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 פתיחה

 אמרו: )לד:( בסנהדרין 

הנחילו את בניו, הא כיצד? יום לתחלת ביום  וכתיב והיה    בכל עת"רבא רמי: כתיב ושפטו את העם  

 ר דין". לה לגמדין, לי

ר  . דכתיב ושפטו, ועיקלילה לגמר דיןנות ביום.  . משפט נחלות, דהיינו דיני ממוביום הנחילוופירש רש"י: "

משפט היינו גמר דין". אך התוס' כתבו: "יום לתחלת דין. ואיפכא ליכא למימר דמסתמא תחלת הדין עיקר ועוד 

. ומכך שרש"י לא הזכיר דביום הנחילו קבלת )ה, ז(   ן סמ"ע ביום הנחילו קבלת עדות הוא דהוי כתחלת הדין". ועיי 

 יק שסובר שקבלת עדות אינה בכלל הדין.  כתב דהייינו "דיני ממונות", לכאורה ניתן להסעדות היא, אלא 

בב"ק   מצינו  קאי    )י:( עוד  מיתה  דמשעת  רחמנא,  אמר  "דהכי  רש"י,  ופירש  הוי,  דניזק  נבילה  שפחת  מבואר 

לם ליה  ופחתה דמים משעת מיתה ועד שעת העמדה בדין פסידא דניזק הוא, ומש  הסריח  ברשותיה דניזק, ואם

 : )תג, ב( מזיק מה שהנזק הוי יתר על הדמים שהיתה נבילה שוה בשעת מיתה". וזו לשון השלחן ערוך 

  "פחת הנבילה לניזק, ושבח הנבילה חולקים אותו המזיק והניזק. כיצד, שור שוה מאתים שנגחוהו ומת, והרי 

מזיק משלם אלא ק'. ואם היה  ה שוה בשעת מיתה מאה, ובשעת העמדה בדין פחתה והרי שוה פ', אין ההנביל

 תם, משלם לו נ' מגופו". 

יזק הוי דוקא עד שעת העמדה בדין. במאמר זה ננסה  מדברי רש"י ופסק השלחן ערוך מבואר שפחת נבילה דנ 

 דין. לעמוד בסיעתא דשמיא על גדרו של העמדה בדין ותחילת 

 

 תחילת דין 

 :  )א:( כתב הר"ן בריש כתובות 

ר דשרי, אע"ג דאמרינן בירושלמי בפרקין אסור לדון דיני ממונות בערב שבת,  "ולישא בחמישי איכא למימ

יקבע זימנא וכדאמרינן בפרק הגוזל )ב"ק קיג.( לא קבעינן זימנא לא במעלי  איכא למימר שלא אסרו אלא למ

  אתו מנפשייהו, צייתינן להו ומקבלים טענותיהם. וטעמא דמילתא משום בל אי  שבתא ולא במעלי יומא טבא, א

קבל  דלמקבע זימנא ולדון בלחוד אסרו, לפי שהדין צריך מתון ועיון, ואתי לאמנועי מצורכי שבת ויו"ט, אבל ל

 טענותיהם אי אתו מנפשייהו שרי. הילכך אפילו בששי מכנפי בית דין ויתבי לקבל טענותיהם".

או' נראה, דהיות וקבלת טענות . ובביאור הדברים לכ)סק"א( ובש"ך    )סק"ג( , וכ"ה בסמ"ע  )סי' ה( "מ  ב"י חווהובא ב

ה שאמרו שאין דנים בערב שבת. הבעלי דינים אינו בכלל הדין, ממילא מותר לקבלם בערב שבת, שאינו בכלל מ

מ"מ מותר לקבלם בערב דין,    אמנם מדבריו אין ראיה, דאף אם נאמר שקבלת טענות בעלי דינים הינם בכלל

צרכי שבת ויו"ט, שבקבלת העדות גרידא אין צורך במיתון  שבת ויו"ט, וזאת משום שאין לחוש שמא ימנע מ
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 ועיון. 

ג( ות אינו בכלל הדין, דהנה הטור  אמנם ממקום אחר נראה להוכיח שקבלת הטענ הביא את מח' הרמ"ה   )סי' 

ן שלושה דיינים דגמירי, ולדעת הרא"ש די שרק אחד ה בעינ והרא"ש בעניין שלושה הדיוטות, שלדעת הרמ"

או קרא בספרים ויודע סברות בדינים, אבל אם לית בהו חד דגמיר פסולים לדינא. ועיין  מהם גמיר, ששמע  

בשם המהר"ם פאדוואה, שאף שאינם יכולים לדון, מ"מ יכולים לקבל טענות הבעלי    )סק"א( מ  בב"ח. כתב ע"ז הד"

וקבלת טענות הבעלי דינים אינאיזה מדינים ולשלחם ל נראה דהיות  והיסוד בכך לכאורה  ו בכלל דין,  ורה. 

לת דין, או  וממילא אף דיינים דלא גמירי רשאים לקבלם. אמנם עדיין צ"ב האם שעת העמדה בדין היינו תחי

 .)סק"ז( , וציין אליו בסימן ה )סק"א( דינים חלוקים הם. וע"ע סמ"ע סי' טו 

 

 קבלת עדות 

 :)בבא בתרא קיד., והובא בב"י סי' ז( ם הרשב" כתב

עדות בלילה עדות גמורה היא ויכולין לדון למחר ביום. אבל ראייה דידהו שרואין    "ומיהו ב"ד שהעידו לפניהם

הועד לפניהם בלילה דכיון דלא חזו בההיא שעתא לדינא ראייה דידהו אינה כשמיעה    בלילה לא חשבינן כאילו 

אחרים  לא הן עצמן נעשו עדים ושוב לא יהו דיינין בעדות עצמן אא"כ יעידולילה אממש ששמעו מפי עדים ב

 בפניהם". 

ה היא ויכולים  דברי הרשב"ם לכאורה סותרים זה את זה, מחד גיסא כתב שב"ד שקבל עדות בלילה עדות גמור 

י לקבל את  כולים  לדון על פיה למחר ביום. ואילו מאידך גיסא כתב שבלילה אינם ראויים לדון, וא"כ כיצד 

 העדות בלילה? 

 יש חולקים על דברי הרשב"ם: הביא ש)סנהדרין יג. מדפה"ר( ואכן הנמוק"י 

כין לחזור ולקבל ביום. וראיה  "וכתבו עליו ז"ל דליתא, דקבלת עדות בלילה פסולה ואם קבלו עדות בלילה צרי

חלת דין ומקדש כגמר דין  דים כתמדאמרי' במס' ר"ה למה לי למיתני נחקרו העדים וכו' סד"א תהוי חקירת הע

דדנין ביום וגומרין בלילה קמ"ל. אלמא קבלת עדות כתחלת דין  וליקדשיה בלילה מידי דהוה אדיני ממונות  

נן בפרק מצות חליצה חלצה בלילה כשרה ור"א פוסל ומפרשים  הוא שאינה אלא ביום אפילו בדיעבד. תדע דת

"ס כגמר דין דמיא אלמא תחלת דין בלילה פסול וה"ה  מיא ומבגמרא פלוגתייהו דמר סבר חליצה כתחלת דין ד

 רישית כן כתבו המפרשים האחרונים ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל.  לקבלת עדות כדפ

לת עדות בלילה הוא ומש"ה אין עושין דין אלא בעדות הלכך טעמא דבלילה אין עושין דין משום דאין קב 

 אחרים שיעידו לפניהם למחר". 

הראשונים דנח'  ק  מבואר  בב"י  האם  וע"ע  כשרה.  בלילה  העדות  ה(  בלת  בב"ב  )סי'  הרא"ש  ג( בשם  ויסוד  )ח,   .

 הדברים יבואו להלן. 

 

 מהות בי"ד של כ"ג 

שאין בה שנים לדבר ואחד לשמוע, אין מושיבין בה סנהדרי. , אמר רב יהודה אמר רב: כל עיר  )יז:( בסנהדרין  

 ופירש רש"י: 

 מבין בשבעים לשון אף על פי שאינו יודע להשיב".  , שיהא"שנים לדבר. בשבעים לשון, ואחד לשמוע

וקא אלו בעינן שיהיו יודעים בשבעים לשון אך לא שאר הדיינים. וכתב הר"ן בביאור דבריו,  ומשמע מדבריו דד

ו הג' יוכלו לקבל עדות העדים שיעידו באיזה לשון מן הלשונות, ולפי פירושו משמע דב"ד של שלשה  כדי שאל

 ל דיני נפשות. אך הר"ן חלק על פירושו, וכתב: עדות שיכולין לקבל  

י כל הב"ד הצריכין בגמר דין צריכין הם בקבלת עדות הלכך משמע דכל הב"ד צריכין  "ואינו במשמע, דודא

לדבר   מהלכות  שידעו  שני  בפרק  ז"ל  הרמב"ם  דעת  וכן  נפשות  מדיני  העדות  יקבלו  ושכולן  לשון  בעי"ן 
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 סנהדרין". 

 :ן א, ה; ועיין שם בראב"ד( סנהדרי) וזו לשון הרמב"ם 

ד ראוי ללמד ולהורות בכל התורה כולה ואחד יודע לשמוע ויודע  "כל עיר שאין בה שני חכמים גדולים אח

 סנהדרין אף על פי שיש בה אלפים מישראל".  לשאול ולהשיב אין מושיבין בה 

 :)שם ב, ו(  עוד כתב

ל מומי הגוף, וצריך להשתדל ולבדוק ולחפש שיהיו  קין מכ"כשם שבית דין מנוקין בצדק כך צריכין להיות מנו

עלי קומה, בעלי מראה, נבוני לחש, ושידעו ברוב הלשונות כדי שלא תהא סנהדרין שומעת כולן בעלי שיבה ב

 רגמן". מפי התו

בא  )הו"ג  והרס)דברים יז, ז(  הביא שבמח' הראשונים הנ"ל נח' גם הרמב"ן על התורה    )סנהדרין סי' ג( ובחי' ר' שמואל  

ן של שלושה, ופירש כן את הכתוב על פי  , שלדעת הרס"ג לקבלת עדות בדיני נפשות סגי בבית דיברמב"ן שם( 

דים ושלשה היינו הדיינים מקבלי העדות. והרמב"ן  שנים עדים או שלשה עדים יומת המת, דשנים היינו המעי

 ושלשה.  עשרים נח' עליו וס"ל דעדות דיני נפשות לא תקובל רק בפני סנהדרין של  

דקבלת   )כה:( סובר דכיון דאמרינן בראש השנה  וכתב תחילה דבפשטות היה נראה לבאר בביאור מח', דהרמב"ן  

ין, וכמו שהדין עצמו בעי כ"ג בדיני נפשות, הכי נמי הקבלת עדות כתחילת דין דמי, הלכך הוי חלק מגופו של ד

לעניין דמתחילין ביום וגומרים בלילה ולא  ן אלא  עדות בעי כ"ג. ואילו הרס"ג סובר דלא חשיב כתחילת די

 ן דדיני נפשות. ועיין עוד בחידושיו שהאריך בסוגיא זו. לעניין שחשוב כחלק מהדי 

שב"ם והרמב"ן הנזכרת לעיל, שלדעת הרשב"ם אם קיבלו עדות בלילה  לכאורה נראה שבמח' זו תלויה מח' הר 

הדין. אך לדעת הרמב"ן אף בדיעבד אין לדון   ה בכללבדיעבד אפשר לדון על פיה, משום שקבלת העדות אינ

ילה, כיון שלשיטתו אזיל שקבלת עדות הינה כתחילת דין, וקיימא לן שאין להתחיל  ע"פ העדות שהתקבלה בל 

 . )סנהדרין לד:( א ביום דין בלילה אל

ב"ן  ן כהרמשנראה שדעת הר")סי' ה(  ולפי זה שיטת הר"ן אתי שפיר, שהרי פסק כדעת הרמב"ן, כמ"ש הב"י  

כל חברי הסנהדרין צריכים להכיר בשבעים  לעניין שאם קבלו עדות בלילה אינו כלום. וכמו כן סובר הר"ן ש

 שפות, משום שקבלת עדות כתחלת דין. 

פשט נוסף במח' רש"י והר"ן בסנהדרין שם, שאף אם נאמר שלכו"ע קבלת עדות כתחילת אמנם נראה לבאר  

 מח' זו תלויה בשאלה אחרת, וכפי שיתבאר בע"ה.  ל, מ"מדין, וכפשט דברי הגמרא בר"ה הנ" 

 : )ב.( ן שנינו בריש סנהדרי 

 "דיני ממונות בשלשה, גזילות וחבלות בשלשה. וכו' דיני נפשות בעשרים ושלשה".  

החידוש שהצריכה התורה כ"ג דיינים לדיני נפשות צריך ביאור, דהואיל וסמכה התורה על שלשה דיינים    והנה

 דיני ממונות וקנסות, מדוע לא סמכה עליהם גם בדיני נפשות.  לדון  מומחים שבכוחם

ות  שיש לחקור בטעמו של דבר שהצריכה התורה כ"ג דיינים בדיני נפשות, האם משום חומרת דיני נפש  ונראה

בעינן מספר דיינים גדול יותר מדיני נפשות, למען "ישאו ויתנו יחד ויגיעו להכרעה מבוררת ומזוקקת יותר",  

ל זמן שהם רבים הרי זה משובח,  שכתב, אע"פ שבית דין של שלשה ב"ד שלם הוא, כ)ג, ד(  שמצינו בש"ע  ין מה  וכע

מרובים מדקדקים כולם ויצא הדין לאמיתו   "דכשהן   )ס"ק יא( ומוטב שיחתך הדין בי"א מבעשרה. וכתב הסמ"ע  

חמורים הם. או שמא חידוש  ואיל ויותר". ומעתה מה שהוא בדיני ממונות למצווה, בדיני נפשות חיובא הוא, ה

ין מטרתם רק משום בירור ההלכה, אלא בעינן עשרים ושלושה  גדול יותר חידשה התורה בדיני נפשות, שא

 שטח. דיינים גם לעניין בירור המציאות ב 

ולכאורה בהא פליגי, שלדעת הרמב"ם, הרמב"ן והר"ן בעינן אף בקבלת עדות בדיני נפשות עשרים ושלושה  

קבלת העדות. ואילו    התורה חידשה מספר זה של דיינים גם לעניין בירור המציאות, והיינומשום שדיינים,  
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פסק הדין, והיינו בעבור המשא ומתן,  לדעת רש"י ורס"ג חידשה התורה דבעינן כ"ג דיינים רק לעניין בירור  

 דין דמיא. תחילת אבל לעניין קבלת העדות סגי בשלשה דיינים וכדיני ממונות. אך לכו"ע קבלת עדות כ

 

 ביאור יסוד מח' הרשב"ם והרמב"ן

האם קבלת עדות כתחילת דין או לא, אלא    )יז:( רח בכך שנח' רש"י והר"ן בסנהדרין  ולאחר שהוברר שאין הכ

. אלא שנח' במהותו של ב"ד של עשרים  )לד:( כו"ע קבלת עדות כתחילת דין, וכדעת התוס' סנהדרין  אפשר של

 הרמב"ן בעניין קבלת עדות בלילה תלויה בשאלה אחרת. שב"ם וושלשה, נראה שגם מח' הר 

 באופן שונה כתבו: )הנ"ל( לשון הרשב"ם בב"ב, אך כאשר הביאו הנמוק"י  לעיל הבאנו את

ו שלשה כותבין ואין עושין דין פרש"י ז"ל אין עושין דין על פי עצמם אבל בעדות אחרים  "אבל בלילה. אפיל

שהרי אינם ראוים להיות עכשיו דיינים,    בלילה  שאין שם ב"ד עליהם  מא לפי וטעשיעידו בפניהם עושין דין,  

ב"ד שקבלו  וראוים להיות עדים הלכך שם עדים עליהם יותר משם דיינים ואין כאן קבלת עדות בב"ד אבל  

 ".דמכל מקום ב"ד הםעדות בלילה דיעבד כשרה 

 ". ויש להבין את כוונתו. ב"ד הםבלילה, אך עכ"פ " שם ב"ד הנמוק"י מבאר, שאמנם אין לבית הדין  

 : )ה, ב( כתב מרן הש"ע 

 בתחלת דין, אבל אם התחילו לדון דיני ממונות ביום, גומרין בלילה". "אין דנין בלילה 

, דשמדליק נרות בלילה ויכול לראות ולהכיר בני אדם, מותר לדון בלילה אפילו בתחילת  )סק"ז( וכתב הסמ"ע  

ישן   ודומה לזה מצאתי בקובץ  או לאור הלבנה כדי  נושן דדין.  אין קונין בקנין סודר בלילה אלא לאור הנר 

עודתא לא ליכליה אלא ביממא,  ירו העדים היטב מי הוא הקונה והמקנה, וגם אמרו האי מאי דאית ליה סשיכ

הטעם הוא משום שאמרו סומא אינו שבע. ואמר התם, אבל אי מדליק נרות בלילה לית לן בה. ואם כן גם בכאן  

כתב לחלוק על דברי  "ד(  )סקלכה ולא למעשה לכפותו לדון בלילה אף שהנרות דולקות. אך הש"ך  לי לה  נראה

 ש. הסמ"ע והוכיח שדין אסור אפילו לאור הנר. ע"

ונראה שנח' בטעם שאסור לדון בלילה, לדעת הסמ"ע אינו אלא פסול טכני, שהיות ובלילה אינו רואה טוב,  

תרון לכך, מותר לדון אף בלילה. ואילו לדעת הש"ך מה שאסרו לדון ישנו פממילא אינו יכול לדון, אך כאשר  

 אין לדון, ושמא גזירת הכתוב היא.   , שבעצם הזמן הנקרא לילהול טכני גרידא אלא פסול מהותילילה אינו פסב

ות דין" ולבין "בית דין" גרידא, שכאשר הדיינים קבלו עד -לפי זה נראה לבאר את יסוד החילוק בין "שם בית

ין נפגמה, וכדברי הש"ך, וממילא שם  לה, ישנו כאן פסול בשם בית הדין, והיינו לומר שמהותו של הבית הדבלי

דין". אך לעולם סובר הרשב"ם שקבלת עדות -ן עצמו נמצא לפנינו, וזהו ה"ביתב"ד אין כאן. אך סוף סוף בית די 

בלילה מתחילת דין עד גמר הדין,    ו ודנוהויא תחילת דין. ולפי זה צריך לומר בדעת הרשב"ם, שאף אם עבר 

 שכתב: )שם(  . ואכן ראיתי להרמ"א1דיניהם דין 

 "ויש אומרים דאם עברו ודנו בלילה דיניהם דין". 

שכתב שמקורו בדברי הרשב"ם הנ"ל גבי קבלת עדות. הרי להדיא שהרמ"א הבין  )הארוך ס"ק ו(  ועיין בדרכי משה  

ממילא ה"ה שאף אם דנו בלילה את שאר הדין, דיניהם דין.  דין, ובדעת הרשב"ם שקבלת עדות היינו תחילת  

 דקבלת עדות הויא כדין.  )כח, סב(  בפירוש בדברי הסמ"ע וכן מבואר 

 כתב על דברי הרמ"א בזה"ל: )סק"ח( ע והסמ"

"והרמב"ם כתב דאין דיניהם דין, וכך כתב הטור ריש סימן רנ"ג עיין שם, גם המחבר כתב לקמן בסוף סימן כ"ח  

 ין דנין עליה".  כ"ד בענין קבלת עדות שהוא דומה לדין, שאם עברו וקיבלוה בלילה דאבסעיף 
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ו עדות  קבלת  בין  השווה  הסמ"ע  שגם  להדיא  הרשב"ם  הרי  שנח'  לומר  אין  ומעתה  שכתבנו.  וכמו  דין,  לבין 

, רק שנח' ( "ה כה:)עיין רוהרמב"ן בגדר קבלת עדות האם הוי כתחילת דין או לא, אלא לכו"ע הויא כתחילת דין  

 האם עבר ודן בלילה האם דינו דין או לא. 

 כתב לחלק בין קבלת עדות ולבין דין:  )שם( בהמשך דבריו מיהו הסמ"ע 

יש לחלק דשאני התם דקבלת עדות בלא דין לאו גמר דין ומעשה הוא, ומשום הכי אסור לדון עליו  "מיהו  

 לכתחילה, מה שאין כן כאן דכבר נגמר הדין".

 : )כח, סג( נית ידו בשוהניף 

"ה לעיל בסימן ה' סוף סעיף ב' דיש אומרים דאם דנו  "אין דנין ע"פ אותה קבלה. ולא דמי למ"ש מור"ם בהג

ניהם דין. דהתם הו"ל דיעבד ממש, משא"כ הכא דרוצים לדון על העדות לכתחילה לא מיקרי דיעבד  בלילה דדי

בהדיא )דברים כ"א, ט"ז( והיה ביום הנחילו,   א כתיבממש. ולא כמ"ש בעיר שושן )סעיף כה( הטעם משום דהכ

חילת דין ג"כ נפקא לן  ח, כ"ב( ושפטו בכל עת. דהא האי קרא דושפטו לגמר דין אתא, ותובדין כתיב )שמות י"

 מהאי קרא דוהיה ביום הנחילו, וכמ"ש לעיל בסימן זה )סימן ה' סק"ז(". 

 

 ראיה מדברי הקצוה"ח 

 : )ב, א( כתב הקצוה"ח 

ם להודיע אמיתת הדבר זה יש להסתפק אי שייך דינא דגואל הדם כיון דעכ"פ בעינן קבלת עדיבזמן ה"אלא ד

אנו והא שכתב הרמב"ם בעד אחד פירש    שהרגו הרוצח ואנן הדיוטות אנן ואין  רשאין לקבל עדות נפשות, 

רשות    ות נמיבכסף משנה דהיינו עדות מיוחדת. או אפשר כיון דלדעת הרמב"ם אפילו הכחישו עצמם בבדיק

הורג שלא בכוונה, א"כ גם אנו למידין בזמן  ביד גואל הדם וכמ"ש בכסף משנה שם ועיקר שלמדוהו דלא גרע מ

 שלא בכוונה וצ"ע". הזה דלא גרע מהורג

יצא מנקודת הנחה שבקבלת עדות דיני נפשות בעינן דיינים מומחים, ולפי האמור  מבואר להדיא שהקצות 

ינן  יחא דבריו, שכשם שלדין עצמו בעינן מומחים, כך גם לקבלת העדות בעדין, נשקבלת העדות הינה בכלל ה

שאף שלא בעינן    רין יז:( )סנהדמומחים. אמנם אי מהא לא איריא, שהרי לעיל הבאנו לדברי הר"ן בדעת רש"י  

 קבלת עדות בפני כל הסנהדרין, מ"מ בפני שלשה בעינן. 

 

 הארה בדברי הרמב"ם

 : ג(  )סנהדרין ג,כתב הרמב"ם 

נאמר כל ריב וכל נגע מה ראיית נגעים  אין מתחילין את הדינין בלילה, מפי השמועה למדו שהדינין כנגעים ש"

 ביום בלבד אף הדינין ביום בלבד". 

 כתב:ובהלכה ד 

 "וכן אין מקבלין עדות ואין מקיימין שטרות בלילה ובדיני ממונות אם התחילו ביום מותר לגמור הדין בלילה". 

לעיל תמוהביארנ  והנה  לכאורה  זה  ולפי  דין,  כתחילת  הויא  עדות  שקבלת  הרמב"ם  בדעת  הוצרך    ו  מדוע 

"וכן אין מקבלים עדות בלילה", הלא בכלל תחילת דין הוא שנאמר בלילה. אפשר לבאר,   הרמב"ם להוסיף 

מאיימין  כיצד    במ"ש, ב(  )עדות יז שאמנם קבלת עדות הינה כתחילת דין, מ"מ אינו ממש כתחילת דין, עיין ברמב"ם  

ונותנים בדבר וגומרים הדין". הרי שחלק מהדין    על עדי ממון, ולבסוף כתב: "נמצאו דבריהם מכוונים נושאין

הינו גם האיום על העדים והמשא ומתן בין הדיינים, שזהו החלק העיקרי שבדיון, לעומת קבלת העדות שאינה  

 .2צ"ע למעשה. וה' יתברך יאיר עיננו בתורתואמת. ולנקודת ה  חלק עיקרי מהדיון אלא רק "היכי תמצי" להגיע
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