בין משפט עברי למשפט מושלמי
זכות המצרנות של בנל דתות שונות
המעורבים בעיסקת מקרקעלר

גדעור ללבזור

א  .הקדמה
הלכת המצרבות בתלמוד עיקרה מתן זכות קדימה לשכן  ,היושב על גבולו של חברו
 -בר מצר ( או

מצרן ) -

בקניית הנכס  ,שחברו הציע למכירה לצד שלישי  .אם הנכס

כבר נמכר  ,חייב קונהו  ,מכוחה של הלכה זו  ,למכרו למצרן  .העדפת המצרן נובעת
מתוך רצון להקל עליו בעיבוד אדמותיו  ,שתהיינה מעתה רצופות וסמוכות זו לזו  ,או

כדי להגן עליו מפני נזקים העלולים להיגרם לו בידי קונה בלתי רצוי  .לפי חז " ל  ,זכות
המצרנות אינה זכות שבדין ממש אלא מקורה בבורמה מוסרית ובשיקולי יושר של
' ועשית הישר והטונז '  -במיוחד בשל הדגשת האינטרס הכלכלי של המצרן  .בזכות
הקדימה הניתנת למצרן  ,ובאילוץ הקונה למכור לו את הנכס  ,יש סתירה לרעיון
הכלכלי של שוק חופשי ופגיעה בעיקרון של חופש ההתקשרות .
מאמר זה יתמקד בשאלת יחסה של הלכת המצרנות לבני דתות שתות המעורבים
בעיסקת המקרקעין  -המוכר  ,הקובה והמצרן  .אם נמצא כי המצרן מועדף בכל
מקרה  ,משמע שההלכה מתעלמת מהבדלי ההשתייכות הדתית ומחילה כללים שווים
על כולם  .לעומת זאת  ,גישה המתחשבת בהבדלי הדת בין הצדדים משנה את עקרון
המצרבות  .מכך עשויים לנבוע יחסי שכנות חדשים בין יהודים לבין מוסלמים  ,למשל
מצרן יהודי לא יוכל לתבוע זכות מצרבות מקונה גוי  ,ובעל כורחם הם יהפכו

לשכנים שקרקעותיהם גובלים זה בזה ; ואילו החלה מוחלטת של זכות המצרנות  ,ללא
קשר למעמדו הדתי של הקשור לעיסקה  ,יכולה למנוע שינוי ביחסי שכנות קיימים בין
גויים לבין יהודים  :מצרן יהודי  ,שאינו רוצה להפוך לשכנו של גוי  ,יכול להשתמש
בזכות זו .
נדון להלן בהתמודדות של שתי שיטות המשפט  ,היהודית והמוסלמית  ,בסוגיה
האמורה  ,ונבחן איזו גישה מבין השתיים  -העדפה מוחלטת של המצרן או מסויגת

 -אימצה כל אחת משיטות המשפט  :האם לכל שיטה גישה שונה  ,או שמא שתיהן

אימצו עיקרון משותף  ,ועל סמך אילו נימוקים  .נבדוק גם את השאלה  ,האם ניתן
למצוא יסוד של הדדיות בין שתי השיטות  ,כלומר האם עמדת שיטה הלכתית אחת
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לגבי מעמד בן הדת האחרת הושפעה מעמדת שיטה הלכתית שנייה כלפי בן הדת

האחרת .

ב.

היקע לסוגייה

המצרנות במשפט העברי והמוסלמי

בתקופת הגאונים השתנה האופי הכלכלי של החברה היהודית  ,והיא הפכה מחברה
חקלאית  ,לחברה מסחרית  ,סימן היכר לחברה המוסלמית בכללה  .עם זאת  ,עדיין
החזיקו יהודים בנכסי מקרקעין בכל רחבי האימפריה המוסלמית  ,ונכסים אלה אף
שימשו נושאים משפטיים בעיסקות שונות של מקח

וממכר  ,משכנתאות וכיוצא בזה .

על כך מעידות תשובות רבות משל גאוני בבל שהגיעו לידינו בענייני מצרנות

ובנושאים נלווים אחרים  ,שנכסי מקרקעין כרוכים בהם  .לא זו אף זו  :שני חיבורים על
המצרנות  ,שכתבו שניים מחשובי גאוני בבל בראשית המאה האחת  -עשרה  ,רב האי

גאון ( ראש ישיבת פומבדיתא  ,נפטר

סורא  ,נפטר

, ) % 013

חשוב לכתיבתם .

ן

) 1038

ורב שמואל בן חפני ( רשב " ח  ,ראש ישיבת

לא נכתבו בחלל ריק  ,וצרכים מעשיים שימשו ככל הנראה מניע

אף שאין בידינו עדויות ישירות על מניע זה  ,הרי התבוננות מעמיקה

בחיבורו של רשב " ח  ,שחלק גדול ממנו מצוי בידינו  ,עשויה ללמדנו על מגמת כתיבת

החיבורים  :הנושאים שרשב " ח מעלה  ,האסמכתאות התלמודיות שהוא משתמש בהן
ודרך הרצאת הדברים מעידים  ,שהחיבור נועד לשמש  ,בין היתר  ,כספר הדרכה
שימושי ליהודים הבאים לממש ולבסס זכויותיהם במצרנות ; או להגן עליהם מפני

תביעות שהגישו נגדם בעלי מצר בנושאי מקרקעין  .חיבורו של רשב " ח ישמש גם
נקודת מוצא לדיון בשאלות שהעלינו

למעלה .

כל חיבור הלכה מוסלמי ( ' פקה ' ) כולל בתוכו גם ' כתאב אלשפעה '  ,כלומר ספר על
המצרנות  .גם בספרות המסורת המוסלמית מצויים חדית ' ים רבים המוקדשים להלכות

מצרנות  ,ואין ספק שהשכיחות הרבה משקפת את יישומן בחיי המעשה  .וכבר העיר ר '
אברהם בן הרמב " ם באחת מתשובותיו  ' :וזהו משפט נכון וצדק בדינים ומחמת ברור
הצדק שיש בדין בעל המצר הוא נוהג גם אצל זולת בני דתנו '

;

למעשה .

3

למוסלמים  ,שאף אצלם נהגו הלכות מצרנות הלכה

2

ואין ספק שכוונתו
אמנם ר " ש ליברמן

הפניות ביבליוגראפיות  -בסוף המאמר .
אני מודה לידידי  ,פרופ ' חגי בן שמאי  ,שעבר על התרגום מערבית  .האחריות על התרגום כולה שלי .
1

על

חיבורושל רשב " ח  -ראה  :ליבזון  ,מצרנות  ,עמ '
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ואילך ; על ספרושל רב האי  -עמ ' , 70

הערה . 34

עז .

2

ראב " ם  ,תשובות  ,סימן

3

הקבלה משותפת נוספת בין שתי השיטות  -בשתיהן אין המוסד קדום  .במשפט העברי המצרנות

נזכרת רק בתלמוד הבבלי  ,ובמקורות ארץ  -ישראליים כלל אינה נזכרת  ,לא במקורות תנאיים ולא
במקורות אמוראיים  ,והיא ללא ספק התפתחות מאוחרת יחסית בבבל  .גם בהלכה המוסלמית אין
המצרנות מאותם מוסדות שנקלטו בהלכה המוסלמית ממורשת המשפט הערבי הקדום  ,מתקופת
הגאהיליה  ,לפחות לפי עדויותיהם של חכמי המשפט המוסלמי עצמם  ,כדוגמת אבן חזם

:

ן

בין משפט עברי למוסלמי

73

העיר באחד ממאמריו  ' ,שהיושר האנושי בדרך כלל שווה הוא אצל עמים בעלי תרבות
השרויים בשכנות '  4 ,ודבריו יפים במיוחד למצרנות  -שעיקרה הלכה שביושר דווקא

 אולם אין מן ההכרח להסיק  ,שמקבילות בהלכות מצרנות בשתי השיטות הןתולדה של השפעות  .אף על פי כן נראה לנו  ,שהקירבה והשכנות בין יהודים לבין
מוסלמים הולידה גם השפעות מסוימות של שיטה אחת על רעותה בתחום המצרנות ,

ובמקרה הנדון  -מההלכה המוסלמית על ההלכה היהודית  .ניתן להביא דוגמאות
רבות לכך  ,נוסף על אלה שכבר הבאנו במקום

אחרץ

ונסתפק בדוגמה קצרה נוספת

:

חליפי קרקע בקרקע .
בהלכות שכנים יג  ,ד הרמב " ם קובע  ,שבמקרה של החלפת חצר בחצר אין דין
מצרנות  ,כלשונו  ' :החליף חצר בחצר אין בה דין בעל מצר '  ,וכך גם הסביר בעל הכסף
משנה והמגיד משנה

;

וכבר הר " י מיגאש  ,רבו של הרמב " ם  ,פסק בתשובה

שהחליף שדה בפונדק החליפין אין בהם משום דינא דבר

למוכר כמו אותו הדבר בעצמו ' ,

6

מצר [ . . .

]

:

' מי

שדין בעל המצר

ונראה שהרמב " ם פסק בעקבות רבו .

והנה בחיבורו של הרשב " ח  ,שעדיין מצוי בכתב

ידף

בפרק הרביעי של החיבור

שכותרתו ' אל קול פי אן אלשפעה לא תסתחק אלא באלתמן ' ( בדבר המצרנות שאינה
ראויה אלא בתשלום

המחיר ) -

הוא קובע בפנים

:

' ואדא אשתרי רגל דארא בדאר

ולכל ואחדה מנהמא שפיע פלכל ואחד מנהמא אכד אלדאר אלתי לה פיהא אלשפעה
בקימה אלאכרי אד כל ואחדה בדלא ללאכרי ' ( ואם קנה אדם חצר תמורת חצר [ כלומר

בחליפין] ולכל אחת מהן מצרן  ,הרי כל אחד מהם יכול לקחת את החצר אשר יש לו
בה מצרנות בשווי האחרת היות וכל אחת מהן היא תמורה

היד .

)

לאחרת ) .

( עמ '

12

בכתב

כלומר  ,שיטתו של רשב " ח  ,הקובע שיש דין חליפין בחצר  ,עומדת  -על פניה

 בניגוד למה שפסק הרמב " ם  .ונראה שרשב " ח לא היה הגאון היחיד שהחזיקבשיטה  ,שהחלפת חצר בשדה אינה שונה מקניין רגיל בתחום המצרנות  ,כדוגמת

' [  ] . . .לאן אלשפעה ליסת לפפה קדימה אגמא הי לפפה שריעיה לם תערף אלערב מענאהא קבל
רסול אללה צלה אללה עליה וסלמ כמא לם תערף לפפה אלצלאת ולפפה אלזכאת [  ( . ' ] . . .היות
שהמצרנות אינה מלה קדומה אלא היא מונח של ההלכה המוסלמית  ,לא ידעו הערבים משמעה
לפני זמנו של הנביא עליו תפלת אלוהים  ,כמו שלא ידעו מונח התפלה וכמו שלא ידעו מונח
הצדקה

[. . .

]'

( אבן חזם  ,מחלי ,

 , 5עמ '

. ) 89

והשורה עם המקור שהביא מהדיר חיבורו של

אלסידי  ,אלנטף פי אלפתאוי  ,א  ,עמ '  , 496שממנו עולה שהמברגות היתה קיימת כבר בתקופת

הלאהיליה  .תופעה זו מעידה על המקור המשותף הזר של המצרנות בשתי השיטות  ,שנבע ככל

הנראה מאחת משיטות המזרח הקדמון  .אבל אין בכך כדי לשלול את השערתנו  ,שהלכות מצרנות
מסוימות הגיעו לבתי מדרשם של גאוני בבל דרך הספרות המוסלמית או באמצעות המנהג
שרווח בקרב המוסלמים  .עוד נשוב לדון על כך בהרחבה במהדורה המדעית של ספר המצרנות

לרשב " ח .
ליברמן  ,חוקי פלשטינה  ,עמ ' . 41
זילברג  ,כך דרכו של תלמוד  ,עמ '

ראה

:

ליבזון  ,מצרנות  ,עמ '

על מעמדה המשפטי של זכות המצרנות ראה לפי שעה  ,מ '
105

ואילך .

. 61

אבן מיגאש  ,שאלות ותשובות  ,שיטה מקובצת לבבא מציעא  ,עמ ' . 442

פסקים נוספים מחיבור זה אני מכין לדפוס בקרוב .

74
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התשובה הנמסרת בשם גאון בטור חושן משפט

:

' על ראובן שמכר שדה הסמוכה

למצר שמעון ללוי והחליפה עימו בכרם ורצה שמעון המצרן לסלק ללוי ורצה ליחן
לראובן גם הוא כרם שהיה לו ואמר ראובן איני חפץ בכרם שלך שאינו טוב כמו של
לוי והשיב שהדין

עמו ' .

8

כלומר  ,יש מצרנות במקום שהחליפו קרקע בקרקע  9 ,כדבריו

המפורשים של רשב " ח  ,הסותרים את שיטת

הרמב " ם .

לדעתנו ההסבר לשיטתו  -ולשיטת הגאונים שסברו כמותו  -נעוץ במקובל

בזמנו על המוסלמים ובספרות ההלכה המוסלמית  :גם בחליפי קרקע בקרקע יש דין
מצרנות  ,כקביעתו של החכם המוסלמי בן זמנו של הגאון  ,סמרקנדי אבו ליית ,
שלשונו זהה כמעט ללשון הרשב " ח

[. . .

ואחד מנהמא בקימה אלאלר
אחד מהם בשווי הקרקע

]'

:

' ואן באע עקארא בעקאר

( ואם מכר קרקע תמורת קרקע לוקח המצרן כל

האחרת) .

9ן

בנוסח דומה כותב באותה תקופה גם אבו

אלחסין אחמד אבן לעפר אלבגדאדי אלקדורי

אלשפיע כל ואחד מנהמא בקימה

אלי

אלשפיע כל

אלאאנר '  .יי

:

' ואקא באע עקארא בעקאר

אלי

נראה שלפנינו דינים שווים  ,שצמחו לא

רק על רקע תנאים שווים  ,אלא כנראה גם על סמך ניסיונו של רשב " ח  -ואולי גם של
גאונים אחרים  -בהתאמת דיני המצרנות של המשפט היהודי למשפט הסביבה

בכלל .

ג  .מעמדו של הגה בדיו היהודי
ונחזור לשאלה העיקרית  :השפעת עצם השכנות בין יהודים לבין מוסלמים על הזיקה
בדיני המצרנות בין שתי השיטות המשפטיות  ,בעיסקאות שנעשו בין בני שתי הדתות .

כידוע  ,אין התלמוד מתיר מצרנות במקום שהגוי הוא צד לעיסקת המכר  ,כלשונו  ' :זבן

מגוי וזבין לגוי  -לית בה משום דינא דבר מצרא ' 2 .י ( קנה מגוי ומכר לגוי  -אין בו
משום דין של בן מיצר ) כלומר  ,אין מצרנות לבעל המצר  ,בין שהמוכר הוא גוי ובין
שהקונה הוא גוי  .התלמוד שם אף מנמק הלכות אלה

8
9

סימן קעה  ,ס " ק
וראה

סב .

.

את הערת הבית חדש שם

:

:

' זבן מגוי  -דאמר ליה ארי

' מדהיה צריך הגאון לפרש בשאלה דאמר ראובן איני חפץ

בכרם שלך שאינו טוב כמו של לוי והשיב שהדין עמו יראה להדיא דמשום דטען שאינו טוב כמו
של לוי לפיכך פסק שהדין עמו ויראה להדיא שאם היה ידוע שהוא יותר טוב משל לוי לא היה
הדין עמו דאל " כ לא הו " ל לומר אלא דאמר ראובן איני חפץ בכרם שלך ותו לא דהוי משמע
אפילו היה טוב יותר נמי הוה הדין עמו כמו החליף חצר בחצר דמשמע אפילו יעמיד לו מצרן
חצר אחר יותר טוב מזה אין בו דין בן המצר

[. .

 ] .ולפענ " ד מתקבל דעת

רבינו ע " פ דקדוק דברי

הגאון וכדפרישית '  .ואילו הבית יוסף חולק על כך  ,וסבור שלפי שיטת הגאון אין דין מצרנות
בחליפי קרקע  ,ובכך מיישב את המחלוקת בין תשובת הגאון לבין הרמב " ם .
10

סמרקנדי אבו ליית  ,כזנאת  ,כרך

. 116

11

קדורי  ,מלחצר  ,עמ '

12

בבא מציעא קח ע " א ומקבילות .

 , 2עמ '

. 305

ן

בין משפט עברי למוסלמי

75

אברחא לך ממצרא  ,זבין לגוי  -גוי ודאי לאו בר ועשית הישר והטוב הוא  .שמותי
ודאי משמתיגן ליה עד דמקבל עליה כל אונסי דאתי ליה מחמתיה ' ( קנה מגוי  ,שאומר

לו  :ארי הברחתי לד

ממיצרך  .מכר לגוי -

גוי ודאי אינו בן ' ועשית הישר והטוב ' .

לנדות ודאי מנדים אותו עד שמקבל עליו כל אונס שיבוא לו

מחמתו ) ;

כלומר  ,בקנייה

מגוי לא חל דין מצרנות  ,משום שהקונה היהודי יכול לטעון  :ארי הברחתי לך מגבולך

ואין לך ישר וטוב מזה  ,כלשונו של רש " י שם ; ואילו במכירה לגוי  -אין דין מצרנות
חל  ,משום שגוי אינו נכלל במסגרת הישר והטוב  ,שהרי לא ניתן לאלצו למכור את

השדה לבעל המצר .
האמצעי היחיד שעומד לרשות המצרן הוא לתבוע את המוכר היהודי על נזקים

שייגרמו לו מידי הקונה הגוי בשל המכירה  .ואף שהתלמוד לא פירש מהו מעמדו של
מצרן גוי  ,הרי ברור מדין התלמוד  ,מקל וחומר  ,שאם המצרן הוא גוי  -בוודאי

שאינו יכול לתבוע את הקונה בדין מצרנות ; שהרי כשם שקונה גוי אינו נכלל במסגרת
ההלכה של ו ' עשית הישר והטוב '  ,שהוא יסוד הלכת המצרנות  ,כך גם מצרן גוי אינו
נכלל בה  .יוצא אפוא שלפי דין התלמוד  ,עיסקה שמעורב בה גוי או שהמצרן הוא גוי

( אפילו שמצב אחרון זה אינו מפורש

בתלמוד )

-

מתבטלת זכות המצרן בנכס

הנמכר  .טעם נוסף  ,העומד מאחורי ההלכה שאין מצרנות כשמעורב גוי  ,הוא הנימוק
שמצרנות אינה דין ממש אלא ' ועשית הישר והטוב '  ,ויש להחילה רק על ישראל ולא
על הגוי .

הספרות המוסלמית דנה אף היא  ,במקביל לתלמוד  ,בשאלת זכותו של יהודי ( וכן של
אהל אלד ' מה [ אנשי חסות] אחרים ) בתביעת זכות מצרנות  ,השווה היא לזכותו של
המוסלמי אם לאו  .ההלכה המוסלמית מדגישה את תקפותן של עיסקאות שמעורבים

בהן רק יהודים בכל מקרה  ,כדבריו של החכם החנפי כאסאני ואחרים  ' :פתגב לאהל

אליימה

פימא בינהם ' ( ומחייבת את אבשי החסות במה

שביניהם ) .

3ן

ספרות ההלכה

המוסלמית ממקדת את הדיון בזכותו של בעל מצר יהודי לתבוע זכות מצרנות במקום

שהצדדים לעיסקה  ,ובמיוחד הקונה  ,הם מוסלמים  .חכמי ההלכה המוסלמים חלוקים
בשאלת מעמדו של היהודי  .ראשיתה של מחלוקת זו מצויה כבר אצל חכמי עיראק
הקדומים  ,כפי שמוסר לנו החכם השיעי אבי לעפר אלטוסי ( נפטר

לא יסתחק

אלימי

: ) 461 / 1068

אלשפעה סואא אשתראה מן מסלם או ימי עלי כל חאל ובה

קאל אלשעבי ואחמד בן תנבל  .וקאל אבו חניפה ואצחאבה ומאלכ ואלאוזאעי
יסתחק

אלימי

אלשפעה עלי אלמסלם מהל אלמסלם סואא  .וקאל אלחסן בן

צאלח אבן חי  :לא שפעה לה עליה פי אלאמצאר ולה אלשפעה פי

ורוי אבס ען אלנבי צלי אללה עליה וסלם אבה קאל לא שפעה

לימי

אלקרין . . .

]

עלי מסלם

והדא נצ ועליה אגמאע אלפרקה אלמחקה אנהם לא יכתלפונ פיה  ( .שאין זכות

13

ראה

:

כאסאני  ,בדאאע  , 5 ,עמ '

קדאמה  ,מגני ,

 , 5עמ ' , 357

, 16

ובדומה לזה אצל חכמי האסכולות האחרות  .ראה

שאף מנמק הלכה זר  ,וכיוצא בזה אצל חכמים אחרים .

:

אבן

76

ן

גדעון ליבזון

מצרנות לבן חסות על מוסלמי  ,בין שקנה ממוסלמי או מבן חסות בכל מצב ,
וכך סבורים שעבי ואחמד אבן

תנבל .

ואילו אבו הניפה וחבריו ומאלכ

ואלוזאעי סבורים שיש זכות מצרנות לבן חסות כנגד מוסלמי בדומה לזכותו

של מוסלמי כנגד מוסלמי .

ואמר חסן בן צאלח אבן חי אין

מצרנות בערים אבל יש לו כנגדו מצרנות בכפרים ' ,

4ן

( לימי

)

כנגדו

ומסר אנס בשם הנביא

תפלת אלוקים עליו וברכתו לשלום שאמר אין מצרנות לבן חסות כנגד מוסלמי

וזה כתוב מפורש ועליו הסכימה הקבוצה הצודקת אין מחלוקת ביניהם בזה .

)

5ן

בספרות ההלכה המוסלמית ניכרים חילוקי דעות בקרב החכמים המוסלמיים

( ה ' פקה ' ) בשאלת מעמדו של

ה ' ימי

' בתביעת מצרנות כנגד מוסלמי  ,והם נעוצים

בספרות המסורת המוסלמית  ,שבה כבר מצויות מסורות נוגדות בשאלה זו ; לעתים

נמסרות בה אף דעות סותרות בשם אותו חכם  .כך לדוגמה  ,כנגד הדעה שהובאה בשם

הנביא מחמד  ,שאין מצרנות לדימי כנגד מוסלמי  -נמסר בחדירי כי הכליף עמר אבן
עבד אלעזיז קבע  ,שיש ליהודי ולנוצרי מצרנות כנגד מוסלמי

;

או למשל הדעות

הסותרות הנמסרות בשם החכם העיראקי שעבי 6 .י

שלוש מתוך ארבע אסכולות ההלכה הסוניות  -החנפית  ,המאלכית והשאפעית

 קיבלו את העמדה שיש מצרנות ליהודי גם כנגד מוסלמי  ,כפי שכותב החכםהחנפי קדורי ( נפטר  , ) 428 / % 036בן זמנו של רשב " ח  ' :ואלמסלם

14

האבחנה בין

עיים לבין

ואלימי

פי אלשפעה

כפרים מעניינת כשלעצמה  ,וגם לגביה יש מחלוקת בין חכמי האסלאם .

( מאלכ אבן אנס נשאל  ,האם יש הבדל בין עיר לכפר  ,והוא ענה שאין אצלו הבדל וכולם
במשמעות אחת  -ראה

:

אבן מחנון  ,אלמדונה  ,כרך

,4

עמ '  . ) 156למושגים אלה יש מקבילה

בהקשר אחר בסוגיה התלמודית הדנה במצרנות  ' :שכיני העיר ושכיני השדה שכיני העיר קודמין '
( בבא מציעא קח ע " א ) .
15

.

ראה  :טוסי כתאב אל לאף  ,ב  ,עמ '
שכותרתה ' ולא שפעה ~
למאפר עלי מסלם ' ( ואין זכות מצרנות לכופר כנגד מוסלמי )  ,הוא כותב :

. 192

וראה גם אבן קדאמה  ,מגני  , 5 ,עמ '

. 357

במסאלה

' וגמלה דלך  :אן אלימי אדא באע שריכה שקצא למסלם פלא שפעה לה עליה רוי ~ לך ען אלחסן
ואלשעבי  .ורוי ען שריח ועמר בן עבד אלעזיז אן לה אלשפעה ובה קאל אלנכעי ואיאס בן
מעאויה וחמאד בן אבי סלימאן ואלתורי ומאלכ ואלשאפעי ואלענברי ואצחאב אלראי לעמום

קולה עליה אלסלאם לא יחל לה אן יביע חתי יסתאין שריכה ואן באעה ולם יווונה פהו אחק בה .
ולאנה פיאר תאבת לדפע אל רר באלשרא פאסתוי פיה אלמסלם ואלכאפר כאלרד באלעיב '  ( .וזה

הכלל אם מכר שותפו של ~
איש חסות קרקע למוסלמי הרי אין לשותף מצרנות כנגדו נמסר כך
בשם חסן ושעבי  .ונמסר בשם שריח ועמר בן עבד אלעזיז שיש לו מצרנות וכך סבורים נכעי
ואיאס בן מעאויה וחמאד בן אבי סלימאן ואלתורי ומאלכ ושאפעי ואלענברי ואנשי שקול הדעת
מפני כלליות דברי הנביא עליו השלום שאמר שאינו רשאי למכור עד שירשה לו שותפו ואם מכר

לו מבלי שאישר לו הרי הוא [ השותף ] הזכאי ביותר למצרנות  .וכן היות והיא ברירה קיימת להגן
מפני נזק בעת מכירה ושווים בזה המוסלמי והכופר כמו [ שהם שווים ] בזכות החזרה כשיש פגם

[ בנכס] .
16

ראה

למשל  :ביהקי  ,סנן  ,כרך

 , 6עמ '  ; 109עבד אלרזאק ,

שיבה  ,מצנף  ,ז  ,כתאב אלביוע ואלאקייה  ,עמ '

169

מצנף  ,ח  ,עמ '  ; 85ז  ,עמ '

ובמיוחד מספרים

, 2775

; 176

אבן אבי

 . 2779עם זאת יש

לציין  ,שמסורות אלה אינן נמצאות ברוב קבצי המסורות המוכרים  ,וייתכן שיש בתפוצתן המעטה
כדי ללמד משהו על מידת מקוריותן .

ן

בין משפט עברי למוסלמי

סואא ' ( המוסלמי ואיש החסות שווים בדיני מצרנות ) ;

השאפעי ( נפטר

: ) 475 / 1083

( נפטר

) 239 / 854

או כדבריו של שיראזי

' ותתבת אלשפעה ללכאפר עלי אלמסלם ' ( ומתקיימת

זכות המצרנות של כופר כנגד מוסלמי ) .
במדונה

7ן

77

8ן

כיוצא בזה כותב החכם המאלכי אבן סחנון

:

( קיל ) לאבן אלקאסם הל לאהל

אלימה

שפעה פי קול מאלכ

?

( פקאל ) סאלת

מאלכא ען אלמסלם ואלנצראני תכון אלדאר בינהמא פיביע אלמסלם נציבה
? ( קאל )

הל ללנצראני פיה שפעה

נעם ארי

ילך

לה מהל מא לו כאן שריכה

מסלמא ' ( נאמר לאבן קאסם האם לאנשי החסות יש מצרנות לפי דעת מאלכ

?

( אמר ) שאלתי את מאלכ בקשר למסלמי ונוצרי שהיתה ביניהם חצר בשותפות
ומכר המוסלמי את חלקו האם יש לנוצרי מצרנות בנכס

מוסלמי ) .

לו היה שותפו

?

( אמר ) כן יש לו כמו

9ן

רק אסכולת הלכה סונית אחת  ,החנבלית  ,החזיקה בדעה שאין ליהודי תביעת מצרנות
כנגד מוסלמי  ,כדוגמת דבריו של כרקי ( נפטר

: ) 344 / 945

' ולא שפעה לכאפר עלי

מסלם ואללה אעלם ' ( ואין מצרנות לכופר כנגד מוסלמי ואלוהים הוא היודע

השיעה .

ובשיטה זו החזיקו גם חכמי

) 20 ,

21

בפיהם של אלה המצדדים בהענקת זכות מצרנות ליהודי כנגד מוסלמי נימוקים
שונים  ,חלקם נובעים מתורת המשפט  -כדוגמת ההסבר שנמצא אצל טוסי  ,אצל
עלי בן אבי בכר אלמרגינאני ( נפטר
חזם ( נפטר
17

ראה

18

ראה :

ואחרים

) 456 / 1064

קדורי  ,מכתצר  ,עמ '

:

.

; 110

;

22

, ) 592 / 1196

אבן קדאמה ( נפטר  , ) 620 / 1223אבן

או מנימוקים פרשניים משפטיים  ,כולל ניסיון

כאסאני  ,באאדע ,

 , 5עמ ' ; 16

שיראזי  ,מהלב א  ,עמ '  . 378שאפעי ב ' כתאב אל

סריסי  ,מבסוט  , 13 ,עמ '

. 93

אם ' כלל אינו דן בנושא זה  ,וראה על כך

בהערה להלן  .אף שהשימוש בביטוי ' כופר ' לכאורה אינו כולל את מי ששיך ל ' אהל אלכתאב ' ,
הרי מחברים מאסכולות מסוימות כוללים גם אותם בקטגוריה זו בהקשרים שלפנינו  ,אף שברוב
המקרים נשמרת האבחנה בין כופר לבין יהודי או נוצרי  .ראה למשל  :עבד אלרזאק  ,מצנף  ,עמ '
 , 75שבמסורת אחת מוסר בשם תורי שאין לכופר מצרנות  ,ואילו במסורת אחרת מוסר בשמו שיש

מצרנות ליהודי ונוצרי ולמגוסי  .ייתכן שלחילופי מושגים אלה בספרות המסורת היתה השפעה
על אי הבהירות ההלכתית ועל חילוקי הדעות בשאלת מעמדו של בן החסות .
19

אבן סחנון  ,מדונה  ,כרך

20

כרקי  ,ממתצר  ,עמ '

,4

; 103

עמ '

. 105

אבן קדאמה  ,מגני ,

 , 5עמ ' ; 357

אבן קדאמה  ,אלכאפי

לכאפר עלי מסלם [  ]. . .ותתבת אלשפעה ללמסלם עלי אלימי
לכופר כנגד מוסלמי [ ]. . .
( ב  ,עמ ' ) . 435

:

' ולא שפעה

וללאמי עלי אלימי '  ( .ואין מצרנות

ומתקיימת מצרנות למוסלמי כנגד בן חסות ולבן חסות כנגד בן

21

ראה

טוסי  ,כלאף  ,עמ '

:

אלפקה אלרעא  ,עמ '
ג  ,עמ '

; 45

121

חסות ) .

ובחיבור המיוחס לאמאם אלרעא אבו אלחסן עלי אבן מוסא ,

; 192

( ' ולא שפעה ליהודי ולא נצראני ) ; אבן באבויה  ,מאן לא יחירה

דילמי ( הידוע בכינוי סלאר ) אלמראסם  ,עמ '

; 183

זיד אבן עלי  ,מסנר ,

אלפקה ,

עמ ' , 271

המגביל כלל זה רק לערים שבהן שוכנים ערבים  ' :לא שפעה לליהוד ולא ללנצארי פי מדאאן
אלערב ולטטהם ולהם אלשפעה

פי אלקרי פי אלבלדאן אלתי להם אן יסכנוהא ' ( אין מצרנות

ליהרדי ולנוצרי בערים של הערבים ורובעיהם ולהם מצרנות בכפרים  ,בארצות אשר הם רשאים
לגור בהן )  .וראה דבריו המעניינים של אלמרת א  ,אלאנתצאר  ,עמ ' . 218
22

ראה

:

טוסי  ,כלאף  ,עמ ' 192

ומרנינאני הדאיה

7

;

מגני ,
אבן קדאמה ,
~

ונמי 436

 , 5עמ ' ; 357

אבן חזם  ,מחלי  ,עמ '

; 91 , 89

78

ן

גדעון ליבזון

לפרש מסורת הנמסרת בשם הנביא  ' ,אלגאר אחק באלשפעה מא כאן ' ( השכן הוא
הראוי ביותר למצרנות מה

שיהיה ) .

היו שהחליפו ( או שלפניהם היה נוסח אחר ) את

הביטוי ' מא כאן '  ' -מה שיהיה '  ,שמשמעו לכאורה נוגע להיקף נשוא המצרנות
( קרקע מחולקת או בלתי מחולקת וכיוצא

ל ' מן כאן '  ' ,מי שיהיה '  ,הנוגע

בזה ) -

למעמד המצרן  ,שיכול להיות ' מי שיהיה '  ,כלומר כל אחד  ,כולל ' ימי '  .ייתכן שלפנינו

פרשנות חנפית מגמתית  ,שנועדה לבסס את מעמד ה ' ימי ' בכלל  ,מי שיש לו תביעת
מצרנות כנגד

מוסלמי .

23

הנימוק המרכזי  ,החוזר כמוטיב חשוב כמעט בכל ספרות ה ' פקה '  ,הוא בטעם

שעומד מאחרי המצרנות  .לפי נימוק זה  ,כיוון שהמצרנות נועדה בעיקרה להגן על
המצרן מפני נזק שייגרם לו מקונה זר ובלחי ידוע  ,והיות שיהודים ומוסלמים שווים

בדינים  ,לפי תפיסה זו  ,הרי אין להפלות בין יהודי למוסלמי בהגנה על רכושם  .ויפים
בזה דבריו של קדורי החנפי  ,בן זמנו של הגאון
סואא ' ( המוסלמי ובן החסות במצרנות

[ דינם ]

:

ואלימי

' ואלמסלם

שווה ) .

24

פי אלשפעה

אחד משני ההסברים של

מרגינאני להלכה זו הוא ' ולאנהמא יסתויאן פי אלסבב ואלאחכאם פיסתויאן פי

אלאסתחקאק ' ( היות ששניהם שווים בסיבה [ של המצרנות  ,שהיא הגנה מפני נזק

ברכוש ] ובדינים  ,הרי הם שווים גם בזכות לדרוש
אצל החכם החנפי שמס אלדין אלסרלסי ( נפטר

מצרנות) .

, ) 490 / % 097

ובמפורש יותר נאמר

25

שזמנו סמוך לזמן הגאון

:

'  Dhאהל אליימה אלתזמו אחכאם אלאסלם פימא יריעו אלי אלמעאמלאת ואלאים
באלשפעה מן אלמעאמלאת והו משרוע לדפע אלערר ואלירר מדפוע ענהם כמא הו
23

מסורת זו נמצאת בכמה מקובצי החדיל ( אבן מאבה  ,נסאאי  ,אבן תנבל ואחרים  ,כשלפעמים
מתחלפת בהם הלשון ' באלשפעה ' בלשון ' בסקבה ' שמשמעה קרובה  .ואילו בכמה מקבילות

( תרמסי  ,אבן דאוד ובקבצי חדיר

אחרים ) חסרה כלל הסיפא ' מא כאן '  -ראה  :בבארי  ,שרת ,

עמ '  , 13 , 11ובהערות  .בין השאר  ,נאמר שם  ] . . . [ ' :ופי רואיה " מן כאן " פאן כאנת אלרואיה " מן
כאן " פתאוילה מסלמא כאן או כאפרא  ,חרא כאן או

כבירא  ,פיציר אלחדי

,

עבדא  ,יכרא

כאן או אנתי  ,צגירא כאן או

חגה לנא עלי מן קאל  :לא שפעה ליהודי ולא נצראני '  ( .ולפי גירסה אחת

' מי שיהיה '  ,ואם הגירסה היא ' מי שיהיה '  ,הרי פירושו הוא בין שהיה [ המצרן ] מוסלמי או כופר ,
בין שהיה בן חורין או עבד  ,בין שהיה זכר או נקבה  ,בין שהיה צעיר או מבוגר  ,ותהיה המסורת

ראיה לשיטתנו כנגד מי שסבור  :שאין מצרנות ליהודי ולא

לנוצרי .

)

( עמ '  ) . 14בהמשך נוסף ,

שהגירסה ' מא כאן ' סובלת מבחינה לשונית את המשמעות ' מן כאן '  .וראה גם את הדיון הארוך
של שני הפירושים הנידונים אצל סרלסי  ] . . . [ ' :מא כאן לה מעניאן  :אחדהמא אן אלמראד מן כאן

,

[  ] . . .ואל אני אן אלמראד בקולהמא כאן אי מא כאן אי יחתמל אלקסמה או לא יחתמל אלקסמה '
( ללשון ' מא כאן ' שני פירושים  :האחד  ,שהכוונה ' מי שיהיה '  ,והשני  -שהכוונה בדבריהם כאן
מה שיהיה  ,כלומר  ,סובל [ הנכס ] חלוקה או לא סובל [ הנכס ]

חלוקה ) .

( סרלסי  ,מבסוט  ,עמ '

) . 93

מעניין ששאפעי  ,בחיבורו כתאב אלאם  ,כלל אינו מתייחס למעמד בן החסות במצרנות  .ואף
שהוא מביא את החדית ' אלצאר אחק באלשפעה מא כאן '  ,ומביא עליו כמה פירושים  ,אין
הפירוש שלנו ' מן כאן ' מצוי אצלו  .לפי מסקנת סרלסי שם  ,הוא פוסק בעקבות הפירוש ' מן כאן ' ,
כלומר יש תביעת זכות מצרנות גם ליהודי כנגד מוסלמי  .וראה אצלו גם בעמ '

: 99

'[ . . .

]

ואלמסלם ואלכאפר פי חק אלשפעה סואא לאנה מן אלמעאמלאת ' ( והמוסלמי והכופר בעניין
זכות המצרנות שווים היות שהיא מדיני המשא

ומתן ) .

וראה את הסברו

24

קדורי  ,מלחצר  ,עמ ' . 110

25

מרגינאני  ,הדאיה עמ '  , 436והסבר דומה אצל סרלסי  ,מבסוט .

.

שם .

בין משפט עברי למוסלמי

ן

79

מדפוע ען אלמסלמינ  ( ' .מפני שאנשי החסות מתחייבים בדיני המוסלמים במה
שקשור להלכות משא ומתן ותביעה במצרנות היא מענייני המשא ומתן והיא נקבעה
כהלכה להגן מפני הנזק ויש להגן עליהם מפני הבזק כמו שיש להגן על המוסלמים

מפניו ) .

26

לכן

סריסי

אף משווה בין ' דמי ' לבין מי שמעמדו ' מסתאמין ' ( מי שקיבל

רשיון לגור באופן זמני בטריטוריה

מוסלמית ) :

' ואלחרבי אלמסאתמן פי ומב

אלשפעה לה ועליה פי דאר אלאסלאם סואא במנזלה

אלימי

לאנה מן למלה

למעאמלאת והו קד אלתזם חכם אלמעאמלאת מדה מקאמה פי דארנא פיכון במנזלה

אלימי

ילך

פי

' ( שדין מי שקיבל רשות להתגורר בטריטוריה מוסלמית בקשר לחיוב

המצרנות כנגדו ולטובתו כשהוא בשטח מוסלמי שווה לזה של בן חסות היות והיא
בכלל דיני המשא ומתן והוא כבר התחייב בדיני המשא ומתן בעת שהותו בשטח

בזה ) .

מוסלמי והוא במעמד בן חסות

רק לגבי מצרן שהוא ' מרתד '  ,כלומר מי

27

שהמיר את דתו מהאסלאם לדת אחרת  ,סרלסי קובע שאין לו זכויות במצרנות ; את
הסיבה לכך הוא תולה בהעדר הטעם של ' מניעת נזק '  ,שהוא מטרת המצרנות באשר

ל ' מרתד '  .לשיטתו  ,הטעם של מניעת נזק אינו חל על ' מרתד '  ,מאחר אין סיבה

שההלכה המוסלמית תגן על מי שפרש ממנה  ,וכלשונו  ' :תמ אלקיאא באלשפעה
לדפע אלירר ען אלשפיע ואלמרתד ילחק בה כל רר פלא ישתגל אלקאעי בדפע
במצרנות כדי להגן על המצרן מנזק
אלערר ענה מא לם יסלם '  ( .מפני שפוסקים
~
והממיר דתו ידבק בו כל נזק ולא יתעסק השופט בהגנתו מפני נזק כל עוד לא

התאסלם ) .

28

ואם התאסלם לאחר מכן  ,לאחר שהקאצי כבר ביטל את מצרנותו  -הרי

כבר איבד את זכות המצרנות  ,כלשונו של

סריסי

:

' לאן אלאבטאל מן

אלקאיי

צחיח

עלי וגה אלא ראר וחרמאנה אלרפק אלשרעי '  ( .היות שביטול השופט תקף מהטעם

של גרימת נזק~ [ לממיר את דתו] ולשלול ממנו את ההנאה של לפנים משורת הדין .
גם בפי אלה שמתנגדים לתת זכות מצרנות ליהודי מספר נימוקים  .מעניין במיוחד
)

29

הוא הנימוק שבפי אבן אבי לילא  ,אחד מחכמי עיראק הקדומים ובן דורו המבוגר של
אבו

חניפה .

26

סרלסי  ,מבסוט  ,כרך

לשיטתו  ,אין לתת זכות מצרנות
 , 13עמ '

. 93

בהמשך משורה סרכסי בין מוסלמי לבין בן חסות בדין מצרנות ,

כאשר שניהם נמצאים מחוץ לטריטוריה מוסלמית

לחרב פאן כאן אלשפיע מסלמא או
אלמסלם

ואלימי

ל ' ימי

'  ,כיוון שזכות זו היא לפנים

ימיא

:

' ואן כאן אלמשתרי מע אלשפיע פי דאר

פדכל דאר אלחרב פהו עלי שפעתה אלא עלם לאן

מן אהל דאר אלאסלאם פדכולה דאר אלחרב גיבה מגה וגיבה אלשפיע לא

תבטל שפעתה אלא לם יכן עאלמא

[. .

 ( ' ] .ואם

היה הקונה יחד עם המצרן בשטח שאינו מוסלמי ,

הרי שאם היה המצרן מוסלמי אר דמי ונכנס לטריטוריה שאינה מוסלמית שמתקיימת לו זכרת
המצרנות אם ידע  ,ואילו המוסלמי והדמי שייכים לטריטוריה המוסלמית  ,וכניסתו לטריטוריה
שאינה מוסלמית היא רק העדרות [ כלומר מהשטח

המוסלמי ]  ,והעדרות

המצרן אינה מבטלת את

27

מצרנותו אם לא ידע עליה [  ( ] . . .סרוסי  ,מבסוט  ,עמ '
סרלסי  ,מבסוט  ,עמ ' . 173

28

סרלסי  ,מבסוט  ,עמ '  172ואילך .

29

תירגמנו ' רפק אלשרעי ' ' לפנים משררת הדין '  ,אף שאין ביטוי זה זהה ל ' ועשית הישר והטוב '

) . 173

המציין באופן כללי לשיקוליך שביושר  .אלא שאין לתת לתרגומנו משמעות מילולית ויתכן
שמשמעותו קרובה גם להלכה שביושר .

ן

80

גדעון ליבזון

משורת הדין  ,נלא צריך שיהנה ממנה מי שמכחיש את הדת המוסלמית  .ואלה דבריו

' אלאים

באלשפעה רפק שרעי פלא יהבת למן הו מנכר

להיה

:

אלשריעה '  ( .תביעה

במצרנות היא לפנים משורת הדין ואינה מתקיימת למי שמכחיש דת זו [ הדת

.

המוסלמית] )

30

חכמי האסכולה התנפית דחו כאמור את שיטת אבו לילא  ,וסריסי

מציין שההלכה כאן היא לפי פסיקתו של

שריח  ,שעליה סמך הכליף עומר  :יש

מצרנות ל ' ימי ' כנגד מוסלמי  .אבו לילא מנמק שהמצרנות היא ' רפק שרעי '  ,כלומר
ענין שביושר ( כפי שתירגמנו )  ,ונימוק זה קרוב מאד לנימוק המצוי במפורש בתלמוד

אודות שלילת זכות המצרנות כשהקונה הוא גוי  ,ובמכללא כשהמצרן הוא גוי ' :גוי

ודאי לאו ועשית הישר והטוב הוא '  .ייתכן בהחלט שההקבלה בין שיטתו של אבו
לילא לבין ההנמקה תלמודית אינה מקרית  ,ושאותו חכם מוסלמי ידע משהו מן
המקובל אצל שכניו היהודים

באותו מטבע משפטי .

;

ייתכן שאף הכיר את ספרות התלמוד  ,והשיב להם

בכל אופן לא מצאתי שביטוי זה רווח בספרות ההלכה

המוסלמית  ,ולפי שעה  -אבו לילא הוא המקור היחיד להקבלה

זו .

.

ד לשאלה ההדדיות בין השיטוה
נאסור  ,רוב אסכולות ההלכה הסוניות  ,ובמיוחד ההלכה החנפית  -שאליה בעיקר

היו קשורים גאוני בבל  -אימצו ברובן את הגישה הליברלית ביותר  ,שלפיה מעמדו
של היהודי זהה למוסלמי בכל הקשור להלכות מצרנות  .גישה זו נבעה בעיקר ממטרת
המצרנות  ,כפי שתפסו אותה חכמי האסלאם  ,שבאה להגן על המצרן מפני שכן בלתי
קרוא

;

בעניין זה  ,לדעתם  ,לא שונה מעמדו של היהודי משל שכנו המוסלמי  .אלא

שאין להתעלם גם מחסרונה של עמדה זו ביחס ליהודי  ,שהרי כשם שהיא העניקה לו
זכות לתבוע מצרנות מקונה מוסלמי  ,היא גם העניקה למוסלמי זכות לתבוע מצרנות
ממנו  :השוויון ביניהם פועל לשני הכיוונים  .י 3ייתכן שהשוואת מעמדם פוגעת  ,בסופו

של דבר  ,יותר ביהודי או בקהילה היהודית  ,מאשר פועלת לטובתו  .בכך למעשה אין

משוואה זהה בין הדין התלמודי לבין הדין המוסלמי  :לפי הדין התלמודי  ,אין כאמור
למצרן הגוי לתבוע מצרנות מיהודי  ,שהרי גוי ' לאו ועשית הטוב והישר

הוא '  ,ואילו

לפי הדין המוסלמי  -יהודי יכול לתבוע מצרנות ממוסלמי  .וכן להיפך  :לפי דין
התלמוד  ,אין למצרן יהודי לתבוע מצרנות מקונה גוי  ,מאותו טעם ש ' גוי לאו ועשית
30

מובא אצל סרבסי  ,מבסוט  ,עמ '  . 93מעניין שאבו לילא חולק כאז על הרבה מחכמי עיראק
הקדומים  ,ושיטתו אף נדחתה בידי חכמי האסכולה החנפית שלאחריו  .אף על פי כן אין נושא זה

נזכר ברשימת המחלוקות שבינו לבין אבו חניפה בחיבור ' א ~ תלאף אבו חניפה ואבן אבו לילא ' ,
וייתכן שגם אבו חניפה עצמו החזיק בשיטת אבו לילא  ,אם כי אין כל סימוכין אחרים
31

לכך .

בהלכה המוסלמית אף נקבע  ,שאם דמי קונה מקרקעין ומשלם בתמורה ביין או בחזיר  ,האסורים

למוסלמי  ,והמצרן הוא מוסלמי  -הרי כשבא המצרן המוסלמי לשלם בעבור הנכס אינו משלם
במה ששילם הקונה  ,אלא כשווים  .ראה למשל אצל קדורי  ,מכתצר  ,עמ ' . 114

בין משפט עברי למוסלמי

הטוב והישר הוא '

;

ן

8%

ואילו לפי דין המוסלמי  ,מצרן מוסלמי יכול לתבוע מצרנות

מקונה יהודי  .רק לפי שיטת המשפטן אבו לילא ניכרת כאמור הדדיות מסוימת בין

השיטות  ,גם בהלכה וגם בטעמה  :לדידו מצרן יהודי אינו יכול לתבוע מצרנות מקונה
מוסלמי  ,כיוון שיהודי אינו נכנס למסגרת של ' רפק אלשריעה ' ( לפנים משורת הדין ) ,
וזאת בדומה להלכה היהודית המקבילה של לפנים משורת הדין  ,או של ' ועשית הישר

והטוב ' .
אולם השאלה המעניינת היא  ,האם המעמד השווה שנתן המשפט המוסלמי
ליהודים ולמוסלמים השפיע  ,במידה כלשהי  ,על מסורת ההלכה של הגאונים לגבי
זכויותיהם וחובותיהם של מוסלמים בהלכות מצרנות בכלל  ,ולגבי בני מצר
מוסלמיים בפרט  .לשון אחר  :האם יחסו החיובי של המשפט המוסלמי לזכויותיהם
של יהודים בתחומי המצרנות שינה בתקופת הגאונים במשהו את ההלכה  ,שאין דין

בר מצרא לגוי  .שאלה זו מקבלת משנה תוקף על רקע האמור למעלה  ,שיחסי השכנות

והקירבה בין שתי השיטות הולידו גם זיקה בדיני מצרנות מסוימים  -הן בגופי

הלכות והן בשימוש במטבעות לשון משפטיות ובדרך הניסוח  .יש להדגיש שהזיקה
הזו נגעה בעיקר בשאלות

מעשיות  ,בעוד שהשאלה שלפנינו נוגעת גם בשאלת

המעמד המשפטי של המוסלמי בתפיסתם של גאוני

בבל .

עיון בחיבורו של רשב " ח מראה שהוא משיב על שאלה זו בשלילה  .למרות
ניסיונות רבים של רשב " ח לקרב את ההלכה המוסלמית להלכה היהודית  ,וחרף

העובדה שהוא נוטל מן המוסלמים את הנמקתם להלכות מצרנות  -המביאה אותם

לגזור גזרה שווה בין יהודי למוסלמי  -אין רשב " ח מושפע מעמדה זו  ,ואין הוא
משווה את מעמד המוסלמי ליהודי  .ואלה דבריו

:

 . . .פנקול אלאן אן וגוב אלשפעה לא יעלם בדליל אלעקל ואנמא וגבת לורוד
אלשרע בהא ואדא כאן הדא הכדי פיגב אן תכון אלשפעה ואגבה פי מא ורד
אלשרע באיגאבהא פיה דון גירה נעני בדלך אלקרקעות דון

אלמטלטלין .

( ונאמר שחיוב המצרנות לא נלמד בראית השכל אלא מתחייב משום שההלכה

אמרה זאת  .ואם כך הוא הרי ראוי שהמצרנות תתחייב במה שחייבה ההלכה בו
ולא בזולתו כוונתנו בזה לקרקעות ולא

למטלטלין .

)

32

לאחר דברים אלה באשר למקור חיוב המצרנות ונימוקה  ,רשב " ח מוסיף את הטעם
החוזר ונשנה בכל ספר הלכה מוסלמי להסבר הלכת המצרנות  ,שבו נימקו את הענקת

זכות המצרנות גם ליהודים  .וכך אמר

:

וקד יעמל בוגובהא באלכוף ממא ידכל עלי אלגאר ואלשריך פי מא וקע עליה

32

עמ '

3

בכתב היד  .אלה אגב אותן ההנמקות המשפטיות שנמצאות גם בספרות המוסלמית  ,ולא

נדון בהן במסגרת זו .

52

גדעון ליבזון

ן

אלביע ואלהבה מז אלירר ואלאיי

בגואר אלמשתרי ואלמוהוב לה או בשרכתה

חלד

קול אלקדמא ען אלבאיע עלי גוי פי נואר

והו תעליל סאיג מתגה יקוי

ישראל שמותי

ודאל משמתען

ליה עד דמקבל עליה כל אתסא דמאטי ליה

מחימתיה .
( וכבר נוהגים בחיובה מפחד סמה שלבוא על השכל והשותף במה שתל עליו
המכר והמתנה מנזק ופגיעה בשכבות הקהה ומקבל המתבה או בשותפותו והוא
הסבר מתקבל  ,מסתבר  ,תומכים בזה דברי חכמים בדבר מוכר לגוי בשכנות
ישראל שמותי ודאי משמתינו ליה עד דמקבל עליה כל אתסא דמאטי ליה

מחימתיה .

)

33

כלומר  ,רשב " ח משתמש בהנמקה להלכת מצרנות  . ,שאיבה מפורשת בתלמוד  ,אבל
הודגשה אצל המוסלמים

:

השש מתק ופגיעה כמצרן  .הגם שלשונו ומגבתו ? הים

לאלה שבחיבורים המוסלמיים בני זמנו  ,הרי מטרתו הפוכה

:

המוסלמים השתמשו

בנימוק של מניעת נזק כדי להגן על כל פרט  ,ביז אם הוא מוסלמי בין שהוא יהודיו
ואילו רשב " ה משתמש באותו נימוק דווקא כדי למנוע שווייך ביל יהודים לבין
מוסלמים  .רשב " ה נשאר נאמן כאן לדיל התלמוד  ,המבדיל בין גוי לביל יהודי  ,ואינו
מושפע מקביעת השוויון בהלכה המוסלמית  .לתר על כל  ,רשב " ח עוסק במפורש בכך ,

שיש להימנע מלתת תביעת זכות מצרנות למצרן גוי כנגד יהודי  -אף שעניין זה לא
נאמר במפורש בתלמוד

:

ואלוצף אלג ' אן יכון אלמגאור אלמאלד

אליי

יסתחק אלשפעה במגאורה

מלכה ללמביע ואלמוהוב לה באחריות מתדינא בדיז

ישר ' ( = ישראל ) פאמץ

אן יכון גוי פאן אלשפעה ניר ואגבה לה עלי ישראל לקולה זבין

לגוי . . .

( והתואר השלישי שיהיה השכן בעל הקנין אשר ראוי לדין המצרנות מפני
שכנות קניינו לנכס הנמכר והניתן מתבה באחריות אדוק בדת ישראל אבל אם
הוא גוי הרי אין לו זכות מצרבות כנגד ישראל מפני דבריהם זבין

ה  .לפשר עמדה רשב " ח בדיו
כל שהעלינו מיחסו של

מצרנוה לגול

רשב " ח למנהג הסביבה ולהלכה המוסלמית במחקרינו

הקודמים  ,מהדוגמה בראשית מאמרנו ( חילופי קרקע

33

כתב

היד  ,עמ '

.3

לגוי . . .

)

34

בקרקע )

ומדרך הנמקתו את

הנימוק של חשש מנזק ופגיעה נזכר בתלמוד  ,אבל רק כקשר לעסקאות

שמעורבים בהן גויים  ,ואף זאת במקרה שייגרם נזק  -אבל לא כסיבה כללית להלכת מצרנות .
יחד עם זאת  ,הנימוק שניתן אינו סותר את הטעם שיכול לעמוד מאחרי ההלכה
34

עמ ' 7

של כתב היד .

התלמודית .

ן
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83

זכות המצרבות  ,מטלא למסקבה  ,שרשב " ח משתדל לקרב את ההלכה היהודית  ,ככל

שביתן  ,למנהגי הסביבה  -ואפילו אם איל סימוכך לכף בדיז התלמוד  .ואילו כאל ,
רשב " ה מהזיק בדיל התלמוד  ,ואף מרהיב את פרשבותו  ,כדי לא לתת לגוי זכות
מצרבות  ,בניגוד לדין המוסלמי  .לכאורה היה רשב " ה יכול למצוא ביסוס פרשני

לסטייה מדין התלמוד אילו היה מבהיל בין גוי שהוא עובד עבודה זרה ( שבו דן

התלמוד ) לביל מוסלמי שאינו עובד עבודה זרה  -כפי שעשה הרמב " ם מאוחר
יותר - 35אבל הוא אעו רומז כלל על אפשרות כזו  .גם עובדת התחשבותו של
הדיז
המוסלמי באינטרס של היהודי אינה מביאה את רשב " ה לסטות מדין התלמוד  .לפיכך
מעביין לבחון את דרכו של רשב " ה כאן .
ראשית יש להדגישי שכל הלכות מצרנות אעל מבוססות על הדין  ,אלא הל הלכות

של לפבימ משורת הדץ  , -ועשית הישר והטונז '  .גוי אעו בכבס למסגרת
שכבר קבע התלמודי ולכן
מפורש בתלמוד

;

אלן רשב " ה מעגנתן להכביסו

, 17

כפי

אליה אפילו בדבר שאיבו

שלכאורה היה ביתן בו לקרב את ההלכה למבהג

המקום .

ואף

שהבמקת רשב " ה לזכות המצרבות השאולה מהספרות המוסלמית  -השש למביעת

בנק  -רחוקה במידת מה מההסבר המקורי של התלמוד ( לפנים משורת הדין ) ,

רשב " ה בשאר באמן לדין התלמוד " שגוי אעו בכבס למסגרת הישר
;

והטוב .

זאת ועוד  .רשב " ה מכביס לקטגוריה של גוי גם את המשומד  ,כדבריו  :ואלמשומד
אלדי לא ימכנה הפץ אלסבת טאהר הכמה חכם אלגוי פי דלף ופי גירה  ' .והמשומד

לשמור את השבת בפרהסיא דינו כדין הגוי בזה ובזולתו '  .כאסמכתא הוא
ן
שאיבו יכולו
מביא את סוגיית הבבלי ' חוץ מן המשומד לנסק יין ולהלל

שבת בפרהסיא ' .

36

ייתכן

שרשב " ה מתייחס כאן למשומד  ,כיווז שגם הכמי המוסלמים דבו בשאלה זו ואף הם
בהגו לשלול את זכות המצרנות ממי שעוזב את הדת המוסלמית

:

סרלסי  ,מאוהר

במקצת מרשב " ה  ,דן ב ' מרתד ' המוסלמי בהקשר זהה  .אמבם לא מצאתי דיון מפהרש
אצל חכמי המוסלמים קודם זמנו של סרלסי  ,אבל ההבהה שכף נהגו לדון גם לפניו
אתה השערה רהוקה  .מכל מקום  ,בדיון של רשב " ה יש גם הידוש מסוים  ,משום
שבדרך כלל הגאת " ם דנים בשאלות של משומדים בעיקר בהקשר של ריבי אישות

ומשפחה ( בישואץ וגירושין ייבום והליצה וכו '  ,וכן בירושה שקשורה לריב "
;

-

משפחה )

ואילו כאן  ,הדיק במשומד הוא בתהום ממוני גרידא  .לפי רשב " ה  ,אין משומד

רשאי להבות מזכויות ממהיות מאחר שאינו ראוי להיכלל במסגרת הדין של הישר
והטוב  ,כמו גוי  ,ולכל יש לשלול ממבו את הזכות הממהית המיוהדת שנהנה ממנה

35

וכידוע

היו בין הגאונים שפסקו שאין המוסלמים נחשבים עובדי עבודה זרה  .ראה תשובת

הגאונים ( ווייס  ,שרידים מהגניזה  ,עמ '

צה ) :

' הני ישמעאלים דלית להון צלמים לעבודה זרה ולא

מהרו דקא פלחי אלוהים אחרים  ,סובא קא מקלין רבנן במיליהון  :ונראה שבשיטה זו תפס אף רב
האי גאון

;

ראה ספר האשכול  ,ח " ב  ,עמ '  . 74על עמדות הגאונים בשאלה זו ראה לאחרונה

שלוסברג  ,רס " ג  ,עמ '
36

עיררבין סט

.

ב.

. 34

ן

84

יהודי .
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תפיסה זו משתלבת עם הנטייה השוררת בקרב הגאונים להטיל סנקציות

ממוניות על משומדים  ,אף שלצורך דיני אישות הם לא הכירו בשוני של מעמדם כלפי
תוקפו המשפטי של הדין האישי

היהודי .

37

הסבר נוסף לדרכו של רשב " ח נעוין בעובדה  ,שגם לפי דין התלמוד זכותו של קונה
גוי ממילא אינה נפגעת  ,שהרי אין תובעים את הגוי בתביעת מצרנות אם הוא קנה נכס
מקרקעין  ,ולכן לא מתעורר הצורך בפרשנות

אחרת .

ייתכן שניתן להסביר את שיקולו של רשב " ח בדין המוסלמי  :עמדתו נובעת מן
ההנחה  ,שהמצרן המוסלמי נוהג ממילא לפי הדין המוסלמי  ,וכל שינוי מדין התלמוד
במעמד המצרן הגוי לא ישפיע באופן מעשי על זכויותיו ולא יקפחם  ,אלא רק ישמש

כהצהרה רשמית לטובתו  -מה שמאפשר לרשב " ח לעמוד על הדין התלמודי  .גישה
זו לא היתה התגרות בסמכות המוסלמית ובמערכת חוקיה  .גם מניעת זכות מצרנות
מיהודי כשהקונה גוי שהוא דין התלמוד היתה למעשה לטובתו של הגוי וכל נסיון
להשוות בין יהודי ומוסלמי  ,למרות ההקבלה שהיתה נוצרת בכך עם ההלכה
המוסלמית  ,היה

פוגע בסופו של דבר במוסלמי  ,ולפיכך לא היה בוודאי מקום לשינוי .

ההתנגשות בין הדינים מצטמצמת למעשה בעיקר למקרה שהמצרן הוא גוי  ,שלפי דין
היהודי הוא אינו יכול לתבוע ישראל אחר  ,ואילו לפי הדין המוסלמי הוא יכול
לתובעו  .בסופו של דבר  ,הדין התלמודי אינו פוגע כל כך בגוי כמו שהוא מגביל את

היהודי עצמו ; בנסיבות כאלה אין זה מן ההכרח להתחשב דווקא בדין המוסלמי  .גם
נטייתו של רשב " ח לקרב לפעמים את הדין היהודי לדין המוסלמי או למנהג
המוסלמית קשורה בעיקר לדרכי קביעת כללי המשפט וניסוחם  ,מבלי שתהיה בה
סתירה לדין

התלמוד .

מכאן עולה  ,כי אף שהדין המוסלמי איפשר ליהודים לנהוג בחופשיות בעסקות
מקרקעין  ,כולל בתחום המצרנות  ,לא גמלו להם הגאונים בהדדיות ובאותה מטבע
משפטית כדי להכיר בזכותו של המצרן המוסלמי לתבוע מצרנות מקונה יהודי  .גם

גאונים אחרים  ,נוסף על רשב " ח בחיבורו  -כפי שעולה מתשובותיהם  -נשארו
נאמנים לדין התלמוד  ,ולא התפשרו כלל על עניינים הנוגעים לסיכון שביצירת חיי
שכנות קרובים בין יהודים לבין מוסלמים  ,כפי שמשתקף ביחסם להלכות

כדוגמת תשובתו של רב יוסף גאון
ועומד אחד למכור חלקו לגוי

ליה ' .

39

37

ראה למשל

[. . .

' חצר של שנים שחלוקין ויש מחיצה ביניהם

:

]

מצרנות .

ומשמתינן ליה עד דקביל עליה פסידא דמאטי

הגאונים הקפידו בתחום זה עד כדי כך  ,שגם במקום שלא נמצא קונה

כץ  ,ישראל שחטא  ,עמ ' . 257

גם בענייני ירושה ביססו הגאונים את הכלל שמומר אינו

יורש  ,הלכה שאינה נזכרת במפורש בתלמוד  -ראה  :עיר שי  ,מומר  ,עמ '  435ואילך  .גם בחיבור
אחר של רשב " ח  -חובת הדיינים  -הוא משווה בין גוי לבין מומר ; ראה  :גרינבאום  ,פירוש ,
עמ '

. 55
ואילך .

38

ראה למשל ליבזון  ,ערבות לגוף  ,עמ '

39

שערי צדק  ,דף ל ע " ב  ,סימן יב  .על תשובה זו ומקורות נוספים  -ראה  :ליבזון  ,מצרנות  ,הערה

121
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85

לגוי .

מישראל  ,ואפילו אם המוכר עני  ,היו מהם שאסרו על מכירת נכס מקרקעין

40

ניכרת כאן נטייה שלא להתחשב בדין המוסלמי בקביעת זכותו של המצרן

המוסלמי  ,אף שהגאונים  -ובעיקר רשב " ח  -לעתים מושפעים מהמוסלמים
בענייני מצרנות אחרים  ,ולמרות התחשבותו של הדין המוסלמי בזכות היהודי
למצרנות  .כאן בענין זכותו של מצרן גוי מצאנו שהגאונים החזיקו בדין התלמוד  .אבל
ניתן להצביע על עניינים אחרים שבהם הגאונים מתחשבים בדין המוסלמי  ,ובעטיו

הם משנים את ההלכה התלמודית  .כך למשל נטו הגאונים לאסור הלוואה בריבית
למוסלמי  ,אף שדין התלמוד מתיר הלוואה בריבית

לגוי .

ן4

רב עמרם  ,גאון ישיבת

סורא במאה התשיעית  ,פוסק שמותר לקחת אבק ריבית ממוסלמי  ,ומכלל הן אתה

שומע שאסור לקחת ממנו ריבית קצוצה .
אף שהדבר ברור  ,וכך גם עולה מדבריו המפורשים של רב האי גאון .
42

רב עמרם אינו מפרש שמדובר במוסלמי ,
43

אף שניתן אולי

להיתלות בספרות חז " ל ובדברי הגאונים שקדמו לרב האי בדבר יחס מיוחד לגוי

בהלוואה וריבית  ,הרי ההנמקה שנותן כאן רב האי ( ' יש בדבר חלול השם ' ) היא

ייחודית .
את גישת הגאונים  ,ובהם רב עמרם ורב האי  ,לגבי הלוואה בריבית למוסלמי ניתן

לתלות בעובדת איסורה של ריבית לפי ההלכה המוסלמית  .אפשר שגישתו של רב האי
נובעת לא רק מהמסורת המשפטית של הגאונים שקדמו לו ומהרצון לנהוג במוסלמים
לפי הלכתם האוסרת הלוואה בריבית  ,אלא גם מהערכתו החיובית את המוסלמים
בכלל  .הערכה זו ניכרת גם בעניינים אחרים  ,כדוגמת דבריו המאלפים בחיבורו על
המקח והממכר  ,לפי המקור הערבי שפירסם ש ' אברמסון  ' :פהאולי אלמסלמון אכתר
אשפאקא עלינא ואכתר חראסה לנא ' ( ואלו המוסלמים הם הדואגים לנו ביותר

והשומרים עלינו ביותר ) .

40

ראה

:

44

לפנינו אפוא נושא  ,שבו ניכרת התחשבות הגאונים בדין

לוין  ,אוצר הגאונים  ,סימן רצג  ,והשווה עם סימן שא  ,באשר להשכרת נכס לגוי  -שאף

זאת אסרו  ,וראה דברינו  :ליבזון  ,מצרנות  ,הערה

. 12
סולוביציק  ,כלכלה  ,עמ '

41

על גישת אמוראים להלוואה בריבית לגוי  -ראה

42

ואלו דבריו  . . . [ ' :והני מילי ברבית קצוצה דאסור להלוות גוי ברבית אבל אבק רבית כגון זוזי

:

, 17

. 20

בפירי ופירי בזוזי ~וכסף בזהב וזהב בכסף שמתירין הן בדיניהן להלוות זה את זה אף אנו מתירין
להלוות [  . ' ] . . .ראה שערי צדק  ,דף מ ע " א  ,סימן כ  .והשווה עם תשובת הגאון בשערי צדק ( דף לה

ע " ב סימן ז )  ,שבה נשאל הגאון ' בר ישראל דיהב ברביתא לגוי שרי או אסור  .אית רשותא
לשמותיה או לא '  ,והוא משיב
43

:

' הכין חזינא דרבית דגוי קילא וליכא לשמותיה

[ . ' ]. . .

' ולא הותר אדם בריבית גרי אלא בגוים שראוין כי מותר להן ליחן וליטול בריבית אבל באלו

הישמאעלים שאוסרין אותו בדתן אסור להלותן בריבית ואפילו תל ( תלמיד ) חכ ( חכמים ) כי יש
בדבר חלול השם '  .ראה  :אגמתי  ,פירוש לבבא מציעא ע ע " ב  ,עמ ' 118א ; ולאחרונה  :גרונר ,

.

תשובות  ,עמ ' עו  .על יחסו של רס " ג במיוחד והגאונים בכלל לשאלה זו ראה שלוסברג רס " ג ,
עמ '
44

. 36

ראה  :אברמסון  ,מקח וממכר  ,ב  ,עמ ' תתתקנ  .והשווה עם דברי הגאון לגבי מהימנותם של עדים
מוסלמים  -ראה  :הרכבי  ,תשובות הגאונים  ,סימן רעח  ' .והמדינה הזאת שאנו עכשו בתוכה
והיא בגדאד אין מקבלין בערכאות שלגויים אלא עדים פקחים וגדולים ועשירים שלא עלה

עליהם גזל ולא דברי שקר ולא דברי שוא ושמצויינין בדתם ושנקראין אלמעדלין '  .ראה גם  :אסף ,

56

ן

גדעון ליבזון

המוסלמי בבואם לפסוק בעביין שמעורבים בו מוסלמים  .אף שתקדים מחייב איז

כאל .

אכל  ,ביתן להצביע על הבדל ביל תחום המצרבות לבין תחום הריבית  ,שהרי במצרבות
ממילא יכול המוסלמי  ,לפי דינו  ,לתבוע את ישראל  ,והכרה במעמדו כמצרז איבה
מעלה ואיבה מורידה ; ואק כן הדבר בהלוואה בריבית שכופין על המוסלמי בעת דוחק
כלכלי  -מעשה שאסור אף לפי דתו .

ו  .סיכום
בראה שדרכו של רשב " ח בפירוש המצרבות נעוצה כמערכת היחסים בין להודי לבין
גוי  .כמקום שהזיקה ביביהם עלולה להעמיד בסכנה ממשית את המסגרת החברתית
של הקהילה היהודית  ,לא הושפעה ככל הבראה שיטת רשב " ח משיטת המשפט
המוסלמית  ,ובהכרת זכותו של מצרז מוסלמי טמירה סכנה מעין זו  .לפיכך נשאר
רשב " ח באמן לעיקרון שלפיו הגף אינו נכלל במסגרת ועשית הלשר והטוב  ,השמורה
רק ליהודי .
ומכאן שכפיפות היהודים לשלטכן המוסלמי  ,השכבות ביל מוסלמים לבלן יהודים
והצקה בין שתי השיטות בגופי הלכות של מצרבות  ,שהתפתחה בתקופת הגאתימ ,

והתחשבותם של הגאונים לעתים בהלכה המוסלמית  -כל אלה לא השפיעו על

הגאונים לסטות מדין התלמוד לגבי זכויותיו של המוסלמי במצרנות  .דרכם ? ו נטועה
היתה כבראה גם בשאיפתם לשמור  ,ככל הניתן  ,על הפרדה פיסית וחברתית ביל
מוסלמים לבין " הודים  ,עד כמה שהדבר היה תלוי בדיל היהודי ובנציגיו המוסמכים

 -גאוני

בבל .

45

תשובות הגאונים  ,עמ '

. 75

רב האי אף נמנה עם הגאונים שפסקו שאין המוסלמים נחשבים

לעובדי עבודה זרה ( ראה הערה  35לעיל ) .
45

על הפרדה בין שכונת היהודים לשכונת מוסלמים ראה תשובת הגאון אצל אסף  ,תשובות  ,תרפ " ז

סימן נא  ,הנמשך בעקבות התלמוד ( עבודה זרה כא  ,ע " א ) וקובע ' וכי קאמ ' ר ' אמי אליב ' דר ' יוסי
ובלבד שלא יעשם שכונה מצוה היא וכמה דיכיל אדם ועביר הכין [ שפיר ] אבל להשמע דבר זה
למלכות שאנו תחתיהם לא חזיזן למעבד הכין  ,דאינהו טפי יבלי שלא יעשו אותנו שכונות ומשום
איבה חיישינ ' ולא מודעינן הכין למלכות ' .

ן

בין משפט עברי למוסלמי

?5

הפניהם  -יבליוגראפיהצ

יעקב אבן אבראהים אבו יוסף אלאנצארי  ,אלתלאף אבו חניפה ואבן אבי לילא ,

אבו יוסף  ,אכתלאף

. 1357

הידראבאד
מצנף אבי בכר עבדאללה אבן מחמד אבן אבראהים אבן עתמאן אבן אבי

אבן אבי שיבה

.

שיבה  ,אלכופי  ,כתאב אלמצנף פי אלאחדית ואלאהאר אלהנד

. 1967

אבן באבויה

מאן לא יח ראה אלפקיה אבן באבויה  ,מאן לא יח ארה אלפקיה  ,אלנגף
. 1378
957 / 8ן /
~
~

אבן חזם  ,מחלי

אבי אבן מהמד עלי אבן אחמד בן סעיד אבן חזם  ,אלמחלי  ,קאהיר 313 / ] 895ן .

שאלות ותשובות

ר ' יוסף אבן מיגאש  ,שאלות ותשובות  ,ורשה תר " ל .

אבן מחגון  ,מדתה

מהנון אבן סעיד אלתנרכי  ,אלמדונה אלכברה  ,בירות

אבן מיגאש ,

אבן קדאמה  ,מגני

 , 1975דפוס

ממהדורת קאהיר . 1323
אבי מהמד מופק אלדין עבדאללה אבן קדאמה אלמקדסי  ,קאהיר

צילום

. 1367 / 1948

אבן קדאמה  ,כאפי

- -

אברהם אב " ד

ספר האשכול לר ' אברהם ב " ר יצחק אב " ד מנרבונא  ,מהדורת אלבק  ,ח " ב

 ,אלכאפי פי פקה אלאמאם אלמבגל אחמד אבן הנבל  ,קאהיר

? . 193

האשכול

ירושלים הרצ " ח .

אכרמסון  ,מקח

ש ' אברמסון  ,חמשה שערים מן ספר המקח והממכר  ,ספר היובל לר ' י " ר

תשמ " ד .

וממכר

סולובייציק  ,ירושלים וניו  -יורק

אגמתי  ,פירוש

ז ' אגמתי  ,פירוש לבבא קמא  ,בבא מציעא  ,בבא בחרא  ,מהדורת י ' לוין לונדון

.

] 96ן .
אור שמה
אסף  ,תשובות תש " ב

אסף .

תשובות תרפ " ז

ביהקי  ,סנן

ר ' שמהר מדויסק  ,אור שמח  ,ניו -יורק תשכ " ד .
ש ' אסף  ,תשובוני גאונים  ,רושלים תש " ב .
 , - -תשובות הגאונים תרפ " ז .

.

אבי

בכר

אלהסין

אבן

עלי

אלביהקי ,

אלכברי ,

אלמנן

הידארבאד

 - ] 925ד93נ 344 - [ 355 /נ .

.

אלחין

בצארי שרה

ברהאן מסאם

גרונר  ,תשובות

כתאב שרח אדב אלקאלי ללכצאף  ,בגדאד . 1397 / 1977 / 8
צ ' גרונר  ' ,קטע תשובות מן הגניזה מהן לגאונים רב שרירא ורב האי '  ,אסופות ,
כ

עמר בן עבד אלעזיז בן מאזה אלמערופ באלצדר אלשהיד ,

( תשמ " ח ) .

גרינבאום  ,פירוש

א ' גריגבאום  ,פירוש הרשב " ח לתורה  ,ירושלים תשל " ט .

דילמי  ,מראמים

המזה אבן עבד אלעזיז אלדילמי אלמלקב בסלאר  ,אלמראסים פי אלונקה
אלאמאמי  ,אלנגף

. 1980

הרכבי  ,תשובות
גאונים

א " א הרכבי  ,זכרון לראשונים וגם לאחרונים  ,ברלין תרמ " ז .

ווים  ,שרידים מהגניזה

מ " צ וויס  ,שרידים מהגניזה  ,בודפשט תרפ " ד  ,דפוס צילום ירושלים תשכ " ט .

וכיע  ,אכבר

וכיע מחמד אבן כלף אבן חיאן  ,אכבאר אלקיאת  ,קאהיר  . ] 366 / 1947במאמר
זה השתמשתי במהדורה שצולמה בבירות ללא תאריך .

זיד אבן

עלי  ,מסגד

זיך

.

אבן עלי אלהסין אבן עלי אבן אבי טאלב  ,מסנד אלאמאם זיר בירות 966ן .

זילברג  ,כך דרכו
של תלמוד

מ ' זילברג  ,כך דרכו של תלמוד  ,ירושלים

טוסי  ,מלאף

אבי לעפר מחמך אבן אלהסין עלי אלטוסי  ,כתאב אלללאף  ,קם ( ללא תאריך ) .

כאסאני  ,בדאאע

עלאא אלדין אם בכר אבן מסעוד אלכאסאני  ,כתאב אלבדאאע אלצנאאע פי

.

תרחיב אלשראאע קאהיר
כץ  ,ישראל שחטא

.

כרקי מכתצר
לוין  ,אוצר

0 - 1909נ9ן . 1927 - 8 /

י ' כץ  ' ,אף על פי שחטא ישראל הוא '  ,בתוך  :הלכה וקבלה  ,ירושלים תשמ " ד .

.

אלקאסם עמר אבן אלהסין מכתצר אלכרקי עלי

חנבל  ,דמשק 964ן .
הגאונים

תשכ " ד .

.

מיהב

אלאמאם אהמך אבן

ב " מ לרן  ,אוצר הגאונים לבכא קמא הלק התשובות  ,ירושלים תש " ג .

88

ן

גדעון ליבזון

ליבזון  ,מצרנות

ג ' ליבזון  ' ,פרקים מספר המצרנות לרב שמואל בן חפני גאון '  ,תרביץ  ,נו

ליבזון  ,ערבות לגוף

( תשמ " ז ) .
 ' - -ערבות

.

לגוף בספר הערבות לרשב " ח בתשובות הגאונים  ,ברמב " ם

ובספרות המוסלמית המקבילה '  ,שנתון המשפט העברי  ,יג  ,ירושלים

ליברמן  ,חוקי

תשמ "ז .

ש ' ליברמן  ' ,משהו על ספרו של יוליאנוס מאשקלון  ,חוקי פלשטינה ומנהגיה ' ,

( תשל " א ) .

פלשטינה

תרביץ  ,מ

מרגינאני  ,הדאיה

עלי אבן אבי בכר אלמרגינאני  ' ,הדאיה  ,שרת בידאיה אלמבתדי '  ,בתוך  :שרח
פתח אלקדיר למחמד אבן עבד אלואחד אלסיואסי אלמערופ באבן אלחמאם ,

קאהיר . 1356 / 1938
מרתצא  ,אנתצאר

אלמרתיא אבי אלקאסם עלי בן אלחסין אלמוסוי  ,אלאנתצאר  ,נגף . 1391 / 1971

סגדי  ,נתף

אבי אלחסן עלי בן אלחסין אבן מחמד אלסגדי  ,אלנתף פי אלפתאוי  ,בגדאד
. 1975 / 6

סולוביצ 'יק  ,כלכלה ח ' סולוביצ ' יק  ,הלכה  ,כלכלה ודימוי עצמי  ,ירושלים תשמ " ה .
סמרקאנדי אבו ליית  ,סמרקאנדי אבו לייט נאצר אבן מחמד  ,כזאנת אלפקה ועיון אלמסאאל
ואלנואזל  ,בגדאד . 1965 - 7
כזנאת
מרכסי  ,מבסוט

מחמד אבן מחמד שמס אלדין אלסרכסי  ,אלמבסוט  ,קאהיר

/ 1915 - 1906

. 1331 - 1334
עבד אלרזאק  ,מצנף

אלצנעאני אבי בכר עבד אלרזאק אבן אבו בכר אבן המאם  ,אלמצנף  ,בירות
. 1396 / 1976

עיר שי  ,מומר
קדורי  ,מכתצר

ומקבילותיה במשפט העברי '  ,שנתון המשפט העברי  ,יא  -יב  ,תשמ " ד  -תשמ " ו .
אבו אלחסין אחמד אבן יעפר אבן חמדאני אלבגדאדי  ,מ ~ תצר  ,מהדורת
מידאגי  ,קאהיר . 1961
מידאני

ראב " ם  ,תשובות

תשובות רבינו אברהם בן הרמב " ם  ,מהדורת ח ' פריימן  ,ירושלים תרצ " ז .

רצא  ,פקה

אלמנסוב ללאמאם אלרצא אבי הלחסן עלי אבן מסה  ,אלפקה אלריא  ,קם
משהד ,

. 1406 / 1986
. 1961

שאפעי  ,אם

מחמד אבן אדריס
אדרים אלשאפעי  ,כתאב אלאם מכתבה אלכלילה  ,אלאזהריה

שיראזי  ,מהדב

אבן אסחאק אבראהים אבן עלי אבן יוסף אלשיראזי  ,אלמהיב  ,קאהיר 1959

שלוסברג  ,רס " ג

א ' שלוסברג  ,יחסו של רס " ג לאסלאם  ,דעת  ,כה ( חש " ן ) .
תשובות גאונים שערי צדק  ,מהדורת

שערי צדק

ר " ח מודעי  ,שאלוניקי

תקנ " ב .

