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הקדמה
אנו שמחים להגיש לחוקרי המשפט העברי את כרך כט של שנתון המשפט העברי,
המוקדש לזכרו של פרופסור שמואל שילה ז"ל ,אשר שימש ראש המכון לחקר
המשפט העברי ומעורכי השנתון.
בכרך זה כונסו שישה מאמרים המוקדשים לקשת רחבה של נושאים מתחומי
המשפט הפרטי ,הפלילי ,הציבורי ,המעמד האישי ותולדות המחשבה הלמדנית,
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מתרומתם של מיטב חוקרי המשפט העברי לדורותיהם .הכרך הנוכחי מצטרף
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שמואל שילה

כ"ג תשרי תרצ"ז — ז' ניסן תשע"ו
( 9באוקטובר  15 — 1936באפריל )2016

כרך זה של שנתון המשפט העברי מוקדש לזכרו של פרופ' שמואל שילה
ז"ל שנפטר לפני כשנתיים (ז' בניסן תשע"ו 15 ,באפריל  .)2016פרופ'
שילה עמד בראש המכון לחקר המשפט העברי והיה מעורכיו של השנתון
במשך שנים אחדות ואין דבר ראוי יותר מאשר להקדיש את הכרך הנוכחי
לזכרו.
משבחר ללמוד משפטים באוניברסיטה העברית ,הרקע הרבני שרכש
בישיבה אוניברסיטה בניו יורק ובישיבת מרכז הרב (הוסמך לרבנות על ידי
הרב הרצוג זצ"ל) הכשיר אותו להתמקד בחקר המשפט העברי ,זאת מתוך
שאיפה לתרום להחייאת המשפט העברי במשפט המדינה .הוא השתלב
במכון לחקר המשפט העברי בראשות פרופ' מנחם אלון ז"ל ושימש מרצה
למשפט עברי בפקולטה למשפטים קרוב לארבעה עשורים .פרופ' שילה
יה הבולטים של שיטת המשפט העברי ותורתו הפכה
הפך להיות אחד ִמדַּ ָּב ֶר ָ
אומנותו.
שורשיו הנטועים בבית המדרש ובאקדמיה הניבו פירות מחקריים ענפים.
גולת הכותרת של מחקריו הייתה ספרו פורץ הדרך 'דינא דמלכותא דינא',
שהתמקד ביחסם של חכמי ההלכה לדין הזר מתקופת התלמוד ,במרוצת ימי
הביניים ועד לעת החדשה ,נושא שהעסיק את חכמי ההלכה בכל קהילות
ישראל לאורך הדורות כולם .הוא השכיל במחקרו לצייר ביד אומן תמונה
שלמה ומפורטת של מעמד דין המלכות הזר מנקודת מבטה של ההלכה
היהודית .בעקבותיו פרסם מאמרים נוספים שהאירו את התחום מכל צדדיו.
פרופ' שילה הוסיף ופרסם שלל מחקרים מגוונים בנושאי ליבה של המשפט
העברי :קניין ,שליחות ,משפחה ,דין ,מוסר ויושר ,הלכה והיסטוריה.
עמדותיו בשאלות דת ומדינה ,השיפוט בבתי הדין הרבניים ויישום המשפט
העברי במדינת ישראל זכו אף הן לכתיבה ענפה .מבחר ממאמריו כונסו
באסופה 'דין מוסר ויושר במשפט העברי' לרגל מלאת לו שבעים שנה,
אשר יצאה לאור על ידי המכון לחקר המשפט העברי ,הפקולטה למשפטים
ומשפחת שילה (תשס"ז).
משאלתו הראשונית לתרום להחייאת המשפט העברי במשפט המדינה
ולעצב דרכו את פני החברה נחלה אכזבה שליוותה אותו שנים רבות ,אכזבה
שנתן לה ביטוי גם בכתובים .היא הביאה אותו בעשורים האחרונים של
חייו לידי החלטה לחדול מחקר המשפט העברי ולהתמקד בשיטת המשפט
הישראלי ,בדגש על חקר חוק הירושה .מחקר זה הניב שלושה כרכים עבי
כרס שהינם בבחינת האורים ותומים לשופטים ולעורכי דין העוסקים בדיני
ירושה.
]אי [

שמואל שחה בים התלמוד והפוסקים ,שבילי הספרות הרבנית ומקורות
ההלכה היו נהירים לו כשבילי ירושלים ,הוא הכיר את כל סוגותיה ורבדיה
שמהם דלה מלוא חופניו והילך בשדותיה בביטחון רב .מחקריו היו מבוססים
ומתועדים היטב.
המעיין בכתביו יעמוד על שלוש תכונות עיקריות שליוו את מחקריו
וגם את אורחות חייו שכרוכים זה בזה :חיפוש אחר האמת ,אומץ לב ואמונה
תמימה .הוא היה דובר מישרים ואמת לא רק בלבבו אלא גם במחקרו .כל
אישיותו חותמה אמת .כשחשב שהגיע לחקר האמת ולאמיתה של תורה לא
נשא פנים ולא חת מפני איש ולעיתים לא היסס להשמיע באומץ לב דברי
ביקורת גם על גדולים בעלי שם .שמואל היה בעל אמונה תמימה וענווה
צרופה .כך נהג גם בענייני אידיאולוגיה וערכים :עלייתו ארצה מארצות
הברית בגיל צעיר ,המעבר מבית המדרש לאקדמיה ,המעבר ממחקר המשפט
העברי לחקר המשפט הישראלי .מניע משותף לכולם – תרומתו למדינה,
לציבור ולחברה .כל אלה העצימו את דמותו כהולך תמים ,פועל צדק ,דובר
מישרים שכל דרכיו משפט.
שמואל לא היה רק חוקר ומורה .הוא נטל על עצמו בשנות כהונתו
מגוון משימות אקדמאיות ,היה מעורה היטב בחיים האקדמיים וידע לתת
עצה טובה והדרכה מועילה לכל הסובבים אותו וזכה מצדם לרחשי תודה
והערכה.
שמואל היה ידיד קרוב ונאמן ,אנושי ,עדין נפש ויועץ חכם .יחד עם
מרגלית אשת בריתו וילדיהם היה ביתם פתוח לרווחה לידידים ולכל דורש.
מורשתו המחקרית ואורחות חייו הינם מצבה נאותה לזכרו.
יהי זכרו ברוך.
גדעון ליבזון (בשם העורכים)
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