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 א. פתיחה 

סנהדר  בכין פותחת במסכת  שדיני ממונות בשלושה  בירור הרכב הדיינים  ודין. המשנה מתחילה בכך  דין  ל 

גם דיני  ה  דיינים וכן דיני גזילות וחבלות בשלושה דיינים. ע"ג דברי משנה אלו שואלת הגמ' מדוע כתוב במשנ

חלה הגמ' מביאה את  ממונות וגם דיני גו"ח, הרי גו"ח זה חלק מדיני ממונות. הגמ' מתרצת ג' תירוצים. בהת

שאומר שדברי המשנה באו למעט הודאות והלוואות. בסוגיא זו ננסה לברר את הדמיון וההבדל דברי ר' אבהו 

ל אחד מהדינים האלו. דרך אגב נעסוק גם בדין  בכשבין דיני גו"ח להודאות והלוואות ועי"כ מה עניינו של הב"ד  

 שליחותייהו וביחיד מומחה שדן. 

 

 וה"ל דל בין גו"ח להב. הדמיון וההב

ו הסיק שהמשנה מיעטה הודאות והלוואות, הוא מסביר את הסיבה שצריך היה לציין גם ממונות לאחר שר' אבה

 :)ב:( וגם גו"ח 

   .לותילו הודאות והלואות, תנא גזילות וחבאפדאי תנא דיני ממונות הוה אמינא ד ,וצריכא"

הודאות והלואות, והאי דקתני  אמינא הוא הדין דאפילו    ואי תנא גזילות וחבלות ולא קתני דיני ממונות הוה

אל   הבית  בעל  ונקרב  דכתיב  גזילות  כתיבי.  וחבלות  בגזילות  דכתיבי  שלשה  דעיקר  משום  וחבלות  גזילות 

מה לי חבל בממונו. תנא מה הן דיני ממונות גזילות וחבלות, אבל הודאות ו  האלהים, חבלות מה לי חבל בגופ

 ". והלואות לא

ות והלואות( הם דיני ממונות, ולכן אם היינו אומרים שיש חיוב של ב"ד בדיני  וגם הוה"ל )הודא גם גו"חכלומר,  

צורך של שלושה דיינים  שהממונות היינו חושבים שזה בכל דיני ממונות, לכן יש צורך להדגיש גו"ח כדי לומר  

אותם קר הדין כתוב בהם הבאנו  הוא דווקא בזה. ואם היינו אומרים רק גו"ח היינו חושבים שרק משום שעי

במשנה אבל באמת גם בהודאות והלוואות צריך ב"ד של ג', לכן כתבה המשנה דיני ממונות שדווקא בהם יש  

 צורך של ג' דיינים אבל בהוה"ל לא. 

ת וחבלות להוה"ל שלא לומדים אותם אחד מהשני? הרי שניהם דיני  המהותי בין גזילו  דל ויש לברר מה ההב

 ממונות.

 :ד"ה מלוה(  )יג: ץ ע"פ התוס' בקידושין לתר יש 

פי' כגון קרבנות ופדיון הבן וערכין ונזקין שלא היו יודעים עניני נתינות הללו אם לא "מלוה הכתובה בתורה  

ה לו מעות בלא שטר אף על גב דכתיב האיש אשר אתה נושה  כגון שלו  והאבל מל ,שנתחייבה התורה בפירוש

 ".שיעור הנתינה דפשיטא מה שהוא לוה צריך לפרוע ן שאין צריך לפרש בתורה  בו לא חשיב כתובה בתורה כיו
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דהיינו, חבלות שהן חלק מדיני נזיקין הם מלווה הכתובה בתורה, כלומר ללא חידוש התורה לא היינו יודעים  

"נדבות פי" בב"ק סייב על דינים אלו באופן הרגיל, באה התורה וחידשה את חיובם  לח שיש   ,  ימן א( )עיין בהרחבה 

בהלוואות אין צורך בחידוש התורה כדי    וגזילות הוקשו לחבלות )מה לי חבל בגופו מה לי חבל בממונו(. אבל

שאינו שלו הוא צריך להחזיר   פץ לדעת שיש צורך להחזיר את ההלוואה שהרי כל אדם מבין שאם נמצא אצלו ח

וע אי אפשר ללמוד באופן  מור לעיל ברור מדאותו לבעלים, לכן גם ללא התורה היינו יודעים את חיובם. לפי הא

 שלהם שונים בתכלית.   כללי הוה"ל מגו"ח שהרי החיובים

בהם צריך    קאאך עדיין יש להקשות, לאחר שהתורה חידשה את דיני גזילות וחבלות ואת חיוביהם מדוע דוו

 ללכת לב"ד הרי כל אדם כבר יכול לדון בעצמו או שמספיק לכל הפחות ב"ד פחות. 

 :)ב:(  ר' שמואלמתרץ 

סגי גם בחד, אבל גזילות וחבלות שחיובן הוא    הודאות והלואות שחיובן הוא מסברא א"צ בי"ד לחייבן ולכן "

מ"מ  ד חל החיוב דהלא הוי ממון ולא קנס, י"רק מכח חיוב התורה, בזה בעינן בי"ד כדי לחייב, ואף שגם בלא ב

עליו תורה ולא מסברא בעלמא, ולכן  ע"י חיוב שהטילה   כיון שחיובן נעשה  בעי בי"ד כדי לפסוק ולברר החיוב,

 ". בעינן ג' שיחשב בי"ד

תפקיד הב"ד הוא לפסוק ולברר את החיובים. דהיינו, בהלוואות ברור מה יש לחייב את הלווה ולכן אין צורך 

וב יש  ד. אבל דיני גזילות וחבלות אע"פ שאדם היה יכול לדון בעצמו את עצם החיוב, את גובה סכום החיב"ב

 "ד משום שיש כאן חידוש מיוחד של התורה שנמסר דווקא לב"ד.צורך בב

 ר' שמואל מחלק חילוק נוסף: 

דין. ונראה דזה שייך רק  ה  ועיין בתוס' ב"ק ב' ע"א ד"ה ולא זה וזה, שהביאו ממכילתא שאין עונשין ממון מן "

י לא שייך לומר אין עונשין  בהלואות ודאונשים, אבל  בחיובים שבאים ע"י דין התורה כגון נזיקין דכה"ג חשיב ע

 מסברא דמה שלוה צריך להחזיר. מן הדין שאינו עונש כלל אלא חיוב

בגדר עונש צריך בי"ד כדי  י  ולפי"ז א"ש דזהו יסוד החילוק הנ"ל לענין אי צריך בי"ד, דגזילות וחבלות דהו

 ". לחייבו, משא"כ הודאות והלואות שאינו עונש א"צ בי"ד

וב. אבל בגו"ח הב"ד הוא להעניש, בהלוואות לא שייך עונש כי ברור מה צד החי  שתפקידם של  לפי זה יוצא 

 ד בלבד.ב"שללא חידוש התורה לא היינו יודעים שקיים בכלל חיוב, התורה חידשה דין של עונשים וזה מסור ל

 ב. הענשה. א. לברר את פרטי הדין בחיובי התורה.   -לפי ר' שמואל רואים שני יכולות שניתנו לב"ד

דיני ענישה המשנה לא הביאה אותם ואי  כיוון שהודאות והלוואות לא שייכים לא בבירור פרטי הדין ולא ב

 אפשר ללמוד אותם מדיני גו"ח. 

 

 ג. חילוק נוסף ע"פ הראשונים 

 : )סנהדרין ה, ח( שניתן לדון בחו"ל לדינים שניתן לדון רק בא"י בין דינים  לקהרמב"ם מח

וכיוצא בהן אין דנין  ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה והאונס והמפתה  גזילות וחבלות    דיני קנסות כגון "

  נן אותם אלא שלשה מומחים והם הסמוכין בארץ ישראל, אבל שאר דיני ממונות כגון הודאות והלואות אי

 ".צריכין מומחה אלא אפילו שלשה הדיוטות ואפילו אחד מומחה דן אותן 

דנים אותם גם בחו"ל  ם אותם רק בא"י. מה שאין כן דיני הוה"ל שם לדיני קנסות ולכן דנידהיינו דיני גו"ח נחשבי

 משום שהם דיני ממונות רגילים. 

 : )ג. ד"ה שלא(  גם תוס' מחלק חילוק דומה בין גו"ח להוה"ל

בכל  ת קרי להו נמי קנסות כדאשכחן לקמן )דף יג:( גבי שאלמלא הוא בטלו דיני קנסות דמיירי וחבלו ותגזיל"

 ". שור בשור הוי בכלל הודאות והלואות הנהו דבעי שלשה מומחין מיהו כתובת אשה וירושות ומתנות ונזקי
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דיני  שאינם  ודאי  נחשב לדיני קנסות? הרי  נסות במובן הפשוט ק  מה הפשט בדברי הראשונים הנ"ל שגו"ח 

 פה דיני קנס.  וואה ולא שייךשבמלה שהרי גזילה שנמצאת בידי האדם ודאי שיש להשיב כמו בהל

ל תשלומי ארבעה וחמישה, אך מדברי הרמב"ם ברור היה ניתן לומר שלא מדובר על הקרן של הגזילה אלא ע

 שאי אפשר לתרץ כך שהרי הוא מונה גם גזילות וגם דיני ארבעה וחמישה. 

השיב  א יש לומר שמדובר על גזילה שאינה בעין. גזילה שקיימת במציאות ברור לכל בר דעת שיש חיוב ללא

של השבת החפץ שאבד לבעליו. דין מיוחד אותה, אך אם הגזילה אינה קיימת במציאות יש לחדש דין מיוחד  

 שכזה נחשב לקנס משום שהוא לא עיקר הדין אלא חיוב מעבר למצופה.

ם גו"ח הם מלוה הכתובה בתורה אלא שהחידוש הוא דווקא במקום שאין הגזילה לוק הנ"ל שבעצחיא"כ חזרנו ל

 ולא כאשר הגזילה קיימת. בעין 

 

 ד. בירור מהלך הסוגיא

מאיזה מבררת  צורך   הגמ'  שאין  שהמיעוט  אפשרות  מעלה  הגמ'  בתחילה  והלוואות.  הודאות  ממעטים  דין 

, שהרי ר' אבהו הוא בעל המימרא, והוא אומר שלדברי הכל יש  כןבשלושה. אך הגמ' אומרת שאי אפשר לומר 

  ורך בדיינים מומחים. הגמ' ממשיכה בבירורטים הודאות והלוואות מהצחיוב של ג'. אלא אומרת הגמ' שממע

שאילתה, אם ר' אבהו סובר עירוב פרשיות היינו שיש דינים משותפים בין כל דיני ממונות אז יש צורך במומחין  

ר' . ואם ר' אבהו סובר שאין עירוב פרשיות אז גם בשלושה דיינים אין צורך בהוה"ל. הגמ' מסיקה ש"לגם בהוה

ים מומחין. וכל הסיבה שבהוה"ל אין צורך פרשיות ומעיקר הדין יש צורך בשלושה דיינ אבהו סובר שיש עירוב  

מומחים בין בדיני ממונות בין  ם במומחים משום דברי ר' חנינא. ר' חנינא אומר שמעיקר הדין היה צורך בדייני

 בפני לווין.  בהוה"ל כדי לא לנעול דלת בדיני נפשות משום שכתוב משפט אחד יהיה לכם, אלא שהקלו חכמים 

ו בין גו"ח להוה"ל שגו"ח זה מלווה הכתובה בתורה ואילו הוה"ל זוהי מלוה שאינה  עד כה חילקנ  א. ויש לשאול:  

 מרת שהוה"ל מדאורייתא צריך ג' מומחין? מה השתנה בסברא? אוכתובה בתורה. א"כ כיצד הגמ' פתאום 

, ולכן יכולים לעקור את הצורך מן התורה הוא דווקא בשב ואל תעשהכל מה שחכמים יכולים לעקור דבר    ב.

בידי   כוח  ואין  ועשה  בקום  היא  שעקירתם  יוצא  הרי  הדיוטות?  ג'  שיהיו  מתקנים  הם  כיצד  אבל  במומחים. 

 התורה בקום ועשה )קושיית מרגליות הים(. ן חכמים לעקור דבר מ

 : )ב: ד"ה דברי( ' ויש לתרץ ע"פ התוס

ברייתא דרמי בר חמא בהגוזל קמא )ב"ק דף קז.( דאמר ארבעה שומרין צריכין    ר ד"ה הא איכאוא"ת היכי קאמ"

ן  כפירה במקצת דלית ליה עירוב פרשיות ומאן דלית ליה עירוב פרשיות לא בעי שלשה כדמוכח בשמעתי 

אית ליה    חייא ור' אושעיא וע"ק דרבי יוחנןוי"ל דרבי אבהו לא חשיב לה לההיא ברייתא דלא מתניא בי ר'  

מא ובירושל' דריש מכילתין אמרינן רבי יוחנן וריש לקיש אמרי תרווייהו שנים שדנו  בהגוזל )שם:( דרמי בר ח

   ".ך שלשה משפט כתיב ביהריאין דיניהם דין ובהחולץ )יבמות דף מו:( נמי קאמר רבי יוחנן גר צ

לו    מ"ד שסובר שלא צריך ג' משום שאיןשכולם אומרים שחייבים ג' הרי יש  תוס' שואלים, כיצד ר' אבהו סובר  

עירוב  שאין  סובר  תמיד,  דיינים  שלושה  שצריך  שסובר  יוחנן  ר'  אפילו  מקשים,  הם  ועוד  פרשיות?  עירוב 

 בשני? ד  פרשיות א"כ איך אפשר לתלות את שני הדינים אח

 :)שם( ומתרצים התוס' 

משום דכתיב )ויקרא כד( משפט אחד  עירוב פרשיות כתוב כאן בעי שלשה  וי"ל דאפי' מאן דאית ליה אין  "

יהיה לכם והאי דקאמר הכא מאי קסבר כו' ה"ק אי קא סבר אין עירוב פרשיות כתוב כאן ולכך לא בעינן מומחין  

גזילות וחבלות שלשה מנא ליה וכי קאמר לעולם קסבר  ל   דלא דריש משפט אחד להשוות הודאות והלואות 

הוא דבעי מועירוב פר ובדין  כאן  כתוב  עירוב פשיות  אין  כו' המ"ל דאפי'  כאן בדין הוא  מחין  כתוב  רשיות 
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דליבעו ג' מומחין ממשפט אחד אלא שאינו רוצה לחזור מדברי המקשה דקאמר אי אין עירוב פרשיות כתוב 

 ". ממשפט אחד יןכאן לא שמעינן ג' ומומח

ות יש חיוב של שלושה  ר שגם למי שסובר שאין עירוב פרשיתירוץ התוס' שופך אור חדש בסוגייא. תוס' אומ

שכתוב משפט אחד יהיה לכם. כלומר דיני ממונות הוקשו אחד לשני עוד לפני הסברא של עירוב   דיינים משום

א אותו הפס' שדורש ר' חנינא על כך שבכל הופרשיות, ע"י החיוב של משפט אחד יהיה לכם. הפס' המובא פה 

ע"פ סברא זו   עניינו של הב"ד הוא חקירת העדות. ישה וחקירה. צורך זה נובע משום שהתורה יש צורך בדר 

מובן מהלך הגמ'. בתחילת הדרך הגמ' חשבה שדיני הוה"ל אינם צריכים דיינים בכלל משום שהם מלווה שאינה  

ד הוא לא  ד כי ידוע מה החיוב הממוני. אבל כעת מתחדש לנו שתפקיד הב"ב" כתובה בתורה, כלומר אין צורך ב

הפיצו גובה  את  לחייב  ח רק  של  מקום  לייצר  גם  תפקידו  אלא  והן י  בגו"ח  הן  נצרך  זה  ותפקיד  עדות  קירת 

אם ר' אבהו סובר שאין עירוב פרשיות ואין היקש בין    -בהוה"ל. תוס' מסביר את מהלך הסוגיא ע"פ חידושו

סובר  ג' דיינים בהוה"ל? ואם ר' אבהו    ונות ע"י הפס' משפט אחד יהיה לכם, אז מניין מקור החיוב שלממדיני  

לכם אז לשם מה צריך עירוב פרשיות הרי ניתן ללמוד את הצורך בדיינים  את ההיקש של משפט אחד יהיה  

שה אז נשארה מקמומחים ממשפט אחד יהיה לכם. מתרצים בתוס' שהגמ' לא רצתה לחזור לגמרי מדברי ה

 אחד יהיה לכם קיימת בסוגיא.  בסברת העירוב פרשיות אבל באמת הסברא של משפט 

 :)שם( ממשיכים להקשות ס' התו

ג' ומומחין אפי' מאן דלית ליה עירוב  "ו נמי לענין  נילף  וחקירה ממשפט אחד  א"ת כי היכי דילפינן דרישה 

ת קאתי ולא להשוות דיני ממונות אהדדי דאקרא  שופרשיות וי"ל דמשפט אחד להשוות דיני ממונות לדיני נפ

' ותדע דלקמן )דף  ם יומת וכתיב בתריה משפט אחד וגויב )שם( מכה בהמה ישלמנה ומכה אדדלעיל קאי דכת

ולא ילפינן דיני נפשות מהדדי לענין דרישה וחקירה מדכתב משפט אחד   מ.( בעי גזירה שוה דהיטב היטב 

ט אחד  שה לרמי בר חמא אליבא דרבי אבהו ולרבי יוחנן דאית להו משפיק ומיהו ע"כ אין ראיה משם דא"כ ת

 ".ן דליכתבינהו רחמנא בחדאהדדי אלא איצטריך היטב מטעם דלקמאפי' להשוות דיני ממונות א

התוס' שואלים, מה הצורך גם בעירוב פרשיות וגם במשפט אחד יהיה לכם? ומתרצים שלמסקנה משפט אחד 

מונות אחד לשני. אך נו שהוקשו דיני ממונות לדיני נפשות ולא כדי להשוות דיני מותיהיה לכם בא כדי ללמד א

 בין הוה"ל לגו"ח ע"י הפס' משפט אחד יהיה לכם. ו ואומר שבאמת גם למסקנה מקישים התוס' חוזר ב

  מדברי התוס' הנ"ל יוצא שמעירוב פרשיות לומדים שקיים חיוב וצורך של דיינים מומחין. אבל את ההשוואה

ל שימת  הפס' בעצם מלמד אותנו את החיוב שבסיסית בין הוה"ל לגו"ח לומדים מהפס' משפט אחד יהיה לכם.  ה

כיצד    -ת לשם חקירת העדות. ע"פ זה גם ניתן לתרץ את הקושיא השניה שהקשנוג' דיינים בכל דיני ממונו

בר בקום ועשה משום ד  חכמים עוקרים דבר מן התורה בקום ועשה? ע"פ הנאמר לעיל חכמים לא עקרו שום

ו זה רק שבדיני הוה"ל אין צורך דיני ממונות וכל מה שחכמים תיקנ  שהחיוב של ג' הדיוטות הוא מן התורה בכל

דיינים מומחים. תקנה זו היא לא תקנה מוסיפה אלא תקנה מחסירה כלומר תקנת שב ואל תעשה וממילא אין  ב

 פסול בתקנת חכמים. 

)ב: ד"ה   מקשה את קושיית התוס' ומתרץ נו של תוס' הרא"ש, תוס' הרא"ש  שו ראיה נוספת לדברינו מובאת מל

 : דברי( 

א ואף על גב דלית ליה עירוב פרשיות בעי ג' משום דכתיב משפט אחד יהיה  סבר כרמי בר חמעי"ל דר' אבהו  "

כחן  אשלכם, והכי קאמר לקמן אי קסבר עירוב פרשיות או משפט אחד וגו', והאי דנקט עירוב פרשיות משום ד

שדנו אין   ( שנים) ר' יוחנן וריש לקיש תרויהו אמרי דפליגי ביה תנאי ובהדיא אמרינן בירושלמי דריש מכלתין 

 . "ליה לר' יוחנן הא כיון דלית ליה עירוב פרשיות ע"כ ממשפט אחד יהיה לכם  דיניהם דין ומנא
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פט אחד יהיה לכם. לפי זה  משתוס' הרא"ש אומר במפורש שסברתו של ר' אבהו לחיוב ג' דיינים היא מהפס'  

ב של  מומחין ולא של ג' הדיוטות. והחיופרשיות הוא חיוב של שימת דיינים  ניתן לומר שכל עניינו של עירוב ה

 שימת ג' הדיוטות נובע מהשוואת כל דיני ממונות אחד לשני ע"י הפס' משפט אחד יהיה לכם. 

 

 ה. תקנת שלא תנעול דלת ביחס לשליחותייהו

פיק שלושה הדיוטות כדי לא  דל בין גו"ח להוה"ל, שבהוה"ל חכמים תקנו שמס קנת הגמ' שההבמסכפי שראינו  

 דלת בפני לווין.  לנעול 

 : )פח:( אך יש להקשות מהגמ' בגיטין 

אביי אשכחיה לרב יוסף דיתיב וקא מעשה אגיטי, א"ל והא אנן הדיוטות אנן, ותניא, היה ר"ט אומר כל מקום  "

רשאי להיזקק להם,  ובדי כוכבים, אף על פי שדיניהם כדיני ישראל, אי אתה  ע  שאתה מוצא אגוריאות של 

ולא לפני   -די כוכבים, דבר אחר לפניהם  אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני עוב שנאמר ואלה המשפטים  

כי    הדיוטות נמי  וחבלות  גזילות  הכי,  אי  והלואות.  אהודאות  דהוה  מידי  עבדינן,  קא  שליחותייהו  אנן  א"ל: 

 ".א עבדינן שליחותייהו במילתא דשכיחא, במילתא דלא שכיחא ל-דינן שליחותייהו עב

הוה"ל דנים ע"י הדיוטות היא משום דין שליחותייהו ולא משום תקנת שלא  ע שהסיבה לכך ש מדברי הגמ' משמ 

 תנעל דלת בפני לווין. א"כ כיצד ניתן ליישב דין שליחותייהו עם התקנת חכמים אצלנו? 

וכן   שואהר הרמב"ן  והתוס'  לד"ן  כשרים  שהדיוטות  משמע  בסוגייתנו  משמע  לים,  בגיטין  מהגמ'  ואילו  ון 

 : )רמב"ן כג.( פסולין לדון ורק מומחין יכולים לדון שהדיוטות 

נמי  " ליבעי  כאן  כתוב  פרשיות  עירוב  קסבר  אי  קמייתא  בשמעתא  דאמרינן  אהא  בתוספות קושיא  וראיתי 

כשרין, והא  ן עירוב פרשיות כתוב כאן שלשה למה לי, אלמא הדיוטות  אי מומחין בהודאות והלואות ואי קסבר  

ר ליה והא אנן הדיוטות אנן ותניא  יי אשכחיה לר' יוסף דקא מעשי אגיטא אמבפרק המגרש )שם( אמרינן אב

הדיוטות אמר ליה שליחותייהו קא עבדינן מידי דהוה   לפני  ולא  גוים דבר אחר לפניהם  לפני  ולא  לפניהם 

 ". לואות, אלמא פסולא דהדיוטות מהתםוהאהודאות 

 ומתרץ הרמב"ן:

היכא דלא כתיב אלהים    נפקא, היכא דכתיב אלהים בעינן מומחין  אני אומר הדיוטות שפסולין ודאי מאלהיםו"

לא בעינן מומחין אלא הדיוטות כשרין, אבל לא בא כתוב אלהים אלא לומר שדינם של הדיוטות אינו דין אבל  

שלא   עלינו  לומר  נזלאסור  לפניהם  הכתוב  הוצרך  לכך  במשמע,  אינו  לפניהם  לפני  קק  ולא  גויים  לפני  לא 

שדיניהם כדין תורה אי אתה רשאי להזקק להם כך   שאגוריות של גויים אף על פי שאתה יודעהדיוטות, כשם 

ם  הילפני האל  ( וגו') בהדיוטות אסור לך להיזקק להם, ועיקרה מאלהים נפקא דקאמר רחמנא ואלה המשפטים  

אסור לך לדון  יי לרב יוסף היכי מעשי מר אגיטא והרי שאני אומר לך ולא לפני הדיוטות, ולהכי אקשי ליה אב 

כלל, והיינו דקאמר שליחותייהו דידהו קא עבדינן להתיר אותנו לדון, שאלו בא לומר  ולבעלי דינין לבא לפניך  

טעמא דדרישה וחקירה, ומאי שליחותא דידהו  וכשדיננו דין היה לו לומר התם כדי שלא תנעול דלת בפני לווין  

רו שאינן  דרישה וחקירה ומשום שלא תנעול דלת אמ  בין לדידן בין לדידהו דיני ממונות בעי איכא למעבד  

צריכין, והדיוטות נמי מהאי טעמא מכשרינן להו בריש מכילתין, אלא מקום שאמרו דיניהם דין אמרו משום  

דין לדון    ותו בבבל אמרו משום דשליחותייהו קא עבדינן להתיר ביתא   שלא תנעול דלת, מקום שאמרו דנין

דכיון דשכיחא ואיכא כתובה למשקל    יהם, ועשוי דגיטין הודאות והלואות הואולבעלי דינין להזקק לבא לפנ

 ".כדיני ממונות דמיא כדאיתא בשלהי יבמות, כן נראה לי וזה כפתור ופרח

ב"ד של  וטות אבל כדי ש סיר את האיסור של לפניהם ולא לפני הדילה מסביר הרמב"ן ששליחותייהו זה בשביל  

ושים ע"י תקנה מיוחדת של לא  הלוואות יש צורך לחדש את חיובם וזה ע  שלושה הדיוטות יוכלו לדון דיני 

 לנעול דלת בפני לווין. 



  ההבדל בין גזילות וחבלות להודאות והלוואות / ב:  400

יוטות הדלפי דברים אלו השליחותייהו מועיל לרשות הדיון אבל לא לעצם הפסק וע"י תקנת חכמים רשאים  

 לפסוק. 

 :)ג. ד"ה שלא( נראה שתוס' חולק על דין זה של הרמב"ן 

הוי בכלל הודאות והלואות וכל הנהו דמסקינן בהחובל    ומתנות ונזקי שור בשור  מיהו כתובת אשה וירושות"

 ".)ב"ק דף פד:( דעבדינן שליחותייהו וגובין אותו בבבל ולא בעי מומחין 

לדין שליחותייהו. ניתן לומר שתוס' חולקים על הרמב"ן  ת בפני לווין  דלתוס' משווים בין תקנת שלא תנעול  

 לא מאפשר לדון אלא גם ליצור פסק דין.  ואומרים שדין שליחותייהו

 

 ו. שיטת רב אחא בריה דרב איקא 

הגמ' מביאה את דעת רב אחא בריה דרב איקא שנותן הסבר נוסף לכך שהוה"ל לא מופיעים במשנה. רב אחא  

שמהתו מספ   רהאומר  אחד  תיקנו  דיין  ולכן  קרנות  ליושבי  שחששו  אלא  עמיתך,  תשפוט  בצדק  שנאמר  יק 

יהיה ביניהם אחד שיודע  שישבו שלושה   יושבים שלושה אנשים לא יכול להיות שלא  את  הדיוטות. כאשר 

 הדינים וממילא הדין דין. 

רוב פרשיות?  ב אחא עייש לר ם הא ב.האם דיין יחיד הוא דיין מומחה או הדיוט?  א.ויש לשאול כמה שאלות: 

 מה הסברא שדיין אחד יכול לדון? ג.

 :)ג.( "ח אומר בשאלות אלו נחלקו הראשונים. ר 

שוכני  " ומשום  עמיתך.  תשפוט  בצדק  שנאמר  כשר  חד  אפילו  מדאורייתא  אמר  איקא  דרב  בריה  אחא  רב 

בריה דרב איקא  כרב אחא    "למדינות שאין בהם מומחין התקינו ג'. אמר אי אפשר דלית בהו חד דגמיר. וקיי

 ".דמדאורייתא חד והוא מומחה וקיבלוה עלייהו דיין דיני ממונות 

התורה היה מספיק דיין אחד מומחה אלא משום שחששו שיש מקומות בעולם שלא יהיה שם דיין    ר מןכלומ

 )שוכני מדינות(, תקנו שיהיה שלושה הדיוטות. 

 חולק על דברי הר"ח: )א, א( הרא"ש 

 ".יכול לדון יד הדיוט יח ואפילו "

שהת אלא  פרשיות  עירוב  שיש  סובר  אחא  רב  שגם  ואומר  בהסברו  מרחיב  מיוחד הרא"ש  דין  מיעטה  ורה 

 ב בצדק תשפוט עמיתך. בהודאות והלוואות שלא צריך דין מומחה משום שכתו

 

 שיטת רש"י 

 :)ד"ה מדאורייתא( רשי"י אומר 

ת כאן, ומתניתין ודאי תרתי קתני, כדאמרן,  רוב פרשיועיבהודאה והלואה, דכתיב תשפוט לשון יחיד, ואין  "

 ".ייתא אלא מדרבנן ומיהו שלשה בהודאות והלואות, לאו מדאור

אין עירוב פרשיות וממילא   א.רש"י לומד שלרב אחא אין עירוב פרשיות. מדבריו ניתן להבין שתי אפשרויות. 

 בל צריך יחיד מומחה.מומחין א שהאין עירוב פרשיות ולכן לא צריך שלו ב.מספיק דיין הדיוט.  

   - מהמשך דבריו נראה לומר שהוא סובר שמספיק דיין הדיוט

  ברשות נחתי אפילו מדאורייתא. ש  משוםטעו לא ישלמו  לגבי התקנה של שלשה הדיוטות שאם  אומר  רש"י  

ואם   ון ויש לשאול היכן היה להם רשות מהתורה לדון? אלא שיש לומר שמהתורה דיין אחד מספיק בשביל לד

ן מרש"י נראה יכול לדון ק"ו ששלושה. כל זה ניתן לומר דווקא אם יש להם אותו מעמד של הדיוטות לכאחד  

 שמספיק דיין הדיוט. 
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מקשה על רש"י מדוע לשיטתו צריך פס' של בצדק תשפוט עמיתך, הרי אין לרב אחא   )ד"ה מדאורייתא( תוס'  

 עירוב פרשיות וממילא מספיק אחד? 

 רא"ש שרב אחא גם סובר עירוב פרשיות. רים כמו הובתוס' בעצמם ס

חידשה עירוב פרשיות ולולא הדין של בצדק תשפוט    ורההת  א.ניתן ליישב את שיטת רש"י בשני אופנים:  

עמיתך היינו אומרים שיש עירוב פרשיות גם בהודאות והלוואות. רב אחא לומד שבצדק תשפוט עמיתך מוציא  

 מדין עירוב פרשיות. 

סובר עירוב פרשיות יש מקום לומר שיש חיוב ללכת לפני דיין יחיד מומחה מצד משפט    ב אחא לא שר אע"פ    ב.

 דיוט. ד יהיה לכם. בצדק תשפוט עמיתך בא להוציא מדין זה ומלמד אותנו שמספיק ללכת לדיין האח

 

 שיטת הרמב"ם 

 : )סנהדרין ב, י( הרמב"ם פוסק כך 

ה שנאמר בצדק תשפוט עמיתך ומדברי ד לדון מן התוראחמשלשה מותר לאף על פי שאין בית דין פחות  "

 ". יהן דיןסופרים עד שיהיו שלשה, ושנים שדנו אין דינ

 כלומר הרמב"ם פוסק כמו רב אחא. 

 :)שם ה, ח( אך מצד שני הרמב"ם פוסק את דין שליחותייהו 

דנין    וכיוצא בהן איןה  והאונס והמפתדיני קנסות כגון גזילות וחבלות ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה  "

גון הודאות והלואות אינן  אותם אלא שלשה מומחים והם הסמוכין בארץ ישראל, אבל שאר דיני ממונות כ

ומחה דן אותן, לפיכך דנין בהודאות והלואות וכיוצא צריכין מומחה אלא אפילו שלשה הדיוטות ואפילו אחד מ

בית דין של ארץ ישראל עושין,  אלהים שליחות    רץן של חוצה לאבהן בחוצה לארץ, אף על פי שאין בית די

 ".ואין להן רשות לדון דיני קנסות בשליחותן

 אול אם הרמב"ם פוסק כמו רב אחא מדוע הוא צריך דין שליחותייהו? לש ויש

 ויש לתרץ בג' אופנים: 

 : )ב, י( ע"פ מה שכתב באבן האזל  א.

ין ב"ד, וההודאה בפניו אינו  מומחה אין לו דד  ם דסובר דיחי דטעמו של הרמב"ם דאינו סובר כן, הוא משו"

דבר כמו שכתב כן בפ"ה הל' י"ח, א"כ שפיר דלשיטת   חשוב הודאה, משא"כ בג' הדיוטות דחשובים ב"ד לכל

דין אחד מה שהקילו בשלשה הדיוטות, ומה שהקילו ביחיד מומחה, ולכן מוכרח הרמב"ם א"א לומר דהכל הוא  

 ". פוט עמיתךמקרא דבצדק תש "תדין מיוחד מהדיחיד מומחה זהו 

יין אך הוא אינו ב"ד. שלושה הדיוטות כלומר יש פער בין יחיד מומחה לשלושה הדיוטות. יחיד מומחה הוא ד 

שלושה הדיוטות צריך דין של שליחותייהו כי מטרתם לדון מכוח של ב"ד. מה הם ב"ד עם כוח קלוש. לכן ב 

צורך בפס' מיוחד של בצדק תשפוט עמיתך. ה נתנה לו, יש ור מכוח אחר שהתשאין כן יחיד מומחה, שבא לדון 

יית התוס' על רש"י. אם אין עירוב פרשיות זה לא אומר שאין ב"ד ע"פ דברים אלו ניתן להסביר גם את קוש

ורך בב"ד אלא שאין צורך במומחים. אבל הפס' בצדק תשפוט עמיתך מחדש שיחיד יכול לדון אלא להפך יש צ

 עם ב"ד.  לא מט

וא דן.  לפי תוס' יחיד שדן מכוח ב"ד ה  -ן לומר שתוס' חולקים על רש"י והרמב"ם בהגדרת יחיד שדן ה נית ז  לפי

 ואילו לפי רש"י והרמב"ם הוא דן מכוח מיוחד שניתן ליחיד לדון. 

 : )סק"ג( תירוץ נוסף אפשר לומר ע"פ הקצות ב. 

 ". תרהיכמו באיסור ואמנם גוף הדין בהודאות והלואות סגי ביחיד הדיוט ו"

 לפי הקצות כוחו של הדיין הוא אפילו לא יכולת לדון אלא כמו רב שפוסק באיסור והיתר. 
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רי הקצות דומים לדברי אבן האזל. אלא שבמקום להגדיר את הדיין האחד כדיין שדן לא מכוח ב"ד, הוא בד

 מגדיר אותו כרב פוסק. 

שה רבינו. משה רבינו שפט  ד הוא דומיא דמאחן אחד שדיין  עוד ניתן לומר שהחילוק בין שליחותייהו לדיי  ג.

פטים. הסיבה לכך שהבין שהאמת היא נמצאת  את העם לבד מבוקר עד ערב עד שיתרו חידש את דין השו

יא עלולה להשתבש. אלא שיתרו חידש שעדיף לפצל את הסמכויות דווקא אצלו. ברגע שיהיו עוד אנשים ה

זמן.   למשך  תתקיים  שההנהגה  אכדי  אחא  רב  דיין  ומלכן  שמספיק  על  ר  עדיף  שהוא  ובוודאי  אחד  מומחה 

יש פחו שלושה הדיוטות שדנים צריכים לדון שלושה הדיוטות שהרי בדיין מומחה אחד  ת חשש לטעויות. 

שהאמ  משום  שליחותייהו  לדין  מטעם  להתקרב  כדי  שליחותייהו  לדין  צריכים  והם  טובה  פחות  אצלם  ת 

 נו. הסמיכה והאמת מפי משה רבי 

 

 מומחה לרבים לסוגייתנו ין סוגייתב ז. היחס

 מביאה ברייתא שאומרת:  )ה.( הגמ' 

 ". היה מומחה לרבים דן אפילו יחידים וא"דיני ממונות בשלושה 

רב נחמן מסביר שמומחה לרבים זה אדם כמוהו, גמיר וסביר. הגמ' מבררת האם בשביל לדון יחידי צריך קבלת 

 רשות מהנשיא, ואומרת שאין צורך. 

 שליחיד שדן יש יכולת לדון? הרי הוא לא ב"ד. ל מניין  אוויש לש

 :)ה. תוד"ה דן( ב"ד  ב"ן סוברים שהכוח שניתן לו הוא כוח שלנחלקו בכך הראשונים. תוס', הרא"ש והרמ

ויכול לכוף את האדם בעל כרחו דאי בדקבליה עילויה אפי' שאינו מומחה נמי ומכאן דסתם ג' יכולין לדון את "

 ".אינו רוצה לבא לב"ד דהא ג' במקום יחיד מומחה קיימי כשהאדם בעל כרחו 

ד נחשב יותר בעל כוח מאשר  דיין אח  - פייה כמו של ב"ד, ויותר מזהלפי תוס' יוצא שלדיין אחד יש יכולת כ

 שלושה הדיוטות, ולכן ברור לפי התוס' שדיין אחד נחשב לב"ד. 

בל את כוחו מהסכמת הבע"ד וכך לומד הר"ן  מקלפי רש"י והרמב"ם אין לו כוח של ב"ד אלא כוח של דיין ש

 : ה ואם( )שם ד"ברש"י 

 ".לוה עלייהו סתם בתלתאת דיחיד יכול לדון אם לא דקב דודאי לפי פרש"י ז"ל לא משכח"

 כלומר היכולת של הדיין האחד לדון היא ע"י הסכמת הבע"ד. 

כוונה קיבלו את הדיין עליהם ה  לפי זה יוצאת מחלוקת בפשט הגמ'. תוס' והרא"ש סוברים שקיבלוהו עלייהו 

והו עלייהו בכלל אלא הוא דן אותם מצד  זה אין הדיין צריך לשלם. אך אם לא קבללדון באופן כללי ובמצב כ

ב"ד שבו הוא צריך לשלם. רש"י סובר שבכל מקרה צריך את קבלתם. אלא שאם קבלוהו עליהם לגמרי, היינו  

 ו עליהם לדון דין תורה חייב לשלם כמו חיוב של דיין. ותאפילו אם יטעה אז פטור מלשלם. ואם קיבלו א

עירוב פרשיות, אומר וגיות הנ"ל. רש"י שסובר שלרב אחא אין  ניתן לומר שהראשונים הולכים לשיטתם בס

שבצדק תשפוט עמיתך מלמד שדיין אחד יכול לדון וחכמים החמירו שצריך שלושה הדיוטות. אבל אם הוא 

יף ו בדברי הרמב"ם  למסקנת הסוגיא )אולי דומיא דמשה רבינו. עיין לעיל סע ד  גמיר וסביר מספיק דיין אח

 רב אחא בכך שמביא את מקורו:בהסברת מומחה לרבים מקשר אותנו לדברי התירוץ הג'(. רש"י  

 .  "אין כאן עירוב פרשיות דכתיב בצדק תשפוט, וקסבר -דן אפילו ביחיד "

יחיד שיכול לד חיד אינו  מהתורה ומומחה לרבים זה אותו דבר. כאשר הי  ון רש"י סובר שדברי רב אחא על 

 הדיוטות וכאשר הוא מומחה לרבים אין צורך בכך.  מומחה לרבים חכמים החמירו והצריכו ג' 
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יא סוגיא  תוס' סוברים שרב אחא הוא אפילו לפי מי שאומר שיש עירוב פרשיות והסוגיא של מומחה לרבים ה

למסקנה צריך שלושה  של ב"ד. מה שאין כן לפי רב אחא שהוא סובר שג  שונה. משום שמומחה לרבים הוא סו

 הדיוטות.

 

 ח. סיכום 

דהיינו ללא חידוש התורה לא היינו יודעים    -גו"ח להוה"ל. דיני גו"ח הם מלווה הכתובה בתורהפער בין  א. קיים  

ש התורה היינו יודעים  דומלווה שאינה כתובה בתורה כלומר גם ללא חיאיזה פיצוי יש לחייב. ואילו הוה"ל הם  

 .שיש להשיב את ההלוואה

ולמסקנה   ת מכך שהוה"ל לא צריך לדון בג' מומחין מהתורהכיצד היא עובר  -ב. על מנת להבין את מהלך הגמ'

מב' קומות. קומה   יש תקנת חכמים שאומרת שאין צורך בג' מומחין. הסברנו שהחיוב לדון בג' מומחין בנוי 

דיני  ע"י הדיוטות.  מ  ראשונה היא השוואת  והחיוב לשפוט  סיבת החיוב הזאת היא בעיקר  מונות אחד לשני 

בות פיצויים על דברים שלא היה  מעל זה באה קומה נוספת של ג' מומחין שיכולים לגבשביל חקירת העדות.  

 ברור שיש לשלם. 

קיים יחס בין תקנה  .  שה מומחין, כדי שלא תנעול דלת בפני לוויןג. בעניין תקנת חכמים שלא צריך בהוה"ל שלו

הרמ שליחותייהו.  לדין  לדון  זו  של  האיסור  את  מסיר  ששליחותייהו  מסביר  שלא  ב"ן  ותקנת  הדיוטות  לפני 

 תוס' חולק עליו ואומר שזו אותה תקנה.   תנעול דלת מאפשרת לדון. 

אחד והוא ן  ין גו"ח להוה"ל. לשיטתו בהוה"ל מספיק דיי ד. רב אחא בריה דרב איקא מביא הסבר נוסף ליחס שב

 ך.  לומד את זה מהפס' בצדק תשפוט עמית

 ה )ר"ח( או שמא אפילו בהדיוט )רא"ש(.  נחלקו הראשונים האם דבריו דווקא ביחיד מומח

רוב ה. בנוסף נחלקו רש"י ותוס' האם לפי רב אחא יש עירוב פרשיות או לא. לפי רש"י רב אחא סובר שאין עי 

 שבהוה"ל גם אין צורך בשלושה הדיוטות.   מדפרשיות והפס' של בצדק תשפוט עמיתך מל

 חדש שבהו"ל אין עירוב פרשיות. תוס' אומרים שרב אחא סובר שיש עירוב פרשיות והפס' מ

ו. שיטת הרמב"ם שקיים הבדל בין יחיד שדן לשלושה שנים. יחיד שדן יש לו כוח מיוחד לדון בדומה למורה 

 כוח ב"ד.  ב )או למשה רבינו(. ואילו שלושה שדנים באים הוראה 

והסיבה שהוא יכול ז. נחלקו הראשונים ביחיד מומחה שדן. לפי רש"י מומחה לרבים זה בעצם דברי רב אחא  

 ראשונים מדובר בשתי סוגיות נפרדות.לדון בעצמו היא משום שבע"ד קיבלו אותו עליהם. ואילו לפי שאר ה


