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שו"ע חושן משפט  -סימן שנו סעיף ב-ג
הגונב ומכר ולא נתייאשו הבעלים (וע"ל סימן שס"ח) ,ואח"כ הוכר הגנב ובאו עדים שזה החפץ שמכר פלוני הוא
גנבו בפנינו ,חוזר החפץ לבעלים והבעלים נותנים ללוקח דמים שנתן לגנב ,מפני תקנת השוק ,והבעלים חוזרים
ועושים דין עם הגנב .ואם גנב מפורסם הוא ,לא עשו בו תקנת השוק( ,טור ס"ד בשם רי"ף ורמב"ם) ואין
הבעלים נותנים ללוקח כלום ,אלא חוזר הלוקח ועושה דין עם הגנב ומוציא ממנו דמים שנתן לו :הגה  -וי"א דאף
בגנב מפורסם עשו תקנת השוק וצריך להחזיר ללוקח מעותיו ,אלא אם כן ידע הלוקח שזה הדבר שקנה גנוב,
שאז צריך להחזיר בלא דמים (טור בשם הרא"ש ור"י) .ואפילו הגנב אין צריך להחזיר לו מעותיו ,דודאי נתן לו
לשם מתנה ,הואיל וידע שאינו שלו וקנאה (מרדכי פרק הגוזל בתרא) .ואם אמר הלוקח :לטובה נתכוונתי ,נאמן
וצריך להחזיר לו מעותיו אפילו בגנב מפורסם ,לכ"ע (מרדכי ותוספות פרק הנ"ל והגהות מיימוני פ"ה דגניבה):
נתייאשו הבעלים מהגניבה ,בין שנתייאשו ואחר כך מכר ,בין שנתיאשו אחר שמכר ,קנה לוקח ביאוש ושינוי
(רשות)( .וי"א דאם נתייאש לאחר שמכר לא קנה לוקח ,דאין יאוש ושינוי רשות קונה אלא אם כן נתייאש קודם
שמכר (טור סימן שנ"ג בשם הרא"ש) ,וכן נ"ל להורות)( ,וע"ל סימן שס"ג) ואינו מחזיר הגניבה עצמה לבעלים,
אלא נותן להם הדמים אם לקח מגנב מפורסם; או אינו נותן כלל ,לא חפץ ולא דמים ,אם לא היה זה המוכר גנב
מפורסם :הגה  -פירוש ,דהרי הבעלים צריכין ליתן ללוקח דמי המקח משום תקנת השוק ,ולכך המותר מדמי
המקח צריך ליתן לו לפי סברא זו ,אלא דיש חולקין וסבירא להו דיאוש ושינוי רשות קונה לגמרי ואין צריך ליתן
לו אפילו הדמים .וע"ל סימן שנ"ג:

שלחן ערוך יורה דעה הלכות רבית סימן קעז סעיף לב
נתן המתעסק מתנה מהמטלטלין של העסק או מהמעות לאחרים ,והביא בעל הממון ראיה ברורה שהם מזה
העסק ,מוציא מידם .אפילו שינה אותם מקבל המתנה או מכרם או נתנם לאחרים או הפסיד חייב לשלם ,והכל
בראיה ברורה.

חוות דעת ביאורים על שולחן ערוך יורה דעה הלכות רבית סימן קעז סעיף לב ס"ק כז
חייב לשלם .עיין ש"ך ס"ק ס' עד אהשני קאי .ויש בדבריו טעות סופר ותיקנו בעצמו בנקודות הכסף [ס"ק ח]
שכצ"ל ,ולפענ"ד גם הפרישה [אות מא] סובר כן היכא שהוא בעין ביד המקבל מתנה השני שצריך להחזירו
בחנם כדמוכח בחו"מ סימן שנ"ו [סעיף ב] ,ומה שכתב דאותו לוקח או מקבל מתנה ברשות לקחו וכו' אהשני
קאי ,ומיירי שאינו בעולם ,ובזה חייב המקבל הראשון לשלם דהמקבל השני בדין קנאו ,עכ"ל בנקודות הכסף.
ועיין מה שהקשה דהא כיון דלא נתייאש בעל העסק יכול לגבות ממי שירצה כמו שנתבאר בחו"מ סימן שס"א
[סעיף ה] דהגוזל לחבירו ונתנו לאחר ואכלו רצה מזה גובה ורצה מזה גובה אף על פי שלא ידע שהוא גזול ,וא"כ
יכול לגבות מהמקבל השני ,והמקבל הראשון פטור לשלם להשני שאין במתנה אחריות .ולפענ"ד נראה דהא
דחו"מ סימן שס"א מיירי שהשני גזלו מהראשון ,אבל אם נתנו לו במתנה ולא ידע שהוא גזול לא מבעיא אם
הפסידו דודאי פטור ,ואפילו אכלו אין צריך לשלם ודאי יותר מדמי בשר בזול כמבואר בחו"מ סימן שמ"א [סעיף
ד] בטבחוהו ואכלוהו דאין משלמין רק דמי בשר בזול משום דיש לומר אלו הוינן ידעינן לא הוי אכלינן בישרא
[סמ"ע שם ס"ק י] ,ומכל שכן כשהפסידו לגמרי .ועוד נ"ל דאפילו דמי בשר בזול לא משלמי במקבל מתנה שלא
ידע שהוא גזול ,דהא ודאי אם נשתנה ביד השני ואח"כ אכלו דפטור ,דהא כיון דאין צריך לשלם רק דמי בשר
בזול מטעם שנהנה משל חברו ,וכיון דנשתנה קודם הרי לא נהנה משל חבירו כלום דכבר יצא מרשותו ,והנאת
אכילה מתחלת לעולם אחר ששינה כדאמר בכתובות דף (ו') [ל] [ע"ב] מכיון דלעסיה קניא ,וכיון דהוא ג"כ אינו
חייב רק אהנאת אכילה קניא מקודם בלעיסה כמו התם .ועוד קשה לי דנטעון להמקבל מתנה השני לקוח.
ואפשר דמיירי בעדים וראה:

ערוך השולחן חושן משפט סימן שמט סעיף א-ב
כבר נתבאר דאין חילוק בין איש לאשה בתשלומי גניבה ואף על גב דכתיב כי יגנוב איש דהשוה הכתוב אשה
לאיש לכל עונשין ולכל דינין שבתורה [ב"ק ט"ו א] ומאי דכתיב איש למעוטי חרש שוטה וקטן שאינם בני דעת
ופטורין מתשלומין אפילו לכשיגדל הקטן ויתפקח החרש וישתפה השוטה רק אם הגניבה בעין או שהחליפו
הגניבה על דבר אחר או מכרוה והדמים בעין מחזירין הקרן להבעלים ואם אין ביכולת להשיג הגניבה עצמה ממי
שהחליפו או מכרו לו מחזירין הדמים או החליפין :אבל אשה חייבת בתשלומין כאיש רק אם היא אשת איש אין
לה במה לשלם דמה שקנתה אשה קנה בעלה אא"כ יש לה נכסים שאין הבעל אוכל פירות ושהתנו כן קודם
הנשואין שלא יאכל פירות ופירי פירות ושאם תמות לא יירשנה כמ"ש באה"ע סי' צ"ב או שאחר נתן לה במתנה
ע"מ שאין לבעלה רשות בהם ושתשלם החוב אבל בלא זה נשאר הקרן והכפל עליה חוב עד שתתאלמן או
תתגרש ותטול כתובתה ותשלם ויקח הנגנב עתה פס"ד שמגיע לו כך וכך ופשיטא שאם הקרן או חלופיו בעין
שמשלמת הקרן מיד.

ב"ח יורה דעה סימן קעז ס"ק כב קונטרס אחרון
וכתב הרמב"ם נתן המתעסק וכו' עד אפילו שינה אותם המקבל מתנה וכו' .פירוש אף על פי שאין המתנה בעין
ביד המקבל מתנה אלא שינה והחליף אותה בדבר אחר או שמכרם או שנתנם לאחרים או הפסיד חייב המקבל
מתנה מהמקבל לשלם לנותן אף על פי שלא היה יודע דמשל עסק נתן לו דדמי לגנב ופרע בחובו או בהקיפו
שצריך להחזירו בחנם וכל שכן בגנב ונתנו במתנה .ונראה דהוא הדין כשהמקבל מכר לאחרים בזול כדי להבריח
העסק מהנותן דינו כגנב שעשו בו תקנת השוק אם לא היה יודע הלוקח דמשל עסק היה ואם היה יודע דינו
כקונה מגנב מפורסם כן נראה לי ומדברי מהר"ר ולק כ"ץ (פרישה אות מא) נראה שלא פירש כך ולא ידעתי
טעמו.

תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף קיא עמוד ב
אמר רב חסדא גזל ולא נתייאשו הבעלים ובא אחר ואכלו ממנו רצה מזה גובה רצה מזה גובה.

נתיבות המשפט ביאורים סימן קכג ס"ק א
חוב על עכו"ם .בקצוה"ח [סק"ג] כתב על הב"י שכתב בשם תשובה ,דראובן שהיה לו שטר על גוי ונתנו לשמעון
לגבותו ,וגבאו מיד ,ואמר לראובן שנתן לגוי זמן שני חדשים ,אמנם אם ירצה יתן לו שטר אחר משלו בפרעון
שטרו וכו' ,וכתב הב"י ,ויש לתמוה עליו ,דכיון ששמעון גבאו מיד ,כבר זכה ראובן באותן מעות(יו) ושלו הן,
ובשביל ששמעון הטעהו לא איבד זכותו ,עכ"ל הב"י .וכתב בקצוה"ח להביא ראיה מדברי התוס' בב"מ ע"א
[ע"ב] בד"ה בשלמא סיפא לחומרא ,דאינו יכול לזכות המעות מן הנכרי אפילו בישראל שעשה שליח לישראל
השני וקיבל מעות מן הנכרי ,ע"ש.
ותמוהין מאד דבריו ,דאף דזה אמת דאין המעות נקנין לישראל ,מ"מ הנכרי נפטר מההלואה ,כמבואר בסימן
קכ"א [סעיף א'] באומר שלח ע"י גוי ,דפטור אף שאין שליחות לגוי ,ודמי למ"ש הריטב"א בקדושין [ח' ע"ב ,עיין
שם] באומר הנח על גבי קרקע והפטר ,דנפטר מהלואתו והלוה יכול לחזור וליקחם ,דלא נקנו המעות למלוה,
והדין דין אמת ,אבל מ"מ נהי דהמעות עדיין של הגוי ,מ"מ מהיכי תיתי לא יהיה המלוה יכול לגבות דמי חובו של
גוי ממעות הללו ,בפרט שאי אפשר לו לתבוע החוב ממקום אחר רק ממעות הללו ,והמעות הללו נעשו כאפותיקי
מפורש ,והמלוה זכה שיהיו המעות אצלו כאפותיקי מפורש ,ובודאי שאין שום אדם יכול לקחתם ,רק המלוה
גובה חובו מהן ,וכן בהנח על גבי קרקע והפטר ,ודאי דאין שום אדם יכול ליקח אותן להשתמש בהן ,רק המלוה
גובה חובו מהן ,ואם לקחן אחר ,המלוה מוציא אותן ממנו בדיינים ,וזה ברור ופשוט.

חזון איש חושן משפט סימן ח אות טו

˙ Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰188 ÒÓ „ÂÓÚ {}(18) ÒÂÓÈÂÏ˜ ¯ÊÚÈÏ‡ Ô· Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ ,ÔÈ˜‰ :(‡¯·È‡ ˙Â·Â˘˙) · - Ï"ˆÊ ÔÈ˜Ú‰ Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ È·˙Î

˙ Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰189 ÒÓ „ÂÓÚ {}(18) ÒÂÓÈÂÏ˜ ¯ÊÚÈÏ‡ Ô· Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ ,ÔÈ˜‰ :(‡¯·È‡ ˙Â·Â˘˙) · - Ï"ˆÊ ÔÈ˜Ú‰ Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ È·˙Î

˙ Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰190 ÒÓ „ÂÓÚ {}(18) ÒÂÓÈÂÏ˜ ¯ÊÚÈÏ‡ Ô· Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ ,ÔÈ˜‰ :(‡¯·È‡ ˙Â·Â˘˙) · - Ï"ˆÊ ÔÈ˜Ú‰ Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ È·˙Î

˙ Î˙ È"Ú ÒÙ„Â‰191 ÒÓ „ÂÓÚ {}(18) ÒÂÓÈÂÏ˜ ¯ÊÚÈÏ‡ Ô· Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ ,ÔÈ˜‰ :(‡¯·È‡ ˙Â·Â˘˙) · - Ï"ˆÊ ÔÈ˜Ú‰ Â‰ÈÏ‡ ÛÒÂÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ È·˙Î

ש"ך חושן משפט סימן עג ס"ק לט
ויש אומרים דבמקום שהמנהג כו' .בסמ"ע [סקל"ט] הקשה ,דכאן משמע שאילולא המנהג יכול למכרו בפחות
משנה ,ולקמן סימן שס"ט סעיף ח' כתב הר"ב דהמלוה על המשכון יכול למכרו אחר שנה ,הואיל וכן דינא
דמלכותא כו' ,דמשמע שאילולא המנהג היה צריך להמתין יותר משנה ,ותירץ דשם מיירי בישראל שהלוה
לחבירו על משכון של גוי ,וכאן איירי בהלוה לישראל חבירו בלא ריבית .ואין תירוצו ברור .גם קשה על דבריו
שהרי דין זה שכתב הר"ב לקמן הוא מהמרדכי פרק הגוזל בתרא [סי' קנ"ד] ,דאיתא שם המעשה באחד שמשכן
ספרים לחבירו כו' ,וספרים ודאי לא היו של גוים .אלא נראה לתרץ דכאן מיירי שהמלוה תובעו ,לכן לולא המנהג
היה יכול למכרו בפחות משנה ,אבל לקמן מיירי שאינו תובעו ,ואחר שנה יכול למוכרו מיד בלא תביעה כלל ,וכן
כתב הגאון אמ"ו ז"ל בגליון הסמ"ע שלו .עוד כתב בעיר שושן [סעיף י"ד] על דברי הר"ב כאן וז"ל ,ונראה לי
דמיירי כשיש המנהג כן כשמלוה לגוים בלא ריבית ,אי נמי בריבית והלוה לישראל גם כן בריבית ,כגון שתלה
משכונו בגוי ואמר לו שלוה לצורך גוי ,אבל כשיש המנהג כן במלוה לגוים על המשכון בריבית שלא יוכל למכרו
בפחות משנה ,כשמלוה לישראל בלא ריבית למה נכוף אותו שימתין לו שנה ,וחז"ל לא נתנו זמן אלא ל' יום ,מה
שייך לתלות בהלואת הגוים ,וזה דוחק לומר כשמלוה לישראל בלא ריבית ,משום שכר המצוה דהמלוה על
המשכון שקיבלו עליו ,כאילו הלוה לגוי ברבית ,שאין סברא לומר כן ,נ"ל ,עכ"ל .ובסמ"ע [שם] השיג עליו וז"ל,
ואין נראים לי דבריו לדינא ,שא"כ לא ה"ל למסתם ולכתוב דלמדים ליהודים מהנהגות במשכונות של גוים[ .גם]
בתשובות הראב"ד ובמרדכי פרק הגוזל והביאם הד"מ כתבו סתם ,ומשמע דבכל ענין איירי ,וכן משמע לקמן
סימן שס"ט .והטעם ,דאמרינן כשהשכינו הלוה ליד המלוה ,אדעתא דהכי נתנו לו בתורת משכון ,שינהג עמו
במשכונו כאשר נוהג עם משכונו דגוי ,ועל המלוה היה מוטל להתנות שלא ינהג עמו כמנהג הגוי ,ומדלא התנה,
אמרינן גם הוא היה דעתו לכך בשעת ההלואה ,עכ"ל .וכהאי גוונא כתב הב"ח בסעיף כ"ג ,וכן בספר מגדול דוד
השיג על העיר שושן כהאי גוונא .ולפע"ד דברי העיר שושן נכונים ודברי המשיגים תמוהים ,דנהי דאדעתא דהכי
נתנו לו שיתנהג עמו כמשכון דגוי ,מ"מ הא בגוי גופיה כשאינו נותן ריבית א"צ להמתין שנה ,ודוקא כשנותן
ריבית מחויב להמתין ,שהרי אין לו הפסד במה שמעותיו בידו שהרי נותן לו ריבית ,משא"כ בלא ריבית ,וא"כ
למה יגרע שהוא ישראל יותר מהגוי עצמו .ובהכי ניחא נמי דלא קשה מה שהקשה הסמ"ע שא"כ לא הוי ליה
למסתם כו' ,דאדרבה מדסתמו משמע דכל אותו המנהג שנוהגים בגוים יש לנהוג בישראל ,אבל מה שגם בגוים
אינו נוהג פשיטא שלא ינהג בישראל .גם מה שכתב הסמ"ע ,בתשובות הראב"ד כו' ,בלאו הכי אינו נכון ,וכמו
שכתבתי לעיל ס"ק ל"ו דהראב"ד ס"ל דאין למדין מגוים רק בדבר שאין מפורש אצלינו ,ואם כן אפילו בעיקר
הדין של הר"ב חולק על הראב"ד ,וכמ"ש לקמן .אך מה שכתב העיר שושן ,אי נמי בריבית והלוה לישראל ג"כ
בריבית ,כגון שתלה משכונו בגוי .לא דקדק בדבריו ,ולדוגמא בעלמא נקטיה ,וכונתו שעשה עמו איזה היתר
באופן המועיל ,אבל בתולה משכונו בגוי אסור ליקח ממנו ריבית אם המלוה יודע באמת שהוא של ישראל .ואי
מיירי באומר המלוה לדבריך הראשונים אני מאמין ,כמו שנתבאר ביו"ד סימן קס"ט סעיף י"ג ,א"כ לא צריך כאן
לטעמא שדנין גם בישראל דינא דמלכותא ,דהא כיון שמאמין לדבריו הראשונים ,הרי הוא מחזיקו בשל גוי,
ופשיטא דיכול למכרו ,אלא ודאי כמו שכתבתי.

וכל זה כתבתי לדעת הר"ב ,אך לפי ע"ד דברי הר"ב צל"ע בעיקר הדין שכתב הר"ב שלא יוכל למכרו בפחות
משנה ,שהוא דבר תמוה מאד לפי עניות דעתי ,דכיון דעל פי דין תורה יכול למכרו לאחר ל' יום ,היאך נלמוד
מדיני גוים לבטל דין תורה ,ח"ו לא תהא כזאת בישראל .ולא מיבעיא לאותן הפוסקים שסוברים דלא אמרינן
דינא דמלכותא רק בדברים שהם להנאת המלך ,ולא בין איש לחבירו ,וכן הסכים בשלטי הגבורים פרק חזקת
הבתים סוף דף קפ"ט [הובא פסקי ריא"ז ה"י סי' ל"ו] וז"ל ,ונראה בעיני שלא נאמר דינא דמלכותא דינא אלא
בדברים שהמלך גוזר להנאתו כגון המכסים והמסיות וכיוצא בהן ,אבל בדברים שבין אדם לחבירו אין לנו לדון
אלא על פי תורתנו ,כמבואר בקונטרס הראיות ובפ"ק דגיטין [פסקי ריא"ז ה"ב סי' ז'] ובפרק גט פשוט [שם ה"ה
סי' כ'] ,עכ"ל .אלא אפילו לשאר פוסקים דסוברים דאמרינן דינא דמלכותא בכל דבר ,היינו דוקא מה שאינו נגד
דין תורתינו אלא שאינו מפורש אצלינו ,אבל לדון בדיני הגוים בכל דבר נגד תורתינו ,חלילה ,ודאי לא יעשה כן
בישראל .ובמרדכי שם לא כתב אלא באחד שמשכן ספרים אצל חבירו ומכרם אחר שנה ותבעו חבירו לדין,
ופסק ר"י בר פרץ דאין עליו כלום משום דינא דמלכותא כו' .ונלפע"ד דהיינו משום דאין מפורש אצלינו שלא יוכל
למכרו אחר שנה בלא תביעה ,ואדרבה לכאורה נראה מש"ס דילן פרק איזהו נשך [ס"ח ע"א] להפך ,דאמרינן
סתם משכונא שתא אפילו בקרקע וכל שכן במטלטלין ,ואם כן אין המלוה זקוק לשומרו יותר משנה ,והלכך פסק
דאזלינן בזה בתר דינא דמלכותא כיון שאין הדין מפורש אצלינו ,וכמו שכתבתי לעיל ס"ק ל"ו בשם הראב"ד.
אבל כאן בעל כרחך מיירי שהמלוה רוצה למכור המשכון ולגבות חובו עתה ,אם כן כיון שהדין מפורש אצלינו
בש"ס פרק המקבל [ב"מ קי"ג ע"א] ,ובכל הפוסקים אין גם אחד שחולק דיכול למכרו לאחר ל' יום ,היאך נלמוד
מדיני גוים להכחיש דיני ישראל חלילה .וכבר האריך הרשב"א בתשובה [ח"ו סי' רנ"ד] ,מביאה ב"י לעיל סוף
סימן כ"ו [מחודש ז'] ,באחד שנשא אשה במקום שדנין בדיני גוים שאין הבעל יורש את אשתו כו' ,שאעפ"כ יורש
את אשתו ,ולא שייך בזה דינא דמלכותא כלל ,דא"כ עקרת כל דיני התורה השלימה כו' ,ע"ש שהאריך הרבה.
וכן כתב גם כן מהרי"ק בשורש קפ"ז וז"ל ,ואשר נסתפקת אם יש לדון על שטר גוים בדיני גוים באותו שטר או
לא ,כגון לענין יד בעל השטר על התחתונה שכתבת שדיניהם בהפך ,לע"ד נראה דבר פשוט שאין בטענה זו
ממש ,דאע"ג דקיימא לן דינא דמלכותא דינא ,ואפילו למאן דאמר דינא דמלכותא דינא בכל דברים ,היינו דוקא
לענין ארנוניות ומנהגות של משפטי המלכים ,אבל דין שבין אדם לחבירו פשיטא ופשיטא דלא ,דא"כ בטלת כל
דיני תורה ח"ו ,וכן כתב גם כן הר"ן בקדושין ובפ"ק דגיטין [ד' ע"א מדפי הרי"ף ד"ה ודאמרינן] וז"ל ,והא דאמר
שמואל דינא דמלכותא דינא ,דוקא מה שהוא עושה מחוקי המלך ,אבל מה שהוא עושה שלא כדין ,לא ,ולישנא
דדינא דמלכותא הכי משמע ,ולא אמרו דינא דמלכותא ,דאי עביד שלא כדין חמסנותא הוא ולאו דינא כו' .וכן
מצאתי כתוב בשם מה"ר שמשון מקינון וז"ל ,על אודות שטר שעולה בערכאות של גוים כו' ,עד מ"מ מדבריו
למדין בהדיא דלא הוכשרו שטרות העולים בערכאות של גוים אלא לענין הימנות דידהו ,דלא חשבינן להו
ככותבי פלסתר ,אבל לא לשנות מדין תורה אפילו כמלא נימא ,עכ"ל ,וע"ש .והרי משמע נמי להדיא מדברי
הראב"ד שהבאתי לעיל ס"ק ל"ו דדוקא בדבר שאין מפורש אצלינו למדין מדינא דמלכותא ,אבל לא מה שהוא
מפורש בדינינו .אמת שהרב כתב לקמן סוף סימן שס"ט בהג"ה וז"ל ,הנושא אשה במקום שדנין בדיני גוים
ומתה אשתו ,אין יכולים יורשיה לומר כל הנושא אשה על דעת המנהג הוא נושא ונדון הדבר בדיני גוים דאם

מתה לא יורשה בעלה ,וליכא בזה משום דינא דמלכותא ,דלא אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה
למלך או שהוא לתקנת בני המדינה ,אבל לא שידונו בדיני גוים ,דאם כן בטלת כל דיני ישראל ,עכ"ל .ומשמע
לכאורה מדבריו דבמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן ביה דינא דמלכותא דינא ,ולפ"ז היה אפשר לישב
דבריו כאן קצת ,דזהו שאינו יכול למכור המשכון בפחות משנה הוא לתקנת בני המדינה .אבל לפע"ד גם דבריו
דלקמן סוף סימן שס"ט צ"ע ,ואנה מצא זה דמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן דינא דמלכותא דינא אפילו
נגד דין תורה ,והרי בתשובת הרשב"א [ח"ו סי' רנ"ד] שמשם מקור הדין דהנושא אשה כו' ,לא כתב בכל
התשובה רק שחלילה שנדון בדין גוים נגד דין תורתינו .ועוד דמי מפיס ,א"כ בכל דיניהם נימא שהוא לתקנת בני
המדינה .ומה שכתב מהרי"ק לעיל ,היינו דוקא לענין ארנוניות ומנהגות של משפטי המלכים כו' .הכי קאמר,
היינו דוקא לענין ארנוניות שנוגע למלך( ,דא"כ) [דאז] כל הדין נוגע למלך עצמו והזוכה בו הוא כבא מכח המלך,
או במנהגות של מלכים אף על פי שאינו נוגע במלך עצמו ,כיון שהוא משפט המלך במדינה ואינו נגד דין תורה,
אמרינן דינא דמלכותא דינא ,אבל דין שבין אדם לחבירו פשיטא ופשיטא דלא ,ואף שיפסקו בדיניהם כן משום
תקנת בני המדינה[ .ואין להקשות מפרק חזקת הבתים [דף (נ"ה) [נ"ד] ע"ב] גבי מלכא אמר לא ליקני אלא
באגרתא ,ונתבאר לקמן סימן קצ"ד סעיף ב' ,ואף על גב דהתם בדינינו קונה בחזקה .שאני התם כיון דהקרקע
היא של גוי אזלינן בתר דין גוים ואמרינן נמי דישראל הראשון אדין גוים סמך ,וכן בפ"ק דגיטין [דף י' [ע"ב]]
ונתבאר לעיל סימן ס"ח סעיף א' דשטרי מתנות העולים בערכאות של גוים כשרים ,היינו נמי כיון שהשטר עשוי
בערכאותיהם א"כ אדינא דמלכותא סמך .ועוד תירץ בבעל התרומות שער מ"ו ח"ח [ס"ה] בענין אחר הך דחזקת
הבתים ודפ"ק דגיטין .ומ"מ לפי דברי הרמב"ן בבעל התרומות שם צריך לתרץ כמו שכתבתי ,ע"ש ודוק] .ואם
באנו לישב דברי הר"ב דלקמן סוף סימן שס"ט צ"ל דהכי קאמר ,דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא בדבר
שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה מה שאין הדין מפורש אצלינו ,אבל לא שידונו בדיני גוים נגד
תורתינו כו' .וכן תיקן וביאר בעיר שושן להדיא לקמן סוף סימן שס"ט וז"ל ,לא אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר
שיש לו הנאה למלך או שהוא לתיקון בני מדינתו בעניני משא ומתן שביניהם ,אבל שאר דינים דיני תורה
המפורסמים בינינו ,כגון שהם מכשירים עד אחד ואפילו הוא קרוב או פסול ,וכיוצא בדברים אלו דינים פרטיים
שבין ישראל לחבירו ,פשיטא שלא נדין בהם כמותם ,דאל"כ בטלו ח"ו כל דיני תורה מישראל ,וכן הנושא אשה
במקום שדנין דיני גוים ומתה ,אין יכולים יורשיה לומר כל הנושא אשה על דעת המנהג הוא נושא ,דהא פשוט
בינינו דהבעל יורש את אשתו כו' ,עכ"ל .וכן משמע בסמ"ע שם [סקכ"א] שכן כונת הר"ב שם ,אבל דברי הר"ב
כאן צל"ע:

דובב מישרים חלק א סימן עו
ב"ה יום ה' תצוה תרצ"ג לפ"ק טשעבין.
להרב הגדול חו"ב בנש"ק מו"ה יוסף הארוויטץ נ"י יושב על מדין בק' פלאנטש
בדבר השאלה באחד ששכר מחבירו חנות עם דירה לדור ,ובזמן שהוזלה המטבע וכמעט שלא השיג כלום

מהשכר דירה ,ואחר שיצא החוק לשלם השכר דירה התפשרו ביניהם שישלם לו סכום  2.200זהובים לשנה,
ושילם לו סכום הנ"ל ד' שנה ,אולם בשנה זו חזר מזה בטענה כי כפי דינא דמלכותא אינו מחויב לשלם רק כפי
השויא של קודם המלחמה ששמין עכשיו ע"י שעצונגס קאמיסיע ע"פ חוק המדינה ,לכך חזר מזה שהתחייב
לשלם  2.200זהובים.
לדעתי הדין עם המשכיר ,אחרי שבשעה שהתפשר כבר היה החק ידוע לכל כאשר גם השוכר בעצמו מודה
שידע מהחק ,ועכ"ז הסכים מדעת עצמו לשלם הסכום הנ"ל ,וכן שילם כמה שנים א"כ סבר וקיבל ,ממילא אפילו
אם נימא דשייך בזה דינא דמלכותא דינא ,מ"מ הלא מחל בעצמו על זכות הזה .ודומה להא דמבואר בסי' רכ"ז
סעיף כ"א דמוכר שאמר ללוקח חפץ זה שאני מוכר לך יודע אני שאינה שוה אלא מאה שאין לו עליו אונאה,
ומכל שכן הכא דגוף החפץ שוה ,רק מכח דדינא דמלכותא היה לו זכות וכיון שויתר ע"ז א"כ מחל ומחויב לקיים
דבריו ,ואין להתעקש כיון דאינו ידוע כמה יעלה שומת הבקיאים של הדינא דמלכותא א"כ הוי מחילה בדבר
שאינו קצוב ,דזה אינו דקיי"ל כשיטת החולקין על הרמב"ם [פי"א מהל' מכירה הט"ז] ושפיר יכול לחייב את עצמו
או למחול דבר שאינו קצוב .ועיין בש"ך ז"ל סי' ס' ס"ק י"ב דאפילו המוחזק אינו יכול לומר קים לי כשיטת
הרמב"ם ,והא דלא מהני מחילה גבי אונאה בסתם ,כבר ביאר הסמ"ע בסי' רל"ב ס"ק ט"ז שהוא מטעם שיכול
לומר סברתי שאין בו אונאה ,אבל לעולם מהני מחילה בדבר שאין בו קצבה ,ועיין בנתיבות המשפט סי' ס' ס"ק
ד' ,ומחילה אפילו בלב מהני לשיטת הרבה פוסקים [עי' פתחי תשובה סי' י"ב ס"ק י"ד] ,ואפילו לשיטת החולקים
מ"מ דעת המהרי"ט [ח"ב] בחו"מ סי' מ"ה דהיכא דאיכא אומדנא דמוכח מהני מחילה בלב עיין שם ,והכא איכא
אומדנא דמוכח ששילם איזה שנים ובפרט שהותנה בפרוש ,על כן הדבר ברור שחייב לשלם כפי שהותנה.
גם דברי כת"ה יש להם מקום אחרי שדעת הש"ך בסי' ע"ג [ס"ק ל"ט] דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא רק
בדבר הנוגע למלך ,ואף לדעת הפוסקים [שם בש"ך] דבדבר שנוגע לטובת בני המדינה אמרינן דינא דמלכותא
דינא ,מ"מ כיון שהמשכיר חשיב מוחזק יכול לומר קים לי דאין בזה דינא דמלכותא ,ואמנם דעת הנתיבות
המשפט [סו"ס כ"ה] בכללי תפיסה ס"ק כ"ב ,וכן דעת המשנה למלך פ"ז מה' שכירות [ה"ב] דהשוכר הוי מוחזק,
אמנם במשנה למלך פט"ו מה' טוען ונטען [הי"א] נראה דחזר וס"ל דבשכירות חשיב המשכיר מוחזק .וכן מצאתי
בשו"ת דברי חיים ח"א חו"מ סי' ל"ה שהכריע להלכה דמי שהקרקע שלו חשיב מוחזק עיין שם .אך באמת כיון
שרוב הפוסקים הכריעו דבדבר שנוגע לטובת הכלל לכולי עלמא אמרינן דינא דמלכותא דינא ,על כן קשה לדון
ולומר קים לי כדעת יחידאה .ועיין בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' מ"ד ,ויראה דפשיטא ליה דבכה"ג אמרינן לכולי
עלמא דינא דמלכותא דינא.
אך מה שכתב כבודו דאינו שייך בזה דינא דמלכותא ,דלא שייך דינא דמלכותא רק היכא שדייני ישראל דנין את
הדין אבל לא לשלוח לדון לפני ערכאותיהם לשום ע"י עכו"ם ,זה אינו דהא הדין שפיר נפסק ע"פ דיני ישראל רק
ע"י הפס"ד סומכין על שומת עכו"ם ,וזה לא הוי כדין עכו"ם ,ועי' בתוס' ב"ב דף מ"ח ע"א ד"ה גט [וגיטין פ"ח
ע"ב ד"ה בעובדי] דהיכי שהעישוי עפ"י דייני ישראל לא חשיב לפני עכו"ם ,ועיין בש"ס סנהדרין דף י"ד [ע"ב]

מעשר שני שאין דמיו ידועים פודין בשלשה אפילו עכו"ם אחד מהן ,ועיין ברש"י שם [ד"ה לקוחות] בקיאים
בשומא ,ועיין בש"ך [חו"מ] סי' כ"ו ס"ק ד' ,ועיין במג"א או"ח סי' ש"ו אות ט"ז ובמחצית השקל שם שנסתפק
שאפשר שעל אינו יהודי אחד אין לסמוך ,ועי' בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' ג' .שוב מצאתי בשו"ת מהרש"ם ח"ג
סי' רצ"ט אות ד' שהביא בקיאות בזה אם מהני שומת עכו"ם ,והביא מתשו' ר"י בן הרא"ש [שו"ת זכרון יהודה
סי' ל"ח] שהעיר מש"ס סנהדרין הנ"ל שהבאתי.

חזון איש ליקוטים חושן משפט סימן טז אות א

--------------------------------

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן סו
אם לשנות שם לעז לשם בלשון הקודש שקורא לבתו ע"ש אמו בע"ה י"ג כסלו תש"מ לאברך אחד.
הנה בדבר שמות של לעז שכתבתי שאף שהוא דבר מגונה אינו איסור שלכן חזינן שכמה שמות של לעז מכל
מדינה ומדינה נעשו במשך הזמן דגלות הארוך שנתחלפו המדינות ,שאף שמסתמא צווחו מתחלה נשתקעו
השמות בין ישראל עד שנקראו כבר לשמות ישראל ובשמות נשים הם ביותר אצלינו שאנו מבני אשכנז הם
משמות אשכנז ומגולי ספרד הרבה שמות משל ספרד וגם גאוני עולם מגדולי הראשונים כבעל המ"מ ששמו היה
רבינו ווידאל וכמה גאונים כדמשכחינן בתשובות ראשונים וגם שם מיימון אביו של הרמב"ם כנראה שהוא שם
לעז ,שלכן ח"ו לנו לומר שלא עשו כהוגן דאחרי שכבר נתרגלו ישראל באלו השמות אין בזה שייכות לטעם
הגנאי ואין לשנות לקרא שם בנו או שם בתו על שמות הזקנים והזקנות שנקראו בשמות לעז שהוא ענין כבוד
המשפחה אף שהם מדור הקודם שעכ"פ איכא עליו לכבדם וכ"ש כשיש עליו לקרא על שם הוריו ממש שחייב
בכבודם וגם בדברי חז"ל במדרשים איתא שקורין עכשיו הבנים והבנות ע"ש דורות הקודמים צריך לקרא כפי
השם שנקראו אף שהוא שם לעז בלא שינוי .ולכן כשתלד אשתך תחי' בשעה טוב /טובה /ומוצלחת והולד תהיה
בת תקרא אותה על שם אמך ע"ה .אבל מכיון שאמך ע"ה מתה צעירה בימים וגם שלא כדרך סתם מתים יהיה

כדאי לקרא משמות אמך רק שם גיטל ,כי שם דריזל בהוספת הדלת לא ידוע לי איזו שם הוא ובלא שום מובן,
ולהוסיף עוד שם משמות הצדקניות שבקראי שלדעתי היה טוב אם אפשר בשם חנה ותקרא גיטל חנה ,וגם יש
לקרא גם חנה גיטל ,ואין קפידא בזה.
ומה שמשמע ממכתבך ששם צפרה הוא מלשון צפור לא מסתבר אלא יותר נוטה שהוא מלשון השקפה ומלשון
נהורא אך שאיכא גם רמז לצפור ,וגם שם פיגא אינו שייך לפיגל אלא כשהוא קצור לשם פיגל אבל כשנקראת
פיגא אינו ענין לשם פיגל והוא מכוונה אחרת שלא ידוע לנו מקור שם זה.
ובאם ליכא שום טעם לשום שם יש ודאי לבחור בשם אחד מהנביאים והצדיקים שבקראי או למי שהכרנוהו בדור
זה לצדיק וגאון ואף כשהוא חי.
והנה בעצם הא מצינו הרבה שמות של אמוראים שנקראו בשם דארמית כגון ר' פפא ור' זביד ומר זוטרא ומר
קשישא ומר ינוקא ועוד הרבה ומהגאונים רובם נקראו בשם ארמית ,אך אולי יש לומר דארמית שאני כדאיתא
בירו' סוטה פ"ז ה"ב לא תהא לשון ארמי קלה בעיניך שהרי הוא נמצא בתורה ובנביאים ובכתובים ,וגם עיקר
הגמ' דבבלי וירושלמי הוא בארמית ותרגום אונקלוס הוא בארמית והקדיש הוא בארמית שלכן אולי גם השמות
עדיפי ,וגם הרבה שמות דארמית היו בעולי בבל ושמות אנשי כנסת הגדולה היו רובן דארמית ואף שאיתא
במדרשות שלא היו שמותיהן נאים לא משמע שהוא בשביל שהיו ארמית וגם לא נאמר שם בלשון גנאי אלא
לומר שם לענין המעשים שהיו טובים שזה מיפה את הכל.
והנה יש מקום לומר דזה ששיבחו חז"ל ויק"ר ל"ב בגלות מצרים שלא שינו את שמותן הוא לקודם מתן תורה
שלא היה היכר גדול בשביל קיום המצות דבני נח ובפרט שחלק גדול מישראל עבדו ג"כ ע"ז ורובן לא מלו את
בניהם עד סמוך להגאולה כשהיו צריכין לאכול הפסח שמל אותן יהושע ומשמע שהיה רוב גדול לבד שבט לוי
שהם מלו את בניהם כדכתיב ובריתך ינצורו בברכת משה ואף שפרש"י על אלו שנולדו במדבר היה זה גם
במצרים כמפורש במדרשות ,שלכן בשביל האמונה שיגאלו ורצו שיהיו ניכרין שהם ישראל הנהיגו להקפיד שלא
ישנו את שמם ולא ישנו את לשונם ומטעם זה שייך זה להגאולה משום שבשביל אמונת הגאולה הקפידו על זה,
אבל אחר מתן תורה אין לנו חיוב מדינא וגם לא מעניני זהירות ומוסר אלא מה שנצטוינו התרי"ג מצות לדורות
והמצות שנצטוו לשעה וכפי שנאמרו בתורה שבעל פה ולכן לא הקפידו ע"ז רבותינו דהא אף עניני זהירות ומוסר
ומעלה נמי נאמרו מסיני עיין בריש פרקי אבות ברע"ב ולא היה זה בקבלה שכן איכא מעלה גם אלאחר מתן
תורה אלא שבזכות זה נגאלו אבותינו שאפשר לפרש שהיה מעלה ודבר טוב רק אצלם כדלעיל ולא אחר מתן
תורה .ואף שמסתבר כן מסתפינא לומר זה בלא ראיות גדולות .ידידו ,משה פיינשטיין.

Bye, Bye Bernie: Ponzi king Madoff Sentenced to
150 Years
Monday, June 29, 2009, 12:57 PM
by Thomas Zambito, Jose Martinez And Corky Siemaszko — Daily News Staff Writers
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Bernard Madoff

When Bernie MadoffÀQDOO\JHWVRXWRIMDLO³LWZLOODOPRVWFHUWDLQO\EHLQDSLQHER[
A day after a judge sentenced the Ponzi king to 150 years in prison, Madoff
was faced with that depressing certainty as he awakened in his solitary cell in the
Manhattan federal lockup.
0RQGD\WKH\HDUROGFRQPDQÀQDOO\DSRORJL]HGIRUHQJLQHHULQJDELOOLRQ
IUDXGVFKHPHWKDWHYDSRUDWHGWKHOLIHVDYLQJVRIWKRXVDQGV³DQGPDGHWKH0DGRII
name synonymous with greed.
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RELATED: FULL STATEMENT: BERNIE MADOFF’S WIFE RUTH BREAKS SILENCE AFTER
HUSBAND SENTENCED TO 150 YRS. IN JAIL
,WZDVIDUWRROLWWOHDQGIDUWRRODWHIRU0DGRII·VYLFWLPV³RUIRU0DQKDWWDQ)HGHUDO
Judge Denny Chin.
&KLQWKUHZWKHERRNDWWKHVLOYHUKDLUHGVZLQGOHUIRUZKDWKHFDOOHGD´VWDJJHULQJµ
fraud.
,QGRLQJVRKHGUHZORXGFKHHUVZKRRSV³DQGHYHQDIHZVREV
RELATED: TEXT OF BERNIE MADOFF’S STATEMENT
´+HUHWKHPHVVDJHPXVWEHVHQWWKDW0U0DGRII·VFULPHVZHUHH[WUDRUGLQDULO\HYLOµ
the judge said. “This kind of manipulation of the system is not just a bloodless crime
WKDWWDNHVSODFHRQSDSHUEXWRQHLQVWHDGWKDWWDNHVDVWDJJHULQJWROOµ
7KHMXGJHVDLGKHZDVHVSHFLDOO\PRYHGE\DOHWWHUKHJRWGHVFULELQJKRZ0DGRII
FRQQHGDQ\HDUROGZLGRZE\SXWWLQJKLVDUPDURXQGKHU´DQGLQDNLQGO\PDQQHU
WROGKHUQRWWRZRUU\WKDWWKHPRQH\LVVDIHZLWKPHµ
Chin also noted he had not gotten a single letter from friends or family testifying
to Madoff’s good deeds.
RELATED: BIZMAN’S WIDOW SLAMS BERNIE
´7KHDEVHQFHRIVXFKVXSSRUWLVWHOOLQJµKHVDLG
,QDGGLWLRQWRIRUIHLWLQJKLVOLIH0DGRIIZDVDOVRRUGHUHGWRJLYHXSDWRWDORI
billion in proceeds and property.
Dressed in a dark suit and dark tie that his wife, Ruth, picked out for him, Madoff
EDUHO\ÁLQFKHGZKHQ&KLQLPSRVHGKLVVHQWHQFH
RELATED: BERNIE’S VICS ARE MAD(OFF) AS HELL
7KHQZKHQ&KLQZDVGRQHDPHHN0DGRIIZDVOHGRXWE\WKHPDUVKDOV³DQG
returned to his cell in the supermax wing where the worst of the worst are held.
The federal Bureau of Prisons will decide in the coming weeks where Madoff will
VHUYHKLVVHQWHQFH&KLQDJUHHGWRUHFRPPHQGWKDWKHEHVHQWWRDSULVRQLQWKH
Northeast.
Madoff’s lawyer Ira SorkinDVNHGWKDWKHEHVHQWWRDPHGLXPVHFXULW\SULVRQLQ
Otisville, Orange County, some 70 miles northwest of New York City.
RELATED: MADOFF’S SONS SHOULD PAY, TWO TRADERS’ SUITS CHARGE
%HFDXVHRI0DGRII·VOHQJWK\VHQWHQFHKHFRXOGEHVKLSSHGWRDPD[LPXPVHFXULW\
FRPSOH[ZKHUHKHZRXOGEHZDWFKHGDURXQGWKHFORFN³DORQJZLWKZLWKKXQGUHGV
RIPREVWHUVWHUURULVWVEDQNUREEHUVDQGRWKHUELJWLPHVZLQGOHUV
Ruth Madoff, who was not in court to witness her husband’s humiliation, broke
the silence she has maintained since her husband’s arrest after the sentencing.
´/LNHHYHU\RQHHOVH,IHHOEHWUD\HGDQGFRQIXVHGµVKHZURWHLQDVWDWHPHQW
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´7KHPDQZKRFRPPLWWHGWKLVKRUULEOHIUDXGLVQRWWKHPDQZKRP,KDYHNQRZQIRU
DOOWKHVH\HDUVµ
RELATED: DEAD MAN WALKING? BERNIE MADOFF TO BE SENTENCED MONDAY
0DGRII·VZLIHKDVQRWEHHQFKDUJHGZLWKDFULPHEXWVKHZDVKLVFORVHVWFRQÀGDQW
DQGEHFDPHDUHYLOHGÀJXUHDVDUHVXOWRIWKHLQYHVWLJDWLRQ
Before Chin lowered the boom on Madoff, the former Nasdaq chairman made a
VL[PLQXWHVWDWHPHQW³GHOLYHUHGLQDPRQRWRQH³LQZKLFKKHDSRORJL]HGDQGFDOOHG
WKHODUJHVWVZLQGOHLQKLVWRU\´DQHUURULQMXGJHPHQWµ
´,KDYHOHIWDOHJDF\RIVKDPH«µ0DGRIIVDLG´7KDW·VVRPHWKLQJ,ZLOOOLYHZLWK
IRUWKHUHVWRIP\OLIHµ
RELATED: FOR MADOFF, TIME TO MEET JUSTICE
Madoff also defended Ruth Madoff, telling the court that reports that his wife had no
V\PSDWK\IRUWKHYLFWLPVZHUHXQWUXH´6KHFULHVKHUVHOIWRVOHHSHYHU\QLJKWµKHVDLG
7KHQ0DGRIIWXUQHGDQGIDFHGKLVYLFWLPV
´,·PVRUU\µKHVDLGVLPSO\´,NQRZWKDWGRHVQ·WKHOS\RXµ

RELATED: JUDGE ORDERS MADOFFS TO FORFEIT $170M
Baroni’s words were mild compared with the lambasting Madoff got from nine of his
YLFWLPV
´+HVWROHIURPWKHULFK+HVWROHIURPWKHSRRU+HVWROHIURPWKHLQEHWZHHQµ
Tom FitzmauriceVDLG´+HFKHDWHGKLVYLFWLPVRXWRIWKHLUPRQH\VRKHDQGKLVZLIH
5XWKFRXOGOLYHDOLIHRIOX[XU\EH\RQGEHOLHIµ
7KHQJODULQJDW0DGRII)LW]PDXULFHDGGHG
RELATED: PAYDAY DELAY IN MADOFF SENTENCING
´,KDYHDPDUULDJHPDGHLQKHDYHQµKHVDLG´<RXKDYHDPDUULDJHPDGHLQKHOO«
0D\*RGVSDUH\RXQRPHUF\µ
Sorkin told the court Madoff would not last long in prison and pleaded for a dozen
\HDUVLQSULVRQ³DQGDWWKHPRVW
´9HQJHDQFHLVQRWWKHJRDORISXQLVKPHQWµ6RUNLQVDLG´:HUHSUHVHQWDGHHSO\
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RELATED: BERNIE MADOFF’S LAWYER: 12 YEARS IN JAIL WOULD ENOUGH
0DGRII·VDSRORJ\ZDVPHWZLWKGHDGVLOHQFH³DQGZLWKORRNVWKDWFRXOGNLOO
$VVLVWDQW86$WWRUQH\/LVD%DURQLXUJHGWKHMXGJHQRWWREHPRYHGE\0DGRII·V
words and called the crook a liar.
´)RUPRUHWKDQ\HDUVKHVWROHUXWKOHVVO\DQGZLWKRXWUHPRUVHµVKHVDLG
´(YHU\WLPHKHWROGKLVFOLHQWVKHZDVPDNLQJWUDGHVIRUWKHPKHVHQWWKHPWUDGH
VWDWHPHQWVÀOOHGZLWKOLHVµ

ÁDZHGLQGLYLGXDO%XWZHUHSUHVHQW<RXU+RQRUDKXPDQEHLQJ+HFRQFHGHGWKDW
0DGRIIH[SHFWV´WROLYHRXWKLV\HDUVLQSULVRQµ
Madoff got what he expected.
7KDWVHQWHQFHZLOOEHOLWWOHFRQVRODWLRQWRKLVPDQ\YLFWLPVZKRLQFOXGH+DOORI
Fame pitcher Sandy Koufax,Mets owner Fred Wilpon, talk show host Larry King, studio
exec Jeffrey Katzenberg, actor Kevin Bacon and famed director Pedro Almodovar.
:KLOH0DGRIIZDVQRWSLFN\DERXWIURPZKRPKHVWROHKLVPDLQYLFWLPVFDPH
from a who’s who of Jewish philanthropists and leaders in the U.S.
'DLO\1HZV/3 1HZ<RUN 8VHGZLWKSHUPLVVLRQ



Bernie Madoff: Must a Charity
Return Funds Donated by a Ponzi
Scheme to Investors?
IFBSSFTUPG#FSOJF.BEPČPO%FDFNCFSŝŝ ŞŜŜŤCSPVHIUUIFUFSNi1PO[Jw
JOUPPVSFWFSZEBZMFYJDPOćFUFSNJTOBNFEBęFS$IBSMFT1PO[J BO*UBMJBO
CPSOĕOBODJFSXIPTVSSFOEFSFEUPBVUIPSJUJFTJO"VHVTUŝťŞŜBNJEJOWFTUJHBUJWF
SFQPSUTUIBUIJT4FDVSJUJFT&YDIBOHF$PNQBOZXBTPQFSBUJOHGSBVEVMFOUMZ1PO[J
XPVMEQBZJOWFTUPSTXJMEMZHFOFSPVTSFUVSOTXJUIPVUHFOFSBUJOHQSPĕUTGSPNUIF
JOWFTUNFOU VTJOHNPOFZSFDFJWFEGSPNOFXJOWFTUPST&TTFOUJBMMZ IFQPDLFUFE
IJTDMJFOUTNPOFZXJUIPVUJOWFTUJOHJUGPSUIFN
ćFNPSFSFDFOU.BEPČTDBOEBMIJUFTQFDJBMMZDMPTFUPIPNFGPSUIFPCTFSWBOU+FXJTIDPNNVOJUZOPUPOMZCFDBVTF.BEPČJT+FXJTI CVUBMTPCFDBVTFPG
IJTQIJMBOUISPQJDJOWPMWFNFOUJONBOZXPSUIZ+FXJTIJOTUJUVUJPOTBOEDIBSJUJFT JODMVEJOH:FTIJWB6OJWFSTJUZBOE,BW-BDIBZJN BNPOHOVNFSPVTPUIFS
DBVTFTćFTFQIJMBOUISPQJDFOEFBWPSTSFTVMUJOBOJOUFSFTUJOHIBMBDIJDRVFTUJPO
DPODFSOJOHUIFNFBOTPGSFESFTTBWBJMBCMFUPEFGSBVEFE.BEPČDMJFOUTXIPMPTU
UIFJSJOWFTUNFOUT*GBOJOWFTUPSFOUSVTUFEXJUIBDMJFOUTNPOFZHJWFTJUUPB
DIBSJUZ UPXIPNEPFTUIFDMJFOUHPUPHFUIJTTUPMFONPOFZCBDL $BOIFDMBJN
UIFNPOFZGSPNUIFDIBSJUZ PSNVTUIFEFBMEJSFDUMZXJUIUIFDPSSVQUJOWFTUPS

T

ćF(FNBSBJOBava Kama ŝŝŝC TQFBLTPGBDBTFJOXIJDIBQFSTPOFBUTGPPE
UIBUBOPUIFSQFSTPOIBETUPMFO3BW$IJTEBSVMFEUIBUJGUIFPXOFSPGUIFTUPMFO
HPPETIBEOPUZFUEFTQBJSFEGSPNSFUSJFWJOHUIFN ˌʸʳʼ BUUIFUJNFUIFGPPE
XBTFBUFO UIFOIFDBODMBJNUIFWBMVFGSPNFJUIFSUIFUIJFGPSUIFQFSTPOXIP
BUFUIFGPPEćJTSVMJOHJTDPEJĕFECZUIFShulchan Aruch $.şŢŝš 
ćJThalachaXPVMETFFNJOHMZBQQMZUPUIFDBTFVOEFSEJTDVTTJPOćF1PO[J
JOWFTUPSTUPMFIJTDMJFOUTNPOFZBOEUIFOHBWFJUUPBDIBSJUZCFGPSFUIFDMJFOU
XBTFWFOBXBSFPGUIFTDIFNF BOEUIFDMJFOUUIVTDFSUBJOMZIBEOPUEFTQBJSFE
PGSFUSJFWJOHIJTBTTFUTCZUIBUQPJOU"DDPSEJOHMZ XFTIPVMEBQQMZ3BW$IJTEBT
SVMJOHUIBUUIFWJDUJNDBODMBJNIJTNPOFZGSPNFJUIFSUIFUIJFG UIFJOWFTUPS 
PSUIFUIJSEQBSUZ UIFDIBSJUZ 
ćJTDPODMVTJPO IPXFWFS EFQFOETVQPOUIFRVFTUJPOPGXIPTFNPOFZXF


ŷŴź

BUSINESS

I. Whose Money is It?

ŷŴŻ

HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

DPOTJEFSUPIBWFCFFOHJWFOUPUIFDIBSJUZ0OFDPVMEBSHVFUIBUPODFUIFDMJFOUT
NPOFZXBTEFQPTJUFEJOUIFJOWFTUPSTBDDPVOU UIFNPOFZEPOBUFEUPUIFDIBSJUZ
JTDPOTJEFSFEUIFJOWFTUPSTPXONPOFZ BOEOPUUIFDMJFOUT.POFZEFQPTJUFE
JOBCBOLBDDPVOUTIPVMEQFSIBQTCFDPNQBSBCMFUPBTJUVBUJPOPG ʼʸ˃ˌ XIFSF
BTUPMFOPCKFDUIBTFJUIFSDIBOHFEIBOETPSDIBOHFEGPSN JOXIJDIDBTFUIF
UIJFGCFBSTBQFSTPOBMPCMJHBUJPOUPDPNQFOTBUFUIFWJDUJN CVUUIFPCKFDUJUTFMG
JTBMSFBEZDPOTJEFSFEUIFUIJFG TQSPQFSUZ*GTP UIFOUIFDIBSJUZUIBUSFDFJWFTB
EPOBUJPOGSPNUIFDSPPLFEJOWFTUPSIBTOPMFHBMSFMBUJPOTIJQXIBUTPFWFSUPUIF
JOWFTUPSTDMJFOUT BTUIFNPOFZJUSFDFJWFEXBTUIFJOWFTUPST OPUUIFDMJFOUT

II. ʳˍʸʾʿˁʶʳ˃ʼʶ
*OUSVUI IPXFWFS UIJTRVFTUJPONJHIUOPUNBUUFSćF3BNB $.şšŢţ SVMFT
ʳˍʸʾʿˁʶʳ˃ʼʶʺʾˁˍʸˌˋʼʸ˃ʼˌʸˌʸʳʼˋʺʳʿʸʿʼˇʳʷʴʼ˃ʵʿʾˋʼʹʺʷʿʸʼˌʾ˅ʼʵʼʷ˃ʼʾʷ

/PXJUJTDVTUPNBSZUPSFUVSOBOZTUPMFOJUFN FWFOBęFS<UIFPXOFS>
EFTQBJSFEBOEJUIBTDIBOHFEQPTTFTTJPO CZGPSDFPGUIFMBXPGUIFMBOE

&WFOJGBTUPMFOJUFNIBTDIBOHFEIBOET BDDFQUFEQSBDUJDFSFRVJSFTSFUVSOJOH
JUUPUIFPSJHJOBMPXOFSćVT FWFOJGXFBDDFQUUIFBGPSFNFOUJPOFEBSHVNFOU
BOEWJFXUIFNPOFZEFQPTJUFEJOUIFJOWFTUPSTBDDPVOUBTIJTBTTFUTUIBUDBOOP
MPOHFSCFJEFOUJĕFEXJUIUIFDMJFOUXIPFOUSVTUFEUIFGVOETXJUIUIFJOWFTUPS 
UIFNPOFZNVTUTUJMMCFSFUVSOFEUPUIFDMJFOU BTUIF3BNBXSJUFT iCZGPSDFPG
UIFMBXPGUIFMBOEw$FSUBJOMZ UIFiMBXPGUIFMBOEwSFRVJSFTSFUVSOJOHTUPMFO
BTTFUTUPUIFWJDUJNFWFOBęFSUIFZIBWFDIBOHFEIBOET BOEUIVTDIBSJUJFTUIBU
SFDFJWFENPOFZGSPNBGSBVEVMFOUJOWFTUPSXPVMETFFNJOHMZCFSFRVJSFEUP
SFUVSOJUUPIJTWJDUJNT
)PXFWFS UIJTSBUJPOBMFEFQFOETPOIPXXFVOEFSTUBOEUIFQSBDUJDFEPDVNFOUFECZUIF3BNB"UĕSTUHMBODF UIF3BNBSVMFTUIBUXIFOJUDPNFTUP
SFUVSOJOHTUPMFOJUFNT XFGPMMPX ʳˍʸʾʿˁʶʳ˃ʼʶBOESFRVJSFUIBUUIFJUFNTCF
SFUVSOFEFWFOVOEFSDJSDVNTUBODFTXIFO)BMBDIBBMMPXTLFFQJOHUIFN*GTP 
UIFOTJODF BTNFOUJPOFE UIJTJTUIFMBXOPXBEBZTBTXFMM JUTIPVMECFGPMMPXFE
JOBMMTJUVBUJPOTJOXIJDIUIFDPVOUSZTMBXTNBOEBUFSFUVSOJOHUIFBTTFUTćF
Shach şšŢŝŜ IPXFWFS FYQMBJOTUIF3BNBTDPNNFOUEJČFSFOUMZ)FVOEFSTUBOETUIF3BNBUPNFBOUIBUBGPSNBM ʷ˃ˊˍ FOBDUNFOU XBTJTTVFEUPGPMMPX
UIFMBXQSBDUJDFEJOHFOFSBMTPDJFUZSFRVJSJOHUIFSFUVSOPGTUPMFOQSPQFSUZFWFO
BęFSUIFPXOFSIBEEFTQBJSFEBOEUIFJUFNIBEDIBOHFEIBOETŴ*GTP UIFOJU
Ŵ ćF Shach JOGFST UIJT BQQSPBDI GSPN UIF TPVSDF PG UIF 3BNBT DPNNFOUT  UIF
Terumas Ha-Deshen şŜť XIPXSJUFT  «ʴʸ˃ʵʷˋʴʶʿʾˀʼʿ˅ʴʿˋʼʹʺʷʿʽʼˋˉʶʷˍ˅ʼ˃ʼʼʶʼʾʷʶ

BERNIE MADOFF

ŷŴż

ˌʸʳʼˋʺʳʿʸʿʼˇʳʸćFShachOPUFTUIBUUIFQISBTF ʷˍ˅ʼ˃ʼʼʶʼʾʷʶJNQMJFTBGPSNBMMFHBM
QPMJDZUIBUXBTJOTUBUFE BTPQQPTFEUPTJNQMZBOBQQMJDBUJPOPGUIFHFOFSBMSVMFPGʳ˃ʼʶ
ʳˍʸʾʿˁʶ "DDPSEJOHUPUIFShach ʳˍʸʾʿˁʶʳ˃ʼʶJTOPUGPMMPXFEXIFOJUDPOUSBEJDUT5PSBI

MBX *UTIPVMECFOPUFE IPXFWFS UIBUMBUFSJOUIJTQBTTBHF UIFTerumas Ha-Deshen
EFTDSJCFTUIJTQPMJDZBTˍʸʾʿˁʷ˂ˁˀʼʶʸʷʼʿ«˅ʸʴˊˊʸʺ TVHHFTUJOHUIBUUIJTSVMFXBTJNQPTFE
CZUIFHPWFSONFOU BOEOPUFOBDUFECZUIFSBCCJOJDFTUBCMJTINFOU*UJTUIVTEJďDVMUUP
EFUFSNJOFCBTFEPOUIFTerumas Ha-DeshenTGPSNVMBUJPOIPXQSFDJTFMZUIJTDVTUPN
FWPMWFE
ŵ " IBMBDIJD FYQSFTTJPO PG UIJT OPUJPO  UIBU B TUPMFO JUFN SFUBJOT JUT JEFOUJUZ FWFO
BęFSUIFUIJFGHBWFJUBXBZJTUIFShulchan AruchTSVMJOH 0$ŢŠťŝ UIBUBMUIPVHI
BTUPMFOlulavNBZCFVTFEPODFJUIBTCFFOMFHBMMZBDRVJSFEUISPVHIBDIBOHFPGPXOFSTIJQ OFWFSUIFMFTT BberachaTIPVMEOPUCFSFDJUFEPWFSJU BTJUTUJMMSFUBJOTJUTJEFOUJUZBT
TUPMFOHPPET
Ŷ 4FFBMTPUIFKetzosDPNNFOUTJOŞšťş
ŷ *UJTRVFTUJPOBCMFXIFUIFSUIJTXPVMEBQQMZPOMZUPPSHBOJ[BUJPOTEFWPUFEUPBTTJTUJOHUIFOFFEZ PSBMTPUP5PSBIFEVDBUJPOBMJOTUJUVUJPOT

BUSINESS

TUBOETUPSFBTPOUIBUUIJTDVTUPNJTMJNJUFEUPUIFTQFDJĕDDBTFJOXIJDIXFĕOE
JUCFJOHBQQMJFEOBNFMZ UPBTUPMFOPCKFDU XIJDIDBOCFWJFXFEBTSFUBJOJOH
JUTJEFOUJUZBOEDPOOFDUJPOUPJUTPSJHJOBMPXOFSFWFOBęFSUIFUIJFGHBWFJUBXBZ
PSTPMEJUŵćJTDPODFQUDBOOPUOFDFTTBSJMZCFFYUFOEFEUPNPOFZ BTUIFNPOFZ
USBOTGFSSFEUPUIFDIBSJUZPSHBOJ[BUJPOCFBSTOPBďMJBUJPOXIBUTPFWFSXJUIUIF
WJDUJNGSPNXIPNJUXBTTUPMFO
.PSFPWFS UIFKetzos Ha-Choshen şšŢš ŶBDDFQUTUIFShachTDMBJNUIBU
UIJTDVTUPNJTUIFQSPEVDUPGBGPSNBMFOBDUNFOU CVUFYQMBJOTUIBUUIFFOBDUNFOUXBT˂ʼʶʷˍˋʸˌˁˀʼ˃ˇʿʿ˅˂ʼˇʸʾUIBUJOUIJTJOTUBODF beis dinJTBVUIPSJ[FE
UPDPNQFMUIFMJUJHBOUUPFYUFOECFZPOEUIFTUSJDUMFUUFSPGUIFMBXćFSBCCJOJD
MFBEFSTPSEBJOFEUIBUBMUIPVHIPOFXIPSFDFJWFTPSQVSDIBTFTTUPMFOHPPETJT
MFHBMMZFOUJUMFEUPUIFJUFN beis dinJOTVDIBDBTFXJMMGPSDFIJNUPSFUVSOJUUP
JUTPSJHJOBMPXOFS JOUIFTQJSJUPG˂ʼʶʷˍˋʸˌˁˀʼ˃ˇʿ HPJOHCFZPOEUIFTUSJDUMFUUFS
PGUIFMBX 4JODFUIJTXBTUIFOBUVSFBOEQVSQPTFPGUIFPSEJOBODF UIFKetzos
DPOUFOET JUEPFTOPUBQQMZUPBQPPSQFSTPOXIPIBQQFOFEUPSFDFJWFPSBDRVJSF
TUPMFOHPPETBeis dinEPFTOPUDPNQFMBOFFEZQFSTPOUPFYUFOE˂ʼʶʷˍˋʸˌˁˀʼ˃ˇʿ 
BOEUIVTJODJSDVNTUBODFTJOXIJDIBQPPSQFSTPOJTMFHBMMZFOUJUMFEUPLFFQUIF
TUPMFOJUFN IFJTOPUSFRVJSFEUPSFMJORVJTIJU
"DDPSEJOHUPUIFKetzos UIFO UIFDVTUPNSFDPSEFECZUIF3BNBXPVME
OPUBQQMZJOUIFDBTFPGTUPMFOHPPETUIBUXFSFUIFOEPOBUFEUPBDIBSJUBCMF
PSHBOJ[BUJPO+VTUBTBbeis dinEPFTOPUFOGPSDF ˂ʼʶʷˍˋʸˌˁˀʼ˃ˇʿVQPOBOFFEZ
QFSTPO JUXPVMETFFNJOHMZOPUEPTPXIFOEFBMJOHXJUIBOPSHBOJ[BUJPOEFWPUFE
UPIFMQJOHUIFQPPSŷćVT DIBSJUZGVOETUIBUSFDFJWFETUPMFONPOFZXPVMEOPU
CFSFRVJSFEUPHJWFUIFNPOFZUPUIFWJDUJN

ŷŵų

HEADLINES: HALACHIC DEBATES OF CURRENT EVENTS

***%FQPTJUJOHPOUIF7JDUJNT#FIBMG
*OUSVUI IPXFWFS UIFSFJTBDPNQFMMJOHSFBTPOUPSFRVJSFUIFDIBSJUZUPSFUVSO
UIFTUPMFONPOFZ JSSFTQFDUJWFPGUIFDVTUPNNFOUJPOFECZUIF3BNB
4UBOEBSEDPOUFNQPSBSZCBOLJOHQSPUPDPMTTUJQVMBUFUIBUXIFOBQFSTPO
EFQPTJUTNPOFZJOUPIJTBDDPVOU UIFCBOLSFDFJWFTUIFNPOFZPOCFIBMGPGUIF
USVFPXOFS*GUIFQFSTPOJTEFQPTJUJOHTPNFPOFFMTFTNPOFZ UIFCBOLWJFXTUIF
NPOFZBTUIFQSPQFSUZPGJUTMFHBMPXOFS FWFOUIPVHIUIFGVOETBSFSFHJTUFSFE
VOEFSUIFOBNFPGUIFBDDPVOUIPMEFS)FODF JGTUPMFOGVOETBSFUSBOTGFSSFE
GSPNUIFUIJFG TBDDPVOUUPBDIBSJUZ UIFDIBSJUZJTSFDFJWJOHUIFWJDUJNTNPOFZ
ćJTJTUSVFEFTQJUFUIFGBDUUIBUUIFBDUVBMNPOFZCFJOHSFDFJWFEJTOPUUIF
NPOFZXIJDIXBTTUPMFO8FNJHIUESBXBOBOBMPHZUPBDBTFPGTPNFPOFXIP
FOUSVTUFEIJTNPOFZUPBHVBSEJBO BOEUIFHVBSEJBONJYFEUIFNPOFZUPHFUIFS
XJUIIJTPXODBTIJOIJTTBGF TVDIUIBUXIFOIFSFUVSOTJU IFEPFTOPUOFDFTTBSJMZSFUVSOUIFQSFDJTFCJMMTUIBUXFSFHJWFOUPIJN$MFBSMZ UIFHVBSEJBOIBT
OFWFSUIFMFTTEJTDIBSHFEIJTEVUZCZSFUVSOJOHUIFNPOFZ FWFOUIPVHIIFEPFT
OPUSFUVSOUIFFYBDUTBNFNPOFZOPUFTUIBUIFSFDFJWFE4JNJMBSMZ XIFOUIF
CBOLUSBOTGFSTNPOFZGSPNUIFUIJFG TBDDPVOU UIBUNPOFZJTTUJMMSFHBSEFEBT
UIFWJDUJNT FWFOUIPVHIJUJTPCWJPVTMZOPUUIFTBNFNPOFZUIBUUIFUIJFGIBE
EFQPTJUFE
ćVT UIJTTJUVBUJPOJOEFFESFTFNCMFTUIFhalachaTUBUFECZUIF3BW$IJTEB
JO UIF (FNBSB  UIBU B TUPMFO PCKFDU SFDFJWFE CFGPSF UIF PXOFS EFTQBJSFE PG
SFUSJFWJOHJUNVTUCFSFUVSOFE*UXPVMEUIFSFGPSFTFFNUIBUBOZPOFXIPSFDFJWFT
NPOFZPCUBJOFEUISPVHIB1PO[JTDIFNFXPVMEJOEFFECFSFRVJSFEUPSFUVSOJU
UPUIFEFGSBVEFEDMJFOU

