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 שה א. הצגת הגמרא ופירו 

 :)ה.( בגמ' במסכת סנהדרין נאמר 

  דיני   דן  אנא  כגון:  נחמן  רב  אמר.  יחידי  אפילו  דן  -  לרבים  מומחה  היה  ואם,  בשלשה  ממונות  דיני:  רבנן  "תנו

 דגמירנא   -  אנא  כגון:  להו  איבעיא  .ביחידי  ממונות  דיני  דן  אנא  כגון:  חייא  רבי  אמר  וכן.  ביחידי  ממונות

  רשותא   נקיט  דלא  גב  על  אף:  דילמא  או.  דינא  לא  דיניה  -  רשותא  נקיט  אל  אבל.  רשותא  ונקיטנא,  וסבירנא

  קיבלוך  אם:  לו אמר,  יוסף דרב  לקמיה   אתא,  וטעה  דינא דן נחמן  דרב   בריה  זוטרא דמר:  שמע  תא?  דינא דיניה

 מינה".  שמע,  דינא דיניה - רשותא נקיט לא  כי: מינה שמע. ם שלי זיל - לא  ואי, תשלם לא - עלייהו

מבואר שיחיד מומחה דן דיני ממונות לבד, ורב נחמן ור' חייא מביאים דוגמא לכך שהם נחשבים    בברייתא 

מומחים. הגמ' מסתפקת מה הגדר של יחיד מומחה, ופשט רב יוסף שמספיק להיות 'גמיר וסביר' ולא צריך  

 להיפטר מתשלום במקרה של טעות בשיקול הדעת. רוצה  נטילת רשות, אלא אם

, ומהתורה יחיד כשר  1עמיד את הברייתא כרב אחא בריה דרב איקא שסובר שאין עירוב פרשיותמ  )ד"ה דן(   רש"י

לדון שנאמר "בצדק תשפוט עמיתך" אבל לא כמ"ד ע"פ, כי לפיו יחיד כלל לא יכול לדון משום שצריך שלושה  

 בדעת רש"י:  . בדפ"ר, ד"ה אי קיבלוך( )אי " דיינים. וכ"כ הנימוק

 וחוזר".  כלל דין  דינו  אין וסבור גמיר' אפי כלל עליהם  קבלוהו לא  דאם מינה"ואין כן דעת רש"י... ו

ובהמשך פירש"י ש"קיבלוך עלייהו" היינו קיבלו גם לטעות ו"לא קיבלוך עלייהו" היינו לא לטעות אלא לדין.  

 עות.ביר "לא קיבלוך" שאין הכוונה לא קיבלו כלל, אלא לא קיבלו לט ומס ט יש לשים לב שרש"י מוציא מהפש

מקשה על רש"י, שאם קיבלו על עצמם את אחריות הטעות לא צריך דווקא גמיר וסביר    )ה. ד"ה ואי לא( אכן תוס'  

א  וא להמרב יוסף שבגמ' בגיטין סובר שיש ע"פ וכאן  )שם, ד"ה ואם היה(  וסגי בהדיוט? תוס' מוסיפים להקשות  

ול לדון ולא צריך להעמיד את הסוגיא רק  רואה בעיה שמר זוטרא דן יחידי, משמע שאף למ"ד ע"פ יחיד יכ

)ה.    כמ"ד אין ע"פ? בנוסף, משאלת הגמ' עולה שיש צד שהדין אינו דין וזה כמ"ד ע"פ ובכל זאת יחיד דן? הר"ן

נה גם לטעות הרי זה פשיטא, דאם כך היה  הכוו  מקשה גם הוא, איך יכול להיות ש"קיבלוך עלייהו"  קבלוך(   ד"ה אי

זוטרא לשאול? לכן מסיק תוס' שהסוגיא היא גם כמ"ד ע"פ, ואף שמהתורה צריך    המקרה לא היה מגיע מר 

יחיד מומחה. רש"י לא הסביר    שלושה דיינים חכמים תיקנו משום נעילת דלת שמספיק או שלושה הדיוטות או

נשאר  3-תקנת חכמים הייתה רק שאין צורך במומחים אבל הצורך בפ, ו"כך שהרי סובר שיחיד לא דן למ"ד ע

 כדין התורה.

 

 

 
 להלן 'ע"פ'. בהמשך המאמר יוסבר המושג.  1
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 ב. עירוב פרשיות 

הסביר שהמילים "כי הוא )ב: ד"ה אי קסבר(  מחלוקתם ככל הנראה נעוצה בהבנת הלימוד עירוב פרשיות. רש"י  

"מודה במקצת" שייכים להודאות   שבועת  לוואות ולא לשומר הוזה" הנמצאות בפרשת השומרים ומלמדות 

תמיה על רש"י וכתב שלא מסתבר שהתורה )ב: ד"ה ע"פ(    חינם, כי ודאי שש"ח נשבע גם כשכופר הכל. הר"ן

ערבבה מילים לא קשורות לתוך פרשה אחרת, משום כך הוא מפרש שבש"ח יש שתי שבועות א. טוען טענת  

אומר להד"מ. וכוונת הלימוד ע"פ הוא שכמו ו  גנב או אונס בכל הפיקדון. ב. מודה במקצת ובשאר הפיקדון כופר 

ה"ה בהודאות והלוואות, אבל אין הכוונה שמודה במקצת נאמר באופן ישיר על  שש"ח פטור במודה במקצת  

 :2הודאות והלוואות 

  לפי   במלוה  מקצת  למודה  הטעם  והוא  ה"ה   בפקדון,  מקצת  למודה  בהדיא  שבועה  איכא  זו  דבפרשה  "וכיון

 ".3האחרונים  מהמפרשים המוסכם  הפירוש . זהו.הוא. אחד ענין ששניהם

להכניס את הו"ה לתוך פרשת השומרים, והמילה "אלהים" נאמרה ג"פ גם בהו"ה, ולכן  לפי רש"י התורה טרחה 

גם כשרבנן צריכים לעשות תקנה משום נעילת דלת, הם יעשו אותה כמה שיותר מצומצמת כי זו התנגשות עם  

ע"פ  . ולמ"ד  4גם שלושה הדיוטות וגם יחיד מומחה אלא רק שלושה הדיוטות   לא יתירומה שנאמר בתורה ולכן  

 )ג. ד"ה תרתי(:  יחיד לעולם לא יכול לדון, וכן מדוייק מדברי רש"י 

 סגי משום דרבי חנינא".  בהדיוטות ומיהו, כאן כתיב פרשיות דעירוב בעינן שלשה "דודאי

משם למדנו להו"ה, ולכן יותר קל בשעת הצורך ונאמר על שומרים,  שמודה במקצת    אך הר"ן ותוס' סוברים

 ת ולאפשר גם ליחיד מומחה לדון. לעשות תקנה יותר נרחב

 

 ג. היתר כפייה

ראינו שרש"י מעמיד את הסוגיה כמ"ד אין ע"פ, והיכולת לדון יחידי היא דווקא כשקיבלוהו עלייהו לכל הפחות 

לעומתו, סובר שיחיד מומחה יכול לכוף וממילא גם    דן(   )ה. ד"ה  ין. תוס'לדון, אבל לא יכול לכוף אותם לבוא לד

הדיוטו התוס'  שלושה  מסביר  ולפי"ז  דלת.  נעילת  בתקנת  ביחד  נלמדו  כי  לדון,  יכולים  לא( ת  ואי  ש"לא    )ד"ה 

קיבלוך עלייהו" הכוונה שלא קיבלו כלל אלא כפה עליהם את דינו, ולכן חייב בתשלום במקרה של טעות. אבל  

ן כי יכול לכפות, דון אותם, הקבלה מועילה לפטור מתשלום שהרי לא היה צריך קבלה לדויאם קיבלו עליהם ש 

 )פ"א, ב(: . וכ"כ הרא"ש 5וע"כ הקבלה הייתה לפטור מתשלום

 לפוטרן".  עלייהו  דקבלום הא אהני לדון,  יכולין כ"דבע  "דכיון

כלו המלווים לכפות את הלווה לדין,  וכשאין מומחין לא ימסביר את חשש נעילת דלת, ש  )ג. ד"ה שלא תנעול( רש"י  

תקנה שתפתור את הבעיה הזו ותאפשר כפייה. לפי רש"י התקנה נתקנה על    ואז לא ירצו להלוות, ולכן עשו

שלושה הדיוטות שיש להם יכולת לכפות, אך דין זה נכון רק למ"ד ע"פ, שיש תקנה שיוכל לכפות, אבל למ"ד 

תי  ין של היחיד נשאר כדין תורה, שמותר לו לדון. אך לפי זה מהיכי תידכמותו לפי רש"י, האין ע"פ, שסוגייתנו  

להתיר ליחיד לכפות, ולכן מבאר רש"י שגם ב"לא קיבלוך עלייהו" אין הכוונה לכפייה אלא שקיבלו לדון ולא  

יחיד מומחה דן   משום נעילת דלת לטעות. בניגוד לרש"י, תוס' מעמיד את הסוגיא גם כמ"ד ע"פ ולכן לפיו 

 ללת כאמור, גם אפשרות כפייה. ושכ

 
 להלן: הו"ה. 2
 "עירוב פרשיות" שהוא הפירוש המועדף שם. קז. ד"ה   דעת ריב"א בתוס ב"ק 3
 הדיוטות.ולא בחרו באפשרות השנייה, לתקן רק יחיד מומחה, כי הוא פחות שכיח מג'  4
אין הכוונה להיפטר מתשלום אלא הסכמה לדון, ולכן צריך   ולפירוש זה לא קשה קושית הר"ן שפשיטא, שהרי "קיבלוך"  5

 ום.רב יוסף להשמיע שנפטר גם מתשל 
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יחיד מומחה הוא יכול לכפות. אך תוס' סובר שהסוגיא היא ככ"ע, גם   נמצא, שכיון שלתוס' התקנה הייתה על

 6כמ"ד אין ע"פ, והרי לפיו אמנם יחיד כשר מהתורה לדון אך מהיכא תיתי שיוכל לכפות?

  

 ד. כפייה על המצוות 

י"ד  מי יכול לכוף למצוות עשה, כגון לולב. הקצות סובר שרק ב "מ ג, א( ו)חנחלקו קצות החושן ונתיבות המשפט 

 מצווה ויכול לכוף: 

   מומחין".  בעינן ודאי לכוף  אבל הדיוט יחיד פי על  להיות  יכול דהדין "דנהי

דו כדי שיצא לחורין וימנע  הנתיבות לעומתו סובר שגם הדיוט רשאי לכוף, ומוכיח זאת מאדון שמלקה את עב

 חה: פמאיסור ש

  מצווה  אדם  כל,  המצוה  לקיים  אותו  ן דכופי  עושה  ואינו  סוכה  לעשה  דדמי  דכיון ,  דליתא  ד"לפענ   נראה"

  רבו   דיכול,  ימיו   שכלו  נרצע  ח. גבי" כ  ק"בב   כדמוכח,  דין  בית  בכלל  שאינו  מי  אפילו  מאיסור  חבירו  להפריש

   שפחה". מאיסור להפרישו  כדי להכותו

 . 7חלק בין עשה לל"ת, ובאיסור ל"ת גם הדיוט יכול לאפרושי מאיסוראלהקצות דוחה את הראיה, ומבאר שיש  

ניתן להסביר שהיכולת לכפות לבוא לדין היא מצד שיש מצווה לדון ע"פ תורה, ולכן יכול לכפותו על המצוות 

לפי הנתיבות, כפייה על מצוות עשה שייכת לכל שיגיע לדין. לפי הקצות, הסמכות לכוף נתונה רק לבי"ד, אך  

 ם ולא רק לבי"ד המומחה. דא

חלקו רש"י ותוס'. האם לפי רב אחא, דאמר אין ע"פ יהיה אפשר  אם נכונים הדברים, נוכל לומר שבדין זה נ

ליחיד מומחה לכפות או רק לדון. רש"י שסובר שאי אפשר לכפות יסבור כקצות, שרק בי"ד יכול לכפות על  

סבור כדעת הנתיבות, שכל הדיוט יכול לכוף אפי' על מצות  יות עשה, ואף שיכול לדון לא נקרא בי"ד. ותוס'  מצו

 גם למ"ד אין ע"פ ניתן לכפות מדין 'כפייה על המצוות'.  עשה, ולכן

 

 ה. ישוב שיטת רש"י 

עדיין נותר ליישב את קושיות התוס' והר"ן על פירוש רש"י שבהן פתחנו: איך רב יוסף שסובר ע"פ בגיטין יכול 

 י פשיטא?  ולומר שיחיד דן, ולמה לא ה

ש"י עצמו, המשך הסוגיא הוא על פי מ"ד ע"פ,  נראה שצ"ל שאף שתחילת הסוגיא כמ"ד אין ע"פ כמו שכתב ר 

ייתא שמאפשרת ליחיד מומחה לדון היא ודאי כמ"ד אין ע"פ, וכן רב נחמן  והביאור בסוגיה הוא כדלהלן: הבר 

מ' מה הגדר של מומחה, והביאה ראיה  ג. אך ר' חייא סובר כמ"ד ע"פ, ועליו שאלה ה8שסובר לקמן כשמואל 

שו  . והנה התוס' עצמם ע 9מובן, צריך שיקבלוהו עלייהו כי אין לו יכולת לכפותן מרב יוסף שג"כ סובר ע"פ. אך כ

חלוקה דומה בסוגיה, שהשאלה "מאי כגון אנא" מתייחסת רק לר' חייא ולא לרב נחמן, ונראה שאפשר להסביר  

 כך גם ברש"י. 

טין, ויחיד יכול לדון לת התוס' מרב יוסף, דרב יוסף באמת סובר ע"פ כמו שמוכח בתוס' בגיאלפי זה מתורצת ש

ר. ולהדיוט אסור לדון אף אם קבלוהו, כי סובר בזה כר"ן  כי קיבלוהו עלייהו, ובכל זאת צריך דווקא גמיר וסבי

צד שזו פגיעה בכבוד משלהדיוט אסור לדון אפי' קיבלוהו עלייהו, כדי ש"לא ישתמשו בכתרן של מומחין",  

 
מה למה שראינו ברש"י, שכיון שהסוגיא כמ"ד אין ע"פ, יכול לדון אבל לא לכפות דמהיכא תיתי. היד רמה אכן מעמיד  בדו  6

 הסוגיא רק כמ"ד שיש ע"פ, ולפיו אתי שפיר.את 
 ייא(. יסור מורה הוראה בפני רבו, שלאפרושי מאיסורא לא חולקים כבוד לרב )ה: ברש"י ד"ה ר' חכעין זה מצינו גבי א 7
 גמ' לעיל ג. הסיקה שלמ"ד ע"פ איתא לדשמואל ששניים שדנו דיניהם דין, ולמ"ד אין ע"פ ליתא לדשמואל. ה 8
 .ביר המהרש"א )ה. ד"ה ואם היה מומחה( ששאלת הגמ' אינה על הברייתאובאמת כך מס 9
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דינים שידון לפניהם, אסור לו לדון. וכך - פי' רוצים הבעליבית הדין כאשר הדיוט מבצע את תפקידם, ולכן א

 על דין הדיוטות: )ב:( כותב הר"ן 

  דינם   את  הדין בעלי  עליהן  שקבלו פי  על  ואף  הדיוטות  לפני  לבא  שאסור  תורה  שאמרה  אחרת  מצוה  ענין  "הוא

  אינו   הדין  בשניהםש  י"עפ  ואף  דינם.  את  הדינין  בעלי  עליהם  שקבלו  פ" ע  אף  הכותים  פניל  לבא  שאסור  כדרך

 ההדיוטות   ישתמשו  שלא  כדי  או  יראתם  עילוי  שהוא  בערכאותיהם  יבואו  שלא  כדי  הכי  אפילו  התורה,  מן  כלום

 ". ההדיוטות לפני  לבא שלא תורה אסרה המומחין בכתר

שמציין בעצמו בסוף דבריו, אך מהתבוננות ברמב"ן נראה שלא כך   ומקור דברי הר"ן הוא מתלמידי הרמב"ן כמ

 כותב: )שמות כא, א( פני הדברים. הרמב"ן על התורה הם 

  לפני   לבא  הדין בעלי שני רצו שאם,  ביניהם  הפרש יש , כאחת האלה  הכתות שתי  חכמים שהזכירו  פי  על "ואף

  להם   שידון  לפניו  לבא  הם  אסורין  הגויים  לפני  לבא  דין.  דינו  עילויהו  ובדקבלום,  הוא  מותר  שבישראל  ההדיוט,

 ענין".   באותו כדיננו דיניהם  היו פילווא, לעולם בדיניהם

נחלץ לתרץ את הר"ן, ומבאר שכשאין סמוכים, תמיד מוחלים על כבודם. כלומר   )שם, ד"ה אמנם(   10הכלי חמדה 

את התפקיד, ובמציאות כזו   תמשים בכתר המומחים כי לא לוקחים לאף אחד כשאין מומחים לא נחשב שמש

שקיבלוהו עלייהו. אך הר"ן דיבר לפי המציאות שהתורה דיברה עסק הרמב"ן, ולכן התיר להדיוטות לדון כ 

עליה, שיש מומחים, ובאמת אז אסור להדיוטות לדון בשום אופן. ואפשר לבאר עוד בדברי הרמב"ן, שההיתר  

ביר, אבל עם הארץ שאינו יודע, פוגע ב"שם הבי"ד" אם  סת לדון כשאין סמוכים, הוא רק למי שגמיר ולהדיוטו

ין זה מכובד שאדם כזה יעשה פעולה של דין, ולכן רש"י מצריך גם בקיבלוהו עלייהו שיהיה גמיר  הוא דן, כי א 

סגי" ומבואר החילוק בסיבת    וסביר. ולפי דברים אלו מתורצת שאלת תוס' ד"אם קיבלוהו עלייהו אפי' הדיוט

 האיסור לדון. 

 יד לא יכול לדון: דרך זאת תבואר הסוגיא בדף ו. שמקשה על מ"ד יש ע"פ ועל שיטתו שיח ב

  ומשלם   עשוי  שעשה  מה  הטמא,  את  טיהר  הטהור  את  טימא,  הזכאי  את  וחייב  החייב  את  וזיכה,  הדין  את  "דן

 עלייהו". דקיבלוהו  עסקינן במאי הכא. מביתו

ורש"י  דין  שדינו  יחיד  על  מדברת  דן  הברייתא  עוסקת    ( )ד"ה  הסיפא  שכבר  משום  מומחה,  לא  שהוא  מפרש 

רש"י בסוגייתנו סובר שיחיד הדיוט  במומחה. מסקנת הסוג ביאור, הרי  וצריך  שאיירי בקיבלוהו עלייהו.  יא 

ין ע"פ? ולפי דרכנו נתרץ, שכוונת לעולם לא יכול לדון למ"ד ע"פ, שהרי משום כך העמיד את הסוגיא כמ"ד א

יכול בשום , אבל הדיוט ממש לא  11היא הדיוט דגמיר וסביר, והסיפא עוסקת בסמוך  רש"י בהגדרה "לא מומחה"

 אופן לדון אפי' אם קיבלוהו עלייהו. 

התוס' שהבאנו לעיל הקשה קושיה שלישית: צד אחד בספק של הגמרא הוא שללא נטילת רשות דינו לא דין  

והיא מתירה ליחיד לדון? ולפי ביאורינו    וכאורה דעת ר' אבהו שסובר שיש ע"פ, א"כ הברייתא לפי ר' אבהוזו ל

 הגמ' הוא בדעת ר' חייא ולא בדעת הברייתא. לא קשיא מידי, כי בירור 

)כד: ד"ה את קושיית הר"ן דאם קבלוהו עלייהו פשיטא שפטור ניתן לתרץ, שהו"א דהוי אסמכתא. שהרי רש"י  

מר ומקני. וה"נ בענייננו, ס"ד שקיבלוהו ג, דאז לא  12מגדיר שאסמכתא זה כל דבר שחושב שבידו לעשות   "ג( כל כה

ולכן וויתר לו במקרה   ,יצליח לשכנע את הדיין שהוא הצודקהדינים חושב ש-ילטעות משום שכל אחד מבעל

. וקמ"ל  13כתא לא קניא שהוא הצודק, תצא לאור. וא"כ הוי אסמכתא, ואסמ  שיטעה, שהרי היה בטוח שהאמת

סמכתא, כי הפטור זו פועל יוצא של היותו דיין, אבל בעצם מינויו  אדכיון שקיבלו אותו לדיין לא שייך בזה  

 
 פירוש על התורה לר' מאיר דן פלוצקי. 10
 מוך. וכ"כ המהרש"א ו. ד"ה דן, שהסיפא עוסקת בס 11
 מבחינת המציאות באמת לא ממש בידו. עיין דברי ר"י בביאור דעת רש"י )כה. תוד"ה כל(. אך 12
 הלכה.דעת רב ששת בכד: שנפסקה ל 13
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דיין ל"ש אסמכתא והוי מינוי מוחלט. אך במקרה שלא קיבלו עלייהו אלא לדין תורה, הכוונה שמינוהו שיאמר ל

 .14להם מהו הדין תורה ולא שיהיה דיין עליהם 

גם זה הוי פשיטא שלא שייך אסמכתא  יואף אמנם שהר"ן הסכים עם רש"י בהגדרת 'אסמכתא', צ"ל שהקשה כ

 ני תשלום, למרות שיוצא מהמינוי נפק"מ לתשלום. במינוי לדיין, כי זה לא לעניי

 

 סיכום ו. 

שיות, כי למ"ד אין עירוב פר הברייתא מתירה ליחיד מומחה לדון יחידי, לרש"י מציאות זאת אפשרית רק למ"ד  

הדיו לשלושה  מצומצמת  הייתה  התקנה  פרשיות  לדון טעירוב  רק  התירה  התורה  כי  לכפות  א"א  אמנם  ות. 

ת, ולא שייך כפייה על המצוות במצוות עשה. ר' חייא הביא דוגמא מעצמו שנחשב יחיד  ומהיכי תיתי גם לכפו

וסביר. אבל הדיוט ממש אי אפשר,   מומחה, ופשטה הגמ' שלא צריך למינקט רשותא אלא מספיק שיהיה גמיר 

משום   עלייהו,  שקיבלוהו  עיכאפי'  למ"ד  גם  כי  ככ"ע,  הסוגיא  ולשיטתו  חולק,  תוס'  הבי"ד".  "שם  רוב בוד 

פרשיות עשו תקנה נרחבת משום נעילת דלת, ותקנה זו כוללת יכולת כפייה. ואפי' לרב אחא שאין תקנה אלא  

 על המצוות שנוהגת גם ב'עשה'. יחיד כשר מהתורה, יכול לכוף מדין כפייה 

 
סוף -ו דין התורה עדיין חייב להיות גמיר וסביר, כי סוףכך פירש ר' דוד פוברסקי אות ריב. דאע"פ שרק אומר להם מה 14

 וץ גרידא, שהרי אם טעה צריך לשלם.לא רק ייעתפקיד זה שייך לבי"ד שהרי זה 


