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 ה. ״שטרות הנעשים בפני עובדי כוכבים ״הדיוטות.״
 א. ידוע הדבר כי שופטי העכו״ם אשר ישבו כסאות למשפט ביטים ההם
 בבתי הערכאות היו רובם ככלס מקבלי שוחה וחשודים לשקר ולהטות טשפט.1)
 ובכל זאת התירו חכמים לסמוך עליהם בנוגע לקיום ואשור שטרות הנחתמים ונרשמים
 בפני הערכאות. ולמה? טפני שאם אטנם היו חשודים להטות דין, לא היו מעיזים
 לשקר בנלוי ולקיים שטרות מזויפים באותם בתי המשפט שנקבעו טטעם המלכות

 המרכזית.
 אולם מלבד ״הערכאות״ הקבועים היו בעיירות רבות גם קבוצות פלילים
 של נבחרי ״הדיוטות״ (שלא מטעם הממשלה המרכזית) וגם להם היתה הרשות
 נתונה לקיים ולאשר שטרות. ועל אותם השטרות היה פשוט חשש זיוף ושקר,

 ואי אפשר היה לסטור על עדותם.

 ב. רבי עקיבא השתדל לטצא עצה ותקנה איר להכשיר גם אותם השטרות
 שנעשו בפני עכו״ם הדיוטות. התקנה היתה כי אחרי שנגמר חיתום וקיום השטר בפני
 אותם ההדיוטות יחזור המוכר וימסור את השטר עור פעם ללוקח בפני שני עדים
/ באופן שאמתתו של השטר יקוים על פי עדים  יהודים שהם יהיו ״עדי מסירה,

 כשרים.

 אולם התקנה הזאת לא הספיקה להסיר את המכשול לנמרי, כי היה אז קושי
 מיוחד להכיר את שטות החותמים ולהבחין בין יהודי ונכרי, כי מפני עול השעבוד
 התחילו יהודים בימים ההם לקרא לעצמם בשמות של נכרים. ואמרו ז״ל: ״רוב ישראל
 שבחוץ לארץ שמותיהם כשמות העוברי כוכבים.״ ונם בארץ ישראל היו רבים
 כאלה. הרבה פעמים היה קשה לעמוד על טיב השמות, וחשבו על חותמים עכו״ס
 שהם יהודים, ולא דקדקו לעשות כפי התקנה לחזור ולמסור את השטר בפני עדים
 כשרים, באמרס שהעדים החתומים היו יהודים. ומכיון שכן יצאו הרבה שטרות

 שאינם מתוקנים, וגבו בהם שלא כדין.

 1) בתלמוד (שבת קט״ז) נמסר לנו ספור של בדיחות חמורה על המעמד חמוסרי
 של השופטים הכי מעולים ומלומדים שבאותם חדורות.

ם (אשתו של רבי אליעזר, ואחותו של רבן גמליאל) ו ל א ש מ י  ״בשכונתח של א
ו מקבל שוחד. נ נ  חיח שופט־פילוסון* שיצא עליו שס כי אי

ל א י ל מ ן ג ב ורת זהב, וקראה את אחיה ר  באח אימא שלום, והבטיחח לו מנ
 להתדיין לפניו, באמרח: רוצח אנכי חלק בנכסי האב! השופט נתן לח הצדק ויאמר לחם:

 חלוקו בנכסים!
ו כתוב כי במקום שיש בן אין הבת יודעות נ ת ר ו ת  רבן גמליאל טען: ב

יתן ספר אחר, נ ה תורת משח, ו ל ט ב ת ום שגליתם מארצכם נ  ויענהו השופט: מי
 ובו כתוב: בן ובת יירשו יחד!

נתי י  למחר חבטיח לו רבן גמליאל חמור־לובי. ואז חזר בו השופט מדעתו, ויאמר: עי


