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 הקדמה 

סוגיית 'הליכה אחר הרוב' היא מן המורכבות שבש"ס וכמובן שאין אנו מתיימרים במאמר זה להקיפה באופן  

ההיגיו  את  להבין  ננסה  אופן,  בכל  פרטיה.  כל  על  יכולותיו  שלם  על  ללמוד  זה,  מנגנון  מאחורי  העומד  ן 

 ת מרכזיות: עלינו ללבן כמה נקודוולהגדיר את הדברים בצורה בהירה. בלויותיו, גומו

מדוע יש ללכת אחר הרוב. כמובן שיש לחלק בין תחומים שונים, בהתאם לצרכים    – . דיון במישור הפילוסופי  1

 . עליהן בא הרוב לתת מענה, ונרחיב בכך בהמשך

הוא שונה או זהה לדין 'הליכה אחר הרוב' שבכל התורה   האם  –. בירור המושג 'הליכה אחר הרוב' בדיינים  2

 וקיים שוני בין השניים, כיצד האחד משמש מקור לשני.   כולה, ובמידה

 הלא הם 'רובא דאיתיה קמן' ו'רובא דליתיה קמן'.    –. הבחנה בין סוגי הרוב השונים 3

 . עמידה על מוגבלויותיו של הרוב. 4

 לדון באופיו של הדין, ורק לאחר מכן ניגש למקור הדין בכתובים.  אמנם, שלא כבכל סוגיה, כעת נתחיל

 

 . הליכה אחר הרוב בכל התורה א

 . בירור או הנהגה 1
שהרי לומר הנהגה,  , אלא  בירורראשית ארצה לומר שלענ"ד נראה שבודאי שגדר 'הליכה אחר הרוב' איננו  

השונה מן הרוב, ואיך נימא דע"י הרוב   טשרוב הוי בירור מנוגד למציאות העולם, דהלא ידענו שיש גם מיעו

ור כלל אלא דין תורה דנדון פשוט לכאורה דגם מה דהולכים אחרי הרוב אינו ביר נתברר אמיתת הדברים. וע"כ  

ניתן להביא לדברינו ראיה מכך שהגמרא   .  1בכל דבר ונתנהג בו כאילו נתברר בפנינו שהוא כמו הרוב ובא ממנו 

יינו לומדים  ללו, והלא אם 'רוב' היה בירור גמור, לא היה צורך במקור עבורו וההבחולין חיפשה מקור לדינים  

 זאת מסברא גרידא.  

 

 המנגנון של הליכה אחר הרוב  . אופן פעולת2
האם אנו מתייחסים למצב כאל מציאות מסופקת,    -אמנם עדיין עלינו להבין מהי המשמעות של מנגנון זה  א.  

  מתעלמים שמא משמעות הדבר היא שאנו כלל לא חוששים למיעוט, אלא    ולנו מה לעשות, א  מכריעבו הרוב  

 
רוב הוא ש  ושכתב  יא( -( והקובץ שיעורים )ח"ב סי' מהטכ  ;ה;  יו"ד סי' ד)ה שלא כדברי החמדת שלמה בתשובותיו  וז  1

 . בירור
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 . 2המיעוט ומבחינתנו לא נוצר כלל ספק מ

הוא   הרוב  של  תפקידו  האם  אחרות,  לכך   להכריעבמילים  גורם  הוא  שמא  או  לנהוג  כיצד  מסופק  במצב 

ספקשמבחינתנו   נוצר  לא  השניה: כלל  האפשרות  את  נבאר  להטההלכה    .  הרבים  'אחר  משמעותה ושל  ת' 

,  אין כאן הכרעהדהיינו    -א אשר מגדיר את הספקהרוב הו  –  להגדרת הספק  שהמיעוט בטל והינו חסר משמעות 

גם אחרי שהולכים אחר  ,מבחינתנו אין מיעוט, אנו מתעלמים ממנו. דהיינו -התעלמות מהמיעוט אלא יש כאן 

נותנ  ,המצב מוגדר כספק )מבחינה מציאותית(  הרוב,   הכרעה דינית להתעלם מהמיעוט.  לנו  ת אלא שהתורה 

את הספק,    איננו מבררת המציאות כאשר אנו מתמודדים מול ספק. גם רוב  התורה אומרת לנו איך להנהיג א

 מבטל את המיעוט.  –אלא רוב מחליט 

ן. אם בתערובת אדום ולב,  הרב גדליה נדל נתן לכך כמה דוגמאות. אם נצייר אדם המערב גולות בשני צבעים

ונראה שזהו גם היסוד של דין   ום. יותר גולות אדומות אזי המבט הכללי על כל הקערה יהיה מראה של אד  ויהי

, דמעתה  הרוב יוצר הגדרה כללית ונותן את שמו לכל התערובת  דאין המיעוט משנה את עורו אלאביטול ברוב,  

ר והיתר, התירה התורה ובכל תערובת של איסכך גם  .  אין להתייחס לקערה כלבן ואדום אלא שם של אדום

כמובן שיש מקום לחלק בין מצבים שונים  .  עפ"י דין הרוב  להתעלם מן המיעוט ולהתייחס להכל במבט כללי 

 ונעמוד על כך לקמן אי"ה. 

שזוהי הכרעה    ב. נוצר, ברור  במידה ומשמעות הליכה אחר הרוב היא התעלמות מהמיעוט והספק כלל לא 

היא הכרעה במצב מסופק יש מקום לחקור האם זוהי הכרעה בתורת   ר ברם, אם משמעות הדבודאי.  בתורת  

 . 3ספק או בתורת  ודאי

האם   – למצב  הדיני נו היא לגבי היחס נשוב ונדגיש שברור שמבחינה מציאותית אנו במצב מסופק, וכל חקירת

מציאותית   מבחינה   וודאותמבחינה דינית קיימת הכרעה ודאית או לא. על כן ברור שבמצבים בהם יש צורך ב

, יש מקום לומר שרמת הוודאות הקיימת דאיובתורת    הכרעהשים לב שאף אם מדובר ביש לרוב לא יועיל.  

יותר מרמת הב גבוהה  ביטול ברוב  של  שכאשר  מנגנון  וזאת משום  רוב משמש כהכרעה,  דין  וודאות כאשר 

ק אלא שאנו מכריעים ללכת פהמיעוט אינו כלל לא מתעורר ספק, ואילו כאשר רוב הוא בתורת הכרעה ישנו ס

 . 4אחר הרוב 

 

 רוב. מתי ומדוע הולכים אחר ה3
 בהם יש מקום להליכה אחר הרוב:    שוניםניתן להצביע על שני מצבים 

זוהי הליכה אחר ) ואנו טוענים שכנראה הרוב צודק. מצב בו אנו זקוקים לדעת מהי האמת / מהו הדבר הנכון 1

 . (תר וההסתברות הגדולה י / רוב הסיכויים 

 . 5משתתפים לבטא את רצון ה. מצב בו איננו רוצים לדעת מהי האמת, אלא 2

 
 לפי דברינו 'דין הליכה אחר הרוב' ודין 'ביטול ברוב' הם היינו הך, ולא שני דינים שונים.  2
 ל.ייתכן שנחלקו בכך הרא"ש, השטמ"ק בב"מ ו ע"ב והש"ש )א, א( ואכמ"  3
טול עדיף על המנגנון של 'הכרעה', המנגנון של בי   'וודאות'ר שלעניין  הרב גרבוז בשיעוריו למסכת סנהדרין בדף סט מבא  4

שרדא"ק )רובא דאיתא   עדיף הכרעה על פני ביטול ברוב. בהמשך דבריו הוא מסביר  'כוח הפסק של הרוב'ואילו לעניין  
ולא ברדא"ק וזאת   ן( הוא ביטול ברוב. ר"מ חייש למיעוטא דווקא ברדל"קקמן( הוא הכרעה ואילו רדל"ק )רובא דליתא קמ

, ובכך יש לרדא"ק עדיפות על רדל"ק. ברם, לעניין דיני נפשות הרמב"ם  כוח הפסק של הרובהעיקר הוא    משום שבנידון זה
שלנו ובכך    ודאותהודל"ק ולא בתר רובא דאת"ק וזאת משום ששם עיקר הנידון הוא ברמת  סובר דאזלינן דווקא בתר ר

 יש מעלה דווקא לרדל"ק עיי"ש שהביא לכך ראיות רבות.
, אלא הדרך לבטא את רצון הציבור. בהנחה שיש לאזרח זכות להשפיע  מוקרטי אינו הדרך להגיע לאמתלדוג' הרוב הד  5

האזרחים   חברה עבורו צריכה להתאים לרצונותיו. אם מדובר בהחלטה שחלה על כלעל גורלו, אז ההחלטה שמקבלת ה
ילוקי  אין בעיה, אבל במצב בו יש ח  אזי קשה להתאים את ההחלטה לרצון כולם. כמובן שאם יש הסכמה בין כלל האזרחים

 , ון הציבור במצב כזהדעות בין אנשים וקבוצות ההחלטה שאמורה לבטא את רצון הציבור זוקקת מכניזם שיקבע מהו רצ
עלינו ליצור מכניזם שיגדיר מהו רצון הציבור במצב של מחלוקת.   מה הציבור רוצה כשיש מחלוקת. לכן במקרה כזה
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, אזי השיקולים המניעים אותנו הם חיפוש האמת ולכן נראה לומר הכרעה וב' היא לכאורה אם 'הליכה אחר הר 

 כצד א' לפיו אנו הולכים אחר הרוב משום שיש הסתברות גדולה יותר שהוא צודק. 

'ביטול ברוב' וקביעת תוכנה של התערובת, נראה לומכברם, אם משמעות ההלי ר שהרוב ה אחר הרוב היא 

ראיה לכך שבדין 'ביטול ברוב' אנו יודעים מהו האיסור ומהו ההיתר ולא שייך  איננו בא לברר מהי האמת, ו

  ןבהמשך נדו)  לדבר על הסתברות ולכן נראה שדין 'הליכה אחר הרוב' מבטא ומגדיר את התכונה של התערובת

לל שזה מייצג את הקולקטיב )'דעת  האם בבית דין אנו הולכים אחר הרוב מכוח ההנחה שהרוב צודק או בג

 . (נהדרין'(הס

 

 . רובא דאיתיה קמן ורובא דליתיה קמן  4
 ישנה מחלוקת בין האחרונים כיצד להגדיר את החילוק בין רובא דאיתיה קמן לרובא דליתיה קמן.   א.

בכל העולם קמן כל התערובת לידינו )כל החנויות לידינו(, אך בליתא קמן היא    א : באית  6לדעת השב שמעתתא 

: באיתא קמן כל פרט בתערובת ידוע בפני עצמו )ב"ב פג( )לא כל בהמות העולם לידינו(, ואילו הקובץ שיעורים  

 . 7ל בהמה()ידוע מה דינה של כל חנות(, אך בליתא קמן יש רק ידיעה כללית )לא ידוע מה דינה של כ

בי דין רוב. אם מדובר בהכרעה הקובעת  לכאורה מחלוקת הש"ש והקו"ש תלויה בהבנות השונות אותן הצגנו לג

מהי האמת, יש מקום לחלק בין ידיעה ממקור ראשון לידיעה סטטיסטית כדברי הקו"ש. ברם, אם מדובר על  

י הש"ש. כאשר הם נמצאים  ר יעוט כדבדין ביטול, אזי מובן מדוע הגורם המכריע הוא המיקום של הרוב והמ

 המיעוט בטל, מאשר מצב בו הם פזורים בכל העולם. באותו מיקום )איתיה קמן( יותר קל לומר ש

מסברא היה נראה לומר שיש יותר מקום לומר את דין 'ביטול ברוב' דווקא ברובא דאיתיה קמן, בעוד שרובא  

שגם רובא דאיתיה קמן מבוסס על ביטול   ר חדש ולומדליתא קמן הוא עניין סטטיסטי בלבד, אך יש מקום ל

לדוג' של כל הקטנים שנולדו בעבר ושיולדו בעתיד, אשר  )יש תכונה קולטקיבית  ברוב וגם לקבוצה תיאורטית  

 . ( אינם נמצאים לפנינו, אינם סריסים

ות הדין  ע. אם משמ 8האם רובא דאיתיה קמן או רובא דליתיה קמן  – ישנו דיון בין האחרונים איזה רוב עדיף ב. 

שדין זה יותר שייך כאשר כל התערובת נמצאת  היא ביטול ברוב, אזי ברור שרובא דאיתיה קמן עדיף, מאחר  

 ואכמ"ל.  ,במקום אחד. ברם, אם זהו עניין סטטיסטי, יש מקום לכאן ולכאן

ם לחלק בין  ואזי יש מקברם, אם כל סוג רוב מייצג מנגנון אחר )לדוג' רדל"ק הוא ביטול ורדא"ק הוא הכרעה(, 

 . (ים מהרב גרבוז בהנושאעיין בהערות שוליים לעיל שם הבאנו דבר )נושאים שונים 

 

 ב. הליכה אחר הרוב בדיינים

 הקדמה 
 בהם יש מקום להליכה אחר הרוב:   שונים לעיל הצבענו על שני מצבים  

זוהי הליכה אחר ) דקוצואנו טוענים שכנראה הרוב . מצב בו אנו זקוקים לדעת מהי האמת / מהו הדבר הנכון 1

  . ון הרוב משמע כהכרעה ומנגנ (רוב הסיכויים / ההסתברות הגדולה יותר 

 
יכה אחר הרוב אינה מבוססת על ראיית הרוב כמברר של  של הליכה אחר הרוב. אבל ההל  מקובל לאמץ את המכניזם 

 מבטא את הרצון הקולקטיבי של כלל הציבור. האמת אלא על כך שהרוב הוא קריטריון סביר ש
 שמואל רוזובסקי על ב"ב בסוגיית רוב וקרוב, שם הוא מבאר את דברי הש"ש באופן אחר. אמנם עיין בשיעורי ר' 6
נויות( כתב: "תשע חנויות דתניא ובנמצא הלך אחר הרוב דכיון שחנויות לפנינו הן ואנו  רש"י ביבמות )קיט. ד"ה תשע ח  7

לפשרו  רואין שיעורים,  הקובץ  של  כשיטתו  משמע  מדבריו  שחוטה".  בשר  מוכרות  יהיו  בן  והמיעוט  שהרוב  די  לא  יו 
ינינו, ובס"ד ראיתי שעמד  כל לראות את הרוב והמיעוט בעבמיקום אחד ע"מ שזה יהיה 'רובא דאיתיה קמן' אלא שאף נו

 על זה בשו"ת בית אפרים )אבה"ע סי' יא(.
 ב סי' קמז( ובנוב"ק )אבה"ע סי' סט( ובחו"ד )סג סק"ב(. עיין שו"ת חת"ס )אבה"ע ח" 8



 445 הליכה אחר הרוב / ג: 

 

 ביטולומנגנון הרוב פועל בצורה של  לבטא את רצון המשתתפים  . מצב בו איננו רוצים לדעת מהי האמת, אלא  2

 . ברוב

צדק עם הרוב, או שמא  ה עלינו לדון האם בבית דין יש צורך בבירור האמת, וההולכים אחר הרוב בהנחה ש

 ב מבטא בצורה הטובה ביותר את רצון הדיינים.  הדגש הוא על 'גילוי הדעת' של הסנהדרין והרו

 רעה שהצדק עימם:לכאורה יש להקשות כמה קושיות על הצד לפיו הליכה אחר רוב הדיינים הוא בתורת הכ

שכאשר אנו דנים על מאורע מסוים אם    נו טע  ( 110)השופט והמשפט סי' י' פ"א עמ'  והרב עוזיאל    . הרב גדליה נדל1

וט, כגון על חתיכת בשר אם מן השחוטות או מן הנבילות, ההסתברות שהיא מן הרוב הוא מן הרוב או מן המיע

השחוטות גדולה מן ההסתברות שהיא מן המיעוט הנבילות. לעומת זאת, בדיינים יש סברת הרוב מול סברת 

האם הרוב תמיד יותר צודק מהמיעוט? הלא אם נדון על אמירת אמת?  ההמיעוט, ומניין שסברת הרוב היא  

רת אמת כמקרה הנגדי, וכל אחד מהדיינים יכול לומר אמת או אי אמת, הלא  ית כמקרה מסוים, ועל אי אמאמ

לכאורה יותר רחוק שהרבים כולם הצליחו לכוון לאמת מאשר המעטים הצליחו. שמא תאמר: אמירת אמת 

וא"כ יותר מסתבר   וט דיין מומחה יודע לכוון לאמת, ומקרה יוצא דופן הוא שיטה,פן פשואינה מקרה, כי בא

גם זו איננה טענה ברורה, כי הרבה פעמים הכרעת    - שהמקרה היוצא דופן יקרה למעטים או מאשר לרבים  

ה א מקר יההלכה היא עניין של שיקול הדעת ויש פנים לכאן ולכאן, וקשה לומר שנטיית הדעת לכאן או לכאן ה

דופן   מ) יוצא  מקום  הרבה  יש  צודק'  הרוב  'האם  זו  בשאלה  להדיא  אכן  כותב  שהחינוך  נעיר  ורק  לדון,  ה 

)ב"ב  וכן כתב התפארת ישראל   שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט"  ש"הודיעתנו התורה

 . (ונרחיב בכך לקמן א, א( 

עצמנו שבי"ד של ג' דן בשאלה מסוימת והכריע לפי  תאר לנ. הרב גדליה נדל הוסיף להקשות באופן הבא:  2

אחר של ג' דן באותה השאלה והכריע לפי הרוב להפך. אם ההכרעה היא משום שמסתבר שהרוב   הרוב, ובי"ד 

צודק, וכאן הלא אי אפשר שהאמת תהיה עם הרוב הזה ועם הרוב האחר, האם נצטרך לבטל את שני הדינים? 

 שני הדינים קיימים.   -דעלמא שההלכה היא כך וכךגיין וודאי שלא, וכל עוד אין ס

שהצדק אם הרוב, אלא   וודאות יתכן שיש לתרץ קושיא זו באופן הבא: ברור שאין אנו בטוחים באמנם לענ"ד י 

שיותר מסתבר שהרוב צודק מאשר המיעוט, ולכן אין זה מופרך שהרכב אחר יכריע באופן שונה. הליכה אחר 

לנו יכולת   אלא זוהי גדר של השתדלות סבירה עבור חיפוש האמת. מאחר שאין אות, דוו  מבטיחה הרוב איננה 

ללכת לכל הרכב בי"ד ולנהל עימם דיון, אנו הולכים אחר רוב האנשים אשר בפנינו ותו לא, ואין בעיה בכך 

  שהרכב אחר פסק באופן שונה. גם לאחר שגילינו בפועל שיש הרכב שפסק אחרת, אין זה אמור לשנות את

וכל   (ונאריך בכך לקמן)מם דיון  ההרכב שלנו, מאחר שכדי שנהיה מושפעים מדעתם עלינו לנהל עי  החלטת

 אך לא עיינתי בסברא זו באופן מספק וצ"ע. )עוד זה לא התרחש אין צורך לבטל את דעתם בפני דעתנו 

שרוב חכמים מכוונים אל דעה    אות כב(   .)סנהדרין מ. מרגליות הים  3 נאמר  ה מראה שהיא  חת, זאמקשה דאם 

ק אם הרבים מנמקים הכרעתם מטעם אחד, שאז אנו רואים  אמיתית יותר מדעת המיעוט, היה לנו לומר שזהו ר 

יש רוב   ,שהיא סברה ישרה. ברם, אם הרוב מתחלק בטעמים נמצא שכנגד טעמו של כל אחד מחברי הרוב 

ם לסברה אחת ואעפ"כ הרי נחשבו  כוונימשאומר כי אין הסברה ההיא נכונה ולא מתקבלת, א"כ אין כאן רוב  

שהליכה אחר הרוב היא מטעם אחר ולא משום שהצדק עם הרוב. בהמשך  מכך מוכח  .  כרוב להכריע הלכה

 דבריו הוא מבאר שהליכה אחר הרוב היא משום ש'אלקים ניצב בעדת אל' ולקמן נבאר את שיטתו.  

החושן אהרן , ואכן  9קת גדולה בין הפוסקיםבמחלו  אמנם למעשה ראיתי שדין זה אותו מביא מרגליות הים נתון 

 
ם  , אמרי בינה )חו"מ הל' דייניבשו"ת נוב"י )חו"מ תניינא סי' ג(, המאיר לעולם )סי' י(, החושן אהרון )סי' כה סק"ב(  דנו בכך  9

 סי' מד(, ברכת שלמה )חו"מ סי' ג(, משפטי עוזיאל שו"ת )כרך ד סי' יב( ועוד.  
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זה למצב בו כל אחד מביא טעם אחר, אך אין הוא סותר את טעמו של חבירו, אלא להיפך הוא  מסייג דין )כה, ב( 

מודה לטעמו של חבירו, אלא שלדעתו אין בו צורך משום שיש טעם אחר עדיף ממנו, ולפי דבריו אזלא הוכחתו 

 מרגליות הים.  של 

ר האמת, אלא רוצים ייצוג הולם ולכאורה יש לתמוה כיצד ניתן לומר שבפסיקת הלכה איננו רודפים אח  . 4

במעשה של תנורו של    ( :)נטלדעת הסנהדרין ותו לא? אמנם ייתכן שיש לבאר זאת על סמך דברי הגמרא בב"מ  

כתוב בתורה 'אחרי רבים    ר ולא השגיחו חכמים על דבריה דכב  ,עכנאי דיצתה בת קול ואמרה הלכה כר' אליעזר 

כרבים הוא אפילו אם ידוע לנו בבירור ברוח הקדש שהאמת   ומבואר מזה דהא דיחיד ורבים הלכה  ,להטות'

ובס"ד ראיתי שכן כתב ר' אלחנן וסרמן    ,יג 'אלו ואלו דברי אלקים חיים'דף  וכעי"ז בעירובין    הוא כדברי היחיד

 .  )סי' ה אות ג( בקונטרס דברי סופרים 

תנורו של עכנאי ששם מדובר   ענ"ד יש מקום רב לחלק בין הסוגיות הללו, וזאת משום שיש הבדל בין ל  אמנם

להגדיר מה    איסור והיתר . התורה נתנה כוח לחכמים בענייני  דיני ממונות ודיני נפשותבין  בדיני איסור והיתר ל

במצוות ובאיסורים כרצונן.    תאסור ומה מותר. למעשה הקב"ה שהוא ה'בעל דבר' כביכול נתן להם רשות לעשו

ן שני בעלי דינים וכל אחד תובע את הממון, וברור שלא ניתן לעשות  לעומת זאת בדיני ממונות יש התנגשות בי

ככל העולה על רוחנו, מאחר שאנו פוגעים בזכויות של אנשים וכן בדיני נפשות מדובר בחיים של אדם, ולכן  

 ברור שאנו חותרים אל האמת וצ"ע. 

 הקושיא:  ר עיון מחודש בנושא, נראה לענ"ד שיש מקום לסלק או לפחות לעדן את חאברם, ל

לאמת  1 לחלוטין  מחויבין  אינם  שהם  ייתכן  כך  ואם  הפקר'  בי"ד  'הפקר  כוח  לחכמים  ניתן  ממונות  בדיני   .

 מוחלטת, ויש בידם לעשות כפי שיקול דעתם. 

ות שהפקר בי"ד הפקר הוא הפקעה גרידא. טי אמנם למעשה אני מסופק האם ניתן ללכת בדרך זו, אליבא דהש

י לתובע, אלא בסה"כ הופקע מבעלותו של הנתבע, שייך בכהאי גוונא לכפות על  האם במידה והחפץ איננו קנו

פס"ד? הרי לדעת קצוה"ח והנתיבות דין כפייה הוא חלק מהמושג 'כפייה על המצוות'. על איזו עבירה עובר 

הפקיעו    ך הכול, ובסץ מאחר שחכמים לא מסוגלים להקנות לו את החפ  עהנתבע? הרי הוא לא גוזל את התוב

בעלותו של התובע. כמו כן האם שייך לומר שהוא 'עובר על דברי חכמים'? הרי פסק דינם של חכמים לא    את

 הקנה זאת לאחר, וא"כ לא כלול בתוכו החובה לתת זאת לתובע וצ"ע.  

 : )ח"ב סי' פא( בנימין  תשאלתנו מחריפה לפי דרכו של הרב ישראלי בחוו

אה צריך לומר שבעצם גם להפקיר ממש אין בידם כי גם בעניני  והסבר החילוק הנ"ל בין הפקר לבין הקנ...  "

ממון אין להם כוח לשנות ממה שקבעה תורה אלא שתוכן הדברים הוא שכוח ביה"ד שיש להם זכות שרצונם  

לדעת ורצון ביה"ד והוי כאילו הבעלים הם שגילו   הבעליםהם ייחשב כרצון הבעלים דבטלה תורה דעת ורצון  

בור לרשות האחר והיינו שע"י תקנת חכמים מסתלק איסור גזל ע"י קנין זה אך אין זה  שרצונם הוא שזה יע

הופך עדיין להיות שלו אלא א"כ יעשה בו קנין שמהני מן התורה ונמצא שאין זה ממש הפקר אלא תורת הפקר  

עוד   כל  ולעולם  גם אם הבעלי  הלא יעשע"ז  מן התורה אמנם רשאי הוא להשתמש בזה  ם  הלה קנין מועיל 

הראשונים חוזרים בהם מקנין דרצון ביה"ד הוא הקובע והרי זה כאילו הבעלים מרוצים אך שלו אין זה עדיין  

 .כל עוד לא יעשה קנין מן התורה"

 דיין שייך לאדם הראשון וצ"ע.  עשהחפץ  לפי דרכו של הרב ישראלי, לא רק שחכמים לא הקנו זאת לשני, אלא  

איננו  2 המיתה  חיוב  נפשות  בדיני  הדין  .  בתי  ידי  על  הנוצרת  חלות  וזוהי  המציאות  רבים  )מחויב  ולפי 

. אם כך יש מקום לומר שבמקרה זה הדבר נתון לשיקול דעתם של  (מהאחרונים הוא הדין בדיני קנסות וכו'

 עיניהם וצ"ע.  תפי ראוחכמים, כל עוד הם בטוחים שזוהי ההלכה ל
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 וב בניין . רוב מנין לעומת ר1

 הקדמה 

על רוב בניין    עדיףלכאורה נראה דשאלה זו תלויה במחלוקת יסודית לגבי רוב מניין ורוב בניין, האם רוב מניין  

 . 10לשני  שהם שקולים אחדעל רוב מניין או    עדיףאו שמא רוב בניין  

 :  11ה שיטות שונות בדין רוב בהכרעת הדין, ונפרטם עדיש כאן ארבונראה 

ואף במחלוקת שבין חכמי התורה שלא במסגרת בית דין, ואף   אזלינן בתר רובאשר"י לעולם  לדעת ההגהות  .  א

 שלא ישבו יחדיו במותב חדא אלא כל אחד נתן דעתו בספק הנדון. 

הם רוב מנין   שקולים לוקת שבין החכמים חדין, אבל במ לדעת הרמב"ן לא אזלינן בתר רוב אלא במושב בית . ב

 עשה.  כנגד רוב בנין ומה שירצה י 

לדעת החינוך לא אזלינן בתר רוב אלא בסנהדרין דהיינו סנהדרין קטנה של כ"ג או סנהדרין גדולה של ע"א,   .ג

 אבל בבי"ד של ג' אזלינן בתר רוב חכמה כשאחד חכם מחבירו. 

בבי"ד של ג' נקט דאזלינן בתר רוב חכמה אבל בסנהדרין מודה הוא    ברר לן אם רקדעת רב האי גאון לא נת  .ד

זלינן בתר רוב וא"כ שיטתו כשיטת החינוך, או שמא גם בסנהדרין שיטתו דלא אזלינן בתר רוב אלא כשהן  דא

 .12שווים בחכמה אבל לעולם אזלינן בתר חכמה כשהמיעוט גדולים בחכמה מן הרוב 

 
ין, הרב מנחם מנדל כשר בקונטרסו סקו בהרחבה הרב יואל חיים דוהן בספר 'יד חיים' על ענייני הסנהדרבסוגיא זו ע  10

ל ישראלי בעמוד הימיני )סי' ד(, הרב ב''ץ )חו"מ סי' ה'(, הרב שאו'רוב מניין או רוב חוכמה', הרב זולטי בספרו משנת יע
רו שיח ערב על סנהדרין )סי' ד(, וכן הרב זלמן דרוק אשר וייס במנחת אשר בפרשת משפטים והרב שניאור קוטלר בספ

 כרך י עיי"ש.   –ין יח, הרב אהרון ישעיה בלוי בקובץ תורה שבע"פ במאמרו בתחומ
בלישנא קמא דבית שמאי עשו כדבריהם ואף דב"ה היו רוב ב"ש   ד.בביאור דברי הגמ' ביבמות י  מקור כל שיטות אלה  11

קול, האם אחר שיצאה בת קול שוב לא עשו ב"ש כדבריהם, ונחלקו מה גילתה הבת  מחדדי טפי, אך כ"ז לפני בת קול ול
או   רוב אף כשהמיעוט מחודד טפי,  וממילא  שמא גילתה הבת קול  ניתנה הלכה דאזלינן בתר  נינהו  וב"ש כהדדי  דב"ה 

היותר דרוב בניין    . אמנם לכאורה יש להעיר מהגמרא הנ"ל מוכח לכלאזלינן בתר רוב, ועי"ש בדברי הראשונים, ודו"ק
על פיו, ואם כך יש מכאן סתירה לדעות הסוברות שמכריעים עפ"י רוב איננו בטל לרוב מניין, אך לא מצינו דמכריעים  

על כך המהדיר לריטב"א ביבמות של מוסד הרב קוק וכן בהערות שולי המנחה של מכון ירושלים  ניין, וראיתי שעמד  מ
  הביאו כמה אחרונים שדנו בכך עיי"ש.

 נביא את לשונו של רב האי גאון ונעיר עליה כמה הערות:  12
ועושין דברי שנים    ה מניחין דברי יחידחלקו בית דין שהם שלשה אחד אומר כך ושנים אומרים כך אם שוין בחכמ"ואם נ

 ואם האחד עדיף מן השנים הולכין אחר מי שנתן טעם לדבריו". 
ים הולכין אחר מי שנתן טעם לדבריו' זוקקת ביאור, מאחר שלא משמע  לשונו של רב האי גאון 'ואם האחד עדיף מן השנ

וראיתי שעמדו על כך  והאחרונים בשיטתו, ממנה באופן חד משמעי שהולכים אחר הגדול בחכמה כפי שנקטו הראשונים
 מספר אחרונים:

 כתב וז"ל: (ס"ק לד )הרב זצ"ל בעץ הדר 
יו ושונין  י"ג ב' מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין הואולי י"ל דס"ל להגאון כיון דאמרינן בעירובין  "

עיל למיזל אחרי רבים להטות בתר הם א"כ י"ל דמתי מודבריהם ודברי ב"ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ש לדברי
ובין ושונים דברי  הרבים אע"ג דהמעוט מחדדי מפי דוקא בכה"ג דהרוב דלא מחדדי כ"כ יש להם המעלות של נוחין ועל

על סוף דעתם אע"ג דלא מחדדי כ"כ דמה שיעשה המחודד בשעה   חבריהם ומחבבים את דבריהם דזה מורה שודאי עמדו
רצונו הטוב והחפץ של העיון בשני הצדדים בלא שום נטיה לעצמו שזה מועיל ממש לחיקור  ה הבלחי מחודד ע"י  קטנה יעש 

יקר הוא ו אלו המדות ואני את דכא כסוטה ה' א' ולענין קביעות הלכה הלא העהדין חוץ ממה שראוי יותר לס"ד מי שיש ב
ם דנגד מעלת מחדדי ליכא דבר המכריע נגד מחדדי אבל במקווד' עמו שהלכה כמותו בכ"מ כסנהדרין צ"ג ב' ע"כ זה מכריע  

"ן ז"ל שבתחילה אמר אם שוים וידוייק בזה לשון הגאון רבנו האי ז"ל דנקט הרמב.  י"ל דה"נ ל"א בכה"ג אחרי רבים להטות 
וים  ים ואח"כ אמר ואם האחד עדיף ולא אמר עדיף בחכמה כמו שאמר בתחלה שבחכמה מניחים דברי האחד ועושין כהשנ

לא יהיה בחכמה אבל במעלות האחרות של נייחות העליבות ולהיות שונה דברי חכירו ומקדים את   בחכמה משום דאם
שלנו אבל  דיפים מיני' אז באמת כלך בתר רובא כהכרעת הב"ק מצד טעם של הספק  דברי חבירו לדבריו יהיו האחרים ע 

ה שאמר תחלה דוקא דשוים בחכמה דזהו משתמע בכלל מ אם האחד עדיף מינייהו בכלל היינו שאין הם שוים לו בחכמה 
ן הכרע שניזל בתר וביתר המעלות לכל הפחות אין להם יתרון עליו דבזה נמצא שהוא בכלל עדיף מינייהו באופן זה אי

 ".רובא
 התאם לשיטתו בביאור ההליכה אחר רוב חכמה שגם בה מתקיים הליכה אחר שהולך ב) הרב ישראלי בעמוד הימיני הנ"ל 

 : (דבריו לקמןרוב מניין ויובאו 
ם  ובהנ"ל נ"ל גם לבאר כוונת הרה"ג והוא לכשנדקדק בלשונו שכ' "ואם האחד עדיף מן השנים הולכין אחר מי שנתן טע"

 . נתנו טעם לדבריהם ואטו רק האחד נתן טעם לדבריולדבריו" שאינו מובן מהו זה שאמר אחר שנתן טעם לדבר, הרי כולם  
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 שורשי המחלוקת 

הא הראשונים  המ  םנחלקו  את  לבאר  ניתן  ולמעשה  בניין  רוב  אחר  או  מניין  רוב  אחר  בשני  הולכים  חלוקת 

 :13אופנים 

נחלקו האם יש צורך ללכת אחר האמת, או  שא. לדעת הכול ה'אמת' ורוב החכמה מצוי אצל רוב הבניין, אלא  

 שמא הצורך בפסיקת הלכה הוא שונה. 

אצל רוב המניין או   –נחלקו היכן האמת מצויה  שב. לדעת הכול יש צורך ללכת אחר האמת המוחלטת, אלא  

 ן לבאר זאת בשני אופנים: אצל רוב הבניין ונית

 . 14אצל רוב הבניין רוב החכמה מצוי דווקא אצל רוב המניין ולא  – אופן ראשון 

  שני . ניתן להסביר זאת ב רוב החכמה מצוי אצל רוב בניין, אך חכמה איננה ערובה לפסיקת האמת  –אופן שני  

 : םאופני

ננו משום שאנו מאמינים ש'הרוב תמיד צודק'  מבאר שהליכה אחר הרוב, אי  )סנהדרין מ. אות כב( מרגליות הים    . 1

ישנה השגחה מיוחדת בבי"ד שלא תצא תקלה מתחת   –ל'  -ת קאלא משום שמקובלנו ש'אלקים ניצב בעד  –

"פ בהקדמתו לבית זבול על  ליש להם סייעתא דשמיא. הרב חר   –ידם, וזוהי הסיבה לפיה הולכים אחר הרוב  

 סנהדרין אף הוא מאריך בביאור יסוד זה. 

ים, ואנו זקוקים שהם יהיו  ה'יד החיים' בפ"ג אשר הביא את הדינים הידועים, שלא די בכך שדיינים יהיו חכמ.  2

ב  לאנשי חיל, יראי אלקים, אנשי אמת ושונאי בצע. מכך הוא מסיק שלא די בכך בחכמה, אפילו היא מגיעה עד  

דין אמת לאמיתו, ועל מנת להשיג כל   השמיים, כדי לפסוק את הדין, וזאת משום שאנו מבקשים שהוא יפסוק 

על התורה.  שמנתה  מדות  השבע  בו  להיות  צריך  אפשר    זה  אחרים,  משל  מרובה  חכמתו  אחד  אם  אף  כן, 

 
ם כל עוד שלא שמע הגדול טעמם ונימוקם אין לבטל דעתם ולקבל דעתו כי שמא ' המהר"ם הנ"ל דאמנאלא שכוונתו כדבר

 .הגדול דן יחידיטועה הוא והרי לשם זה יושבים הם במותב תלתא ואין 
נוך "שאם היה בזמן הסנהדרין חכם וראוי להוראה י א' וכ"ה בח  וכבר נתבאר כיוצ"ב ברמב"ן בהשגותיו לסהמ"צ שורש

להיתר והוא סבור שטעו בהוראתם אין עליו לשמוע דברי חכמים וכו' וכש"כ אם היה בכלל    בי"ד הגדול בדבר א'והורו  
ם בביטול  ליו לבא לפניהם ולומר טענותיו והם ישאו ויתנו עמו ואם הסכימו כלהסנהדרין יושב עמהם בבי"ד הגדול ויש ע

 .חרי כן וכו'"הדעת ההוא שאמר ושבשו עלי סברותיו יחזור וינהוג בדעתם א
שהוצעה הדעה המתנגדת ושמעוה וביטלוה חל הדין לבטל דעתו ולשמוע לדעתם וה"נ הדין בדי"מ  לאחר  כנ"ל שרק  הרי  

ם לדבר' הכוונה שהגדול  נה על ריב' נאמר לאיסור שמשמיעים טענותיהם וסברתם ו'אחר שנתן טעלדעת סוברים ש'לא תע 
עליהם   חל  אז  בדעתם  מתחשב  אינו  למה  לדבר  טעם  ונתן  דבריהם  דעתןשמע  לבטל  הם   הדין  הרי  ואז  דעתו  ולקבל 

יינו רק כשהם ג"כ מסכימים מצטרפים אליו בפסק הדין והדין יוצא עפ"י דעתם ג"כ כמאמר התורה אחרי רבים להטות דה 
מזה שגם לדעת הרה"ג אחרי רבים להטות מתפרש כפשוטו אחר רוב דעות ויוצא  לבסוף לבטל דעתם ולהצטרף לדעתו  

 ".ים שעליהם להצטרף לדעתו ואסור להם להוות ריב להכריע נגדול ריב' אנו למדאלא שמכח 'לא תענה ע 
 ופן נוסף, על פי דברי המרדכי בחולין עיי"ש. אמנם עיין לקמן, שם נבאר את דברי רה"ג הללו בא

חכמה היא דבר הקשה למדידה, ולכן הכלל של הליכה אחר   -לומר שזהו שיקול פורמלי בלבד  בפשיטות היה מקום    13
גם כאשר ידוע לנו בוודאות   -כה אחר רוב מניין, מאחר שזהו דבר מדיד. ברם הסבר זה מניח הנחה נוספת  רוב פירושו הליה

ים, בכל זאת אנו נלך אחר רוב המניין.  מה מצוי אצל המיעוט, כמו בנידון דידן בו נחלקו רה"ג ושאר הראשונשרוב החכ
ולכן במידה ותפקידו    דיף מכל הראיות שבעולםידיעת האמת עש  לענ"ד הסבר זה איננו מתקבל על הדעת, וזאת משום

וד לכלל של הליכה אחר הרוב, מאחר שזה יוביל  של בית הדין למצוא את האמת הוא ילך אחר המיעוט, למרות שזה בניג 
הדין  ידה ונרצה לומר שמדובר בשיקול פורמלי, עלינו להניח שמציאת האמת איננו מטרתו של בית  אותו לאמת. על כן במ

 ור הראשון אותו כתבנו להלן. וזהו הביא
'יד החיים' בס"ד מצאתי שכיוונתי בכך לדברי ה'יד חיים' בפ"ב. לקמן, כאשר נדון בדברי רב   14 נו יקר, נביא את דברי 

עיי"ש. כמו כן ראיתי שהרב אהרון ישעיה בלוי במאמרו הנ"ל דייק כן מספר החינוך    שביאר באופן זה את דברי הרמב"ן
 וז"ל: 

שכתב שני טעמים על שהולכים אחר רוב מנין: א. 'לפי שהם היו בחשבן מחויב מה"ת וכו'. ב. שאלו כולם   "יש להבין במה
אירי לא סגי בטעם הראשון? ונראה לבאר ם גדולים, וצ"ב למה הוסיף טעם הב' 'שכולם היו חכמים גדולים', ומ היו חכמי

ועד לברר את האמת ב. ביטול ברוב שנועד לכך שכל לך אחר הרוב שנדבריו ע"פ מה שמקובל שיש שני דינים ברוב. א. ה
וד הדין שהולכים אחרי רוב חכמה ולא אחרי רוב מנין  בי"ד ישתתפו בגמ"ד( ובזה אפשר לבאר דברי החינוך, שסובר ביס

שאפילו אם    ן החכמים, ורק בסנהדרין, שהתורה החשיבה מניינם, המנין הוא הקובע, אלא שעדיין קשה לובכל מחלוקת בי 
דולים  וע"ז תירץ כיון שכולם היו חכמים גהמנין יש כאן רוב, אבל כיון שרוב חכמה הוא העיקר הרי אין כאן דין אמת?    מצד

 ". א"כ מסתבר שיש רוב חכמה אצל רוב מניינם
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ת האמת יותר אשהדברים האחרים אשר נמצאו באותם שכנגד הגדול בחכמה גרמו הדברים האחרים שימצאו  

 .  15מהחכם הגדול 

הסייעתא דשמיא לה זוכים הדיינים, תלויה לא רק    -   ד את השניכמובן ששני ההסברים הללו משלימים אח

מהם.  הדרושות  המידות  בשאר  אף  אלא  כן,    בבינתם,  בין  כמו  מחלוקת  לכל  שייך  הראשון  שההסבר  בעוד 

שם קיימות הדרישות הללו לז' מידות. אמנם    ק הפוסקים, ההסבר השני שייך לגבי בית דין בלבד, מאחר שר 

אחד קדימה ולטעון שגם בפסיקה רגילה השגת האמת תלויה במ"ח סבר זה צעד  ייתכן שיש מקום לקחת ה

 קנייני תורה ואם כך בכל מחלוקת שייך ללכת אחר הרוב. 

 וז"ל: ( ס"ק לד) בס"ד ראיתי שכעי"ז כתב הרב זצ"ל בעץ הדר 

כ" דס"ל להגאון  י"ל  מיואולי  כמותן  הלכה  ב"ה לקבוע  זכו  מה  מפני  ב'  י"ג  בעירובין  דאמרינן  שנוחין  ון  פני 

ועלובין היו ושונין דבריהם ודברי ב"ש ולא עוד אלא שמקדימין דברי ב"ש לדבריהם א"כ י"ל דמתי מועיל  

  ם למיזל אחרי רבים להטות בתר הרבים אע"ג דהמעוט מחדדי מפי דוקא בכה"ג דהרוב דלא מחדדי כ"כ יש לה 

ודאי עמדו על סוף דעתם  דזה מורה ש המעלות של נוחין ועלובין ושונים דברי חבריהם ומחבבים את דבריהם

אע"ג דלא מחדדי כ"כ דמה שיעשה המחודד בשעה קטנה יעשה הבלחי מחודד ע"י רצונו הטוב והחפץ של  

י יותר לס"ד מי שיש  והעיון בשני הצדדים בלא שום נטיה לעצמו שזה מועיל ממש לחיקור הדין חוץ ממה שרא

כה הלא העיקר הוא וד' עמו שהלכה כמותו בכ"מ ן קביעות הלבו אלו המדות ואני את דכא כסוטה ה' א' ולעני 

 ".כסנהדרין צ"ג ב' ע"כ זה מכריע נגד מחדדי 

 

'אחרי רבים להטות' משמעותו   וקיש לחקור בדעת הסוברים דרוב בניין עדיף, ורב האי גאון בכללם, האם הפס

אלא שמכאן  )מה  צוי רוב החכים אחר רוב חכמה, אלא שבדרך כלל הולכים אחר רוב דעות מאחר ששם מ כשהול

או שמא    (,יוצא שבמצב בו רוב החכמה מצוי אצל המיעוט הולכים אחריהם ומתקיים בכך דין הליכה אחר הרוב

רוב הבניין עדיף מהכוח   גם רב האי גאון מודה ש'אחרי רבים להטות' קאי על רוב מניין, אלא שלדעתו כוחו של

קאי על רוב מניין וגם כאשר  וק  גאון נוקט שהפס  שמא רב האי   או  ,של 'הליכה אחר הרוב' ומכריעים על פיו

הולכים אחר רוב בניין מתקיים הליכה אחר רוב מניין וזאת משום שהרוב מניין מבטל את דעתו לרוב בניין  

הליכה אחר רוב מניין )מאחר שלבסוף אף הם הסכימו עם    ולמעשה הדין נפסק על ידי כלל הדיינים ויהיה כאן 

 היינו הולכים אחר רוב בניין.  ולולא כך לאהחכם הגדול( 

 בעוד שצד א' וב' שייכים בכל מחלוקת בין הפוסקים, צד ג' שייך דווקא לבי"ד בו קיים דין ד'לא תענה על רב'

,  16שנקט כצד א', המנחת אשר נקט כצד ב'  א(   ת )חו"מ סי' ה או לאחר החיפוש ראיתי שנחלקו בכך המשנת יעב"ץ  

שנקט כצד ג' עיי"ש. למעשה קדמם הרב דוד פרידמן בשו"ת שאילת דוד בקונטרס    ות ד( א  )סי' דועמוד הימיני  

  קרינן לרובא הרוב חכמה"אבל היכא דהמיעוט מחודד ביותר  :מקור בית אב מאמר ב בו הוא דן בנושא זה וז"ל

ת  ". אם כך הוא הסתפק האם להבין אגדולים אין להם רשות לחלוק עליהם ה שהקטנים הרבה מאו שאפשר  

 ת רה"ג כצד א' או כצד ג' )למעשה בהמשך דבריו הוא נטה לצד א' עיי"ש(. שיט

, אזי ברור דדין הליכה אחר הרוב בנייןלפי צד א' דביאור הדין של הליכה אחר הרוב היא הליכה אחר רוב  

אחר רוב חכמה. ברם לפי צדדים ב' וג' שעיקר דין הליכה אחר הרוב   םולכן הולכי  חיפוש האמתמשמעותו  

יוצא שדין רוב אין מטרתו לברר את האמת ולכן נראה שמדובר בניין  רוב ולאמניין תו הליכה אחר רוב משמעו

 
חת לענ"ד 'יד החיים' שגם המידות של שנאת בצע וכו' דרושות על מנת להגיע לדין אמת, איננה מוכר  עצם הנחתו של  15

 קום לדון בדבר, מאחר שניתן לומר שזה נדרש על מנת שלא יקחו שוחד או יהיו תלויים בעם וצ"ע.  ויש מ
ם אין זה היסוד הבלעדי שעליו והנראה ברור בזה, דבאמת נראה דאף דאמרה תורה הלכה כרביב וז"ל: "המנחת אשר כת  16

וא"כ ...  מ"מ חזינן דיש כוחות שהם עדיפי מרובלינן בתר רוב,  נשען שורת הדין, והרי אף דילפינן מאחרי רבים להטות דאז
 . "לעיל דיש שיטות דאזלינן בתר רוב בנין כנגד רוב מנין לא יפלא שכך יהיה אף ברוב בהכרעת הדין, והרי אף בבי"ד חזינן 
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 . 17בדין 'ביטול ברוב'

ין רוב אין מטרתו לברר ד. לפי צד ב'  תפקיד הפסיקה בבית דיןאמנם, ישנו הבדל מסוים בין צד ב' לצד ג' לגבי  

אנו בוחרים   ,דין רוב וכלי שמטרתו לברר את האמת  -נונים  מנג  מהי האמת, אך כאשר נוצרת התנגשות בין שני

בבירור האמת. אם כך למרות ששניהם מודים שדין רוב לא בא לברר את האמת, ייתכן שהם נחלקו בשאלה 

גדר של 'התפשרות' על בירור האמת היא  וב  ר האם אנו מחפשים אחר האמת. לדעת צד ב' ההליכה אחר ה

ם שיש בכוחם לברר את האמת,  וסר אונים, ולכן כאשר אנו נפגשים עם כלים נוספיהמוחלטת וזה נעשה מתוך ח

. לעומת זאת, צד  שבבית דין יש מטרה לברר את האמת המוחלטתאנו משתמשים בהם, ואם כך גם הם סוברים 

ברירת מחדל, אלא שנוצרת היכי תימצי שרוב המניין מבטלים את דעתם  כג' לא רואה בהליכה אחר רוב מניין  

הסתפק בשיטתו האם דין זה מגלה לנו שתפקידו של בית  ואם כך יש ל  ,לגדול וזה נלמד מצד דין 'לא תענה'

הדין לרדוף אחר האמת או שמא זהו פרט טכני ולמעשה בית הדין כלל לא רודף אחר האמת המוחלטת כדברי  

 י סופרים שהבאנו לעיל וצ"ע.  ר הקונטרס דב

 

 סיכום 

 שזוהי האמת או ביטול ברוב: הכרעה   –הליכה אחר הרוב  א.

שהולכים אחר רוב מניין יש מקום לכאן ולכאן. אם הולכים אחר רוב מניין למרות שהאמת לא  לדעת הסוברים  

האמת מצויה  ום ששמאם הולכים אחריהם    ,מצויה אצלו אזי ברור שאין תפקיד הרוב לברר מהי האמת. ברם

לדעתם ה לברר את האמת, ומאידך גיסא ניתן לומר שאזי מחד גיסא ניתן לומר שזוהי הכרעה שמטרתם,  אצל

הליכה אחר הרוב איננה מבררת את האמת, אך היא משמשת כברירת מחדל כל עוד אין כלי בירורי טוב יותר. 

, אזי הם ממשיכים  (יותר מצויה אצל רוב בניין  כי לדעתם האמת)מאחר שרוב בניין איננו כלי בירורי טוב יותר 

 ת שאין בכך בירור של האמת. ללכת אחר הרוב, למרו

שהולכים אחר רוב בניין זה תלוי בחקירה דלעיל: לפי צד א' תפקידו הכרעה אחר האמת ולפי  לדעת הסוברים  

 צדדים ב' וג' לא.  

 : לברר את האמת המוחלטת או לא – תפקיד בית הדין  ב.

וב מניין כי האמת מצויה  רים שהולכים אחר רוב מניין יש מקום לכאן ולכאן. אם הולכים אחר ר בלדעת הסו

, אך אם הולכים אחריהם למרות שהאמת לא מצויה אצלו 18ית הדין הוא לברר את האמתאצלו אזי תפקיד ב 

 אזי ברור שאין תפקיד בית הדין לברר מהי האמת. 

אלא  )לוי בחקירה דלעיל: לפי צד א' וב' תפקידו בירור האמת  תלדעת הסוברים שהולכים אחר רוב בניין זה  

ואילו לפי צד ב' רוב זהו מנגנון אחר שנועד למצבים בהם אין דרך ד א' זוהי גם משמעותו של דין רוב,  שלפי צ

אין תפקידו של בית הדין לברר את האמת מצד דיני רוב אלא מצד דיני 'לא  מאידך  לפי צד ג'    . (להגיע לאמת

וף אחר האמת או שמא זהו ויש להסתפק בשיטתו האם דין זה מגלה לנו שתפקידו של בית הדין לרד  ,תענה'

 . למעשה בית הדין כלל לא רודף אחר האמת המוחלטת וצ"ע פרט טכני ו

 
צל רוב המניין  יל טענו בדעת הראשונים שהולכים אחר רוב מניין דייתכן שהם נקטו שהחכמה מצויה דווקא אאמנם לע  17

סיעתו  ולא אצל רוב הבניין, ואם כך גם הליכה אחר רוב מניין יכולה להתפרש כרדיפה אחר האמת, אך בדעת רב האי גאון ו
א הייתה סיבה ללכת אחריו, והלא הם מכריעים שיש  נראה ברור שהם נוקטים שהאמת מצויה אצל רוב הבניין, אחרת ל

". לכן  שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט ודיעתנו התורההללכת אחריו וכן כתב להדיא החינוך ש"
ב מניין ולא הליכה אחר רוב בניין, אזי ברור שדין זה אין מטרתו אם משמעות דין הליכה אחר הרוב, היא הליכה אחר רו

 ברר את האמת.  ל
ביארנו שאף אם כלי זה   זאת משום שלעילהסבר זה נכון בין אם רוב הוא כלי שמטרתו לברר את האמת ובין אם לא.    18

יה דרך טובה יותר למצוא את איננו מברר את האמת, צד זה רואה בו ברירת מחדל למצב בו אין דרך טובה יותר, אך אם ה
 כך בסופו של דבר יוצא שתפקידו של בית הדין הוא לברר את האמת.  האמת הוא היה משתמש במנגנון זה, ואם 
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 חלוקה בין הרכבים שונים 

  רעה כהלכאורה בשאלה זו, האם תפקידו של ה'פוסק' לברר את האמת המוחלטת או לא, ומאליו האם רוב הוא  

 אשונים עצמם.  יש מקום לחלק בין הרכבים שונים, כפי שמשמע אף מהר ביטול,  או 

יש מקום לחלק בין איסור והיתר לבין דיני ממונות ונפשות. התורה נתנה כוח לחכמים    ,כפי שכבר אמרנו לעיל 

להם רשות   להגדיר מה אסור ומה מותר. למעשה הקב"ה שהוא ה'בעל דבר' כביכול נתן  איסור והיתר בענייני  

כל אחד תובע  ת יש התנגשות בין שני בעלי דינים ולעשות במצוות ובאיסורים כרצונן. לעומת זאת בדיני ממונו

את הממון, וברור שלא ניתן לעשות ככל העולה על רוחנו, מאחר שאנו פוגעים בזכויות של אנשים וכן בדיני  

   י גוונא וצ"ע. א תגמש' על האמת בכהנפשות מדובר בחיים של אדם ולא ניתן 'לה

 ת עיי"ש. ש מקום לביטול ברוב גם בדיני ממונואמנם לפי דבריו של 'יד החיים' אותם נביא לקמן, י 

 

 . שיטת המרדכי בחולין 2

 המרדכי בסוף פרק ראשון דחולין כותב:

"מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא שנאמר אחרי רבים להטות והקשה לי מורי רבינו יקר הא עיקר 

ישראל  שהן יושבין ודמיא לתשעה  קרא בסנהדרין הוא וסנהדרין קבועין הן בלשכת הגזית וכן בכל מקום יהא

ואחד עובד כוכבים עומד ביניהם שאם זרק לתוכו פטור דכתיב וארב לו דמינה ילפינן דכל קבוע כמחצה על  

 .מחצה דמי וכו'

רר הדבר כגון גבי תשעה חנויות שלקח  בותירץ דלא שייך לומר כל קבוע כמע"מ אלא היכי דאיכא ספיקא ל 

ד ביניהם שאינו יודע על מי זרק אעפ"י שבודאי  עה ישראל ועובד כוכבים אחואין יודע מאיזה לקח וכן בתש 

יודע שהיהודי לשם ונתכוון לזרוק בין כולם מאחר דעובד כוכבים אחד ביניהם פוטרין ליה אבל אם מתכוון  

  עפ"י שהעובד כוכבים עומד ביניהם והכי נמי כסנהדרין כיון דיודעין אואמר לאותו ישראל אני מתכוון חייב  

אחר הדיבור  ועוד דאין עושין מעשה בגופן אלא  .הן המחייבין דין הוא שנלך אחריהם ורואין מי הן המזכין ומי

 " 19והוי כבשר הנמצא דאמרינן ביה כל דפריש מרובא פריש הנבדל והנפרש מפיהם

כל דיין   ו יקר צ"ב, ונראה לענ"ד לבאר את דבריו הקדושים באופן הבא: לדעתונולכאורה תירוצו השני של רב

איננו מגבש את דעתו באופן עצמאי, אלא דווקא על ידי הדיון והפלפול עם שאר הדיינים. אם כן, הדעה של  

ימת י גדם והיו מחייבים. מאחר שקהמזכה נולדה גם כן על ידי הויכוח ועל ידי הדעה שאמרו אותם אשר היו כנ

עיונות שהוא שמע מעמיתיו )אף אם הוא איננו  הפריה הדדית בין הדיינים, בכל דעה של דיין, חבויות סברות ור 

של   ה'שכל'  גם  כך  אם  לחיוב(.  או  לזכות  עליו,  השפעה  להן  יש  סו"ס  אלו,  סברות  מאחורי  לחלוטין  עומד 

המחייבים. אם כך, לולא המפגש    לכל' של המזכים נמצא בשכל שהמחייבים נמצא בדעתם של המזכים וגם ה'ש

שיח בין הדיינים יוצא    -ורק ע"י הדיון והדוותה דעה אליה הגיעו לבסוף  ביניהם, הדיינים לא היו מגיעים לא

על מנת להגיע לאמת,    -. זוהי כוונתו של רבנו יקר שהפסיקה יוצאת על ידי דיבורם של הדיינים  הצדק לאור

  בליבם' אלא בדיון ודיבור עם שאר הדיינים ואם כך דעתם של הדיינים  נים יכולים להסתפק ב'הרהור אין הדיי 

והנפרש מפיהם' 'הנבדל  יד חיים    ,תלויה בדיבור  יואל חיים דוהן בספרו  שכן כתב הרב  ראיתי    בפ"בובס"ד 

 משא ומתן ביניהם. סברה זו איננה שייכת לכל מחלוקת בין הפוסקים, אלא דווקא למצב בו התרחש עיי"ש.  

הביא לו ראיות רבות, ואחת מהן    הרבה לעסוק בספרו ביסוד זה, ואף  (בעוד כמה מקומות  בפ"ב ובכן)ם'  יחיה'יד  

 
)פ"ב( ב  19 המרדכי הללו את מחלוקת הראשונים האם הולכים אחר רוב מניין או רוב בניין. יאר עפ"י דברי  ה'יד חיים' 

מניין,   רוב  אחר  שהולכים  הרוב,הסוברים  אחר  ללכת  שייך  לא  חכמה  שלעניין  יקר  רבנו  של  כקושייתו  מאחר   נקטו 
לכן הולכים אחר על מחצה דמי, ו שהמחשבה 'עומדת במקומו ובגופו של הדיין' ובכהאי גוונא אמרינן דכל קבוע כמחצה  

יו בסנהדרין לא רוב מניין. הראשונים שנוקטים שכן הולכים אחר רוב חכמה סוברים כתירוצו הראשון של המרדכי לפ
 שייך דין קבוע עיי"ש.  
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'אספה לי שבעים איש, שיהיו בעלי    )במדבר יח( היא לקוחה מדברי המג"א בפירושו 'זית רענן' על דברי הילקוט  

 ית רענן: חכמה בעלי גבורה בעלי כשפים' ועל כך כתב הז

ידיעה ומצירוף  שכל אחד היה יודע לא בלבד ששמע את דעת חבירו אלא גם כן נשאר לו    מדכתיב איש משמע "

, ומשום הכי כתב בלשון איש לשון יחיד דהיינו שדעת השבעים נעשה אצל כל  של כל הדעות נעשה דעה שלו

 . אחד ואחד לדעת אחד"

ם', מבאר את דבריו עפ"י היסוד י. ה'יד חי מי שנתן טעם לדבריו'הולכין אחר  לעיל התקשנו בביאור דברי רה"ג '

 ר וז"ל: המחודש אותו למדנו בדברי רבנו יקי

אם אחד הוא גדול בחכמה ביותר מהחכמה של השנים האחרים אז מטין את הדין אחריו ד  ..."רב האי ג' סבר

ו הוא דקרי רוב לגבי השנים  ויש לו חוץ מזה חכמה גדולה אם כן דעת  מאחר דכבר שמע דעת רבים בדבר זה

יותר גדולה מהחכ' של השנים    ונוסף על כך גם חכמתו   דבהחלטה שלו נכללת גם חכמתם של האחריםרים  חהא

והוא מצרף את הכל על ידי כח חכמתו החזקה ויש בכח שכלו יותר דעת כדי להוציא את האמת לאמיתו דיותר  

 ".יכול לקרב להאמת ממה שיכלו השנים 

 ודה ליסוד הנ"ל: מבאר שאף הרמב"ן באופן עקרוני הוא ממשיך ומ

סבר ד"והרמב"ן  החכמה...  רוב  שיהא  אופן  שום  היחיד    ליכא  צד  שפתי על  ההלכה  את  הוציאו  דלא  מאחר 

אנשים מרובים כי רק אם רבוי אנשים נתווכחו עם ריבוי של אנשים יכול להיות חכמה יתירה גם בצד המיעוט  

יודעים נאופן יותר טוב וברור את האמת   םאחד אז על כרחך האנשים המרוביאבל אם אין על צד אחד רק חכם 

ירוש הכתוב אחרי רבים להטות רק אחר אנשים הרבה תוכל אתה לילך אף אם הם וזה פ  אף אם אחד יותר חכם

   .מיעוט לגבי האחרים וכל זה אי אפשר בבית בבי"ד של שלושה"

 יסוד זה למסקנה מחודשת: , הוא מגיע מתוך )עמ' קמה( בהמשך דבריו 

  פעמים האמת עם הרוב לאו משום דרוב  י"ל דהא דאמרה התורה דהולכין כסנהדרין אחר הרוב    ר"ולפי האמו

אלא הטעם הוא מצד אחר והוא שהדין והפסק אשר יצא מפי הרבים הוא על ידי שהתווכחו כל הב"ד זה עם זה  

מה א"כ  שאשר המה יושבים    החכמה של כל ביה"דא"כ נולדה הדעה אשר מולידה הדיבור והפסק ע"י הדעת ו

יעוט חלוק מהפסק של המרובים, מ"מ אף  יש בדעת הרבים ג"כ מהדעת של המיעוט, הגם דהפסק דין של המ 

שהגמר של המחשבות אשר הוא נקרא הדין ופסק יצא לנקודה אחרת אשר היא גמר הדעת מ"מ הדעת והחכמה  

מהב"ד. א"כ יש בדעת כל    דחזת ונתייפה ע"י דעת של כל אחד ואחוההבנה אשר הן יסוד כל הבירורים היא נש

כן הכח של המיעוט ואין אנו צריכים להטעם דמשו"ה הוא האמת אחד גם הכוח של חבירו ובדעת הרוב יש גם  

אלא משום דרוב בסנהדרין בא ע"י כח של כל  עם הרוב, משום דרוב פעמים הרוב הם אשר אומרים האמת,  

 .קמן כנ"ל" וזה איתא הסנהדרין

בא לידי ביטוי    יכה אחר הרוב בסנהדרין פירושו 'ביטול ברוב' או ליתר דיוק המיעוט ל לפי דבריו ברור שדין ה

 גם בדעת הרוב ויש לו ייצוג ודו"ק. 

עלינו לתת את הדעת לנקודה חשובה בדבריו. אין הוא מכחיש את העובדה שמטרת בית הדין היא בירור האמת,  

לכן הולכים אחר הרוב כי הוא מייצג היטב את  ומחלוקת אין אנו יודעים מהי האמת,  אלא שלמעשה כאשר יש

לא כדברי קונטרס דברי סופרים אותו הבאנו לעיל, לפיו אין אנו רודפים אחר האמת דעת בית הדין, וזאת ש

הקושי    האובייקטיבית. אם כך, יש מקום להשתמש במנגנון זה אף בדיני ממונות ובדיני נפשות, ובכך מסתלק

 של ר' אלחנן וסרמן בקונטרס דברי סופרים.   ואותו העלנו, כאשר דנו בדברי

 

 העלאת מסקנות 

או שמא מדובר בייצוג דעת    בהכרעה בשאלה האם מטרת הרוב בבי"ד היא להגיע לאמת, ואז מדובר  הארכנו  

 שונים עיי"ש. למעשה טענו שיש מקום לחלק בין הרכבים  ביטול ברוב. בית הדין ואז מדובר בדין  
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 ג. מקור הדין 

 מן ק רובא דאיתיה 
ביטול ינים. אם רוב דיינים פירושו תמיד הגמרא בחולין כותבת שהמקור לדין רובא דאיתיה קמן הוא רוב בדי

אזי גם דין רובא    הכרעה,, אזי דין רובא דאיתיה קמן פירושו תמיד ביטול ברוב. אם רוב דיינים פירושו  ברוב

 . כרעההדאיתיה קמן פירושו 

מדיינים ונצטרך לומר ששני המנגנונים  ביטול ברוב  מדנו גם את דין  לאמנם לפי הסבר זה, יש להקשות כיצד  

הללו באים לידי ביטוי בבית הדין, וזאת משום שאף שהבירור בא לידי ביטוי בכך שאנו מכריעים ללכת אחר 

 .הדין, ולכן יש דין 'ביטול ברוב' בדיינים  הרוב, קיימת דרישה נוספת, לפיה הפסק צריך להיעשות על ידי כל בית 

וגם דין    "ד קיים בנוסף לכך דין ביטול אם כך, בעוד שברוב בכל התורה כולה מדובר בהכרעה בלבד, ברוב בבי

 .  20'רובו ככולו', ועל כן גם דינים אלו נלמדו ממנו 

אם זאת לענ"ד שיש להעיר על הסבר זה, שאיננו הולך לכל השיטות, וזאת משום שישנה מחלוקת בין ר' יונתן  

ם. לפי דעת ר' יונתן,  קור לדיין השלישי הוא משום בי"ד נוטה או שהוא נכתב להדיא בפסוקימ לר' יאשיה האם ה

שה שאף הוא יהיה חלק מהפסיקה. ברור שהדיין השלישי הוא חלק מהרכב בית הדין ויש מקום לומר שיש דרי

גם   הוא  נוטה  בי"ד  אם  בדבר:  לדון  מקום  יש  יונתן  רבי  בדעת  פרשניברם,  ר'שיקול  גם  אזי  מודה   ,  יונתן 

דיינ בכג  או  דיינים  בג'  צורך  שיש  כתוב  עצמם  חלק  שבפסוקים  יהיו  הם  שאף  לדרוש  מקום  יש  ולכן  ים, 

זה תלוי באופי ההלכה של בי"ד נטוי. אם זוהי הלכה ב'שם  מהפסיקה. ברם, אם אין זה שיקול פרשני, אזי דבר  

רכב ויש מקום לדרוש שאף הם יהיו חלק  הבי"ד' אזי ברור שגם הדיינים שנלמדו מדין בי"ד נוטה הם חלק מה

במשא ומתן או בעשיית הפסק, אזי הדיינים הללו כלל לא חלק מבית הדין ואין    מהפסיקה. ברם, אם זוהי הלכה

 .)יב, נט( ובס"ד ראיתי שכבר עמד על כך המידות לחקר ההלכה  הם יבואו לידי ביטוי בפסק  מקום לדרוש שגם

  ופעמים שמדובר בדין ביטול ברוב ופעמים שמדובר בהכרעה, אזי מובן  ם אם יש חילוקים בין הרכבים שוני

אחר הרוב ברובא למדנו דין הליכה    הכרעהכיצד שני הדינים הללו נלמדו מדיינים. מההרכבים בהם דין רוב הוא  

 בתערובות , למדנו את דין ביטול  ביטול, ואילו מהרכבים בהם דין רוב הוא  שמשמעותו הכרעה דאיתיה קמן  

 . אות ד(   )סי' דשיח ערב על סנהדרין ד ראיתי שכן כתב ה"ובס

 

 יות  העלאת קוש 
 לכאורה עצם הלימוד מבית דין צ"ב:

לספק  1 דדינא  מספיקא  ללמוד  ניתן  שיהיה  מנת  על  מציאותי.  בספק  ולא  דדינא  בספיקא  מדובר  בבי"ד   .

אשר בספק במציאות, ואז מבמציאות עלינו להניח שבספיקא דדינא זהו חידוש גדול יותר ללכת אחר הרוב,  

מוד בבניין אב מאחד שרמת הקושי היא זהה בין השתיים ואז לל  הלימוד יהיה בדרך של ק"ו, או לפחות להניח 

 
 ושי הגר"ח על הש"ס. בחידושי ר' שמואל רוזובסקי ביאר את דבריו באופן הבא: יסוד הדברים מופיע בחיד 20
הא דהולכין אחר הרוב בדיינים. אכתי יש לעי', דהנה רש"י בגיטין )נד ע"ב ד"ה לא יעלו( כתב "נ בשם הגר"ח בובעיקר מש "

תחלת הפתיחה להל' תערובות(   ב ילפינן נמי מקרא דאחרי רבים להטות, וכבר תמה ע"ז הפמ"ג )ביו"דדדינא דביטול ברו
ל להיות דינו כרוב ההיתר, והא זה לא וט האיסור מתבטדאיך איכא למילף מהתם לדינא דביטול ברוב שהוא הלכה שמיע

תב לבאר בזה, דכיון שלענין הפסק בעינן  אשכחן ברוב דדיינים. וראיתי להגרש"ש זצ"ל בשערי ישר )שער ג פרק ד( שכ
ממילא צריך שדעת היחיד תתבטל מפני דעת הרוב ומזה ילפינן להלכתא דביטול ברוב, שכל הבי"ד של שלשה יפסוק  

בד  יעו"ש. לבאר  דעות  בריו,  וצריך  ג'  כאן  יש  וכאילו  זכאי  אומר  כאילו  חשבינן  לא  חייב  שאומר  האחד  הדיין  דודאי 
ן השם בי"ד, דכיון דבעינן אלא הביטול הוא לעני. וגם דהרי הדיעה אינה בתערובת כלל,  נה סבראשאומרים זכאי דזה אי

ב' דיעות לחיוב ודעה אחת לזכות הוה גדר  וכשיש בגוף זה  שהבי"ד יפסוק, ובי"ד הוא גוף אחד המורכב מג' חלקים שפוסק  
פוסק הוא  אם  זה  גוף  על  כשדנים  וממילא  אחד,  בגוף  שהוא  כיון  ומה   תערובת,  לחיוב,  דפסק  אמרינן  לזכות  או  לחיוב 

 .""ז בטל ברוב, דכיון שהוא גוף אחד המורכב מג' דיעות שייך בזה ביטול ברובשמעורב כאן דעה נגדית ה
. 
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 לשני וכמדומני שדנו בכך הפוסקים וצ"ע.  

. לכאורה מסברה צרופה הייתי סובר שהליכה אחר הרוב בבית דין, איננה דין כללי הרלוונטי לכל התורה 2

)כלל קז אות  את תשובת הרא"ש  לעיל הבאנו את דבריו של הרב יגל וההכרעה בבית דין.  א דין בצורת  לכולה, א

ית הדין מוכרח להכריע ועליו למצוא מנגנונים אשר ישרתו אותו ויעזרו לו במצבי ספק, על מנת שלא  , לפיו בו( 

נים הללו, אשר מאפשרים  וימנע מהכרעה. על פי זה הסקנו שייתכן שגם הליכה אחר הרוב הוא חלק מהמנגנ

ד מחויב  "ד, מאחר שבידיני 'טוען ונטען' שייכים לבית דין בלבלבי"ד למלא את המוטל עליו ולהכריע. כפי ש

לפסוק גם במצבים מעין אלו, היה מקום לומר שגם הליכה אחר הרוב זהו חידוש מיוחד מדיני ההכרעה בבית  

דברינו, אין זה בירור שכך היא האמת, אלא שבי"ד מחויב   י הרי לפ דין, ואם כך מה שייך ללמוד מכאן לעלמא?

 וח שזוהי האמת, וכיצד ניתן ללמוד מכאן לעלמא?.  כן פוסק בדרך זו, למרות שהוא כלל לא בטלהכריע ול

  וז"ל: )הובא בתורת ראשי הישיבות על סנהדרין ג:( בס"ד ראיתי שהרב מבריסק עמד על כך 

ן ים המה ביסוד דין רוב בדיינים הנאמר בקרא דאחרי רבים להטות מעניקדחלוואשר יראה בביאור ד' התוס'  "

נתחדש  הא דאזלינן בתר רובא היינו דסגי בבירור של רוב אכן בקרא דאחרי רבים להטות    רוב דכה"ת דבעלמא

לן גזיה"כ בדיני ב"ד דהב"ד צריכים לפסוק כהרוב וכמו שאר דיני ב"ד וכגון דינא דהמלמד זכות אינו מלמד  

ינים אי"ז רק  באמת הדין רוב דדי  אבלומה דילפינן מיני' רוב בכה"ת הוא רק ילפותא דאיכא דין רוב    הבחו

וכמש"נ וזהו שכתבו התוס' דכיון דדין הב"ד לפסוק כהרוב לא אכפת   בתורת בירור רק דהוא הלכה בדיני ב"ד 

 . "לן כלל בדעת המיעוט ותו' ל"ש להקשות ברוב דדיינים נימא המע"ה

ים בין  , אך ישנו הבדל מסוסק מבאר שאכן חלוקים ביסודם דין רוב בדיינים ודין רוב דכל התורהיהרב מבר 

אנו טענו שדין הליכה אחר הרוב בדיינים איננו מתורת בירור, אלא נובע מצורך להכריע ולכן    -דרכו לדרכנו  

והי האמת, ואילו הרב זאנו הולכים אחר הרוב )מאחר שיש להם משקל רב יותר(, למרות שאין אנו בטוחים ש

אך סו"ס יש בירור מסוים בהליכה אחר הלכה בדיני בי"ד,    אלא גםשאין זה רק בתורת בירור,  מבריסק טען  

 בדרך של ילפותא.   ל התורההרוב, ולכן טען שלמעשה כן ניתן ללמוד מדין זה את דין הליכה אחר הרוב בכ

רי רוב בסנהדרין היא חלק מתהליך קבלת ההחלטה  חישנו שוני אדיר בין המקרים. הליכה אאמנם לפי דרכנו  

לבוא מכאן ולומר שבכל התורה במקרה שלא נדע מה היה נכריע ע"פ  זה דבר אחד. אבל  וחלק מסדרי הדין, ו

 וצ"ע.  רוב, זה מתמיה! פה כבר לא מחליטים על דין מסוים, אלא קובעים מה היה ע"פ רוב

אנו לא מבררים הכרעה )בירור( אלא ביטול ברוב ובכל המקרים    וייתכן שנצטרך לומר לפי דרכנו שדין רוב איננ

 ללמוד מאחד לשני וצ"ע. ואז יש מקום  אמתמהי ה

רוב בכ3 רוב בדיינים לדין  דין  בין  נוסף  דין כל אחד מן הדיינים בטוח במאת    ל התורה. הבדל  הוא שבבית 

עומת ט' חנויות וכו' שאין להם להאחוזים כיצד אמורים לפסוק ויש לו אמירה מפורשת על המקרה הנדון,  

וראיתי שכבר   ,יכול מודות שייתכן שהוא לא מהםמולנו, ואף הן כבאמירה מפורשת לגבי החתיכה המונחת  

עיי"ש. כמובן שהבדל זה משמעותי אך ורק אם דין רוב   קכה( -)סי' קכדעמד על כך התומים בקיצור תקפו כהן  

שהמיעוט אינו אז אין אנו מעוניינים בשאלה של אמת ושקר    ו)בירור(, ברם אם דין רוב משמעות  הכרעההוא  

 וחילוק זה איננו משמעותי. כנו לעיל כפי שהאר 

 

 רובא דליתיה קמן 
הגמרא מתקשה למצוא מקור ל'רובא דליתיה קמן'. במהלך השקלא וטריא בגמרא מובאים מספר מקורות בהם 

 וכו'(.   רואים שהתורה סומכת על הרוב )אחרת כיצד ניתן להביא קרבן 

ם הללו מדובר במצבים בהם לולא  הרי במקרישמעתי קושיא נפלאה מאת חברי רון אהרון על הראיות הללו.  

ולכן שם ברור שניתן    (לא היינו מביאים קרבנות וכו')דין הליכה אחר הרוב כל המצווה היתה מתבטלת לחלוטין  



 455 הליכה אחר הרוב / ג: 

 

תן להקיש מכאן למקרים פרטיים בהם י אם כך, כיצד נ  לסמוך על הרוב, אחרת מדוע התורה הביאה דין זה?

אין אנו מבטלים לחלוטין מציאות   -על הרוב ואין בכך בעיה  א סומכים  מתעוררת בעיה? שם ניתן לומר של

 לענ"ד ניתן לתרץ קושיא זו בשני אופנים:  . המופיעה בתורה וכו'

בכך שהיה ניתן להסתדר   ה, אזי ניתן להשתמש בו תמיד כי סו"ס המציאות גלויה לך, ומבירור. אם רוב הוא  1

לעניין קרבנו, אנו יכולים להשתמש במנגנון זה גם מברר  רוב  בלעדי זה. אם כך, ברגע שהתורה מגלה לנו ש

ומשמש כגזירת הכתוב, אכן יש מקום להגביל אותו רק למצבים בהם   הנהגהלדברים אחרים. ברם, אם רוב הוא  

 לא הייתה באה לידי ביטוי בשום מקום.   תלולא דין זה המצווה או המציאות עליה התורה מדבר 

המצווה הייתה מתבטלת לחלוטין איננה נכונה, מאחר שיש אפשרות לבדוק את  וב,  . עצם ההנחה שלולא דין ר 2

 ולכן אין הבדל בין הדוגמאות הללו לשאר המקרים.   21הבהמה וכו' 

. נלמד מסנהדרין מאחר 1:  םלמעשה ישנה מחלוקת מהיכן נלמד רובא דליתיה קמן ורש"י מביא שני פירושי

 . הלכה למשה מסיני. 2 א דליתיה קמן )רש"י(. רובשאין אנו מחלקים בין רובא דאיתיה קמן ל

 לולא דמסתפינא היה נראה לענ"ד לומר את החידוש הבא: 

לעיל דנו בשאלה האם בבי"ד הולכים אחר הרוב כי הוא הצודק או לא וראינו שיש מקום לחלק בין הרכבים  

מדובר ברובא דליתא  רה לכאו ר הידיעה שרוב החכמים יותר קולעים לאמת, היא מהעולם ואם כךושונים. מק

רובא קמן.   הגדרת  לגבי  והקוב"ש  הש"ש  של  במחלוקתם  זאת  לתלות  מקום  שיש  לענ"ד  נראה  העיון  לאחר 

מן  ק האם זה תלוי במיקום או במקור הידיעה. לדעת הקוב"ש ברור שמדובר ברובא דליתא    -   22דאיתיה קמן 

א דאיתיה קמן מאחר שכל הדיינים  ובמהעולם. ברם לפי הש"ש לכאורה מדובר בר  אמאחר שמקור הידיעה הו

ברובא   שמדובר  יודה  הש"ש  אף  שבנידון דידן  ולומר  לחלק  מקום  יש  למעשה  אמנם  אחד.  במקום  נמצאים 

מיקום, אחר ה   דליתא קמן וזאת משום שחכמת הדיינים היא דבר ערטילאי ולכן גם לדעת הש"ש שהולכים

 לכן זה רובא דליתא קמן.  ו בכהאי גוונא הוא מודה שאין זה נחשב כמצוי במקום אחר 

לפי דברינו ניתן לומר כך: בהרכב בו אנו הולכים אחר רוב חכמה, מדובר ברובא דליתא קמן ואילו בהרכבים  

דים מבית הדין. אם כך,  מבהם אנו הולכים אחר רוב מניין מדובר ברובא דאיתא קמן ושני סוגי הרוב הללו נל

וזאת בניגוד לדברי המנחת אשר  )ביטול ברוב א קמן יהיה דין יתואילו רובא דא הכרעה רובא דליתא קמן יהיה 

 . (שכתב שדווקא רדא"ק הוא הכרעה ורדל"ק הוא ביטול

 
 רות זו, כאשר היא דוחה את המקורות הללו.  עצמה מעלה אפש הגמרא 21
דינו(, אך בליתא קמן היא בכל העולם )לא כל  לדעת השב שמעתתא: באיתא קמן כל התערובת לידינו )כל החנויות לי   22

דינה של  ואילו הקובץ שיעורים )ב"ב פג(: באיתא קמן כל פרט בתערובת ידוע בפני עצמו )ידוע מה    בהמות העולם לידינו(,
 ת(, אך בליתא קמן יש רק ידיעה כללית )לא ידוע מה דינה של כל בהמה(.כל חנו

בהבנ תלויה  והקו"ש  הש"ש  מחלוקת  מהילכאורה  הקובעת  בהכרעה  מדובר  אם  רוב.  דין  לגבי  הצגנו  אותן  השונות   ות 
טול, אזי דובר על דין ביהאמת, יש מקום לחלק בין ידיעה ממקור ראשון לידיעה סטטיסטית כדברי הקו"ש. ברם, אם מ 

תיה קמן(  מובן מדוע הגורם המכריע הוא המיקום של הרוב והמיעוט כדברי הש"ש. כאשר הם נמצאים באותו מיקום )אי
 העולם.יותר קל לומר שהמיעוט בטל, מאשר מצב בו הם פזורים בכל  


