשוט שלא נדון  27
 כמותם, שאם לא כן בטלו ח"ו כל דיני תורה, וכן במשכון שהדין מפורש כשעברו שלשים יום אחר הזמן יכול
המלוה למכרו, לא יועיל דינא דמלכותא נגד זה, וכן הנושא אשה במקום שדנים דיני עכו"ם שאין הבעל יורש 
את אשתו, חלילה לנהוג ככה, וכל הסומך בזה לומר שמותר משום דינא דמלכותא טועה הוא וגזלן ועוקר כל 

ואף על פי  א בשו"ע שסט יא.תשו' הרשב"א הובאה בב"י סו"ס כו; רמ" .דיני התורה ולא תהא כזאת בישראל
ששטר מתנה העשוי בערכאות של עכו"ם כשר משום דינא דמלכותא דינא, הרי זה לפי שכיון שעשה השטר 

 ש"ך סי' עג שם .שם הרי סמך לכתחילה על דינא דמלכותא
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בודאי שאין לומר בהם דינא דמלכותא דינא. ובפרט שהשופטים  בהם תועלת למלך,

עצמם פסולים לעדות ופסולים לדון, וגם השופטים הדתיים הנמצאים בבתי משפט 
שלהם, הרי הם פסולים לעדות ופסולים לדון, מאחר שהם מרימים יד בתורת משה 

 .28שפוסקים נגד דעת תוה"ק

או שיש  ,ו יש כח לרשות השופטת לגבור על הרשות המחוקקתיש הדנים שבמקום ב
. וכן במקום בו יש כמה 29לה כח לדון לפי שיקול דעתה אין שייך דינא דמלכות דינא

, אין בו דינא בתי ממשל ההופכים החלטות הבית האחר, או העומד בראשם
  .30דמלכותא

זם והסוציאליזם חוקי מלכות שבאים ע"י נבחרים חפשיים שיש בהם דיעות הקומוני
ללחוץ את העשירים ולקחת ממונם, שהם נגד דעת תורה, חלילה לומר שזה יהי' מיקרי 
דין גמור ע"פ תוה"ק, ואף שכבר נהגו כן אין זה מנהג ותיקין, רק משום שאין יד ב"ד 

 .31תקיפה

                                                 
לק ה' כמבואר כל זה בשו"ת יחוה דעת חלק ד' )סימן סה(. ובשו"ת יביע אומר חלק ב' )סימן א' אות ח'(, וח 28

 )סימן א אות ו'(. ע"ש.
וגם דינא דמלכותא בזמן הזה במקום שאין מלך אלא וז"ל  שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן רעז ד"ה וגם דינא 29

מה שקוראים דעמקראטיא צ"ע אי יש בזמן הזה דינא דמלכותא דכבר הבאתי מה שכתב הריב"ש בשם 
א למלכות לבד אבל במקום שהמשפטים בבית הרשב"א דלא אמרינן דינא דמלכותא אלא היכא דהמשפט הו

משפט ויש כח להשופטים לדון כפי שקול דעתם ולפי ההלכות כפי מה שהם מחדשים לפעמים כזה שוב אין 
כאן דין דדינא דמלכותא דינא כיון דאין זה דין מלכות אלא דין השופטים ועיין משנה הלכות ח"ה סי' קי"ב 

 ורי בלע"זג'להם משפטים בל ידעום ובפרט שיש כאן יותר מזה היינו ולפ"ז במדינה זו שידוע שהשופטים יש 
שלוקחים איזה שכורים מהשוק בני אדם שמעולם לא למדו משפט והם מושחתים בטבעם  )חבר מושבעים( 

והם החותכין את הדין ע"פ רוב ותלוי בדעתם ודאי כה"ג ליכא למימר דינא דמלכותא דינא ואפילו המלכות 
ם איזה דין והבית משפט העליון )סופרים קארט בלע"ז( סותרין אותו א"כ פשוט דאין כאן כמה פעמים פוסקי

דין דינא דמלכותא לענין זה לפי שיטת הרשב"א והריב"ש הנ"ל וממילא צ"ע גם לענין קנינים מה דינם אי שייך 
 בהוא דינא דמלכותא כה"ג ואין הזמן גרמא להאריך בזה הפרט.

פענ"ד אי משום הא אהכ"נ נימא דרק אנרכיא ל ו סימן קכג ד"ה ולפענ"ד אישו"ת משנה הלכות חלק טב 30
נקראת מלכות כמו שהי' מלפנים, ומה בכך יהי' בזה האופן, וכמו דקיי"ל דינא דמלכותא דינא וכתב הרשב"א 
שזה דוקא בשלטון של אנרכיא, אבל המדינות שנבחרים השופטים והקאבינעט וכיוצא בו לא הוי דדמ"ד, 

סה"ת שער מ"ו ח"ח אות ב', ושו"ת הריב"ש סי' תצ"ה בשם הרשב"א, דלא על דינא דישמעאלים אמרו ועיין 
דינא דמלכותא דינא, שאין המלך מקפיד על דינין ידועין שדיין אחד בא ומפרש דינין לפי דעתו, ואחר בא 

פרשים המשפטים ומהפך דבריו ואין למלך הקפדה בזה כלל, והוא כמו השלטון שלנו שיש בתי משפט והם מ
לפי דעתם, ובא אחר ומהפך אפילס קאורט וכיוצא בו וכתב דאין למלכות כזה דינא דמלכותא, ועיין משנה 
הלכות ח"ה סי' קי"ב וח"ו סי' רע"ז ועוד כמה מקומות, ולפ"ז נימא נמי כאן דרק אנרכיא נקראת מלכות, ולא 

 מה שהוא שותפות.
 בשו"ת חבצלת השרון חו"מ סימן ח 31
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בדין שבין ישראל לעכו"ם, הולכים אחר דינא דמלכותא אפילו כשהוא נגד דין תורה, 

שהקרקע כדין המלכות דין,  32המלך אמר שלא יקנו קרקע אלא בשטר אםלפיכך 
 . 33הולכים אחר דין המלכותוהיתה של עכו"ם והקנה אותה לישראל 

על בני העיר או על כל איש ואיש דבר קצוב משנה לשנה  34מסמטיל מלך ש
או על שדה ושדה דבר קצוב, אינו גזל, וישראל שגבה אותם למלך אינו 

חזקת גזלן, והרי הוא כשר, ובלבד שלא יוסיף ולא ישנה ולא יקח לעצמו ב
 .כלום

וכן מכס שפסק המלך ואמר שיקח שליש או רביע או דבר קצוב, דין המלך 
, ואסור להבריח את המכס, והעובר ומבריח ממכס זה הוא גוזל 35דין הוא

לא  מנת המלך, בין שהיה המלך עכו"ם ובין שהיה המלך ישראל, ועובר על
 . 36תגזול

                                                 
 עי' ב"ב נד ב ורמב"ם זכיה פ"א הט"ו.שמועילים מו התורה,  בחזקה או שאר קנינים ולא 32
 ש"ך שם 33
רמב"ם גזלה ואבדה פ"ה הי"ב, ועי' רמב"ם מלכים פ"ד ה"א במלך ישראל שיש לו רשות ליתן מס לצרכיו  34

א מפני דינא ולצורך מלחמותיו ולהטיל מכס ממשפטי המלוכה שבס' שמואל, ועי"ש במגדל עוז וברדב"ז שהו
 דמלכותא דינא; טוש"ע חו"מ שסט ו.

 רמב"ם שם הי"א; טוש"ע שם ו. 35
נראה שגם במדינה שאין השלטון על פי מלך, אלא על פי ממשלה ש שו"ת יחוה דעת חלק ה סימן סדועיין  36

הנבחרת על ידי תושבי המדינה, שייך בהם הכלל דינא דמלכותא דינא, בכל מה שנוגע לתשלומי מסים 
וניות ומכס וכדומה. כן הדבר בכל שלטון ישראל על ידי הפקידים הממונים על כך. ע"כ. וכן מבואר וארנ

מדברי הגרא"י קוק בשו"ת משפט כהן )סימן קמד אות יד(, שגם בזמן שאין מלך בישראל, חוזרים כל משפטי 
שלה הנבחרת המלוכה בכל מה שנוגע למצב הכללי של תושבי ארץ ישראל, אל העם השוכן בתוכה, והממ

על ידו יש לה כל דיני מלכות. וכן כתב בשו"ת ישכיל עבדי חלק ו' )חלק חשן משפט סימן כח סעיף ב( ואמנם 
בשו"ת פאת שדך )סימן צא( כתב, שלגבי הכנסת שנבחרים בה כמה מפריצי עמנו, ויש בהם גם כן שונאי דת, 

ר, שאי אפשר לעמוד בזה אם לא נדון לא שייך לומר בחוקים שלהם דינא דמלכותא דינא, ושוב חזר לומ
שבקצת דברים שייך בהם דינא דמלכותא וכו'. ע"ש. אולם אין דבריו נכונים להלכה, שהרי אפילו במלך רשע 
ועובד עבודה זרה שייך הכלל דינא דמלכותא דינא, והעיקר כמו שכתב בשו"ת ישכיל עבדי הנ"ל, שגם לגבי 

ינא. ולכן נראה להלכה שבכל מה שנוגע למסים וארנוניות ומכס, מדינת ישראל שייך הכלל דינא דמלכותא ד
אולם אנו צריכים למודעי, ל דינא דמלכותא דינא יש לקיים את החוק של המדינה, שזה בכלל מה שאמרו חז"

שלפי ההלכה )בבבא בתרא דף ח ע"א( אסור להטיל מס על תלמידי חכמים העוסקים בתורה, וכן פסקו הטור 
ה דעה )סימן רמג סעיף ב'( שתלמידי חכמים פטורים מכל מיני מסים, בין ממסים הקצובים והשלחן ערוך יור

על כל בני העיר, בין ממסים שקצובים על כל איש ואיש בפני עצמו, בין ממסים קבועים בין שאינם קבועים 
 וכו'. ע"ש. 
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שקנה המכס מהמלך, המבריח עצמו הרי זה גוזל את הישראל  37וכן ישראל

 שקנאו, שהרי קנה מדינא דמלכותא שהוא דין. 

שגזר כל מי שיעבור על דבר זה, ילקחו כל נכסיו לבית המלך, אינו גזל, וישראל  38מלך
שה לתקנת המדינה דינו דין, שגבה אותם למלך אינו בחזקת גזלן. וכל דבר שהמלך עו

, ובלבד שלא יהיה נגד דין המפורש בתורתנו, שכל יאמר ממון של פלוני לפלונואפילו 
 .39דין שהוא נגד דין התורה, אפילו שעשה לתקנת בני המדינה אינו דין

 

לך שאינו דין אלא במלכי אומות העולם, מפני שהארץ של המ 40י"אדינא דמלכותא 
ויכול לומר להם אם לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ  והוא הדין במלכי ישראל 

לא יוכל לומר כן, לפי שארץ  במלכי ישראל שבארץ ישראל 41אבל, שבחוץ לארץ
ישראל כל ישראל שותפים בה, וירושה היא לנו מאבותינו להדיוט כמלך, ונתחלקה 

ל אין דינם דין אלא על פי ישרא, ומלכי 42לכל אחד ואחד מישראל, ואינה של מלך
  .43התורה

                                                 
 רא"ש ב"ק פ"י סי' י; ר"ן נדרים כח א; טוש"ע שם. 37
 הי"ב; שו"ע שסט ז.רמב"ם גזלה ואבדה פ"ה  38
 ש"ך סי' עג ס"ק לט, ועי"ש שפי' כן גם בד' הרמ"א שם 39
 שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרלז 40
ר"ן נדרים כח א בשם תוס'; נמוק"י שם; רשב"א שם בשם הר"א )ממיץ( ובתשובותיו שם בשם רבותינו  41

 הצרפתים ובח"ב סי' קלד בשמם; או"ז ב"ק סי' תמז.
, משמע שסובר במלכי שוה גזרותיוז שם בראייתו מסקריקון ביהודה לענין כשאינו מ. או"ז ב"ק שם. ועי' או" 42

אומות העולם אף בארץ ישראל דינא דמלכותא דינא, ועי' ס' עבודת עבודה על ע"ז למהרש"ק כא א שבא"י 
 אף במלכי אוה"ע אין דיניהם דין

. מ"מ כדלהלן לכותא לא שייך בא"יועפ"י האמור יתכן שאף אם נאמר שמצד דינא דמועיין פתחי חושן שם  43
בזמננו כשהשלטון נבחר ע"י רוב בני המדינה )וכ"ש לגבי אלה המשתתפים בבחירות( יש מקום לומר שעכ"פ 
אין דינו כגזלן, ולאידך גיסא יש לומר שכל שלטון של ישראל המתנהג שלא עפ"י תורה, וכ"ש במעשים שהם 

וד דאפשר שלא דנו מכח דינא דמלכותא אלא בענינים של מסים נגד דיני התורה, אינו בכלל זה. ויש לדון ע
וכיוצא בזה, אבל בחוקים הנוגעים לשמירה על הנפש והרכוש, כגון חוקי תנועה וכיוצא בזה, ואפשר שאף 
בדיני ממונות הנוגעים לכל בני המדינה, אין צריכים לדין דינא דמלכותא, וכמו שאמרו הוי מתפלל בשלומה 

מוראה איש את רעהו חיים בלעו, ויש כח ביד כל שלטון העושה לטובת בני המדינה  של מלכות שאלמלא
לחוקק חוקים ולענוש ולקנוס לכל מי שיעבור עליהם, ועי' להלן בעניני מסים, ועי' עוד בדיני נזיקין בדיני מוסר. 

נקיון וכיוצא בזה ועוד נראה שבזמננו שעיקר המסים מיועדים לטובת התושבים, כגון כבישים ותאורה, ביוב ו
א"צ לדינא דמלכותא, ואף כשחלק מהמסים מיועדים לדברים אסורים, כבר כתבתי לעיל מדברי המהרי"ק 
שבמקום דינא דמלכותא אין בזה איסור, ואף במקום שאין משום דינא דמלכותא אם אינו לע"ז נראה שאין 
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וסוברים שאין הבדל בין מלכי אומות למלכי ישראל בדינא דמלכותא  44ויש חולקים

בכל דבר, לפי שזה משמירת עמו כדי שלא יזוקו הישראלים הדרים פרוצים בין 
. וכן 45השכנים ויהיה בזה נזק המלך ודין מלכי ישראל שוה לדין האומות בדבר זה

ומות העולם שבארץ ישראל יש סוברים שאומרים אף בהם דינא דמלכותא במלכי א
 .46דינא

שאף להסוברים שבמלכי ישראל אין אומרים דינא דמלכותא דינא, אין הדברים  47י"א
אמורים אלא במסים ומכס שמטיל על כרחם, שאין אומרים בהם בני המדינה רצונם 

לדברי הכל אין לחלק בין מלכי  ,49המדינה 48בכך, אבל במנהגים ונימוסים שהם לטובת
 ישראל למלכי אומות העולם. 

 
                                                 

אין בזה, ועדיין צ"ע, ועי' להלן בדין האיסור אלא משום מסייע, וכל שנוטלים שלא מרצונו אף משום מסייע 
 העלמת מס

רמב"ם גזלה ואבדה פ"ה הי"א ובפהמ"ש לנדרים כח א; שו"ת הרשב"א ח"ב שם; מאירי נדרים כח א; טוש"ע  44
 שסט ו. ועי' ב"י שם שמוכיח כן מהסוגיא בב"ק קיג א.

תר בו, אלא שמשמע שו"ת הרשב"א שם, וכ"כ במאירי נדרים שם הטעם שקיי"ל האמור בפרשת מלך מו 45
קצת מלשונו שם שאפילו אם מלך אסור מ"מ משום דינא דמלכותא דינא יש בו. ועי' מגדל עוז ורדב"ז מלכים 

 פ"ד ה"א שעל דיני מלך ישראל שכ' הרמב"ם שם משום מלך מותר בו כתבו ג"כ דדמ"ד.
ש בב"מ פג ב שדן עי' רשב"א בתשו' ח"ב שם וכן בתשובתו שבב"י סי' סב ושפח במעשה של ר"א בר" 46

גנבים וכ' שהוא ממשפט המלוכה וזה היה בא"י, וכן או"ז ב"ק שם בשם הרא"ם דן בענין דד"מ, ומ' קצת שאפילו 
אם במלכי ישראל אין אומרים דדמ"ד, שהרי הרא"מ ברשב"א נדרים סובר שבמלכי ישראל אין אומרים 

והמדינה, ת"א  -מש"כ בקובצי התורה  דדמ"ד, עי' לעיל. על תוקפם ההלכתי של חוקי מדינת ישראל ראה
 תשט"ו. -תשי"ב; וס' הלכות מדינה ג"ח, ירושלים תשי"ב  -תש"ט 

 שו"ת חת"ס חו"מ סי' מד 47
חזו"א חו"מ ליקוטים סימן ט"ז, שכתב כי במקום בו אין המלכות מקפדת על הדינים, ובאם הצדדים ועיין  48

אז אין קיימת ההלכה של דינא דמלכותא דינא מקבלים על עצמם רב לדון היא מאשרת את משפטו, כי 
פסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק כא עמוד ועיין  בקנינים, שכן המלכות אינה מקפידה עליהם.

131 
חוק הגנת הדייר נתקבל בבתי הדין כחוק המחייב גם ע"פ ההלכה וכן פסק בית הדין ירושלים  ולכן לדוגמא 49

תשי"ד )לא /1228ל, הגרי"ש אליישיב שליט"א, הגר"ב זולטי ז"ל בפסק דין תיק בפסק דין של הגר"י עדס ז"
פורסם( בו נאמר בזה"ל "והנה בעיקר חוק הדירות הנהוג בזמנינו שהמשכיר אינו יכול להוציא את השוכר 
מהדירה גם לאחר תום תקופת השכירות לפי החוזה שנעשה ביניהם בשעת השכירות אם זהו לפי דין תורה, 

בשו"ת אמרי יושר סימן קנ"ב שפוסק הלכה למעשה שחוק הדירות שנעשה ע"י הממשלה בזמן דוחק  עיין
בדירות שהמשכיר אינו יכול להוציא את השוכר מהדירה ואינו יכול לדרוש הוספה על שכ"ד זהו דין תורה 

י תקנת והנהגת דדינא דמלכותא דינא. ועיין בשו"ת חתם סופר חלק חו"מ סימן מ"ד שדינא דמלכותא דינא לגב
המדינה שלא יפסקו חיותא, כו"ע מודים שגם במלכות ישראל קיימת" הרי דביה"ד רואה בחוקי הגנת הדין 
שנחקקו ע"י המדינה ומטרתם תקנה ותועלת לצבור שהם מחייבים מדינא דמלכותא דינא לכו"ע. למסקנה זו 

יבל"ח, הגרי"ש אלישיב  -י' ניסים ז"ל  מגיע ג"כ ביה"ד הרבני הגדול בירושלים בפסק דין של הרה"ג הרשל"צ
תשכ"ו, דענינים שיש /127, תיק ערעור 382 - 377שליט"א, הגר"ב זולטי ז"ל, מובא בפד"ר כרך ו' עמודים 

בהם תקון לחיי המדינה הכל מודים שדינא דמלכותא דינא גם בא"י וקביעה זו נתבססה שם ג"כ על דברי 
פסקי דין של בתי עיין  ד שהובאו בפסק הדין הראשון שהובא לעיל.החתם סופר בתשובותיו חלק חו"מ סי' מ"

 310הדין הרבניים בישראל חלק טז עמוד 
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כשהמכס שפסק המלך הוא הוא שאסור להבריח את המכס,  מה שנתבאר

דבר קצוב, והעמיד מוכס ישראל לגבות חלק זה למלך, ונודע שאדם זה נאמן 
כך אינו בחזקת גזלן, שהרי דין ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך, לפי

  .המלך דין הוא, וכל המבריח ממכס זה הוא עובר מפני שגוזל מנת המלך

, או מוכס העומד מחמת 51או מוכס העומד מאליו 50אבל אם המוכס עכו"ם
אלא לוקח מה שירצה ומניח מה שירצה, הרי מוכס  52המלך ואין לו קצבה

להוסיף על הקצבה שקצב לו  אפילו נתן לו המלך רשות שיוכלו .זה כלסטים
המלך איזה שיעור שירצה, הרי הוא גזלן, ומותר להבריח ממנו, ששליח 
המלך כמלך, ואף המלך עצמו כשנוטל שלא כדין המלכות הרי כל הממון 

 . 53גזל

ציוה המלך שישראל יתנו יותר מעכו"ם, אין זה מס שאין לו קצבה, כיון שכל העכו"ם 
 . 54, וכגון זה דינא דמלכותא הואנותנים כך נקרא משוה מדותיו

שמכל מקום אין להבריח  55י"אהיה המוכס ישראל וידוע שלוקח יותר מחוק המלך, 
ממנו אלא את המותר על החוק, שאף על פי שהוא כגזלן, מפני שעושה שלא כדין אין 

לומר  56לגזול ממנו כדי מה שהוא חוקו, שהרי זה כגוזל מן הגזלן שאסור. ויש מצדדים
ר ממה שהמלך חפץ הרי זה כולו זה מותר להבריח לגמרי, שכל הנוטל יות שבאופן

  ל.גז

הוא להבריח ולא לשלם המכס, אבל להוציא שלא כדין מהמלך או  וכל זאת
מהממונים על ידו לאחר שבא לידו, שאפילו בשלטון שאין בו משום דינא דמלכותא 

מותר לנצל פירצה  אולם, 57אין שום היתר, ובפרט כשצריך לשקר ולזייף לשם כך

                                                 
שהמוכס עכו"ם אפילו שהוא עומד מחמת המלך מסתמא הרי הוא כמוכס שאין לו קצבה, שסתמו יותר מן  50

 מ"מ שם, ועי' באור הגר"א לשו"ע שם ס"ק טו הדין הוא נוטל
מל"מ שם, ועי"ש הטעם במכר לו המלך, ועי' באור ועיין . , רמב"ם גזלה ואבדה פ"ה הי"ב .טוש"ע חו"מ שסט ו 51

אם המלך לא מכר לשום אדם אלא שמינה אפוטרופוס עליו, אסור להבריח כיון שדין המלכות דין הגר"א שם.
 והרי גזר שלא להבריח, והמבריח גזלן הוא

ין אלא על דבר הקצוב, שזה כחו לגזור שיתנו המס לפי שאין דין המלך ד שמ"ק ב"ק שם בשם הראב"דב 52
נו לצורך אי. ושם קיג: כתב בשם רמ"ה שמכיון שהקצוב כרצונו, אבל אין בכחו לגזור שיתנו מס בלתי קצוב

לפי שאין למלך רשות אלא ליקח בפי' א כתב  כאן רא"ש נדרים וב .גזל גמור הואהמלכות אלא לצורך המלך 
בל כשאין לו קצבה הרי זה דבר שאינו שוה ומרבה לזה וממעט לזה, ואין לו רשות מס שוה מכל בני המדינה, א

 שכיון שאין לו קצבה, מרבה ליקח יותר ממה שהמלך חפץ, לפיכך כולו גזלבפי' ב כתב . ולכך
 שו"ע הרב הל' גזלה וגנבה סט"ז. 53
 מהרי"ק שורש קצה, והביאו ב"י; רמ"א בשו"ע שסט ו. 54
 י ב בתר גנבא כו'; רמ"א בשו"ע שם.ב"י שסט, ע"פ ברכות  55
קצוה"ח שם ס"ק א, ע"פ פי' הרא"ש נדרים כח א וטור יו"ד רלב. ועי' לעיל משו"ע הרב שאף אם המלך נתן  56

 לו רשות להוסיף כמה שירצה בלי קצבה הכל גזל ומותר להבריח.
ועי' שו"ת קנין תורה "כ בשו"ת שבט הלוי ח"ה סימן קעב שאסור לגזול מאת השלטון )פתחי חושן שם וכ 57

 ח"ד סימן קיד(, וכבר כתבתי שמ"מ
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בחוק, ומסתבר שבאופן זה מותר אף להוציא ממון, ובלבד שלא יצהיר או להמציא 

באיזה אופן יכול  ו יש להתייעץ עם מורה ודאיןכשבא להציל את שלו. 58תעודות שקר
  .לעשות בהיתר

  

, אף על מצב מסויםשמוכר מפני  סתם ולא פירש בשעת המכירה 59כרומה
פי שהיה בלבו שמפני כך וכך הוא מוכר, ואף על פי שנראין הדברים שלא 

ודברים  ,מכר אלא לעשות כך וכך ולא נעשה אינו חוזר, שהרי לא פירש
שבלב אינם דברים, ואף על פי שקודם מכירה אמר שהוא מוכר על דעת 

 ריכים אנושצאינו חוזר,  ,לעשות כך וכך, כיון דבשעת המכירה לא אמר
ל המקח, ויש אומדנא דמוכח נתבט אולם אם ישגילוי דעת בשעת מעשה, 

  . 60במתנה דברים שבלב הויין דבריםשאומרים 

אומר לו יאסרו עלי כל פירות ו, בנדרי אונסין כגון המבריח מן המוכס 61אולם
בית המלך, ואז יעזבוהו לנפשו, ואף על פי שאינן לא שהן מ אם  ,שבעולם

כדי ליפטר מן  ,ך, או אם אין מה שאני מביא מבית המלךשל בית המל
המכס וחושב בלבו יאסרו עלי רק היום, אף על פי שמוציא מפיו סתם, 

 .כמבואר לעיל וקיימא לן דברים שבלב אינם דברים, גבי אונס שרי

 

                                                 
ועוד נראה שמכיון שתקציב השלטון מבוסס על המסים הנגבים מהתושבים, יתכן שבגלל ניצול שלא כדין  58

זה אלא )ואפשר שאף בהעלמת מס( גורם להגדלת נטל המסים על שאר התושבים, אף על פי שמסתבר שאין 
 פתחי חושן שם. גורם גם גרמא בגניבה אסור

 שו"ע ונו"כ חו"מ רז ד 59
טעם, דדוקא במכר דקיבל מעות מסתמא גמר ומקני אם לא דפירש, משא"כ במתנה דהוא בחנם, דאומדן  60

 . סמ"ע שם ידעת כל דהו מבטל המעשה ואמרינן ביה דלא גמר בדעתו ליתנו לו בחנם
 שו"ע ונו"כ יו"ד קלב יד 61
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, מכל מקום 63מתירין שבועות ונדרים אפילו נשבע בהזכרת השם 62מן הדין

. וכל שכן 65הרבה צריכין לדקדק בוש, 64אדם על נדרו אלא מדוחק לא ישאל
 בנדר שיש בו נדנוד עבירה שאין להתירו. 

  :דף כח

 

ית זה קרבן אם וטל ,האלו קרבן אם אינן נקצצות היום 66האומר הנטיעות
לא תשרף היום, ועבר היום ולא נקצצו ולא נשרפה הטלית, הרי הם הקדש 

  .ויפדו כשאר ההקדשות ואחר כך יהנה בהן

אבל אם אמר הרי הנטיעות האלו קרבן עד שיקצצו אינו יכול לפדותן, שבכל 
עת שיפדו יחזרו הקדש עד שיקצצו וכיון שנקצצו אינן צריכין פדיון אלא 

  .מידנהנין בהן 
 

                                                 
 שו"ע ונו"כ יו"ד רל 62
"ל כתב רב האי גאון מי שנשבע בספר תפלות ותחנונים ושאר ספרי הקדש שבידו אין לו כתב הטור וז 63

התרה וכתב שבדורות האחרונים אין כח באדם לעולם להתיר שבועה ולהפר כלל לא בא"י ולא בבבל וכתב 
עוד וששאלתם מי שכעס ונשבע על פה בהזכרת השם ובתורה המונחת בארון אם יש רשות לחכם להתיר 

זו או לא כך ראינו מי שהזכיר את השם או התורה המונחת בארון אין רשות לשום אדם לבטלה או שבועה 
להתיר בין חכם גדול או סופר אין להם רשות להתיר וכו' וא"א הרא"ש ז"ל כתב דכל אלו חומרות הן דהא 

כל שבועות יש  אמרינן הנשבע בתורה ולא נקיט ליה בידיה לא אמר כלום וקיי"ל דנזקקין לאלקי ישראל אלא
להן היתר מן התורה אלא שהחמירו בימי הגאונים ואמרו שלא להתיר שבועות ומתוך כך היו העולם נמנעים 
מלישבע ובעברי באלו הארצות ראיתי שהיו מקילים מאד בנדרים ושבועות וכו' ופריצי טפי ואם לא יתירו 

יר להם נדרים ושבועות וכ"כ הרמב"ם להם לא יבואו עוד לבקש התרה אלא יעברו במזיד וכו' ואמרתי להת
 שדין שבועה כדין נדר לכל דבר עכ"ל

כתב בתשובת מהר"מ מינץ סימן ע"ג ומ"מ מתי שיבא לידי כה"ג להתיר להמון עם הפרוצים בנדרים אני  64
משים עליהם להתענות בה"ב וכה"ג לפי האדם ולפי הנדר וכן ליתן מעות לדבר מצוה זהוב או כהאי גוונא לפי 

ו כדי שלא יזלזלו בנדרים שאומר מאי אכפת לי אם אשבע כל מה שארצה אלך אצל חכם ויתיר לי וכן עשר
 . ש"ך שם אשמעתי מרבותי עד כאן לשונו וכן נכון לעשות

כ' הריב"ש בתשו' )בח"א סימן פ"ה( ]סי' תמ"ד[ הזהרו בהיתר השבועות והנדרים שאין ראוי להתירם בזמן  65
ן מילתא דאית בה תקנתא או עשיית שלום בין איש לאשתו וכגון שלמא דציבורא הזה כי אם לדבר מצוה כגו

 בשם הגאונים
 רמב"ם הלכות מעילה פרק ד הלכה יא 66


