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 א. פתיחה 

  : )ה.( גרסינן בגמ' 

"ואם היה מומחה לרבים דן אפילו יחידי. א"ר נחמן כגון אנא דן דיני ממונות ביחידי, וכן אמר ר' חייא כגון אנא  

 ידי". ח דן דיני ממונות בי

או נקיט רשותא פטור, ויש לברר מהי  יהו,  מבואר בגמרא שאם דיין טעה צריך לשלם, אבל אם קיבלוהו עלי

 סיבת הפטור בקבלו עלייהו ונקיט רשותא. נדון תחילה בחיוב של דיין שטעה.  

 ויש בזה כמה חילוקי דינים:  )כח:( חיובו של דיין שטעה מבואר במשנה בבכורות 

זיכה" ע  דן את הדין  שעשה  הטמא מה  וטיהר את  וחייב את הזכאי טימא את הטהור  ואת החייב  ישלם  שוי 

 מביתו". 

א. בנשא ונתן ביד חייב מדין מזיק גמור )זיכה את החייב כגון שהיה לו משכון ונטלו ממנו, טימא את הטהור כגון 

 שטימא את הפירות עם שרץ, וטיהר את הטמא כגון שעירבן עם פירותיו(. 

בבכורות. אומנם שיטת    הגמ'  א ונתן ביד חייב משום דינא דגרמי, כפי שעולה באופן פשוט מסוגיית שב. אם לא נ 

, שבזיכה את החייב וטמא את הטהור מיד כשפסק הזיקו, כיון שאינו  )ד, ה( והרא"ש    )ב"ק ק. ד"ה וטיהר( התוספות  

מא שלא הזיקו כלום, ורק גרם טיכול לחזור בו, וחייב אפ' לרבנן כמו כהנים שפיגלו במקדש. רק בטיהר את ה

הזכאי שרק גרם לו לשלם שלא כדין )נראה שהטעם שלא נחשב  את    לו לערב אותם עם פירותיו, וכן בחייב 

שהזיקו במה שחייבו לשלם שלא כדין משום שאין לומר שהדין יצר חיוב כשאינו חייב(, אינו חייב אלא משום  

 דינא דגרמי. 

נו"נ  שלא משמע, שכ )קפה: בהוצאת מערבא( וכן בקונטרס דד"ג  "ף ד"ה ופירושא( י )יא: מדפי הראך מהרמב"ן במלחמות 

 .1בכל אופן חיובו משום דד"ג 

 

 ב. שיטת בעה"מ 

 . פטור מטעם אונס1

כותב שדיין פטור בג' מקרים )במה שנוגע לסוגייתינו אך יש מקרים    )יב. מדפי הרי"ף בבא תנינא( בעה"מ בפרק ד'  

 
שלא הזיקו בדיבורו, ואע"פ שא"א במקום שלא קם דינא, כמו טעה בדבר משנה, לשיטת התוס' כיון דהדר דינא, נמצא    1

ינו חייב אלא משום דד"ג, שגרם להם להאכילה לכלבים )ועיין בתוס' לג. ד"ה השתא להחזיר, כגון שהאכילוה לכלבים, א
וגיית הגמ' שם(. ולשיטת הרמב"ן )במלחמות הנ"ל(, בכה"ג פטור אפ' לר"מ שכיון שלא ברי היזקא, הוי  עפ"ז את סשבארו  

 משיא עצה רעה לחברו ע"ש.  גרמא בעלמא וכמו
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שנים מהם   יעו"ש(.  יחיד דגכנוספים  ב.  רשותא.  ונקיט  וסביר  יחיד דגמיר  א.  וסביר    מיר תובים בסוגייתינו: 

 וקיבלוהו בעלי הדין. ומחדש בעה"מ פטור נוסף: ג. שלשה שדנו ואחד מהם גמיר וסביר. 

כותב בעה"מ ששלשה שדנו ואחד מהם גמיר וסביר, הוו להו כב"ד מומחה ולא צריכים רשות    )י:( בתחילת דבריו  

שמומחה   )צט:( "ק  בב  ר מלשלם "דהוו להו כאנוס". בהמשך דבריו מביא בעה"מ הוכחה מהגמראואו קבלה ופט

 פטור שכן פטרו שם טבח אומן שקלקל ושולחני אומן שטעה, וא"כ כל מומחה פטור.

, ונשאלת השאלה מדוע לא  )ד"ה אומן( הפטור של טבח אומן הוא, משום שהוא אנוס, כמ"ש רש"י בסוגיא שם  

 ?  מחה שטעה, גם בלא רשות וקבלה, כמו שפטרנו טבח אומן ושולחני אומןונפטור דיין מ

 נדון תחילה בפטור של טבח אומן ושולחני אומן. 

 

 . טבח אומן שקלקל ושולחני שטעה2

בב"ק   דינר   )צט:( בסוגיא  שהמראה  מבואר,  הגמ'  בהמשך  חייב.  והדיוט  פטור  שקלקל  אומן  שטבח  מבואר 

כתב:    מן( )ד"ה אושלא צריך למגמר פטור, ואם צריך עוד ללמוד חייב. רש"י שם    לשולחני ונמצא רע אם הוא אומן 

 "וכ"ש הדיוט דלא היה לו לשוחטה".   )ד"ה טבח( "אומן פטור. דאנוס הוא" ולגבי הדיוט כתב 

הגמ' לומדת מ"פצע תחת פצע" לחייב אדם המזיק על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון, וא"כ קשה    )כו:(   בב"ק 

 ומן פטור, הרי מזיק חייב אף באונס? אמדוע טבח 

ד"ה ושמואל;  התוס'   כז:  וסבר( )ב"ק  פב: ד"ה  בו אדם המזיק. התוס'   ב"מ  רחמנא לחייב  רבי  שאונס גמור לא  כתבו 

ניבה שפטור לבין אונס כעין אבידה שחייב, משום שגניבה קרובה לאונס ואבדה קרובה מחלקים בין אונס כעין ג

 זיק(. ן גניבה, ומש"ה פטור )ובשכר חייב משום שהוא ש"ש ולא משום אדם המילפשיעה, וטבח אומן הוי כע 

מביא את דברי  . הרמב"ן  2חולק על התוס' וסובר שאדם המזיק אפילו באונס גמור חייב   )ב"מ פב: ד"ה ואתא( הרמב"ן  

טבח אומן  ששנפל מן הגג ברוח שאינה מצויה והזיק חייב ומשמע אפי' כרוח של אליהו, והטעם    )ב"ק כז.( הגמ'  

אורי  הרב  מזיק".  משום  במלאכתו  הטועה  באומן  "שאין  כדרך   פטור,  שנהג שלא  מי  הוא  שמזיק  באר  רותם 

רך המקובלת ופטור, ומי שאינו אומן חייב  המקובלת, אבל אדם שנהג כדרך המקובלת אינו מזיק. אומן נהג כד

דומה   באופן  רש"י.  לשוחטה כמ"ש  לו  היה  כדרך המקובלת, שלא  נהג  עוסק  בשלא  שכאשר  פנחס  הרב  אר 

ינו אומן כיון שמצוי שיזיק המעשה שלו כולל אפשרות שיזיק ונחשב  בתיקון אין זה מעשה נזק ופטור, אך מי שא

 כמעשה נזק.  

וס', שכן כתב שפטור משום שאנוס הוא, אך אפשר לבאר שכיוון שקלקול הוא אונס  באופן פשוט דעת רש"י כת

שנח  או  זו הדרך המקובלת  שפטר מטעם שאנוס הוא אפשר  שלגביו,  ב כעוסק בתיקון. גם את דעת בעה"מ 

 יר כך. להסב

 כעת צריך לבאר מדוע בדיין שטעה לא סגי בכך שהוא מומחה לפוטרו?

 

 . שיטת הקצות3

)א:( דן האם הקבלה צריכה להיות בפירוש, או שדי בזה שהם באו מרצונם ולא כפה אותם. הרי"ף   )כה, ו( הקצות 

שם הגאונים. לפי גרסא  להו זיל שלים ואי אינהו קרו לך לא תשלם". הר"ן מביא גירסא זו ב   ת גרס "אי את קרי

וקבלוהו פטור משום זו הקבלה היא בעצם זה שהם באו. הקצות מבאר שלשיטת בעה"מ שהטעם שמומחה  

כפיה  ה שהוא אנוס, א"כ די בזה שלא כפה וא"צ לקבל בפירוש. ומסביר הקצות "דאין הקבלה גורם הפטור אלא  

 
ד"ה אלא( שגם לדברי הרמב"ן חיובו של אדם המזיק, הוא משום שלא נשמר כמו   עיין בחידושי ר' שמואל )ב"ק ס' ו, ז  2

ק ד.( "אדם שמירת גופו עליו", אלא שסובר הרמב"ן שהיה צריך לאסוקי אדעתיה גם אונס כזה, הגמ' )ב"   שמשמע מלשון
 השמר בשום אופן, מודה שפטור.  אך באופן שלא היה יכול ל 
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מן ששם בעה"ב בקשו לשחוט, אך אם שחט  ". ונראה שכוונתו שאם כפה ודן אינו דומה לטבח אוגורם החיוב

ם של התוס', שהרי פשע בזה ששחט בלא  בלא שנתבקש וקלקל חייב, ולא שייך לפוטרו מטעם אונס לדרכ

נ  לא  או  כדרך המקובלת  שלא  נהג  רשות,  בלא  ששחט  בזה  הרמב"ן  לשיטת  וגם  שעסק  ישנתבקש,  לומר  תן 

 בתיקון, כיון שעצם המעשה שלו היה שלא כראוי. 

ר שלא  שכל זה בדיין יחיד, אבל ג' דחד מינייהו גמיר וסביר, הם בית דין ומוטל עליהם לדון, וא"א לומ  ונראה

היה להם להיכנס ולדון אלא אדרבא מוטל עליהם להציל עשוק מיד עושקו. וכן נקיטת רשות היא בעצם מינוי  

קבלה א שהפטור הוא אונס, וה. נמצ3דיין, ומי שמופקד על הדין מוטל עליו להציל עשוק מיד עושקו  לתפקיד

 ים שלא היה לו להכנס לדון ויש לחייבו. דיינים, הם רק תנאי ובלעדיהם אנו אומר או נקיטת הרשות או שהם ג' 

 

 . דקדוק בלשונו של בעה"מ 4

 :  א תנינא( ב)בכאשר נדקדק בלשונו של בעה"מ עולה קושי וז"ל 

ר וסביר... א"נ דיין יחידי דגמיר וסביר... א"נ גמיר  של ב"ד ג' דיינים שיש בינהם חד דגמיהמחאתו  "ומה היא  

 הם". מומחין וסביר וקבלוה עלייהו... כל אלו 

 כתב בעה"מ על דיין שגמיר וסביר אך לא נקיט רשותא ולא קבלוהו שמשלם, וביאר:)בבא תליתאה( ובהמשך 

ן, וזה המומחה שהוא דן  כל היכא דלא נקיט רשותא ולא קיבלוה עלייהו בעלי די תבררה המחאתו  נ"לפי שלא  

 יחידי נקרא מומחה לרבים, והמומחה שהוא פטור מלשלם נקרא מומחה לב"ד". 

ונראה שכונת דבריו היא, שקיבל תפקיד ונתמנה לדיין וזה מ"ש "נתבררה המחאתו" ולכן נקרא מומחה לב"ד. 

נינה הוא רק שלא כפה  בג' דיינים שאחד מהם מומחה, וכן בנקיט רשותא, אך בקבלה, אם כל ע   הסבר זה מובן 

 אותם, אין לזה שום שייכות להמחאתו ומינויו כדיין. 

 

 . קבלה כמינוי 5

כותב שדין הוא שקבלה תועיל,    )ה. ד"ה אי( אה לבאר באופן נוסף את עניינה של הקבלה ע"פ דברי הר"ן. הר"ן  ונר 

שהם שליטים על עצמם נים לו בעלי דינים על עצמן עומדת במקום נטילת רשות מריש גלותא,  תשהרשות שנו

עליהם, וכך נבאר דברי בעה"מ,    כמו ריש גלותא על כל ישראל. יוצא מדברי הר"ן, שע"י הקבלה מינום לדיינים

או קב רשותא  שנקיט  מומחה  יחיד  או  מומחה,  מהם  שאחד  ג'  ולכן  מינוי  עניינה  הקבלה  ב"ד  לשגם  הם  והו, 

 ותפקידם לדון. 

, וראיה לכך, שאחרי  4ק באו לפניו, שייך לומר שמינוהו לדיין עליהםונראה שאף אם לא קבלוהו בפירוש אלא ר 

הקבלה כמינוי, הביא את גרסת הגאונים "ואם אינהו קרו לך לא תשלם" ומשמע מדבריהם שבאר הר"ן שטעם  

קבלה  שתחשב  כדי  לפניו  שבאו  בזה  גרסת  מ)וקצת    5שדי  שהביא  לרי"ף  מדשתיק  בעה"מ  דעת  שזו  שמע 

 
שנתמנה לדיין שלא נתמנה, בדברי הרמב"ם )סנהדרין כב, א( ביחס ללא תגורו, שקודם  אפשר למצוא חילוק זה, בין דיין   3

 ויודע להיכן הדין נוטה, יכול לומר איני נזקק לכם, ואם היה ממונה לרבים חייב להיזקק להם.  טענותיהם ששמע  
בוע, וא"כ תמיד כשהפסיד  דין מתחיל מכך שהתובע בא לפני הדיין, שהרי הדיין לא יכריחנו לת  ויש להקשות שהרי כל  4

לה שמשלם? ולדרכו של הקצות שהכפיה   יכי משכחתאת התובע שלא כדין יפטר, שהרי קיבלו עליו, וזיכה את החייב ה
כדי לומר   לנו לומר שכיוון שכפה את אחד הצדדים, די בזה  שוב יש  מה גורמת החיוב,  ולפי  שנכנס לדין.  שפשע בזה 

ומר שבתובע אין לומר שהביאה עצמה היא תחשב כמינוי, כיוון שהוא מוכרח לבוא שבארנו שהקבלה היא כמינוי, אפשר ל
, וה"ז כאילו הנתבע הכריחו לרדת לדין, ולא בא מרצונו הטוב, וצריך שיקבל בפירוש וצ"ע. )התומים א את כספוכדי להוצי

יחס להסבר אחר בעניין הקבלה  ( כתב חילוק זה שבתובע צריך קבלה מפורשת, אך הוא דיבר ב3לקמן ד )כה, סס"ק ו הו"ד
ה לצד השני יפטר, עלול לב הדיין לנטות אחרי , ואם יטעכדלקמן(. עוד אפ"ל שאם יש מצב שבו אם יטעה לצד אחד ישלם

 לה חד צדדית, עד שיבואו שניהם מרצון. הנתבע, שגם אם טעה והפסיד את התובע לא ישלם, ולכן י"ל שלא תועיל קב 
לשה( שכתב: "שלשה עשאן ב"ד והפקרן הפקר" ושם לא מיירי אלא שהודה בפניהם, וסגי בזה ועיין ברש"י )כט: ד"ה ש   5
ד', ואף לרב אדא בר אהבה שצריך שהוא יאסוף אותם זה משום דאל"ה לא מוכח שעשאם ב"ד, אך כשבא לדון  לעשותן ב"'

י דייני, י"ל שזה משום שהודאה לא  ן לפני ב"ד ובזה עשאם ב"ד. ואפילו לרבא דאמר שצריך שיאמר הוו עלודאי נתכון לדו 
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 ן שלדרך זו צריך קבלה מפורשת. הגאונים(. אומנם יתכ

 

 . באור נוסף בדברי בעה"מ 6

שצריך לבאר דברי בעה"מ באופן אחר, שלדברי הקצות לא היה לו לכתוב שקבלה  השתא דאתינן להכי נראה

 פטור מטעם אונס.  היוצרת המחאה, שהרי אין צורך בהמחאה זו דכיון שלא כפ

ה שכך הדרך בדין, שמה אחד צועק על חברו זו סיבה לדיין  ונראה לבאר שאין לנו תלונה למה נכנס לדון בכפי

תמנה לדיין, שכיון שיש לו סמכות לכפות כך צריך לעשות, ואין בזה כל פשיעה  להתמצע ולדון, גם אם לא נ

דן יחידי, ופשע בזה שדן יחידי. בדרך זו יתבאר בטוב    י הואיל והוא מומחה. אלא שבכל זאת ציוו חכמים, אל תה

שכתב מה  תנינא( בעה"מ    טעם  בבא  הצ  )סוף  שכל  יחידי",  בדיין  אלא  וקבלה  רשותא  מינקט  אשכחן  ורך "דלא 

. הרשות והקבלה מועילות מטעם מינוי וכאשר נתמנה לדיין זהו 6בקבלה ומינקט רשותא, הוא משום שדן יחידי 

 א יחידי, ואין בזה פשיעה.  ותפקידו לדון אף אם ה

נס, אך אם דן יחידי יש בזה פשיעה, אא"כ נקיט רשותא או קיבלוהו, נמצא לדרך זו שהיה לנו לפטרו מטעם או

 תפקיד דיין אין פשיעה בזה שדן יחידי. שכיון שנתמנה ל

 

 ג. קבלה לשיטת התוספות 

משנה בבכורות "דן את הדין וכו' מה שעשה  המקשה על ר' אבהו שסובר ששנים שדנו אין דיניהם דין, מ  )ו.( הגמ'  

כתבו שהיה אפשר לתרץ דמיירי ביחיד    )ה. ד"ה ואם( שיחיד שדן דינו דין. התוס'    עשוי וישלם מביתו", משמע 

הוכיחו התוס' דמיירי באינו מומחה מדקתני סיפא ואם היה מומחה לרבים    )ד"ה ואי לא( מחה, וקשה שבהמשך  מו

חה?  שהיה אפשר לתרץ דמיירי ביחיד מומחה, הרי הסיפא מדברת ביחיד מומ  הפטור, וא"כ איך כתבו מתחיל

ליכא למימר מדקתני סיפא, ואם    כתבו דבמומחה  )ד"ה איתיביה( וכן התוס' רא"ש    )ד"ה דן את הדין( ואכן רש"י שם  

 היה מומחה לב"ד. 

הגמ' שמיירי    ההמהרש"א מתרץ שמה שכתבו התוס' בד"ה "ואי" שא"א להעמיד במומחה, זה לפי מה שתרצ

עלייהו ובכל זאת חייב, מדוע בסיפא פטור, אלא ע"כ    בקבלו עלייהו, ואם רישא מיירי גם במומחה וגם בקבלו

ה שכתבו תוס' בד"ה ואם, הוא שהיה אפשר לתרץ את הרישא במומחה ולא  ברישא מדובר באינו מומחה. ומ

 א מומחה לב"ד. ר קיבלו, שדינו דין אך משלם, וסיפא במומחה וקיבלו ולכן הוא נק

מעיר שבמשנה מדובר   )כה, ו( ה ולא קיבלו. הקצות  מ"מ יוצא שלדברי תוס' אפשר להעמיד את הרישא במומח

טמא ובזה לא שייך כפיה, ואם נאמר שבאו לפניו הוי קבלה, אזי אם נעמיד  גם על טימא את הטהור וטיהר את ה

התוס' צריך קבלה מפורשת, ולכן אפשר    את הרישא במומחה קשה למה חייב. ומוכיח מכך הקצות שלדברי

 קיבלוהו. להעמיד את הרישא במומחה ולא 

אינו   שהפטור  צריך לומר  שצריך קבלה מפורשת,  שלשיטת התוס'  אונס, אלא הקבלה הקצות מבאר  משום 

יוצרת את הפטור, ואי"ה לקמן נאריך בזה. ורש"י שכתב שא"א להעמיד במומחה סובר שהקבלה בזה שבאו 

 
שפליג ומשמע שלא עשאם ב"ד )והא דיכול לכתוב   ר רב אשי,צריכה דיינים ולא מוכח שנתכוון לעשותם ב"ד. ולמר ב

בשטר, כדמשמע מפרש"י ד"ה ושלחו ע"ש(. נראה בקבעי דוכתא, זה משום שכיון שעמד בדין יצא הקול, ובל"ה הוי כמלוה  
 פקרם הפקר לכתוב בלא רשותו, לא עשאם, כך נלע"ד וצ"ע.  שדוקא לעניין שיהיה ה

ג' הדיוטות יהיו גמירי אך דעת הרא"ש כמ"ש הטור שבתלתא א"א דלית בהו  ריך שכל הדעת הרמ"ה כמ"ש הטור )ג( שצ  6
שוט טעמו של הרא"ש שמה שבארה הגמ' בשיטת ר"א בדר"א, שבג' א"א חד דגמיר והשאר אפילו יושבי קרנות. באופן פ

פסול לדינא וקשה    דלא גמיר  ית בהו חד דגמיר, נכון גם לרבא וכ"כ הב"ח )ג, א(, וא"כ באמת אין כאן ג' דיינים שמאןדל
כי לא השיג על  לומר שנעשו ב"ד. בעה"מ בתחילת דבריו כתב גם הוא כדברי הרא"ש, )יתכן שהוא פוסק כר"א בדר"א אם 

 "ד ומוטל עליהם לכפות. הרי"ף שפסק כרבא( וגם זה מראה שאין לומר שג' הם ב 
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נתבאר בהמשך בדברי  חשבון זה יוצא שגם התורא"ש סובר שא"צ קבלה מפורשת, ועיין במה ש  ילפניו )לפ

 הרא"ש(. 

כתב שיש    )כה, ו סוף אות ג( לא שייך כפיה, אך הש"ך    כתב כדברי הקצות שבאיסור והיתר   )ה: ד"ה אי( התורא"ש  

 כפיה באיסורים עיין בדבריו, ולפי דברי הש"ך נפלה הראיה.  

הקבלה היא    שלתוס' צריך קבלה מפורשת עדיין אין ראיה שהקבלה היא הפוטרת, שאם  וגם לדברי הקצות

 כמינוי, יתכן שצריך קבלה מפורשת כדי למנותו כדיין עליהם. 

 

 הרא"שד. שיטת 

 . שיטת הקצות1

 כותב:   )סי' ב( הרא"ש  

קבלום    7ת ואם ו"יחיד מומחה דגמיר וסביר דן את האדם בע"כ ואם טעה בשיקול הדעת ישלם וכן ג' הדיוט

 קבלום עלייהו לפוטרן". עלייהו פטורין דכיוון דבע"כ יכולין לדון אהני הא ד

שאם באו לפניו נחשב כקבלה, לא היה שייך לומר שכיון שיכולים לדון גם בע"כ   )כה, ו ד"ה אומנם( וכתב התומים 

ה שיפסידו, ומוכח שלדברי  באהני הא דקבלום לפוטרן, וכי משום שבאו מעצמם ולא הטריחו לב"ד לכופם, זו סי 

 באו לפניו כדי לפטור. ולא מועיל מה ש קבלה מפורשת הרא"ש צריך  

ור מטעם אונס כמו בשולחני אומן, שכן שולחני שבקי כמו 'נכו ואיסור'  הקצות מבאר שלשיטת הרא"ש אין לפט

ו מי שיודע לדון נבאמת לא אמור לטעות, וע"כ מזליה דההוא גברא גרם, אבל בדין כבר אמר רשב"י שאין בינ

ש הפטור נובע מהקבלה, והמומחיות היא סיבה לפרש את  דין תורה, ויכול להיות שיטעה מעצמו. לדברי הרא"

ה שבאה לפטור. לפי זה נראה שהפטור בנקיט רשותא נובע מהפקר ב"ד, שפטרו את הדיין מתשלומים. הקבל

 שיכול לטעות.   פעוד אפ"ל שכיוון שזהו תפקידו אין פשיעה במה שנכנס לדון אע"

חייבים, שכיון שאינם    )בבא תליתאה( קבלום, שלבעה"מ  כעת נבין מדוע הרא"ש חולק על בעה"מ בג' הדיוטות ש

מומחים לא שייך לפוטרם מטעם אונס, אך לרא"ש שהקבלה היא הפוטרת, די במה שיכולים לדון בע"כ כדי  

 לפרש את הקבלה שבאה לפטור. 

שהזכרנו ך דבריו שג' וחד מינייהו גמיר חייבים לשלם, וכפי  מזכיר בתו  , ה( ד) כך נבין מחלוקת נוספת: הרא"ש  

בעה"מ חולק וסובר שפטורים, ועל פי הנ"ל מובן, שלבעה"מ כיוון שחד מינייהו גמיר וסביר אנוס הוא וכיוון  

יוון שלא  כשהם ג' אין עליו תלונה למה נכנס לדון או למה דן יחידי אך לרא"ש שאין לפטרם משום אונס, חייב ש

 אין שום סיבה לפוטרם.  קבלום

 

 . סתירה בדברי הרא"ש 2

 כתב: )ד, ה( "ש הרא

אלא דמזליה דההוא גברא גרם כדתנן כל המומחה    ולא היה ראוי לטעות"ופטור מלשלם כיוון דמומחה הוא  

 ומראה דינר לשולחני ונמצא רע מומחין פטורין".  הטבח אומן שקלקללב"ד פטור מלשלם וכן 

מטעם דמזליה דההוא   משווה דיין מומחה שטעה למראה דינר לשולחני ופוטרולהדיא שהרא"ש    םא"כ רואי

גברא גרם. לכאורה רואים לא כמו שחילק הקצות שבדין יש יותר מקום לטעות, אך מנגד מדברי הרא"ש בפרק  

הרא"ש   שפטר  ממה  כן  כמו  הפוטרת.  היא  והקבלה  מפורשת,  קבלה  שצריך  שכתבנו  כפי  עולה  ג' בראשון 

 בלה היא הפוטרתם. פ שלא שייך לומר בהם שלא היה להם לטעות, משמע שהקהדיוטות אע"

 
 '. גרסא 'דאיכן נדצ"ל וכן הגירסא בתוס' רא"ש )ה. ד"ה כללא( אך לפנינו ה  7
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כתב שבהוראת איסור והיתר, א"צ נקיטת רשות שאין אדם מורה איסור   )ה: ד"ה אי גמיר( עוד קשה שהתוס' רא"ש  

להחשב    יוהיתר עד שישאלו לו, ומשוה זאת התורא"ש לקבלה בדין, הרי להדיא שמספיק מה ששאלוהו כד

 כתב כדברי הרא"ש.  . ד"ה כללא( )האין לומר רא"ש לחוד ותורא"ש לחוד, שכן התורא"ש קבלה. ו

 

 . באורי התומים 3

 מציע מספר באורים בדברי הרא"ש:  )כה, ו( התומים 

א. במומחה יש לפטור מטעם אונס ודי במה שבאו מעצמם כדי לפטרו, וג' הדיוטות שאין לפטרם מטעם אונס,  

 "כ. עיל לפטרם כיוון שהיא מיותרת שהרי יכולים לדון בעירוש, הקבלה תופ אם קבלום ב

בזה יתיישב מה שהקשינו מהתורא"ש, ששם מדובר על מומחה להוראת איסור והיתר, וכיוון שהוא מומחה די  

 במה שבאו לשאול. 

ום שכפה. ב. שבארנו לעיל בשתי דרכים את החילוק בין טבח אומן שפטור לדיין שאם לא קיבלוהו חייב: א. מ 

שהרי מחייב גם בג' שאחד מהם מומחה אע"פ שאין    משום שדן יחידי. ויש להוכיח שהרא"ש סובר כטעם השני,

כאן משום אל תהי דן יחידי. ממילא ברור שהקבלה הנדרשת היא רק שיבואו לפניו. התומים עצמו דוחה ביאור 

ההשוואה יש הפרש גדול ביניהם,    קיבלוהו, ומהוזה, שכן הרא"ש השווה דין ג' הדיוטות שקיבלום ליחיד מומחה  

 ש וכאן די במה שבאו מעצמם? כאן צריך קבלה בפירו

ב. התומים מציע דרך נוספת: דווקא בג' הדיוטות הקבלה באה לפטור שמפני שהטעות מצויה אצלם, עלה על  

לה ן לומר שהקב י , א8דעתם של בעלי הדין שיטעו ועל דעת זה קבלום, אבל במומחה אע"פ שקיבלהו בפירוש 

 א"ש לומר שהפטור הוא מטעם דמזליה גרם.באה לפטור, שלא עלה על דעתם שיטעה, ולכן הוצרך הר 

הוכחנו לעיל שהסיבה שלא מספיקה המומחיות לבדה לפי הרא"ש, היא לא משום שפשע ודן יחידי אלא משום  

 שדן בכפיה, ולפ"ז לא מובן מדוע יצריך קבלה מפורשת די בכך שלא יכפה?

מתור עו שלא  קוד  הוי  אותו  לשאול  באו  שאם  שאומר  מהתורא"ש,  הסתירה  בסתמא  צת  קבלה  וא"כ  בלה, 

 מועילה. 

מבואר שג' הדיוטות יכולים לדון מכח תקנת חכמים ולר"א בדר"א   )ג.( ג. התומים מציע דרך נוספת: בגמרא  

ופירשו התוס' וה יכולים לדון, והקשתה הגמ' אלא מעתה טעו לא ישלמו,  שיש  אלא( )ד"ה  ורא"ש  תמהתורה   ,

ים בקלות. הגמ' דוחה כ"ש שאתה נועל דלת בפני לווין. יוצא  לפוטרם כדי שלא ימנעו מלדון וכך ימצא דיינ 

 שהיה ראוי לתקן לפטור ג' הדיוטות, אך לא תקנו כדי לא לנעול דלת, שהמלוה יחשוש שיטעה הדיין ויפסיד.

יטעו, אלא הטעם שהקבלה פוטרת הוא מפני שהיא    ם ומעתה י"ל שאין בקבלה ראיה שהיה דעתם לפוטרם א

 לת דלת, שמי מכריחם לקבל. ילוה, ואם הוא חושש שיטעו הדיינים לא יקבלם.  מסלקת את החשש לנעי

פת לנו שימנעו  אך ביחיד מומחה גם כשאין חשש לנעילת דלת במה שנפטור אותו אין לנו טעם לפוטרו, שלא אכ

 . 9ת, ולכן צריך את הטעם של אונס, ובבאו לפניוו יחידים מלדון כיון ששכיחי הדיוט

לא יצא נפסד, וימנע מלהלוות, וגם אם בא מעצמו יש  שהמלוה  ו ג' הדיוטות זה בשביל  וקשה שמה שלא פטרנ

בדינו. התומים התייחס    עדין חשש נעילת דלת שהרי היה מוכרח לבוא לפני הדיין, שאם לא כן לא ידונו כלל

 ך קבלה מפורשת, ורק בנתבע סגי בבאו לפניו.  ילזה וכתב שבאמת בתובע צר 

ת הארי, קשה לי, שהרא"ש תלה הטעם דאהני הקבלה לפטרם במה שיכולים לדון בע"כ  ואע"פ שאין משיבין א

 
התומים לא כתב בפירוש שצריך קבלה מפורשת אך ודאי שלכך נתכוון, שאל"כ לא הואיל כלום לתרץ מה שהקשה שאין   8

 בלות שוות. הק
רא"ש הא דלא פטרנו מומחה מטעם אונס כטבח אומן הוא ואין לומר שנצריך בכולם קבלה מפורשת, שהרי לשיטת ה  9

דבריו שלא היה לו לדון יחידי, אך כמ"ש הרא"ש מחייב גם בג' דחד מנייהו גמיר  משום שכפה. התומים אומנם כתב בתוך
 וסביר.
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 ולדברי התומים היה צריך לתלות בזה שאין נעילת דלת.  

הפר  יהיה  שלדבריו עדיין  ובג'ועוד  לפניו,  שבאו  במה  די  שבמומחה  הקבלות,  בין  התובע    ש  צריך  הדיוטות 

 לקבלם בפירוש, ורק בנתבע סגי בבאו לפניו. 

 

 . באור נוסף בדברי הרא"ש 4

ומתוך בירורי דברים עם חברים, וכננס ע"ג ענקים, התומים והקצות רבותינו הפוסקים, נראה לבאר את דברי  

החיוב הוא על זה    . לקל, עצם הקלקול אונס הוא, 'נתקל לאו פושע הוא'הרא"ש באופן נוסף: טבח הדיוט שק

"וכ"ש הדיוט דלא היה לו לשחוט".   )ב"ק צט: ד"ה טבח אומן( שנכנס לשחוט אע"פ שאינו אומן, וכמו שכתב רש"י  

אם  כלומר ההבדל בין הדיוט לאומן הוא בשאלה האם היה לו להיכנס לדבר, וכן בדין אם היה לו להיכנס פטור, ו

מפני שאינם מומחים ועלולים לטעות ויחיד מומחה לא היה    לא חייב. והנה ג' הדיוטות לא היה להם להיכנס

 מפני שחכמים ציוו אל תהי דן יחידי, ולכן בלא קבלה או רשות יהיו חייבים.  ראוי שיכנס 

אלא תוכנה   לעיל הבאנו את דברי התומים בהסבר השלישי, שאין בקבלה ראיה שהיה דעתם לפטור אם יטעו

 מינוי לדיין עליהם.  -, שהקבלה היא כנקיטת רשות ע"פ דברי הר"ן ( )ב, השל הקבלה הוא כמו שבארנו לעיל 

רק  ע אלא  כמינוי,  תתפרש  לא  הקבלה  שקבלוהו,  הדיוט  יחיד  הרא"ש:  דברי  את  נבאר  האלה  הדברים  "פ 

בלא הקבלה יכולים לדון, ע"כ הקבלה באה  כהסכמה שיהיה דינו דין. אך בג' הדיוטות ויחיד מומחה, כיוון שגם  

אל אם היה להם להיכנס  יהיה הבדל: בג' הדיוטות הקבלה תתפרש כמינוי לתפקיד דיין, וכשנש  ן להוסיף, וכא

יהיו פטורים   בהדיוטות(  רשות  נקיטת  שייכת  הרא"ש  )לשיטת  רשות  בנקיטת  וכן  תפקידם,  היה  שזה  נאמר 

א היא  ל. לעומת זאת ביחיד מומחה הקבלה לא תתפרש כמינוי, אמאותו טעם, שזהו תפקידם והיה להם לדון

ן לא מספיקה הקבלה כדי להסביר למה היה לו , ולכ10תסיר את הבעיה שידון יחידי שלכך קבלוהו שידון יחידי 

 להיכנס אלא צריך גם לטעם שהוא מומחה ולא היה לו לטעות ולכן היה לו להיכנס כטבח אומן. 

ולכן אע"פ שעלולים    רשותא או קבלום יש להם להיכנס משום שזה הוא תפקידם,נמצא שג' הדיוטות שנקטי  

 שדן יחידי.   חה, וכיוון שקיבלוהו אין בעיהבגלל שהוא מומ  לטעות פטורים. ומומחה שקיבלוהו היה לו להיכנס 

  ומה שבאיסור והיתר כתב התורא"ש שמה ששואלים נחשב כקבלה, זה מפני שבאיסור והיתר אין בעיה של אל 

שלא היה לו לכפות, ולכן כתב התורא"ש שאין אדם מורה   תהי דן יחידי, וכיוון שהוא מומחה היה לו להיכנס רק

. ומ"ש "ואפ' לענין דינא אי גמיר וסביר ולא נקיט רשותא אי קיבלו עלייהו פטור" אין כוונתו עד שישאלו לו

הכניסה שלו לדין ראויה, כ"ש באיסור לומר שאם שאלוהו הוי קבלה, אלא שאפ' בדין גמיר וסביר פטור אם  

 לה מי שראוי להורות צריך לענות לשואליו. בוהיתר שגם בלא ק

 

 ה. באור שיטת רש"י 

באר את קושיית הגמ' 'אלא מעתה טעו לא ישלמו' שכיוון שברשות רבנן נחתי, הו"ל כמומחין   )ג. ד"ה אלא( י רש"

אפ' מדאורייתא. משמע מדבריו שמי שנחית ברשות  ומומחין פטורים. ובדברי ר"א בדר"א כתב שברשות נחתי  

או  ופטור.   קיבלוהו  בדלא  חייב  ולמה  לדון,  רשאי  מומחה  יחיד  שהרי  קשה  ויותר קשה  א"כ  רשותא?  נקיט 

 שרש"י פירש הא דיכול לדון אליבא דמ"ד בצדק תשפוט עמיתך ואין ערוב פרשיות, ומהתורה כשר לדון. 

שא דההוא י כתב "ומיהו פטור מלשלם דכיון שמומחה הוא, מזליה ב  ( )לג. ד"ה פטורעוד קשה שרש"י בפרק ד  

ומזלי מומחה  שהוא  מטעם  הפטור  ואם  למטעי".  ליה  גרם  ג' גברא  לפטור  רצינו  מדוע  גרם,  גברא  דההוא  ה 

 
ה שפירא ידון יחידי ולא יוכלו לטעון מדוע נכנסת, אך הרב שלמלא מקפידים שנראה שזה יסיר את הבעיה מצידם שהם    10

מור וכמ"ש התוס' )ה. ד"ה כגון(, ולכן  א"ל שגם מי שקבלוהו תהיה בעיה כלפי שמיא אם דן יחידי, אומנם אין זה איסור ג
 נשנתה במסכת אבות ולא בסנהדרין. 
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 הדיוטות הרי בהם אין לומר דמזליה דההוא גברא גרם? 

...", ונראה שנתכוון לומר, כמומחיןי הוו להו  לכתוב "דכיוון דברשות רבנן קא נחת  )ג.( ונראה שלכך דקדק רש"י  

רך משל, כדי שרופא יחשב  חכמים שג' הדיטות יכולים לדון הורידו את הרף הנדרש למומחיות. ד  ושכשתקנ

מומחה הוא צריך ללמוד סך מסוים של שנים. סך השנים נקבע ע"פ הדרישות באותו מקום, שהרי תמיד אפשר  

די להחשב  כמים תקנו שלא צריך מומחים, הם הורידו את הרף הנדרש  לדרוש עוד התמחות. וכך כיון שחכ

ורה ההתמחות לדיני הודאות והלוואות היא  מומחה, ומעתה אם גמיר כבר נחשב מומחה, ולר"א בדר"א מהת

 שיהיה גמיר. 

ומה שיחיד מומחה חייב כשלא קיבלוהו או נקיט רשותא הוא מפני שאע"פ שמהתורה יכול לדון יחידי, הרי  

ין הכוונה שמותר לו לדון אלא שראוי שידון, וראיה  או חכמים אל תהי דן יחידי, ופירוש מ"ש רש"י 'ברשות'  ציו

רשו שבנקיט  רש"י  לכך  ולכן ביחיד מומחה אע"פ    דברשות"דכיוון    )ה. ד"ה לישקול( תא כתב  נחת לא משלם". 

ט מלדון אף אם הוא יחידי, ולכן שכשר לדון לא היה לו לדון. אך כשנקיט רשותא הרי מינוהו ואין לו להשתמ

עליהם, וכיוון    לדון יפטר, משום דמזליה דההוא גברא גרם. וכן קיבלוהו הוי כמינוי   במקרים כאלו שהיה לו

 שנתמנה אין בעיה שדן יחידי. ובג' הדיוטות כיוון שהחשיבום כמומחים והיה להם לדון פטורים. 

 

 ו. סיכום 

ב כמזיק או  שספות מזיק באונס פטור, ולרמב"ן אומן באומנותו לא נח טבח אומן שקלקל פטור, לתו  )צט:( בב"ק  

יין מומחה שטעה אם לא נקיט רשותא או קיבלוהו מפני שהיה עסוק בתיקון או מפני שנהג כדרך המקובלת. ד

 בעלי הדין חייב. ולכאורה היה ראוי לפטרו כטבח אומן? 

את החיוב. קבלה או נקיטת רשות או שיהיו  באר הקצות שהפטור הוא אונס, והכפיה גורמת    בשיטת בעה"מ

 ת שנאמר שהיה לו להכנס לדון, ופטור. ושלשה הם סיב

מטעם אונס, אך אם דן יחידי יש בזה פשיעה, אא"כ נקיט רשותא או קיבלו שכיון  דרך נוספת: היה לנו לפטרו  

 שנתמנה לתפקיד דיין אין פשיעה בזה שדן יחידי. 

ום לטעות. קהקצות שדיין שטעה אינו דומה לשולחני שכן בדין יש יותר מ, כתב  התוספות והרא"ש  בשיטת 

 ק שהקבלה היא הפוטרת. הקצות הוכיח שלשיטת התוס' צריך קבלה מפורשת, ולכן הסי 

הקצות הוכיח מדברי הרא"ש בפרק ראשון שצריך קבלה מפורשת והקבלה היא הפוטרת, ולכן גם בג' הדיוטות 

 להיכנס ולדון.   רשות פטורים מטעם הפקר ב"ד או שכיוון שמינום היו צריכיםשקבלום פטורים, ולפ"ז בנקיטת  

גד כתב שמומחה פטור משום דאינו ראוי לטעות  וקשה שהרא"ש כתב מצד אחד שצריך קבלה מפורשת, ומנ

 ומזליה דההוא גברא גרם.  

וטרת. במומחין  התומים כתב ג' הסברים בדברי הרא"ש: א. בהדיוטות צריך קבלה מפורשת והקבלה היא הפ

טעי. ב. בשניהם צריך קבלה מפורשת, ומה שהוצרך הרא"ש ליתן  מסגי בבאו לפניו ואז פטור מטעם דלא הו"ל ל

ר במומחה הוא משום שהקבלה לא תפטור במומחה כיון שלא עלה ע"ד שיטעה. ג. בג' הדיוטות הקבלה טעם אח

חה זה לא שייך ולכן נצרך לומר שפטור מורידה את החשש לנעילת דלת ואפשר לתקן שיהיו פטורים. במומ 

 מטעם אחר. 

ביחיד מומחה כמאפשרת בדברי הרא"ש: כאשר יש קבלה מפורשת, בג' הדיוטות תתפרש כמינוי ו תדרך נוספ

 שידון יחידי. באיסור והיתר שאין בעיה שדן יחידי סגי בבאו לפניו. 

יחידי זקוק לרשות כדי לפטור מטעם דמזליה גרם. אך בג' הדיוטות נחית    בשיטת רש"י  בארנו, שכשאר דן 

ר מפני שהיה  שידון והיה ראוי לפטור לולא החשש של נעילת דלת, ובנקיט רשות פטו  ברשות היינו שהיה ראוי

 ראוי שיכנס. 


