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 מח' רבי יאשיה ורבי יונתן 

)היינו  )ג:( הגמרא   גזלות וחבלות( בשלושה דיינים.   -מביאה מחלוקת תנאים מהו המקור לכך שדיני ממונות 

זו טמון פתח גדול להבנת גדר מספר הדיינים בבית הדין. מבנרצה בעז"ה להראות כיצד בה וסכם נת סוגיא 

"ע שהמקור הבסיסי הוא מספר הפעמים שהוזכרו 'אלהים' בפרשת שומר חנם, אלא שנחלקו רבי יאשיה  לכו

 ורבי יונתן באופן הלימוד: 

הנדרשים הדיינים  ג'  על  מלמדים  בפרשה  האמורים  אלהים  שג'  סובר  יאשיה  אל    'ונקרב  -רבי  הבית  בעל 

אלהים'. רבי יונתן לעומת זאת סובר שאין לדרוש את    האלהים', 'עד האלהים יבוא דבר שניהם', 'אשר ירשיעון

  - 'אלהים' הראשון שכן נאמר תחילה ו'אין דורשין תחילות', ולפיו בפסוק עצמו נאמר בפירוש רק שני דיינים

 דין נוטה מוסיפין עוד אחד.  'עד האלהים' ו'ירשיעון אלהים', אלא שכיון שבעינן בית

בשאלה האם דורשין תחילות או לא, אך דוחה ומסבירה שדעת    אבתחילה מציעה הגמרא ששורש מחלוקתם הו

ניתן לדרוש את ה'אלהים' הראשון שכן באופן   רבי יאשיה היא שלעולם בד"כ אין דורשין תחילות ורק כאן 

משמיענו לשון 'אלהים'? שינוי הלשון מאפשר לנו    ה, ומהשופט'פשוט היה צריך לומר 'ונקרב בעל הבית אל  

אין ללמוד מהמילה    להשתמש בביטוי זה זאת  שבכל  יונתן הסובר  ורבי  גם כדי ללמדנו את מספר הדיינים. 

לקמן   יותר  )ויבואר  אינשי  כדאמרי  נקט  דעלמא  לישנא  אלא  מיוחד  לשון  שינוי  זה  אין  לדעתו  כי  'אלהים' 

 לראשונים השונים אי"ה(. 

 

 הסבר רש"י  -דורשין תחילות אין

 -י יונתן שאין דורשין תחילות. רש"י מסביר: "אין דורשין תחלות  רבוהנה נחלקו רש"י ותוס' בביאור דברי  

למניין, דלגופיה אתא, דלבעי מומחין, דאלהים לשון גדולה ורבנות". כלומר, 'אלהים' נצרך כדי ללמד על הצורך 

נו את מספר הדיינים. לכאורה מבואר ברש"י שאם לא היה נצרך  מסמוך, ולא בכדי שנלמד מ-בדיין מומחה

' כדי ללמדנו דבר זה, כגון אם היינו יודעים דין זה ממקור אחר, היינו יכולים להשתמש בפסוק הראשון  ים'אלה

למניין הדיינים. הערה ראשונה שיש להעיר על דברי רש"י אלו שהוא משנה מההבנה ה'רגילה' ל'אין דורשין  

 כפי שהסביר במקומות אחרים.  תחילות'

ברים למחלוקת חכמים ורבי שמעון האם סוכה מצריכה שלש דפנות הסמביאה הגמרא מספר  )ו.( דהנה בסוכה 

ורביעית טפח או שתי דפנות ושלישית טפח. ובתחילה מציעה הגמרא )כפי ההסבר אצלנו בדף ד.( שפליגי באם  

ג' פעמים שכתוב 'סוכות' מלמדנו על שש דפנות, אלא    כלמקרא או למסורת, שלרבי שמעון יש אם למקרא וא"
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ופיה, ונשארנו עם ד' דפנות ובאה ההלכה למשה מסיני ופחתה את אחת מהדפנות לטפח. ולפי  לגשדל חד קרא  

רבנן יש אם למסורת וא"כ ב' פעמים שכתוב 'סוכת' ופעם אחת שכתוב 'סוכות' מלמדות אותנו ד' דפנות, דל  

 עם ג' דפנות.  וחד קרא לגופיה ונשארנ

ן דורשין תחילות, פסוק הנאמר ראשון אינו לדרשה אלא  איומסביר רש"י מהי הכוונה 'דל חד קרא לגופיה': "ד

למשמעי אתא". כלומר, אין זה שאנו לומדים דין מיוחד מהמילה 'סוכות' שנאמרה ראשונה, אלא היא נצרכת 

רק הפסוקים הבאים הם מ  ריבוי  יבשביל עצם הדין שיש לשבת בסוכה.  וניתן להשתמש בהם בתור  ותרים, 

בסוכה. רש"י מקשר בין המושג 'אין דורשין תחילות' למה שמופיע בגמרא   ותללמדנו מספר הדפנות הנצרכ

, כלומר לעצם הדין ולא ללימוד. זאת בניגוד לדברי רש"י אצלנו, שמסביר שאין דורשין  לגופיה''דל חד קרא  

 . 1ללכת לדיין מומחה ולא לדיין הדיוט תחילות כי מ'אלהים' אנו לומדים שיש 

ברי רש"י, מהמשך דברי הגמרא שהבאנו לעיל. הגמרא הסבירה שאפשר שלפי  ל דתוס' מקשה קושיא נוספת ע

רבי יאשיה בדרך כלל אין דורשין תחילות ושאני הכא שנאמרה לשון מיוחדת 'אלהים' ולא 'השופט'. להסבר  

נצרך ללמדנו שבעינן דיין מומחה מוכרחים לומר לכאורה שגם   רש"י ש'אין דורשין תחילות' מאחר שהפסוק 

 'השופט' מדבר על דיין מומחה, וע"כ טוען רבי יאשיה שהיה מספיק לכתוב ביטוי זה. וי הביט

אך רש"י עצמו ביאר אחרת, שכן רבי יונתן דוחה דברי רבי יאשיה ואומר שהא שנקטנו לשון 'אלהים' לישנא  

א"כ מבואר   ט'. יזיל אצל דיינא'. ומסביר רש"י: 'אצל דיין הרגיל ולא אצל הדיול'  -בעלמא נקט כדאמרי אינשי

ברש"י שלשון 'שופט' משמעה דיין הדיוט, וע"כ היה צורך לכתוב 'אלהים'. וצ"ע, דא"כ כיצד ניתן לומר שלפי  

ה 'דיין  נרבי יאשיה בד"כ דורשין תחילות ושאני הכא שהיה ניתן לכתוב 'השופט'? הרי משמעות ביטוי זה אי

 די ללמדנו שיש צורך בדיין מומחה?בכ מומחה' אלא הדיוט, ורש"י הסביר ש'אין דורשין תחילות'

לקושיא זו שני כיוונים לישוב במפרשים: א. ניתן לומר שהלשון ברש"י 'הדיוט' אינה מכוונת לדיין שאינו סמוך 

ר רש"י 'דיין הרגיל' היינו שזה תפקידו מאלא לזה שאינו ממונה על הדין אלא רק יש לו יכולת וסמיכה. ומה שאו

ר וכיו"ב. לפי זה, לעולם בלשון 'שופט' כלול גם דיין מומחה, וניחא שהגם שאין  בעיויש לו מושב ב"ד קבוע  

 . 2דורשין תחילות כדי ללמד אותנו דיין סמוך, היה ניתן ללמוד זאת מלשון 'השופט'. כן הסביר הנצי"ב 

 
דובר דוקא בפעם  ר עם המושג 'אין דורשין תחילות', דלשון 'תחילות' מורה לכאורה שמלכאורה הסבר זה גם יותר מסתד  1

 -' פעמיםאלא שנאמרו ג  -סוק מופיעהראשונה שהביטוי מופיע. לפי רש"י קשה דאין זה דוקא הפעם הראשונה שהפ
נ התוס'  הסבר  לפי  מומחה.  דבעינן  הא  לגבי  לדרשה  ואחת  הדיינים  מספר  לגבי  לדרשה  מהן  דוקא שתיים  מדוע  יחא 

דוקא 'תחילות' כי הפעמים הנוספות בהן כתוב 'אלהים' זה אגב   שכן נצרך ללמדנו עצם הדין. ואולי לרש"י  -'תחילות'
 זו. הפעם הראשונה שנקט לשון 

לכאורה הבנה זו מורה ש'סמוך' היינו רק בעל תואר 'רבי' הראוי לדון. אבל כידוע לדעת הרמב"ם 'סמוך' היינו דיין שיש    2
רש"י כמו ההסבר השני, שבאמת כוונתו שאליבא   ו רשות לדון בפועל ולא רק בעל התואר העקרוני. אמנם, אם נסביר אתל

אלא רק מהמילה 'אלהים', נמצא שלשון 'דיין הרגיל' היא גופא המושג של  סמוך  דרבי יונתן מ'השופט' לא ניתן ללמוד כלל  
רושו רק בקיא ובעל יכולת לדון אלא הדיין הממונה בפועל על הדין.  סמוך. לפי זה אדרבה, מבואר ברש"י שמומחה אין פי

גדולה ורבנות' וכן שון 'ונראה באמת שרש"י מפרש כמו הרמב"ם את המושג של מומחה, שכן מסביר )אצלנו( ש'אלהים' ל
רני לכאורה, אלא לעיל )ב: ד"ה אי(: 'לשון שררה ורבנות', דהיינו לא רק היכולת העקרונית הנובעת מהבקיאות והידע התו

נין זה בין לשון 'גדולה' שמשמעה התואר העקרוני לבין לשון 'שררה' כח השררה והשלטון שטמון בדבר. ואולי יש לחלק בע 
 מינוי בפועל לדון.ות והשמשמעותה בודאי הרש

כתי( שסיבת ויש לסייע להבנה השניה, שלדעת רש"י סמוך היינו ממונה ובעל רשות בפועל לדון, מדבריו )ג. ובכמה דו
ון. כך מסביר רש"י את שאלת הגמרא על ההסבר בדעת רבי הפטור של דיין מלשלם אם טעה היא מאחר ויש לו רשות לד

'אלא מעתה טעו לא ישלמו', שכיון שירדו לדון    -רבנן הקלו להסתפק בג' הדיוטותחין ו אבהו שסבור שמדאו' בעינן ג' מומ
מרא היא מדוע לא תיקנו תקנה מיוחדת שיפטרו מלשלם אך לרש"י הוא ברשות יפטרו מלשלם )תוס' מסביר ששאלת הג

מצד האונס שבדבר   אינה  )ומוסיף רש"י דהוו להו כמומחין. כלומר מבואר לדעת רש"י שסיבת הפטור מלשלם  עיקר הדיןמ
וונה היא שהוא אלא מצד היותו 'דיין ממונה' לדון. ומבואר א"כ שכן תפס רש"י באופן פשוט את מושג הדיין המומחה, שהכ

מה לי מומחה מה לי הדיוט )ואכן תשובת הגמרא לפיו היא שמעיקר  ממונה על הדבר וזו גם סיבת הפטור מתשלומין, וא"כ  
 א שהוצרכנו לתקן שיתחייב לשלם כדי לא לנעול דלת בפני לווין(. ור אלהדין היה אמור להיות פט
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ם ה הגה גופא נחלקו רבי יונתן ורבי יאשיה. דהיינו, שלדעת רבי יאשיזב. לכאורה ההבנה הפשוטה היא שב

ניתן היה ללמוד זאת מהלשון   שאין דורשין תחילות מאחר ואנו צריכים לדעת את הצורך בסמוך, בכל זאת 

'השופט'. לדעתו לשון 'שופט' כוללת גם סמוך. ומה שאמר רש"י שלישנא בעלמא נקט וכו', היינו אליבא דרבי  

 ם' בשביל זה. אלהישהוא סובר שלשון 'שופט' אינה מבטאת דיין סמוך, וע"כ נצרך ' ,יונתן

יש להעיר שהבנה זו קצת דחוקה בלשון הגמרא, שבפשט טענתו של רבי יונתן 'לישנא דעלמא נקט' היא שאין  

נתן אכן  והבדל עקרוני בין לשון 'שופט' ל'אלהים' אלא רק מצד לשון בני אדם, ולדברינו בהסבר השני לרבי י

ן סמוך, דבר שלא היינו יודעים מלשון 'שופט'. בדיי יש צורך עקרוני בלשון 'אלהים' כדי ללמדנו שיש צורך  

משא"כ לפי ההסבר הראשון כל ההבדל הוא שלשון 'שופט' אינה מדברת על הדיין הרגיל והממונה, וע"כ נקטנו  

'נלך לבית דין', כלומר בית הדין הידוע והממונה.   אול  הדין'לשון 'אלהים' כי רגילות העולם היא לומר 'נלך לבית  

שונה דחוקה יותר לכאורה בלשון רש"י שהקביל את 'דיין הרגיל' ל'הדיוט', ומשמע הדיוט  הרא  ומ"מ ההבנה

 גמור.

 

 אימתי כן דורשין תחילות 

ה  וכפי  תחילות',  'דורשין  המושג  את  אחרת  תוס'  מסבירים  רש"י,  שיטת  על  הקושיות  בעקבות  ובן  מעכ"פ, 

א ללמד  כדי  נצרך  שהפסוק  היא  הכוונה  מרש"י בסוכה.  עצשהבאנו  שבו טוען  ת  במקרה  מה עושים  הדין  ם 

השומר שהוא פטור, במקרה כזה יש ללכת לבית הדין. לא ניתן ללמוד מהפסוק את מניין הדיינים כי הוא נצרך 

ר הדיינים כי לא היה צורך פללמד את עצם הדין. רק בפעמים הנוספות שמופיע 'אלהים' ניתן ללמוד את מס

, שברור שהיא נעשית בבית הדין לאחר שכבר הזכרנו זאת בתחילת  יו"בנוסף להזכיר היכן נעשית השבועה וכ

 הפרשה. 

משתמשים בכל ה'קרנות' המופיעות בפרשה כדי ללמוד את מספר הקרנות   )ד.( ומעיר תוס' דצ"ע מדוע לקמן  

מכל הפעמים בהן מופיעה המילה 'טוטפות',   )ד:( ין לומדים  ל לגבי דם חטאת, וכן את מספר הפרשיות בתפי

מעשר פעמים שכתוב 'כהן' בפרשה, ולא    )יד.( גבי מנין האנשים הנצרכים כדי לשום קרקע לומדים  "כ לוכמו

 אמרינן בהם 'אין דורשין תחילות'.

וא רק מאחר שיש  הלכאורה קושיא זו קשה על תוס' לשיטתם, שכן לרש"י ניחא שכל מה שאין דורשין תחילות  

אבל באמת באופן שאין לי מה ללמוד מהמילה הראשונה  מחה,איזשהו לימוד מיוחד מלשון 'אלהים' דהיינו מו

משתייכים   בפרשה  אלהים האמורים  ג'  רש"י  ונמצא שלפי  המנין.  על  ללמד  כדי  הביטויים  בכל  משתמשים 

ר בפרשה. אבל כפי שכבר הבאנו לעיל, רש"י  מלאותו סוג של דרשות של מנין של 'קרנות' 'טוטפות' וי' כהן שנא

וס' את המושג 'אין דורשין תחילות' ומבואר שגם הוא צריך להסביר אימתי לא ניתן  מו תעצמו בסוכה מסביר כ

 להשתמש במילה הראשונה שכן היא נצרכת לגופה ואימתי ניתן. 

 

 שתי דרכי לימוד מניין 

אומרת הגמרא שהפעם הראשונה שנאמר 'בסוכות' אינו    ם, ש)לח.( סוד החילוק מבואר בדברי התוס' בזבחים  

ספר הדפנות שכן נצרך 'לגופיה', וכפי שהבאנו מרש"י בסוכה ותוס' בסנהדרין זהו הביאור ד לממשמש כלימו

 ב'אין דורשין תחילות'. ואומר תוס':

כות לא משמע  ולא דמי לקרנות דדרשינן תחילות דקרנות משמע מניינא אבל ס   -"התם חד קרא כוליה לגופיה  

תחילות וצ"ע גבי אלהים )סנהדרין דף ג:( דמשמע    דרושמניין דפנות אלא משמע שתי סוכות הלכך אין לנו ל

 נמי מניין ולא דרשינן תחילות". 
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הפסוק עצמו,   משמעות  זוהי  לעיתים  שונים.  במצבים  הנדרש  המניין  לימוד  סוגי  שני  שישנם  בתוס'  מבואר 

על    כאשר כתוב בתורה 'קרנות', הדבר מלמד אותנו שיש לתת את הדם  -ר ולעיתים זוהי דרשה בלבד. ונבא

קרנות המזבח כפשוטו, וההבנה הפשוטה שכיון שנאמר לשון רבים )למ"ד אם למקרא( כביכול נאמר בפסוק  

שיש לתת את הדם על שתי קרנות של המזבח. אח"כ כשכתוב פעם נוספת שיש לתת את הדם על קרנות המזבח,  

ר בפסוק שיש לתת נאמ יש לתת את הדם על שתי קרנות, וכן בפעם השלישית. א"כ כביכול  -בעצם נאמר שוב

את הדם על שש קרנות. אין זה לימוד אלא מפורש בפסוק. במצב כזה לא נכון לומר שאין דורשין תחילות, שכן  

ש לתת את  יש  -אין זו 'דרשה', אלא עצם מה שהפסוק בא ללמדנו גם בפעם הראשונה שנכתבה המילה 'קרנות'

 הדם על שתי קרנות. 

שנאמרה בתורה היא בהקשר אחר, ורק דרכה אני רוצה ללמוד בתורת צמה  אמנם ישנו מצב אחר, בו המילה בע 

הפשוטה הדוגמא  הנדרש.  המניין  את  פשט    -ריבוי  שאין  בודאי  תשבו'  'בסוכות  בתורה  כשנאמר  'סוכות'. 

אלא 'סוכות' )וברור גם שאין הכוונה שתי סוכות,   'יש לשבת בשתי דפנות. בפסוק לא נאמר 'דפנות  -הפסוק

א'(. אכן, מכך שהתורה מפרטת מספר פעמים את המילה 'סוכות' ניתן להבין שבאה לרמוז  דעלמאלא 'סוכות  

הפעם   שכן  תחילות',  דורשין  'אין  לומר  נכון  כזה  במצב  הסוכה.  מורכבת  מהן  הדפנות  מספר  את  וללמדנו 

ש  ו שי היא רק מלמדת אותנ  -יכולה לשמש בתור ריבוי, שכן אינה מיותרת  הראשונה שבה נאמר 'סוכות' לא

 לשבת בסוכה. 

גם כשנאמר בתורה י' פעמים 'כהן' אנו לומדים את מנין האנשים הנצרך לשומת קרקעות לא בתורת ריבוי אלא  

לכהן' ונאמר בתורה עשר פעמים שיש ללכת לכהן לשומא. כלומר: 'לך לכהן ולכהן  - מאחר שזהו פשט הפסוק

עשרה כהנים לשומת קרקעות )כדברי הגמרא כת לכתוב בתורה בפירוש שיש לל  -וכו' עד עשרה כהנים. כלומר

שם אין הכוונה כהנים אלא סגי באחד כהן עיי"ש(. לכן אנו יכולים ללמוד זאת גם מהפעם הראשונה שמופיע  

 . 3בתורה דין זה כיון שזהו גופא מה שבא ללמדנו

נה הקשו התוס' בשומת קרקעות. דה בי"ד נוטהלימוד המניין היא לגבי הא דלא בעינן   נפקא מינה משתי דרכי

מדוע שומת קרקעות לגבי הקדש וכיו"ב היא בעשרה, הרי קיימא לן דבעינן בי"ד נוטה    )יט( ובערכין    )כג( במגילה  

י"א  זאת ליבעי  שבתורה מפורש עשרה, בכל  וא"כ הגם  יונתן(  רבי  זו בצ"ע, אך    א ? תוס' מניח קושי 4)כדברי 

 כתב:  )מגילה שם( הרשב"א 

 
ורה שיש ללכת לעשרה והצריכה אותנו 'לאסוף' את המנין  עדיין לכאורה יש מקום להתבונן דא"כ מדוע לא כתבה הת  3

ם במצבישל דרך השומא. ולכאורה כיון שבלא"ה מדובר במקום שנצרכה התורה לפרט שיש לעשות שומא    מהפירוט הרב 
שונים, פרסה את מניין האנשים הנצרכים לשומא על פני כל הפרשה. ואכתי נראה פשוט שאין הו"א שהשומא נעשית בפני  

בר בראשית הפרשה. לדוגמא: בתורה נאמר חד, ואליו התורה מתייחסת כל הזמן, שכן אז סגי בהפנייה לכהן המדוכהן א
כהן על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן", ואי לאו למניין  ותו ה"ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך א

' ואנן ידעינן שמדובר באותו כהן בו פתחנו. הפירוט בא ללמדנו  היה לתורה לומר 'והעריכו', 'יעריכנו', מבלי לפרט 'הכהן
שיש    -שט הפסוקופא פרח את מניין הדיינים. ובכל זאת אין זה בדרך של ריבוי שאינו מעצם מה שכתוב אלא זהו ג בהכ

 ללכת אל הכהן והכהן והכהן וכו' עד עשרה.
הם 'בית דין' ומבואר בדבריהם שאם לא היו נקראים   עיין בלשון התוס' בערכין שהקשו מהא דהעשרה של שומת קרקעות  4

ה  ב אינמדוע אין כאן הטייה. מבואר בדבריהם שכל מה שצריך מראש שתהיה אפשרות הטייה על פי רו בית דין לא קשה 
דוקא בכל מקום שהולכים בו בתר רובא אלא דוקא בבית הדין. כלומר, חלק מצורת ישיבת בית הדין הוא שעליו להיות 

 ואין זה כלל בהליכה אחר הרוב שלעולם יש לדאוג לאפשרות זו מראש.נוטה,  
אלא שנקראו בי"ד חצוף',  ם דיןבאופן זה ניתן ליישב מה שהקשו הפוסקים על דינו של שמואל )ג. וה:( 'שניים שדנו דיניה

מומחין, אבל צ"ע    שלכאורה כל חידושו נוגע להא שלדעתו אין עירוב פרשיות ובהודאות והלוואות אין צורך מה"ת בג'
ול שאינו נוטה. ובאמת שער המשפט )יח סק"א( הציע ללמוד מכאן שהרי בשניים שדנו ישנו חסרון נוסף שהם בי"ד שק

בא. אבל הרב ז'ולטי )משנת יעבץ חו"מ סי' ד( הציע לפי המבואר בשיטת רש"י והרמב"ם  לעיכו שהצורך בבי"ד נוטה אינו  
נחשבת   נקרא בית דין )ברמב"ם מפורש הדבר לגבי הא שאין הודאת בע"ד בפניובכמה מקומות שיחיד מומחה שדן אינו  

אלא שיש לו כח הוראה כעין    כ"מ(,הודאה. וישנן נפקא מינות רבות בענין זה גם בשיטתו ובשיטת רש"י בכמה דוכתי וא
צריך בית דין נוטה, שרק  הוראת איסור והיתר, וממילא גם שניים שדנו אינם בית דין אלא 'רבנים'. וא"כ בזה לא נאמר ש
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ה לך  שפרט  הכא  דשאני  למ"ול"נ  הו"ל  כן  ואלו  בפרשה  כהנים  הכתוב  כתוב עשרה  דנחית  כיון  י"א...  יכתב 

 .5למנינא ימנה גם האחד עשר ולמה שיירו וטעמא דמילתא משום דשומא היא ואינו כדין ממש" 

ומנתה מניין זוגי ברור שאינה דורשת נטייה, כלומר   םטוען הרשב"א שכאשר בפירוש מונה התורה מניין האנשי

זוגי.  אי  רבי   מספר  כוונת  מהי  כן  שאם  אבן  הטורי  בפרשה אחד לא    ותמה  נאמרו  שג' אלהים  האומר  יונתן, 

דורשים כיון שאין דורשין תחילות, ונשארו שניים ואין בי"ד נוטה מוסיפין עליהם עוד אחד. וצ"ע שאם התורה 

 לא יכול להיות שדרשה בי"ד נוטה?  ן בפירוש נחתה למניי

ה 'אלהים' הכוונה 'דיין' או הכוונה חים ניחא. יש לדון האם כאשר נאמר בתור נראה שלפי חילוקם של התוס' בזב

'בית דין'. האם 'אלהים' הוא כמו 'קרנות' ויש כאן התייחסות מפורשת למניין, או שהוא כמו 'סוכות', שאין כאן  

 לא הדבר נלמד מריבוי. אהתייחסות מפורשת למניין 

שיש ללכת לדיין, ואח"כ כן באמת התורה מתייחסת לדיין ואומרת    אם נלמד ש'אלהים' הכוונה 'דיין מומחה', אם

התורה מדברת בפירוש על מניין הדיינים ומפרטת    -אומרת שוב שיש ללכת לדיין ואח"כ פעם נוספת. כלומר 

נוטה, כיון    את מספר הדיינים שיש ללכת אליו. להבנת הרשב"א, דין  בית  עלינו לדרוש  במצב כזה לא היה 

הטורי אבן. לעומתו, הרשב"א עצמו כנראה למד   בפירוש למניין הדיינים. נראה שכן למד  שהתורה מתייחסת

ש'אלהים' הוא רק ריבוי, אך אינו מתעסק בדיין בפירוש. ממילא אין התייחסות מפורשת בתורה למניין הדיינים  

כגון  -נוספים  לימוד מדרשה על גבי הפסוק. ממילא ניתן להוסיף במצב כזה שיקולים    בפשט הפסוק אלא זהו

 .6הא דבעינן בי"ד נוטה 

במילים אחרות: לדעת הטורי אבן גם במצב בו התורה מתייחסת בפירוש למניין הדיינים ניתן להבין שבכל זאת 

עיין הערה לעיל ולקמן בשיטת    -ר  בבעינן להוסיף אחד מצד הנטייה )אלא אם כן כולם צריכים לומר אותו ד

ייחסת בפירוש למנין עלינו  הרשב"א לא ניתן לומר שכאשר התורה מת  רש"י בדעת רבי יאשיה(, אבל לדעת

 
פילו כאלה שאנו צריכים ללכת בהם בתר רובא, בכל זאת אין צורך לדאוג בבית דין נאמר דין זה אבל בשאר מקומות א

 דבר במספר זוגי של אנשים.דון ב לכך מראש ואפשר ל 
גם שניים אליבא  אולם בשיטת תוס' לא ניתן לומר דבר זה שכן לדעתם הדבר פשוט לכאורה שיחיד מומחה שדן וממילא

בדף ה. שמבואר שיחיד מומחה הדן יש לו כח כפיה וכן שנים אליבא דשמואל, יש להם תוקף של בית דין. עיין בדבריהם  
לדבריהם לכאור יש  דשמואל.  שדנו  ה  'שנים  שמואל  דאמר  מהא  לעיכובא  אינו  נוטה'  'בי"ד  של  שהדין  באמת  להוכיח 

  י"ש בדבריו שניתן לדחות ששמואל סבר כרבי יאשיה, וצ"ע שהיה לגמרא דיניהם דין', וכדברי שער המשפט. אולם עי
 לציין ששמואל כתנאי, ודבריו אליבא דרבי יאשיה ולא אליבא דרבי יונתן. 

בבית דין נוטה כחלק משם בית דין או כדין חיצוני מצד ההליכה אחר הרוב, גם בדבר זה ישנן נפקא  הצורךובענין הגדרת 
 , עיין בשיעור כללי של מו"ר רה"י שליט"א בענין זה. מינות ואין להאריך כאן

ני אופנים: א. רה בשרון בטעמא דקרא מדוע לא בעינן בי"ד שקול כיון שזו 'שומא' ולא 'דין' ניתן להבין לכאונימוקו האח  5
תר כדברי התוס' שהצורך בבי"ד שקול הוא רק כאשר הדבר נצרך לשם בי"ד ולא בכל אופן שאזלינן ב  -האופן הפשוט

 רובא. ועיין בהערה הקודמת. 
ריו שם יובאו לקמן( שהסיק שכאשר מפורש בתורה המניין אין כלל דין של הליכה ב. עיין בטו"א )מגילה שם; חלק מדב

ריך שכולם יאמרו דבר אחד )ועיין בזה לקמן אי"ה בענין קושיית הגמרא על רבי יאשיה לפי הסבר רש"י(.  אלא צאחר הרוב  
ם בדיינים כדי לדעת מהי האמת דל בין 'שומא' ל'דין', שבדין המטרה היא בירור האמת, ואנו משתמשיויש לומר שזהו ההב

ן עלינו לברר על פי הרוב מהי האמת. אבל ישנו מצב ה הדי המשפטית במצב מסויים, וממילא כאשר כל דיין אומר אחרת מ
ר שבשומא המטרה שלנו היא שאותם עשרה בו האנשים הם אלה שיוצרים את המציאות ולא רק מבררים אותה, ויש לומ

ה ישנו מספיק שיקול דעת כדי לקבוע את ערכה של הקרקע. כלומר, אין אנו מבקשים  יקבעו מהו ערך הקרקע, שלעשר
מהו ערך הקרקע בשוק, אלא שיקבעו את ערכה. וממילא כיון שהם צריכים לקבוע ולא רק לברר יש לומר חשוב שינסו ל

הם' לרב שורץ שליט"א( ו דבר. וכן הסביר מרן רה"י זצ"ל )עיין בספר השיעורים וב'עמק אברשכולם צריכים לומר אות
האמת אלא קביעה ויצירה חדשה שנעשית על    בירורמדוע בפשרה צריכים שכל הדיינים יאמרו דבר אחד, כיון שאין כאן 

א עצמו למד שכוונת הרשב"א דלא ידי הדיינים, וממילא הדרישה של התורה שכל הדיינים יאמרו דבר אחד. אמנם הטו"
 דבריו עצמם בתוך דברי הרשב"א.כדבריו וצ"ע אם באמת ניתן להכניס  

גבי סנהדרין גדולה שאי"צ בי"ד נוטה כי נאמר שם   דוקא  כעי"ז בדברי הגמרא ביחס לדברי הגמרא שרבי יהודה אמר  6
אלא אנו מלקטים אותו מתוך הפעמים בהן  בפירוש שבעים, אמנם כאן זה חידוש יותר גדול כיון שאין מפורש המספר  

 ים'. מוזכר 'כהן' בפרשה או 'אלה
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לערב כאן שיקולים נוספים. צריך בהכרח לומר שלדעתו אין התייחסות מפורשת של התורה באומרה 'אלהים' 

 הייתור של המילה 'אלהים'.מלמניין הדיינים, אלא זהו ריבוי ולימוד בלבד 

אל הדיין, ואומרת ג' פעמים  נימא שהתורה מתייחסת בפירוש להליכה    ונראה א"כ שבהכי נחלקו רש"י ותוס'. אי

שיש ללכת אל הדיין, ממילא לא שייך לומר שלא נדרוש את הפעם הראשונה שהדבר נאמר כי נצרך לגופו,  

וכיון שהתורה פירטה ג' פעמים דין זה אנו יודעים שיש ללכת   ,ללכת אל הדיין  -שהרי זהו גופא 'גופו' של הדין

 - הדיין, כלומר שהתורה אומרת ג' פעמים  -ראה ש'אלהים' היינויינים. זוהי שיטת רש"י, שסובר כפי הנלג' ד

'לך אל הדיין'. לכן הוצרך להסביר כאן באופן מיוחד מדוע אין דורשים תחילות, והיינו שהתורה באה ללמד דין  

 )שבעינן דיין סמוך( ולא מצד מה שהפסוק נצרך לגופו.  נוסף

יין הדיינים, שכן 'אלהים' אין הכוונה 'דיין' אלא 'בית  סובר שאין התייחסות מפורשת בתורה למנתוס' לעומתו 

'בית דין',   'לך לבית הדין' לא נאמר כאן להדיא מניין הדיינים שנקראים  ג' פעמים  דין'. ממילא הגם שכתוב 

לא שייך ללמוד את המניין  מהא דכתוב ג' פעמים דבר זה שיש ללכת לבית הדין. לכן  - רק מריבוי והדבר נלמד

נה שכן נצרכת היא לגוף הדין שיש ללכת לבית דין, ורק מהא דפירטה התורה פעמיים נוספות מהפעם הראשו

דיין נוסף, או משינוי    דין זה אני לומד שיש צורך בשני דיינים לבית דין וממילא מהא דאין בי"ד שקול לומדים

 וד נוסף. הלשון מ'שופט' ל'אלהים' המהווה ריבוי ולימ

ביניים:  הדין 'אלה  - לרש"י  לסיכום  בית  היינו  ולתוס'  הדיין,  היינו  ללכת 7ים'  ציוותה  התורה  לפי"ז,  לרש"י,   .

ם. ננסה  ילשלשה דיינים ולתוס' היא ציוותה ללכת ל'בית דין', אלא שלימדה אותנו שבי"ד הם רק שלשה דיינ

 בעז"ה לברר את עומק המחלוקת, זאת על פי המשך הסוגיא. 

 

 ד מחייב'יאור קושיית הגמרא מ'שנים מזכים ואח ב

ראינו שלפי רבי יונתן בתורה נאמר ג' פעמים אלהים, אלא שהראשון לא מלמד את מספר הדיינים דאין דורשין  

וד אחד. ומקור הדין מדברי רבי אליעזר בנו של  עתחילות, ונותרו שניים, אלא שאין בי"ד שקול מוסיפין עליהן  

עשה לך בי"ד נוטה". הגמרא מקשה כיצד   -מרהומר לנטות אחרי רבים להטות? התורה אריה"ג: "מה תלמוד ל

חולק על כך רבי יאשיה, ועונה שיסבור כרבי יהודה שרואים שסובר שבסנהדרין אין דין של בי"ד נוטה, שכן  

דה שכן  דיינים שזהו מספר זוגי. ואומרת הגמרא שרבי יאשיה עדיף מרבי יהו  םאומר שסנהדרין מורכת משבעי

שצריך בי"ד נוטה )שכן מצריך חמשה דיינים מטעם זה(, ורבי יאשיה גם בדיני    רבי יהודה מודה בדיני ממונות

ודה מממונות אינו מצריך דבר זה. ואת הפסוק של 'לנטות' מוקים לה בדיני נפשות. כלומר שבענייני נפשות  

 שבעינן בי"ד נוטה. 

 וממשיכה הגמרא:

זכאי. שנים אומרים חייב ואחד    -אומר חייב  א הא דתנן: שנים אומרים זכאי, ואחד  "אבל בדיני ממונות לא? אל

אפילו תימא רבי יאשיה, מייתי לה בקל וחומר מדיני נפשות.   -חייב. נימא דלא כרבי יאשיה!    -אומר זכאי  

 לא כל שכן?".  -רחמנא: זיל בתר רובא, דיני ממונות  רומה דיני נפשות דחמירי, אמ

 
לו תוקף של בית דין ולתוס'   ן איןלפו"ר הדבר צ"ע, שכן כבר כתבנו לעיל שמכמה מקומות מוכח שלרש"י יחיד מומחה הד  7

דין נקרא אלהים. ואפשר כן, וצ"ב שכאן לכאורה רואים שלרש"י כל אחד מהדיינים נקרא 'אלהים' משא"כ לתוס' רק בית ה
ם דיין אחד נקרא 'אלהים' ובכל זאת דרשה התורה שלשה, ורואים א"כ לומר שהיא גופא הראיה לשיטתם. לפי רש"י ג

שה אחת עם שם בית הדין, וממילא ניתן לומר שהיכן שויתרנו עליה אין זה אומר שיש  ה דרישהדרישה של שלשה אינ
כאשר   "כ לתוס' כל הצורך בשלשה הוא רק כדי להגיע לשם 'בית דין' וממילא ליחיד הדן את אותו כח שיש לשלשה. משא

מיתך' )או מצד תקנת חז"ל(,  פוט עישנה דרך אחרת להגיע לכך סגי בהכי, וע"כ יחיד מומחה שאמרה עליו תורה 'בצדק תש
ית דין וע"כ אם יש לתוס' הצורך בשלשה הוא לקבל הגדרה של ב  -יש לו כח של בית דין כמו לשלשה מן התורה. בקצרה

כי פחות מצויה טעות, או שיש    -בשלשה מה"ת הוא צורך אחר )אוליהגדרה זו מסיבה אחרת סגי בהכי, ולרש"י הצורך  
 בר זה לעולם לא ניתן להשיג באמצעות אחד גם אם מותר לו לדון ונחשב 'בי"ד'. (, ודיותר זוויות של הסתכלות
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צינו שבדיני ממונות אם שניים מזכים ואחד מחייב  לכאורה רבי יאשיה לא מסתדר עם הא דמהגמרא מקשה ש

אנו מחייבים. ולכאורה לפי רבי יאשיה הדין היה    -אם שניים מחייבים ואחד מזכה  -מזכים את הנידון ולהפך

א בעי בית  הדיינים יאמרו אותו דבר. וצ"ב מדוע חשבה הגמרא שאם רבי יאשיה ל  לצריך להיות שנצטרך שכ

ילך  שלא  גם  מוכח  נוטה  להיערך   דין  נצטרך  לא  אך  הרוב  אחר  שנלך  לומר  היה  ניתן  לכאורה  רובא?  בתר 

 ל לאפשרות של שוויון בין המזכים למחייבים וע"כ לא נצריך בית דין נוטה. לדוגמא אם יהיו שני דיינים יכו

ז מצד  יאשיה  רבי  מצריך  לא  וע"כ  זהה  פסק  יפסקו  ששניהם  מצב  שמפורש להיות  מה  מצד  )אלא  שלשה  ה 

לדעתו ג' פעמים 'אלהים'(. צ"ב, א"כ, מדוע היה פשוט לגמרא שלרבי יאשיה אין ללכת אחר הרוב בפסוקים  

 בדיני ממונות אם אינו מצריך בי"ד נוטה.

דאי    -א על רבי יאשיה. זו לשון רש"י: "לימא דלא כרבי יאשיהר ומצינו שני פירושים בראשונים לשאלת הגמ

לא משום נוטה צריך שתהא דעת שלשתן שוה". כלומר, מבאר יאשיה כיון דשלישי מקראי יליף להו וכרבי  

רש"י שבשלמא לרבי יונתן לא מפורש בפסוק שבעי' ג' דיינים, אלא רק שניים, ואנן ידעינן דבעי' ג' מצד שאין  

שמפורש בפסוק שבעינן ג'    ל, א"כ בודאי שלא כולם צריכים לומר אותו דבר. אבל לפי רבי יאשיהובית דין שק

 יש מקום לומר שכולם יצטרכו לומר אותו דבר. דיינים א"כ 

וצ"ב מדוע הו"א שכולם יצטרכו לומר אותו דבר, וכי לית ליה לרבי יאשיה הא דהולכים בממון אחר הרוב? ואין  

בתורה הולכים אצלו בממון אחר הרוב, שאם כן לא היה לו לפרש מצד שמפורש    לומר שלרש"י הו"א שלא

מניין שהולכים לפיו בממון אחר הרוב. אלא מוכח מכאן שלרש"י   -את השאלהשבעינן ג' אלא היה צריך לנסח 

פשוט שלרבי יאשיה הולכים בממון אחר הרוב, אלא שהוקשה לו שגם אם בעלמא הולכים בממון אחר הרוב,  

היה לנו להצריך ג' שיפסקו אותו אן לא היה לנו ללכת אחר הרוב כיון שמפורש בתורה מניין הדיינים וכמ"מ  

 בפועל! דבר 

עוד צ"ב דלפי זה לא מובנת תשובת הגמרא, שהגמרא עונה שגם לפי רבי יאשיה לא צריך שכל השלשה יאמרו 

מדיני נפשות, ומה דיני נפשות דחמירי    דבר אחד בפסק הדין ואזלינן בתר רובא, וזאת אנו יודעים בקל וחומר 

 יני ממונות דקילי לא כל שכן? בכל זאת אזלינן בתר רובא, ד

יודעים בודאי שהולכים בדיני ממונות בתר רובא, וכפי שכבר הוכחנו. וצ"ב מ הי תשובת הגמרא, שהרי אנו 

אם יצוייר שישבו    ה ונפקא מינה לדוגמא, שפשוט לכאורה לגמרא )אליבא דהסבר רש"י( שגם לפי רבי יאשי

לא קשיא ולא הוצרכנו כו ושניים חייבו, פשיטא שנזכה וע"כ  חמשה דיינים לדון דיני ממונות, ומתוכם שלשה זי

ללמוד דבר זה באופן מיוחד בק"ו מדיני נפשות, שכן אנו יודעים שאזלינן בתר רובא, וכמו"כ יש כאן שלשה  

אלהים שאומרים אותו דבר. א"כ לא הוצרכנו ללמוד   דיינים שמזכים ואנו עומדים בדרישת התורה שיש ג'

 . שאזלינן בתר רובא

שהיתה הו"א )משום מה( שבאופן מיוחד הגם שאזלינן בתר רובא צריך מצד  א"כ מה שהוצרכנו ללמוד הוא  

סדרי בית הדין שלפחות שלשה דיינים יאמרו אותו דבר בכדי שנוכל לפסוק לפיהם, כיון שמפורש בתורה 

ינו קיים? הרי שאני התם ינים. א"כ, כיצד ויתרנו על צורך זה מצד דיני שבדיני נפשות הוא אי שצריך שלשה ד

עדה שופטת )כלומר מחייבת(   -מקור להא דבעינן כ"ג בדינ נפשות הוא מאחר שנאמר פעמיים 'עדה'שכל ה

פי שניים, שלא כמו   ועדה מצלת )מזכה(, ואין בי"ד וע"כ מוסיפין והגענו לכ"ג כי הטייה לרעה צריכה להיות על

עינן שכל בית הדין יגידו  א"כ מפורש בכל חשבון זה שלא בהטייה לטובה )חשבון זה מפורש במשנה בדף ב.(.  

יש לומר  דבר אחד, אלא יש עדה שופטת ועדה מצלת, וע"כ בזה סגי שי"ב מזכים בכדי שנוכל לזכות. אבל 

 שבדיני ממונות לא סגי בהכי? 

 א שני פירושים, אחד הפירוש כרש"י, והשני פירוש נוסף: יובאמת יעויין ביד רמה שהב
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י ואחד אומר חייב זכאי שנים אומרים חייב ואחד אומר זכאי חייב אלא הא דתנן שנים אומרים זכא  "ומקשי' תו

לימא דלא כר' יאשיה דאי ר' יאשיה כיון דמקראי נפקא ליה דבעינן תלתא ולאו משום דלהוי בית דין נוטה  

זל בתר רובא כיון דקולא  ומפרקינן אפילו תימא ר' יאשיה לענין מי  כולהו לזכותא או לחיובא ודמודבעינן עד  

ליף לה בקל וחומר מדיני נפשות ומה דיני נפשות דחמירי אקיל בהו רחמנא למיזל בתר רובא דיני ממונות  הוא י

 ל להחמיר עליו.קדקילי לא כל שכן אבל לענין אצרוכי ב"ד נוטה חומרא הוא ואין למדין מן החמור ל

נן למיזל בתר רובא א דאחרי רבים להטות הוא דילפיפיר' אחרי' לימא השתא דלא כרבי יאשיה דכיון דמקר

וקא מוקי ליה ר' יאשיה בדיני נפשות אבל בדיני ממונות לא מכלל דסבירא ליה דבדיני ממונות לא אזלינן בתר  

 רובא דמהיכא תיתי ליה אלא הא דתנן כו'".

דת היא מהפסוק 'לנטות שיש הו"א שכיון שכל המקור של הליכה אחר הרוב נלמ  8לומד היד רמ"ה  בפירוש השני 

בים להטות', א"כ כיון שלמד רבי יאשיה שפסוק זה מדבר רק בדיני נפשות, ולהכי לא הצריך בדיני  אחרי ר 

גמרא שלגבי דבר זה הממונות בי"ד נוטה, מניין לו הדין שבדיני ממונות אזלינן בתר רובא? ועל זה באה תשובת  

ל הדיינים יאמרו אותו דבר,  אזלינן בתר רובא ולא בעי' שכאת החלק הקל, ש   -ישנו ק"ו מדיני נפשות. כלומר 

שבעינן בי"ד נוטה, לא צריך ללמוד מדיני נפשות, שזוהי   -יש ללמוד מדיני נפשות. אבל את צד החומרא שבזה

 . חומרא ולא קולא, ודיני ממונות קילי מדיני נפשות

ומד שלפי רבי יאשיה הא דהולכים  ונראה שגם תוס' מודה להסבר זה של היד רמ"ה במהלך הגמרא. תוס' ל

בממון אחר הרוב מקורו הוא בקל וחומר מדיני נפשות, ודבר זה מבואר בסוגיין לדעתו. ההוכחה שכך תוס' 

ב צ"ב מדוע לא נלמד דבר ור דלפי שמואל שאין הולכים בממון אחר ה  )ד"ה דיני ממונות( לומד היא מהא דמקשה  

בק"ו. והנה תוס' מנסח את השאלה באופן שמוכח ממנו שלפי רבי    זה בקל וחומר מדיני נפשות כדילפינן הכא

יאשיה זהו המקור להא דאזלינן בתר רובא, וע"כ מקשה דאם כך גם לפי שמואל אנו אמורים לומר כן ואין לומר 

ושמואל עסק ברובא דליתא קמן וכו' עיי"ש כדברי התוס'.   ןמ שסוגיין שעוסקת בק"ו הוא רק ברובא דאיתא ק

וס' שתשובת הגמרא שילפינן בק"ו היינו את הנקודה שאזלינן בממון בתר רובא, ובלא הק"ו לא ידעינן  מבואר בת

 נקודה זו אלא היינו חושבים שרק בדיני נפשות אזלינן בתר רובא ובדיני ממונות לא. 

סוק  י שאזלינן בממון בתר רובא, ואפשר שזאת מאחר שלפיו פשוט שעצם הפאדלפי רש"י, כפי שכבר כתבנו, בו

המלמד שהולכים בממון אחר הרוב עוסק גם בדיני ממונות, אלא שלדעתו התוספת של הפסוק שמלמדת שכיון  

שהולכים בתר רובא ממילא צריך לדאוג שיהיה בי"ד נוטה, דבר זה נכון רק בדיני נפשות, אבל בדיני ממונות 

גמרא שכל השלשה יהיו צריכים  ין זה, והא דבעי' שלשה הוא כי שלשה כתיבי בקרא. וממילא הקשתה הד  אין 

 לומר אותו דבר.

אלא שצ"ב כנ"ל בתרתי על רש"י: א. מהי ההו"א שכיון שכל השלשה כתיבי בפרשה יצטרכו כולם לומר אותו 

בדיני נפשות שמפורש בתורה שלא כל   י נדבר הרי אלזינן בתר רובא גם בדיני ממונות. ב. מהו הק"ו, הרי שא

 ר. הדיינים צריכים לומר אותו דב

 

 הסבר מהלך הגמרא אליבא דרש"י 

אין   בפרשה  הכתובים  ה'אלהים'  שג'  היא  רש"י  שיטת  שראינו  כפי  לטעמיה.  בזה  אזיל  שרש"י  לבאר  ונראה 

בתור  מפורש  כאשר  דיינים.  לשלשה  ללכת  שיש  בתורה  שמפורש  אלא  ריבוי  רק  ללכת   המשמעותם  שיש 

ר. אם הדבר רק היה נלמד מריבוי היה מקום לומר לשלשה דיינים יש מקום לומר שכולם צריכים לומר אותו דב

שכל השלשה ביחד מוגדרים כבי"ד, אבל אין צריך שכולם יאמרו אותו דבר, אבל כיון שמפורש בתורה שצריך  

 
 רינו דיון נוסף בשיטת הר"ן. וכ"כ בחידושי הר"ן. ועיין לקמן בסוף דב 8
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ר שהגם שבדרך כלל אזלינן בתר רובא גם מוללכת אחרי דיין ועוד דיין ועוד דיין יש מקום והו"א אמיתית ל

 ד סדרי בית הדין יש צורך שכולם יפסקו אותו דבר.בדיני ממונות, בכל זאת מצ

וסיעתא לדבר היא כפי שהבאנו לעיל שגבי שומת קרקעות שמפורש בתורה שבעינן י' כהנים )כלומר אנשים(  

שהסיבה היא    )במגילה כג. עיין הערה לעיל( י אבן  ר וסגי בי' ואין דין של בי"ד נוטה וכפי שטען הרשב"א. וטוען הט

ש בתורה מניין הדיינים ואינו נלמד רק מריבוי משמעות הדבר היא שכולם צריכים לומר מאחר שכאשר מפור 

יש צורך שעשרה אנשים יאמרו שומה זהה בכדי שנוכל לפסוק ולהחליט שזהו ערך הקרקע    -אותו דבר. דהיינו

 ונת הרשב"א ששומא אינה דין(. וכ)והסברנו שאפשר שזו גופא 

שכן יש לומר שגם כאן יש ללכת אחר הרוב, כגון אם    -יכה אחר הרובונבאר, אין בדבר כל סתירה לדין הל

נתכנסו ט"ו אנשים לשום קרקע, ומתוכם עשרה אמרו דבר אחד וחמשה דבר אחר, שלכאורה יש לי בזה דעות  

פשוט שגם לטורי אבן שחידש שבשומת קרקעות בעינן    האלכאן ולכאן, א"כ מניין שנפסוק כמו העשרה? ונר 

תו דבר, כאן נוכל לפסוק לפיהם הגם שחמשה אומרים שומה אחרת, והיינו טעמא שגם בזה עשרה שיאמרו או

נוסף מצד סדרי השומא, שכיון שמפורש בתורה עשרה אנשים לגבי   הולכים אחר הרוב. אלא שיש בזה דין 

 מרו אותה שומה!אי שומא כוונתה שעשרת אנשים אלו  

שאלת הגמרא דידן גופא, והיינו שלמד כנ"ל ששאלת הגמרא ויעויין שם בטורי אבן שהביא כמקור להבנה זו את  

לא מצד שלא ידעינן שבממון אזלינן בתר רובא, אלא דהגם שאזלינן בתר רובא מ"מ היכן שהתורה   -היא כרש"י

ד סדרי הדין. נמצא לסיכום דלפי רש"י קושיית הגמרא צמ דרשה להדיא ג' דיינים בעינן שכולם יחייבו או יזכו 

 אשיה היא שכיון שמפורש בקרא דבעינן שלשה יש מקום לומר שכולם יצטרכו לחייב או לזכות.אליבא דרבי י 

אלא שאכתי צ"ב מהי תשובת הגמרא: יש ללמוד בקל וחומר מדיני נפשות שאזלינן בתר רובא, והקשנו ששאני  

ה מצלת. ורך שכל הדיינים יאמרו דבר אחד שהרי מפורש שישנה עדה שופטת ועדצ  דיני נפשות שבאמת אין 

ונראה לומר ששאלת הגמרא יצאה מתוך נקודת הנחה שבעינן את מספר הדיינים בפסק הדין, ותשובת הגמרא 

אם בדיני נפשות הפסק לא צריך לצאת מכל הדיינים שנשאו ונתנו בדין, כל שכן שבדיני    -שישנו קל וחומר 

 ות הפסק לא צריך לצאת מכל אלו שנשאו ונתנו בדין. נוממ

שהקשנו שצריך שכל הג' יאמרו דבר אחד מצד ששלשתם מפורשים בקרא יצא מתוך נקודת ונבאר: כל מה  

המשא    -האחד  - הנחה שהתורה מתייחסת לפסק הדין. אבל לעולם יש לומר שישנם שני שלבים במהלך הדין

החלת הדין על הנידון. בשאלה חשבנו שכיון שכתוב   - רה זה. והשניקמומתן עד ההגעה למסקנה מהי ההלכה ב

תורה ג' דיינים, ממילא לא רק במשא ומתן בעינן ג' דיינים אלא גם בפסק הדין. ועל זה אמרה הגמרא שיש קל  ב

 ם דאי בדיני נפשות לא כל מי שנשא ונתן צריך לפסוק את הדין כל שכן שיש לומר כן בדיני ממונות. והג  -וחומר

כך גם בדינ ממונות שכן גם שם לא    שבדיני נפשות מפורש שלא כולם צריכים לומר אותו דבר מ"מ יש לומר 

 מפורש שכולם צריכים לומר אותו דבר להלכה, אלא רק צריכים שלשה במשא ומתן. 

נו  ייכלומר, הקל וחומר חידש האי עניין גופא שמוכרחים לומר שלא יכול להיות שמה שדרשה תורה ג' דיינים ה

ין זה נצרך לפסק הדין, וממילא בהכרח שגם  לפסק הדין, שכן גם מה שדרשה התורה כ"ג דיינים בדיני נפשות א

מה שדרשה התורה ג' דיינים בדיני ממונות, הגם שבאמת כיון שמפורשים בקרא צריך להדיא את כולם, היינו  

הפסק הלכה יצא מכולם בשווה, ש  רק שצריך שיהיו שלשה שנושאים ונותנים בדבר, אבל בודאי שאין צריך

ב )עיי"ש בטורי אבן שהסביר שהא דלא אמרינן האי ק"ו גופא כדי ללמד וממילא סגי ששניים יזכו והאחד יחיי

שגם הדרישה של התורה עשרה אנשים לגבי שומת קרקעות נימא שלא כולם צריכים לומר דבר אחד אלא רק  

מאח רובם,  ע"י  לצאת  יכול  ההלכה  פסק  אבל  שחמור    ר לדון  לומר  ויש  הקדש  גבי  היא  קרקעות  ששומת 

 מנפשות(. 
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למד הולכים  נמצאנו  שאין  שהו"א  הוא  הגמרא  מהלך  ותוס',  רמ"ה  ביד  השני  דהפירוש  דאליבא  לסיכום,  ים 

בממון אחר הרוב, וקמ"ל הק"ו שגם בזה הולכים אחר הרוב. ולרש"י ידעינן שאזלינן בתר רובא אבל חשבנו  

ול להיות ך שיהיו שלשה דיינים שיפסקו דבר אחד, ועל זה השמיע הק"ו שלא יכר ושכחלק מסדרי הדין יש צ

שדרישת התורה היא שכל השלשה שנחשבים דיינים ונושאים ונותנים בדבר יצטרכו לומר אותו דבר בשביל  

 שנוכל לפסוק את הדין. 

בפרשה, היינו שלשה   םוכפי שהסברנו, דברי רש"י הם לשיטתו בפירוש דברי רבי יאשיה שג' 'אלהים' הכתובי

שכולם יצטרכו לומר אותו דבר. ולא מצד שאין הולכים אחר   דיינים, וכיון שמפורש בתורה המספר ישנה הו"א 

 .9הרוב אלא מצד סדרי הדין הנדרשים

 

 האם בית הדין הם יחידה אחת או שלשה דיינים? 

י רש"י נראה שהמושג של הליכה פונראה לומר לפי זה שהמחלוקות קשורות גם אחת לשניה מבחינה עניינית. ל

ך כל הדיינים בכדי להוציא את הדין על כנו. אין לנו צורך בפועל שכל אחר הרוב משמעותו שדי לנו ברוב מתו

הדיינים יאמרו אותו דבר לשם פסק הדין. אם באמת היחס היה שע"י ההליכה אחר הרוב כאילו כל הדיינים  

ללמוד בק"ו מדיני נפשות, שהרי גם שם הפסק יוצא בסופו של    םמזכים או מחייבים לכאורה לא היינו יכולי

ל הדיינים, אלא שלא כולם במשא ומתן אמרו דבר אחד. וא"כ לא ניתן להוריד את הרף של הדרישה  דבר מכ

בדיני ממונות מהצורך שכל הדיינים יאמרו דבר אחד, שכן גם בדיני נפשות יש צורך זה והשאלה היא איך להגיע  

, אלא צריך שבפועל כולם נפשות אפשר להגיע אליו ע"י ההליכה אחרי הרוב, ובדיני ממונות לא  יאליו, שבדינ 

 יאמרו אותו דבר במסקנתם ההלכתית. 

רק אם נבין שלפי רש"י למעשה אין דרישה שנוציא את הפסק מכל הדיינים שייך ללמוד דבר זה בק"ו, שבניגוד 

הדיינים יוציאו את הפסק, למסקנה אין זה נכון ולמדנו   ללמה שחשבנו בהו"א שבדיני ממונות יש להצריך שכ

 ו. דבר זה בק"

ויש לומר שעל נקודה זו גופא חולק התוס' ולדעתו גם בדיני נפשות בסופו של דבר פסק הדין יוצא במשותף 

זו בק"ו מדיני   נקודה  שייך ללמוד  שלא  שייכים לפסק הדין. ממילא לפיו אפשר  והם כולם  ע"י כל הדיינים 

ל מי שהיה במשא ומתן צריך גם שכן לפיו גם בדיני נפשות יש צורך בפסק אחיד ע"י כל הדיינים, וכ  תנפשו

להוציא את פסק הדין. כל השאלה מבחינת התוס' היא מניין שאפשר להשתמש בדרך של 'הליכה אחר הרוב' 

 בדיני ממונות בכדי להוציא את פסק הדין מכולם. 

ך את כל הדיינים הפסק הדין. לפי התוס' הק"ו מלמד שע"י ההליכה  יצר לפי רש"י הק"ו מלמד שלא    -בקצרה

 ר הרוב נחשב שיש לנו את כל הדיינים בפסק הדין. אח

ועל נקודה זו יש לומר שאזלי לטעמייהו, שלפי תוס' הלימוד מהתורה לגבי מספר הדיינים הוא בדרך של לימוד, 

מונפק' ע"י בית הדין. כמה דיינים מוגדרים כבי"ד?  'ק  אבל בתורה באמת מופיע הצורך ללכת ל'בית הדין', והפס

רש"י אפשר שאין בשלשה מושג של 'בי"ד', אלא דרישה נוספת עקרונית של התורה ללכת שלשה. אבל לפי  

לשלשה דיינים, דיין ועוד דיין ועוד דיין. ממילא כאשר עולה ששניים חייבו ואחד זיכה, אין זה נכון לומר ש'בית  

 פסק הדין. ת הדין זיכה'. אלא שני דיינים חייבו/זיכו, וזה מספיק לנו בשביל י'בהדין חייב' או 

 
וש הוא שהיתה הו"א שרק כאשר שלשה אומרים אותו דבר ניתן לומר שהם אכן ואפשר לבאר כפי שכבר הזכרנו שהפיר  9

הצורך   -שהתורה לא סמכה על שניים בלבד אלא הצריכה ששלשה יאמרו בסברא אותו דין. כלומרלומר  צודקים אבל יש 
שלשה    סמכות ומעמד של 'בית דין' כפי שהסבירו התוס', אלא רק כאשר שאלת  בשלשה הוא לא מצד שרק לשלשה יש 

וק אותו דין. ולמסקנת הגמרא  ם לפסוכולם אמרו אותו דבר זהו סימן לכך שהדין הוא דין אמת, וע"כ חשבנו שכולם צריכי
אמת כי משלשה  יש לומר שהצורך בשלשה הוא שרק כאשר יש שלשה שנושאים ונותנים בדבר אנו יודעים שיצא דין  

 הדיינים אמרו דבר אחד זהו סימן לכך שהדין דין אמת.עולים כמה צדדים לכאן ולכאן ואם בסופו של דבר רוב 
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ונבאר יותר, שידועים דברי ר' חיים שהאופן של הליכה אחרי הרוב בדיינים כולל גם את המושג של 'ביטול  

 ברוב'. והיינו לא רק שהכרעת ההלכה בשאלה ההלכתית נקבעת לפי רוב הדעות, אלא שגם בסופו של דבר

יינים זיכו, הדבר מוכיח שישנו מושג ון שהפסק יוצא מכל בית הדין, ואנו מזכים )לדוגמא( הגם שלא כל הדיכ

של 'ביטול ברוב'. והיינו שאנו מתייחסים לדיינים שחייבו כאילו הם זיכו, שכאשר ישנה הסתכלות כוללת על  

י באמת חייב, מ"מ הגם שהם חלק  טפר בית הדין אנו אומרים בזה ש'כל בית הדין זיכה', הגם שמספר דיינים  

 ית היא שבית הדין זיכה. מבית הדין נכון לומר שהתמונה הכלל

, כיצד שמואל הסובר  )ג: ד"ה דיני( ששואלים את שאלת התוס' בסוגיין  )כז.( כך מסביר הוא את דברי התוס' בב"ק 

י ממונות לכל דיני ממונות נדישאין הולכים בממון אחר הרוב אינו לומד מהעובדה שבבי"ד הולכים אחר הרוב ב

ני דיינים דמיעוט דידהו חשיב כמי שאינו. והביאור לפי הגר"ח הוא ברובא דליתא קמן. תוס' בב"ק עונים ששא 

שבדיינים ישנו חידוש של התורה שהם 'תערובת', וישנה הסתכלות אחת על כל הדיינים ולא על כל דיין שעומד 

נים אמרו דבר אחד, והיינו שיש כאן ביטול ברוב. ממילא לא נזקקים  ידילעצמו, וע"כ בכה"ג יוצא שכביכול כל ה

אנו לחלק השני של הדין של הליכה אחר הרוב שמשמעותה שגם במצב שאין תערובת, והמיעוט כן קיים, נלך 

 .10בתר הרוב, וע"כ סובר שמואל שאין ללמוד מדיינים להליכה אחר הרוב בשאר דברים 

עולה   זה  שהסבר  לומר  ישות אחת   אדוק ונראה  כלומר  כ'בי"ד',  לשלשה  מתייחסים  שאכן  התוס'  דברי  לפי 

פסק הדין צריך לצאת ממנה, וממילא נכון לומר שיש כאן תערובת שע"י רוב הדעות בתוכה נוצרת תמונה ש

אחת שעל ידה אנו מוציאים את פסק הדין. משא"כ לתפיסת רש"י, שיש כאן 'דיין' ועוד 'דיין' ועוד 'דיין', ישנה  

כת כאן בתר רובא, שכן אין כאן  שכל הדיינים יצטרכו לומר אותו דבר ואין אנו יכולים לומר שיש לל  אהו"

תערובת שיוצרת תמונה אחת, אלא כל דיין עומד לעצמו. ואכן לפיו נראה שהחידוש שהתחדש בעקבות הק"ו  

 ולא שלשה.  11הוא שיש כאן שני דיינים שעל פיהם אני פוסק את הדין 

 

 ד את סדרי הדין ולא דין רובמו מללכו"ע הק" 

דב רש"י,  של  הסברו  על  קשה  אכתי  ממונות, והנה  בדיני  רובא  בתר  שאזלינן  מנין  הוא  שהדיון  נראה  גמרא 

כמפורש בלשון הגמרא, בעוד שלפי דברינו נקודה זו דוקא היתה פשוטה לרש"י, וכל מה שרצינו ללמוד הוא 

 רק את סדרי הדין הנדרשים. 

בדיני ממונות נה שישנה הו"א אליבא דרבי יאשיה שלא נדע דין של הליכה אחר הרוב  בם להונראה להוכיח שג

ר"ן ותוס'(, שאין הכוונה בהכרח שכל מה שלמדנו הוא רק    -וזהו מה שאנו לומדים בק"ו מדיני נפשות )כלומר 

ורק מתוך   ן בדי  את דין ההליכה אחרי הרוב. נראה להוכיח שקודם כל למדנו בק"ו את צורת סדרי הדין הנדרשת 

 כך למדנו את דין הליכה אחר הרוב הרגילה.

 
הת  10 בהסבר  להאריך  המקום  כאן  בקונטרס אין  בזה  ועיין  בב"ק,  התוס'  לדברי  הנוספים  הפוסקים  ובהסברי  דידן  וס' 

 ד רבים. הספקות )ו, ו( ובשער"י )שער ג פרק א ופרק ג( ועו
ביר ר' היינו שניים, כיון שמצאנו ששניים נקראו בית דין. ומסועיין גיטין )לב:( לגבי דברי רב נחמן שגט מבטלו בב"ד    11

י כלל יח אות ו( דהיינו מאחר שהדין אמנם מתחיל בשלשה ונגמר אפילו ע"י שנים. -ערכת ביוסף ענגיל )בית האוצר מ
די מושג של הליכה אחרי הרוב בדיינים משמעותו שסגי לן בשיטת הרוב בכומבואר לכאורה כהסברנו בשיטת רש"י שה

סביר שבהכי פליגי(. דאילו  רב נחמן ורב ששת, אמנם עיי"ש שמ לפסוק את ההלכה )ודוחק לומר שבזה גופא נחלקו התם  
וציא פסק דין  לפי הסבר הגר"ח בתוס' בב"ק שלפי הסברנו עולה כשיטת התוס' בסוגיין דיש מעמד של 'בי"ד' שצריך לה

ק הדין  ני ויש כאן מושג של ביטול ברוב, א"כ בסופו של דבר פסוהוא יוצא מכל בית הדין כולל המיעוט שהכריע לצד הש
לומר ששניים נקראים כבר בי"ד )דיון נוסף ששייך לכאן הוא גם בשיטת רבי יונתן, האם הדיין    יוצא מכל השלשה ולא נכון

אכ"מ, עיין בר"ן  שקול גורם לכך ששניים אינם נחשבים בי"ד, ודנו בכך לעיל בהערה ו  הנוסף הנצרך בכדי שלא יהיה בי"ד
מהר"מ חביב שהמיעוט צריך לבטל דעתו,    ונטרס הספקות )שהוזכר לעיל( בשם ובריטב"א בגיטין שם(. כמו"כ עיין בק 

 הנ"ל. לחזור בו ולפסוק להדיא כדעת הרוב וגם דבריו לכאורה אינם עולים בקנה אחד עם הריטב"א
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ת דיון הגמרא כמו הפירוש הנוסף ביד רמ"ה שלרבי יאשיה צריך מקור לעצם דין הליכה אחרי הר"ן מסביר א

 הרוב. והק"ו מחדש לנו שיש ללכת אחר הרוב בדיני ממונות. ומקשה ע"כ הר"ן: 

ה בדיני נפשות בעינן שנים מחייבין על המזכאין ה"נ ניבעי  מון ו"וא"ת א"כ נימא דיו לבא מן הדין להיות כנד

מכריעים שנים. וכ"ת מדיני נפשות לזכות קא מייתי לה שמכריעין ע"פ א' א"כ אזיל ליה ק"ו דשאני  שיהיו ה

התם דמשום קולא דספק נפשות מכריעין ע"פ א'. י"ל דודאי מדיני נפשות לחובה הוא שלמדין שהולכין אחר  

ק בין זכות וחובה שמה  י נפשות לחובה ע"פ שנים ולזכות ע"פ א' אבל בדיני ממונות א"א לחל נשבדי הרוב אלא  

 שהוא זכות לזה הוא חוב לזה וכיון שלמדנו שנלך אחר הרוב א"ל לומר אלא שיהא הרוב ע"פ א'". 

ני דיינים. שעדיפות של  דאי ילפינן מדיני נפשות א"כ נימא 'דיו' ונלך אחרי הרוב רק כאשר יש בו    -הר"ן מקשה

ת כזו של 'חובה' מוחלטת בדיני ממונות כיון שכל  תשובתו היא שעקרונית כך אכן יש לעשות אלא שאין מציאו

 חובה לזה היא זכות לזה וממילא נוקטים כמו כללי ההליכה אחרי הרוב הרגילים. 

חר הרוב'. הרי  אין 'הליכה  והנה יש להקשות, דלכאורה פשוט שהדין שההכרעה לחובה על פי שניים אינה מד

ר רוב דיינים מחייבים, אלא שמסדרי הדין שהצריכה גם כאשר ישנה עדיפות של דיין אחד לחובה יש כאן כב

התורה שניים עודפים בכדי לחייב. כפי שראינו לשיטת הר"ן מה שלמדנו מדיני נפשות הוא שהולכים אחר 

 הרוב, א"כ מדוע להכניס גם פרט זה ללימוד?

הוא שואל רק    מו רואים שאין בדין זה הגבלה לעצם ההליכה אחרי הרוב, שכן בשאלתוצבר"ן ע  -כךיתירה מ

אה"נ מצד הכללים של הקל והחמור היינו אמורים באמת להגיע לדין מסויים    -מצד 'דיו'. 'דיו' משמעותו היא

לדין    ותאימים אותאלא שכיון שבסופו של דבר כל המקור שלנו הוא הדין החמור אנו מגבילים את הדין ומ

מניין בכלל שהולכים אחר הרוב של אחד?   -יו'החמור. א"כ כאן היה צריך לשאול יותר חזק מאשר הקושי של 'ד

 הרי לא נאמר דין כזה כלל בדיני נפשות?

מוכח מכאן שלמד שבאמת בדיני נפשות נאמרו שני שלבים, כנ"ל: א. עצם ההליכה אחר הרוב, שהיא אפילו  

הדין יש לייצר  ן לחובה. ב. לחובה לא די בהליכה אחרי הרוב רגילה, אלא מצד סדרי  ין לזכות ובע"י דיין אחד בי

 . 12ע"י שניים. ולכן קושייתו אינה שלמדנו דין לא נכון אלא מצד 'דין'  -הטייה יותר גדולה 

כאורה, אלא שאם כך יש להקשות על עצם קושייתו, שהרי כל מה שלמדנו מדיני נפשות אינו את סדרי הדין ל

דין ששהם   ובתוך  הרוב.  אחרי  הליכה  דין  את  למדנו  אלא  נפשות,  בדיני  נאמר   ונים  לא  הרוב  אחרי  הליכה 

 שהולכים רק אחרי רוב של שניים ולא אחרי רוב של אחד! 

שלמדנו מדיני נפשות בק"ו לדיני ממונות שהולכים אחרי הרוב, מ"מ באמת מה  שהגם  נראה שמוכח מכאן 

שות ה אחרי הרוב, אלא את סדרי הדין. כלומר, כמו שדרך הכרעת הדין בנפ כהדין של הלישלמדנו אינו את עצם  

היא על פי עודף של דיינים לצד אחד הכא נמי בדיני ממונות כך יש לעשות. לכן ישנה הו"א שמצד 'דיו' הכרעת  

 הדין לחובה תהיה שונה מהכרעת הדין לזכות. 

ות דחמירי אזלינן בתר רובא, כש"כ דיני ממונות שמה בדיני נפ לפי זה נראה לומר שלכו"ע לשון הגמרא בק"ו ש

שילפינן בצורה ישירה את דין הליכה אחר רוב אלא את סדרי הדיון בבית דין. כלומר, אם    דקילי, אין הכוונה

דיני נפשות דחמירי בכל זאת אין דרישה שתהיה הסכמה מוחלטת בכדי להוציא פסק דין, כל שכן שבדיני  

 גיע להסכמה מוחלטת בכדי לפסוק את הדין. השלא צריך ל  ממונות דקילי,

, ולפי  13וס' הוא, שלפי הר"ן ותוס' ממילא לומדים מכאן גם את דין ההליכה אחר הרובההבדל בין רש"י לר"ן והת

 אלא שלא ידענו אם נכון ליישם אותו כאן.   ,רש"י עצם דין ההליכה אחר הרוב כבר נודע לנו גם בדיני ממונות 

 
 כ"כ בשיעורי הגרש"ר )אות לט( עיי"ש עוד.  12
ההבדלים ם דין ההליכה אחרי הרוב )למרות  תוס' כן נראה שלמדו שבכוחו של הק"ו ללמד אותנו על עצאמנם בדעת ה  13

זו. ואפשר שרואים שכן למדו שהק"ו אינו מלמד על סדרי הדין   בין נפשות לממונות לפי תפיסתו של שמואל מבחינה 
 ה על דין ההליכה אחר הרוב. שהם זהים בכך שאין צורך בפסיקה אחידה, אלא הק"ו מלמד בצורה ישירשמתסבר 
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עוסק גם    אליבא דרבי יונתן הסובר שהפסוק עצמו של ל'נטות אחרי רבים להטות'  זה נראה שגם  לכאורה לפי

בדיני ממונות, נראה שאין זה רק שהפסוק מלמד שהולכים אחרי הרוב, אלא הוא מלמד גם את סדרי הדין  

שתה הגמרא הראויים בבית הדין שפסק הדין אינו צריך לצאת בהכרח מכל הנושאים ונותנים בדין. על זה הק 

 .ין לרבי יאשיה דבר זה, והשיבה שנקודה זו נלמדת בק"ו מדיני נפשותימנ

 

 סיכום 

נחלקו רש"י ותוס' האם דרך הלימוד של מספר הדיינים היא בכך שהתורה משמיעה לנו את מספר הדיינים  

 הדין. הדיין או בית  -בפשט הפסוקים או שהדבר נלמד בדרך של ריבוי. מהו המושג של 'אלהים'

דבר בעקבות הליכה   הסוגיא נובעת מזה הסתכלות שונה האם למדנו שכל ביה"ד אומרים אותו  הראנו שבהמשך 

 אחרי הרוב או שהתחדש שלא כל ביה"ד צריכים לפסוק וזהו גופא הלימוד בק"ו אליבא דרבי יאשיה. 

דהיינו    הכרעה הראויה בדין,עוד ראינו שלכו"ע הלימוד מדיני נפשות לדיני ממונות כולל את הלימוד על דרך ה

 דין. שאין צריך שהפסק יצא בצורה מוסכמת מכל הנושאים ונותנים ב


