
 

 

  ש מץ"ע המכון לחקר המשפט העברי, הפקולטה למשפטים, בירושלים האוניברסיטה העברית

ש צגלה למחקר בינתחומי "על ע-מרכז, ש בוכמן"הפקולטה למשפטים ע, אביב-אוניברסיטת תל

 של המשפט

 ש אסתר ורומי תיגר"התכנית למשפט עברי ע, הפקולטה למשפטים, אילן-אוניברסיטת בר

 

 

 למשפט עברי  ישישה אכנס צוב

 סדר דין אזרחימשפט עברי ו

 

 חוברת מקורות
 

 ה"התשע אלול כד-אלול כב

8202.9.5 - 6202.9.5 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חוברת מקורות זו נערכה בסיועו הרב של דביר פרנקפורטר

  



בר אילן אוניברסיטת 
הפקולטה למשפטים, 
התכנית למשפט עברי 
 ע״ש אסתר ורומי תיגר

אביב, -אוניברסיטת תל
הפקולטה למשפטים ע"ש 

על ע"ש צגלה -בוכמן, מרכז
למחקר בינתחומי של 

 המשפט

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 

למשפטים, המכון לחקר 
 *המשפט העברי ע"ש מץ

   
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 בתמיכת קרן המחקר ע"ש השופט משה זילברג ז"ל,   *
 והמכון למחקרי חקיקה ולמחקר השוואתי ע"ש סאקר.

 השישי הכנס צוב

 הרביעי
 וסדר דין אזרחימשפט עברי 

 , הרי ירושליםהמלון צוב

 
  שלישי-ראשוןימים 

  האלול תשע" כ"ד-כ"ב

 2015ספטמבר, ל 6-8

 
 

 :הוועדה המארגנת

 ופרופ' עמיחי רדזינר ד"ר בני פורת ,פרופ' אריה אדרעי

 א אדרעיפרופ אריה פרופ

 

 

 

 השתתפות מותנית ברישום מוקדם

 , המכון לחקר המשפט העבריאסתי דויטש :לפרטים

02-5882501 

 jewishlaw@savion.huji.ac.ilדוא"ל: 

 



אביב, -אוניברסיטת תל
הפקולטה למשפטים ע"ש 

על ע"ש צגלה -בוכמן, מרכז
למחקר בינתחומי של 

 המשפט

אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 
התכנית למשפט עברי 
 ע״ש אסתר ורומי תיגר

  

  
 

 
 

 תוכנית הכנס
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16:30 

17:00 

17:15-18:45 

 

 

 

 

 

 

18:45-20:00 

 

20:00-21:30 

 רישום וקבלה

 דיקני הפקולטות, דברי ברכה

 מושב פתיחה ע"ש השופט משה זילברג

 יו"ר: פרואר 'פיה אדרעה ,יפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

  השופט (בדימוס) אשר גרונינ ,סשיא בית המשפט העליון

 מנין ולאן? סדר הדין האזרחי,  

פרפו' (אמריטוס) אליאב שוחטמה ,ןפקולטה למשפטיה ,םאוניברסיטה העברית   

 מאפיינים מרכזיים: דין בבתי הדין הרבנייםהסדר 

 

 ארוחת ערב

 

 פאנל: מגמות בסדר דין אזרחי

ד"ר איתי ליפשיץ, המרכז האקדמי למשפט ועסקים, רמת גן מנחה:  

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, פרופ' איסי רוזן צבי  

הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב, פרופ' טליה פישר  

הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל אביב ד"ר שי נ. לביא,  

 

  

 

 

6.9.2015 

 

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 

טים, המכון לחקר למשפ
 המשפט העברי ע"ש מץ



אביב, -אוניברסיטת תל
הפקולטה למשפטים ע"ש 

על ע"ש צגלה -בוכמן, מרכז
למחקר בינתחומי של 

 המשפט

  

 

 

 תוכנית הכנס
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.2015 
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9:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-14:30 

 

14:30-18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  שיטות דיוניות: ראשוןמושב 

 למשפטים, אוניברסיטת תל אביבד"ר לוי יצחק קוה ,רפפקולטה יו"ר: 

 רקטור הקריה האקדמית אונו, דודי שוורץפרופ' 

 עליית התפיסה הניהולית בשיטה הדיונית בישראל

 לימוד משותף בקבוצות

 נתניה האקדמית המכללה למשפטים ביה״ס פרופ' יובל סיני,

 שיטות הדיון שבמשפט העברי בהשוואה לשיטות דיון מודרניות

 אביב תל אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה ד"ר שי ווזנר,

 ניתוח אנליטי של כללים דיונים

 

 ארוחת צהרים

 

 אתיקה של התדיינות: שנימושב 

  אוניברסיטת בר אילן, למשפטים הפקולטהחיים שפירא,  ד"ריו"ר: 

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביבפרופ' איסי רוזן צבי, 

 אתיקה של ההתדיינותהליך הגילוי המוקדם והשפעתו על 

 לימוד משותף בקבוצות

 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, ב חבהד"ר יעק

 תום לב בהתדיינות ובייעוץ המשפטי

 אוניברסיטת בר אילן ,ד"ר נעמה סט

 ם טרם הדיון, במהלכו ובהכרעת הדיןאתיקה של דייני

 

 

  

 

אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 
התכנית למשפט עברי 
 ע״ש אסתר ורומי תיגר

האוניברסיטה העברית 
 ירושלים, הפקולטה

למשפטים, המכון לחקר 
 המשפט העברי ע"ש מץ



אביב, -אוניברסיטת תל
הפקולטה למשפטים ע"ש 

על ע"ש צגלה -בוכמן, מרכז
למחקר בינתחומי של 

 המשפט

 

 

 

 תוכנית הכנס

  

האוניברסיטה העברית 
ירושלים, הפקולטה 

למשפטים, המכון לחקר 
 המשפט העברי ע"ש מץ

אוניברסיטת בר אילן 
הפקולטה למשפטים, 
התכנית למשפט עברי 
 ע״ש אסתר ורומי תיגר
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18:30-20:00 

 

 

 

 

 

 

20:00-21:30 

 

 

 ארוחת ערב לכבוד פרישתו מהוראה של פרופ' גדעון ליבזון

 פרופ' מרדכי עקיבא פרידמהח ,ןוג ללימודי התרבות העברית, אוניברסיטת תל אביב 

 דברי ברכה

 פרפו' (אמריטוס) גדעון ליבזוה ,ןפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

 הפרוצדורה בתורת הגאוניםדיני  

 

 

 פאנל: סדרי דין בבתי דין רבניים

 הפקולטה, העברי המשפט פי על אזרחי לסיוע מנהלת הקליניקה מנחה: ד"ר שפרה משלוב,

 אילן בר אוניברסיטת, למשפטים

 משתתפים:

 אביב תל האזורי הרבני הדין בית הרב שלמה שטסמן, אב

 גזית חמדה-ארץ לממונות הדין בבית הרב סיני לוי, דיין

 ישראל תקווה ; קרן"הוראה דרכי" הדין בבית ע פפר, דייןהרב יהוש

 

 

  

 

7.9.2015 

 



 תוכנית הכנס
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הליכים מקבילים: שלישימושב 

 יו"ר: ד"ר איילת ליבזוה ,ןפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית 

 הרצליה הבינתחומי המרכז, למשפטים רדזינר ספר בית פרופ' אלון קלמנט,

 השתקים בהליכים מקבילים

 לימוד משותף בקבוצות

 , המרכז האקדמי שערי משפט מיכאל בריסד"ר 

 כללי השתק במשפט העברי שדרה וחסרי חוליות: בעלי

 עו"ד  ,ד"ר איתמר מירון

 טענות סותרות בהליכים מקבילים

 

 ארוחת צהריים

 

 הסכמות דיוניות: רביעימושב 

 פרועמ 'פיחי רדזינר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילןיו"ר: 

 אביב תל אוניברסיטת, למשפטים הפקולטה ,פרופ' טליה פישר

  שיקולים בעד ונגד –הסכמות דיוניות כחלופה לפתרונות קצה 

 לימוד משותף בקבוצות

 רמת גן, המרכז האקדמי למשפט ועסקיםד"ר איתי ליפשיץ, 

 יבין פרטי למוסד–הסכמות דיוניות 

 

 : טקטיקות של שופטיםסיוםהרצאת 

 אילן-ברראש בית המדרש של המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת  ,טרהרב שבתי רפפו

 של שופט לחילוץ האמת ותמניפולצי

 

9:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-14:00 

 

14:00-17:30 

 

 

 

 

 

 

 

17:30-18:30 
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 תוכן עניינים

 

 12 .......................................................... דיוניות שיטות :ראשון מושב

 11 ........................................... דיוניים וערכים האזרחי השיפוטי ההליך מטרות. א

 11 ............................................................................................ א, י שבת, בבלי. 2

 11 .................................................................. קמח סימן, ב חלק, א"הרשב ת"שו. 1

 11 ........................................................................ א, כא סנהדרין הלכות, ם"רמב. 3

 11 .................................................................. (וינה יד כתב) א סנהדרין, תוספתא. 4

 13 ...................מח' עמ, (ב"תשנ ירושלים, שילת מהדורת) למשנה ם"הרמב הקדמות. 5

 13 ................................................................................. רלד סימן, ש"ריב ת"שו. 6

 13 ......................................................................................... להרחבה מקורות

 13 ............................................................... קע סימן, ג חלק, מלכיאל דברי ת"שו. 7

 13 ..................................................................... ב-א, כד סנהדרין הלכות, ם"רמב. 8

 14 ......... (א, שכח דף, מ"תש ירושלים) ט סימן, משפט חושן, מוהליבר ש"מהר ת"שו. 9

 14 ......................................................... הדין בעלי בטענות השופט מעורבות. ב

 14 .......................... "הדיינים כעורכי עצמך תעש אל" – דין עורך-דין בעל-דיין יחסי. 2

 14 ........................................................................................ח, א אבות, משנה. 21

 15 ........................................ (שילת הרב מהדורת) שם, למשנה ם"הרמב פירוש. 21.2

 15 ................................................................................... "(ערך)" השלם ערוך. 22

 15 ......................................................................................... להרחבה מקורות

 15 ................................................................... רצ סימן, משפט חושן, יוסף בית. 21

 16 ..................................................................................... ב, נב כתובות, בבלי. 23

 16 ....................................................... "לאלם פיך פתח" מכח הדין בית של סעד. 1

 16 ................................................................. ח הלכה, ג פרק סנהדרין, ירושלמי. 24
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 16 .................................................................. יא-י ,כא סנהדרין הלכות, ם"רמב. 25

 16 ...................................................... רעב' סי( בלאו מהדורת) ם"הרמב תשובות. 26

 16 ............................................................................ יז סימן, משפט חושן, טור. 27

 16 .......................................................................... מב סימן, משפט חושן, טור. 28

 17 ........................................................ ח, א, אבות מגן, לאבות ץ"התשב פירוש. 29

 18 ......................................................................................... להרחבה מקורות

 18 ........................................................................................ ב, לז גיטין, בבלי. 11

 18 ............................................................................... א, מא בתרא בבא, בבלי. 12

 18 ................................................................................... א, כט סנהדרין, בבלי. 11

 18 ........................................................................ שסה סימן, ם"הרמב תשובות. 13

 18 ................................................................. שצג סימן, ב חלק, א"הרשב ת"שו. 14

 19 ........................................................................... ו, יג כתובות, ש"הרא פסקי. 15

 19 ........................................................................ל סנהדרין, מלוניל י"ר פירוש. 16

 19 ..................................................... יט סימן, (ב"י מאה פרובנס) ד"הראב ת"שו. 17

 19 ................................................... ה שאלה בתשובת, קיח סימן, ק"מהרי ת"שו. 18

 31 ........................... מוקדם גילוי וחובת העובדתיות הטענות לפרט דין בעל חובת. ג

 31 ..................................................................... א, ו ונטען טוען הלכות, ם"רמב. 19

 32 ................................ תתלח סימן, ד חלק, (פראג דפוס) מרוטנברג ם"מהר ת"שו. 31

 32 ................................................................א ק"ס, יא סימן, משפט ןחוש, ך"ש. 32

 32 ............................................... אידיאלי כהרכב( א"זבל) בוררים של דין בית. ד

 32 .................................................................................... א, ג סנהדרין, משנה. 31

 31 .................................................................................... א, כג סנהדרין, בבלי. 33

 31 ................................................................. א הלכה, ג פרק סנהדרין, ירושלמי. 34

 31 .......................................................... א, ג ריןסנהד, ם"להרמב המשנה פירוש. 35

 31 ......................................................................................... להרחבה מקורות
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 31 ...................................................................................... שם סנהדרין, י"רש. 36

 31 .................................................... ח, א אבות, למשנה" שמואל מדרש" פירוש. 37

 31 .......................................................................... ב, ג סנהדרין, ש"הרא פסקי. 38

 33 ................................. (לווין בפני דלת נעילת) עדים בחקירת השופט מעורבות. ה

 33 ............................................................................ ד, א עדות הלכות, ם"רמב. 39

 33 ......................................................... (העדים חקירת) תסג מצוה, החינוך ספר. 41

 34 ............................................................................ א, ג – ב, ב סנהדרין, בבלי. 42

 35 ....................................................................... ב, לב – א, לב סנהדרין, בבלי. 41

 35 ........................................... (ב, כב) א הלכה, ד פרק סנהדרין, (וילנא) ירושלמי. 43

 35 ....................................................................................... שם, העדה קרבן. 43.2

 36 .......................................................................... א, א סנהדרין, ש"הרא פסקי. 44

 36 ................................................................ א ק"ס, ל סימן שפטמ חושן, ע"סמ. 45

 37 .................................................................... ב, קכב ליבמות ן"הרמב חידושי. 46

 37 .................................. (118' עמ, פינקלשטיין) קפח פסקה, טו, יט דברים, ספרי. 47

 37 ............................................................. לט אות, טו, יט לדברים תמימה תורה. 48

 37 ............................................................................א, כ כתובות, הבחירה בית. 49

 37 .............................................................. יג סימן, ג פרק יבמות, שלמה של ים. 51

 38 ......................................................................................... להרחבה מקורות

 38 .................................................................................. א, ג סנהדרין, תוספות. 52

 38 .................................................................................... ב, קכב יבמות, בבלי. 51

 38 ............................................................................. ד, ג עדות הלכות, ם"רמב. 53

 38 ..................................................................... הדין וסתירת דין בית מעשה. ו

 39 ..................................................................... א, כ משפט חושן, ערוך שולחן. 54

 39 ....................................................................... ב סימן, ב חלק, ץ"תשב ת"שו. 55

 41 .................................... כד סימן סוף משפט חושן, רוךע שולחן, א"הרמ הגהות. 56
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 41 ......................................................................................... להרחבה מקורות

 41 ................................................ (ד"ע כ דף) יב הלכה, ג פרק סנהדרין, ירושלמי. 57

 41 ..................................................................כ סימן, (קוק ה"לראי) אליהו באר. 58

 41 ........................................................ (רפא אלף) רי סימן, ד חלק, ז"רדב ת"שו. 59

 42 ............................. (בנספח) ג"התשנ, בישראל הרבנים הדין בבתי ןהדיו תקנות. ז

 42 ........ קלא-קכח, קטז-קיג, צ-פט, פז-פו, פג, עב, סה-נז, נא, לד, לב, כז-כה תקנות. 61

 43 ...................................................... התדיינות של אתיקה :ניש מושב

 44 ......................................................... המשפטי ובייעוץ בהתדיינות לב תום. 2

 44 ......................................................................................... פשרה סחיטת. א

 44 ................................................................................. ב-א, מ קמא בבא, בבלי. 2

 44 .............................................................................................. שם, תוספות. 2.2

 45 ............................................................................ א, לא - ב, ל שבועות, בבלי. 1

 45 ....................................................... ו סעיף, יב סימן משפט חושן, ערוך שולחן. 3

 46 ........................................................................ יח, ד קמא בבא, שלמה של ים. 4

 47 ......................................................................................... להרחבה מקורות

 47 ................................................................................. ב, מ קמא בבא, תוספות. 5

 47 .......................................................................... שו סימן, הדשן תרומת ת"שו. 6

 49 ...................................................................... יא אות, ו, יב משפט חושן א"גר. 7

 49 .............................................................. ח ק"ס חידושים, שם, המשפט נתיבות. 8

 49 ...............................................................................ח אות, שם, תשובה פתחי. 9
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 שיטות דיוניות: מושב ראשון

 מטרות ההליך השיפוטי האזרחי וערכים דיוניים2 א

 א  ,שבת י ,בבלי. 1

הוה קא , [היו יושבים בדין כל היום]=רב חסדא ורבה בר רב הונא הוו יתבי בדינא כולי יומא 

בר רב  להו רב חייא[ שנה]=תנא "[. שלא סעדו כל היום: "י"רש. נחלש ליבם]=חליש לבייהו 

וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ', ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב'( שמות יח: )מדפתי

אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה ? תורתו מתי נעשית? ודן כל היום כלו

 .מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית -אחת 

 קמח  מןסי, ק בלח, א"ת הרשב"שו .2

 . א בנתבע כי הוא מרמה וטוען טענות שקר"התשובה נוגעת למקרה בו חשד הרשב*

אף על פי שבעלי הדין נוטין מדרך האמת , שכל הדברים שאמתתן ידועה לבית דין: והוו יודעים

. צריך הבית דין לדון הדין לאמתו, ואין לבעל הדין עדים ידועים וראיה ברורה, מתוך טענותיהן

אלא . ויהא קולר תלוי בצואר בעלי הדין ,איני חותך אלא מתוך העדים והראיה: ין לדיין לומרוא

אמת ומשפט שלום שפטו 'חותך על פי האמת שלא נצטוינו אלא על דין האמת שנאמר 

: שלא יאמר, מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה( ב"שבועות ל ע)ל "ואמרו ז. 'בשעריכם

מדבר ': תלמוד לומר? ויהא קולר תלוי בצואר העדים, אחתכנו, ניהואיל והעדים מעידים לפ

כך ]= הכי דיינא לך ולכל אלמי חברך: שאמר לו רב חסדא. ומרי בר איסק יוכיח. 'שקר תרחק

הוא עשה . י היהתולה מעותיו בנכר: ובפרק הכותב אמרו. [אני דן לך ולכל האלימים חבריך

 .  וזה הדין האמת והצדק, הו ההוגןוז. עשו לו שלא כהוגן לפיכך, שלא כהוגן

 א, הלכות סנהדרין כא, ם"רמב .3

אי זהו צדק (. טו, ויקרא יט" )בצדק תשפוט עמיתך: "שנאמר, מצות עשה לשפוט השופט בצדק

קצר : ואחד אומר לו, לא יהא אחד מדבר כל צרכו. זו השוית שני בעלי דינין בכל דבר, המשפט

 .וירע פניו לאחר וידבר לו קשות, בר לו רכותולא יסביר פנים לאחד ויד; דבריך

  (כתב יד וינה)סנהדרין א  ,תוספתא .4

המברך את המבצע הרי זה . יוסי הגלילי אומר כל המבצע הרי זה חוטא' אליעזר בנו של ר' ר

שכן , אלא יקוב הדין את ההר(. תהילים י" )'ובוצע ברך נאץ ה"מנאץ לפני המקום על זה נאמר 

בשלום "אבל אהרן הוא עושה שלום בין אדם לחבירו שנאמר . הדין את ההרמשה אמר יקוב 

 (מלאכי ב" )'ובמישור הלכך אתי וגו
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" כםיאמת ומשפט שלום שפטו בשער" :שנאמר, מצווה לבצוע: בי יהושע בן קרחה אומרר

? אמת מקום שיש שלום אין משפטכל אין שלום ואמת והלא במקום שיש משפט  .(טז ,זכריה ח)

ויהי דוד עושה משפט "וכן הוא אומר  .אומר זה ביצוע ויהו? יזהו משפט שיש בו שלוםאלא א

 (ח, שמואל ב" )וצדקה לכל עמו

 מח ' עמ ,(ב"ירושלים תשנ, מהדורת שילת) ם למשנה"הקדמות הרמב .5

ומעוט , מן המתינות בדינים, השופט להתחנך בכל מה שכוללת אותו מסכת אבות, אפוא, צריך

כמו שיאמרו , אפשר שיהיה באותו הדין דבר נסתר –לפי שאם ימהר לחרץ  ,חריצתם מהר

וירבה לחקור . 'ענוי הדין': וזה הוא אשר יקרא [..] ולא יאריך הדין. 'דין מרומה': עליהם השלום

 [..] 'עורכי הדינין': וזה יקרא, ולא ילמד הטענות לבעלי הדין [..] ויזהר בעת החקירה, העדים

אלא לפשר בין , ואם יוכל השופט שלא לפסוק דין כלל אף פעם. דרך הפשרהוילך ברב דיניו ב

 .אזי יפסוק הדין –ואם לא יוכל לפשר . הנה מה טוב –בעלי הדין 

 סימן רלד , ש"ת ריב"שו. 6

קודם תשובת הנתבע על  –בתשובת השאלה אימתי יש לקבל העדים במהלך הדין *

 :ש"כותב הריב – או לאחר מכן, טענות התובע

, שבדיני ממונות אין מקבלין את העדים אלא לאחר שהשיב הנתבע לתביעת התובע, אין ספק

 [..] דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי, מתחייב ממון על פי הודאתו –לפי שאם הודה הנתבע 

ואולי אין צריך , ואם כן למה יטריחו בית דין לקבל עדות העדים קודם תשובת הנתבע לתובע

אטרוחי בי דינא ' :ל בכמה מקומות בתלמוד"ואמרו ז, דה לתביעת התובעשהנתבע יו, לעדים

אין מקבלין העדים בדיני , ולזה. [אין מטריחים את בית הדין לחינם]= 'בכדי לא מטרחינן

 .'רק אחר שיכפור הנתבע בתביעת התובע וכו ,ממונות

 מקורות להרחבה

 מן קעסי, לק גח, ת דברי מלכיאל"שו. 7

 .שצריך הדיין להשתדל להציל העשוק מיד עושקו ולהעמיד על האמת, מונותכי העיקר בדיני מ

 .ובלבד שיכוין לבו לשמיים, הדיין והכל לפי ראות עיני .[.]

 ב-א, הלכות סנהדרין כד, ם"רמב. 8

יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן שהן אמת והדבר חזק  א

ם ראיה ברורה ואין צריך לומר אם היה יודע בודאי שהדבר כן בלבו שהוא כן אף על פי שאין ש

ד ואמר לדיין אדם שהוא "כיצד הרי שנתחייב אדם שבועה בב. הוא שהוא דן כפי מה שיודע

נאמן אצלו ושדעתו סומכת על דבריו שזה האיש חשוד על השבועה יש לדיין להפוך השבועה 

אפילו היתה אשה או עבד , ן על דברי זהעל שכנגדו וישבע ויטול הואיל וסמכה דעתו של דיי
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ואין צריך לומר אם ידע הוא , נאמנים אצלו הואיל ומצא הדבר חזק ונכון בלבו סומך עליו ודן

וכן אם יצא שטר חוב לפניו ואמר לו אדם שסמך עליו אפילו אשה או קרוב זה . עצמו שזה חשוד

או אם היה עליו , אלא בשבועה פרוע הוא אם סמכה דעתו על דבריו יש לו לומר לזה לא תפרע

שטר חוב לאחר יתן לזה שלא נפגם שטרו כלל ויניח זה שנפגם שטרו בדברי האחד או ישליך 

וכן מי שבא וטען שיש לו פקדון אצל פלוני שמת בלא , השטר בפניו ולא ידון בו כפי מה שיראה

אם ידע הדיין , שמת צואה ונתן סימנין מובהקין ולא היה זה הטוען רגיל להכנס בבית זה האיש

שזה המת אינו אמוד להיות לו חפץ זה וסמכה דעתו שאין זה החפץ של מת מוציאו מן היורשין 

שאין הדבר מסור אלא ללבו של דיין לפי וכן כל כיוצא בזה , ונותנו לזה האמוד בו ונתן סימנים

ו לפני הדיין אם כן למה הצריכה תורה שני עדים שבזמן שיבוא ,מה שיראה לו שהוא דין האמת

 .פ שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר"שני עדים ידון על פי עדותן אע

 הגונים היו ואפילו הגונים שאינן דינין בתי משרבו אבל הדין עיקר הן הדברים אלו כל ב

 אלא שבועה יהפכו שלא ישראל דיני בתי רוב הסכימו בינה ובעלי כראוי חכמים אינן במעשיהם

 ולא הדינין כל בשאר וכן פסול או אשה בעדות חזקתו ויפסידו שטר יפגמו ולא, ברורה בראיה

 ודעתי זה לדברי מאמין לבי הדיוט כל יאמר שלא כדי בידיעתו ולא דעתו בסמיכת הדיין ידון

 באומדן ולא הדיין בדעת לא ברורה בראיה אלא היתומים מן מוציאין אין וכן, זה על סומכת

 הוא שאמת הדיין דעת ונטתה הדברים מכל בדבר נאמן אדם דהעי אם כ"ואעפ, הטוען או המת

 יעשו או העד לדברי שיודו עד דינין בעלי עם ונותן ונושא עדותו דוחה ואינו בדין ממתין אומר

 .הדין מן יסתלק או פשרה

 (א, דף שכח, מ"ירושלים תש) סימן ט, שן משפטחו, ש מוהליבר"ת מהר"שו. 9

שאם רואים לאחר הפסק שיוכלו לבוא מזה לידי קטטה , אלהמנהג פשוט בכל בית דין שבישר

מפייסים את הבעל דין שיוותר מה  [..] ואפשר גם לסירוב וביטול הפסק דין בכללו, ומריבה

 .ינו וכל אשר על מקומו יבוא בשלוםלבעל ד

 מעורבות השופט בטענות בעלי הדין2 ב

 "הדייניםאל תעש עצמך כעורכי " –עורך דין -בעל דין-יחסי דיין 2.

 ח , אבות א ,משנה .11

יהיו , וכשיהיו בעלי הדינין עומדים לפניך ;אל תעש עצמך כעורכי הדיינין :יהודה בן טבאי אומר

 .כשקבלו עליהם את הדין, יהיו בעיניך כזכאין, וכשנפטרים מלפניך; בעיניך כרשעים
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  (מהדורת הרב שילת) שם ,ם למשנה"פירוש הרמב .111.

 והם, בדיניהם אדם לבני מורשים שיהיו כדי ההתדיינות את הלומדים אנשים הם .עורכי הדיינין

 תהיה - בכך הדין בעל יטען ואם, בכך תשובתו תהיה - כך השופט יאמר אם: שאלות משערים

, הדיינין עורכי קראום ולפיכך, לפניהם הדין ובעלי השופטים עורכים הם וכאילו, כך התשובה

 הדין מבעלי אחד שילמד לומר רצונו, להם מהדמות והזהיר. ניהםלפ הדיינין ערכו הם כאילו

 ושבעל, עשוק שהוא ידע ואפילו, כזה באופן הכחש: או, כך אמור: לו ויאמר, שתועילהו טענה

 .פנים בשום שתצילהו טענה ללמדו לו מותר אין, הסברה הכרע לפי בשקר עליו טוען דינו

  "(ערך)"ערוך השלם  .11

ליתומים ולבני אדם שאינן יודעין לטעון משימים לו : פירוש .'רכי הדייניןאל תעש עצמך כעו'

 .אינו ראוי –והדיין עצמו להיות הוא טוען ולסדר טענות מצד אחד , אפוטרופוס שיטעון בשבילו

 מקורות להרחבה

  רצ מןסי, חושן משפט, בית יוסף .12

 שכן וכל למיטען אבוהון דמצי מידי כל ליורש דטענינן דהא ו"פ כלל בתחלת ש"הרא כתב

 ולחקור צדק לרדוף לדיינים מצוה אלא להו טענינן דלא שהוא שקר לדיינים הניכר בדבר

 האפוטרופוס וגם .אחר אדם של בדין כמו מרומה דין יהא שלא הדין לאמתו ולהוציא ולדרוש

 שכיח דלא בדבר חילוק שיש נראה ועוד שקר שהוא לו שנראה דבר אסור לטעון יתומים של

 טען לא ואם טענה טענתיה האפוטרופוס טען שאם שקר שהוא כך כל ואינו ניכר האי כולי

 (:קט כתובות) גזירות דייני שני מפרק וראיה היתומים בשביל לטעון אין לדיין האפוטרופוס

בא ]=לקמיה  אתא .ליתמי אפוטרופוס [מת והעמיד]=ואוקים  שכיב לאחר שעשאה סימן ההוא

קאמרת  שפיר ליה אמר' וכו טעין הוה דיתמי הוה אבוהון אילו ליה ראמ 'וכו דאביי [לפני

 להפוכי דידע האי כי נוקי אפוטרופוס[ ממנה]=דמוקים  האי אביי אמר 'וכו [יפה אמרת]=

 אמר [למה]=אמאי  ואביי [.ימנה כזה שיודע להפך בזכותם של היתומים]=דיתמי  בזכותא

 כדפרישית אלא ליתום הוא טען לא ולמה זכותו דואיב [לכו ותנו לו]=הבו ליה  זילו מעיקרא

 .האפוטרופוס דברי ששמע עד יוחנן 'דר מימרות שתי הני לא נזכר דאביי לדחות ודוחק לעיל

 בדברים ואפילו שקר שהן הידועות טענות ליורש טוענין אין בר צמח ש"הר כתב וכן. ל"עכ

 דייני שני פרק כדמוכח ינןטענ לא אנן טענתיה מקבלינן הוה האפוטרופוס טוען היה שאם

 מקום מכל ה"הרז כתב וכן מרוטנבורק מ"הר כתב וכן לאחר סימן ההוא דעשאה גבי גזירות

 .עד כאן לשונו בתרא הגוזל בפרק ד"הראב כתב וכן הכל לטעון יכול נראה שהאפוטרופוס
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 ב  ,כתובות נב ,בבלי .13

[ שהיתה]=אבא דהות [ אשת]=ת אית[ היה להם]=דרבי יוחנן הוה להו [ קרוביו]=קריביה 

איזילו קוצו ליה מידי : אמר להו. יוחנן' דר[ באו לפני]=אתו לקמיה . צריכה רפואה כל יומא

 .אמר רבי יוחנן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין. לרופא[ לכו וקצבו קצבה]=

 "פתח פיך לאלם"סעד של בית הדין מכח 2 .

 ח הלכה  ,רק גסנהדרין פ ,ירושלמי .14

ולא הוה ידע ליה [ כשהיה יודע זכות לאדם בדין]=ונא כד הוה ידע זכות לבר נש בדינא רב ה

 .'פתח פיך לאלם'הוה פתח ליה על שם [ ולא היה יודע אותה]=

 יא -י, הלכות סנהדרין כא ,ם"רמב .15

אלא  .'מדבר שקר תרחק'שנאמר  ?מנין לדיין שלא יעשה מליץ לדבריו של בעל דין י

אפילו הביא עד אחד לא , ולא ילמד אחד מבעלי דינין טענה כלל, ו וישתוקיאמר מה שנראה ל

הלואי שיודה ויאמר אמת , יאמר לו אין מקבלין עד אחד אלא יאמר לנטען הרי זה העיד עליך

 . עד שיטעון הוא ויאמר עד אחד הוא ואינו נאמן עלי וכן כל כיוצא בזה, העיד

או , קש לאמרה ואינו יודע לחבר הדבריםראה הדיין זכות לאחד מהן ובעל דין מב יא

שראהו מצטער להציל עצמו בטענת אמת ומפני החימה והכעס נסתלק ממנו או נשתבש מפני 

וצריך להתיישב , פתח פיך לאלםהרי זה מותר לסעדו מעט להבינו תחלת הדבר משום , הסכלות

 .כעורכי הדייניןבדבר זה הרבה שלא יהיה 

 רעב' סי (בלאומהדורת )ם "תשובות הרמב .16

אחר ( איש)ושיטען . זה הבא בהרשאה' אשר לא טוב עשה וכו: כמו שאמרו, ההרשאה מגונה

 .מעורכי הדיינים( חכמינו)כמו שידוע שברחו , במקום חברו את טענותיו הוא איסור חמור

  יז מןסי ,חושן משפט, טור .17

 :כותב ,יא-י, ם הלכות סנהדרין כא"לאחר שמביא דברי הרמב*

דגרסינן התם רב הונא כי הוה חזי זכו לחד בר נש והוא לא הוה ידע  ינו משמע כן בירושלמיוא 

 .ל הביאה בפסקיו"ש ז"פתח ליה על שם פתח פיך לאלם ואדוני אבי הרא

 מב  מןסי, שן משפטחו ,טור .18

 לאות אות ולדמות אותיותיו בכל לעיין צריך הדיין לפני השטר כשיבא ולפיכך]..[ ה "כתב הרמ

 השטר בעלי לכוף צריך ואם היטב הדבר שיבדוק עד בו יגבה לא שינוי שום רואה בו ואם

 היכא [שאלו הדברים אמורים]=דהני מילי  ומסתברא לאמתו הדין שיצא כדי ולהכותו יעשה
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 טוענים [שההלכה]=מלקוחות דקיימא לן  או מיורשין [כשבאים להוציא]=לאפוקי  דאתי

גופייהו  ומנותן ממוכר או מלוה [כשבאים להוציא]=לאפוקי  דאתי היכא אבל .וללוקח ליורשים

בשטרא  דאשתכח ריעותא בההיא דשייכא טענות נתבע [ולא טען]=טעין  קא ולא[ עצמם]=

לשון ]=עד כאן  [טוענים לו אנולא ]=אנן  ליה טענינן לא [הקשורות לחסרון שנמצא בשטר]=

 הדין להוציא כדי לטעון הדיין חייב הנתבע ןיטעו לא אם שאפילו [הטור]=ונראה לי [. ה"הרמ

 .לאמתו

 ח, א, מגן אבות, ץ לאבות"פירוש התשב. 19

 העורכין הם, הדיינין כעורכי עצמו יעשה שלא הדיין אל הזהיר .הדיינין כעורכי עצמך תעש אל

 שזה, שקר של טענות ילמד שלא להזהיר בא ולא. הדין בעלי בשביל הדיינין בפני בטענות הדין

 דין בעל בא קודם לדיין דבריו המטעים זה, ערום רשע זהו אי, אמרו וכבר. הוא גמור רשע מועצ

[ ב כא] בסוטה מוזכר שהוא כמו, ג"כרשב בנכסים למכור עצה המשיא זה, אמרו וכן. חבירו

, ליחיד דינו לגלות שלא, להזהיר בא אבל .[א קלז בתרא בבא] פשוט גט ובפרק נוטל היה בפרק

 כך עשה לו ולומר ליחיד דינו לגלות אסור, [א - כט א"הלי ד"פ] כתובות ירושלמיב שאמרו כמו

 אסור, בדין זוכה טענותיו ביפוי הדין ובעל עמו שהדין יודע שהוא י"ואעפ, בדין שתזכה כדי

 תרחק שקר מדבר, [ב ל שבועות] העדות שבועת בפרק אמרו בזה כיוצא ועל. טענותיו ללמדו

 יוחנן רבי על[ ב ב"נ] בכתובות שאמרו וכמו, שיזכה כדי הדין לבעל עצה לתת וכן[. ז כג שמות]

. הדיינין כעורכי עצמנו עשינו, יוחנן ר"וא. לרפאתה חייב לקתה, בגמרא שנתפתתה נערה בפרק

 חגי ר"וא, הדיינין כעורכי עצמך תעש אל תנינין כן ולא, המעשה זה על[ שם] אמרו ובירושלמי

 בפרק נחמן רב וכן. לה גלי, כן בגין, כשרה דהיא יוחנן רבי הוה דעי, ליחיד דינו לגלות אסור

. הדיינין כעורכי עצמנו עשינו נחמן' ר אמר, ונתחרט לקרוביו עצה שנתן[ ב פו כתובות] הכותב

 הוה אילו, טוען והיה היתום אל אפוטרופוס אביי העמיד ולזה. שאני חשוב בגמרא ואמרו

 מאן ואמר. ושבחו קאמרת שפיר לו ואמר אביי לו והודה, טעין מצי הוי, קיים דיתמי אבוהון

 מכתובות באחרון שהוזכר כמו, דיתמי בזכותא לאפוכי דידע, האי כי לוקים, אפוטרופא דמוקי

 שיש י"ואעפ. הדיינין כעורכי יראה שלא כדי, כך בשבילם לטעון רוצה היה לא והוא[. ב קט]

, [ט לא משלי]' לאלם פיך פתח' משום דין עללב בטענותיו לסייע יכול שהדיין מקומות מקצת

 בכל לא, [ג - כא ח"הל ג"פ סנהדרין] ובירושלמי[ ב לז גיטין] השולח בפרק שאמרו כמו

 דתימא מהו, [א מא בתרא בבא] הבתים חזקת בפרק שאמרו כמו, כן לעשות מותר המקומות

 דין להוציא שמים ירא דיין של לדעתו נמסר זה ודבר. ל"קמ, הוא לאלם פיך פתח זה כגון

 בגמרא ממנו שנזכר מה לפי, הדיינין עורכי פירוש נראה זה. חשד לידי עצמו יביא ולא, לאמתו

 .שלנו
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 מקורות להרחבה

 ב ,גיטין לז ,בבלי .21

כיון ? מאי טעמא; נאמן אדם לומר פרוסבול היה בידי ואבד ממני: אמר רב יהודה אמר רב נחמן

כי [. לא עוזב ההיתר ואוכל האיסור]=היתירא ואכיל איסורא לא שביק , דתקינו רבנן פרוסבול

 .כגון זה פתח פיך לאלם הוא? מידי  פרוסבול היה לך ואבד: אמר ליה, אתו לקמיה דרב

 א ,בבא בתרא מא ,בבלי .21

? מה אתה עושה בתוך שלי: אמר לו? כיצד. אינה חזקה -כל חזקה שאין עמה טענה  .משנה

אביך , שנתת לי במתנה, שמכרת לי; אינה חזקה -אדם דבר מעולם  שלא אמר לי: והוא אמר לו

 . אינו צריך טענה -והבא משום ירושה . הרי זו חזקה -אביך נתנה לי במתנה , מכרה לי

אותו ]=האי גברא מיזבן זבנה ליה האי ארעא [: היית יכול לומר]=מהו דתימא ! פשיטא .גמרא

והאי דקאמר הכי , [ושטר היה לו ואבד]=אירכס ושטרא הוה ליה ו, [אדם קנה את אותה קרקע

אם אומר ]=אמרי לי אחוי שטרך , אי אמינא מיזבן זבנה לי האי ארעא: סבר, [וזה שאמר כך]=

דלמא שטרא הוה לך ואירכס : הלכך לימא ליה אנן, "[הראה שטרך"שקנית את הקרקע יאמרו לי 

קא משמע  ,ן זה פתח פיך לאלם הואכגו, [שמא היה לך שטר ואבד( הדיינים)נאמר לו אנחנו ]=

 [.ולא פותחים לו פה, מלמדת אותנו המשנה שלא כן הדבר]=לן 

 [.אנו נקום ונטען בעבורו, הוא לא טוען]= ?איהו לא טעין אנן ניקום וליטעון ליה: ב, כח, שם

 א  ,סנהדרין כט ,בבלי .22

 .ל גב דלא טען טוענין לוובדיני נפשות אף ע .אם לא טען אין טוענין לו]..[  משטה אני בך

 שסה מןסי, ם"תשובות הרמב. 23

 ומשית עוברי עבירה ידי מחזיק הוא לה והדומה הזאת הטענה את המלמד הקטן השועל ואמנם

 שכיר שכר כובש בו כמו נתחייב אשר מחיובו להפטר עלילות שמבקש מי כל כי וזה רשע עם יד

 .הגזלן כמו העושק והוא

 סימן שצג, חלק ב, א"ת הרשב"שו .24

: ואמרתם. ל"לפי שנחלקו בזה הראשונים ז? אם נתבע יכול למנות טוען: עוד שאלתם

איני צריך , ל"ז' אחר שעמדתם על דברי הראשוני: תשובה. בדבר זה, להעמידכם על דעתי

שיטעון טענה , שאין נתבע יכול למנות טוען: אלא כך דעתי. לכתוב לבם דברי זה ודברי זה

. והוא לא ידע; כן וכן היה: איך יטעון ויאמר, כי מי שאינו יודע האמת. שום טענה, מעצמו

אלא , לא שתשלח טוען ויטעון מעצמו: שהתירו לשלוח לבית דין, ואפילו לאשה צנועה

. כמה שאמרה, והם באים ומסדרים בפני בית דין, ששולחין לה מבית דין אנשים לקבל טענותיה
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. פתח פיך לאלם, כגון זה: כגון שאמרו. ן טוענין בשבילופעמים יש שאפילו בית די, ומכל מקום

לפי ראות , והדבר קרוב. אלא ממיעוט ידיעתו, שאינו נמנע מלטעון כן, כל שהבית דין מכירין

דין דן בכל / בית/וממנה בין ? ואבד, בשמא פרוזבול היה לך: כמו שאמרו. שהיה כן, הבית דין

ומפני . רק בדרכי האמת, תורה השלמה והאמתיתשלא בחרה ה, מה שיראה בעיניו שהוא האמת

ויטעון , אבל למנות טוען לנתבע. וכן בכל כיוצא בזה. וטוענין ללוקח, שטוענין ליורש: זה אמרו

 .לא, מה שבלבו חפץ

 ו, כתובות יג ,ש"פסקי הרא .25

לו מי דאין  שלא בפניודכמו שטוענין ליורש ולוקח יותר ראוי לטעון למי שיורדין ליפרע מנכסיו 

 .יטעון בשבילו וכגון זה פתח פיך לאלם

 סנהדרין ל ,י מלוניל"פירוש ר .26

ודוקא לנתבע , ל דוקא מילתא דמהניא בדינא ולית בה טענתא דשקרא"ואמר רבנו אפרים ז

 .שהוא נרדף שלא כדין

 יט מןסי, (ב"פרובנס מאה י)ד "ת הראב"שו .27

וזה , "?בך בנכסי אבא שמא מכר לך אחימה טי", ומה ששאלת על בת שתבעה בנכסים מועטים

, וכשראה שהצריכוהו ראיה על זה ולא מצא, "אחיך לא מכר לי כלום אלא של אבותי היא: "טען

הרבה נשאתי . ד"והודיעוהו שטענת מקחו יפה לו מטענת אבותיו חזר והביא שטר מקחו לב

יה מחייב אותו ונתעצמתי עמו שהוא ה [ד בעל האשכול"י אב"הראב=]ונתתי עם הרב חמי 

וטובא , ואני השיבותי לו הרבה ]..[ מטעם שהרי אמר אין לי ראיה והודאת בעל דין כמאה עדים

ומה שטען זה  .שאין לנו לילך אחר טענות אלא להוציא הדין לאמתועד דאמרי ליה , אמרי ליה

שגגה שלא נתכוון להודות לבעל דינו אלא [ אנו עדים]=אנן שהדי , "אחיך לא מכר לי כלום"

מעתה הדבר תלוי בבית דין אם יראו כי משגגה ומפתיות . היתה בידו והיה סבור לחזק טענתו

שלא ילכו בו אחר מצוי הדין אלא , טען מה שטען והוא טוען שלא נתכוון אלא לחזק טענתו

 .שיתקנו הדבר ויפשרו ביניהם להעמיד הקרקע בידו

 הבתשובת שאלה , קיח סימן, ק"ת מהרי"שו. 28

 לוי להם ובררו לקחו ושמעון שראובן משל דרך על/ נניח/ ננחי מורי אדוני לי יבאר ועוד שאלה

 אבל לעיל אותם בארתי כאשר בטענותיו הכוונה ללוי אומר ושמעון ביניהם ולפסוק לדיין

 אחר לוי יעשה מה לך שנתנו והתשובות' הטענו על תפסוק ללוי ואמר ספר על העלם לא שמעון

 ]..[ .ומהמר הוא שהדבר יודע
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 כאשר טענה פי על לדון הדיין ללוי יש האם ,'כו לדיין לוי שבררו ושמעון ראובן שאלת ואשר

 בתוך לבאר רצה לא כי ואם שמעון מפי לו שנתבאר מה פי על לדון יש אם או שמעון ממנו בקש

 .הטענות

 נתאמת אשר האמת פי על לדון מוטל הדיין שעל בכותחא מביעותא יותר פשוט דבר נראה ד"לע

 טענות מפני נעדרת האמת תהא למה כי האמת את מכחישות הם אם הטענות פי על ולא אצלו

 מפרק ראיה להביא שיש ד"לע נראה ראיה עליו להביא צריך זה היה ואם וחס חלילה רמאות

 ליה אמר ארעא בהאי בעית מה לחבריה ליה/ דאמר/ דאומר גברא ההוא( לב דף) הבתים חזקת

 שטרא אין לרבה ליה ולחיש/ גחין/ גחון הוא זיופא שטרא ליה אמר שטרא והא' זבינת מינך

 במגו נאמן לרבה יוסף ורב רבה עלה ואפלגו ואירכס לי הוה מעליא שטרא ומיהו הוא זיופא

 הוא זיופא שטרא האי שטרא אהאי סמכת קא אמאי התם כדקאמר מהימן לא יוסף ולרב

 הוה מעליא דשטרא טוען היה דינו דלבעל מעמש' וכו לרבה ליה ולחיש גחין התם ומדקאמר

 לדיין ולוחש שהודה כיון במגו מהימן דלא בדיני כוותיה דהלכתא יוסף רב אמר הכי אפילו

 לא דאם הוה הוא מעליא דשטרא טוען היה מסתמא דינו שלבעל פי על ואף מזוייף היה שהשטר

 דגחין אלא להודות רצה לא והוא היה מזוייף ששטר עליו הטוען דבר חורפו משיב היה מה כן

 שהודה כיון היה כשר ששטר דינו לבעל טוען שהיה ג"דאע משמע ודאי אלא.   'כו לרבה ולוחש

 קא אמאי יוסף רב כדקאמר הודאתו פי על אלא טענתו פי על דנו לא היה מזוייף ששטר לדיין

 שם פירשוש כמו שתיק בעי דאי מגו מטעם אלא המנוה לא רבה' ואפי' כו שטרא אהאי סמכת

 ההודאה פי על אלא הטענה פי על דן היה לא הכי לאו הא מ"דב קמא פרק בריש וכן התוספות

 .פשוט דבר וזה

 חובת בעל דין לפרט הטענות העובדתיות וחובת גילוי מוקדם2 ג

 א , הלכות טוען ונטען ו, ם"רמב .29

יהו או שהפקדתי אצלו טען האחד ואמר מנה יש לי אצל זה שהלוית. בעלי דינין שבאו לבית דין

או שגזל ממני או שיש לי אצלו בשכרי וכל כיוצא בזה והשיב הנטען ואמר איני חייב לך כלום 

אלא אומרים בית דין לנטען . אין זו תשובה נכונה. או אין לך אצלו בשכרי או שקר אתה טוען

הפקיד , ויתהשב על טענתו ופרש התשובה כמו שפירש זה טענתו ואמור אם לוית ממנו או לא ל

. וכן בשאר הטענות, שכרת אותו או לא שכרת, גזלתו או לא גזלתו, אצלך או לא הפקיד אצלך

שמא טועה הוא בדעתו ויבא להשבע על שקר שהרי . ומפני מה אין מקבלים ממנו תשובה זו

אפשר שהלוהו כמו שטען והחזיר זה את החוב לבנו או לאשתו או שנתן מתנה כנגד החוב לבנו 

לפיכך אומרים לו היאך . תו או שנתן לו מתנה כנגד החוב וידמה בדעתו שנפטר מן החובאו לאש

תאמר איני חייב כלום שמא אתה מתחייב מן הדין לשלם ואין אתה יודע אלא הודיע לדיינין 

ואפילו היה חכם גדול אומרים לו . פירוש הדברים והם יודיעוך אם אתה חייב או אין אתה חייב
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יב על טענתו ותודיעהו כיצד אין אתה חייב לו מפני שלא היו דברים מעולם אין לך הפסד שתש

 . או מפני שהיו והחזרת לו שהרי אנו דנין במתוך שיכול לומר בכל מקום

 תתלח מןסי, חלק ד, (דפוס פראג) ם מרוטנברג"ת מהר"שו .13

אין ]=לא בעינן ממונות ל בדיני "פרעתיך אינו צריך לפרש דבריו דקיהתובע חבירו והשיב הלוה 

 .דרישה וחקירה[ צריכים

 אק "ס, סימן יא, חושן משפט, ך"ש. 13

 עמו שיברור לשמעון שתובע בראובן, פסק[ ד"נ' סי ת"שו] ד"ע א"קי דף שבע באר בספר

, עמי לדון תרצה מה על מתחילה לי תגיד לא אם עמך לדין אכנס לא משיב ושמעון, דיינים

מאותה ]= דאמרינן מההיא, ראובן עם שהדין. כלל תביעתו ןאופ לו לגלות רוצה אינו וראובן

 טענתיה מגלה דלא [עשוי אדם]= אינש עביד[ א"ע א"ל ב"ב] הבתים חזקת בפרק [שאמרנו

 דאין[ ח"י' סי ו"פ שבועות] הדיינים שבועות בפרק ש"הרא פסק מזה וגדולה, דין לבית[ חוץ]

באר )עד כאן דבריו ]= ד"עכ, רמאות שיש ד"לב יראה לא אם כןא טענתיה לברר צריך אדם

 . ([שבע

 דהתם, א"ע א"ל דף הבתים חזקת לפרק [שאינו דומה]= דמי דלא, בעיני נכונים דבריו ואין

 ,טען ולא [במקום שבא בדברים בחוץ]= אבראי מילי דאישתעי היכא [ששם אמרנו]= אמרינן

 מגלי דלא אינש בידע [מה הטעם]=? אי טעמאמ, וטוען דחוזר, וטען ד"לב [ובא]= ואתי

 ומצי כלומר, [עשוי אדם שלא לגלות טענותיו אלא לבית הדין]= דינא לבי אלא טענתיה

 פרק ש"הרא דכתב [זה]= הא וכן. לדין עד בפניך טענתי לגלות רציתי לא לומר הנתבע [ויכול]=

 לברר ךצרי אין [וכגון זה]= י האי גוונאוכ שפרעו שטוען שכיון משום היינו, הדיינים שבועות

 מה מתחילה לי הגד לומר הנתבע [יכול]= מצי ודאי [כאן]= הכא אבל, פרעו ובמה פרעו היאך

, כלל להתדיין עמך אבוא ולא כרצונך אעשה תביעותיך שאדע אחרי אולי כי, עמי לדון תרצה

נראה לפי  כן. כלל לדין עמו לבוא מחויב אינו, תביעתו אופן לו לגלות רוצה שאינו זמן וכל

 . דעתי עניות

 כהרכב אידיאלי (א"זבל)בית דין של בוררים 2 ד

 א, סנהדרין ג ,משנה .23

דברי רבי  ,זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד ושניהן בוררין להן עוד אחד .דיני ממונות בשלשה

 .שני דיינין בוררין להן להם עוד אחד :וחכמים אומרים .מאיר
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 א , כגסנהדרין  ,בבלי .33

מתוך שזה בורר לו דיין אחד וזה : זירא' דר[ משמו]=משמיה [ בארץ ישראל]=אמרי במערבא 

 .יצא הדין לאמיתו  בורר לו דיין אחד ושניהן בוררין להן עוד אחד

 אלכה ה ,גפרק  סנהדרין, ירושלמי .43

 .שמתוך שביררו מרדף זכותו :זירא' אמר ר

 א, סנהדרין ג, ם"פירוש המשנה להרמב .53

לפי שהדיין שרצה אותו אחד מבעלי הדין , שני הדיינים הם שבוררין שלישיטעם דברי חכמים ש

והשלישי יכריע ביניהם ולא , וכן הדיין השני מהפך בזכות בעל הדין השני שבררו, מהפך בזכותו

 .תהא לו נטייה לאחד מבעלי הדין לפי שאף אחד מהם לא בררו

 מקורות להרחבה

 סנהדרין שם, י"רש .63

דסבר החייב הרי אני בעצמי ביררתי , בעלי דינין[ שמצייתים]=דצייתי  .תויצא דין אמת לאמי

והדיינין בעצמן נוחה דעתן להפך בזכות שניהן , האחד ואם היה יכול להפך בזכותי היה מהפך

 .מפני ששניהם ביררום

 ח ,א אבות ,משנהל" מדרש שמואל" פירוש .73

וזה בורר לו אחד כי אותו  ורר לו אחדינים כשבעלי הדין זה בואפשר עוד כי ביען שדרך הדי

הדיין שבירר ראובן הוא מהפך לזכותו ומשתדל בעדו כאלו הוא הוא וכאלו הוא דבר הנוגע 

 .כעורכי הדיינין]..[  לכן הזהיר התנא אל כל אחד מהדיינים ולכן אמר אל תעש עצמך, אליו

 ב, ג סנהדרין, ש"פסקי הרא .83

י ולמדין ממנו שהדיין יש לו להפך בזכות אותו שבירר "שמפני שיש חסרי דעת טועין בדברי ר

ועומד במקומו לחפות בדברים אשר לא כדין ונהגו כמה אנשים לברור להם בעל תחבולות 

וחלילה וחס לא דקדקו בדבריו שכתב . י שמשמע שיש לו להפך בזכותו"ונתלין בדברי רש

ר מבזכות האחר ומתוך זה ציית כי הוא סובר כך שיהפך בזכותו יות. דסברי הרי אני ביררתי

אבל הדיין עצמו חלילה לו למצוא סברא לזכותו אם לא שיראה לו דין גמור אבל אם . לדיניהן

פ הוא מסופק בה הרי זה בכלל מטה משפט אבל "היה יכול להטעות את חבירו לקבל סברתו אע

ם חברו וכן עושה מתוך שזה ביררו מבין דבריו לאשורו ואם יש לו שום צד זכות נושא ונותן ע

נסתר ונעלם לשניהם והשלישי שומע משא ומתן ( לא)הדיין האחר לשני נמצא לא נשאר זכות 

 .של שניהם ומכריע ביניהם ויוצא הדין לאמתו
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 (נעילת דלת בפני לווין)מעורבות השופט בחקירת עדים 2 ה

 ד, הלכות עדות א, ם"רמב. 39

 מענין אותן ומסיעין עליהן ומדקדקין אלתןבש ולהרבות ולחקרן העדים את לדרוש עשה מצות

 וחקרת ודרשת שנאמר, דופי בעדותן יש אם בהן יחזרו או שישתקו כדי השאלה בעת לענין

 ובשבע, לשקר ילמדו מתוכה שמא] העדים חקירת בעת להזהר הדיינים וצריכין, היטב ושאלת

 מימי יום זה באי, בחדש הבכמ, חדש זה באי, שנה זו באי, שבוע זו באי, [אותם בודקין חקירות

 באי להן שואלין הרגו אמש או הרגו היום אמר אפילו, מקום זה ובאי, ביום שעות ובכמה, השבת

 יתר החקירות ומכלל, שעה זו באי יום זה באי בחדש בכמה חדש זה באי שנה זו באי שבוע זה

 זו ובאי דעב מה את להן שואלין בודה זרהע שעבד עליו העידו שאם בכל השוות השבע על

 העידו, עשה והיאך עשה מלאכה זו אי אותן שואלין השבת את שחילל העידו, עבד עבודה

 שואלין הנפש את שהרג העידו, אכל וכמה אכל מאכל זה אי אותן שואלין הכפורים ביום שאכל

 .החקירות מכלל הוא הרי בזה כיוצא כל וכן, הרגו במה אותן

 (יםחקירת העד)מצוה תסג , ספר החינוך. 14

 היטב העדים חקירת מצות

 על ואמתתו הדבר שורש לדעת כדי כחנו בכל היטב אותה ולדרוש גדולה חקירה העדות לחקור

 והכל, בדין מתונים הוו[ א"מ א"פ אבות] לברכה זכרונם אמרו זה ענין ומיסוד, הגמור הכיוון

 ממונו נפסיד או כאיהז נמית פן בדין נמהרין נהיה ולא האמת כל בו ונדע הדבר על נתיישב למען

 אמת והנה היטב ושאלת וחקרת ודרשת[. ו"ט, ג"י דברים] נאמר זה כל ועל. האמת בהעלמת

 .הדבר נכון

 התורה שתכפלו שונות במלות הענין וכפל האזהרות ריבוי כי ויראה יביט בראשו עיניו אשר כל

, עליו מונח הבריות נפש שדם חזק ועמוד הוא גדול דבר כי, בענין יפה להזהירנו הוא זה בדבר

 .הוא נגלה כי המצוה בשורש להאריך ואין

  

 ואלו, עד כל בודקין חקירות שבשבע[ א"ע' מ סנהדרין] לברכה זכרונם שאמרו מה המצוה מדיני

 משבע שנה זו ובאי, עליו מעיד שהוא המעשה אירע שביובל שמטות משבע שמטה באיזו, הן

, השבוע ימי מששת יום זה ובאי, בחדש ימים הובכמ, השנה מן חדש זה ובאי, שבשמטה שנים

 .זה כל אותו שואלין אמש או הרגו היום אמר ואפילו, מקום זה ובאי, ביום שעות ובכמה

]..[ 

 יהיה אחד משפט, [ב"כ, ד"כ ויקרא] שנאמר, זו מצוה בכלל ממונות דיני או נפשות דיני ואחד

. וחקירה דרישה ממון בעדי נצריך לאש לוין בפני דלת תנעול שלא כדי חכמים אמרו אבל, לכם
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 החדש את כיוונו שלא פי על אף פלונית בשנה מנה זה את זה הלוה בפנינו העדים אמרו, כיצד

 עדותן המנה בשיווי שוה שניהם עדות אבל, מטבע זה מאי המנה את ולא בו שהלוה המקום ואת

 בדיני אבל, בהן וכיוצא ומכירות ומתנות והלואות בהודאות אמורים דברים ובמה. בכך קיימת

 לברכה זכרונם אמרו כן וכמו. ובגלות במלקות לומר צריך ואין, וחקירה דרישה צריכין קנסות

 שצריך מרומה שהדין והלואות הודאות בדיני אפילו הדיין ראה שאם[ ב"ע ב"ל סנהדרין]

 אם לאב, בטלה עדותן ודרישות בחקירות זה את זה הכחישו ואם, וחקירה דרישה בהן לעשות

 כי לא אמר והאחר לוה בניסן האחד אמר אם, כיצד. קיימת עדותן בבדיקות זה את זה הכחישו

 יין חבית האחד שאמר וכן, בלוד אלא כי לא אמר והאחר בירושלם האחד שאמר או, באייר אלא

 אמר אם אבל. בטלה ועדותן ודרישה חקירה זהו, שמן של חבית אלא כי לא אמר והאחר לוה

 העליונה בדיוטא אומר שהאחד או, שוה שניהם וערך לבן מנה אמר והשני לוה ורשח מנה האחד

 במסכת פרטיה ויתר. קיימת ועדותן, בדיקות זהו, התחתונה בדיוטא אומר והשני כשהלוהו היו

 [.'ה -' ד פרק] סנהדרין

. לנשים ולא משפט לעשות להם כי בזכרים, זמן ובכל מקום בכל ממון לענין זו מצוה ונוהגת

 שכתבתי כמו במקומם יושבין שהסנהדרין בזמן בארץ נוהגת וקנסין ומלקיות נפשות ולענין

 [.ט"מ, ז"מ מצוה] משפטים בסדר

 לחייב סבה שהוא מפני מאד גדול וענשו, זה עשה ביטל כראוי העדים חקר ולא זה על ועובר

 ומי. אחרים לש ממון להאכילם הרבים את ומחטיא רשע והוא, כדין שלא ממון ולהפסיד נפשות

 דרך על אותו ודימו, גדולה שזכותו[ א"ע' י שבת] לברכה זכרונם אמרו לאמתו אמת דין שדן

 העולם קיום בענין שיש כלומר, בראשית במעשה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה כאלו משל

 .וישובו

 א  ,ג – ב ,סנהדרין ב ,בבלי .14

 דיני הן מה; קתני הן מה: אבהו רבי אמר -? נינהו ממונות דיני לאו וחבלות גזילות אטו .גמרא

 הוה - ממונות דיני תנא דאי; וצריכא. לא - והלואות הודאות אבל, וחבלות גזילות - ממונות

 דיני קתני ולא וחבלות גזילות תנא ואי. וחבלות גזילות תנא, והלואות הודאות דאפילו אמינא

 משום - וחבלות גזילות דקתני והאי, והלואות הודאות דאפילו הדין הוא: אמינא הוה - ממונות

, האלהים אל הבית בעל ונקרב דכתיב גזילות. כתיבי וחבלות בגזילות - דכתיבי שלשה דעיקר

 אבל, וחבלות גזילות - ממונות דיני הן מה: תנא. בממונו חבל לי מה בגופו חבל לי מה - חבלות

 דיני שדנו שנים, אבהו רבי מרוהא - שלשה בעינן דלא אילימא? ולמאי. לא - והלואות הודאות

 עירוב קסבר אי? קסבר מאי. מומחין בעינן דלא - אלא דין דיניהם אין הכל לדברי - ממונות

 למה שלשה - כאן כתוב פרשיות עירוב אין קסבר ואי, מומחין נמי ליבעי - כאן כתוב פרשיות

 בעינן דלא והאי, חיןמומ נמי דליבעי הוא ובדין, כאן כתוב פרשיות עירוב קסבר לעולם -? לי

 נפשות דיני ואחד ממונות דיני אחד, תורה דבר: חנינא רבי דאמר. חנינא דרבי משום - מומחין
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 דרישה בעינן לא ממונות דיני אמרו טעם ומה. לכם יהיה אחד משפט שנאמר ,ובחקירה בדרישה

 נועל אתה ןשכ כל -! ישלמו לא טעו מעתה אלא -. לווין בפני דלת תנעול שלא כדי - וחקירה

 .לווין בפני דלת

  ב ,לב – א, סנהדרין לב ,בבלי .24

 שנאמר, ובחקירה בדרישה נפשות דיני ואחד ממונות דיני אחד תורה דבר: חנינא רבי אמר

 תנעול שלא כדי וחקירה דרישה בעינן לא ממונות דיני אמרו טעם ומה, לכם יהיה אחד משפט

: אמר רבא. לווין בפני דלת שתנעול שכן כל -? וישלמ לא טעו ,מעתה אלא -. לוין בפני דלת

 בהודאה ואידי אידי: אמר פפא רב. והלואות בהודאות - ואידך, קנסות בדיני דהכא מתניתין

 כתיב: רמי לקיש דריש. לקיש כדריש, מרומה שאינו בדין - כאן, מרומה בדין - כאן, והלואה

 שאין בדין - כאן, מרומה בדין - כאן? כיצד הא, תרדף צדק צדק וכתיב עמיתך תשפט בצדק

 .מרומה

 ( ב, כב)הלכה א  ,ד פרק סנהדרין ,(וילנא) ירושלמי. 34

 משפט" :[כב כד ויקרא] שנאמר ובחקירה בדרישה נפשות דיני ואחד ממונות דיני אחד .'מתני

 בעשרים נפשות ודיני בשלשה ממונות דיני ?נפשות לדיני ממונות דיני בין מה ".לכם יהיה אחד

 פותחין ואין לזכות פותחין נפשות ודיני לחובה בין לזכות בין פותחין ממונות דיני ,לשהוש

  .בחובה

 חייה' ר. לזה חייב שזה יודע אתה האיך אמרו ישראל ממון על לחוס בשביל :יוחנן' ר אמר .'גמ

 'כר מר ליהא ?[איך עושים מעשה]= עובדא עבדין היך :יוסי' ר [שאל לפני]= קומי בעא בא בר

 .לזה חייב שזה יודע אתה היאך אמרו ישראל ממון על לחוס בשביל אמר יוחנן' דר ,יוחנן

 שם, קרבן העדה .134.

 ובדיני לכם יהיה אחד משפט שנאמר העדים את שחוקרים .וחקירה בדרישה' כו אחד .'מתני

 .וחקרת ודרשת כתיב נפשות

 חכמים תקנו וחקירה דרישה יכיןצר יני ממונותד התורה דמן ף על גבא .'כו לחוס בשביל .'גמ

 ,החקירות י"ע יפסידו שלא המלוים ישראל של ממון על לחוס כדי וחקירה דרישה ין צריךשא

 עדותן תהא ולא יטעו והעדים יכפור שמא מלהלות שימנעו הלוין בפני דלת נעילת בה יש וגם

 .בורר זה פרק כדתנן' כו יודע אתה איך העדים שואלים ד"הב אלא .ויפסיד מכוונת

 כדתנן וחקירה דרישה צריכין יני ממונותבד מעשה עבדין האיך יוסי' ר לפני שאל .בא בר ח"ר

 .דלעיל בפרקין כדתנן ין צריךא או במשנתינו

 .יוחנן' כר עבדינן .מר ליהא
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 א , סנהדרין א ,ש"פסקי הרא. 44

 תשלומי. שלשהב נזק וחצי נזק. בשלשה וחבלות גזילות. בשלשה ממונות דיני[ א"ע ב דף] א

[ רע שם מוציא] א"וחכ מ"ר דברי בשלשה רע שם והמוציא והמפתה האונס' וה' ד ותשלומי כפל

 :ושלשה בעשרים

 בשלשה וחבלות גזילות. הדיוטות בשלשה ממונות דיני בגמרא רבא ומפרש .'גמ[ ב"ע ב דף]

 כתוב פרשיות דעירוב מומחין שלשה [צריך]= בעי ממונות בדיני לודאפי הוא ובדין. מומחין

 תורה דבר חנינא 'רמר דא חנינא' דר משום אלא. אלהים תלתא כתיבי וחבלות ובגזילות. כאן

 יהיה אחד משפט שנאמר[ א"ע ג דף. ]ובחקירה בדרישה נפשות דיני ואחד ממונות דיני אחד

 בפני דלת תנעול שלא וחקירה דרישה [צריכים לא]= בעו לא ממונות דיני אמרו טעם ומאי. לכם

 נמי וא הדיןוה. מומחין [צריך לאש]= בעיא דלא אמר [ומזה הטעם גם]= נמי טעמא ומהאי ויןל

 כדי וחקירה ודרישה מומחין [לא צריכים]= בעינן לא ומתנות ירושות אשה בכתובות [גם]=

 יכוונו לא או מומחין ימצא לא שכנגדו זה( של) על יסמוך שלא עולה עושה בפני דלת שתנעול

 דיני באחד דלקמן והא. וחקירה ודרישה מומחין בעינן וחבלות גזילות אבל .עדותן את עדים

 בדיני וחקירה דרישה [שמעמיד המשנה שמצריכה]= דמצרכא' מתני דמוקי( לב דף) ממונות

 כדאמר קנסות דיני עם לכללו ס"הש דרך מומחין דצריך מה דכל ,קנסות דיני דוקא לאו ,קנסות

 דף) החובל ובפרק .מומחין דבעינן דבר בכל [ועוסק]= ומיירי קנסות דיני בטלו( יד דף) לקמן

עושים שליחותם ]= שליחותייהו עבדינן [שכל דבר ששכיח]= דשכיח מידי דכל מסיק( פד

 אותו וגובין ([הסמכות לדון כמומחים בבבל נגזרת מתפיסה של שליחות מטעם בני ארץ ישראל)

 דכל משמע. שכיחא לא דחבלות התם קאמרו והלואות אהודאות [בדומה ל]= דהוה מידי בבבל

 עבדינן מחבלות [כל דבר חוץ]= בר מידי כל הלכך. גזילות אפילו שכיח [הדברים]= מילי שאר

 לא נמי וחקירה דרישה וגם מומחין [ולא צריכים]= בעינן ולא [עושים שליחותם]= שליחותייהו

 .[גם לא צריך]= בעי

 ק א"ס, סימן ל שן משפטחו, ע"סמ. 54

 : א, חושן משפט סימן ל, לחן ערוךשו]

 בפנינו: העדים אמרו, כיצד. וחקירה דרישה צריכים אינם, חבלות מעידי חוץ, ממונות דיני עידי

 ולא בו שהלוה המקום ולא החדש כיונו שלא פי על אף, פלונית בשנה מנה זה את זה הלוה

, מרומה שהדין לדיין ראהנ ואם. קיימת עדותן, פלונית ממטבע או פלונית ממטבע היה אם המנה

 .[לאמתו הדין להוציא וחקירה דרישה צריך

 לדיני "לכם יהיה אחד משפט" :[ב"כ ד"כ ויקרא] דכתיב ף על גבא .וחקירה דרישה צריכים אינם

, "היטב[ ושאלת] וחקרת ודרשת" :[ו"ט ג"י דברים] כתיב נפשות ובדיני, נפשות ולדיני ממונות

 ועדי, יכפרו שמא דיאמרו, ילוו שלא לווין בפני דלת תנעול לאש משום תיקנו חכמים כל מקוםמ
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 עושי יסמכו שלא, עולה עושי בפני דלת לנעול כדי וגם. וחקירה דרישה י"ע יתכחשו הלואה

 י"ע יתכחשו העדים כי, [ולא ייעשה בנו דין]= דינא בנו יתעבד ולא עול נעשה לומר עולה

. נפשות בדיני בטלה עדותן בזה שגם, יודעין נןשאי דרישה קצת על יאמרו או. וחקירה דרישה

 ם כןג הוא ממונות דיני ובכלל. השכיחין ממונות בדיני דרישה יצטרכו דלא תיקנו הכי משום

 דדנין' א סימן בריש והמחבר הטור [וכל אותם שהחשיב]= דקחשיב הני וכל ומתנות ירושות

ויש ]= בהו ואית שכיחין דהן וןכי דלת נעילת משום מומחין [שאין]= דליכא הזה בזמן אותן

 אפילו וחקירה דרישה בעינן דלא תיקנו [מטעם זה גם]= נמיאי טעמא מה, כיס חסרון [בהם

 שכיחין דלא' א בסימן הנזכרים לו והדומה חבלות בעדי אבל, המקדש ובזמן מומחים לדיינים

 סעיף] והטור. דיםהע ולחקור לדרוש תורה דין על הניחוהו, כיס חסרון [ואין בהם]= בהו ולית

 כל וא הדיןוה [אחד מהם נקטו]= נקטי מינייהו חדא, חבלות מעדי חוץ שכתבו והמחבר[ 'א

 .פרישה ועיין, ק"ודו טעמא בתר דזיל, שכתבתי וכמו [שכמותו]= דכוותיה

 ב , ליבמות קכבן "חידושי הרמב. 64

וישנן בבית דין  דרישה וחקירה ן צריכיןשאינ ולכן דיני גיטין וקידושין, והוא הדין לעידי גירושין

 .כדי שלא תנעול דלת בפני לוין, [זה הטעם עצמו]= הדיוטות משום האי טעמא גופיה

 ( 228' עמ, פינקלשטיין)פסקה קפח , טו, דברים יט ,ספרי. 74

 .ולא על פי תורגמן ולא על פי כתבם –על פי שנים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר 

 אות לט, טו, ברים יטתורה תמימה לד. 84

ולפעמים מההגדה עצמה מכירין הדיינין בעדות מרומה , פה-שהחמירה תורה בהגדה בעל

 .בכתב תמה שאין כן בעדו, וכדומה

 א  ,כתובות כ, בית הבחירה. 49

שלא נאמר מפיהם ולא מפי כתבם אלא בדיני נפשות אבל בדיני [ י מיגש"ר]= כתבו ספרד וגאוני

 .אדרישה וחקירה [כפי שהוא]= כשר משום נעילת דלת מידי דהואממונות אף מפי כתבם 

 סימן יג, פרק ג יבמות, ים של שלמה. 15

 הוהנרא .חתימתן שמכירין אחר למקום בכתב עדות לשלוח, בנו תםכר העם נהגו כל מקוםומ

 מביתם, למרחקים שהולכים הסוחרים ותיקון העולם תיקון משום אלא, דינא משום דלאו, בעיני

 ליקח פעם כל צריך יהא שלא, למקום ממקום ומקיפין ופורעין ולוין, חוקם לחם לטרוף קםלשו

 .לזה מודה ם"הרמב אף ואולי, עמו עדים
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 מקורות להרחבה

 א  ,ג סנהדרין, תוספות. 15

 לא נמי בכולהו ומתנות וירושות אשה וכתובת וחבלות גזילות .'כו לווין בפני דלת תנעול שלא

 מומחין ניבעי לא טעמא מהאי תאמר ואם גזלנין בפני דלת שתנעול כדי ירהוחק דרישה בעינן

 זה כמו ביה למיחש שייך לא מומחים דלגבי לומר ויש והלואות בהודאות כמו וחבלות בגזילות

 אבל חובו לגבות מזומנים דיינין ימצא לא אם לחבירו מלהלוות נמנע אדם מועטת דבחששא

וד יש וע הגזלן עם לדון שימצא עד המומחין אחר הנגזל חשיטרי הגזלן יודע וחבלות גזילות

 דמוקי והא והלואות הודאות אלא ממעטינן ולא וחקירה דרישה בעו נמי וחבלות דגזילות לומר

 לאו קנסות בדיני וחקירה דרישה דמצרכה מתניתין:( לב דף לקמן) ממונות דיני אחד בריש

 גבי:( יג דף) לקמן כדאשכחן קנסות נמי להו קרי וחבלות דגזילות קאמר קנסות דיני דווקא

 אשה כתובת מיהו מומחין שלשה דבעי הנהו בכל דמיירי קנסות דיני בטלו הוא שאלמלא

 ק"ב) בהחובל דמסקינן הנהו וכל והלואות הודאות בכלל הוי בשור שור ונזקי ומתנות וירושות

 .מומחין בעי ולא בבבל אותו וגובין שליחותייהו דעבדינן:( פד דף

  ב, יבמות קכב, בבלי. 25

. בודקין: אומר טרפון רבי, ע"ר דברי, וחקירה בדרישה נשים עדי בודקין אין: דתניא; היא תנאי

 בדרישה נפשות דיני ואחד ממונות דיני אחד, תורה דבר: חנינא רבי דאמר, חנינא' בדר וקמיפלגי

 דרישה צריכין ןאי ממונות דיני אמרו טעם ומה, לכם יהיה אחד משפט: שנאמר, וחקירה

 .לוין בפני דלת תנעול שלא? וחקירה

 ד, הלכות עדות ג, ם"רמב. 35

 פי על שנאמר העדים מפי אלא נפשות בדיני ולא ממונות בדיני לא עדות מקבלין שאין תורה דין

 אף שבשטר בעדות ממונות דיני שחותכין סופרים מדברי אבל, ידן מכתב ולא מפיהם עדים שנים

 בדיני שבשטר בעדות דנין ואין, לוין בפני דלת תנעול שלא כדי קיימים םהעדי שאין פי על

 .ידן מכתב ולא מפיהן אלא ובגלות במכות לומר צריך ואין קנסות

 מעשה בית דין וסתירת הדין2 ו

 ח, סנהדרין ג, משנה. 45

 .כל ראיות שיש לך הבא מכאן עד שלשים יום :אמרו לו .כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין

  .אינו סותר – לאחר שלשים יום ,סותר – צא בתוך שלשים יוםמ

  ?מה יעשה זה שלא מצא בתוך שלשים ומצא לאחר שלשים :אמר רבן שמעון בן גמליאל
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ולאחר זמן  .אין לי ראיה :ואמר ,הבא ראיה :אמרו .אין לי עדים :ואמר ,הבא עדים :אמרו לו

  .הרי זה אינו כלום ,הביא ראיה ומצא עדים

לא היה  ,מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים :בן שמעון בן גמליאלאמר ר

  ?יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה

ראה שמתחייב בדין  .אין לי ראיה :ואמר ,הבא ראיה .אין לי עדים :אמר ,הבא עדים :אמרו לו

 .אינו כלום הרי זה – או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו ,קרבו פלוני ופלוני והעידוני :ואמר

 א, חושן משפט כ ,שולחן ערוך. 45

; אף על פי שכבר נגמר, סותר הדין וחוזר, והביא עדים או ראיה לזכותו יןדית מי שנתחייב בב

כל ראיות שיש לך הבא : אמרו לו הדיינים. סותר, כל זמן שהוא מביא ראיה, ואפילו אם פרע כבר

מה יעשה  ןכא לם שא, סותר את הדין, יוםפ שהביא ראיה לאחר שלשים "אע, יום' מכאן ועד ל

אין : ואמר, אבל אם אמרו לו להביא עדים או ראיה. ומצא לאחר שלשים' אם לא מצא בתוך ל

אין לי : ואמר, יש לך עדים: אם אמרו לו ומרלריך צין וא. אינו כלום, פ שמצא אחר כך"אע, לי

קרבו : כיון שראה שנתחייב אמר, ודנו אותו וחייבוהו, אין לי ראיה: אמר, יש לך ראיה; עדים

חלוק קטן בתפירות כעין ' פי)או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו , איש פלוני ופלוני והעידוני

 . אין זה כלום ואין משגיחים עליו ועל ראייתו, (כיסין

: ואחר כך אמר, אף על פי ששתק עד שנתחייב בדין, אבל אם לא אמר אין לי ראיה: הגה

 (. ט"ג סימן י"וי' ש כלל ו"תשובת הרא)סותר הדין , והעידו קרבו פלוני ופלוני

אין לי עדים : אם אמר( אבל), כשהיתה הראיה אצלו והעדים עמו במדינה, מה דברים אמוריםב

או שהיתה דסקיא של אביו שיש שם , ולאחר מכאן באו לו עדים ממדינת הים, ואין לי ראיה

ובא זה שהפקדון , (טור) (הדין שטרות שלוויש אומרים הוא )השטרות מופקדת ביד אחרים 

זה שאמרתי אין לי : מפני שיכול לטעון ולומר, הרי זה מביא וסותר, אצלו והוציא לו ראיותיו

ודוקא שבאו עדים שאותן השטרות היו באותן ). עדים ואין לי ראיה מפני שלא היו מצויים אצלי

מפני כך וכך אמרתי : לטעון ולומר וכל זמן שיכול(. פ זה בורר"מרדכי ס( )שטרות המופקדים

לפיכך אם פירש . וסותר, הרי זה לא סתר טענותיו, והיה ממש בדבריו, אין לי עדים ואין לי ראיה

אינו , אין לי עדים כלל לא הנה ולא במדינת הים ולא ראיה כלל לא בידי ולא ביד אחרים: ואמר

 .יכול לסתור

   סימן ב ,חלק ב ,ץ"ת תשב"שו. 55

עד שיטעון טענותיו  ]..[ ו אלא תביעה אחת אין הדין נותן לעכביאינו תובע עכשמעון אבל אם ש

 ,יותזה לא נמצא בשום מקום לחייב התובע לתבוע כל תביעו – או שימחול זכותו בהם תהאחרו

שמא מה שאינו תובע היום כל  ,תבידו לתבוע היום תביעה אחת ולאחר זמן תביעה אחר תוהרשו
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או שמא יודה לו לאחר זמן או שמא אינו זוכר  ]..[ שיש לו עדים במקום אחר תביעותיו הוא מפני

 .וזה דבר פשוט הוא

 סימן כדסוף חושן משפט  ,שולחן ערוך, א"הגהות הרמ .65

אם , שומעין לתובע, מר שיש לו הרבה טענות על זה ואינו רוצה לטעון עכשיואו ]..[ אם התובע

 .או שיש לנתבע היזק בזה כפי ראות עיני הדיינים, (ץ"י בשם הרשב"ב)לא שזיילי נכסי הנתבע 

 מקורות להרחבה

 (ד"עדף כ ) הלכה יב, סנהדרין פרק ג ,ירושלמי. 75

לאחר גמר דין  ,והוון דיינין קומי רבי לעזר ,רבי לוי הוה ליה דין עם חד בר נש על עסק בתים

רבי אבמכיס הוה ליה  .הדיןאמר ליה כל זמן שמביא ראייה סותר  ,יוחנן' שאל לר ,הביא ראייה

 ,לאחר גמר דין הביא עדים ,והוון אידיינין קומי רבי לעזר ,דין עם חד בר נש על עיסק ריחייא

ולמה תרין  .כל זמן שמביא ראייה סותר את הדין ,דיין את לזועאמר ליה  ,יוחנןשאל לרבי 

 .דין גזררבי אבמכיס איתעביד ליה  גזר דיןרבי לוי לא איתעבד ליה  ?עובדין

 סימן כ , (ה קוק"לראי)באר אליהו . 85

שנגמר הפסק , לוי לא איתעביד גזר דין כלומר שהיה רק אחר גמר דין' דלר, ופשט הדבר משמע

ולא , שעדיין לא הוחזק בעל דין בשלו, אבל לא יצא הדבר אל הפועל, דין על פי רבי לעזר

' ועל זה אמר ר, ר והוציאו הממוןולרבי אבמכיס איתעביד גזר דין כלומ, הוציאו מיד שכנגדו

וכן פירש , וחוזר ומוציא מיד מי שהוחזק בו, יוחנן שגם זה הדין חוזר הוא וסותר את הדין

]..[ נראה שאינו מפרש דברי הירושלמי כן ( א"הגר)אבל רבינו . בכוונת הירושלמי הפני משה

אשון לא איתעביד ליה אלא שהר, משמע דסבירא ליה דהני תרי עובדי שניהם היו לפני הפרעון

ונגמר הדין , ושני איתעביד ליה פסק דין, כלומר שלא נכתב פסק דין ונמסר לזוכה, גזר דין

ועל כל פנים . או שבראשון אמר לו רק חייב אתה לתן לו ובשני כבר אמר לו צא תן לו, לגמרי

אלא  ,נפרע ומשום הכי אין להכריח מזה על היכא שכבר, אפשר לפרש כן תרי עובדין דירושלמי

דהיינו גם לאחר גזר דין , אף על פי שכבר נגמר הדין, שהדין חוזר על ידי ראיה שסותרת אותו

עד שאי אפשר לסתור אותו , שכח פסק דין יש לומר שאחר שנעשה הוא אלים כל כך ]..[ הגמור

 .שלא לסתור את העובדא, כי כח בית דין יפה בזה, אחר שכבר נעשה מעשה

 ( אלף רפא)סימן רי  ,חלק ד ,ז"ת רדב"שו. 59

ל דנשבע על כולן "ראובן שבא לבית דין וטוען על שמעון טענות הרבה דקישאלה שאלת על 

י בתשובה אם הכיר הדיין שהוא רמאי ואינו תובע "שבועה אחת כדאיתא בירושלמי וכן כתב רש

שיטעון כל  אם יש רשות לדיין לכופו. טענותיו אלא אחת אחת כדי להביאו לידי שבועות הרבה

  ?טענותיו יחד כדי שיתבע שבועה אחת על כולן או לא
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אם רואה הדיין שהוא רמאי אומר לו אמור כל טענותיך כדי שישבע עליהם שבועה  : ]..[תשובה

 .ואומר לו תדע שאם לא תטעון עתה לא אשמע טענותיך. אחת וכופהו על ככה בדברים

 (בנספח) ג"שנהת, תקנות הדיון בבתי הדין הרבנים בישראל2 ז

 קלא-קכח, קטז-קיג, צ-פט, פז-פו, פג, עב, סה-נז, נא, לד, לב, כז-תקנות כה. 16
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  :נימושב ש

אתיקה של התדיינות
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 אתיקה של התדיינות: מושב שני

 תום לב בהתדיינות ובייעוץ המשפטי2 .

 סחיטת פשרה2 א

 ב-א, מבבא קמא  ,בבלי. 1

 הועד; נזק חצי משלם ושואל, נזק חצי משלמין בעלים - מועד ונמצא תם בחזקת שאלו: ר"ת

 שאלו: מר אמר. מכלום פטור ושואל, נזק חצי משלמין בעלים - לבעלים והחזירו שואל בבית

 תורא: ליה לימא? ואמאי. נזק חצי ושואל, נזק חצי משלמין בעלים - מועד ונמצא תם בחזקת

 תם: ליה ונימא. נגחן שהוא בו שהכיר - עסקינן במאי הכא: רב אמר! שאילי לא אריא, שאילי

 השתא, שלומי בעית נזקא פלגא - הוה תם אי, סוף סוף: ל"דא משום! שאילי לא מועד, שאילי

 את, סוף סוף: ל"דא משום! מגופו משתלם הוה תם אי: ליה ונימא. נזקא פלגא שלים זיל נמי

 פלגא ד"למ ואפילו! ינאומפטר מודינא הוה תם אם :ליה ונימא? לדידי שלומי בעית תורא לאו

 כגון - עסקינן במאי הכא, אלא! לאגמא ליה מעריקנא הוה, הוא תם אי: ליה נימא, ממונא נזקא

 לתוראי אתפסתיה: ליה נימא? נזק חצי משלמים אמאי בעלים, הכי אי. ותפסיה דינא בי דאקדים

 הוו מינך לאו, ניהלך אהדרתיה אי: ל"דא משום! בהדיה דינא לאשתעויי מצינא דלא מאן בידא

 סוף סוף: ל"דא משום! לאגמא ליה מעריקנא הוה, ניהליה אהדרתיה אי: ליה ונימא? ליה שקלי

 איכא מאי נכסי ליה דלית היכא, נכסי ליה דאית היכא הניחא? משתלמי הוו מעלייה לאו

; נתן' מדר, להאיך משתעבדנא נמי הכי, לדידך דמשתעבדנא היכא כי: ל"דא משום? למימר

 ונותנים מזה שמוציאין מנין, בחבירו וחבירו מנה בחבירו לנושה מנין: אומר נתן רבי, דתניא

 .לו אשם לאשר ונתן: ל"ת? לזה

  שם, תוספות .1.1

 ובשלמא !כדין שלא עושה היה ם כןא ?זו היא טענה מה ,תימה .לאגמא ליה מעריקנא הוה

 ,קצת ניחא [ל חוב לניזוקהמזיק הוא בע]= נינהו חוב יעלב דאמר ישמעאל לרבי [ונניח]=

 ליה מזבנינא או [שהיה אוכל אותו שם]= התם ליה אכלנא דהוה [שיש לומר]= למימר דאיכא

 דאמר בי עקיבאלר אבל ,ופטור חבירו של שעבודו כמזיק אלא [ואינו]= הוה ולא [מוכר אותו]=

 לו גוזל היה מעריק [אם היה]= הוה אי [המזיק והניזוק שותפים בגוף השור]= נינהו שותפין

 דברים מתוך לומר שרוצה ראה ליונ .לו יש אם ישלם לא אם ינדוהוית דין דב ועוד ,לניזק שורו

 כל שהפסדתני ונמצא לי מוחל והיה מועט בדבר עמי מתפשר ניזק היה עושה שהייתי אלו

 .היתרון
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 א, לא -ב , שבועות ל ,בבלי .2

 שלא לדיין ומנין. תרחק שקר מדבר: לומר ודתלמ? לדבריו סניגרון יעשה שלא לדיין מנין: ר"ת

 עד וכן, גזלן שהוא לחבירו שיודע לדיין מנין. תרחק שקר מדבר: ל"ת? לפניו בור תלמיד ישב

 לדיין מנין. תרחק שקר מדבר: לומר תלמוד? עמו יצטרף שלא מנין, גזלן שהוא בחבירו שיודע

 בצואר תלוי קולר ויהא אחתכנו, ןמעידי והעדים הואיל: יאמר שלא, מרומה שהוא בדין שיודע

 ט"סמרטו ב"חו י"בעל ת"ותל ד"תלמי א"תלת: סימן. )תרחק שקר מדבר: לומר תלמוד? עדים

 שלא מנין, לעשיר וחוב לעני זכות ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד מנין( ם"ומטעי ע"שומ

 שלא, ןבדי שטועה רבו את שרואה לתלמיד מנין. תרחק שקר מדבר: לומר תלמוד? ישתוק

 מדבר: ל"ת? שמי על הדין שיקרא כדי משלי ואבננו ואסתרנו, שיגמרנו עד לו אמתין: יאמר

 מנה, מבדה איני מנה מאה לי נותנין שאם בי אתה יודע: רבו לו שאמר לתלמיד מנין. תרחק שקר

 שקר מדבר: לומר תלמוד? עמו יצטרף שלא מנין, אחד עד אלא עליו לי ואין פלוני אצל לי יש

 ברעך תענה לא: אמר ורחמנא, משקר קא שקורי ודאי הא? נפקא תרחק שקר מדבר האי. קתרח

, מידי ולא תימא ולא התם קום אתה ותא, לי אית סהדא חד ודאי: ליה דאמר כגון אלא! שקר עד

 לנושה מנין. תרחק שקר מדבר: שנאמר משום, אסור הכי' אפי, שקרא מפומך מפקת לא דהא

 עליו ואגלגל, שבועה לי ויתחייב במנה לי שיודה כדי במאתים אטעננו :יאמר שלא, מנה בחבירו

, מאתים וטענו מנה בחבירו לנושה מנין. תרחק שקר מדבר: לומר תלמוד? אחר ממקום שבועה

 עלי יגלגל ולא שבועה לו אתחייב שלא כדי, דין לבית חוץ לו ואודה ד"בב אכפרנו: יאמר שלא

 שלא, באחד מנה שנושין לשלשה מנין. תרחק שקר ברמד: לומר תלמוד? אחר ממקום שבועה

 לשנים מנין. תרחק שקר מדבר: ל"ת? ויחלוקו מנה שיוציאו כדי עדים ושנים דין בעל אחד יהא

 לבוש: לו שאומרין, מנה מאה בת איצטלית לבוש ואחד סמרטוטין לבוש אחד, לדין שבאו

 אמר, הונא רב בר דרבא לקמיה תוא הוו כי. תרחק שקר מדבר: ל"ת? כמותך הלבישהו או כמותו

 שיבא קודם( חבירו) דין בעל דברי ישמע שלא לדיין מנין. לדינא וחותו פוזמוקייכו שלופו: להו

 שיבא קודם לדיין דבריו יטעים שלא דין לבעל מנין. תרחק שקר מדבר: ל"ת? חבירו דין בעל

 טוב לא ואשר. תשיא לא - תשא גמלא מתני כהנא רב. תרחק שקר מדבר: ל"ת? חבירו דין בעל

 עליה שיש שדה הלוקח זה: אמר ושמואל, בהרשאה הבא זה: אמר רב - עמיו בתוך עשה

 .עסיקין

 סעיף ו ,חושן משפט סימן יב ,שולחן ערוך. 3

 לעשות הלה שיתרצה כדי להשמט צדדים לבקש אסור, בו מוחזק שהוא ממון אותו שתובעים מי

 . השאר על לו וימחול פשרה עמו

 .שלו את לו שיתן עד שמים ידי יוצא אינו, ועשה עבר ואם: הגה
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 יח, ד בבא קמא, ים של שלמה .4

 לשארי וא הדיןוה, עמו שיתפשר כדי, חובו בעל עם וטענות עלילות לחפש אדם יכול שלא דין

 שרי אז, להיפך אפילו או, התובע על תרעומות לנתבע שיש [במקום]= היכא לא אם, תביעות

 אסורים שהדברים אף. עושה הייתי וכך כך לטעון אף, עלילות ולחפש [טעוןמותר ל]= למטען

ילו ואפ, חבירו על תרעומות לו שיש היכא הטענות מן לסלקו בידם כח אין מקום מכל, לכתחילה

 ואחד, באחד מנה לוים ששלשה [במקום]= היכא ודין. יזהר שמים ירא [ואף על פי כן]=הכי 

 ואינם, המנה לו להחזיר צריכין, בדבר מודים כ"ואח, המנה ממנו ומוציאין, מעידין ושנים טוען

 .במיגו נאמנים

 [.הדברים להלן הם מובאה מתשובת תרומת הדשן]*

 להשמט, התובעים נגד וטצדקי תואנות מחפשים, לאחרים חייבים כשהם, אדם בני יש: פסק

 דהוה( הוה ה"ד ב"ע' מ) דלעיל ספותהתו בדברי עצמם ותולים. פשרה לעשות שיתרצו עד. מהם

 לטעון אסור עמו שדין דבר על דאפילו. זה עון יתירו שהתוספות וחלילה' כו לאגמא מעריקנא

 שלא, מנה לאחד שלוין לשלשה מנין(. א"ע א"ל שבועות) העדות שבועת פרק כדאיתא. שקר

 .תרחק שקר מדבר( 'ז ג"כ שמות) ל"ת, המנה ביניהם ויחלקו, מעידין ושנים תובע אחד יהא

 חכמים דרשו ף על פי כןא ,מנה להם נתחייב הדין דמן [שם]= התם ומה, ל וחומרק דברים והלא

 שאין ל שכןוכ ל שכןכ ,הדין מן שלהן את להוציא כדי ומרמה תחבולות לבקש שלא והזהירו

 המבקש וכל. ומשפט דין בו לו שאין חבירו בשל להחזיק כדי ועקלקלות און מחשבת לחשוב

. ותחבולות שקר בדבר לא אם אלו כל לעשות לו אפשר אי הדין מן ומשתמיט ופקפוקים תואנות

 איתא( א"ע א"קי מ"ב) המקבל דבפרק [ועוד]= ותו. תרחק שקר מדבר בכלל הוא הרי כן ואם

 האמור עושק זהו [אחת הדעות]=אן דאמר מ חד סבר ושוב בלך חבירו הדוחה דאפילו [יש]=

 .חבירו ממון ולחפוץ, לפשרה לכופו צהדרו [במקום]= היכא ל וחומרק ,בתורה

 למעבד דלא אדרבה להוכיח לנו יש, ספותבתו [כאשר נדייק היטב]= שפיר דייקנא כי אמנם  

 נינהו חובות בעל דאמר בי ישמעאללר דבשלמא, ספותהתו דקאמרי. [שלא לעשות כך]= הכי

 אכתי והשתא. ופטור, חבירו של שיעבודו כמזיק אלא הוה ולא עד. 'כו למימר דאיכא, קצת ניחא

 מכל, [נניח גם שפטור מן הדין]= מדינא דפטור נמי נהי ?פטור [וכעת עדיין מדוע]= אמאי

 לא פרק [כפי שיש בפירוש]= בהדיא כדאיתא, הוא אסור אבל פטור בנזקין גרמא כל מקום

 רוצה שהיה השואל יטעון אם אף ,לפרש ספותהתו דעת ל כרחךע אלא(. א"ע ג"כ ב"ב) יחפור

צי ח מלשלם זו בטענה נפטר ,ממון מלשלם למפטר כדי לעשות אסורים שהם מעשים לעשות

, מינה נפקא מאי אומר אתה מה ם כןוא. [שיכול לומר תם שאלתי]= שיילי תם למימר דמצי ,נזק

 הוה דאי ש לומרי. צי נזקח בשביל לשומרו צריך היית סוף סוף תם [אם היה]= הוה אי לואפי

. ליה מעריקנא הוה איסור לעשות רוצה הייתי אם, לשומרו כלל צריך הייתי לא תם [שאם היה]=

 נשמתי תדאג [בזה]= בהא. לך איכפת מאי, [כגון זה]=י האי גוונא כ לעשות לי אסור תאמר ואם
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כל מ, בנזקין גרמא הוא דאסור ף על גבא. קצת ניחא ישמעאל' ולר ספותהתו קאמרי לכך. זה על

 שיכול כלל נראה ואין. הוא גמור דגזל משום, כלל ניחא לא עקיבא 'לר אבל. הוא פטור מקום

ם תמצי א ואפילו כלומר. ינדוהו ית דיןדב ועוד, שוב וקאמר. כזאת בטענה עצמו את לפטור

ית הב כל מקוםמ. נשמתי על לדאוג לך אין [גם יכול לומר]= למימר מצי נמי גמור דבגזל לומר

 ואהא, לאגמא ליה מעריק [אם היה]= הוה אי לו היה תועלת מה ם כןוא. לשלם ינדוהו דין

 משום. זו בטענה לפטור יכול [שלדעת כולם]=ולי עלמא דלכ ספותהתו מתרצים [ועל זה]=

. לי מוחל והיה, עמי מתפשר היה עושה שהייתי הללו דברים מתוך [שיכול לומר]= למימר דמצי

 אותו ינדוהו לא ית דיןב וגם. הוא ממש גזל לאו כל מקוםמ, זה בדרך לעשות שאסור פי על אף

 .לעיל כדפרישת, [בזה]= בהא לך איכפת מאי איסור עושה הייתי ואם. לשלם

 מתוך כלומר ,עושה שהייתי דברים מתוך .וצים לומרר דכך, ספותהתו דברי לפרש נראה ועוד  

 פי לע אף הללו דברים אעשה שלא וידאג ,מזה מתפחד הללו דברים לעשות שבידי יודע שהניזק

 שהוא בשביל הפסדתי ובזה. פשרה עמי ויעשה, מעצמו לי ימחול כך י"וע, לעשות אסורין שהן

 ]..[. מועד

 מקורות להרחבה

 ב ,בבא קמא מ ,תוספות. 5

 וכי חייב עדים באו כ"ואח בקנס מודה ד"למ ליתא פירכא הך .ומפטרינא מודינא הוה תם אי

 ד"ולמ קנסא נזקא פלגא ד"למ אפילו למפרך מ"דהו ה"ה ממונא נזקא פלגא ד"למ אפילו קאמר

 מינייהו חדא אלא לאגמא ליה מעריקנא הוה תם אי ליה לימא חייב עדים באו כ"ואח בקנס מודה

 הודה שלא קמן הא ליה מעירקנא הוה תם אי מודינא הוה תם אי לטעון יכול והאיך ת"וא נקט

 לישני ת"וא מועד שהוא לו הוגד נגיחה אחר דמיד ל"וי תם שהיה סבור שהיה פ"אע הבריח ולא

 לא הא הבריח ולא הודה לא ה"ואפ ד"לב שיצא עד נגיחה משעת לו הוגד שלא עדים שיש כגון

 .ותפסוה ד"ב דקדם קמשני מיניה ועדיפא שכיח

 סימן שו ,תרומת הדשןת "שו. 6

 נגד/ תותואנו/ ותאונות צדדין לחפש ורצונו, בו מוחזק שהוא בממון אותו תובעין ראובן: שאלה

 ממנו ויקחו פשרה עמו לעשות שיתרצו כדי, טצדקי בכל בהן/ להשמט/ להשמיט התובעים

 ?  לאו או הכי למעבד שרי, השאר על לו וימחלו סך איזה

 היתר למצוא שיצדד שמים לירא וחלילה, ג"כה שרי דלא ופשיטא פשיטא יראה: תשובה  

 שלא, מנה באחד שנושים לשלשה ניןמ: העדות שבועת' בפ דתניא.   בזה וכיוצא כזה לעשות

 קל דברים והלא, תרחק שקר מדבר ל"ת, המנה ביניהם ויחלקו מעידין ושנים תובע אחד יהא

 תחבולות לבקש שלא והזהירו חכמים דרשו כ"אעפ, מנה להם נתחייב הדין דמן התם מה וחומר
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 כדי עקלקלותו און מחשבות לחשוב שאין ש"וכ ש"כ, הדין מן שלהם את להוציא כדי ומרמה

 ומשתמיט ופקפוקים/ תואנות/ תאונות המבקש וכל, ומשפט דין בו לו שאין חבירו בשל להחזיק

 מדבר בכלל הוא הרי כ"וא, ותחבולות שקר בדבר לא אם אלו כל לעשות לו אפשר אי הדין מן

 חד סבר, ושוב בלך חבירו הדוחה דאפילו איתא/ א"קי מ"ב/ המקבל' דבפ ותו.   תרחק שקר

 דקא דפקדון דומיא דבעינן משום אלא התם ליה' פי ולא, בתורה האמור עושק זהו דאמר מאן

 הוי, שלו הוא הדין שמן חבירו ממון ולחסור לפשרה לכופו וכוונתו הואיל ד"ונ.   ממנו כופר

 ראיה שום להביא נזקק הייתי ולא.   דאורייתא בלאו הוא איסור כ"וא, דפקדון דומיא שפיר

 שנגח שור' פ דאיתא בהא אינשי טעו דלמא הוינא דמסתפינא אלא, מסברא טאפשי דהוי לאסור

 ושואל נזק חצי משלמין בעלים מועד ונמצא תם בחזקת שאלו ר"ת, /ב"ע מ דף ק"ב/' וה' ד

 נזקא פלגא סוף סוף ליה דאמר, שיילת לא ומועד שיילת תם ליה ונימא ופריך.   נזק חצי משלם

: ל"וז התוספות שם ומקשים.   לאגמא ליה מעריקנא הוה תם והה אי ליה ולימא, לשלומי בעית

 חובות בעלי דאמר ישמעאל לרבי בשלמא, כדין שלא עושה היה כ"א, זאת היא טענה מאי תימא

 כמזיק אלא הוינן ולא ליה מזבינא הוה או התם ליה אכילנא הוה למימר דאיכא, קצת ניחא נינהו

 גוזל היה ליה מערק הוה אי נינהו שותפין דאמר אעקיב לרבי אבל, ופטור חבירו של שעבודו

 שהייתי הללו דברים מתוך ל"שר ונראה.   לו יש אם לשלם ינידוהו ד"דב ועוד.   לניזק שורו

.   ל"עכ היתירות כל שהפסדתי נמצא לו מוחל והיה מועט בדבר עמו מתפשר הניזק היה עושה

 וימחול עמו שיתפשר חבירו כריחשי כדי ועקלקלות טצדקי לבקש דשרי לכאורה משמע מהכא

 אדרבה להוכיח לנו יש' התוס בדברי שפיר דייקית כי אמנם.   הדין מן שלו שהיה ממונו על לו

 דאיכא קצת ניחא נינהו= חוב בעלי= ח"ב דאמר י"לר בשלמא' התוס דקאמר, הכי למיעבד דלא

 נהי פטור אמאי אכתי והשתא.   ופטור חבירו של שעבודו כמזיק אלא הוי ולא עד', כו למימר

 ב"ב/ יחפור לא' פ בהדיא כדאיתא הוא אסור אבל פטור בנזקין גרמא כל מ"מ מדינא דפטור נמי

 דגרמי דינא דדאין דלמאן המניח' פ ואשירי ז"א פסק שעבודו דמזיק גרמא והך, /א"ע כג דף

 אם דאף אתלמוד דסבר הספר לפרש' התוס דעת כך כ"אע.   בנזקין מגרם ועדיפא בהא נמי חייב

 נפטר ממון מלשלם לפטור כדי לעשות אסורים שהם מעשים לעשות רוצה שהיה השואל יטעון

 הייתי סוף סוף תם הוה אי אפילו מ"מנ ת"וא.   שיילי תם למימר דמצי, נ"ח מלשלם זו בטענה

 לעשות רוצה הייתי אם לשומרו כלל צריך הייתי לא תם הוה דאי ל"י, נ"ח בשביל לשומרו צריך

, זה על נשמתי תדאג בהא לך איכפת מאי, ג"כה לעשות אסור ת"וא.   ליה מעריקנא הוה אסור

 אבל, הוא פטור מ"מ בנזקין גרמא הוא דאסור ג"אע קצת ניחא י"לר התוספות קאמרי ולכך

 כזה בטענה עצמו את לפטור שיוכל להם נראה אין, הוא גמור דגזל משום כלל ניחא לא ע"לר

 אין למימר מצי נמי גמור דבגזל ל"את' אפי כלומר, ינידוהו דין דבית עודו שוב וקאמרי/.   כזו/

 ליה מעריק הוה אי לו היה תועלת מה כ"וא לשלם ינידוהו ד"ב מ"מ, נשמתי על לדאוג לך

 מתוך למימר דמצי משום, זו בטענה לפטור יכול ע"דלכ התוספת מתרצים ואהא.   לאגמא

 מ"מ זה כדרך לעשות שאסור פ"אע, לי מוחל והיה יעמ מתפשר היה עושה שהייתי הללו דברים



 

49 

 

 לך איכפת מאי איסור עושה הייתי ואם, לשלם אותו ינידוהו לא ד"ב וגם, הוא ממש גזל לאו

 שהייתי דברים מתוך לומר רוצה דכך, התוספת כוונות לפרש נראה ועוד.   לעיל כדפרישית בהא

, כשר יחזקני לא כי מזה מתפחד הללו דברים לעשות שבידי יודע שהניזק מתוך כלומר, עושה

 ויעשה מעצמו לי ימחול כך י"וע, לעשות אסורים שהן פ"אע הללו דברים אעשה אולי וידאג

 בר י"ר שצוה פסחים ערבי' בפ אמרינן ג"וכה.   מועד שהוא בשביל הפסדתי ובזה פשרה עמי

 דאייתי ג"ואע.   דין בעל ואחד עדים שנים יהיו שלא, תלת בהדי דייני להוי דלא רבי את יוסי

 לעשות מעצמו מבקש כן י"וע לה יחוש הניזק נ"ה, לה חיישינן מ"מ כן לעשות דאסור לעיל

 .כתבתי ד"לע הנראה, לי וימחול פשרה

  אות יא, ו, חושן משפט יבא "גר. 7

 :ו, חושן משפט יב, שולחן ערוך]

 לעשות הלה שיתרצה דיכ להשמט צדדים לבקש אסור, בו מוחזק שהוא ממון אותו שתובעים מי

 את לו שיתן עד שמים ידי יוצא אינו, ועשה עבר ואם: הגה. השאר על לו וימחול פשרה עמו

 .[שלו

יין וע' כו מעריקנא הוה' כו הלי ונימא' ב' מ א קמאבב שאמרו ג"אע וצה לומרר .שתובעים מי

 על לוואפי עלי לך מה אתה כי קאמרה אלא כן הדבר אין דמותר הדמ' כו ל"ונ הוה ה"ד' תוס שם

 .'כו בא ל"א' ואפי א"ס ח"סכ ל"וכמש' כו בהדא קום תא' א א"ל בשבועות ש"כמ אסור האמת

 ח ק"ס חידושים ,שם, נתיבות המשפט. 8

 שיבואו כדי צדדים לבקש יכול, לו יאמינו לא ד"שהבי רק אתו שהאמת יודע ואם .צדדים לבקש

 ח"סק אורים ת"ואו ג"סק ביאורים עיין. ]דין בית לפני כרשע יהיה שלא באופן רק, פשרה לידי

 [.ה"סק ותומים

 אות ח, שם, פתחי תשובה. 9

 שלא[ הוה ה"ד] ב"ע' מ דף ק"בב' התוס בכונת ש"מ ה"סק בתומים עיין .צדדים לבקש אסור

 ק"ב ש"יש] ל"מהרש ודברי[ ו"ש' סי] הדשן התרומת דברי כ"ג שם והביא, זה לדין סותרים יהיו

, אחר בענין לחלק שכתב ג"קס ס"ס א"ח יעקב שבות בתשובת ועיין. ש"ע, בזה [ח"י' סי ד"פ

 מעריקנא דהוה קאמר התם כ"משא, אסור לפשר כדי בידים תואנות הנתבע מבקש אם דודאי

 ודאי זה, לפשר כדי חבירו של שעבודו שור לשמור שלא תעשה ואל שב רק הוי דזה, לאגמא

 .[ג"סק]' א סעיף ג"צ סימן לקמן קצת ויובא עוד ש"ע, שרי

 ה, יב שן משפטחו ,ערוך השולחן. 11

 לעשות לו אסור מוחזק כשהוא בעצמו ד"הבע אבל פשרה לעשות הדיין על שמצוה פ"אע

 לבעל שיתן עד בידו הוא גזל כן עשה ואם פשרה לעשות מוכרח יהיה דינו שבעל עד תחבולות
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 עמו שהצדק יודע אם אבל דינו בעל עם הוא שהצדק שיודע ודווקא הדין פ"ע לו שמגיע מה דינו

 תחבולה לבקש לו מותר אותו ויחייבו לו יאמינו לא כי זה לברר ביכולתו אין ד"הב שבפני אלא

 .[שם] ד"ב לפני כרשע יתראה שלא ובלבד פשר לידי שיבא כדי

 רשע ערום2 ב

 ב ,סוטה כא ,בבלי. 11

' ר. חברו דין בעל שיבא קודם יןלדי דבריו המטעים זה: יוחנן רבי אמר? ערום רשע דמי יכיה

 יטול לא - זוז מאתים לו שיש מי: דתנן, זוז מאתים לו להשלים לעני דינר הנותן זה: אומר אבהו

 זה הרי כאחת לו נותנין אלף אפילו - דינר חסר מאתים לו היה, עני ומעשר ופאה שכחה לקט

 ר"א אסי רבי דאמר, טיןמוע בנכסים למכור עצה המשיא זה: יוחנן רבי אמר אסי רבי. יטול

 עצה המשיא זה: אמר אביי. מכרו שמכרו מה, מועטין בנכסים ומכרו שקדמו יתומים: יוחנן

 ומכר הראשון וירד, לפלוני ואחריך לך נכסי: דתניא, גמליאל בן שמעון כרבן בנכסים למכור

 .ראשון רששיי מה אלא לשני אין: אומר ג"רשב; רבי דברי, הלקוחות מיד מוציא השני - ואכל

 ב ,בבא בתרא קעד ,בבלי. 21

 ליה ודחיקא הוה מדרבנן צורבא בריה הונא רב, הוה דכלתיה דכתובתה ערבא עצרי בר משה

 כתובה ותגבי ותיזיל לדביתהו דנגרשה, הונא לרב עצה דנסביה דניזיל ליכא: אביי אמר, מילתא

 דינא בבי - דמגרש כל אטו: אביי ל"א! תנן הנאה ידירנה והא: רבא ל"א? נהדרה והדר, מאבוה

. עניותא אזלא עניא בתר: אינשי דאמרי היינו, אביי אמר. הוא דכהן מילתא איגלאי לסוף? מגרש

! ג"כרשב' בנכסי למכור עצה המשיא זה? ערום רשע איזהו: אביי אמר והא? הכי אביי אמר ומי

 .שאני מרבנן וצורבא, שאני בנו

 מקורות להרחבה

 ב ,סוטה כא ,תוספות. 31

 משום.( קלז דף ב"ב) נוחלין ביש' פי ם"רשב .ג"כרשב בנכסים למכור עצה המשיא זה אמר אביי

 עצמו המוכר ומיהו לו ולא חוטא הוא והרי מעשיו דאהנו וערום הנותן דברי על לעבור דגרם

 שהרי איסוריה חמיר דלא כך לעשות אסור דלכתחילה גב על ואף רשע מיקרי לא ראשון דהיינו

 כתובות) נשוי שהיה מי פרק בסוף לפירושו וקשיא כרצונו לעשות ופירות בגוף תןהנו השליטו

 במקום לאחריך ואין הוי לוקח בעל וניסת ועמדה לפלוני ואחריך לך נכסי אביי דאמר:( צה דף

 ניסת תינשא קאמר מי' כו המשיא זה ערום רשע איזהו אביי והאמר הכי אביי אמר ומי כלום בעל

 דלמוכר מכלל רשע נקרא דמשיא כיון לפרש יש ומיהו למשיא עצמו וכרמ דמדמי אלמא קאמר

 פירות אכילת אלא לראשון לו אין התם כדקתני רשע נקרא דלא ג"אע לכתחילה לעשות אסור

 והכי ג"כרשב ל"ס דאביי מכלל ג"כרשב' וכו עצה המשיא זה אביי מדקאמר קשיא ואי בלבד
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 לוקח במקום לאחריך ואין הוי לוקח בעל( שם ז"ג) נשוי שהיה מי בפרק בהדיא נמי אביי אמר

 ובסוף דמי הגוף כקנין פירות קנין דקסבר משום טעמא מפרש.( קלז דף ב"ב) נוחלין וביש כלום

 דפירות ג"אע הרשאה צריך אשתו בנכסי בעל נקטינן אביי אמר:( מח דף גיטין) השולח פרק

 אחריך גבי דוקא לתרץ יש דמי וףהג כקנין דלאו ל"דס דמשמע הרשאה צריך הגוף הוי דידיה

 אחריך אליביה מתרצינן דמי הגוף כקנין לאו דאמר ל"ר' דאפי דמי הגוף דכקנין לאביי ל"ס

 ואף פלוני ירש אחריך' פי בהדיא דהא לראשון נתן ופירות גוף משמע דאחריך ם"רשב' ופי שאני

 החולץ בפרק' סקיכדפ דמי הגוף כקנין דלאו לן סבירא בעלמא ל"וז ג"כרשב שם פסק הוא

 פרק ל"כר דפסקינן אהלכתא הלכתא תקשי דלא עיקר וכן שאני אחריך הכא:( לו דף יבמות)

 נמי ומדאביי ל"ר פליג ולא לקמיה הלכתא' דפסקי ג"כרשב לן קיימא דאחריך ובהא החולץ

 לה דהוה אתתא ההיא נמי ולקמן' וכו רשע איזהו אביי כדאמר לן קיימא דהכי למשמע איכא

 קאמר לא ג"רשב אפילו עד ג"כרשב קטן לבנו אקנייה איהו אזל' כו ביבי דרב בארעא דיקלא

 דמי הגוף כקנין דלאו ל"כר ל"ס ג"דרשב לפרושי בעינן הלכך ג"כרשב דהלכה שמעינן מהתם

 נמי חשיב קא לא אמאי' לר תימה אהלכתא הלכתא תקשה ולא שאני דאחריך טעמא היינו והכא

 זה ערום ורשע עני איזו ע"ר משום כהנא רב אמר:( עו דף נהדריןס) הנשרפין הן דאלו ההיא

 .חשיב קא לא ורשע דעני לומר ויש בוגרת בתו המשהה

 ה ערום"ד, א ,בבא בתרא קלז ,ם"רשב. 41

 רשע מקרי לא ראשון דהיינו עצמו המוכר ומיהו לו ולא חוטא הוא והרי מעשיו דאהנו .ערום

 לעשות ופירות בגוף הנותן השליטו שהרי איסוריה מירח דלא כן לעשות אסור דלכתחלה ג"ואע

  .כרצונו בהן

 א, בבא בתרא קלז ,בית הבחירה. 51

 הנכסים את למכור לו אסור לכתחלה כל מקוםמ מכר מכר שאם וצה לומרר הוא כך שהדין פ"אע

 גזלות ואוכל רשע נקרא פסידא גרמת דעת על כן העושה וכל וחסרונם אבדתם לגרום או

 .ערום רשע נקרא כך על צהע והמשיא

 אבן העזר סימן קב סעיף ז ,שולחן ערוך. 61

 מן תפרע לא, לפרעה נכסים לבעל ואין בעלה וגירשה, חייב שהוא בענין, בכתובתה לאשה הערב

 להשיאו לאדם ואסור. עליו קנוניא יעשו שלא כדי, רבים דעת על הנאה בעלה שידירנה עד הערב

 מיהו. הנאה ידירנה לא דשמא, יחזירנה כך ואחר מהערב תההכתוב שתגבה כדי שיגרשנה עצה

, מנכסיו מהנהו האב ואין לו דחוקה והשעה חכם תלמיד והבן, בנו בעד לכלתו ערב האב אם

 שניהם שיתבעהו זמן כל בשטר וכתב, בנדונייתא לאשה הערב: הגה. זו עצה להשיאו מותר

 (.א"תס סימן ש"ריב) לה בשכת מה גובאת אשתו ה"אפ, הבעל ומת, להם לשלם שחייב
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 חלק ג סימן רצב ,א"ת הרשב"שו. 71

; העיר אנשי כשאר אלא לזונו חייב שאינו, לפרנסו רוצה ואינו עשיר אב לו יש, אחד עני: שאלת

 ?  ד"בב לכופו מהו

.   אמיד לא ואפילו, אותו וכופין, לזונן שיתחייב עד, קטנים קטני שהבנים כל: תשובה  

 אדם אין: שאמרו י"אעפ: נשיאה דבי אפיתחא רבא עולא דרש: י"אעפ פרק בשילהי וכדאמרינן

 ולמעלה, שש בן עד: כמה עד; קטנים קטני כשהם אותם זן אבל, קטנים כשהן ובנותיו בניו זן

 נערה בפרק וכדאמר.   בדברים אותו כופין, מלאכה בני שאינן, קטנים שהן כל, משית

/ ארור: ח"תקל ליוורנו בדפוס/ יארוד: להו אמר, יהודה דרב לקמיה אתו הוו כי: שנתפתתה

, בצבורא אסיתא ליה כפו: להו אמר חסדא דרב לקמיה אתו וכי.   שדיא מתא ואבני, ילדה

 לך ניחא: להו אמר, דרבא לקמיה אתו הוו כי.   בני בעי לא והאי, בני בעי עורבא: ולומר, וליקום

 הא, אמיד דלא אלא אמרן ולא: התם מדגרסינן ;ליה כייפינן, אמיד ואלו.   מצדקה בנך דליתזנו

 זוזי מאה ארבע מיניה ואפיק, אמי לבר ליה כפא דרבא הא כי, כרחיה בעל ליה כייפינן, אמיד

, דרבא ההיא כי, צדקה מדין לזונו אותו כופין, אמיד או גדול בבנו דאפילו, לי ונראה.   לצדקה

 וחי: משום, לפרנסו הוא שחייב, להם ודםוק, שבעיר העשירים משאר יותר לצדקה אותו וכופין

 גבאי ידי על העשירים שאר עם אותו שיפרנס: ולומר, זה מחיוב להמלט יכול ואינו; עמך אחיך

 ה"ס/ אליעזר' ר' פ בנדרים שאמרו וכענין.   גבאי ליד תחילה נופל אינו, הנופל שכל, צדקה

 ואמרינן; לפרנסו יכול אתה ואין, ייענ שמא, בתורה הכתוב מן לו פותחין: מאיר ר"א עוד/: ב"ע

 מאי, נפיל עלאי לאו, דמעני כל: ליה ולימא: לרבה קטינא רב בר חנא רב ליה אמר: בגמרא עלה

 אינו, הנופל כל: אומר שאני: ליה אמר; ליה מפרנסינא עלמא כולי, בהדי לפרנוסי ליה דמטי

/ תחבולה/ טצדקי ומבקשין, העם משאר יותר האב על ומחמרינן.   תחילה צדקה גבאי ליד נופל

 דכלתיה דכתובתה ערבא, ערבי בר משה: פשוט גט בשילהי שאמרו וכמו.   משאר יותר לחייבו

 לרב עצה דלסבייה ליכא: אביי אמר, עלמא ליה ודחיקא, הוה מרבנן צורבא בריה הונא ורב, הוה

 והא: רבא ליה אמר; ניהדרא וליהדר, מאבוה כתובתה ותגבה ותזיל, לדביתהו דמגרשא: הונא

 אביי אמר ומי: ואקשינן; מגרש דינא בבי, דמגרש כל אטו: אביי ליה אמר?   תנן, הנאה ידירנה

, בנו: ופרקינן; ג"כרשב בנכסים למכור עצה המשיא זה: ערום רשע איזהו: אביי והאמר, הכי

 לבן יןשמשיא: ועוד.   הנאה להדירה ידע ושלא, לגרש לסבב בעקיפין באין באב, אלמא.   שאני

 הונא רב את ליזון להדיא אותו כופין היו לא למה כן אם: תאמר ואם.   בעלמא כן שאין מה, עצה

 הונא רב את לזון שיכפוהו פי על אף, בניו ואת אשתו את לזון כופין היו שלא: לומר יש?   בנו

 .לבד בנו
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 תום לב2 ג

 ב ,כתובות נב ,בבלי. 81

 היא הרי - רפואה וצריכה, יתומין מנכסי ניזונת מנהאל: רבנן תנו. לרפאותה חייב - לקתה

 לה שאין, מכתובתה נתרפאת - קצבה לה שיש רפואה: אומר גמליאל בן שמעון רבן; כמזונות

. קצבה לה שאין כרפואה ישראל בארץ דם הקזת עשו: יוחנן רבי אמר. כמזונות היא הרי - קצבה

, יוחנן' דר לקמיה אתו, יומא כל רפואה צריכה דהות אבא איתת להו הוה יוחנן דרבי קריביה

 מעיקרא. הדיינין כעורכי עצמינו עשינו: יוחנן רבי אמר. לרופא מידי ליה קוצו איזילו: להו אמר

 חשוב אדם: סבר ולבסוף, תתעלם לא אומבשרך: סבר מעיקרא? סבר מאי ולבסוף, סבר מאי

 .שאני

 א, פו - ב ,כתובות פה ,בבלי. 19

, לברתה לה תבעי קא אתו, ושכיבה איגרשה, הנאה בטובת לכתובתה ינתהזב נחמן דרב קריבתיה

 ותירתה, אבוה לגבי דאמה לכתובתה ותיחלה תיזיל ,עצה לה דליסבא ליכא: נחמן רב להו אמר

, סבר מאי מעיקרא. הדיינין כעורכי עצמינו עשינו: נחמן רב אמר. אחילתה אזלה, שמעה. מיניה

 .שאני חשוב אדם: סבר ולבסוף, תתעלם לא מבשרךו: סבר מעיקרא? סבר מאי ולבסוף

 ב ,כתובות נד ,בבלי. 12

: להו אמר, יוחנן דרבי לקמיה אתו, מזוני קמפסדה דהוה אבא איתת להו הוה יוחנן דרבי קריביה

 שכן כל: להו אמר, לקיש דריש לקמיה אתו. למזונה ארעא לה דנייחד לאבוכון ליה ואמרו איזילו

 - לא ואי, לה הבו זילו: להו אמר? הכי אמר לא יוחנן רבי והא: ליה ואמר. מזונות לה שריבה

 חלוק שכנגדי, אעשה מה: להו אמר, יוחנן דרבי לקמיה אתו. מאונייכו יוחנן רבי לכו מפיקנא

 .עלי

 ב, כתובות נד ,המאירי. 12

 ונתן זרח ועכשו הדיינין כעורכי עצמנו עשינו ('ב ב"נ) למעלה יוחנן' ר שאמר מה ביאור ולענין

 תפסיד שלא לשמרה אלא לה הראוי את ממנה להפקיע בא לא שזו מפני ,כן אמר ולא עצה

 .ברפואתה יתחייבו שלא להפקיעה עצה נתן למעלה הנזכרת אותה אבל .ליתומים

 מקורות להרחבה

 ב, כתובות נב ,המאירי. 22

' ר על כאן אמרוש וכמו לבריות להפסיד כדי לקרוביו אף עצה ליתן לו ראוי אין חכם תלמיד

 קרוביו של נזק שמירת אלא הפסד שאין במקום מקום ומכל הדיינין כעורכי עצמינו עשינו יוחנן

 שנתן עצמו יוחנן' ר על' ב ד"נ הפרק בסוף שאמרו והוא בדבר חשש ואין בכך עצה ליתן לו ראוי
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 עליה מתיראין שהיו מחשש אשתו למזונות קרקע מיחד שיהא לאביהם שיאמרו לקרוביו עצה

 .מזונות מפסדת שתהא

 ב, כתובות נב ,א"ריטב. 32

 תעש אל תנינן כן ולא( ש"עיי ד"ה ט"פ ב"ב) בירושלמי גרסינן .הדיינין כעורכי עצמנו עשינו

 הות כשרה דאיתתא יוחנן' ר ידע אימר, ליחיד דינו לגלות אסור חגי' ר ומר הדיינין כעורכי עצמך

 ל"ז העטור בעל הרב וכתב, מילתא לה אמר עמיה דינא יתדל בגין מתיא' ר אמר, לה גלי כך בגין

 מדינא דליפטר היכי כי דינו לגלות אסור מחייב שתיק דאי דהיכא מ"ש ירושלמי מהאי

 דילן דגמרא והא, ליה מחוי מצי ליה דמחוי הוא דינא אלא טענתא מסדר לא אי אבל, בטענתיה

 ביה אית הכי ומשום. קוץ זיל לקריביה מרדא הוא יוחנן' ור קייץ לא דהא עמיה דינא הוה לא נמי

 שהוא דכל מינה ושמעינן, חשוב אדם כשזה בקרובו נ"א קרובו כשאינו הדיינין עורכי משום

, דאגמריה בטענה אלא עמיה דינא דלית ג"ואע, דינא לו לגלות מותר חשוב אדם הוי ולא קרובו

 .שקרא ליגמריה דלא והוא

 ב, כתובות נד ,שיטה מקובצת. 42

 כעורכי עצמנו עשינו הכא יוחנן' ר אמר לא אמאי ליה דקשיא ואיכא נמי בפניה שלא ילואפ

 אינו לה הראוי מן פיחתו ואם לה הראוי מן לפחות כדי עושה אינו שהרי קשיא ולא הדיינין

 .ל"ז א"הריטב. בדבר ונתרצית עליה כשקבלה אלא מועיל

 כעורכי עצמנו עשינו הכא יוחנן רבי אמר דלא והא ל"וז מצאתי יד כתיבת ל"ז י"ובפרש    

 כל ולאחר המעשה אותו היה כך ואחר תחלה היה המעשה שזה משום לעיל שאמר כמו הדיינין

 :שמעתי כך. הדיינין כעורכי עצמנו עשינו אמר הדברים

 א ,בבא בתרא קמט ,בבלי. 52

 בקדושה לאש הורתו, בריה מרי רב. רבא בי זוזי אלפי תריסר ליה הוה גיורא דאיסור: ש"ת

 לאו - בירושה אי? זוזי להני מרי רב ניקנינהו היכי: רבא אמר. הוה רב ובי, הואי בקדושה ולידתו

 בירושה דאיתיה היכא כל, רבנן שויוה כירושה מרע שכיב מתנת - במתנה אי; הוא ירושה בר

 חליפיןב אי; גביה ליתנהו - במשיכה אי; במתנה ליתיה בירושה דליתיה היכא כל, במתנה איתיה

 לא לי שלח אי - שלשתן במעמד אי; ארעא ליה לית - קרקע אגב אי; בחליפין נקנה מטבע אין -

, נינהו מרי דרב זוזי דהלין איסור ולודי? אמאי: אמי דרב בריה איקא רב לה מתקיף. אזילנא

 טענתא מגמרי קא: אמר, רבא איקפד. איסור מבי אודיתא נפק אדהכי! באודיתא וליקנינהו

 .לי ומפסדי ילאינש
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 גילוי הדין2 ד

 ח ,אבות א ,משנה. 62

 כעורכי עצמך תעש אל אומר טבאי בן יהודה מהם קבלו שטח בן ושמעון טבאי בן יהודה

 בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרים כרשעים בעיניך יהיו לפניך עומדים דינים בעלי וכשיהיו הדיינין

 .הדין את עליהם כשקבלו כזכאין

 שם ,למשנה ם"פירוש הרמב. 162.

 והם, בדיניהם אדם לבני מורשים שיהיו כדי ההתדיינות את הלומדים אנשים הם .הדיינין עורכי

 תהיה - בכך הדין בעל יטען ואם, בכך תשובתו תהיה - כך השופט יאמר אם: שאלות משערים

, ןהדייני עורכי קראום ולפיכך, לפניהם הדין ובעלי השופטים עורכים הם וכאילו, כך התשובה

 הדין מבעלי אחד שילמד לומר רצונו, להם מהדמות והזהיר. לפניהם הדיינין ערכו הם כאילו

 ושבעל, עשוק שהוא ידע ואפילו, כזה באופן הכחש: או, כך אמור: לו ויאמר, שתועילהו טענה

 .פנים בשום שתצילהו טענה ללמדו לו מותר אין, הסברה הכרע לפי בשקר עליו טוען דינו

 הלכה י ,כתובות פרק ד ,(וילנא) ירושלמי. 72

 מן תמתרפא קיצה לה ושאין ,מכתובתה אתמתרפ [קצבה]= קיצה לה שיש מכה כל :ג"רשב תני

  [.(ליורשים בעלה שהשאיר)]= הנכסין

 הוא קצץ :לה אמר ,יוחנן רבי [באה לפני]= לגבי אתת [כאותה אישה אחת]= איתא חדא כהדא

 לא :ליה אמרה .([שתתרפא מכתובתה ולא מהנכסיםמשום ) יבדתא, אם החולי קצוב]= אביד

  [.לא קצוב הוא]=

 ליחיד לגלות שלא הדיינין כעורכי עצמך תעש אל :לוי בן יהושע רבי בשם חגי רבי אמר כן לא

 .כשירה שהיא בה היה יודע ?דינו את

 הלכה ד ,בבא בתרא פרק ט ,(וילנא) ירושלמי. 82

 [.היה מיחוש בעינה]= עיינה חששה הוות ווא בר וןשמע' דר [כאותה קרובתו]= קריבתיה כהדא

אם ]= קציץ אין אסייך אהין ?הוא [קצוב]= קציץ :לה אמר ,יוחנן' ר [באה לפני]= גבי אתת

 בעליך –[ אם לא קצוב]= קציץ לא אין. [מכתובתך( התשלום]=) פרניך מן –[ רפואתך קצובה

 . [יתן לך]= ליך יהיב

 לגלות אסור לוי בן יהושע' ר בשם חגיי' ומדר הדיינין רכיכע עצמך תעשה אל תנינן כן ולא

בשל כך ]= לה גלי כן בגין כשירה [אישה]= איתא דהוא יוחנן רבי הוה ידע :אמר ?דינו ליחיד

 שמעין למאן – קצץ דלא הן [רוצה]= בעייה והיא ,דקצץ הן [רוצה]= בעי בעלה. [גילה לה

יהושע בן ' בשם ר)מה שאמר ]= דתימר הדא :מתנייה' ר אמר ?לבעלה לא ,[למי שומעים]=
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 [שדינו עמו]= עימיה דיניה דאית בהוא ברם ,[שאין דינו עמו]= עימיה דיניה דלית בהוא ([לוי

 . [אומר לו דבר]= מילתא ל"א

 שם, פני משה. 182.

 שהדין יודע הדיין שאין דדוקא דינו ליחיד לגלות אסור דאמר קאי ל"דריב הא על .דתימר הדא

 .בזה וכיוצא כך לטעון דבריו מתוך ילמד ואם כן כן יהיה הדבר היה כך אם אומר אאל עמו

 הוא כך אם מעמו לשאול בא וזה עמו שהדין יודע הוא אם אבל .עמיה דיניה דאית בהוא ברם

 .הדין

 שאינו דבריו מתוך לטעון שילמוד חשש כאן דאין עמך הדין הרי לו אומר .מילתא ליה אמר

 .כן הוא הדין ענותיוט לפי אלא לו אומר

 מקורות להרחבה

 ח, אבות א, י"מיוחס לרשפירוש . 29

כעורכי הדיינין כאדם הזה שאינו דיין ומעריך ומסדר לבעל דין טענותיו כדי שיזכה בדין ומשמע 

שלא תגלה ליחיד את דינו משום ' וכדאמר התם אמר רבי יוחנן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין פי

ושפטתם צדק שניהם כיצד אם באו שנים לפניך לדין וטענו טענתם  שמוע בין אחיכם' שנא

כשתברר הדין להיכן הוא נוטה אל תגלה ליחיד את דינו לומר לו אחריך הדין אלא לשניהם ביחד 

זכאי ולא תעשה עצמך כערכאות של כותים הפתח להן את הדין לחייב את החייב ולזכות את 

ל פירש בענינא אחריתי כד "ומר רבי יהודאי גאון ז .דשלהם מנהג לגלות הדין ליחיד מפני השוח

ד אלא בעינא "אתי קדמך איניש חד ולימא לך לא בעינא מינך למפסק לי דינא דתהוי לי את ב

קמך היכי דינא דהאי תביעה וטענה דאית לי על חברו אסור למשתעי ליה כלום בדינא ולחואה 

 .עו מינייהו דינא מקמיה ומחוי ליהכותים דב של ליה כלום בדינא שכן מנהג של ערכאות

וישאל עצה ממך ' ובלישנא אחרינא בכתובות אל תעש עצמך כעורכי הדיינין שאם בא לך אדם א

רו ואפילו לקרובו ירו אל תאמר לו שום עצה ללמוד אותו לטעון על חביהיאך יכול לטעון על חב

למי שאינם יודעין לטעון והוא דאמרו רבנן אל תעש עצמך כאותם שמעריכין ומסדרין הטענות 

יוחנן דאתת לקמיה דלהוי מסדר לה ליטען קמי בית דינא והוה ' לפני הדיינין דההיא קרובתיה דר

מסדר לה משום שנאמר ומבשרך לא תתעלם והדר ביה דלא מסדר לה משום דתנינן ואל תעש 

 .עצמך כעורכי הדיינין

 ח ,אבות א, המאירי. 13

 אותם והם הדיינין כעורכי עצמך תעש אל אמר' כו מךעצ תעש אל אומר טבאי בן יהודה

[ לשאר( ]משאר) אף אלא מאותו זה שהזהיר דבר סוף ולא לנתבע או לתובע הטענות שמסדרים

 ואמר ונתחרט מקרוביו לאחד אחת טענה שלמד' ב ב"נ כתובות יוחנן' לר שמצינו וכמו אדם בני
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 האמת ולהכחיש לשקר לבריות מלמד כן העוש שהוא מי כל שהרי הדיינין כעורכי עצמינו עשינו

 מילת כתיבה שם והוא לבד אחת ד"ביו הדינין לקרות ראוי זה ולפי ועון תקלה לו גורם ונמצא

 הפחותים כדיינים כלומר התאר בשם דיינים קוראים העולם ורוב טענות במקום היא דינין

 הסופרים על אותו םמפרשי ויש פיהם על הדין נחתך להיות שממונים פי על אף כך העושים

 ואחד המזכים טענות כותב אחד סופרים שני לדיינין להם שהיה והוא הדיינין הסופר אמר כאלו

 הדיין שעל' מפ ויש לכשנגדו זה וכן כחו כפי טענותיו מסדר זה ונמצא המחייבים טענות כותב

 ש"וכ מדאי יותר בטענתו מחזיק הוא יהא לא זכאי שהוא' הא על לו שנדמה' ואפי כן אומר הוא

 בעלי וכשיהיו לו שסמך וזהו הדין את לעוות גורם ונמצא לו מכזב דמיונו שמא בה יוסיף שלא

 שכל משקר ואינו הוא חסיד פלוני בלבך תאמר שלא' כלו כרשעים בעיניך יהיו' כו עומדים הדין

 שאפשר במחשבתך השקיע ולפיכך חובה לו רואה אתה אין בכך מחשבתך משקיע שאתה

 שלא תובעו וחברו נתבע של כטענתו דאפשר וכן כדין שלא לו מכחש וחברו תובע לש כטענתו

 ואמר כראוי בדבריהם ותחקור בהם תדקדק כך שמתוך עד כרשעים בעיניך שניהם ונמצאו כדין

 ועשו הדין קבלו שהם כלומר' כו עליהם שקבלו כזכאים בעיניך יהיו מלפניך וכשנפטרים כ"אח

 סבור היה לדון בא כשהיה ואחד אחד שכל לדון לך יש הוא שכן אחרו הדין מן להם שגזרת כמו

 לו ונשמע( הדיין) חוזר הדיין מרבה ההפך וכשראה ובמעל במרד ולא צודקת היא שטענתו בלבו

 כצדיקים החזיקם מ"מ פ"עכ שקר מהם אחד מ"דמ ונפטר ונשבע לשבועה המזקק הדיין ואז

' פי רייתא[ב]וב מתחילה מאליהן שקבלו כלומר' וכ כמו גורסים ויש הדין את מקבלים שהם אחר

 להמשך רדוף יהא שלא רבו אצל למד שהוא בענין דרמז הדיינים כעורכי[ עצמך] תעש אל בענין

 לא שקר אם אמת אם זכותו לפי להשיב ר(י)שמחז חבירו עם דין לערוך שבא כאדם דעתו אחר

 ולשון האמת על ויודה חבירו כדעת אם כדעתו אם הדבר את' לפ ראוי היאך בעצמו יתבונן

 המדרש לבית באת אם כיצד הדיינים כעורכי עצמך תעש אל י"פ נ"דר אבות היא הברייתא

 .אמרו טעם באיזה ושואל יושב הוי אלא להשיב תבהל אל הלכה או טעם ושמעת

 (מובא במדרש שמואל) שם, רבנו יונה. 13

 היא זו גדולה עבירהו גמור רשע ואה זהכ אדם כי לחברו שקר של טענות במלמד בכאן דבר לא

אלא במי שמסדר לו טענותיו שבפיו ומטעים אותם ועורך לפני  ,והכא במילי דחסידותא עסקינן

 .הדיינים ומגלה לו את הדין ואמר שאין ראוי לעשות כן כי יחשדוהו

 חלק ג סימן צח ,א"ת הרשב"וש. 23

 היכן לברר הוא צריך, בידו שהיה שהודה כיון, ברשותי עכשיו אינו שהשטר, שטען ומה ]..[

 יתחייב במה כאן לכתוב רוצה ואיני.   הדיינין דנין טענתו ולפי, שטר באותו נעשה ומה, הוא

 הוא חייב, ברשותו ישנו השטר ואם.   לשקר ילמדו, שאכתוב מה מתוך שמא, יפטר ובמה

 חרם להחרים שמעון רצה ואם, הממשכן יהודה את לתבוע שמעון שירצה כל ד"בב להוציאו

 .רשאי, שיוציאנו, זכות בו לו שיש שטר שום בידו שיש מי כל, סתם
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 ש סימן קעט"ת הריב"שו. 33

 הייתי לא, דבר בעל שהוא ידעתי ולו, חנין בן מכלוף' ר עליו שאלני כבר, זה בריב: תשובה]..[ 

 היא אולת ,יחד הכתות שתי טענות כל ישמע בטרם דבר על ומשיב ריב על העונה כי.   לו משיב

 תשובתו לסתור צריך המשיב ויהיה, וחקרו רעהו ובא, בריבו הראשון צדיק יען; וכלימה, לו

 טענות לטעון דבר הבעל ילמוד המשיב תשובת מתוך כי, ועוד.   מדינה עליו ולעזה, הראשונה

 וסדר, בערמה עשה הנזכר מכלוף רבי אבל.   הדיינין כעורכי נעשה המשיב ונמצא, בעזרו שיהיו

, ההוא הקהל על לזקן ממונה הוא ובהיות, אחרים אנשים שני בין הוא הריב כאלו השאלה

 ביניהם הוא לדון כדי ושישאלני, הכתות שתי טענות כל ושמע, לפניו בא הזה שהדין חשבתי

, בטענותיו ומרבה היורש בזכות מהפך היה הוא כי, בשאלתו והבנתי ראיתי, אמנם .התורה פ"ע

 אוהב שהוא, וחשבתי(.   ה"קמ' סי לעיל) תשובתי בסוף לו אמרתי וכן, חרהסו טענות ומעלים

.   כן הדבר אם שאלתו כפי לו והשבתי, דבר ובעל היורש הוא' שיהי לא, הסוחר ושונא היורש

 ראיתי, ולזה ]..[ .לשאלתו שאלתך בין רב התחלפות שיש ראיתי, שאלתך אלי כבא, ועתה

 טענותיו שבין ההתחלפות בעיניך תראה למען ,לו שהשבתי התשובה טופס לך לשלוח

 ]..[. .טענותיך כפי לך אשיב כן, טענותיו כפי אליו שהשבתי וכמו; לטענותיך

 ה ,חושן משפט יז ,שולחן ערוך. 43

 . חבירו דין בעל בפני שלא האחד דין בעל דברי לשמוע לדיין אסור

 השני נתרצה כך ואחר האחד תטענ שמע אם אבל, בדבר דיין שיהיה הדיין שיודע ודוקא: הגה

 לאחד פסק חכם שום יכתוב ולא(. ה"קצ ל"מהרי תשובת) בדבר דיין להיות מותר, לפניו לדון

 שמא, שניהם דברי שמע שלא זמן כל, פסק בלא דעתו לו שיכתוב או, כ"א בדרך הדינין מבעלי

, להיפך בלכתו ויצטרך אחר בדרך השני יטעון כ"שאח משום גם; לשקר ילמדו דבריו מתוך

 ותלמיד. כך על מוזהר דין הבעל וכן/(. 'ה/ ט"קע סימן ש"וריב א"רשב. )לחכם זילותא ואיכא

 טענותיו לסדר כדי כמקדים נראה יהא שלא, דינו בעל קודם לבא יקדים לא, רבו לפני דין לו שיש

 .מותר, ההיא העת ובא, לפניו ללמוד לבא קבוע עת לו יש ואם. חבירו בפני שלא

 נג, ת מעיל צדקה"שו. 53

 רטרם אני אענה בזה דעתי אומר לך הלא ידעת כמה נשמרו הראשונים מלהשיב דב .תשובה]..[ 

בדיני ממונות בלתי שמוע טענות שני הבעלי דינים ונדרשים מהם על כך או מהנבררים להם 

ר למי שאין לו עסק באתו הנדון אפש לוט ואפי"פ' בסי הע בתשוב"ש הרב מ"כמ ל זהע יםלדיינ

ט "קע' ש בסי"הריב תד כמשמעו"שאין להשיב אולי יהיה הוא עצמו עורך דין לפני אותו הב

 . ו"ד וקט"באר שבע דף ק' ש בס"ויתר כל התשובות מלאים כל המקומות מזה כמ

ז התנו בזה שאם השואל ההוא בדוק להנשאל שכונתו לידע האמת אתו אם לא ואין כוונתו "ועכ

ין להשיב ובכל מקום ומקום שמצאו עילה וסיבה להשיב השיבו ו ללמוד לשקר מדבריו רשא"ח
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' ח וכן השיב בתשובת ד"ד ונ"מ' ש בספר עבודת הגרשוני ס"לבעל הדין בעצמו כמ' אפי

שנראה לו ממנו שאי אפשר ללמוד ממנו לשקר וכן בסוף תשובתו כתב כל היכי  םבצמצום דברי

  .שממנו ילמדו לשקר לא שתי קמאי לבייהו לזה דחשו השיש בו דררא דמצוו

אכן אני מתמיה מאין לקחו הם להקל אחרי שמצאתי את זה האיסור נובע ממעין עליון ממקור 

י בשם "רש ה לשוןז ןחכמה שאמרו אבות העולם ממה דתנינן תמן אל תעש עצמך כעורכי הדייני

לי את  ל כד אתי קדמך אינש ולימא לך לא בעינא מנך למפסק לי דינא דהוי"מר יהודא גאון ז

' וטענתה הדא דאית לי על חברי אסור לדיינא למשתעי לי' תביע' בעל דיני אלא בעינא היכא דינ

ואחרי שהוא מן . ל"כמנהגם של ערכאות דבעי מנייהו ומקדמי ומחוי עכ' לי' ולחווא' כלום בדינ

ז "ועכ .ההזהרות דאבות העולם מי הוא זה אשר יערב לבו לגשת ולחלק חילוקי מלבו להתיר

בשם ' ש בהיות ידעת"אמינא פוק חזי רבני קשישאי דסמכי להשיב למי שהוא בדוק להו מכ

 .שאין הדבר נוגע בך

 יט, יז חושן משפט, כנסת הגדולה על הטור. 63

שחכם שנשאל על דבר אחד אפילו שנשאל מן הצד האחד להשיב דאך ובזמננו זה המנהג פשוט 

ומכל . ן לא יבא לפניהם לדון לית ביה חששאויראה שסמכו דכיון דאותו הדי. תשובה ושאלה

 .ל יראה דאף זה אסור"ש ז"מקום מדברי הריב

 

 א"אתיקה של דיינים בזבל2 .

 פסלות שופט2 א

 רשעות או נגיעה בדבר, קרבה – פסלות שופט 2.2א

 ט , ז משפט חושן ,ערוך שולחן. 1

 פרטי ד"ול ג"ל סימן ל"עו. )לדון פסולים, עבירה מחמת או קורבה מחמת( להעיד) הפסולים כל

 ן"ר( )לעדים ולא לזה זה קרובים יהיו לא שהדיינים דיינות לענין ה"וה, עדות לענין הפסולים

 (.ז"י סעיף ג"ל סימן ל"עי/( )נ"תש/ ץ"תש סימן א"רשב ותשובת דכתובות ב"פ

 ד, עדות טז הלכות, ם"רמב. 2

 הגורם דבר וידע המשפטים עיקר ביןשי בינתו ועוצם הדיין בדעת אלא תלויין אינן אלו ודברים

 רחוקה בדרך אפילו זו בעדות הנאה צד העד לזה שיש ימצא אם, לראות ויעמיק אחר לדבר

 ידון לא כך הוא בעדותו נוגע שמא זה בדבר יעיד שלא וכדרך, בה יעיד לא זה הרי ונפלאה

 .בדיינים פוסלין כך בעדים שפוסלין כשם פסולין מיני שאר וכן, דבר באותו
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  שם, ז"רדב. 2.1

 דיינים פ"ע הרוג עדים פ"ע הרוג תורה אמרה בעדים כמו בדיינים קרובים פוסל ומניין בסיפרי

 העדים יהיו שלא ומניין קורבה צד שום יהיה לא דיינים אף קורבה שום יהיה לא בעדים מה

 יכול אתה שאי עדות ליה והוה קרובו על הזמה לקבל הדיין ירצה שלא מפני לדיינים קרובים

 .להזימה

  שם, משנה כסף. 2.2

 הובא ירושלמי קורבה מחמת בפסולים ואם הוא דרשע פשיטא עבירה מחמת בפסולים אם

 דינים לבעלי ולא לעדים קרובים הדיינים יהו שלא דקרא מרבויא דמייתי בורר זה פרק בהלכות

 :לזה זה ולא

 2118-ח"תשס, כללי אתיקה לדיינים. 3

כי קיימות נסיבות שיש בהן , מיוזמתו או לבקשת בעל דין, דין אם מצאדיין לא ישב ב( א) .25

 .כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט

 :דיין לא ישב בדין ביודעו שמתקיים אחד מאלה, א)בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן  (ב)

ם הוא בן משפחה של הדיין או שקיימת ביניה, בא כוחו או עד מרכזי, צד להליך (2)

 ;קרבה ממשית אחרת

, בצד להליך, יש לדיין עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו( 1)

או שלבן משפחה של הדיין יש עניין כספי ממשי או עניין , בבא כוחו או בעד מרכזי

 ;בצד להליך או בבא כוחו, אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו

מעורב באותו עניין הנדון בהליך שלפניו בתור בא בטרם התמנה לדיין היה הדיין ( 3)

 ;או בדרך דומה אחרת, מומחה, יועץ מקצועי, עד, מגשר, בורר, כוח

ולא חלפו חמש , בעל דין או עד מרכזי היה לקוחו של הדיין קודם מינויו לכהונתו( 4)

 ;שנים לפחות מאז הטיפול בעניינו של אותו בעל דין או אותו עד

טוען רבני המייצג בעל דין היה שותפו של הדיין ולא חלפו חמש שנים עורך דין או ( 5)

 ;לפחות מאז היותם שותפים

 ;עורך דין או טוען רבני המייצג בעל דין מטפל בעניין של הדיין או של בן משפחתו( 6)

במשרד , או טוען רבני שותף או שכיר, בן משפחה של הדיין הוא עורך דין (7)

 .ים רבניים המייצג בעל דיןעורכי דין או משרד טוענ
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 אוהבו או שונאו –פסלות שופט  2.2א

  ב ,קה כתובות ,בבלי. 4

 ליה חזי לא - ליה דרחים, ליה דסני למאן ולא ליה דרחים למאן דינא איניש לידון לא: פפא ר"א

 . זכותא ליה חזי לא - ליה דסני, חובה

 

  ו ,כג סנהדרין הלכות ,ם"רמב. 5

 למי ולא כנפשו אשר ריעו ולא שושבינו שאינו פי על אף אוהבו שהוא למי לדון לדיין אסור

 בעיני שוין דינים בעלי שני שיהיו צריך אלא רעתו מבקש ולא לו אויב שאינו פי על אף ששונאו

 .כמוהו צדק דיין לך אין מעשיו ולא מהם אחד את מכיר היה לא ואם, ובלבם הדיינים

  ז ,ז משפט חושן ,ערוך שולחן. 6

 למי ולא; כנפשו אשר ריעו ולא שושבינו שאינו פי על אף, אוהבו שהוא למי לדון לאדם ראסו

 שוים דינים בעלי השני שיהיו צריך אלא, רעתו מבקש ולא לו אויב שאינו פי על אף, ששונאו

 צדיק דיין לך אין, מעשיו את ולא מהם אחד שום את מכיר היה לא ואם. ובלבם הדיינים בעיני

 דבשונאו אומרים ויש(. סנהדרין ריש י"אשר הגהות) דין דיניהם, דנו אם ומיהו: הגה. כמוהו

, וריעו שושבינו דהיינו ממש אוהבו או, איבה מתוך ימים שלשה עמו דבר שלא דהיינו, ממש

 מדת אלא ואינו, לדונו מותר, ממש שונאו או אוהבו שאינו דכל א"וי(. טור) דין דיניהם אין באלו

 ל"ע) אחד לו בורר וזה אחד לו בורר כשזה דיין להיות מותר ולכן. לדונו שלא להחמיר חסידות

 ק"מהרי) לתלמידו דיין להיות יכול שהרב שכן וכל .אוהבו לו בורר אחד כל כי, (ג"י' סי ריש

 אחרים דיינים להושיב יכול, ושנאה אהבה משום לדון הפסול דין בית ואפילו(. ז"ט שורש

 שונאו שהוא הדיין על שאומר מי(. א"כ שורש ק"ומהרי ח"רנ' סי י"מהרא פסקי) שידונו כשרים

, בכבודו שזלזל משום חבירו המנדה(. טור) לדבריו ראיה וצריך נאמן אינו, דינו בעל אוהב או

 . 'ו סעיף ג"ל סימן לקמן ועיין. שונאו שאינו מאחר, כך אחר לדונו יכול

  לג משפט חושן ,ערוך שולחן. 7

 .לדון שפסולין פי על אף, להעיד שכשרים ושונא מאוהב חוץ, להעיד ליםפסו לדון הפסולים כל

 כג, ג סנהדרין ,ש"רא. 8

 זה ששונאים חכמים תלמידי לשני מכאן רעתו מבקש ולא לו אויב לא והוא אומר יהודה בן איסי

 עמו דיבר כשלא היינו שונאו את לדון פסול דדיין והא. זה עם זה בדין לישב שאסורין זה את

 אין אפילו ומיהו שושבינו אוהב נמי וכן. יהודה לרבי דעדות דומיא איבה משום ימים השלש

 דף) דכתובות בתרא בפרק כדקאמר. לידייניה לא לכתחלה כך כל אוהבו אינו או כך כל שונאו

. חובתא ליה חזי לא ליה דרחים. ליה דסני למאן ולא ליה דרחים למאן לא איניש לידון לא( ב קה
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 לפיכך. רשע כיון בלא באדם מבצבצא והחובה הזכות ענין כי. זכותא ליה חזי אל ליה ודסני

 .לחובה נוטה הלב מועטת ובשנאה לזכות נוטה לבו מועטת באהבה

  א ק"ס ,לג חושן משפט, ע"סמ. 9

, מעיד הוא לפניו היה כאשר המעשה, דבעדות, הטעם. 'כו להעיד שכשרים ושונא מאוהב חוץ

, בסברא שתולה בדין כ"משא. שנאתו או אהבתו בשביל בכיוון שישנה ליה חשדינן ולא

 סעיף]' ז סימן לעיל ש"וכמ, רשע כונת בלא אפילו שנאתו או אהבתו מחמת משתנה והמחשבה

 .ש"ע[ 'ז

 (הרחבה) ?דין או מידת חסידות –דיינים שפסלו עצמם מלדון 

 א ,קו – ב ,קה כתובות ,בבלי. 11

 כתיב מדלא, אסור נמי דברים שוחד אפילו אלא, ממון שוחד לומר צריך אינו - תקח לא ושוחד

 ? דברים שוחד דמי היכי. תקח לא בצע

 , ידיה ליה יהיב גברא ההוא אתא, במברא עבר הוה דשמואל הא כי

 ? עבידתיך מאי: ליה אמר

 , לי אית דינא: ליה אמר

 . לדינא לך פסילנא: ל"א

 , שקליה גברא ההוא אתא, יהאריש גדפא פרח, דינא דאין וקא יתיב הוה אמימר

 ? עבידתיך מאי: ל"א

 , לי אית דינא: ל"א

 . לדינא לך פסילנא: ליה אמר

 , כסייה גברא ההוא אתא, קמיה רוקא שדי הוה עוקבא מר

 ? עבידתיך מאי: ל"א

 , לי אית דינא: ל"א

 . לדינא לך פסילנא: ל"א

, דפירי כנתא שבתא מעלי כל ליה מייתי דהוה אריסיה רגיל הוה, יוסי' בר ישמעאל' ר

 , בשבתא' בה ליה אייתי חד יומא

 ? האידנא שנא מאי: ל"א

 , מיניה קביל לא. למר ליה אייתי אורחי אגב, ואמינא, לי אית דינא: ל"א
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 אי: אמר, ואתי דקאזיל בהדי. ליה וקדיינין דרבנן זוזא אותיב. לדינא לך פסילנא: ל"א

 שלא אני ומה, שוחד מקבלי של נפשם תיפח :אמר, הכי טעין בעי ואי, הכי טעין בעי

 . וכמה כמה אחת על שוחד מקבלי, כך - נטלתי שלי נטלתי ואם, נטלתי

 , הגז ראשית גברא ההוא ליה אייתי אלישע בר ישמעאל' ר

 ? את מהיכא: ליה אמר

 . פלן מדוך: ל"א

 ? ליה למיתבא כהן הוה לא להכא ומהתם

 . למר ליה אייתי איאורח אגב, ואמינא, לי אית דינא: ל"א

, ואתי דקאזיל בהדי. ליה וקדייני דרבנן זוגא ליה אותיב. מיניה קביל לא. לדינא לך פסילנא: ל"א

 שלא אני ומה, שוחד מקבלי של נפשם תיפח: אמר, הכי טעין בעי ואי, הכי טעין בעי אי: אמר

 . וכמה כמה אחת על שוחד מקבלי, כך - נטלתי שלי נטלתי ואם, נטלתי

 , גילי דבי דגילדני כנתא גברא ההוא ליה אייתי ענן רב

 ? עבידתיך מאי: ל"א

 , לי אית דינא: ל"א

 . לדינא לך פסילנא: ל"א, מיניה קביל לא

, בכורים מאקרובי מר למנען דלא, מר לקביל קבולי, בעינא לא דמר דינא: ליה אמר

 שעורים לחם עשרים בכורים לחם האלהים לאיש ויבא שלישה מבעל בא ואיש: דתניא

 דורון המביא כל: לך לומר אלא? הוה בכורים אוכל אלישע וכי - בצקלונו וכרמל

 השתא, דאיקביל בעינן לא קבולי: ליה אמר. בכורים מקריב כאילו - חכם לתלמיד

 להאי מר נידייניה: ליה שלח, נחמן דרב לקמיה שדריה. מקבילנא טעמא לי דאמרת

 . לדינא ליה פסילנא ענן דאנא, גברא

 האי :אמר, קמיה דיתמי דינא קאים הוה. הוא קריביה מינה שמע, הכי לי מדשלח: אמר

 כיון. לדיניה ואחתיה דיתמי לדינא סלקיה, עדיף תורה דכבוד עשה, עשה והאי עשה

 . טענתיה איסתתם, ליה עביד דקא יקרא דיניה בעל דחזא

 הכי דעבד כיון, יהודאל סדר ליה מתני דהוה, גביה דאתי אליהו רגיל הוה, ענן רב

 ועבד, בעותי ליה מבעית הוה אתא כי. ואתא רחמי ובעא בתעניתא יתיב. איסתלק

 סדר, רבה דאליהו סדר: דאמרי והיינו. סידריה ליה דאפיק עד, קמיה ויתיב תיבותא

 .זוטא אליהו
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  א ,קיט שבת ,בבלי. 11

 דלא כמה סדיא אבי רישי אמזיגנ לא, לדינא לקמאי מרבנן צורבא אתא דכי לי תיתי: רבא אמר

 דחביב - טעמא מאי. לדינא מרבנן לצורבא ליה פסילנא: אשי רב בר מר אמר. בזכותיה מהפיכנא

 .לעצמו חובה רואה אדם ואין, כגופאי עלי

 

  ב ,קה כתובות ,תוספות. 12

 גבי ורבנן יהודה רבי ביה דאיירי ושונא באוהב לאו  .ליה דרחים למאן ולא ליה דסני למאן לא

.( כט דף סנהדרין) בורר זה' בפ מקרא כדמסיק דפסול מודו רבנן' אפי דיין דלגבי איירי עדות

 עמו דיבר שלא ושונא שושבינו כגון באוהב התם אלא דהתם קרא הכא לאתויי ליה הוה כ"דא

 אלא דאינו שקליה גברא ההוא אתא ארישא גדפא דפרח הנך כי באוהב הכא אבל ימים שלשה

 .ר"מ, הוו לא פסולין אבל דברים בכמה כדאשכחן עצמן על מחמירין ושהי בעלמא חומרא

  ב ,קה כתובות ,א"הריטב חידושי. 13

, לדינא לך פסילנא דאמרי דלקמן עובדי וכולהו. ליה דרחים למאן אינש לידון לא דאמר הא

 לך אין כן שאם פסילי לא מדינא דאילו, חסידות ולמדת הדין משורת דלפנים ל"ז רבותינו פירשו

 .ל"ז הלוי מאיר רבינו שם כ"וכ סנהדרין במסכת מוכח והכי, לדון דיין

  ג ,כג סנהדרין הלכות ,ם"רמב. 14

 קטנה בדוגית עולה שהיה אחד בדיין ומעשה, דברים שחד אפילו אלא בלבד ממון שחד ולא]..[ 

, לדין לך לפסו הריני הדיין לו ואמר דין לו והיה בעלייתו וסייעו ידו אחד ופשט בנהר לעבור

 ואמר הדיין מלפני רוק כסה ואחר הדיין רדיד מעל עוף של נוצה אברה שהעביר באחד ומעשה

 לו ואמר כהן לדיין כהונה ממתנות אחת מתנה שהביא באחד ומעשה, לדין לך פסול הריני לו

 שבת מערב שדהו מתוך תאנים לו מביא שהיה דיין של אחד באריס ומעשה, לדין לך אני פסול

 הריני הדיין לו ואמר דין לו שהיה מפני בשבת בחמישי והביא הקדים אחת פעם שבת לערב

 .לדין לו נפסל בזמנם שלא והביאן הואיל דיין משל שהתאנים פי על אף לדין לך פסול

 (הרחבה)שוחד 

  ב ,קה כתובות ,בבלי. 15

 והוי לגביה דעתיה ליה איקרבא, מיניה שוחדא ליה דקביל כיון? דשוחדא טעמא מאי: רבא אמר

 .חד שהוא? שוחד מאי. לעצמו חובה רואה אדם ואין, כגופיה

  שם ,י"רש. 15.1

 .אחד לב נעשים והמקבל הנותן .חד שהוא
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  א ,קה כתובות ,בבלי. 16

 כבר הרי, הזכאי את לחייב ושלא החייב את לזכות שלא ללמד אם? ל"ת מה תקח לא ושוחד

 לא ושוחד: תורה אמרה, החייב את ולחייב זכאיה את לזכות' אפי אלא! משפט תטה לא: נאמר

 !תקח

  א ,כג סנהדרין הלכות ,ם"רמב. 17

 החייב את ולחייב הזכאי את לזכות אפילו אלא הדין את לעות לומר צריך אין שוחד תקח לא

 כשיתבענו השוחד להחזיר וחייב, שוחד לוקח ארור בכלל הוא והרי, תעשה בלא ועובר אסור

 . הנותן

  א ,כט בכורות ,תוספות. 18

 דתרי היא פירכא ולאו לי למה( כג שמות) רחמנא דכתב תקח לא ושחד ת"וא .'כו בחנם אני מה

 ובתורת טרחו שכר היינו אגרא דבתורת.( קה דף) דכתובות בתרא' פ בריש כדמוכח נינהו מילי

 את ייבולח הזכאי את לזכות' אפי התם כדאמר בזכותיה ולהפוך יפה לדונו להשתדל היינו שוחד

 [..] החייב

 ה, ג ,ט משפט חושן ,ערוך שולחן. 19

 השנה בתחלת אותה ומגבין, ד"ב לפרנסת ממון שפוסקין, קופה דין לבית לעשות נהגו ג

 דייניהם לפרנס ישראל על חובה כי, אגרא ותורת שוחד תורת משום בו ואין, בסופה או

 מתחלת לגבות טוב ויותר: הגה. מהם לוקחים, סתם, הקדישות או נדבות יש אם וגם; וחכמיהם

 (. טור) אדם לשום טובה להחזיק או להחניף יצטרכו שלא כדי להם מוכן שיהא, השנה

 אינו ואם. שכר בהם נטל שלא ידוע כ"א אלא, בטלים, שדן דיניו כל, לדון שכר הנוטל ה

 שיש וןכג, בטלתו שכר אלא נוטל שאינו לכל ניכר שיהיה והוא, מותר, בטילתו שכר אלא נוטל

 אותה של פעולה שכר לי תנו: הדין לבעלי אומר, לדון לו שיש בשעה לעשות ידועה מלאכה לו

 מלאכה לו שאין) כגון, ניכר אינו אם אבל; בשוה משניהם שיקבל והוא, ממנה שאתבטל מלאכה

 אסור, שכר מבקש זה ובשביל, וסרסרות סחורה בקניית שכר לי יזדמן שמא: שאומר( אלא ידועה

 (.ח"י סעיף ד"ל סימן ל"ע)
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 א"זבל 2ב

 וחסרונותיו יתרונותיו – א"בזבל הדיון2 .2ב

  א ,ג סנהדרין ,משנה. 21

 רבי דברי אחד עוד להן בוררין ושניהן אחד לו בורר וזה אחד לו בורר זה בשלשה ממונות דיני

 של דיינו וסלפ וזה זה של דיינו פוסל זה אחד עוד להן בוררין דיינין שני אומרים וחכמים מאיר

 אבל פסולין או קרובין שהן ראיה עליהן שמביא בזמן אימתי אומרים וחכמים מאיר רבי דברי זה

 דברי זה של עדיו פוסל וזה זה של עדיו פוסל זה לפוסלן יכול אינו מומחין או כשרים היו אם

 אבל פסולים או קרובים שהן ראיה עליהם מביא שהוא בזמן אימתי אומרים וחכמים מאיר רבי

 .לפוסלן יכול אינו כשרים היו אם

  א ,כג סנהדרין ,בבלי. 21

 ושניהן, אחד דיין לו בורר וזה אחד דיין לו בורר שזה מתוך: זירא דרבי משמיה במערבא אמרי

 .לאמיתו הדין יצא - אחד עוד להן בוררין

  שם, י"רש. 21.1

 היה ואם האחד ביררתי בעצמי יאנ הרי החייב דסבר, דינין בעלי דצייתי . לאמיתו אמת דין יצא

 ששניהם מפני שניהן בזכות להפך דעתן נוחה בעצמן והדיינין, מהפך היה בזכותי להפך יכול

 .ביררום

 ב-א, ג סנהדרין ש"רא. 22

 שבירר אותו בזכות להפך לו יש שהדיין ממנו ולמדין י"רש בדברי טועין דעת חסרי שיש מפני

 תחבולות בעל להם לברור אנשים כמה ונהגו כדין לא אשר בדברים לחפות במקומו ועומד

 שכתב בדבריו דקדקו לא וחס וחלילה. בזכותו להפך לו שיש שמשמע י"רש בדברי ונתלין

 ציית זה ומתוך האחר מבזכות יותר בזכותו שיהפך כך סובר הוא כי. ביררתי אני הרי דסברי

 אם אבל גמור דין לו שיראה לא אם לזכותו סברא למצוא לו חלילה עצמו הדיין אבל. לדיניהן

, משפט מטה בכלל זה הרי בה מסופק הוא פי על אף סברתו לקבל חבירו את להטעות יכול היה

 וכן חברו עם ונותן נושא זכות צד שום לו יש ואם לאשורו דבריו מבין ביררו שזה מתוך אבל

 משא שומע יוהשליש לשניהם ונעלם נסתר( לא) זכות נשאר לא נמצא לשני האחר הדיין עושה

 .לאמתו הדין ויוצא ביניהם ומכריע שניהם של ומתן

  הלכה א, ג סנהדרין פרק ,(וילנא) ירושלמי. 23

 .זכותו מרדף שביררו שמתוך זירא רבי אמר
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  שם ,העדה קרבן 23.1

 לזכותו ויכול יותר הדבר יתברר שמא ממתין אלא כנגדו הדין לפסוק ממהר אינו .זכותו ומרדף

 .הדין מן

  שם, קרבן שיירי. 23.2

 ביררו כן מנת שעל כיון שביררו דין בעל בזכות לחפש הבורר על הוא שחובה מכאן משמע גם

 מה אלא לו אין דיין סתם דאלו בורר ובין קבוע דיין בין ואיכא. ש"הרא מדברי כן משמע וקצת

 אביי רוכדאמ בורר כ"משא הדבר מעכב אינו גם הדברים אחר לחפש לו אין אבל רואות שעיניו

 :בגמרא ז"וכדאר בזכותיה דמהפיכנא עד' כו מזיגנא לא מרבנן בצורבא

  א ,כג סנהדרין ,ה"רמ יד. 24

 אחד עוד להן בוררין ושניהן אחד דיין לו בורר וזה אחד דיין לו בורר זה קאמר דהכי ואסיקנא

 הפךמ והלה[ שביררו זה( ]זה שביררו) דין בעל של בזכותו מהפך זה שיהא כדי טעמא מאי

 מחבירו יתר מהם לאחד נוטה דעתו אין שניהם בו שנתרצו והשלישי שביררו שני של בזכותו

 .לאמתו יוצא הדין ונמצא בשניהם נגמר והדין לאמת דבריהם את מכריע אלא

  ז סימן סנהדרין פסקי ,ד חלק ,זרוע אור ספר. 25

 אלא. לדין לכופם לנו אין ד"לב מתרצים כששניהם' פי אחד לו בורר זה בשלשה ממונות דיני

 או הדיוטות שלשה או כלל לדון רוצה ואינו מסרב כשהאחד אבל. שניהם שבוררין ד"ב לפני

. ד"לב ונשמעים ד"לב מתרצים כששניהם אבל. לעיל' כדפרי כרחם בעל לדונו יכול מומחה יחיד

 דיין לו בורר שזה ק"דה בגמרא' כדאוקימנ לדינא דליצייתו היכי כי מילתא רבנן תקון הילכך

 י"ופרש. לאמתו הדין יצא כך ומתוך אחר עוד להם בוררין ושניהם אחד דיין לו בורר וזה אחד

 בזכותי להפך יכול היה ואם האחד ביררתי אני הרי החייב דסבר. דינא דינים בעלי דצייתי ל"זצ

 נמי ואיכא. ביררום ששניהם מפני שניהם בזכות להפך דעתן נוחה עצמן והדיינין. מהפך היה

 ואותו שמעון בזכות יהפוך שמעון שבירר ואותו ראובן בזכות יהפוך ראובן שבירר דאותו לפרש

 דדעת פליגי לא ע"כו השלישי דאותו' דאוקימ. לאמתו הדין יצא כך ומתוך יכריע שניהם שביררו

 השנים אלו לדיינין הודיעו כן אם אלא השלישי לברור יכולין דינין בעלי ואין בעינן הדיינין

 בעלי דעת סבר מאיר' דר דינים בעלי בדעת וחכמים מאיר' ר פליגי כי. עמהם שישב בו רצווית

 בעלי דעת בעינן דלא כחכמים לן וקיימא. בעינן לא דינין בעלי דעת סברי ורבנן בעינן נמי דינין

 דינין בעלי יבררו שמא קפידא איכא בדיינין דדוקא השלישי להן בוררין עצמן הדיינין אלא דינין

 להם בוררין שהדיינין היכא אבל. לו ולשאל עמו לישב לדיינין בשת ואיכא הגון שאינו דםא

 .שלשתן כל לאמתו הדין ויוציאו הואיל יבררו מי את דינין לבעלי להו איכפת מאי השלישי
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  יט ק"ס ,ז סימן ,אורים. 26

( ט סעיף) שושן ירובע, לאמתו הדין יוצא ובזה בזכותו שיחפש כדי. אוהבו לו בורר אחד כל כי

, כן לעשות לכתחילה דמותר כתב( כ"סק) ע"הסמ, נהגו כן מ"מ אבל, כן לעשות נכון דאין כתב

 ואין האמת על ומודה דעתו על עומד אינו אבל בזכות מחפש הבורר אם כי, אמת אמרו ושניהם

 כשהוא הזה בזמן ה"בעו אבל, והאמת הדין לברר כן לעשות וראוי יפה, הלכה לדבר עצמו תוקע

 יכול ואם, בעול ואם בצדק אם אותו בורר שהיה דין הבעל להצדיק יכולתו בכל חותר בורר

 תאבל אלה על, וכזב שקר לטעון הדין לבעל ולומד, עושה הדין שמעות אף דבריו להטעים

 .כתב ויפה ש"הע נתכוון בו וכיוצא ולזה, הדין ונתעוות התורה נתחלל בזו כי, הארץ

 (הרחבה) ה"רמ יד בשיטת דיון

  א ,כז סנהדרין ,בבלי. 27

 ודאי אי, בה עיין פוק: יעקב בר אבא לרב גלותא ריש ליה אמר, נפשא קטל חמא דבר, הא כי

, סהדי תרי אייתי איהו אזל. קטל דודאי ביה אסהידו סהדי תרי אתו. לעיניה ליכהיוהו - קטל

 קתא גנב דידי קמאי: אמר וחד, דחושלא קבא גנב דידי קמאי: אמר חד, מהנך בחד ביה אסהידו

, יוסי ורבי, יוסי כרבי הלכה יוסי ורבי מאיר רבי? מאיר כרבי - דעתיך מאי: ליה אמר -. דבורטיא

 לן סתם דלא היכא - מילי הני: פפי רב ליה אמר! נפשות לדיני כשר - ממונות בדיני הוזם: האמר

 דיני לדון הראוי כל: דתנן האמ אילימא? ממאי. מאיר כרבי תנא לן סתם - הכא, מאיר כרבי תנא

 דכשר, דממון זומם עד איכא הא - היא יוסי רבי אילימא? מני. ממונות דיני לדון ראוי נפשות

 יוחסין בפסולי דילמא? ממאי -. היא מאיר רבי - לאו אלא. ממונות לדיני ופסול נפשות לדיני

, נפשות דיני לדון ראוי ואין ממונות דיני לדון ראוי יש: דקתני סיפא - הכי תימא לא דאי. קאי

 אלא! הוא פסול הכל דברי והא? ממונות דיני לדון ראוי, נפשות בדיני דאיתזם - ראוי אינו אמאי

 הן אלו: דתנן, תנא לן סתם קא הכא אלא. קאי יוחסין בפסול - נמי הכא, קאי יוחסין בפסול

: הכלל זה. והעבדים יעיתשב וסוחרי, יונים ומפריחי, ברבית ומלוי, בקוביא המשחק: הפסולים

 עדות והאיכא - יוסי רבי אילימא? מני. לה כשירין אין הן אף - לה כשירה האשה שאין עדות כל

 חמא בר קם. היא מאיר רבי - לאו אלא. לה כשרין והן לה כשרה האשה שאין, נפשות בדיני

 .שניה דכולי לכרגיה וקבליה, אכרעיה נשקיה

 שם, י"רש 27.1

 .בזכותו שהיפך .פפי רבד לכרעיה ונשקיה

  ב ,כז סנהדרין ,ה"רמ יד. 28

 דכולהו לכרגיה וקבליה. שפיר בדיניה ליה דעיין משום .אכרעיה פפי לרב נשקיה חמא בר קם

 לקבולי ליה שרי היכי גופיה פפי רב תימא וכי. ימיו כל המס את בעבורו לפרוע עליו קיבל שניה
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 ליה ועיין התם קאים הוה מיקם אלא הוה דיינא לאו פפי רב? חשדא לידי אתי קא והא מיניה

 .דיינא בהדיה בדיניה

 (הרחבה) "בזכות מהפך"ה במושג דיון

  א ,ל שבועות ,בבלי. 29

 עולא רב. יפה לדונו השתדל ובמצות בתורה שאתך עם - עמיתך תשפוט בצדק: יוסף רב תני

 בתורה עמית, חברנו עולא: יוסף רב ליה שלח, נחמן דרב קמיה דינא ליה הוה עילאי דרב בריה

 .בתיגריה למישרא: אמר הדר? ליה לחנופי? לי שלח למאי: אמר. ובמצות

 שם, י"רש. 29.1

 של מהם ואחד לפניך דינים שני באו אם בתיגריה למישרי לה מפרש לקמן .יפה לדונו השתדל

 .מלפניך אותו ופטור תחלה אותו פוסק הוי חכמים תלמידי

  בזכותו להפך – קג הערה יט יקראו ,הערות ,תמימה תורה. 31

 יפה לדונו וענין, ח"ת ד"בבע דאיירי י"ופירש. שאתך עם עמיתך מלת ואסמכתא רמז ד"ע דריש

, לבסוף בא ואפילו תחלה תפטרהו ח"ת של מהם ואחד דינים שני באו שאם דינו להקדים היינו

 רק אלא כלל איירי אל הדין בתכונת הלא, יפה לדונו הלשון זה' פי לפי ע"צ ולדעתי. ד"עכ

 ש"מ פ"ע פירש שלא אני ותמה. זו קדמות ענין תשפוט בצדק בלשון מרומז איפה וגם, בקדמותו

 עד רישא מזיגנא לא לדינא לקמאי מרבנן צורבא אתא דכי לי תיתי רבא אמר' א ט"קי בשבת

. כותובז להפך והיינו, יפה לדונו השתדל הלשון יפה יתבאר הלא ז"ולפי, בזכותיה דמהפיכנא

 כלל איירי דלא א"הו פירושו לולא אבל, ח"ת בדין דאיירי י"פירש פ"ע כתבנו זה כל את אמנם

 בתורה שאתך עם, עמיתו את איש תנו לא פ"עה' א ט"נ מ"בב ש"כמ אלא, ח"ת בדין כאן

 הכונה נ"וה, בכל נוהג אונאה איסור שהרי, ישראל לכל זה בלשון דמכוין הרי, תונהו אל ובמצות

 עצמך תעש ואל בדין מתונים הוו ש"כמ והוא, לכל אמת דין לדון להשתדל מצוהש בכלל

 להתקרב אלא, הדין לעיוות ידם על לבא שאפשר מדברים להתרחק וכדומה הדיינים כעורכי

 .ק"ודו, ישראל בכל נוהג זה והרי, ואמת יפה לדון בהשתדלות

 ?א"האם חלים דיני דיינים על הנבררים בזבל 2ב2.

  קנט סימן ,ב חלק ,מאירות ניםפ ת"שו. 31

 אחד שכל א"וזבל= אחד לו בורר זה= א"זבל בדין בדורינו/ שערוריא/ שערורא שראיתי באשר

 ומרבה ידוע סך לו שמבטיח זו אף זו ולא לו שבורר הדיין עם תחילה טענותיו מסדר מהצדדים

 מדת נלקה כך י"וע הרבה שכר יטול תורתינו ודין דת פ"ע לו שיזכה באם עמו ומתנה בשכרו

 אינהו א"וזבל א"זבל הדין לברר אמרתי כ"ע .ה"בעו שמים שם ומתחלל התורה אור ונכבה הדין
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 ושניהן א"וזבל אחד לו בורר זה בשלשה ממונות דיני תנן .בורר זה פרק דריש' אביזריי וכל

 זה של נודיי פוסל זה .אחד עוד להם בוררין דיינין שני א"וחכ ;מ"ר דברי אחד עוד להן בוררין

 או קרובין שהן ראיה שמביא בזמן אימתי אומרים וחכמים ;מ"ר דברי זה של דיינו פוסל וזה

 דינא דעיקר ט"י התוספות וכתב .ל"עכ לפוסלן יכול אינו מומחין או כשירין היו אם אבל פסולין

 א"במהרש/ נמצא/ מצא וכן אחד לו בורר וזה אחד לו בורר שזה דינו עיקר קבוע ד"ב אין אם

 שדיני כך הדין יהיה לכתחילה משמע זה מלשון אחד דיין לו בורר זה קאמר הכי אלא ל"ז

 ליה מדחי מצי דלא בעיר קבוע ד"ב כשיש מודו בהא אבל א"וזבל א"זבל י"ע בשלשה ממונות

 הדיינים תורת כל א"וזבל א"שזבל להדיא הרי' בהגה א"רמ פסק וכן א"בזבל לדון לתובע הנתבע

 לו בורר שזה מתוך בגמרא ואמרינן .חבירו רצון בלתי פסול או קרוב לקבל וליםיכ ואינם ,עליהם

 הדינים בעלי דציית לאמתו אמת דין דיוצא י"רש ופירש לאמתו הדין יוצא אחר לו בורר וזה אחד

 להם נוחים עצמם ודיינים מהפך היה בזכותי להפך יכול' הי אם האחד בררתי אני הרי וסברי

 בדברי טועין דעת חסרי שיש מפני ל"וז ש"הרא וכתב ביררום ששניהם נימפ שניהם בזכות להפך

 אשר בדברים לחפות במקומו ועומד שביררו אותו בזכות להפך לו יש שדיין ממנו ולומדין י"רש

 לו שיש שמשמע י"רש בדברי ונתלין תחבולות בעלי להם לברור אנשים כמה ונהגו כדין לא

 כך סובר הוא כי ביררתי אני הרי דסברי שכתב בדבריו דקדקו לא וחס וחלילה .בזכותו להפך

 למצוא לו חלילה עצמו הדיין אבל לדיניהם ציית זה ומתוך האחר מבזכות יותר בזכותו שיהפך

 אף סברתו לקבל חבירו את להטעות יכול היה אם אבל .גמור דין לו שיראה לא אם לזכותו סברא

 לאשורו דבריו מבין ביררו שזה מתוך אבל .משפט מטה בכלל זה הרי בה מסופק שהוא פי על

 זכות נשאר לא נמצא לשני האחר הדיין עושה וכן חבריו עם ונותן נושא זכות צד שום לו יש ואם

 . לאמתו הדין ויוצא ביניהם ומכריע שניהם של ומתן משא שומע והשלישי לשניהם ונעלם נסתר

 על אף סברתו לקבל חבירו את טעהמ הדיין דאם להדיא הרי ג"י' בסי ש"הרא דברי הטור והביא

 אם שיטול הרבה שכר לו מבטיח הדין שבעל וכיון משפט מטה בכלל זה הרי מסופק שהוא פי

 .צדיקים דברי ויסלף פיקחים עיני יעור השוחד כי אמת דין שידון אפשר איך תורה בדין אותו יזכה

 הולך והוא דדינא אליבא אמת הן סברותיו שכל חושב שהוא המוצדקים דברים י"רש ופירש

 שכר ניכר אינו אם= 'ט סימן= ט"ס מ"בח ך"הש שכתב במה טועין ויש. לו נוגה ואין חשכים

 וכתב אסור שכר מבקש זה ובשביל וסרסרות סחורה בקניות שכר לו יזדמן שמא אלא בטילה

 הרבה שכר ליקח אנשים מקצת היתר מורים זה י"וע ליטול דשרי ח"הב כתב פשרה ושכר ך"הש

 כתב לדון שכר הנוטל בדין' ט סימן מ"בח ל"וז ח"הב דברי ראו ולא בידם היא גדול ותוטע

 . חלוקים' ד איכא זה דבדין דכתובות בתרא' דפ מסוגיא נראה

 בדבריו שיזכיר דכיון אני זכאי אם תחייבני לא לדיין באומר והוא שוחד איסור ביה אית' הא

 נוטל ואפילו אחד לב שנעשה שוחד קראנ ולכך החובה לצד מתקרב דעתו אין יפה לדונו

 . שוחד תורת ביה אית החייב את ומחייב הזכאי את ומזכה בשוה משניהם



 

72 

 

 את ולחייב הזכאי את לזכות שאומר פי על אף אני זכאי אם תחייבני לא אומר אינו אם' הב

' בפ רב דאמר מהא ואסורים הסתם מן בטילים דדיניו אגרא תורת אלא שוחד תורת זה אין החייב

 דאם משמע לא דמקרא גב על ואף בחנם אתם אף בחנם אני מה' וכו אתכם למדתי ראה כמה עד

 התוספות כדכתבו תורה דברי על שעבר בכך קנסוהו רבנן מ"מ בטילים דדיניו בשכר ודן עבר

 דאיכא אלא בטילים דדיניו שוחד בתורת דמקבל דהיכי כ"דכש ונראה' כו מקדש האיש' פ סוף

 התורה דאמרו שוחד בתורת בלקחו דדוקא בדין להחזיר צריך אין שכר בתורת לקחו דאם לחלק

 . להחזיר צריך אין' כו בחנם אני מה על שעבר במה אבל בידו גזל הוי לקח אם תקח לא

 שכר הנוטל הדיין מכוער תניא זה על מוכח דלא ג"ע אף בטילה שכר אלא נוטל אינו אם' הג

 . דין שדינו אלא

 וכתב בשוה משניהם שקיבל וכגון לכתחלה אפילו שרי דקרנא עובדאכ דמוכח בטלה' הד

 פשרה שעושים דדיינים ונראה וסיים מותר זה וכגון זה בפני זה בשוה משניהם שיטול ם"הרמב

 דינא אגר דדוקא וכך כך בשכר אם כי הפשרה לכם אומר לא ולומר דפשרה אגרא ליטול מותר

 שמוזהר דכשם זה בפני זה בשוה משניהם שיטול ריךצ מ"ומ' וכו למדתי ראה דכתיב דאסור הוא

 אינו בפשרה' דאפי להדיא הרי. ל"עכ ב"י' בסי כדלקמן בפשרה מוזהר כך הדין את להטות שלא

 לומר אבל זה בפני וזה בשוה בשניהם ויטול בשכר אם כי הפשר לכם אומר לא לומר אלא מתיר

 הפשרה להטות שלא הוזהר שהרי מורג שוחד זה הרי וכך כך לך אתן פשרה לי כשתעשה לדיין

' יהי שלא ס"הש מן מוכרחים ח"הב דברי אין בשכר אם כי הפשרה לכם אומר לא לומר ואפילו

 הפשרה חזרה בפשרה מתרצים דינים ובעלי בפשרה להתחיל דמצוה כיון בחנם אני מה בכלל זה

 דין שבעל היכי ניםפ כל ועל בחנם אני מה אתכם למדתי ראה בכלל והוי להטות ואסור דין כמו

 מאומר טפי גרע דזה תורה דין פי על לזכני תוכל אם וכך כך לך נותן אני לו ואומר הדיין אצל בא

 כך כל מהדר ואינו אותו יחייב זכאי יהיה לא שאם מלשונו דמשמע אני זכאי אם תחייבני לא

 טצדקי וכל מזה ולגד שוחד לך אין בדין לזכני תוכל אם וכך כך נותן אני באומר אבל זכותו אחר

 ואוי שומעות שכך לאזנים אוי צדיקים דברי ומסלף חכמים דברי ומעור עביד למעביד ליה דאית

 .רואות שכך לענים

 או לאוהב לבורר ה"וה תחילה הבורר לפני טענותיו להקדים הדין פי על דאסור נראה מזו וגדולה 

 יכול פסול או קרוב שהוא יהרא מביא אם חכמים לדעת דהא לפוסלו יכול שכנגדו נמי שונא

 לפי דהא ושונא אוהב מחמת פסול או וגזלנותא קורבא מחמת פסול לי ומה זה של דיינו לפסול

 הבורר אבל בזכותי הדיין היפך שמסתמא אומר דין שבעל י"רש דברי דמפרש ש"הרא דעת

 מהאיו לאמתו הדין להעמיד אפשר אי ובשונא ובאוהב לאמתו אמת דין לפסוק מחויב בעצמו

 אפילו אם דהא מדעתו יחזור ולא הבורר בדברי תחילה שיכנסו הטענות להקדים אסור טעמא

 אוהב או טענותיו ובמקדים בדברים להטעותו אסור כן הדין שאין יודע והוא עמו מסכים השליש

 בשביל הרבה ממון ומקבל ידו שפושט היכי ו"וק דן אמת שדין וסובר מטענותיו חוזר אין ושונא
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 כן ואמר לו שנתן ממון עבור בזה לדיין הדין בעל תובע והיה לידי אתי הוי ואי בדין אותו לזכות

 לנפשם ואוי להם אוי גמור שוחד הוא זה כי בדיינין מוציא הייתי תורה דין פי על אותו שיזכה

 למנהיגי וראוי זה על שק חוגרת והתורה עפר עד תורה הדין את ומשפילים השם את שמחללים

 ישראל על שמצוה באשר לנהוג ראוי היה וכך מישראל זו המכשילה להסיר לותוהקה הדור

 לפרנס כדי הקהל לקופת שנתן כמו הוי נוטלים אשכנזים שאנו הפסק מעות וכל' הדייני לפרנס

 א"בזבל לדון שצריכים הענין לפי רואים העיר ומנהיגי אנשים בין ריב היה אם כן אם הדיינים

 יתן שלא המקבל ועל הנותן על בחרם ויגזרו ולהשליש להבוררים שכר העיר המנהיגי יקצבו

 אחד כל א"בזבל לדון מתרצים אם הדין ועיקר הקהל שקצבו ממה חוץ מתנה שום יקבל ושלא

 שניהם יטענו שלשתן כשישבו אלא תחילה טענותיו יסדר ולא שכנגדו ולצד לו הכשר דיין בורר

 הוא ואז לאמתו הדין להוציא כדי הדין להחמיץ וכלי בדין לו ספק או זכות איזה בורר רואה ואם

 זה וכל הצדדים שני ברצון אלא והשונא האוהב יבררו לא וגם תורתינו ודין דת פ"ע צדק דיין

 נאום. ק"לפ א"תצ שבט י"ח' ה יום היום בלמודו הטרוד ד"כ תורה דין ודת הלכה פ"ע נראה

 . והמדינה ש"א ק"בק חונה מאיר

  קמג סימן ,ב חלק ,יעקב שבות ת"שו. 32

 זה פ"ע דנים רק קבועים דיינים להושיב שלא קדמוניות ומשנים מעולם נהגו מיץ ק"ק פה שאלה

 ד"ב להושיב העיר טובי איזה דעת על ועלו השליש הוא ד"והב אחד לו בורר וזה' אח לו בורר

 .דמי שפיר אי הרב עם קבוע

 לקרוביהם דיינים ממנים העיר וטובי מנהיגי הרוב פ"שע אלו בזמנים' ובפרטו]..[ תשובה 

 אחד יהיה אם אף הבורר בזה כ"משא לדון ראויים ואינם הגונים שאינם פי על אף ואוהביהם

 בורר כ"ג שהשני כיון מ"מ הדין פ"ע שלא שהוא מה אף דינו בעל בזכות להפך הגון אינו מהן

 ]..[ לאמתו הדין שיוצא כדי' עלייה כקבלו הוי שירצה למי

  ד ,יג משפט חושן ,השולחן ערוך. 33

 בורר לפני טענותיו להציע ד"בע לכל אסור כ"וא דיינים דיני כל להם יש שהבוררים פי על אף

 ששני וכיון שלו הבורר לפני טענותיו מציע אחד שכל נהגו כבר מ"מ חבירו ד"בע בלא שלו

 בזה ואין זה אופן על הצדדים שני עליהם קבלו כאלו הוה הוא כן והמנהג כן עושים הצדדים

 יזכה אם בין לו יתננה טרחתו שכר לו והבטיח שבררו דינו שבעל ליזהר צריך הבורר אך איסור

 שיקח כדי בשקר אף יטנו ולבו בדבר נוגע דהוה בדין לישב לו אסור כ"דאל יזכה שלא בין בדין

 .שהבטיחו מה שלו מהצד
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  שמה סימן לשמה תורה ת"שו. 34

 רבותינו מדברי מצודתו שעלתה מה הדין ופוסק ד"לבע ותשובה שאלה שכותב' א חכם .שאלה

 החכם שזה דכיון בזכותו שהיפך זה ד"הפס בעבור ד"בע מן מתנה ליקח ליה שרי אי הפוסקים

 מועיל ד"הפס זה ורק שבעיר הדיינים לפני ונידון בא הוא הדין זה כי הזה בדבר דיין אינו הוא

' פ האומרים הם האמת הוא שכך להם נראה ואם בו ושיעיינ לדיינים ומראהו שמוציאו ד"לבע

 פ"ע זכות לו וסידר ד"הבע בזכות והיפך שטרח החכם וזה דבר יקום פיהם ועל זכאי' פ חייב

 ד"או. הזה בדבר הוא דיין שאינו מאחר דשוחד ת"ל כאן ואין טרחו שכר לוקח הוא הפוסקים

 דבר יקום פיהם שעל י"אעפ דייניםה לפני מוצאת והיא ותשובה בשאלה הדין פוסק שהוא כיון

 הנאה לקבל ואסור' הנז דדייני מנייהו כחד זה חשיב מ"מ בידם הרשות לדבריו יסכימו לא ואם

 ש"וכ' הנז ד"הפס שכתב אחר ההנאה שמקבל י"אעפ שוחד איסור משום' הנז הוראתו מכח

 . ה"ושכמ דקהלצ המורה יורנו. 'הנז ד"בפס ומעיין שרואה קודם שכרו על מתנה דהוא היכא

 אבא רב לפני חמא בר בזכות שהיפך פפא רב גבי ב"ע ז"כ דף דסנהדרין בגמרא איתא .תשובה

 וקבליה אכרעיה נשקיה חמא בר קם התם קאמר ד"וסו ההוא בדבר דיין הוא שהיה יעקב בר

 להצילו שניה דכוליה לכרגיה וקבליה פפא דרב לכרעיה נשקי י"ופירש שניה דכוליה לכרגיה

 ש"ע מאוחר כשוחד הוי לא הילכך מכרגא רבנן פטירי ה"ובלא ש"הרא וכתב ש"ע מלךה ממנת

 רבינו בשם שכתב ש"הרא תלמיד נחמיה רבינו תשובת כתב ט"י' סי בתשובה אלשקר ם"ומהר

 וכן ש"ע ארי כמבריח אלא דאינו לשוחדא חש לא ולכן כרגא עליו מטילין היו כדין דשלא מאיר

 שהציבור ל"ז מרן שם וכתב' הנז נחמיה רבינו תשובת הביא ג"רמ' סי ד"יו י"בב א"מהריק מרן

 דאיכא ל"ס' הנז רבותא לכולהו נמצא ש"ע לציבור טובה להחזיק רוצה היה ולא פורעים היו

. שוחד לאיסור פפא רב חש דלא בהא טעמא חד יתיב תריץ חד כל ולכן דשוחדא לתא ג"בכה

 יעקב בר אבא רב אם כי הזה בדבר דיין צמוע הוא היה לא פפא דרב בגמרא מפורש שם והנה

 ריש ל"א נפשא קטל חמא דבר הא כי' א בעמוד התם אמרינן דהכי דבר יקום פיו ועל הדיין היה

 ש"ע' וכו סהדי תרי אתו. לעיניה ליכהיוהו קטיל ודאי אי בה עיין פוק יעקב בר אבא לרב גלותא

 הוא דלא גב על אף פפא רב גבי וחדש איסור איכא הוה טעמא הנהו דבלאו מרנן סברי ז"ועכ

 כיון ל"דס לומר מוכרח והיינו הזה הדין את דן אבא רב כשהיה התם יתיב הוה ורק בדבר הדיין

 מן כחד חשיב חמא בר לזכות הדין פ"ע וטעמים ראיות להביא הדין במקור בזה דיבר שהוא

 בעל החכם שזה כיון ד"בנ ה"ה כ"וא, מאוחר' אפי שוחד לקבל לו דאסור דבר באותו הדיינים

 אף הדיינים לפני נמצאים הם אלו ודבריו ההוא בדבר הדין פ"ע וטעמים ראיות מביא התשובה

 הנאה לקבל ואסור מנייהו כחד הפסקן זה חשיב ז"עכ דבר יקום דמתא הדיינים פ"דע גב על

 זה והיה. והנאתו שכרו ומפרש מעיקרא מתנה כשהוא ש"וכ מאוחר' ואפי דשוחד לתא משום

 .ו"נר כחלי יחזקאל הקטן ד"כ. לי יעזור צבאות' ה שדי ואל שלום
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  כו סימן ,ב חלק ,משפט חושן ,משה אגרות ת"שו. 35

 בסרב והדין זו בהתחייבות ממש יש אם ההוצאות כל ישלם שהמפסיד ברורים בשטר בנכתב

 . לדין לבא

 . דלאנדאן יןדי א"שליט גראסנאס ליב אריה ר"מוהר המפורסם הגאון הרב ידידי כ"מע

 . ג ענף

 מ"בחו כדאיתא בשוה מתרוייהו שישקול הוא שהדין ליקח ד"ב שרשאין בטילה השכר ובדבר

 ה"ק דף כתובות' בגמ כן מוכרח דהא, ה"ה מסנהדרין ג"פכ ם"מהרמב והוא', ה' סעי' ט סימן

 נראה, בשוה מתרוייהו דנקט שם אמר שקיל דמוכח בטילא אגר שקרנא שמסיק שאף א"ע

 לזה ממון ריוח לו שאין דאף, יותר לו שמשלם לזה לבו יטה שמא לחוש שיש, פשוט םשהטע

 מרויח שאינו ונקיה קלה מלאכה מלאכתו שהיתה נימא אם ואף הריוח אותו מרויח שהיה מאחר

 יש ממנו עתה ונהנה עתה מזה הממון לקח פ"שעכ כיון מ"מ, העבודה קלות של קטן דבר אף

 לשקייה וטיבותא למרא חמרא אינשי דאמרי דמצינו כעין, ואלי דעתו קצת שמתקרב לחוש

 המרא בציוי היה כ"ג המשקה שטירחת דאף י"לפרש מהתם שמשמע, ב"ע ב"צ דף ק"בב

 בר רבה השיב דהרי, הטיבותא לו נותן מ"ומ, מדעתו עשה לא להשקותו זו הנאה שאף שנמצא

 והקרא יהושע על ידיו ךשיסמו למשה ציוה ה"שהקב ממה, מילתא הא מנא דשאל לרבא מרי

 י"שברש ואף, לו הוא ברוך הקדוש מציוי זה לעשות מוכרח היה משה והרי, במשה זה תולה

 מ"מ, שנצטוה ממה ויותר יותר יפה בעין משה שסמך כתב ג"כ ז"כ במדבר החומש בפירוש

 הוא ברוך הקדוש ציוי כפי הסמיכה עצם על אלא למשה הטיבותא היתה ז"ע שלא משמע' מהגמ

 היה לא ההוספה בשביל היתה הטיבותא אם דהא, למשה הטיבותא היתה נמי הוספה שום לאב

 משום הוא לשקייה שהטיבותא פירשו שם' דהתוס איברא. אינשי דאמרי למאי מהקרא ראיה

 לומר וצריך, ידיו בשתי שסמכו בשביל למשה טיבותא היתה שלכן יפה בעין נותן שרוצה שלמי

 הטיבותא לו נותנין השקייה שמוסיף המעט שבשביל הוא אינשי ידאמר למאי שהראיה לדידהו

 היד הוא הוא ברוך הקדוש שאמר אחת דיד א"בח א"מהרש' שפי מה ופלא), העיקר בעד גם

 שיהושע בקרא דכתיב שהחכמה נמצא כ"דא, לחכמה גם הוא הידים ושתי, ולמלחמה לגבורה

 ג"וצע לשקייה שטיבותא מזה הוכיח ואיך ממשה נתינה העיקר גם היתה חכמה רוח מלא

 הוא י"לרש כ"וא, אחר בענין' פי שהקונטרס' התוס כדכתבו כן' פי לא י"רש אבל, (בכוונתו

 דהרי השקייה שהוא למשה הטיבותא היתה ממשה הוספה בלא שאף מביא שהראיה כדבארתי

' וסהת לפירוש אולי אך. הפירושים' ב שאיכא מפורש שם מ"בשט ועיין, י"רש זה הזכיר לא

 . זה טעם ליכא

 זה לאיש כשכור הוא הרי בטילתו שכר לו שלם לבדו מהם כשאחד דהא טעם עוד איכא אבל

 דיין לסתם ד"ול, השני מצד ולא האחד לצד התחייבותו מצד רק דיין הוא שממילא, לבד
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, לפוסלו שייך שלכן, הצדדין משני זה ששוה לדון עליו התורה חיובי מצד דיין שנעשה שבתורה

 שענין ואף. פסול הוא נמי לדון איך לו נוגע שאינו שאף זה בדין דיין להיות ד"כבע דהוי םמשו

 מטעם לדון בישיבתו טירחתו בעד שכר ליקח היתר זה שאין בחדושי בארתי דמותר בטילה שכר

 וממילא בטל יושב הוא הרי בטילה שכר לו דכששלמו מטעם דהוא אלא, להפסיד מחוייב שאינו

 ששוה התורה מחיוב דיין שהוא נמצא כ"שא, בחנם דיין להיות בעצם התורה יןמד הוא מחוייב

 זה בזמן אחרת מצוה לעשות או אחר דין ולא זה דין לדון דוקא שמחוייב זה הא מ"מ, לשניהם

 משום דהוא לומר מוכרחין הא, שרוצה בדין וישיבה מצוה איזו שעושה בטל שיושב אדם ככל

 אחרות ומצוות דינים ולא שלו דין שידון מנת על דוקא אאל בטל לישב השכר לו נתן דלא

 רק דיין להיות מוכרח שהוא נמצא ממילא, שלקח הממון להחזיר יצטרך דינו ידון וכשלא

 דאז בשוה משניהם ליטול צריך ולכן. שפסול דיין להיות ד"כבע שהוא ממון לו שנתן זה בשביל

 שנעשה שמה שכיון שבתורה דיין כסתם הויו הצדדין שני מצד הוא דיין להיות שמוכרח מה הרי

 עסוק שהוא והיכא, הכשר הדיין הוא הצדדין לשני שוה הוא שעליו התורה חיוב מצד דיין

 שיתחייב כדי בטל לישב בטילתו שכר לו נתנו הצדדין ושני לדון חיוב עליו שליכא במלאכתו

 שהחיוב כיון ד"בע להחשיבו שייך ולא בשוה הצדדין משני דיין נעשה הרי נמי להם לדון

 . בשוה משניהם הוא לדון עליו שנעשה

 כדי הענין לראות שלילך א"כ ק"ס ד"ל סימן בחדושים= המשפט בנתיבות= מ"בנה שכתב ומה

 מצד רק כשנוטל אבל הצדדין' מב כשנוטל רק עד להיות מותר אינו לבסוף עד להיות שיוכל

 ראיה מזה ה"כתר שהביא, מוכחד בטילה שכר רק נוטל כשאינו רק עד להיות אסור אחד

 מ"הנה שמתיר משמע דהרי, אחד מצד אף בטילה שכר נוטל כשהדיין לאסור שאין לקושיתו

 שכר ליטול לדיין גם שמתיר הדין הוא ומסתמא דמוכח בטילתו שכר מאחד ליטול אף להעד

 בכת זה ומצד, בשוה מתרוייהו ליקח שצריך שמפורש ע"והש' מהגמ שיקשה מאחד אף בטילתו

 לא דבעדים מ"בנה וסובר מדרבנן רק הוא דמוכח בטילה שכר ליקח דאסור דהא ה"כתר

 בדיין שפסול ה"כתר קושית מצד מ"הנה יאמר אם דאף מ"בנה טובא דחוק פירוש הוא, החמירו

 ורבותינו' מהגמ ראיה בלא החמירו לא שלעדים לחלק מ"לנה לו מנא מדרבנן רק הוא

 כמו אורחא אגב אלא זה כתב לא דהא גדול חדוש שהוא ריובדב להרגיש שלא וגם, הראשונים

 להעד בטילה שכר ליתן אלא מתיר אינו מ"שהנה ד"לע פשוט אבל. כלל חדוש ענין בזה שליכא

 בעצם שייך לא הא שזה כשיצטרך זמן אחר להעיד שיוכל כדי העדות מעשה לראות שילך

 כשיצטרך זמן אחר עדותו ללפסו יש מ"דמ מ"בנה שמחדש ורק, ממש אגרא אף כלל לאסור

 לא אם שלכן. י"סק בבאורים שם עיין, ממנו הנאה לו שהיה מאחר מאחד רק לקח אם להעיד

, מאחד רק כשלקח אף להעיד כשר בטילתו שכר רק זה היה לו שנתן דהשכר ממנו הנאה לו היה

 בדיין וכמ פסול הוא להעיד שילך כדי העדות יודע כשכבר עתה בטילה שכר אחד לו כשיתן אבל

 . ה"כתר כסברת דלא בעד בין בדיין בין פסול מדאורייתא שגם ומשמע, דבארתי ומטעמים
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 אחד דאם שמחדש ה"כתר שהביא שי ערך ספר כסברת למימר ליכא שכתבתי ולהטעמים

 בדיין דוקא רצה והאחד בחנם שידונם במלאכה עסוק שאינו דיין לפני לדון רוצה ד"מהבע

 האחד כשרק אף דיין להיות שיוכשר שהדין, בטילה שכר לו לשלם שצריך במלאכה העסוק

 מסתבר וגם. זה בכגון אף מאחד בלקח לפוסלו שיש נראה אלא, השכר לבדו יתן דוקא בו שרצה

 גרע דלא כשוחד כ"ג הוא מהאחר גדול ח"ולת נאמן ליותר שמחזיקו בו דוקא שרוצה גופא דזה

' ט' סי ת"בפ עיין, חסידות ממדת אלא מדינא פוסלו אינו דברים שוחד אולי אך, דברים משוחד

 באלו רק הוא שפליגי דברים שהשוחד מסתבר אבל, בזה מחלוקת שאיכא ח"מהב שהביא ד"סק

 דברים שוחד אבל, הנאה לאיזו כלל זה מחשיבין אין שהרבה דברים דהם' בגמ שחשיב הדברים

 יש ע"שלכו מסתבר אנשים הרבה זה שמחשיבין דברים שוחד הוא דיינים שאר על שמגדילו כזה

  [.]. כלל נראה לא לדינא וחדושו שי הערך סברת פ"עכ. לפסול

  שב סימן ,ח חלק ,הלוי שבט ת"שו. 36

 ודאין רב א"שליט ואזנר הלוי יוחנן ר"מוהר ת"כש הצדיק הגאון הרב ב"ש אהובי כבוד, ה"ב

 .ו"יצ מונטרעאל בעיר

 . ר"באה ת"וש ט"אחדשה

 ח"ת' ג של ד"בי לפני רוצה הנתבע שאם סברתי טעם בכתב מקלנ אותי שאל כבודך הנה

 יש אמנם, הנתבע עם שהדין' העני דדעתי, א"בזבל דוקא רוצה והתובע, הבריות על מקובלים

 כ"וא, א"בזבל לדון אין קבוע ד"בי דיש דהיכא' ג' סי מ"חו א"ברמ דמבואר מהא, מפקפקים

 . א"בזבל לדון לנתבע התובע ףיכו כ"א, במדינתכם בפרט קבוע ד"בי שאין ז"בזה

 כאיזה דלא קבוע ד"בי איכא ז"בזה גם ד"ענ דלפי חדא פשוט וטעמי להאריך זמן אין הנה

 בכל קהלה לאיזה השייך אדם דכל א"במק וכתבתי, קבוע ד"בי ענין לגמרי שבטלו מחברים

, א"בזבל ןלדו צריך ואין קבוע ד"בי נחשב' דלדידי, קבוע ד"בי איכא הזאת ובקהלה, הענינים

 הדברים בכל ונזהרים מ"חו דיני לפי דנים והם קהלות מכמה מצורף ד"בי בעיר איכא אם וגם

 . בעיר קבוע ד"כבי דינם להזהר צריכים דיינים אשר

 שם כ"וכמש ולשקר להגזים לו אסור ג"י' סי והטור ש"הרא כתב כבר הלא א"זבל בענין ושנית

 להפוך במקומו ועומד שבררו מי בזכות להפוך לו יש( הנברר) שהדיין חושבים דעת חסרי דאיזה

 והטור ש"והרא' וכו תחבולות בעל דיין להם לברור אנשים כמה ונהגו כדין לא אשר דברים

 . משפט מטה בכלל ז"דה ז"ע מרורות שפכו

 ז"ע וכי, חיים אלקים דברי להפוך התחבולות לבעלי רשות ניתן א"הזבל י"שע חושבים ז"ובזה

 . א"וזבל א"זבל כשאמרו ג"כ נהדריןבס ל"חז חשבו
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 א"בזבל שהדנים הרע המנהג על צווח ט"קנ' סי ב"ח מאירות פנים הגאון זקני הלא ושלישית

 איך אז מעיינו וכל ז"ע שכר לו ונותנים שלו הדיין לפני טענותיו מסדר ד"מבע אחד שכל

 . שכנגדו דינו בעל את להטעות

 עושים הצדדים' שב שכיון הדיין לפני טענותיו סדור בענין זכות למד השולחן ערוך' שבס אלא

 . עליה וקבלו לדין נכנסו כן מנת על כ"א כן

 לדרך להסכים רוצה אינו אופן בשום אחד צד אם אבל לזה מסכימים שניהם אם תינח ז"ולפ

 א"דא פשיטא, צד משום משוחד' יהי ולא הטענות תחלה ישמע שלא ד"בבי ורוצה, זה קלוקל

 לו שאין א"זבל היינו קבוע שאינו ד"מבי עדיף א"דזבל א"ברמ שמשמע ומה, זה על אדם לכפות

 . ביודעים פעמים הרבה ומטעה משנה א"שהזבל דידוע ש"ומכ, כלל שכיח שאינו מה, זה פגם

 איזה יש אם להכריע יכול איני במרחקים שאני הואיל כמובן אבל, בזה בקיצור ד"הנלענ זה

 .דעתי עניות רק כתבתי, בזה וכוחים

 .'ה לרחמי מצפה, ת"דוש ידידו. אתך' יהי' וה כבודך את מברך והרני

 torahbaseמתוך אתר , א"בדיני שכר הדיינים בזבל, הרב אשר וייס. 37

 נ ויקיר לבבי הגאון"לכבוד ידי

 א"חיים וידאל שליט' ר

 ראש כולל בבית מדרשנו

 דיין מובהק הנחית לעומקא דדינא

 .כנהר שלום וכנחל שוטף

א שאחד מהם התנדב בטוב לבו לדון ללא קבלת "בר שביקש את חות דעתי בענין דייני זבלבד

ועקב כך , מקבל ממנו שכר רב. י ב"שהדיין שנבחר ע. שבחר בו ושוב התברר לא. תמורה מא

י שני הצדדים להיות השליש טוען שאין "שנבחר ע. הרב נ. לבטל את כל הסכם הבוררות. טוען א

ת "מעכ. סכם הבוררות כיון שכך נהגו שכל צד משלם לבורר שנבחר על ידוכל עילה לבטל את ה

 .ערך קונטרס מקיף לטעון שהבוררות בטלה ומבוטלת ושאל לדעתי הענייה

לחזור בו מהסכם . וזכותו של א, ר"ד שהצדק עם כת"מרב עומס אבאר בקיצור את הנלענ

 .הבוררות

דאף באופן שמותר לדיין ליטול שכר ( 'הסעיף ' חשן משפט סימן ט)הנה הלכה פשוטה וברורה 

שכבר אלא . ש"דהיינו שכר בטלה דמוכח אין זה אלא כאשר מקבל משני בעלי הדין בשוה עי

בעל  .י שני הצדדים כל דיני דיינים"א האם יש לבוררים שנבחרו ע"נחלקו האחרונים בגדר זבל

שיש על דיינים דעלמא ט האריך לבאר שכל ההלכות והמגבלות "ב סימן קנ"בח הפנים מאירות
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ובערוך השלחן סימן . ד זה שלא בפני זה"א ואסור להם לשמוע דברי הבע"יש גם על דייני זבל

כבר נהגו שכל אחד מציע טענותיו לפני הבורר שלו וכיון ששני "כתב דכיון ד 'ג סעיף ד"י

ן בזה הוי כאילו קיבלו עליהם שני הצדדים על אופן זה ואי, הצדדים עושין כן והמנהג כן

 ".איסור

אמנם נראה ברור ופשוט דאין זה אלא לענין לשמוע דברי זה שלא בפני זה שלמדו ממה דכתיב 

שום מנהג שבעולם ושום הסכמה שבעולם אינם יכולים להתיר לקיחת אבל , "שמוע בין אחיכם"

ה "וכאשר דיין מקבל כסף מצד אחד בלבד הרי זה שוחד גמור ולהדיא מבואר בכתובות ק שוחד

ומה , ל שוחד גמור אם לא נטל מתרוייהו"הו" לזכות את הזכאי ולחייב את החייב"א דאף "ע

דין : ב". לא תקח שוחד"לאו גמור ד: א. יהני הסכמת הצדדים בשוחד שיש בו תרתי לריעותא

ואף בנוטל דמים . )מסולף דלהדיא אמרה תורה כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים

ור אם אין זה אגר דינא ובטעם הדבר מצינו חידוש במאירי בכתובות שם משניהם בשוה אס

יפשר ביניהם במקום שראוי יותר לעשות משפט צדק  לשניהםדחיישינן שמתוך קירוב הדעת 

אל "דאף אם שניהם נותנים בשוה אם יאמר אחד לדיין ' ח באות ט"ועוד מצינו בדברי הב. ש"עי

מ מבואר להדיא דאף שכר בטלה אין ליטול אלא "ומ(. ש"ל שוחד עי"הו" תחייבנו אם זכאי אני

 .ל"משניהם בשוה כנ

כתב דאם צד אחד משלם לבורר שלו שכר בטלה והדיין של הצד ' מ סימן ט"והנה בערך שי חו

שהרי יכול ' אין הצד השני צריך להשתתף בשכר בטלה של צד א, השני לא מגיע לו שכר בטלה

ב של הבורר "לבדו ישלם שכ' ג צד א"ובכה, צ שכר בטלה"יקח דיין שאי' הוא לטעון שצד א

וכתב שני טעמים לאסור ' ו אות ד"ב סימן כ"מ ח"אך כבר דחה דבריו באגרות משה חו. שלו

ח "ת גאוני בתראי סימן מ"ועיין בתשובת בעל מגיני שלמה בשו. ש"עי', י צד א"ב ע"תשלום שכ

לבדו משלם הוי שוחד אף ' א דכל שצד אשכתב להדי( 'ע סימן ט"א על השו"הגעק' הובא בהג)

 .דמדובר בשכר בטלה

או לכשרותם של  לסדרי הדיןופשוט הדבר דהסכמה ומנהג אינם מועילים אלא במה שקשור 

כ עד "וכל זה פשוט כ, אבל אין קבלת בעלי הדין מתירה את האסור ומאמתת את השקר, הדיינים

 .שתמה אני על מי שמעלה על לבו להתיר דבר זה

א אף אם יהיה אחד מהן אינו הגון שיהפך "בזבל"' ק ג"ס' כ בפתחי תשובה סימן ב"עתי משויד

כ למי שירצה הוי "מ כיון שהשני בורר ג"י הדין מ"בזכות בעל דינו אף מה שהוא שלא עפ

ולכאורה משמע שלא כדברינו אלא דקבלו עליהו מהני אף להתיר את האסור ". כקיבלו עליהו

 .ןולהכשיר את סילוף הדי

דלא מהני קבלה במי ( ף"א מדפי הרי"ב ע"י)אך באמת תמוה לומר כן שהרי כתב בעל המאור 

הרי דלא מהני קבלה אף . דלא גמיר ולא סביר דהוי כאילו מעמיד אשירה אצל מזבח ואסור
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ו דדיין "ק כ"ע ס"ח ובסמ"א ס"ברמ' ועוד דהרי מבואר בסימן ז. ו לנטילת שוחד"לאיסור קל וק

ד לקבל על "א הוי כאילו קיבלו עליהם הרי יכול בע"ל דכל זבל"ואת, א"בזבל פסול פסול אף

 .עצמו אף שלשה רועי בקר

ת לא לדיין שישקר בעליל ויהפך ביודעין בזכות "כ נראה פשוט דכונת השבות יעקב והפ"וע

א אלא לדיין שלא ינהוג כהוגן בהבחנה שבין מצותו "ג פשוט שאסור אף בזבל"החייב דכל כה

בזכות מי שבחר בו עד גבול מסויים ובין האוטם לבו לשועת הזכאי ומהפך יותר מדאי  להפוך

 .ק בזה"ודו, ברשות חייב

וגם אם נהגו , חלילה לומר כן דשארית ישראל לא יעשו עולה, שכך נהגו. ולגבי מה שאמר הרב נ

חד אלא שבאמת נהגו שכל א, מנהג טעות הוא שיש לבטלו ולעקרו ולא לקבלו בשויון נפש

אבל אין זה אלא כשמוסכם בין הצדדים , משלם לבורר שלו בפועל דאפוכי מטראתא למה לי

ששני הבוררים מקבלים שכר שוה ואם צד אחד לא ישלם יתחלקו הבוררים עם שארית הכסף 

 .באופן שוה

 .ד ברור ופשוט"ז נלענ"כ

 ביקרא דאורייתא

 אשר וייס

מתוך אתר , (ב)א "צה לדון בזבלד ואחד רו"אחד הרוצה לדון בבי, הרב דסקל. 38

 בינת המשפט

לא קבלו , מכל מקום ,מה שכתב בטעם ראשון שיש לכל קהילה בית דין, דהנה, ויש לברר[ ..]

ברוב הפעמים דנין בבית דין אחר שלא רוצים , להפך ,בני הקהילה לדון בבית דין של קהילתם

 .לה לדון רק בבית דין שלהםולא קבלו בני הקהי, שבני הקהילה ישמעו דברים שלהם בממון

הנה באופן ששני הצדדים מסכימים שהצדדים לא ידברו , ומה שכתב בטעם השני והשלישי

מדוע אין יכול צד אחד לכוף על השני , כלום עם הבורר שלהם וקבלו על עצמם באיסור מוחלט

מקובלים  א כזאת יותר ראויה מבית דין כי דבריהם יהיו יותר"ובאמת זבל, א כזאת"לדון בזבל

מכל מקום סובר מרן , ונראה שאף על פי שמעיקר הדין אפשר היה לעשות כדברינו .על הצדדים

סוף דבר שיהיה פרצה נוראה בכל עניני  ,א"כי אם ניתן רשות לנהוג תמיד בזבל, שבט הלוי

א אלא לבית דין קבוע שאין לצדדים "ולתקנת הדור הפרוץ ראוי לתקן שלא ילכו לזבל, א"הזבל

בשם ( ב הערה עב"פ)וראוי להביא מה שכתב בספר סדר הדין . אישי לאף אחד מהדייניםקשר 

א נוהגת "היינו רק באופן שהזבל, א"שאף למתירים שיכול לדרוש זבל, ל"ש אליישיב זצ"הגרי

אבל באופן שמדבר כל דיין עם  ,והדיינים הברורים אינם מדברים כל אחד עם הצד שלו, כהלכה
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א אלא "ולא יכול הצד האחד לדרוש זבל, א"י כדיין יחיד ואין להם דין זבלהוי האמצע, הצד שלו

מכל , א כראוי"פ שאפשר לתקן שינהגו בזבל"העולה מזה דאע .א כדין"באופן שדורש זבל

לכן עדיף לתקן שכשיש בית דין קבוע ילכו לבית הקבוע , מקום סוף סוף יהיה פירצה בדבר

על פי זה מובן מנהג העיר בני ברק שלא הניחו רבותינו טעם חדש למנהג העיר בני ברק ו .בעיר

והוא על פי פסקו של מרן שבט הלוי ושאר דיינם בעיר שראו לנכון שלא , א"בעיר ללכת לזבל

. א"אבל אין יכול צד אחד לדרוש זבל -אלא אם כן הצדדים הסכימו ביניהם  -לתת פרצה לדבר 

אלא הוא  ,אר כי אין בזמנינו דין בית דין קבועכי כבר נתב, ואין זה מחמת בית דין הקבוע בעיר

א בבני ברק כמבואר "וגם התובע אינו יכול לדרוש זבל. א"מגדר מלתא מחמת חסרון הזבל

אם , וכן בכל עיר ועיר חדשה. ק לא נהגו כן כידוע"אבל בירושלים עיה. ל"בדברי שבט הלוי הנ

 .א"לא הנהיגו כן מותר לדרוש זבל
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 הליכים מקבילים: מושב שלישי

 וגבולות הכלל" כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין2 "א

 ח, סנהדרין ג ,משנה. 1

  .כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין

 ,סותר – מצא בתוך שלשים יום ."כל ראיות שיש לך הבא מכאן עד שלשים יום" :אמרו לו

מה יעשה זה שלא מצא בתוך  :שמעון בן גמליאלאמר רבן  .אינו סותר – לאחר שלשים יום

  .שלשים ומצא לאחר שלשים

 ,"אין לי ראיה" :ואמר ,"הבא ראיה" :אמרו ;"אין לי עדים" :ואמר ,"הבא עדים" :אמרו לו

מה יעשה  :אמר רבן שמעון בן גמליאל .הרי זה אינו כלום – ולאחר זמן הביא ראיה ומצא עדים

  .לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה ,ומצא עדים זה שלא היה יודע שיש לו עדים

ראה  ."אין לי ראיה" :ואמר "הבא ראיה" ;"אין לי עדים" :אמר ,"הבא עדים" :אמרו לו

הרי זה  – או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו ,"קרבו פלוני ופלוני והעידוני" :שמתחייב בדין ואמר

 .אינו כלום

 שם, י"רש. 1.1

ולאחר זמן , ויצא מבית דין חייב, בא לבית דין ולא היה שטר זכותו בידוה .כל זמן שמביא ראיה

 .מצא שטר זכותו והביאו

 .ומחייבין את שכנגדו, בית דינו סותרין לו דינו שפסקו .סותר את הדין

 .שטר זכותך .הבא ראיה

 .שמא זייף או שכר עדים [וחוששים]= וחיישינן, שהרי אמר אין לי .הרי זה אין כלום

 -אפילו רבן שמעון בן גמליאל מודה שכיון שהיה יודע בהן ואמר אין לי  .'לוני ופלוני כוקרבו פ

 .ודאי שקרנים הן

 .חגורתו .פונדתו

 הלכה ד, פרק ו( צוקרמאנדל)סנהדרין  ,תוספתא. 2

לעולם מביא עדיותיו וראיותיו לבית דין עד שיגמר  .לעולם מוסיפין הדיינין עד שיגמר הדין

 –נתנו לו זמן  .ן העדים יכולין לחזור בהם עד שיגמר הדין או עד שיתנו לו זמןלעולם אי .הדין

 :ריםאומ יםוחכמ ,מאיר' לאחר הזמן אין מקבלין הימנו דברי ר ,הביא בתוך הזמן מקבלין הימנו

 רואמ "יש לך עדים אחרים" .אפילו הביא אחר שלש שנים מקבלין הימנו וסותרין דבריו של זה

לאחר זמן מצא עדים  ,"אין לי אלא אילו" רואמ "יש לך ראיות אחרות" ;"אין לי אלא אילו"
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לעולם  .אין מקבלין הימנו עד שיביא ראיה שלא היה יודע מעולם בהן – אחרים וראיות אחרות

נחקרה עדותן בבית דין אין יכולין לחזור  .העדים יכולין לחזור בהם עד שתחקר עדותן בבית דין

  .רוזה הוא כללו של דב ,בהן

 ב ,לא - א ,סנהדרין לא ,בבלי. 3

אין הלכה : ואמר רבה בר רב הונא. הלכה כרבן שמעון בן גמליאל: אמר רבה בר רב הונא .גמרא

ממילא ידענא דאין הלכה  -כיון דאמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל , פשיטא. כדברי חכמים

דאי : קא משמע לן, דמישפיר  -אבל דיעבד , לכתחילה -הני מילי : מהו דתימא -! כחכמים

 . מהדרינן ליה -עביד 

: אמר רבה בר רב הונא אמר רבי יוחנן. 'אמר רבן שמעון בן גמליאל כו' אמר לו הבא עדים כו

. אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל: ואמר רבה בר רב הונא אמר רבי יוחנן, הלכה כדברי חכמים

 -! דאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ממילא ידענא -כיון דאמר הלכה כדברי חכמים , פשיטא

הלכה כרבן שמעון  -הא בכולהו , דבההיא אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל: הא קא משמע לן

כל מקום ששנה רבן שמעון בן : לאפוקי מהא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן. בן גמליאל

 . חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה, הלכה כמותו -גמליאל במשנתנו 

אית  -. לא: אמר ליה -? אית לך סהדי: אמר ליה. ההוא ינוקא דתבעוהו לדינא קמיה דרב נחמן

: אמרו ליה, שמעוהו הנך אינשי. הוה קא בכי ואזיל. חייביה רב נחמן. לא: אמר ליה -? לך ראיה

דינוקא במילי דאבוה לא , אפילו רבנן מודו -בהא : אמר רב נחמן -. אנן ידעינן במילי דאבוך

 ]..[. עיד

קרבו : ויאמר, לעולם מביא ראיה וסותר עד שיסתתם טענותיו: כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן

קרבו : והדר אמרת, אתאן לרבנן -אמרת יסתתם טענותיו ; הא גופא קשיא. פלוני ופלוני והעידוני

בן וכי תימא כולה רבן שמעון ! אתאן לרבן שמעון בן גמליאל -איש פלוני ופלוני והעידוני 

, עד שיאמר קרבו פלוני ופלוני והעידוני -מאי עד שיסתתם טענותיו : גמליאל ופרושי קא מפרש

כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו : והא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן

כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר רבי , אלא! חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה, הלכה כמותו

אין לי : ואומר! הבא עדים: ויאמרו לו, עד שיסתתם טענותיו, ם מביא ראיה וסותרלעול: יוחנן

או שהיתה דיסקיא של , אבל באו עדים ממדינת הים. אין לי ראיה: ואומר! הבא ראיה! עדים

 .הרי זה מביא ראיה וסותר -אביו מופקדת ביד אחר 

 שם, י"רש. 3.1

כיון דלא אמר אין לי אף על גב , [נה מוסבעל תחילת המש]= אקמייתא קאי .הלכה כרבן שמעון

 .דלא מצא בתוך שלשים יום

 .[המעשה (מוסב) חוזר]= מהדר עובדאכרבנן  .דאי עבד
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כדלעיל מיניה  [וכאן אין לומר]= והכא ליכא למימר .ממילא ידעינן אין הלכה כרבן שמעון

אי  [שנניח שם=] דבשלמא התם - ['שאם עשה כו" ]='דאי עבד כו[ "למעלה( שאמרנו)כמו ]=

אי עביד לא  [הייתי אומר]= ואמר אין הלכה כחכמים הוה אמינא [אם לא שחזר]= לאו דהדר

כיון  [כאן]= אבל הכא, כח דברי המרובין [שחזק]= דאלים, [אם עשה לא מחזירים]= מהדרינן

 .[מחזירים להם]= עביד כיחיד מהדרינן להו [שאם]= דאמר הלכה כחכמים פשיטא דאי

הא בכל מקום הלכה , הוא דאין הלכה כרבן שמעון [בלבד]= לחודא .ע לן דבהאהא קא משמ

 .כמותו אפילו בערב וצידן

 (.ב, בבא בתרא קעג)בגט פשוט  .ערב

 (.א, עד)במסכת גיטין במי שאחזו קורדייקוס  .צידן

 - [בתחילתה]= דאילו בקמייתא, [זה של סוף משנתנו]= הך בתרייתא דמתניתין .ראיה אחרונה

 .[הלכה כמותו]= כתא כוותיההיל

]..[ 

קרבו : וחזר ואמר, אין לי לא עדים ולא ראיה: משמע שאמר בבית דין .עד שיסתתם טענותיו

 .ומתחילה סותר טענותיו לומר אין לי, פלוני ופלוני שהיו מזומנין שם

ואפילו מצאם , משמע מכיון שיסתמו שוב אין מביא ראיה, יסתתם טענותיו .הא גופא קשיא

 הוא דלא מייתי [שזה]= דמשמע דהאי, קרבו [וחזר ושנה]= והדר קתני, כרבנן, ר זמןלאח

 מייתי –אבל מצאם לאחר זמן , דאפילו רבן שמעון בן גמליאל מודה בו, [א מביאלש]=

 .כרבן שמעון, [מביא]=

 .כרבנן, ואפילו מצאן לאחר זמן אינו סותר .ואמר אין לי עדים

 .ו של אביו מונחין בושק של עור שהיו שטרותי .דסקיא

  (דף כא טור ד) יבלכה ה ,פרק ג סנהדרין ,(ונציה)ירושלמי . 4

כל זמן שמביא  :חד אמר .[שלושה אמוראים]= תלתא אמורין :רבי יוחנן בשם רב הושעיה

 :'וחד אמ .הביא בתוך שלשים סותר לאחר שלשים אינו סותר :וחד אמר .ראייה סותר את הדין

  .ביא ראייה שלא היה יודע בה כל עיקרלעולם אין סותר עד שי

אמר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה לא היה יודע שיש לו עדים ומצא  [והרי שנינו]= והתנינן

  .'עדים שיש לו ראייה ומצא ראייה כו

  .עד שיכפור בראיותיו :וחד אמר ,עד שיבטל ראיותיו :חד אמר – רבי לא ורבי זירא

על עסק בתים והוון דיינין  [עם אדם אחד משפטהיה לו ]= ר נשרבי לוי הוה ליה דין עם חד ב

כל  :אמר ליה ,יוחנן' שאל לר .לאחר גמר דין הביא ראייה .רבי לעזר [נים לפניידמתוהיו ]= קומי
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היה ]=רבי אבמכיס הוה ליה דין עם חד בר נש על עיסק ריחייא  .זמן שמביא ראייה סותר הדין

 .רבי לעזר[ והיו מתדינים לפני]= והוון אידיינין קומי[ חייםלו משפט עם אדם אחד על עסקי רי

כל זמן שמביא  ?את לזו [עדיין]= אדיין :אמר ליה ,שאל לרבי יוחנן .לאחר גמר דין הביא עדים

לא נעשה ]= רבי לוי לא איתעבד ליה ?[שני מעשים]= ולמה תרין עובדין .ראייה סותר את הדין

 .ליה גזר דיןגזר דין רבי אבמכיס איתעביד  [לו

 שם, פני משה. 4.1

דאמר אין לי  [במקום]= היכא תיןדמתני [בדין זה]= בהאי דינא [חולקים]= פליגי .תלתא אמורין

 .יהעדים ורא

וזה שלא ]= והא דלא קאמר .ג"כלומר דפסק כרשב .חד אמר כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין

 [יש להסתפק]= איכא לספוקי [וצמשבדבריו ע]= ג משום דבמילתיה גופיה"הלכה כרשב [אמר

 כדסבירא ליהאם לעולם הוא סותר או דוקא עד שלשים  – [כיצד הוא סבור]=בירא ליה היכי ס

הלכך קאמר דכל זמן שמביא ראיה סותר  .[לדעה האחרת=] מאן דאמרלאידך  [כפי שסבור=]

 .ין דמה יעשה שלא היה יודע שיש לואת הד

מעון בן גמליאל דרבי ש תור הדין אלא עד שלשים יום ואליבאדהדין בזה דלא יכול לס .וחד אמר

 .[חולקים אמוראים אלה]= פליגי הני אמוראי

עד שיביא ראיה שלא היה יודע בה  ,הדין בזה דלעולם אין סותר מאחר שאמר אין לי .וחד אמר

ה אצל אחרים וכיוצא בז' כגון שהיו שטרות של אביו מופקדו ,כל עיקר ומפני כך אמר אין לי

 .'במתני' כדפרישי

 בירא ליהדס [דעה זו שואל בעל על]= פריךאן דאמר על האי מ .'ג וכו"והתנינן אמר רשב

ג קאמר מה "רשב [והרי]= והא ,ג דאינו סותר אלא עד שלשים"אליבא דרשב [הוא שסבור]=

 עד עכשיו יכול לסתור הוא אליביה כל זמן שיכול לטעון שלא ידע ם כןיעשה שלא היה יודע וא

 .[לשיטתו]=

ראיה שלא  [במקום שהביא]= היכא דהביא [חלוקים בדין זה]= פליגי בהאי דינא .זירא' לא ור' ר

בכגון ]=י האי גוונא ול לסתור בכדיכ [וכדעה זו]= אן דאמרהיה יודע בה כל עיקר וכהאי חד מ

 .ועד כמה סותר הוא [זה

יא ראיה שלא היה לסתור מכיון שהבד וכל זמן שלא ביטל יכול הוא "בפני ב .עד שיבטל ראיותיו

 .יודע בה כל עיקר

לבטל אלא מכיון שכפר בראיותיו ואמר אין לי ראיה כלל לא בידי  ין צריךא .עד שיכפר בראיותיו

 .אחרים שוב אינו יכול לסתורולא ביד 

 .כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין עדיין אתה מסופק בדבר הלא כבר אמרתי לך .אדיין את לזו
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הלא כבר מיפשט  ,'לעזר בשניי' לר [ומדוע מסופק לו]= ואמאי מסתפקא ליה .ה תרין עובדיןולמ

לוי עדיין לא עשה הפסק ' דר [שזה]= וקאמר דהך ![בראשון]= בקמייתא [לו (ענה)פשט ]= ליה

' ובההיא דר ,דין אלא שנגמר הדין היה ולא הספיק להוציא מבעל דינו עד שהביא זה ראיה

' אין סותרין ופשיט ליה ר [שבכגון זה]= י האי גוונאיאו ממנו והיה סבור דבכאבמכיס כבר הוצ

 .לאחר שפרע כבר לועולם סותרין ואפייוחנן דל

 "שמא זייף"2 ב

 א ,סנהדרין לא ,ה"יד רמ. 5

אבל אם אמרו לו כל  ,[מדובר]= ובסתמא קאי .כל זמן שמביא ראיה הוא סותר את הדין .'מתני

לאחר שלשים יום  ,הביא בתוך שלשים יום סותר – ועד שלשים יום ראיות שיש לך הבא מכאן

שכר ]= אגר סהדי שקרי [או גם]= זייף אי נמי [שמאשחוששים ]= דחיישינן דילמא ,אינו סותר

 איתויי הוה מייתי להו [שאם אכן עדים מעולים הם]= נינהו דאם איתא דסהדי מעליי [עדי שקר

אמרו לו . 'ג מה יעשה לא מצא בתוך שלשים כו"רשבאמר . בתוך שלשים [היה מביא אותם]=

הבא עדים אמר אין לי עדים הבא ראיה אמר אין לי ראיה לאחר זמן מצא עדים ומצא ראיה הרי 

 ,[ועדי שקר הם]= והני סהדי שקרי נינהו ,זו אינה כלום שהרי הודה שאין לו עדים ואין לו ראיה

אין לי עדים  [וזה שאמר]= והאי דקאמר' כו ג מה יעשה לא היה יודע שיש לו עדים"ואמר רשב

אמרו לו הבא עדים ואמר לו אין לי עדים הבא ראיה אמר אין . כסבור שאין לו עדים ומצא עדים

ג לא "רשב לודאפי [נצרך לו]= ג איצטריכא ליה"לרבן שמעון ב' לי ראיה ראה שהוא מתחייב כו

אבל אם היה יודע בהן ואמר אין לי קאמר אלא בזמן שלא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים 

לפטור עצמו בלא עדי ]= ודאי שקרנין הן וסבר כל כמה דאפשר למיפטר נפשיה בלא סהדי שקרי

 והעידוני ואמטול הכי לוניופ לוניעדיף ליה כיון שראה שהוא מתחייב אמר קרבו איש פ [שקר

 .לא אמר כלום [ומשום כך]=

 "הודאת בעל דין"2 ג

 [נ, משפטים, תשובות מיימוניות]=רמז תשו , סנהדרין ,מרדכי. 6

  :[ם"מהר]= מ"תשובת ר [וזה לשון]= ל"וז

ועתה הוא טוען שאמרו בני [ של כנגדו( ]*לשכנגדו)*אשר מתחלה הודה מורי קרובי שהכותל 

בדברים של ]= והוא אומר דאפילו גדול במילי דאבוה ,אדם שמורישו תקנו להם והוא שלו

נראה לי הואיל  .תחלה לא ידע בשעה שהודה ועכשיו נודע לו שהוא שלולא ידע על כן מ [אביו

 אינוו]= ולא מצי ([שווה ערך)הוא דומה ]= והודה מתחלה הודאת בעל דין כמאה עדים דמי

 "זה בורר"כדאמר פרק . כיון דגדול הוה כשמת זקנו מורישו]* [לחזור בו]= למיהדר ביה [יכול

 הא[ הוא שאינו יודע בדברי אביו]= א ידע במילי דאבוההוא דל([ איש נער)תינוק ]= ינוקא
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לא [ שוב]= ואין לי ראיה תו[ אין לי עדים]ואמר  [שהודה]= וכיון דאודי ,גדול ידע [אבל]=

כמו באדם אחד דאמר אין לי עדים ואין לי ראיה  [שלו]= עדים וראיה דידיה [מועיל]= מהני

דהודה לכשנגדו הודאה  [במקום]= א היכאג בעלמ"ש בן גמליאל והוא הדין לרשב"לרבנן דר

יכול  אינו]= הוא לא מצי מיהדר ביה [שלו]= דהודה דכותל דיליה [כמו כאן]= גמורה כי הכא

לענין הודאה ועוד הביא  [נחשב]= סוף דבר כגדול דעלמא חשיבי[ י"מ' סוף דבר וכו [לחזור בו

 .בפני הבן שנהאכלה בפני האב שנה ו.[ דף מב]מורי ראיה מפרק חזקת הבתים 

 סימן יט ( י קאפח"ר ורתמהד)תשובות ופסקים  -ד "ראב. 7

ומה ששאלת על בת שתבעה בנכסים מועטים מה טיבך בנכסי אבא שמא מכר לך . ל"ועוד לו ז

וכשראה שהצריכוהו ראיה על זה ולא , וזה טען אחיך לא מכר לי כלום אלא של אבותי היא, אחי

 . ד"לו מטענת אבותיו חזר והביא שטר מקחו לבמצא והודיעוהו שטענת מקחו יפה 

שהוא היה  ,ונתעצמתי עמו [האשכול ספר ד בעל"ראב]= הרבה נשאתי ונתתי עם הרב חמי

מחייב אותו מטעם שהרי אמר אין לי ראיה והודאת בעל דין כמאה עדים שכיון שהוא מודה על 

( המקרה של]=) לחבריה ליהמר ההוא דא [וכמותו]= ודכוותא .חובתו לא נאמין עדים על זכותו

שאני נושה מאה הזוזים ( את)תן לי ]= הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך :[ ההוא שאמר לו לחבירו

אמר רבא , ופרע [שלווה]= דיזיף [באו עדים]= אתו שהדי, לא היו דברים מעולם מר לוא, [בך

 [(יש להסיק מכאן) נמצא]= אלמא .[הוא דומה]= כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי

 – דפרע [שאמרו עדים]= לא פרעתי אף על גב דאמרי שהדי [הואשאמר ]= כיון דאמר איהו

 . בעל דין עדיפא ממאת עדים[ דהודאת( ]דהודעת) ,מיחייב

עד שאמרתי ]= עד דאמרי ליה, [והרבה אמרתי לו]= וטובא אמרי ליה, ואני השיבותי לו הרבה

ומה שטען זה אחיך לא מכר לי כלום  ,וציא הדין לאמתושאין לנו לילך אחר טענות אלא לה[ לו

שלא נתכוון להודות לבעל דינו אלא שגגה היתה בידו והיה סבור לחזק  [אנו עדים]= אנן שהדי

ד אם יראו כי משגגה ומפתיות טען מה שטען והוא טוען שלא "מעתה הדבר תלוי בב, טענתו

ר מצוי הדין אלא שיתקנו הדבר ויפשרו אח( אלא)שלא ילכו בו / טענתו/נתכוון אלא להחזיק 

אך דקדקתי על כל זה שהבת יכולה היא להוציא הקרקע מידו . ביניהם להעמיד הקרקע בידו

ומעתה יש  ,מוציאין לפרנסה [בידינוכפי שקיים ]= ל"לבעל כדקי[ להנשא]בטענות פרנסתה 

ל בין בגרה בין לא "לכם לדקדק על זה הענין על הדין המפורש בכתובות בהלכות הרב אלפסי ז

 .בגרה מיחת ולא מיחת והכל כמו שמפורש בהן בין אמיד בין לא אמיד

 סימן טו  ,כלל ו ,ש"ת הרא"שו. 8

לפרוע סכום ידוע , שרבי מנחם ואשתו הסכימו עם הקהל הסכמה גמורה, עוד טענו מורשי הקהל

תו מוחלטין לפרוע מנחם ואש' שיחזור ר, וכשיעבור אותו זמן. בכל שליש ושליש עד זמן ידוע

כיון שלא הראום , אותם התנאים שאומרים שעשו: מנחם' ועל זה השיב ר. מס כשאר הקהל
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; כי נתבטלו, אינן יכולין להראותם עתה, לדיינים שפסקו הדין ביניהם ופטרום מליתן מס עמהם

 . דאין לאחר גמר דין כלום

: ואמרו, יש לכם ראיה, לכם עדיםיש : כיון שלא שאלום הדיינים; בזה אין טענתו טענה: תשובה

: וכל זמן שאין הדיינים אומרים ששאלו להם ואמרו. יכולין להביא לעולם ראיה, אין לנו ראיה

 . ממילא יכולין להביא, לא

 סימן כ  ,כלל יג ,ש"ת הרא"שו. 9

לפי שהקהל , שלקחו ממנו אלף זהובים במס שלא כדין, על ראובן שתבע מן הקהל: וששאלתם

והביא עדים שמכרוהו , ועמד בדין עם הקהל. ם לקהל אחרזכות שהיה להם אצלו במסימכרו כל 

לכן . ופסקו הדיינין על כך שיהא פטור ראובן מלפרוע שום מס עם הקהל שדר עמהם, לקהל אחר

ולא יתבעו לו ולאשתו מכאן , כיון שתבעו אותו ונפטר בדין, תובע מהם כל מס שלקחו ממנו

והם היו , אלא יחידים מהקהל, לא ירדו לדין עמו מעולם על דבר זהש, והקהל השיבו. ולהבא

על אלו הדברים צריך ראובן להביא ראיה מיד . ולא בטענת הקהל, ובאו בטענתם, חוכרים המס

אז אין , ואם לא יביא ראיה, שהוא ירד לדין עם מורשי הקהל ושפטרוהו הדיינין, שהוא כדבריו

והקהל צריכין לאותן טענות אחרות , א ראיה שהוא כדבריוואם יבי. הקהל צריכין לטענה אחרת

ושפסקו הדיינין על כך , יראה לפי הטענה שטען ראובן. הרי לכם הדין לפי תשובתם, שהשיבו

ובטענות . שמכרוהו לקהל אחר, הרי הודה שלא נפטר אז אלא מכח מכירה', שיהא פטור כו

דודאי ; להם טענות אחרות לחייב ראובןכיון שלא שאלום הדיינים אם יש , אחרות יכולין לבא

ומה שטענו . אז לא היו יכולין להביא ראיה, אין לנו זכות וראיה יותר לחייבו: אם שאלום ואמרו

ורצו לדמותו לההיא דדסקיא של , שזכות שלהם היה ביד אחד מהקהל שהיה במדינת הים, הקהל

ביורש שאין יודע במילי  [ששם מדובר]= דהתם מיירי; לא דמי, אביו מופקדת ביד אחרים

אבל . [שק של שטרות]= ואין יודעין מה זכות היה לאביו באותה דסקיא, [בדברי אביו]= דאבוה

ואי אפשר שלא ידעו הקהל באותן הדברים , דבר גלוי ומפורסם הוא, בענין הקהל, בנידון זה

ראיה ואין עתה יש לנו זכות ו: והיה להם להזכיר הדברים באותה שעה ולומר, שהן טוענין עתה

 ]...[ .יכולים עתה לטעון, אם לא סתמו טענותיהם באותה שעה, הילכך. בידינו

 "הפקעת זכותו"2 ד

 א ,סנהדרין לא ,בית הבחירה למאירי. 11

המשנה הששית והכוונה לבאר בה ענין החלק החמישי והוא שאמר כל זמן שמביא ראיה סותר 

פטור את בעל דינו מצד שלא מצא עדים או כלומר זה שנגמר דינו לחייבו או ל ,את הדין

 .לתביעתו או לטענת זכותו ואחר שנגמר הדין מצא עדים וראיה המספקת הרי זה סותר את הדין

' לאחר ל ,סותר' יום הביא בתוך ל' אמרו לו הדיינין כל ראיות שיש לך להביא הבא מכאן ועד ל

' ג מה יעשה זה שלא מצא בתוך ל"אמר רשב .שכבר הפקיעו הבית דין כל זכיותיו ,אינו סותר
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וודאי אחר שהבית דין לא קנו ממנו להפקיע כל זכיותיו מעכשיו ולכשימצא אין  ,'ומצא לאחר ל

יום מבטלת זכותו שכבר חפש ולא מצא ומה יעשה זה ' דבר זה שאמרו לו להביא מכאן ועד ל

שגמרו את דינו  ונמצא שכל .והלכה כרבן שמעון בזו .'ומצא לו לאחר ל' שלא מצא בתוך ל

אין זכותו ' יום ולא מצאן עד לאחר ל' בסתם או אפילו אמרו לו הבא כל ראיותיך מכאן ועד ל

אלא  .מחזירין לו ,שכבר פרע המתחייב וצה לומרר ,ואפילו בדיעבד .וסותר את הדין ,נפקע בכך

דים והוא שזה הודה ואמר בבית דין שאין לו עוד ע ,כ במדרגה אחרת שבדין זה"שדברו אח

או  ,והוא ששאלו לו יש לך עדים או יש לך ראיה והוא אומר אין לי עדים וראיה כלל ,וראיה

כ "וגמרו את הדין על פי דבריו ואח ,שאמר אין לי עדים וראיה אלא אלו שכבר הבאתי לפניכם

דוקא בשהדבר מוכיח שהיה הוא יודע ' ויתבאר בגמ .אינו כלום – מצא ראיה או שטר או עדים

ואף בזו חלק  .ן ששאלוהו ואמר שאין לו שסתם הדברים אדם יודע בעדיו וראיותיובהן בזמ

' ג לומר שסותר שמא לא היה סבור שכן והוא שאמר מה יעשה זה שלא היה יודע וכו"רשב

ובזו אין הלכה  .כלומר שטוען עכשיו שלא היה יודע אף על פי שהדבר מוכיח שיודע היה

 .ואמר שאין לו אינו סותר את הדין אלא כל שנראה שיודע היה ,ג"כרשב

כגון  ,ג מודה במה שאמר בסוף המשנה שאם נתגלה הדבר שיודע היה"אף רשב כל מקוםומ

מתוך  וצה לומרר ,שראה שנתחייב ואמר לאלתר קרבו פלוני ופלוני והעידוני או שהוציא ראיה

ף בשיש הוכח אין זה בלא חשש זיוף אלא שאין אנו צריכין לכך שא .שאינו כלום ,אפונדתו

 .כל שהדברים נראין שלא היה יודע ודאי סותר אף בזו [אבל]= הא ,בדבר שיודע היה אינו סותר

שסתם הדברים כל שבא  ,דוקא בשהיו העדים או הראיה עמו במדינה' והוא שאמרו עליה בגמ

 אבל אם באו לו עדים ממדינת הים או .לדין יודע הוא מי היה לשם או חוקר הוא את בני עירו

שיכול הוא לטעון זה  ,סותר – שהיתה דיסקיא של אביו שהשטרות בתוכה מופקדת בידי אחרים

אבל אלו לא היו  ,שטענתי שאין לי עוד עדים או ראיה הוא שכבר חקרתי במה שהיה מצוי אצלי

וכן כל שטען בדבר זה דבר שיש בו ממש ואפילו במצויים אצלו כגון שהיה זה  .מצויין אצלי

ואין זה נקרא בכך סותר את  ,נאמן וסותר את הדין – את זכותו וכן כל כיוצא בזהשונאו וכובש 

טענתו שהרי זה אומר זה שאמרתי שאין לי או שלא ידעתי או שהייתי מכיר שזה לא ימסרם לי 

ומעתה אם אמר בלשון מרווח יודע אני בודאי  .או שבמדינת הים היה ולא הייתי סבור שיבא

לא בידי שמים ולא בידי אחרים אף על פי  ינת היםלא בכאן ולא במדשאין לי עדים ולא ראיה 

שאף זו דוקא בגדול ' בגמ רשופי כל מקוםומ .אינו סותר – שלא קנו מידו להפקיע את זכותו

אף על פי שאמר כן סותר את  ,אבל בקטן שמת מורישו ונתבע או תבע מצד מורישו אחר שהגדיל

וסבור היה שנתגלה לו הכל מתוך חקירתו ולא נתגלה לו  שאין הקטן יודע בזכות מורישיו ,הדין

אם היה הוא גדול  כל מקוםומ .וכן כל כיוצא בזה לפי ראות עיני הדיין שהוא כלל גדול בדין

שמת אביו דנין אותו כגדול דעלמא ואף על פי שבמקום אחר אמרו גדול לגבי מילי דאבוה קטן 

 .חקר על העניןהוא בזו נשתנה הדין שמן הסתם שמע מאביו או 
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 ם"הרמב בגישתעיון : תוקפו של פסק דין2 ה

  ט-ו, הלכות סנהדרין ז ,ם"רמב. 11

אף על פי , סותר את הדין וחוזר הדין, מי שנתחייב בבית דין והביא עדים או ראיה לזכותו( ו)

אמרו לו הדיינים כל ראיות שיש לך הבא מכאן , סותרשכבר נגמר הדין כל זמן שהוא מביא ראיה 

מה יעשה אם לא מצא  סותר את הדיןעד שלשים יום אף על פי שהביא ראיה לאחר שלשים יום ו

 . בתוך שלשים ומצא לאחר שלשים

יש לך , כיצד אמרו לו יש לך עדים אמר אין לי עדים, אינו סותראבל אם סתם את טענותיו ( ז)

רבו פלוני ופלוני כיון שראה שנתחייב אמר ק, ראיה אמר אין לי ראיה ודנו אותו וחייבוהו

 . והעידוני או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו אין זה כלום ואין משגיחין על עדיו ועל ראיתו

אבל אם אמר אין לי עדים , במה דברים אמורים כשהיתה הראיה אצלו והעדים עמו במדינה( ח)

 או שהיתה החמת של אביו שיש שם, ואין לי ראיה ולאחר מכאן באו לו עדים ממדינת הים

, מביא וסותרהשטרות מופקדת ביד אחרים ובא זה שהפקדון אצלו והוציא לו ראיתו הרי זה 

מפני שיכול לטעון ולומר זה שאמרתי אין לי עדים אין לי ראיה מפני שלא היו  ומפני מה סותר

וכל זמן שיכול לטעון ולומר זה שאמרתי אין לי עדים אין לי ראיה מפני שלא היו , מצויין אצלי

אצלי או מפני כך וכך אמרתי אין לי עדים ואין לי ראיה והיה ממש בדבריו הרי זה לא  מצויין

לפיכך אם פירש ואמר אין לי עדים כלל לא הנה ולא במדינת הים ולא ראיה , וסותרסתם טענותיו 

 . אינו יכול לסתורכלל לא בידי ולא ביד אחרים 

אבל , ביא עדים אחר שסתם טענותיובמה דברים אמורים בגדול שנתחייב והביא ראיות וה( ט)

יורש שהוא קטן כשמת מורישו ובאו עליו טענות מחמת מורישו אחר שהגדיל ואמר אין לי עדים 

שתסתור בה ואין לי ראיה ואחר שיצא מבית דין חייב אמרו לו אחרים אנו יודעים לאביך עדות 

שאין היורש קטן יודע  וסותרהרי זה מביא מיד , או אמר לו אחד מורישך הפקיד ראיה זו, דין זה

 . כל ראיות מורישו

 ט, הלכות סנהדרין י ,ם"רמב. 12

שיסתרו בו בית דין שטעו בדיני נפשות וחייבו את הפטור וגמרו דינו לחובה ונראה להם הטעם 

אין אבל אם טעו ופטרו את המחוייב הריגה , סותרין וחוזרין ודנין אותוכדי לזכותו  את דינו

במה דברים אמורים בשטעו בדבר שאין הצדוקין מודין בו , ואין מחזירין אותו סותרין את דינו

כיצד אמרו הבא על הערוה שלא , אבל אם טעו בדבר שהצדוקין מודין בו מחזירין אותה לחובה

אבל אם אמרו המערה שלא כדרכה פטור , כדרכה פטור ופטרוהו מחזירין אותו וממיתין אותו

 .ן כל כיוצא בזהופטרוהו אין מחזירין אותו וכ
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 ז, הלכות סנהדרין יג ,ם"רמב. 13

אלא כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו  אין סותרין את דינומי שנגמר דינו וברח ובא לבית דין אחר 

במה , מעידין אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני ופלוני ופלוני עדיו הרי זה יהרג

ות עד שיבואו עדיו הראשונים ויעידו שנגמר דינו דברים אמורים ברוצח אבל שאר חייבי מית

 .והוא שיעידו בבית דין של עשרים ושלשה, ויהרגוהו בידם

 יב-יא, הלכות סנהדרין ב ,ם"רמב. 14

אחד שהיה מומחה לרבים או שנטל רשות מבית דין הרי זה מותר לו לדון יחידי אבל אינו ( יא)

ים הוא שמושיב עמו אחרים שהרי אמרו אל ואף על פי שהוא מותר מצות חכמ, חשוב בית דין

 . תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד

יש לאדם לעשות דין לעצמו אם יש בידו כח הואיל וכדת וכהלכה הוא עושה אינו חייב ( יב)

לפיכך , אף על פי שלא היה שם הפסד בנכסיו אילו נתאחר ובא לבית דין, לטרוח ולבוא לבית דין

ינו והביאו לבית דין ודרשו ומצאו שעשה כהלכה ודין אמת דן לעצמו אין אם קבל עליו בעל ד

 .סותרין את דינו

 סימן שצב  ,(דפוס פראג)חלק ד  ,ם מרוטנבורג"ת מהר"שו. 15

אמר משטה אני הייתי בכם דאין אדם  [לא יכול]= לא מצי ית דיןאבל בב ,פשרה צריכה קנין

וגם אין  .דבריו הוא נדון בין לזכות בין לחובה יל פדע ,לומר לדחותם נתכונתי ית דיןמשטה בב

 ית דיןזכאי שוב אין ב ית דיןדכיון שיצא מב ,אחר ית דיןיכול לומר אחזור ואגבה המותר בב

 .לו םאחר נזקקי

 כלל פה סימן ה  ,ש"ת הרא"שו. 16

שאכתוב להם מה שיראה לי בעיקר , אם יראה לי שאם הפשרה קיימת על היתום, ומה שבקשתוני

. לא ידעתי למה שאלתוני על זה, דין בתביעת האפרופסים ובענין הבכורה ובשבועת הזקנהה

ושמעו טענותיו של אפטרופוס , הלא רואה אני בכתב הדיינין שעמד בפניהם מורשה על היתום

ושוב לא עשו פשרה על , ואחרי שכבר פסקו הדיינים הדין של היתום, של יתום ופסקו הדין

ולמה שאלתם לפסוק פעם אחרת דין , אם כן הדין שנפסק על היתום קיים, היתום שתהיה קיימת

ומה שטען ! [בית דין אחר בית דין לא מדקדקים]= בי דינא בתר בי דינא לא דייקי, שנפסק כבר

לפי שלא בררום בעלי הדינין אלא שבקש השר , שפסק של הדיינין בטל, אפטרופוס של היתום

כי כיון שבאו בעלי הדין לטעון . רי הבאי הם ואין בהם ממשדב, צ לישב בדיניהם"דון יהודה יש

כן הוא דרך גדולי הדור , ואף על פי שבקשם דון יהודה; הרי קבלום עליהם לדיינים, בפניהם

שרוב האנשים מושכין , לבקש מאנשים נכבדים שיתמצעו לשמוע דברי ריבות שבין האנשים

מאחר שהפשרה אינה , הילכך. ל הגדוליםולא יעשו אלא בבקשה או בכפייה ש, עצמן מן הדין

ולא יתכן לי לכתוב פסק אחר על דין , ממה נפשך הדין שנפסק עליו קיים, קיימת על היתום



 

91 

 

או הוסיפו , אם יש בו דבר סתום שצריך פירוש, אמנם. שפסקו כבר אנשים גדולים ונכבדים

ואבאר , ירו הטענותשלח לי פסק הדיינים והחז, בטענות אחרות מה שלא טענו לפני הדיינים

ואתם וכל אשר לכם . הנה כתבתי לכם כל מה שהיה ראוי לי לכתוב עתה. הדין לכל הצורך

 .ל"יחיאל זצ' אשר בן הרב ר. כנפש הדורש שלומכם וטובתכם, שלום

 ב  ,סנהדרין לא ,בבלי. 17

נלך : ומרואחד א, נדון כאן: אחד אומר, התוקף את חבירו בדין: כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן

מי שנושה בחבירו , רבי: אמר לפניו רבי אלעזר. למקום הוועד כופין אותו וילך למקום הוועד

אמר רבי )אמר רב ספרא , איתמר נמי. כופין אותו ודן בעירו, אלא? מנה יוציא מנה על מנה

ו כופין אות -נלך למקום הוועד : אחד אומר נדון כאן ואחד אומר, שנים שנתעצמו בדין(: יוחנן

כתבו ותנו לי מאיזה טעם דנתוני : ואם אמר. ואם הוצרך דבר לשאול כותבין ושולחין, ודן בעירו

אפילו : אמר רבי אמי -? עד כמה. והיבמה הולכת אחר היבם להתירה. כותבין ונותנין לו -

, אמר אמימר. ולא זקני עירה -לו זקני עירו  -וקראו  -מאי קרא : אמר רב כהנא. מטבריא לצפורי

: והא אמר רבי אלעזר: אמר ליה רב אשי לאמימר. כופין אותו וילך למקום הוועד: ילכתאה

עבד לוה לאיש  -אבל מלוה , הני מילי היכא דקאמר ליה לוה למלוה -! כופין אותו ודן בעירו

ירמיה : עוקבן הבבלי קבל קדמנא! שלם, לדזיו ליה כבר בתיה: שלחו ליה למר עוקבא. מלוה

! אמרת; הא גופא קשיא. השיאוהו ויראה פנינו בטבריא, ואמרו לו, ת הדרךאחי העביר עלי א

אלא הכי  -! השיאוהו ויראה פנינו בטבריא אלמא שדרוהו הכא. אלמה דיינוה אתון -אמרו לו 

רב . השיאוהו ויראה פנינו בטבריא -ואי לא , ציית -אי ציית , דיינו אתון -אמרו ליה : קאמרי

כדי לחלוק כבוד  -והא דשלחו ליה הכי . ובבבל לא דיינו דיני קנסות, הדיני קנסות הו: אשי אמר

 .למר עוקבא

 שם, י"רש. 17.1

ואין רוצה חבירו לדון כאן אלא למקום , בעל דין קשה ומטריח את חבירו .ןהתוקף את חבירו בדי

 .שיהא זה בוש מהם, וועד תלמידי חכמים הרבה

 .שנעשו קשין זה לזה .נתעצמו

 .הלך אחריו לציפורי, אף על פי שישיבת טבריא גדולה משל ציפורי .לציפורי אפילו מטבריא

ויהיב , אלעזר לעיל' ר [שחלק על כך]= דפליג עלה [והרי ראינו]= והא חזינן .אלעזר' והאמר ר

 .[שמסתבר הטעם]= דמסתבר טעמא, [לדבריו םונתן טע]= טעמא למילתיה

 .ולא יוציא זה מנה על מנה, ו וידון כאןנלך למקום הוועד כופין אות .היכא דקאמר לוה

 (.א, נה)בבמה בהמה יוצאה , במסכת שבת, אב בית דין הוה .מר עוקבא
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למי שמקרין עור פניו כמשה רבינו שגידלתו בתיה , כמשה שהוא בן בתיה .לדזיו ליה כבר בתיה

נאמן  בכל ביתי( במדבר יב)דכתיב , שהוא בן בית, כבר ביתיה כמשה: לשון אחר, בת פרעה

ומצאתי בספר , חכמת אדם תאיר פניו( קהלת ח)וכתיב , על שם שהיה חכם -לדזיו ליה , הוא

, שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא ונפל בחולי, הגדה שהיה מר עוקבא בעל תשובה

וכבש יצרו ופטרה לשלום , לימים נצרכה ללות ממנו ומתוך דוחקה נתרצית לו, ואשת איש היתה

נתן צוציתא ' היה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמים ועל שם כך קרי ליה רוכש, ונתרפא

 .הכא נמי להכי כתבו ליה הכי על שם האור שהיה זורח עליו, (ב, נו)במסכת שבת 

איבד ממני דרך , ירמיה אחי העביר עלי את הדרך: צעק לפנינו ואמר .נאעוקבן הבבלי קבל קדמ

ועל , לא נהג עמי כשורה -העביר עלי את הדרך : יש אומריםו, כך שמעתי, שסירסו, בני אדם

 .עסקי ממון היה צועק

 .לירמיה להתפייס עמו .אמרו לו

 .הכריחוהו והזקיקוהו לבוא כאן לדון עמו .השיאוהו ויראה פנינו בטבריא

ובבבל אין סמיכה , סמוכין [ואנו צריכים]= ובעינן, (שמות כב)אלהים כתיב בהן  .דיני קנסות

 (.א, יד/ )סנהדרין/רינן בפרק קמא כדאמ

 מקורות נוספים2 ו

 ת חכם צבי סימן קסט "שו. 18

והם רוצים לחזור ' ד על הקהלו"ד שיש לכם מן הרב שהיה מקובל לאב"ובענין הפס]...[ 

ד שפסק הרב "הדבר ברור שאינכם זקוקים כלל להתדיין על הפסד ההוא "ולהתדיין על הפס

ב קלח "ב; יש נוחלין]=נ "ותלמוד ערוך הוא שילהי י ההיא המקובל על השלש קהלות בזמן

ן וכ ;ד לא דייקי"ד בתר ב"ד טועין וב"הילכתא אין חוששין לב' מנהרדע מר רב דימיאר[ ב"ע

  .כל הפוסקים כתבו

ק פלוני יחד אין נפקותא בדבר זה עתה עד "הקהל ההוא לעמוד עמכם ועם ק' גם מה שמסרבי

' לא מיבעי' קהלו' ם עליכם מה היא ואז אם הדבר נוגע לחברת הגק ההיא את תביעת"שיגלו הק

טור ]=ח "הב' וכ שאם שני השותפין בעיר שצריכין שניהם לבאשכתב [ ע פב"מ]=ג "לדעת הסמ

ק פלוני אם "דכל הפוסקים מודו לו דפשיטא שאינכם צריכים להשיב על תביעת ק[ מ קכב"חו

' שכ[ ק לט"שם ס]=ך "לדעת הש' אפיק המשותף עמכם לדין אלא "לא שיעמדו גם הק

אלא  אמריקא ל ד כאןדע ,אף הם יודו ידון דידןם והטור ושאר פוסקין חולקין עליו בנ"שהרמב

' א לחלק חלק א"במידי דבר חלוקה הוא כגון קרקעות ומטלטלין אבל בעסקי הקהלות שא

ל יודו שאינכם "אף הם ז ,ולהפרידו מחברו שאם זכו זכו שניהם ואם הפסידו הפסידו שניהם

שלא ירצה ' ת לקתה מדת הדין וכי בשביל הא"עד שיבא חבירו וא' צריכים להשיב על טענת הא
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דהתם כשהאחד ' שותפין לא קשי' ג מה"י' מיימוני סי' ש בתשו"וכמ לבא יפסיד התובע השני

שני שבכאן כדי שלא יאכל הלה דאפשר שלא יבא לעולם הוא דמחוייב להשיב לה ינת היםבמד

אבל כששניהם כאן עד שכופין את זה הנתבע להשיב על טענת היחיד נכופנו להשותף השני  ידוח

שיבא גם הוא ויטעון אלא הא מיהא כשהתובע השני יישאר על אשר נגזר על אותו הבא ולא יוכל 

ד בשביל חבירו שלא בא שהרי אין "ד אז אין טעם למנוע מלהשיב על טענת הבא לב"לשנות הפס

טעם ' ח שכ"א לדעת הב"כ מפסיד כלום[ הנתבע: ל"צ, ג"מ קכב סק"ש חו"פת' ר]=התובע 

אם אותו ' ג שיוכל לומר חברך לא יעיז כנגדי ולכך לא אשיב לך דלטעם זה אפי"לדברי הסמ

ד אין כופין את הנתבע להשיב עד כי יבואו "י טענות הבא לב"שלא בא רוצה להפסיד חלקו עפ

 ח"ג וכפירושו של הב"ם מציתו למימר קים לן כדברי הסמשניהם ואיך שיהיה כיון שאתם נתבעי

ק המשותף עמהם ואף "ק התובע עד שיעמדו ק"וכפסקו ואינכם זקוקים להשיב על טענת ק

ח ודלא "ש והכא אמינא דקים לכו כהב"ך ודלא כב"דלעיל כתבנו דמציתו למימר קים לן כהש

אתא ישראל ' ה זבן ארעא וכו"חזקת ר' ך כבר כתבו כן הפוסקים ותלמוד ערוך הוא בפ"כהש

ליעביד לי מר כאידך ' ל מאי דעתיך וכו"א' נ אוקמא בידי"אחר רפיק בה פורתא אתא לקמיה דר

 ש "ע' ל כו"ל בההוא אנא כשמעתך ס"א' דשמואל וכו

על מה הם רוצים ' ק פ"ד עד שיודיעו לכם הק"שאינכם מחוייבים לברור שום ב כלל העולה

ד לא "ד בתר ב"ד שכבר יש לכם אינכם זקוקים להשיב להם דב"ד הפס"ואם הוא עלהתדיין עמכם 

קל וחומר ברב הפוסק אחריני אין שומעין לו ' אמר אי ליתו ג כל דהוא' י ג"בשומא ע' דייקי ואפי

כ לא שבקת חיי ואפשר שהרב ההוא יאמר שהוא יותר "ד אחר עסק בדבר דא"בעירו שאין לשום ב

' לבקי ומומח' ק והוא מפו"ש שנתקבל בכתב מהג"לברר ומכ' ד שהם רוצי"בקי ומומחה מן הב

על לבו דבר כזה ואם ימצא מי שיכתוב נגד האמור הודיעוני ' ע ובודאי ששום רב לא יעל"בכה

ת ברחמיו יצילכם מזרוע "ואשיבה ידי להוציא לאור צדקת האמת ואל תראו ואל תחתו כי השי

 ט"הצבי אשכנזי ס :כנפשך אחיך בשר ושלום

 א, עבודה זרה ז, בבלי .19

 ]...[לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר , ר השאל לחכם וטימא לא לישאל לחכם ויטהר"ת

 שם, ד"ראב. 19.1

וטעמא מפני שכיון שיצא להם שם ]...[ כלומר שאין לו רשות וכח להורות בה עוד להיתר ]...[ 

מומחה אינו ' או אסר אפימי שאינו מומחה וטמא ' דאפי]...[ איסור נעשה חתיכה של נבילה 

' דשאינו מומחה טימא וחוזר אפי' וכי אמ, רשאי להתיר ולטהר מפני שנעשה חתיכה של נבילה

אבל מטומאה ואירסו , נ מטהרה והתר לטומאה ואיסור"א, מ מחיוב וזכות"ה, בשיקול הדעת

 .לטהר והיתר בשיקול הדעת לא
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 (veéKl)בעניין הגט מקליווא  – אבן העזר תשובות נוספות סימן ט, נודע ביהודה. 21

ואיך אבא אני להתיר מה שאסרו גדולי הדור , ויען כי חכם שאוסר אין חבירו רשאי להתיר]...[ 

אבל כאן לא חלה הוראתם , אומר אני זה אם חלה ההוראה. ואנא זעיר דמן חבריא, מ"חכמי פפד

ב המסדר לפניו עמדו שני אדרבה הר. ולא קבלו עליהם, כי לא עמדו שני הצדדים בפניהם, כלל

הזמנה כזו לאו , ק בון"מ פתקא דהזמנותא לק"ק פפד"ומה ששלחו חכמי ק. הצדדים בפניהם

  .מילתא הוא לכוף לעמוד דוקא לפניהם

מ לאות ולראיה כאשר ביקש המדפיס מזולצבאך מאתם לעמוד "ק פפד"ומה כתבו לי חכמי ק

לא רצו להטות אוזן הואיל וכבר כתבתי אני בעזרו בדברי ריבות שבינו לבין מדפיסי אמשטרדם 

ים מעולם לא כתבתי לגזור על המדפיס, אומר אני יראו חכמי הדור ויוכיחו. תחלה בדבר

אבל ההתראות שכתבתי לא כתבתי כי אם שיעמדו למשפט  .לצבאך שיעמוד הנה למשפטמזו

ובע כי מדפיסי והמפיס מזולצבאך היה נחשב לת, אף שהדין שהתובע ילך אחר הנתבע. א"בזבל

והמדפיס , ס"אמשטרדם כבר זכו משלחן גבוה מגאוני הדור גזירת עירין על הדפסת הש

כ הוא "א. מזולצבאך רוצה שיתירו לו הגזירה מאיזה דין ודברים שיש לבעל מדפיסי אמשטרדם

. אבל לא אמרתי שיעמדו לפני, א"כ אמרתי שידונו בזבל"ואעפ. כאיב ליה כאיבה אזיל לבי אסיא

. וכמבואר בהסכמתי, שר הוא הלך בעקשות לבו גזרתי ונתתי הסכמה למדפיסי אמשטרדםוכא

בון שהאשה תעמוד  ק"מ וגאונם בראשם לעשות לגזור ולכתוב לק"ק פפד"וככה היה לחכמי ק

בפרט שידעו , אבל לגזור שתעמוד לפניהם, למשפט באיזה קהלה המפורסמת לפני גאון מפורסם

פ הרחק מן הכיעור "אבל עכ, כ שפסול לדון"ואם אינו קרוב כ, שיש בהם אחד שקרוב לבעל

 .ויראו מה עלה בידם. כתב
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 הסכמות דיוניות: מושב רביעי

 סוגיית נאמן עלי אבא2 א

 ב, כד – א ,כד סנהדרין ,בבלי. 1

: רבי מאיר אומר, רועי בקרנאמן עלי אביך נאמנים עלי שלשה , נאמן עלי אבא: אמר לו. משנה

דור : ואמר לו, היה חייב לחבירו שבועה. אינו יכול לחזור בו: וחכמים אומרים, יכול לחזור בו

 . אין יכול לחזור בו: וחכמים אומרים, יכול לחזור בו: לי בחיי ראשך רבי מאיר אומר

אמר רב יהודה . כגון דקבליה עליה בחד: אמר רב דימי בריה דרב נחמן בריה דרב יוסף. גמרא

: ורבי יוחנן אמר. דברי הכל יכול לחזור בו -אבל באתן לך , מחלוקת במחול לך: אמר שמואל

דברי הכל אין יכול לחזור  -אבל במחול לך , באתן לך מחלוקת: איבעיא להו. באתן לך מחלוקת

במחול  אבל, מחלוקת באתן לך: דאמר רבא, תא שמע? בין בזו ובין בזו מחלוקת: או דילמא, בו

אבל במחול לך דברי , אי אמרת בשלמא באתן לך מחלוקת. דברי הכל אין יכול לחזור בו -לך 

רבא , אלא אי אמרת בין בזו ובין בזו מחלוקת. רבא דאמר כרבי יוחנן -הכל אין יכול לחזור בו 

היה חייב : איתיביה רב אחא בר תחליפא לרבא, רבא טעמא דנפשיה קאמר -? דאמר כמאן

: וחכמים אומרים, יכול לחזור בו: דור לי בחיי ראשך רבי מאיר אומר: שבועה ואמר לולחבירו 

באותן , לא -? דהוה ליה כמחול לך, מאי לאו באותן הנשבעין ולא משלמין, אין יכול לחזור בו

ותנא , תנא תולה בדעת אחרים -! והא תנא ליה רישא -. דהוה ליה כאתן לך, הנשבעין ונוטלין

בהא קאמר רבי מאיר דמצי הדר ביה  -דאי תנא תולה בדעת אחרים . וצריכא. מותולה בדעת עצ

אימא מודי להו  -אבל תולה בדעת עצמו ? מי יימר דמזכי ליה: דאמר, משום דלא גמר ומקני -

, אימא מודו ליה רבנן לרבי מאיר -אבל בההיא , בהא קאמרי רבנן -ואי אשמעינן בהא . לרבנן

 . צריכא

ורבי . דברי הכל אין יכול לחזור בו -אבל לאחר גמר דין , מחלוקת לפני גמר דין: אמר ריש לקיש

אבל לפני גמר דין  -לאחר גמר דין מחלוקת : איבעיא להו .לאחר גמר דין מחלוקת: יוחנן אמר

קיבל : דאמר רבא, תא שמע? בין בזו ובין בזו מחלוקת: או דילמא, דברי הכל יכול לחזור בו

אי אמרת . אין יכול לחזור בו -לאחר גמר דין , יכול לחזור בו -לפני גמר דין  ,עליו קרוב או פסול

רבא דאמר כרבי  -אבל לפני גמר דין דברי הכל יכול לחזור בו , בשלמא לאחר גמר דין מחלוקת

אלא לאו שמע ? רבא דאמר כמאן -אלא אי אמרת בין בזו בין בזו מחלוקת . ואליבא דרבנן, יוחנן

: ס"מסורת הש( +חסדא)שלח ליה רב נחמן בר רב . שמע מינה, דין מחלוקתלאחר גמר : מינה

, לפני גמר דין מחלוקת או לאחר גמר דין מחלוקת, ילמדנו רבינו: לרב נחמן בר יעקב+ רב יצחק

הכי : רב אשי אמר. לאחר גמר דין מחלוקת והלכה כדברי חכמים: שלח ליה? והלכה כדברי מי

באתן לך : שלח ליה -? והלכה כדברי מי, במחול לך מחלוקתבאתן לך מחלוקת או : שלח ליה
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אמר רבי חנינא בר : בפומבדיתא מתני הכי. בסורא מתני הכי .והלכה כדברי חכמים, מחלוקת

שלח להו  -? לפני גמר דין וקנו מידו מאי, ילמדנו רבינו: שלחו ליה מבי רב לשמואל: שלמיה

 .אין לאחר קניין כלום

 שם, י"רש. 1.1

 .משנה

 .דיין להיות .עלי נאמן

 מלא( ב, כז/ )סנהדרין/ בפירקין לן דנפקא, לחיוב ולא לזכות לא, לדונני התורה מן פסול .אבא

 .'וגו בנים על אבות יומתו

 .שבועה לשון .לי דור

 .גמורה שבועה ולישאל .בו לחזור יכול

 

 .גמרא

 אמר, [ש שני אחרים עימושי]= בהדיה אחריני תרי דאיכא גב על ואף, דיינא .בחד עליה דקבליה

 .בו לחזור יכול: מאיר' ר

 התם - לך מחול יהא יזכוך אם אביך או, אבא עלי נאמן: לנתבע אמר תובע [אם]= אי .לך במחול

 מכיון שבידו במה זה זכה [שהרי]= דהא, בו לחזור יכול אינו: רבנן [שם אומרים]= קאמרי

 .זכאי שיצא

 .לך אתן אביך או אבא חייבוניי אם: לתובע אמר דנתבע .לך באתן אבל

 .כשרין בדיינין אלא להוציא לתובע כח בו אין, בידו והממון דהואיל .לחזור יכול הכל דברי

 .[וחולק על שניהם]= אתרוייהו ופליג .קאמר דנפשיה טעמיה

 .לך מוחל ואני לי דור: קאמר דתובע, ישלמו שלא עצמן לפטור .הנשבעין באותן

 .לך ואתן לי דור: ליה קאמר דנתבע, בהן וכיוצא והנגזל השכיר .ונוטלין הנשבעין

 ?לי למה [ושניים]= ותרתי, לך באתן [שהעמדת אותה]= לה דאוקמת .רישא לה תנא והא

 .ואביך אבא .אחרים בדעת תולה

 .דין בעל חבירו של .עצמו בדעת

 הלכך, אמר הוה לא - [ואם היה יודע שמזכים לו]= ליה דמזכי ידע הוה ואי .ליה דמזכי יימר מי

 .[חוזר]= הדר
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 כדי ליה נדר דודאי [העלה על דעתו]= אדעתיה אסיק, דין בעל של .עצמו בדעת תולה אבל

 .ומחיל וידע, להפטר

 .לחזור זה בא דין גמר וקודם, בפניהם שטענו לאחר .דין גמר לפני 

 דין גמר פניל אבל, מחלוקת דין גמר לאחר, קאמר הכי יוחנן' ר בשלמא אמרת אי .גרסינן הכי

 .חוזר לרבנן אפילו

 יוחנן' כר דאמר, דין גמר לאחר ולא דין גמר לפני דחוזר [שפסק הלכה]= הלכתא דפסיק .רבא

 .דרבנן ואליבא

 .מחלוקת בזה ובין בזה בין יוחנן' לר .אמרת אי אלא

ים אומר]= הדר דלא קאמרי דין גמר לפני לרבנן יוחנן' לר בין לקיש לריש בין .כמאן דאמר רבא

 אמרה מאיר' דר ואליבא לקיש כריש דרבא [והרי אין לומר]= למימר ליכא והא, [שלא חוזר

 מאיר' כר [ועושה]= ועביד רבנן [שלא עוזב]= שביק דלא, [אמר לשמועתו]= לשמעתיה

 רבא: [לומר כאן]= הכא למימר שייך ולא, כחכמים הלכה לקמן [פסקנו( הרי)ש]= דפסקינן

שכאשר ]= פליגי דכי [וסבור הוא]= ליה וסבירא, [עצמו אמרשל  טעם]= קאמר דנפשיה טעמא

, מחלוקת בזו ובין בזו בין יוחנן' לר אבל, מודו דין גמר לפני אבל דין גמר לאחר רבנן [חולקים

 .דינא פסק מיפסק אלא כלל בפלוגתא רבא [עוסקלא ]= איירי לא [שהרי]= דהא

 .יחזור שלא מתחלה .מידו וקנו

 ריד סימן (הרכבי) יםהגאונ תשובות. 2

היה לו דין עם ]= 'שמע בהדי דינא ליה הוה ([ראובן]=) 'ראו :[וששאלתם]= ודשאילתון

 [מהעולם( אנשים)שלושה ]= מעלמא תלתה [וקיבלו על עצמם]= נפשיהו על וקבילו ,([שמעון)

 דאח על ופסקו ,[שכל מה שפוסקים ביניהם מקבלים]= מקבלי ביניהון דפסקי מאי דכל בקניין

 דהא [לחזור בו]= ביה למיהדר לההוא ([האם רשאי)יש לו ]= ליה אית .כדין שלא מהן

אינו )אין לו ]= למיהדר ליה אית לא [שמא]= דילמא או ,[היה]= הוה בטעות קנין [שהרי]=

 ראיה [לו אתםוהב]= ליה ואיתי ל"ז גאונים למקצת [כפי שמצאנו]= אשכחן כד [לחזור( רשאי

 לך אין [תםואמר]= ואמרי. 'כול עלי נאמן אבה עלי נאמן ([במשנה)ינו שזו ששנ]= דתנן מהא

' ילמד .[מה הדין]= מאי דינא .בקר רועי כשלשה טפשים לך ואין ומאביך מאבא יתר קרוב

 .'אדונ

לא ]= דתנן מתניתין בהא שיכא לא [שזה העניין]= מילתא דהא [כך אני רואה]= חזינא הכין

. בקר רועי שלשה עלי נאמנין אביך עלי נאמן אבא עלי נאמן לו ראמ [שייך בזו המשנה ששנינו

 דקביל [שבמקום]= דהיכא [כך למדנו]= גמרינן הכין [מתוך משנה זו]= מתניתין מיהא דאילו

 [עדות]= שהדותא או דקרובים [עדות]= שהדותא [שקיבל אדם על עצמו]= נפשיה על אינש
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ומקבל ]= עליה ומיקבלא [בו]= ביה לחזור כולי אין [והאמינם]= והימינינון[ צז דף] דפסולים

 אי אבל .נאמנים כשרים עדים בעדות ופסולים קרובים [עדות של אותם]= דהנך שהדותא [עליו

אנו פוסקים עליך ]= מידעם עלך פסקינן קא נאמנים [אותם]= הנך [אם אומרים לו]= ליה אמרין

ראש ]= גלותא כראש אלא נאמנים [האל]= הני יהו לא ,[לא מתחייב בו]= ביה מיחייב לא [דבר

 אילו ([מתיבתא]=) 'מתי וראש גלותא ראש .לרחוקים [וראש הישיבה]= מתיבתא וראש [הגלות

 מי כדין שלא [שלהם]= דילהון קרוב [שאינו]= דיליתיה [על מי]= מאן על [דנים]= דינין

לא ]= דמיא לא נאמנות [הלכך]= הולכך. [לקבל מהם]= מינהון לקבולי [האם חייב]= מיחייב

 כשרים כעדים שויתינכו לפסולים' דקאמ היכי [לזה הדבר שכאן]= דהכא מילתא להא [דומה

 יאכיל לא מיניה ואיקנו הגדול דין כבית ושויתינכו אנפשאי קבילתינכו לפסולים נמי' אמ ואו

 דיןכ שלא אבל. למידן הגדול דין לבית דאית כהאי אלא למידן להון לית מיהו אלא ביה למיהדר

 לדין דקבלינן והיכא כשרים כעדים שוינון להעד פסולים דקביל דהיכא נהי ביה מחוייב היכי

 או שונין אמרת כמאן כדין שלא דחזו מאי עליה למיפסק להון דמקביל היכא דין כבית שוינין

 ואו כדין אלא נמי דעתיהון מיקבלא לא הגדול דין כבית ואו. דעתיהון מיקבלא לא כעדים

 עלמא כמארי אטו הוא בריך קודשא להון דמפקיד במאי אלא דעתיהון מיקבלא לא מינ כנביאים

 ראשונים דרבואתא משמא דרבנן בפומא וסדירן. מילתא כהא למיעבד ליכא הילכך. להון משוי

 כגון דאמי היכי מנאייזגאן. הזה כלשון מילי אילין גמרא דסדיר היכין כי סאבוראיי בתר דמן

 ופסקו עליכון מקבליתון לחובה בין לזכות בין עליכון דפסקינן מאי כלד דינין בעלי מן דקנו

 לא דפסקו מאי אמרו דרבנן ובטעמא מדרבנן או דאוריתא דינא מן פסקו או דפסקו מאי עליהון

 דעבד דיאנא דאמרינן ההיא כי. פסקו דדיאני כשודא ואפילו. בחבריה חד למהדר דינין בעלי מצו

 דינין בעלי מצו לא קאמרינן כפלני דאמרין כיון עבד שמואלו[ ב"ע] כרב עבד אלעזר' כר

 מאי אלא דרבנן ולאו ([דאורייתא)שאינו ]= 'דאורי דלאו דינא פסקו ודאי אבל בהדאדי למיהדר

 דקני וקנין דינין בעלי [חוזרים בהם]= בהון הדרין [אלא מה שראו מדעתם]= דעתיהון מן דחזו

 . הוא קנין [אינו]= לאו [שקנו]=

 בדינא למישיכה [שדבר זה יש]= איכא מילתא דהא [אנחנו רואים]= חזיננא אנחנא אלא

 הדין [במקום שאמר אדם לחבירו]= לחבריה אינש' דאמ היכא .[בדין אסמכתא]= דאסמכתא

 אמרין או [לך לתימח]= לך מחלתה [תביעה זו]= תביעותא הדין או [שטר זה]= שטרא

 הדין [או גם]= נמי או [למחול אותה]= למימחלה ([ניפלוני ופלו]=) 'ופל' פל לי [אומרים]=

 לי [אומרים]= אמרין או לך [הקניתי]= אקניתון [פירות אלה]= פירות אילין או [חפץ זה]= חפץ

  .[ולא קונה]= קניא ולא היא אסמכתא – לך [שקנויים]= דקנין ([פלוני ופלוני]=) 'ופל' פל

 מעכשיו לך [מחול]= מחלית ([שאמר]=) 'אמד כגון מעכשיו בה ([אמר]=) 'אמ [ואם]= ואו

 אמרין או [שבועה זו]= שבועה הדא או [תביעה זו]= תביעותא הדא או [שטר זה]= שטרא הדין

' פל אמרין או פרות וכן כן מעכשיו לך ואקניתי דמחל ([פלוני ופלוני]=) 'ופל' פל [אומרים]=
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בדברים ]= מילי באילין לרצונו [מנומ]= מיניה וקנו [שקנוי לך ממני]= מינאי לך דקניאן' ופל

 מיכן לי מביא אתה אי אם לו ואמר שדהו על הלוהו דתנן הדברים נתקיימו חשוב דין בבית [אלה

 אסמכתא' דאמ היא יוסי' ר מני הא עלה ואמרינן. שלו היא הרי שלי היא הרי שנים שלש ועד

 מן לבר אחר בתנוי למעשה יהתלי נמי ואי מעכשיו קני ליה' דאמ מתניתין' אימ בעית ואו קניא

 למחר אתי או מעכשיו פרות כן לך אקניתי או מעכשיו כן לך אחילית' דאמ כגון' דפל מימרא

 או' ופל' פל דפסקין מאי נפשאי על קבילית למימר אבל קיימין דבריו התנוי נתקיים אם מיטרא

 .מינהון איקניד גב על אף בהן לחזור דינין בעלי יכולין כדין שלא' ופל' פל הנך פסקי

 סימן ח ,כלל נו ,ש"ת הרא"שו. 3

. אף על פי ששניהם מתרצים בכך, אין יכולין לחזור בהם, ומי שקיבל עליו דיין אחד ונגמר הדין

 .ל"ר יחיאל זצ"אשר בן ה, נאם הכותב

 וגבולותיה – דיונית להסכמה דוגמאות2 ב

 מועדים קציבת2 .

 ב, כז – א ,כז נדרים ,בבלי. 4

 הרי - נהר שעכבו או, בנו שחלה או הוא וחלה, אצלו שיאכל חבירו הדירו: אונסין ינדר .'מתני

 .  אונסין נדרי אלו

 הני ליבטלון יומין תלתין עד אתינא לא אי: ואמר, דינא בבי זכוותא דאתפיס גברא ההוא .'גמ

 וסואנ, הוא אנוס: רבא ליה אמר. זכוותיה בטיל: הונא רב אמר, אתא ולא איתניס, זכוותאי

 ואסמכתא, היא אסמכתא מכדי, הונא ולרב ]..[! דבר תעשה לא ולנערה: דכתיב, פטריה רחמנא

 שפרע מי: והתנן? היא אסמכתא לאו דמיתפסין והיכא. זכותן דמיתפסן, הכא שאני! קניא לא

 זמן הגיע, שטרו לו תן יום' ל עד מכאן לו נותן אני אין אם ואמר שטרו את והשליש, חובו מקצת

 אמר אבוה בר רבה אמר נחמן רב ואמר; יתן לא: אומר יהודה' ור, יתן: אומר יוסי רבי, ןנת ולא

: והלכתא. זכותיה לבטלן דאמר, הכא שאני! קניא אסמכתא דאמר, יוסי' כר הלכה אין: רב

 .חשוב ד"בב מיניה דקנו והוא, אניס דלא והוא; קניא אסמכתא

 יד-יג, יא מכירה הלכות ,ם"רמב .5

 [במלואו בחלק המקורות להרחבה באפרק יא מו]*

, דין בבית זכיותיו שיתפוס והוא, קנה זה הרי חשוב דין בבית עליה מידו שקנו אסמכתא יג 

 .  אנוס יהיה שלא והוא
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 ינתן פלוני ביום בא לא שאם מידו וקנו, דין בבית שוברו או שטרו שהתפיס הרי כיצד יד

 יתנו לא מלבא חולי או נהר עכבו ואם, נותנים אלו הרי בא ולא היום והגיע דינו לבעל זה שטר

 .  חשוב דין בבית שיהיה והוא, בזה כיוצא כל וכן

 י ,ז סנהדרין הלכות ,ם"רמב. 6

 שטען מה כל ויטול בטענתו נאמן חבירו יהיה וישבע פלוני ביום יבא לא שאם מידו שקנו מי

 ויפטר כלום לו ואין ותוזכ את אבד ויטול וישבע פלוני ביום יבא לא שאם או, שבועה בלא

 באותו אנוס שהיה ראיה הביא ואם, זכותו את ואבד התנאים נתקיימו בא ולא היום ועבר, חבירו

 .בזה כיוצא כל וכן מקודם כשהיה חבירו כשיתבענו וישבע זה מקנין פטור זה הרי היום

 שם, לחם משנה. 16.

 [וכך יש]= איתא והכי ל"ז יםהגאונ הורו שכן וכתב עיף הבס כתוב כן .'וכו מידו שקנו מי

 הוי כן לא דאם ית דיןבב זכיותיו והתפיס חשוב ית דיןבב אלא אינו זה שכל ומבואר בירושלמי

 שכבר מפני לפרש חש לא שרבינו אלא ,מכירה מהלכות א"ירק בפ רבינו מו שכתבכ אסמכתא

 עוד וכתב ז"כ' בסי ל"ז קארו י"מהרר הרב העלה וכן .מקומו זה ואין אסמכתא בדיני הענין ביאר

 כיון [מועיל]= מהני הכי בלאו ויפטר כלום לו ואין זכותו דאבד [שמה שאמר]= דאמר דמאי שם

 .הוא ופשוט ,תפוס דהאחר

 מקורות להרחבה

 הלכות מכירה יא, ם"רמב. 7

 בין המקנה שהתנה בין, לקיימן שאפשר תנאין והתנה מטלטלין בין קרקע בין המקנה א

 וכבר, קנה לא התנאי נתקיים לא ואם, שהוקנה הדבר נקנה התנאין קיימונת אם, הקונה שהתנה

 .  אישות בהלכות התנאים משפטי ביארנו

 את לקיים עליו יש והרי בהן שקונין הדרכים מן בדרך בשקנה אמורים דברים במה ב

 יקנה לא נתקיים לא ואם יקנה זה התנאי נתקיים שאם עמו והתנה עתה קנה לא אם אבל, התנאי

 וכל וכך כך לעשות קנייתו סמך שהרי, היא אסמכתא שזו, קנה לא התנאי שנתקיים פ"עא

 .  להקנותו בלבו גמר לא שהרי קונה אינה אסמכתא

, פלוני ביום לירושלים עמו שילך מנת על במתנה לו נתנו או לחבירו בית המוכר כיצד  ג

 הלך ולא היום אותו עבר ואם, היום באותו לירושלים עמו כשילך קנה זה הרי בבית זה והחזיק

, פלוני דבר לי תביא אם או פלוני ביום לירושלים עמי תלך אם לו ואמר התנה אם אבל, קנה לא

 שהחזיק פ"אע, לו שהביא או היום באותו עמו והלך, וכך בכך לך אמכרנו או, זה בית לך אתן

 .  בזה כיוצא כל וכן, אסמכתא היא שזו קנה לא התנאי שקיים אחר בבית
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 ואם אומר והלה לך מחול ערבוני בי חוזר אני אם לו ואמר לחבירו ערבון הנותן לפיכך ד

 חזר ואם, ידו תחת הוא שהרי הערבון זה קנה הלוקח בו חזר אם, ערבונך לך אכפול בי חוזר אני

 השגת. +/קנה לא ואסמכתא היא אסמכתא שזו הערבון לכפול אותו מחייבין אין המוכר בו

 מבטל שיהא הגאון הצריכו שהרי בזה מודים הכל אין א"א. 'וכו המוכר בו חזר ואם/ ד"הראב

 המוכר לו יאמר אם אבל חשוב ד"בב מיניה דקנו והוא אנוס יהא ושלא מחילה שהיא זכותו

 הדין לעולם אותו תניח או מקחך את קח תרצה אם ואתה ידי מתחת יצאו לא לי שנתת המעות

 .+  ל"עכ ש"מ להיות יכול זה ובענין עמו

 תן פלוני יום עד לך נתתי לא אם לו ואמר השטר את והשליש חובו מקצת שפרע מי וכן  ה

 .  היא אסמכתא שזו השטר את השליש יתן לא, לו נתן ולא זמן והגיע שטרו לו

 אם או כך יהיה אם, ובשטר בעדים שהן פ"אע, ביניהן אדם בני שמתנין תנאין כל וכן ו

 אתן ולא לך אקנה לא תעשה לא או יהיה לא ואם, זה בית לך אקנה או מנה לך אתן כך תעשה

, והקנה גמר לא יהיה לא אם יהיה אם האומר שכל, קנה לא הדבר שהיה או שעשה פ"אע, לך

 .  יהיה לא שמא או יהיה שמא סומכת עדיין דעתו שהרי

 הקנהו לא להקנותו גמר לא שאילו, וקנה כלל אסמכתא כאן אין מעכשיו קנה האומר כל ז

 קנה זה הרי, כך על מידו וקנו מעכשיו זה בית קנה פלוני יום ועד מכאן באתי אם כיצד, מעכשיו

 .  בזה כיוצא כל וכן, שקבע הזמן בתוך בא אם

 או פלוני למקום לילך כדי מוכר שהוא המכירה בשעת ופירש, שדהו או חצירו שמכר מי ח

 המטר ירד אם לפיכך, תנאי על מוכרכ זה הרי חצירו בדמי חטים לקנות כדי שנמנע המטר מפני

 להעלות לו נסתייע שלא או, הארץ לאותה לילך הדרך נמנע או, והוזלו חטין באו או, שמכר אחר

 אלא מוכר שאינו פירש שהרי, קרקע לו ותחזור הדמים אותן מחזיר זה הרי, חטים לקנות או

 .  בהן כיוצא כל וכן, נעשה לא והרי פלוני ה דבר לעשות

 הדברים שמראין פ"ואע, מוכר הוא וכך כך שמפני בלבו שהיה פ"אע סתם וכרהמ אבל ט

 אינן שבלב ודברים פירש לא שהרי, חוזר אינו נעשה ולא וכך כך לעשות אלא מוכר שאינו

 .  דברים

 או נתנו אם, לפלוני תמכרנו או זה מקח שתתן מנת על עליו והתנה לחבירו שהקנה מי י

 שקבע בזמן נתנו ולא מכרו שלא או, לאחר ומכרו התנאי קיים לא ואם, קנה פלוני לאותו מכרו

 הרי, המעות לו כשיתן או פלוני בזמן המקח לו שיחזיר שהתנו הלוקח או המוכר וכן, קנה לא לו

 .  כשהתנה ויחזיר קיים המכר

 הרי זו הקרקע לי תחזיר מעות לי כשיהיו ללוקח ואמר המוכר והתנה לחבירו קרקע מכר יא

 אחזיר ואני לי תביאם מעות לך כשיהיו מדעתו הלוקח לו ואמר סתם לו מכר, מוכר לש הפירות
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 עצמו חייב מדעתו שהרי רבית אבק בזה ואין, פירות אוכל והלוקח קיים התנאי הרי, זו קרקע לך

 .  זה בתנאי

 המוכר שמעון ואמר קרובה שהיה משמעון חצר לה לקנות ראובן ששלחה באשה מעשה יב

 אתה לו ואמר ראובן והשיבו, זו קרקע קרובתי פלונית לי תחזיר מעות לי יהיו אם השליח לראובן

 מעשה ובא, זו על מקפדת ואינה לך תחזיר שהיא קרוב הדבר כלומר, אחים כמו קרובים ופלונית

 דברי על זה קרוב של דעתו סמכה לא שהרי כלום קנה לא השליח זה הרי ואמרו חכמים לפני

 .  בזה כיוצא כל וכן, הקנה ולא גמר שלא ונמצא ברורה תשובה השיבו שלא מפני השליח

, דין בבית זכיותיו שיתפוס והוא, קנה זה הרי חשוב דין בבית עליה מידו שקנו אסמכתא יג

 .  אנוס יהיה שלא והוא

 ינתן פלוני ביום בא לא שאם מידו וקנו, דין בבית שוברו או שטרו שהתפיס הרי כיצד יד

 יתנו לא מלבא חולי או נהר עכבו ואם, נותנים אלו הרי בא ולא היום והגיע דינו לבעל זה שטר

 .  חשוב דין בבית שיהיה והוא, בזה כיוצא כל וכן

 זה הרי כלום לו חייב היה שלא פי על אף, כלל תנאי בלא לאחר בממון עצמו המחייב טו

 לפלוני חייב שאני םעדי עלי הוו לעדים האומר כיצד, אסמכתא ואינה היא מתנה זה שדבר, חייב

 עדים בפני לו שאמר או, עדים שם שאין פ"אע מנה לך חייב הריני בשטר לו שכתב או, מנה

 הוו שאמר כמי זה הרי בשטר ואמר הואיל, עדי אתם אמר שלא פ"אע, בשטר מנה לך חייב הריני

 הריש, כלום אצלו לו היה שלא יודעים והעדים מודים ששניהם פ"אע, לשלם וחייב עדים עלי

 .  הגאונים רוב הורו וכזה, הערב שישתעבד כמו, עצמו חייב

, שנים חמש לכסות או אותך לזון חייב הריני שאמר כגון, קצוב שאינו בדבר עצמו חייב טז

 וכן, במתנה שנתנו ומצוי ידוע דבר כאן ואין היא מתנה כמו שזו, נשתעבד לא מידו שקנו פ"אע

 שהרי הורו מאין ידעתי ולא הורו רבותיו א"א. 'וכו ינושא בדבר/ ד"הראב השגת. +/רבותי הורו

 פסיקאתא כשטרי שאינם סבורין והיו יוחנן לרבי וסייעו לקיש לריש משנה מאותה הקשו' בגמ

 .+  ל"עכ אחד דרך הכל יפה וכשתעיין בכך אותה שמעמיד הוא ל"ור

 נשואין שעתב שפסק מפני, לזונה חייב בתה את זן שיהיה אשתו עם הפוסק מה ומפני יז

 .  באמירה הנקנין לדברים דומה והדבר

 חייב שהוא מזה קונין, עושין היו כך באסמכתא להקנות רוצים ספרד חכמי כשהיו יח

 הרי כך שיעשה או כך שיהיה זמן שכל חובו מבעל קונין עצמו שחייב ואחר, דינרין מאה לחבירו

 ועל, בו עצמו שחייב בממון תובעו הריני יעשה לא או יהיה לא ואם, מעכשיו לו מחול זה החוב

 .להם הדומין הדברים ובכל בשדוכין לאשתו אדם שבין התנאין בכל עושין היינו זו דרך
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 אחיכם בין שמוע2 .

 ב ,ז סנהדרין ,בבלי. 8

ֹמע   ין שָׁ יֶכם בֵּ ֶתם ֲאחֵּ טְׁ פ   ישמע שלא דין לבית אזהרה: חנינא רבי אמר( טז ,א דברים)ֶצֶדק  ּושְׁ

 קודם לדיין דבריו יטעים שלא דין לבעל ואזהרה, חבירו דין בעל שיבא קודם יןד בעל דברי

 .אחיכם בין שמע נמי ביה קרי, חבירו דין בעל שיבא

 ז ,כא סנהדרין הלכות ,ם"רמב. 9

 דבר ואפילו, חבירו בפני שלא או חבירו שיבא קודם דינין מבעלי אחד דברי לשמוע לדיין אסור

 שמע תשא לא שנאמר תעשה בלא עובר מאחד השומע וכל, אחיכם בין שמוע שנאמר אסור אחד

 דין בעל וכן, שקר עדות ומעיד הרע לשון ומספר הרע לשון למקבל אזהרה זה לאו ובכלל שוא

 מדבר נאמר בו וכיוצא זה על וגם, חבירו דין בעל שיבא קודם לדיין דבריו ישמיע שלא מוזהר

 .תרחק שקר

 קצה סימן ל"מהרי ת"שו. 11

, ומה שנוהגין לשמוע דברי בעל דין שלא בפני חבירו [ג, קצג' ר יצחק בסי"בה לשאלת מהתשו]

גדולי הדור נוהגין לשמוע קבלת ראובן היינו משום דלאו דייני נינהו ' אך שרבי, לא ראיתי נוהגין

ד השוה "י ב"דינו אלא לכופו לדין עפ[ לדון לפניו ולקבל( ]לקבל)לכוף את שמעון ' ואינם יכולי

ושולחין אחר , ונותנין עצה לראות מה לעשות, אין שומעין בדרך דין אלא בדרך קבלה ועצהו

וממקצת רבותינו ראיתי שאינם . שמעון שליח להזמינו לבית דין על פי טענות ומורה השוה

ואפילו אם יתרצה  פוסקים אלא שמקבלין קניין לקיים דבריו והוי כמו נאמן עלי רועי בקר

מכל מקום לא עבר הרב , ם דינו של הרב הנשאל כבר ושמע דברי חבירושמעון אחר כך לקיי

, ששמע דברי בעל דין כיון שבשעה ששמע לא שמע דרך דיינות לדון עליו אלא בשמיעה בעלמא

וכבר המורה הסיח דעתו , גם למחר ירצה שמעון את דבריו אם ירצה שמורה זה ידון על דבריהם

. אלא ישמיענו שנית במעמד חבירו וידון, ן של ראובן בלבומדברי ראובן ולא נכנס שום זכות ודי

ודאי אם קבלו שניהם לקיים דין של הרב והלך אחד מהן והגיד דבריו להרב והרב ידע שידין 

ושארית , ושהיו קלים לעשות כזה' ו לרבותינו שי"אך ח. הא לא יתכן, להם שקבלו הם עליהם

מוכח ]' כו[ שלא ישמע]מניין לדיין [ דקתני] (קתני)וברייתא . 'וגו[ לא יעשו עולה]ישראל 

 [.'כדפי

 ה, יז סימן משפט חושן ,ערוך שולחן. 11

 סעיף ה

 . חבירו דין בעל בפני שלא האחד דין בעל דברי לדיין לשמוע אסור
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 נתרצה כך ואחר האחד טענת שמע אם אבל, בדבר דיין שיהיה הדיין שיודע ודוקא: הגה

 (. ה"קצ ל"מהרי תשובת) בדבר דיין להיות מותר, לפניו לדון השני

 שם, הגולה באר. 111.

 [.א"מתייחס לדברי הרמ*]

רועי בקר שנתבאר לקמן ' מטעם דהוי ליה כאומר נאמנים עלי ג .מותר להיות דיין בדבר . נ

 .סימן כב

 הדיון מועד2 3

 ב ,לד סנהדרין ,בבלי. 21

 - יום? כיצד הא, בניו את נחילוה ביום והיה וכתיב עת בכל העם את ושפטו כתיב: רמי דרבא

 .דין לגמר - לילה, דין לתחלת

 א ,יא סנהדרין הלכות ,ם"רמב. 31

 דנין נפשות דיני בלילה וגומרין ביום דנין ממונות דיני]..[ ? נפשות לדיני ממונות דיני בין מה

  ]..[. ביום וגומרין ביום

 כט סימן ,(קרימונה דפוס) ג חלק ,מרוטנבורג ם"מהר ת"שו. 41

 דנין דאין פי על אף שלכם דין עלינו מקבלים אנו, דינינו נו[ו]ד ואמרו בלילה לדין שבאו ושנים

 .  בלילה

 ונשים אפסולין [בדומה ל]= דהוה מידי, בידם הרשות עליהם מקבלים והם שבממון דבר כל  

 ופטיםש] ישראל את ששפטה דבורה וכמו, [א, כד סנהדרין] אבא עלי נאמן כמו, לקבל שיכולין

[.   א, כג סנהדרין] בורר זה בפרק תרי כבי עליה דקבליה וחד, [עליהם]= עלייהו שקבלוה[ ד, ד

 מדעת שנעשו כיון גמור קניין הוא[ו] חשוב דין בבית בלילה שנעשית אסמכתא קניא כן ואם

 .  שניהם מדעת בלילה דנין גמור דין דאפילו, שניהם

 .ברוך בר מאיר.   ושלום  

 תסז סימן ,ז חלק ,א"שבהר ת"שו. 51

 ואין.   כלום עשו לא עדות אותו על הדין את ופסקו דבר בעל בפני שלא עדות שקבלו דין ובית

 ומיהו.   עדות אותו פי על דנין אין קבלו ואם דין כתחלת עדות דקבלת בלילה עדות מקבלין

 נאמן אבא עלי דנאמן ([לדין)בדומה ]= דומיא עליו דנין דינין בעלי עליהם כשקבלו [אבל]=

 .אביך עלי
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 ב-א ,ה משפט חושן ,ערוך שולחן. 61

  אסעיף 

 .  דין דינו, ודן עבר ואם; ום טובוי בשבת לדון אסור

  בסעיף 

 . אולב ין צריךא, ית דיןלב אולב דין לבעל הזמינו ואם; רב יום טובובע רב שבתבע דנין אין

 (א"תשע) 118 'עמ ,הרבני הדין בבית הדין סדר, שוחטמן אליאב. 71

טעמו של איסור זה הוא ]..[ על פי ההלכה בשולחן ערוך גם בערבי שבתות ומועדים אין לדון 

( ב. )טרודים בהכנות לשבת או לחג ואין שעתם פנויה להתדיינותבעלי הדין היות ( א: )כפול

ם ועלולי, טרודים בהכנות לשבת או לחג בעוד שהם צריכים להיות מתונים בדיןהדיינים היות 

 .לטעות מחמם טרדתם

 (1969) פה' עמ ,ה סימן א כרך משפט חושן, הפוסקים קובץ. 81

 צריכים שהדיינים מפני לי דיןהבע נתרצו ף אםאע כתב ד"בסמ  .ט"אין דנים בערב שבת ובערב יו

 כתב המשפט ובנתיבות .הדין לעומק ירדו לא ושמא טרודים הם הימים מתונים ובאלו להיות

 מטעם עליו חולק החושן אבני פרבס אמנם. מותר לטעות בין לדין בין לוםקב לי דיןהבע דאם

 בטעות לשלם פטורים שיהיו או הדין שיוחלט לטעות עלול שהאדם מה על רק מועלת דקבלה

 וסיים במתון שלא לדון לקבל רשות להם אין ואף ולקלקלו הדין לעוות לא אבל ול הדעתשק

 אלפי בספר. לקורע לו אסור מקום דמכל לפטור נתל מע כסותי קרע לאומר דומה הוא דאולי

 אי, בת ויום טובבש לדון מותר [שבאין עדיף ממנו]= מיני עדיף דבליכא ת"הר לדעת חקר מנשה

 העלה אולם. ל שכןהוא כ ולכאורא לדעתו זה חילוק נוהג רב יום טובוע רב שבתבע גם [אם]=

 עדיף [ובמקום שאין]= דליכא כאוהי ד"הפס יכתבו משום שמא דגזרו הטעם דכל שם דדוקא

 בדין יטעו שמא דהחשש רב שבת ויום טובבע לדון שלא כן לא, גזרו לא לדון לו מצוה דהוי

 שוב בדין יטעו אם [שהרי]= דהא הוא דמצוה משום להתיר ([ולא שייך]=) ש"ול הטרדה לסבת

 .מצוה [אין]= ליכא

 (ד"תרפ) 135' עמ ,התלמוד חתימת אחרי וסדריהם הדין בתי, אסף שמחה. 91

 הספרים בבית הנמצא היד כתב פ"ע התורה על מלכי מרדכי רפאל' ר של מפרושו לקוטים

 [..] ה"תס ב"תל בשנות בירושלם וחי ודיין רופא שהיה המחבר[ ..] בירושלם הלאומי

( 'ג סעיף' ה סי מ"חו ע"שו)' ה שעה סוף עד הבוקר מן אלא בדין יושבין אין שלשה של ד"ב"( א

 הרשות היום כל לישב רצו בידם הרשות – ששית כל לישב רצו. היא לכל סעורה זמן' ה דשעה

 העם נהנו ועכשיו... בלילה יתחילו לא ולכתחלה. בדין הדיינים ויושבין דנין בלילה ואפילו בידם

 אלא אמורים אלה דברים דאין אמרנו וכבר בלילה ממונות דיני לדון( קיג ב"ב) ם"כרשב
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 פירוש: הגהה]האיטלייא  ארץ פרנסי אבל ,תורה מדין דינים לבעלי דניםה חכמים לתלמידי

, שבסוריא דייני וכגון, תורה מדין שלא ותקנתן התגרין כמנהג דינים שדנין ארצות עמי פרנסים

 שידונו אופן שבכל אמרנו כבר, לכך עליהם שקבלום לפי האדם את שדנים ,[א"ע ג"כ סנהדרין

 "...דינים בעלי עליהן שקבלו פסול ד"מבי גריעו דלא דין דיניהם

 (הרחבה)השוואת בעלי הדין 2 4

 ד, א, יז סימן משפט חושן ,ערוך שולחן. 21

 סעיף א

 בכל דינים הבעלי שני השוויית זו, המשפט צדק איזהו, (טו, יט ויקרא) עמיתך תשפוט בצדק

 לו וידבר לאחד ניםפ יסבירו ולא. דברך קצר(: לו) אומר ואחד, צרכו כל מדבר' א יהא לא. דבר

 מלובש והשני יקרים בגדים מלובש מהם אחד היה ואם. קשות לו וידבר לאחר פניו וירע, רכות

 ואחד יושב אחד יהא ולא. כמוהו לבוש או, כמותך הלבישהו או: למכובד אומרים, בזויים בגדים

  ]..[ ;עומדים שניהם אלא, עומד

 סעיף ד

 כדי עמכם טוען כשאני אצלי וקרובי אוהבי שישבו חפץ אני: אומר והנתבע( רבים התובעים) אם

 לטעון מהם אחד להם יבררו השותפים( לכן. )עמו הדין, הרבים אתם כי, טענותי יסתתמו שלא

 ]..[. אצלו אוהביו יקח לא הנתבע וגם זה אחר זה לעצמו אחד כל יטעון או, כולם בשביל

 ה אות ,יז סימן משפט חושן ,ח"ב .121.

 אושיב אנכי גם אומר והנתבע רבים התובעים אם( תשסא' סי) העדות שבועת פרקב המרדכי כתב

 השותפים גם מחוייבים אזי אצלו נתבע של אוהביו שישבו מרוצים אינם והתובעים עמי קרובי

 לבית אין אצלו אוהביו שישבו מתרצים אם אבל' וכו כולם בשביל לטעון מהם אחד להם לברור

 .פשוט דבר הוז ידם על למחות להזקק דין

 ח ק"ס ,יז סימן ,ע"סמ. 221.

 [.שולחן ערוך שם סעיף דמתייחס ל*]

 אהא[ א"תשס' סי] העדות שבועות בפרק המרדכי ל"דז. ל"כצ .'כו השותפין לכן עמו הדין

 שישבו חפץ אני אומר הנתבע שמעון אם מ"לר נשאל', כו איצטלא לבוש אומר אחד דקאמר

 לך מרמזי דילמא קרוביך בפני טענותינו נגלה לא לומר שותפיןה מצו דילמא או', כו אצלי קרובי

 דודאי, דוקא שטוען אותו אלא שמה לישב אין השותפין דאף והשיב. לטעון בקריצותייהו רמיזי

 דילמא למיחש דאיכא טענה התובעין טענות וגם', כו טענותיו שמסתתמין טענה דנתבע טענתיה

, "לכן" תיבת להגיה נראה ז"ועפ. כאן המחבר ש"כמ' כו השותפין הלכך', כו רמוזי ליה מרמזי
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. לכך שניהן יכוף ד"הב אלא, הנתבע או התובעין בדעת תולה ואינו, במרדכי ש"כמ" הילכך" או

 .ק"ודו

 ה ק"ס תומים. 321.

 לכוף דין לבית יש רק, ונתבע התובע בדעת כלל תלוי דאינו( ח"סק) ע"הסמ דעת .'וכו עמו הדין

 ועוד וכתב, טענות סתימת דהוי דכתב( תשסא' סי ד"פ שבועות) במרדכי כן נראה ולא .זה על

 ואף, לא זה זולת אבל, בהדיא כשאומר דוקא דעתו הרי', וכו טענותיו שמסתתמין בהדיא שאומר

, דין הבעל טען דלא אף שם ם כןוא', וכו מאה בת אצטלון לבוש לאחד מדמהו שמרדכי פי על

, כמותו ילבש זה אם ליה איכפת מה דשם, לזה זה הדברים מותלד אין, כמותו לבוש לו אומרים

 ולא אחת בפעם שיפטור כדי ליה דניחא לומר יש, דמקפיד טענתו מגלה דלא זמן כל כאן אבל

 מתכוונים שניהם אין כי כאמרם שקר לטעון מחבירו יבוש שאחד או, זה אחר זה לדון יצטרך

 וכן. אמרינן לא תרי דבי מגו( אין ה"ד: עב ק"ב' תוס) אמרו כך שבשביל עד, אחד לשקר בקל

 יסבלו ולא ישרים הם כי, נתבע אצל ואוהבים קרובים שישבו ליה דניחא אפשר טעמא מהאי

 ]..[ .ומרמה עול טענת הנתבע שיטעון

 הסכמה דיונית ודיני חיובים2 ג

 א, קכח – ב ,קכז בתרא בבא ,בבלי. 12

 טיבו מה, גנבתי לא אומר והוא, גנבת עבדי בירולח האומר: חמא בר יוסף לרב אבא' ר ליה שלח

. בו לחזור יכול אינו - ונשבע, וטול השבע רצונך, במתנה לי נתתו אתה ,לי מכרתו אתה? אצלך

 בקר רועי שלשה עלי נאמנין, אביך עלי נאמן, אבא עלי נאמן לו אמר: תנינא? לן משמע קא מאי

, לן משמע קא הא! בו לחזור יכול אינו: םאומרי וחכמים, בו לחזור יכול: אומר מאיר רבי -

 .חכמים כדברי והלכה, מחלוקת לך דבאתן

 שם, ם"רשב. 112.

 לעיל) הבתים בחזקת [שאמרנו]= דאמרן ף על גבוא זו בטענה הוא ונאמן .במתנה לי נתתו אתה

 אבל לאלתר ([אמורים)דברים אלה ]=ני מילי ה חזקה להן אין הגודרות( לו דף/ בתרא בבא/

 המוטל בקטן או שנים' ג בו שהחזיק כגון [וכאן גם]=כא נמי וה חזקה להן יש שנים' ג לאחר

 .זה של בביתו המערער זה בעדים אותו ראה שלא בעבד או לאלתר חזקה לו דיש בעריסה

 למערער [מחזיק זה]= מחזיק האי [שאומר לו]=מר ליה דקא היא רבותא .וטול השבע רצונך

 נשבעין אין [בידינושקיים ]=ימא לן דקי שבעולם שבועות מכל המחזיק זה לגמרי פטור שהרי

 מועלת שבועה אין התובע זה וגם כלל בשבועה מחויב ואינו:( מב דף) בשבועות העבדים על

 עליו שמטיל זה של מרצונו לא אם משלמין ולא נשבעין שבתורה הנשבעין דכל מזה לגבות

 .וליטול לישבע שבועה
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 .התובע זה .ונשבע

 לי נתחייבת לא וגם הייתי פטור שהרי בך הייתי משטה ולומר בו לחזור המחזיק זה .וליכ אינו

 אם העבד לך לתת בקנין לך הקניתי ולא ונוטל נשבע אדם דאין וליטול לישבע כדי שבועה

 הא שבועה עליו דהטיל דכיון העבד לו לתת צריך ובצוואתו נשבע פיו דעל כיון אלא עליו תשבע

 זה של עבדו שהוא [וכמי שהודה לו]= ליה דאודי וכמאן בשבועה [נוהרי האמי]= הימניה

 מטלטלין שאר מיבעיא דלא ,נקט רבותא גנבת עבדי דנקט והאי [דומההוא ]= דמי הנשבע

שאינו יכול ]= ביה הדר מצי דלא שכנגדו על הופכה והוא ישלם שלא כדי שבועה חייב שהנתבע

שלא ]= בהו שייכא דלא עבדים לואפי אלא ,רואפט אני אשבע [ולומר]= ולמימר [לחזור בו

אינו ]= ביה הדר מצי לא דהשביעו כיון [אף על פי כן]=ילו הכי אפ כלל שבועה [שייכת בהם

 .[יכול לחזור בו

 לן כדנפקא לחובה ולא לזכות לא לדוננו התורה מן פסול אבא דיין להיות .אבא עלי נאמן

 .'וגו אבות יומתו מלא:( כז דף) בסנהדרין

 רועי דסתם [הם]= נינהו דרשעים משום נקט לא צאן ורועי בדין בקיאין שאינן .בקר רועי שהשל

בכל ]= מיהא כשרין ואביך אבא אבל שבעולם דין לכל ופסולין [הם]= נינהו גזלנין דקה בהמה

 .אחרים של לדינין [אופן

 .[שאמר לו]=מר ליה דקא הוא קנין בלא בעלמא דדברים .בו לחזור יכול

 דבתרוייהו ונוטל העבד על שנשבע התובע שבועת לגבי וא הדיןוה .בו לחזור יכול אינו א"וחכ

 לחזור יכול אינו עליו דקיבל כיון [שאין הדין כך]= הכי דינא הוי דלא ף על גבא [שבשניהם]=

 יכול דאין לך ואתן השבע דאמר אבא' ר [זה משמיע לנו]=שמע לן קמ הא [ומשיב]= ומשני בו

 עלי נאמן לתובע אומר שהנתבע [חולקים]= פליגי לך באתן [ששם גם]= נמי דהתם בו לחזור

 יכול דאינו רבנן [אומרים]= אמרי [ואף על פי כן]=ילו הכי ואפ לך אתן יחייבוני שאם אבא

 יתן אלא בו לחזור יכול אין זה שנשבע דלאחר אבא' דר [בדומה]= דומיא דהיינו ויתן לחזור

 [במקום שאמר]= דקאמר היכא ל שכןוכ [רבנן ששם סבור הואשכ]=בירא ליה ס דהתם דכרבנן

 יכול דאין מאיר' ר לואפי מודו ולי עלמאדכ לך מחול יפטרוך שאם ואביך אבא עלי נאמן תובע

 ואיכא [הוא דומה]= דמי כקנין [של האחר]= דאידך ומחילה ועומד מוחזק שהרי בו לחזור

 לחזור יכול הכל דברי לך באתן אבל לוקתמח לך במחול [ויש בעל דעה שם]= התם אן דאמרלמ

 כדברי והלכה [חולקים]= פליגי לך דבאתן [להשמיענו]= לאשמועינן אבא' ר אצטריך הלכך בו

 .מאיר' דר טעמא דמסתבר ף על גבא חכמים
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 באלפס ב-א ,ד סנהדרין ,יוסף נימוקי .22

 [.2במקור  מתייחס לסוגיה בבלי סנהדרין כד המובאת לעיל*]

 כלל קנין בלא קבלה [מדוע מועילה]= מהניא אמאי [ואם קשה]= קשיא ואי ]..[ בו חזורל יכול

 קנין [שצריך]= דבעיא[ א ו דף] קמא רקבפ [שקיים בידינו]=ימא לן דקי מפשרה [יותר]= טפי

 אבא [וכאן גם]= נמי והכא הדין משורת שאינה לפי והטעם כלום אינה קנין בלא נעשית ואם

 לדין כל מקוםדמ [ששונה כאן]= הכא דשאני ותירצו הדין משורת נאמנים יןא בקר ורועי ואביך

 דבר שאינה בפשרה כן שאין מה [גומרים ומקנים]= ומקנו גמרי הילכך אותם מאמינין הם

 מהניא ולא [לא סומכת דעתו]= דעתיה סמכא לא הלכך בוצע של בדעתו תלויה והיא מסויים

  . ]..[בקנין אלא [הולא מועיל]=

 (תלח ג בחלק מקבילה תשובה) תשכט סימן ,א חלק ,א"הרשב ת"שו. 32

 עד. אחרים או שמעון עמו עדים/ מזמין/ מזמן ולפעמים. הקהל על סופר נתמנה ראובן שאלת

 שראו ומפני. עולמו לבית שהזמין אחד העד שהלך. עד ולחתום לכתוב הסופר הספיק שלא

 ובכח למלך גדול סך בקנס ותקנו דעתם והסכימ השני העד בפטירת גדול היזק להם שבא הקהל

 ולא. העדים שני כחתימת קיימת הסופר חתימת שיהא ידו שיחתום קודם העד יפטר שאם חרם

 סופר שנתמנה וראובן. הקנס ובכח החרם בכח ערעור שום בזה לערער אדם שום ביד כח יהיה

 התקנה דרך על שיעשו השטרות בכל מחודש לשון לעשות הסכים והתקנה הברורים מרצון

 על. עדים היינו עולמו לבית הנפטר פלוני הקהל סופר פלוני בן פלוני אני הלשון וזהו. הנזכרת

 ורבי מטה החתום הקהל סופר ואני. ושאמסור שמסרתי על' וכו עדים עלי היו לנו שאמר פלוני

 ומפרש דכתב מה כל על פלוני' מר/ קנינו/ קניינו על לעדים שנזדמנו הנזכר שנפטר העד פלוני

. עולמו לבית השני פלוני שנפטר אחר זה שטר למטה החתום הקהל סופר אני וכתבתי. לעיל

. כחו ולבאי לו להיות פלוני ביד ונתתי זה ענין על הקהל שעשו התקנה בכח פה שמי וכתבתי

 הלשון וכן? לאו אם שעשו מה הדין מן יועיל אם. זה על לפניך לכתוב הקהל יד עלי והיתה

 ? יגרע או יוסיף או לעשותו סופרל אם הנזכר

 עצמם על להקל הקהל יכולין שבממון דבר דכל. בידם הרשות הקהל שתקנו מה .תשובה

 אומר מאיר רבי אביך עלי נאמן אבא עלי נאמן לו אמר( ד"כ דף) בורר זה בפרק שהרי. ולהחמיר

 ראשך בחיי לי דור לו ואמר שבועה לחבירו חייב היה. יכול אינו אומרים וחכמים בו לחזור יכול

 [נחלקו]= פליגי לא כאן ועד. לחזור יכול אינו אומרים וחכמים בו לחזור יכול אומר מאיר רבי

 מודו עלמא כולי דין גמר לאחר עד בו חזר לא. לחזור יכול אינו אם או לחזור יכול באם אלא

 וכל. להם למקוב שהוא בעיניהם שיראה במה תקנה ועשו שקבלו קהל ל שכןוכ. קיימין דדבריו

. ישראל לכל וקיימות לכל תקנות כמה שתקנו ישראל וכל כגאונים במקומן וציבור ציבור

 [שמן הדין לא משתעבדים]= משתעבדי לא דמדינא [כמטלטלין של יתומים]= דיתמי כמטלטלי
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 כבתרי דינו בעל עליו שקבל יחיד דאפילו תדע ועוד. אחרות תקנות וכמה מהם לגבות תקנו והם

 דאמר ההוא( ב"מ דף) הדיינין שבועת בפרק דגרסינן. בו לחזור יכול אינו ([עדים)ם כשניי]=

לא ]= פרענא[ לא] דאמר אימת כל. [נאמן אתה עלי כשניים]= כבתרי עלי מהימנא לחבריה ליה

שהרי ]= הימניה דהא [חייב( ]פטור) [בשניים]= בתרי אפילו (שלא) [ופרעו]= 'ופרעי [פרעת

 פי על [ועוד]= ותו בטל תנאו בתורה שכתב מה על מתנה דאמר מאיר בילר ואפילו .[האמינו

 לאשה לאומר זה בין והפרש. דלעיל בההיא כדתנן מודה [בזאת]= בהא ,דבר יקום עדים שנים

 בזה ואין .אונאה עלי לך שאין מנת על לחבירו ולאומר ועונה כסות שאר עלי ליך שאין מנת על

 תורה מדין ראוי שאינו פי על אף דין בית עליהם למנות ןיכולי שהצבור ועוד. אריכות מקום

 רואה אני הרי הסופר של הלשון ועל. לך שכתבתי מה מלבד ראיות והרבה. בסוריא כערכאות

 .להוסיף אין ועליו כהוגן עשוי אותו

 סה סימן ,ן"לרמב המיוחסות א"הרשב ת"שו. 42

 מתו, השטר ונחתם נכתב שלא ועד .  ובשטר בעדים, אונות לחבירו מוכר שאדם פעמים :שאלה

, אלו לתקלות לחוש הציבור רצו ועכשיו.   מפסיד לוקח ונמצא.   הים למדינת הלכו או העדים

 כשני נאמן, הפנקס אותו ושיהא.   בפנקסו ותנאיו המקח עיקר כותב, מתא סופר שיהא: ולתקן

 .  לאו אם הן אם הודיעני.   הערכאות בפנקסי שנוהגים כדרך, עדים

 כאילו, ומקובל מוסכם הוא והכי.   הם רשאין, ממון בענייני בציבור שהסכימו מה כל :תשובה 

 ח"ת יש ואם.   הציבור מרצון שיעשה ובלבד.   דין להיות חזרה בזה שהסכמתם.   גמור דין הוא

 השותפין פרק כדאיתא.   ומרשותו מדעתו ועושים, עמהם נסכם הוא שיהא, הציבור על ממונה

 חד אזל.   למשכיה לקרעוה, דידיה דלאו ביומא דעביד דכל: אהדדי דאתנו טבחי הנהו: ('ט דף)

.   העיר בני רשאין: לרבא שלמיא בר יימר רב איתיביה.   חייבינהו, דרבא לקמיה אתא.   'כו

: כלומר.   דמתנו כמינייהו כל לאו חשוב אדם איכא אבל, חשוב אדם דליכא היכא מ"ה: ופריק

 העיר בני רשאין: תניא( א"פי מ"ב) ובתוספתא.   רשאין כולן שהסכימו כל מ"ומ .  ברשותו שלא

.   וכך כך נותן יהא, המלכות אצל שירעה מי וכל.   וכך כך יתן פלוני אצל שירעה מי כל: לומר

 כלהו נהא לעיר שיבא מקח כל: לומר והצבעים הצמרים ורשאין.   קיצתן לעשות ורשאין

: לומר והספנים, אחר חמור לו נעמיד, חמורו שימות מי כל: לומר מריםהח ורשאים.   בו שותפין

 שרוצים קצבה וכל תנאי שכל: נלמוד ומכאן.   אחרת ספינה לו נעמיד, ספינתו שתאבד מי כל

, בעיר אומנות בעלי כל שהסכימו כל.   לקיים רשאין, בממון, האומנות בעלי אפילו, לעשות

, אבא עלי נאמן: שנינו שהרי: ועוד.   העיר בני כל שכן לוכ, וספנים וחמרים וצבעים כטבחים

.   הוא שאינו כמי, הדין מן נמי ואביו.   לחזור יכול אינו: אומרים חכמים, אביך עלי נאמן

.   יפה הרבים הסכמת, בו לחזור יכול דין גמר קודם, דהתם ג"ואע.   בו לחזור יכול אינו, ה"ואפ

 .המועט כופין הרוב, לכתחלה אפילוש.   לבטלה לחזור יכול יחיד שאין
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 (הרחבה) בהסכמתו או הדין בית ביוזמת פשרות2 ד

 ד ,ה ופקדון שאלה הלכות ,ם"רמב. 52

 שהפקדתי הוא אני אומר משניהם אחד וכל מאתים וזה מאה זה אחד אצל שהפקידו שנים

 נשבע לכ כדין ונוטל מאתים שהפקיד מהן אחד כל ישבע יודע איני אומר והשומר המאתים

 שם לכתוב לו שהיה פושע הוא שהרי מביתו מאה ומפסיד לזה ומאתים לזה מאתים ויתן ונוטל

 וכל ותבעו ובאו אחד בכרך מאות שלש כאחד השנים לו הביאו אם לפיכך, שלו כיס על אחד כל

 עד או לעולם עד אצלו מונח יהיה והשאר לזה ומנה לזה מנה נותן שלי המאתים אומר אחד

 .לחבירו האחד שיודה

 ו, יג ואבדה גזלה הלכות ,ם"רמב. 62

 אלא לזה ולא לזה לא יתן לא האחר שנתן כמו סימניה נתן וזה האבדה סימני נתן זה שנים באו

 והשני הסימנים את האחד נתן. ביניהן פשרה יעשו או לחבירו האחד שיודה עד מונחת תהיה

 כמי האחד העד הרי אחד ועד ניםסימ נתן וזה סימנים נתן זה, העדים לבעל יתן עדים הביא

 .ויניח שאינו

 הפסוק על ,יהושע ספר על פירוש עדותיך דרך, מדינוב שפירא אלימלך צבי רבי. 72

( ג"תרמ, יצירה ספר על מגרמיזא א"ר פירוש עם נכרך), ושמאל ימין ממנו תסור אל

 ו' עמ

וע כי בפשרה מטה כשהדיין יודע להיכן הדין נוטה אסור לבצ ם כל זההגם שמצוה בפשרה ע

רבו ההולכים אחר  [בעוונותינו הרבים]=ר "אשר כעת בעוה  ]..[ ימין ושמאל ממשפט התורה

וראיתי שכמעט . מצוה לבצוע ס שאמרו"מדע לבם ותולים את עצמם באילנות גדולים בעלי הש

שכל איש המחזיק בממון רעהו מבקש תחבולות לבא עמו בדינא  'ר מלאה הארץ וכו"בעוה

בודאי כתורתם יעשו לבא בברית בין , המתחסדים לדעתם, באמור בלבבו הנה הדיינים ודיינא

ולדעתו הוא יצא בזה ידי , הפשרים ויעמידו קו הדין למחצה ולשליש ולרביע ולעתים רחוקים

להצדיק רשע ]..[  ר רבו היועצי שקר בזה"חובתו כיון ששמע לעצת נפתלים הנמהרה ובעוה

לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם  גמרא ערוכה הוא ולהרשיע צדיק באומרם הלא

סוברים שיוצאים ידי חובתם כאשר חבירו על צד הכרח יתפשר עמו ומחמת אין ]..[  על דין תורה

ל ובכל הפוסקים דין מפורש שגם אם פישרו הדיינים אם הבע ר שולחן ערוךראה נא בטו. ברירה

שמים עד שיחזיר לבעל דינו כל המגיע ובאם אינו מחזיר יודע שנתחייב יותר אינו יוצא ידי  דין

הנה עד כה דיברנו מהבעל דין המתחייב הרוצה בפשר בכדי למלאות בטנו בחמס . גזל הוא בידו

 .וגזל

טעות הדיינים המטעים בטעותם להבעל דין ומפשרים בלא דעת וחושבים להם למצוה הלא מה 

דיין מצווה שלא להטות את הדין כך מצוה שלא ל כשם שה"יענו כאשר יעריכו לפניהם מאמר רז
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אמור נא ידידי איך ידע הדיין . להטות את הפשרה דכתיב צדק צדק תרדוף אחד לדין ואחד לפשר

אמור מעתה . שלא להטות הפשרה הלא הפשרה הוא בשכל אנושי ואין השכליות שוים בכל אדם

וט אשר הבעל דין מתחייב הדבר הפש שאין מקום להתעסק בפשרה רק במסילת התורה דהיינו

רק . והדיין המפשר בזה לגזלן יחשב על פי התורה בלי ספק ובלי שבועה זה אין מקום לפשר

הדבר שיפול בו ספק כגון שאינו ממון מבורר רק על פי ראיות ושבועות ישתדל הדיין בשכלו 

ו לוותר ציבחר מצד זה ומצד זה וחלילה להתהלך בדרך עקלקלות אשר חדשים מקרוב בא

כללו של דבר אין מקום ]..[  ומפשרים כטוב בעיניהם למחצה ולשליש ולרביע באין טענה ומענה

הארכתי בכל זה מחמת שראיתי פרצות הדור מהבעלי דינים ]..[  לפשר רק על פי יסודות התורה

ובאם היה כחי להתהלך בגדולות אז הייתי אומר בדור הזה לגדור גדר ]..[ ם והדיינים והיועצי

 .כי פשרה הנהוגה אינה מצוה רק גזל וחמס, הגם שמצוה הוא, הפשרותלבטל 

 (הרחבה)גבולות ההסכמה הדיונית 2 ה

 רלד מצוה ,החינוך ספר .82

   בדין גדול לכבד שלא

 שנאמר, פנים ונשוא ונכבד גדול היה ואפילו, הריב בשעת הדין מבעלי אחד הדיין יכבד שלא

, הוא גדולים בן, זה הוא עשיר תאמר שלא, בספרא ואמרו .גדול פני תהדר ולא[ ו"ט, ט"י ויקרא]

 תהדר ולא נאמר לכך, כמוהו גדול שאינו דינו מבעל יותר אותו יכבד שלא כלומר, אביישנו היאך

 ]..[.  גדול פני

, עומד ואחד יושב אחד יהא שלא[ א"ע' ל שבועות] לברכה זכרונם שאמרו מה, המצוה מדיני

 רוח כי, שכינה לפני הם כאילו לעמוד להם ראוי דין הבית לפני תםבהיו כי, עומדין שניהם אלא

 ומכל. אל בעדת נצב אלהים[ 'א, ב"פ תהילים] שנאמר כמו, ישראל דייני עדת בתוך שוכן אלהים

 דברים ובמה, בידם הרשות הדין בעלי להושיב רצו שאם[ ב"ע שם] לברכה זכרונם אמרו מקום

[ ג"י, ח"י שמות] שנאמר כמו, בעמידה הוא החיוב מן יןד בגמר אבל, ומתן משא בשעת אמורים

 מפני להושיבם התלמוד מאחר ישראל דיני בתי בכל שנהגו אלא. משה על העם ויעמוד

 היום כן גם נהגו, האנשים שני ועמדו[ ז"י, ט"י דברים] בהם שכתוב העדים ואפילו, המחלוקת

 . להושיב

 שם ,חינוך מנחת. 182.

 בעלי דין עליהם קבלו אם בדיני ממונות מהני לדון הפסולים דבכל דאף וטפש נראה לי והנה]..[ 

 כבוד מפני דזהו קבלה לא מהני לכתחלה וישיבה עמידה דלענין נראה מ"מ לדון לכתחלה אף

אלא  .ד"בגמ להושיבם ד"הבע יסכימו כ"דאל למחול בידם אין זה' כו בעדת נצב שאלקים י"הש

 בדיעבד דאף דסברי ראשונים קצת לשיטת ל"נ אך .מיםמסכי שניהם אם אף דלא מהני ודאי
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 תשובת ח"שפ' סי מ"ח י"בב ועיין) פסול משאר גרע דלא קבלה דהוי אפשר ד"בגמ יושב פסול

 עליהם קבלו אם דאפשר מסתפק ואני. (ש"ע שיעמוד ינאי על גזרו שמים כבוד דמשום א"הרשב

 זה דאין לישב ד"והבע ד"גמ בשעת ודלעמ ד"הב' דמותרי להיות יכול ופסולים קרובים דיינים

 צ"דא כ"ג אפשר ופסולים קרובים עדות ד"הבע קבלו אם אפשר וכן .כלל התורה דין בגדר

 זו דמצוה ח"הרהמ ומה שכתב. ע"וצ בסברא ל"כנ לעמוד צ"א ד"הבע וגם העדות בשעת לעמוד

' לא יכבדו שלא הם מוזהרים עליהם ד"הבע קבלו אם פסולים או בנשים גם אפשר בזכרים נוהגת

 מכלל ענף וזה הדינים על מצווים הם דגם נ"בב גם נוהג זה דדין ל"נ וגם. ל"כנ מחבירו יותר

 דהוא ז"ע מוזהר נ"ב אין ודאי' וישיב עמידה לענין אבל .שכנגדו הטענות יסתמו שלא הדינים

' כו משה וישב מן וגם' כו שני מועמדו ילפינן וגם ח"הרהמ' בד' כמבוא שמים כבוד משום רק

 ]..[ פשוט ל"כנ דוקא בישראל אלא נוהג ואינו כ"גזה רק הכל דזה

 רלד סימן ב חלק א"הרשב ת"שו. 92

 יבא ולא, בדבריהם יסרב כך ואחר, בקנין, שנים של דין בית עליו שקבל מי: שאלת עוד

?   גמור דין בית כדין, ולהחרים ולנדות, פתיחה שטר לכתוב, אלו דין לבית כח היש.   במצותם

 אבל.   שלשה של דין בבית או, סמוך מומחה דין בבית אלא, הללו דברים נאמרו לא, שמא או

 אין, בקנין זה עליו שקבלם פ"אע, דין דיניהם אין, שדנו כשנים, גמור דין בית שאינו, שנים בשל

 ?  דברים לאותן כח להם

, מידיהם בשקנו שכן וכל, בפניהם וטענו, מרצונם, דין לבית שנים עליהם שקבלו כל: תשובה  

 ואם.   דין גמר קודם ואפילו, כלום, קנין לאחר שאין.   דין בית כח כל, דין בית לאותו יש הרי

 מעכב דמי, בהן לחזור יכולין הן הרי, דעלמא, גמור דין כבית להכריחן יכולין שאינן: אומר אתה

 של גמור ד"ב כדין, חהפתי עליו כותבין, בא ולא, שניהם לו ששלחו כל אלא.   מכריח ומי

 .ואמת ברור וזה.   שלשתן לו ושלחו, שלשה

 תצ סימן ש"הריב ת"שו. 31

 . שאלני השר הנכבד דון מיקל דיגודיאה

. והכהו, על שחבל בו, ותבע האחד כנגד חברו. ונגשו אל המשפט, ריב היה בין שני יהודים

, פלוני ופלוני: ש לי עדיםי: אמר הנתבע לפני השופט, ולאמת טענתו. והנתבע כפר בתביעתו

. שלא כהוגן, וראו שלא עשיתי לו. שהיו שם בשעת ריבנו, ישמעאלים; ופלוני ופלוני; יהודים

שאשאל עדיך : האתה רוצה: אל הנתבע הזה, אמר לו השופט. קבל עדותם: בבקשה ממך, ולכן

הנתבע  לבקשת, כ נשאלו העדים"ואח. הן: השיב הנתבע? ואגמור הדין על פי עדותם, אלה

: חזר בו וטוען, וראה שהעדים העידו כנגדו, אחר שידע הנתבע, ועתה. והעידו כנגדו, הנזכר

. העידו, ומפני איבה: הם אויביו, כי היהודים שהעידו כנגדו. מועיל, שאין עדותם של אלו

ושאלני השר . לפי שאינם בני ברית, בדין תורת משה, כ אינן כשרים להעיד"ג, והישמעאלים
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, אחרי שנתקבלו העדים לבקשתו; בדין תורתינו, אם יש ממש בטענת הנתבע הנזכר :הנזכר

 ? שיגמר הדין על פי עדותם: והודה בפני השופט

. פ עדות העדים"ע, ויכול השופט לדון. כלום, שאין טענות אלו של הנתבע: נראה בעיני: תשובה

: על כך, א נחשדו ישראללפי של. איבה: אינו נפסל בטענת, כי עדות העדים היהודים: תחלה

שאין האוהב :(: ז"כ)פרק זה בורר , סנהדרין' כמו שמבואר במס. מתוך איבה, להעיד עדות שקר

וקבל עליו בפני , שהרי נתקבל עדותם לבקשתו, ועוד. לבד; לדין: כי אם, פסולין להעיד, והשונא

במסכת , שנינוכמו ש. אינו יכול לחזור בו, כ"וא. פ עדותם"שיתחייב או יפטר ע, השופט

רבי ; נאמנין עלי שלשה רועי בקר, נאמן עלי אביך, נאמן עלי אבא(: ג"כ)פרק זה בורר , סנהדרין

מסכת /שם ' ואפסקה הלכה בגמ. אין יכול לחזור בו: א"וחכ. יכול לחזור בו: מאיר אומר

ואף על  .קאמר, בין לדין, בין לעדות: דהך מתניתין, ל"ופירשו המפרשים ז. כחכמים, /סנהדרין

יכול : דברי הכל, ד"אבל קודם גמ. מחלוקת, דלאחר גמר דין/: מסכת סנהדרין/' פי שאמרו בגמ

: אשר ראוי לסמוך עליהם, ל"כבר הסכימו הרבה מן האחרונים ז. כיון שלא קנו מידו: לחזור בו

 :הוי גמר דין, כמו שאם קבל פסול לדין. ד"כל שנתקבל עדותן בב: הוי גמר דין, דלגבי עדות

הוי , כשהאמין הבעל דבר עצמו בשבועה, וכן. אתה חייב: איש פלוני; אתה זכאי: איש פלוני

אינו יכול לחזור ; השבע וטול, רצונך(: ח"קכ)כמו שאמרו בפרק יש נוחלין . כשנשבע: גמר דין

: ד"שמיד שאמר לו בפני ב. אינו יכול לחזור בו, קודם שנשבע' אפי, וכל שכן שבשבועה. בו

כמו שהסכימו . שיטול זה בשבועה, הוי כגמר דין; לישבע, וקבל עליו זה; בע וטולהש, רצונך

שלא כדברי ; ואינו יכול לחזור בו, נשבע: וגרסינן. ל"א ז"והרשב, ן"הרמב: גדולי האחרונים

; כיון שקבלם עליו, ראוי לדון גם על פי עדות הישמעאלים, ומזה הטעם השני. ל"ם ז"הרמב

לפי . ורועי בקר, גרע מעדות קרובים, עדות הישמעאלים: ם יאמר אומרוא. ד"נתקבל עדותן בב

שאינן בני , אבל אלו. אין פסולם אלא מדרבנן, וכן רועי בקר. כשר לעלמא, שעדות קרובים

שאין גוזמא גדולה ! הא ליתא. וגוזמא בעלמא קאמר; אין בדבריו כלום, המאמינם עליו: ברית

וכן מה . השבע וטול, דרצונך: כגון ההיא. דבר עצמו ומאמין הבעל, ממי שהוא פטור לגמרי

, אפילו נשבע בחיי הקרן; היה חייב לחבירו שבועה(: א"ה סה"סנהדרין פ)שאמרו בתוספתא 

אינו , ד"כיון שקבל עליו בפני ב, ואף על פי כן. ואין לך גוזמא גדולה מזו. אינו יכול לחזור בו

ונתקבלה עדותן . בפני השופט, עדות הישמעאלים שקבל עליו, בנדון זה גם כן. יכול לחזור בו

ר "יצחק ב. ובמצותו, הנזכר, נאם החותם לבקשת השר הנכבד. אינו יכול לחזור בו, לבקשתו

 .ה"ששת זלה
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 ג"התשנ, הדין הרבניים בישראל-הדיון בבתיתקנות 

 הדין הרבני הגדול-ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל וחבר דייני בית-הותקנו על

 

 מבוא

ומאותו יום יפוג תוקפן של תקנות , ג"בשבט התשנ' פי תקנות אלו ינהגו החל מיום א-על .א
 .ך ושל תיקוניהן"הדין הרבניים משנת תש-הדיון בבתי

אם , הדין הרבניים בארץ-התקנות יחולו על כל המשפטים וכל העניינים המובאים לפני בתי .ב
 .אין לגבי עניין מסוים הוראה אחרת

 .הדין הרבני הגדול-גם על בית, בשינויים המחויבים, אלו חלותתקנות וראות ה .ג
 הדין ומקום מושבם-הרכב בתי: פרק א

, הדין לדון-מקרים שבהם רשאי ביתלהוציא , דיינים בהרכב של שלושה דין יושב-בית (1) .ד
 .בפחות משלושה, מבחינת ההלכה

ן בהרכב של דין אזורי לדו-רשאי בית, (1)ק "מבלי לגרוע מכלליות ההוראה שבס (2)
 :אלהפחות משלושה בעניינים 

 .עניינים שלא על ריב .א

 .צווים לעיקול נכסים .ב

פי ההלכה ניתן לוותר על הרכב של -כשעל, עניין שהסכימו עליו הצדדים .ג
 .שלושה

 .ענייני סדר ומינהל .ד

 .עניינים הנידונים במעמד צד אחד .ה

סמכות לדון לבדו בבקשות , הדין הרבני הגדול או האזורי-בבית, ראש ההרכב-ליושב (3)
ורשאי הוא , מינהלוביניים אחרות ובענייני סדר -להחלטות, לצווים זמניים, ביניים-צוויל

 .הדין לדון בעניינים אלו-יך חבר אחר של ביתלהסמ

שהדיון , לפני תחילת הדיון בעניין מסוים, הדין הרבני הגדול רשאי להורות-נשיא בית (6)
 .זוגי גדול יותר של דיינים-בו יהיה לפני מספר בלתי

הגדול הדין -בהסמכת נשיא בית, מותב שהחל לדון בעניין מסוים רשאי להורות (5)
זוגי גדול יותר של דיינים ובהם -משך הדיון בו יהיה לפני מספר בלתישה, לערעורים

 .הדיינים שהחלו בדיון

 .הדין הרבני הגדול יושב בירושלים-בית .ה

 

-הדין הרבניים האזוריים ייקבעו מזמן לזמן על-השיפוט ומקום מושבם של בתי-אזורי (1) .ו
 .הדין הרבני הגדול ויפורסמו ברבים-ידי חבר דייני בית

שיפוטו -באיזור, אם ראה צורך בכך, דין או דיין רשאי לשבת בעניין מסוים-כל בית ( 2)
 .הדין הרבני הגדול-ברשות נשיא בית –שיפוטו -ושלא באיזור, שלא במקומו הקבוע

 נספח לתקנה ו

 מושב-שיפוט ומקום-הודעה על קביעת אזורי

 :ירושלים –מקום מושבו ; בית הדין הרבני האזורי ירושלים

 ;ירושלים

נוף , משמר איילון, בית עוזיאל, שעלבים, מבשרת ציון, מוצא עילית, מוצא, הר טוב, בית שמש
 ;איילון

 ;יישובי המועצה האזורית מטה יהודה

יישובי בקעת הירדן מעין גדי ועד , מדרום הר חברון ועד צומת תפוח: יישובי אזור יהודה ושומרון
 ;עמק בית שאן

סמכות מקבילה גם לבית הדין הרבני האזורי )רעות ומודיעין עילית -יםמכב-היישובים מודיעין
 (.פתח תקוה

 תחילת תוקף

 היקף

הדין הרבני -בית
 הגדול

 הדין-הרכב בית

 מקום מושב 
הדין הרבני -בית

 הגדול

אזורי שיפוט 
 מושב-ומקומות
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 :אביב-תל –מקום מושבו  ;יפו-אביב-הדין הרבני האזורי תל בית

 ;נפה חולון תת, גן נפה רמת תת, אביב-נפת תל

 ;(בהסכמת הצדדים)העיר אילת 

סמכות ) חפרהשרון ועמק  חוף ,שרוןה המועצות האזוריות הדר; לציון-וראשוןברק -ם בניהערי
 (.תקוה-מקבילה גם לבית הדין הרבני האזורי פתח

 

 :חיפה – מקום מושבו; הדין הרבני האזורי חיפה בית

, תרשיחא-מעלות, כרמיאל ,עכו, קרית מוצקין, קרית ים, קרית ביאליק, קרית אתא, נשר, חיפה
, זכרון יעקב, עפולה, נצרת עילית, תנצר, מגדל העמק, יקנעם עילית, שלומי, כפר הוורדים, נהריה
 ;עתלית

, עמק יזרעאל, מגידו, הגלבוע, משגב, מעלה יוסף, מטה אשר, יישובי המועצות האזוריות זבולון
 .אלונה, חוף הכרמל

 

 :רחובות – מקום מושבו; הדין האזורי רחובות בית

, בתיה ות מזכרתהמועצות המקומי; (החלק שבנפת רחובות)המועצה האזורית גזר , נפת רחובות
 .עקרון תציונה וקרי נס, יהודה נחלת

 

 :נתניה – מקום מושבו; הדין האזורי נתניה בית

, אור עקיבא, אבן יהודה, תל מונד, צורן-קדימה, פרדס חנה, פרדסיה, כפר יונה, חדרה ,נתניה
 ;בנימינה

 ;עמק חפר, לב השרון, יישובי המועצות האזוריות חוף השרון

, כפר פינס, גן השומרון, עין שמר, מצר, מענית, מגל, להבות חביבה, גן שמואל ,ברקאי: היישובים
גן , שדה ורבורג, צור נתן, צופית, גבעת חן, רמת הכובש, ניר אליהו, אייל, תלמי אלעזר, מאור
 .צור יצחק, נירית, חיים

 

 :תקוה פתח – מקום מושבו; תקוה הדין הרבני האזורי פתח בית

 ;לוד, רמלה, ראש העין, תקוה פתח, ודיה, הוד השרון, אלעד

 ;(סמכות מקבילה גם לבית הדין הרבני האזורי ירושלים)רעות ומודיעין עילית -מכבים-מודיעין

 ;סביון, צור יגאל-כוכב יאיר, גני תקוה, שוהם

 ;יישובי המועצה האזורית חבל מודיעין

, גת רימון, גני עם, עינת, ניםנחשו, חורשים, גבעת השלושה: יישובי המועצה האזורית דרום השרון
, עדנים, נווה ירק, נווה ימין, מגשימים, כפר סירקין, כפר מעש, ל"כפר מל, ירקונה, ירחיב, חגור

 ;מתן, שדי חמד, רמות השבים

 .גני הדר, מתתיהו, חשמונאים: היישובים

 

 :אשדוד – מקום מושבו; הדין הרבני אשדוד בית

; היטוב-חבל יבנה ובאר, נחל שורק, גדרות, גן רווה, רהמועצות האזוריות ברנ; העיר אשדוד
 .גן יבנה ויבנה, המועצות המקומיות גדרה

 

 :אשקלון – מקום מושבו; הדין הרבני האזורי אשקלון בית

; הנגב ושפיר שער, לכיש, יואב, אשקלון המועצות האזוריות חוף ;גת הערים אשקלון וקרית
 .המועצות המקומיות קרית מלאכי ושדרות

 

 :שבע-באר – מקום מושבו; שבע-הדין הרבני האזורי באר בית
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-אביב-הדין הרבני האזורי תלסמכות מקבילה גם לבית )העיר אילת , נפה אילת תת, שבע נפת באר
 (.בהסכמת הצדדים, יפו

 

 :טבריה –מקום מושבו  ;הדין הרבני האזורי טבריה בית

 הערים נצרת ונצרת; שאן ית בקעת ביתשאן והמועצה האזור העיר בית, הגולן רמת, נפת כנרת
 (.הדין הרבני האזורי חיפה סמכות מקבילה גם לבית)עילית 

 

 :צפת – מקום מושבו; הדין הרבני האזורי צפת בית

 ;גולןה נפת צפת ורמת

 .אם ראה צורך בכך, הדין הרבני האזורי צפת וטבריה רשאי לקבוע את מושבו בקצרין בית
 

 מקום המשפט: בפרק 

הדין האזורי של -ולכן על התובע להגיש את תביעתו לבית, התובע הולך אחר הנתבע (1) .ז
 .מקום הנתבע

מקום עבודתו הקבוע או מקום , כמקומו של הנתבע יראו את מקום מגוריו הקבוע (2)
 .עסקיו העיקריים

נחשב מקום הימצאו  –( 2)ק "ובס( 1)ק "כאמור בס, אין לנתבע בארץ מקום קבוע (3)
 .כמקומו

תוגש , לארץ-אם מקום הימצאו של הנתבע אינו ידוע או שמקום מגוריו הוא בחוץ (6)
 .הדין האזורי של מקום התובע-התביעה לבית

הדין של מקום -דין אזורי אחד נחשב כבית-יותר מבית, אם לפי הכללים אשר בסעיף הקודם .ח
הדין שהעניין הוגש -אולם בית. דין אלה-הברירה בידי התובע לבחור באחד מבתי –הנתבע 

 –אם ראה נימוק חשוב לכך , לפי בקשת הנתבע ולאחר שמיעת הצדדים –לפניו רשאי 
 .דין של מקומו האחר של הנתבע-להעביר את הדיון לבית

התובע לתבוע במקומו של אחד הנתבעים  הברירה בידי, במשפט נגד נתבעים אחדים .ט
אם , קשת נתבע ולאחר שמיעת הצדדיםלפי ב –הדין רשאי להחליט -אולם בית .העיקריים

 .הדין של מקומו של נתבע אחר-להעביר את הדיון לבית –ראה נימוק חשוב לכך 

המגורים האחרון -הדין הרבני של מקום-זוג בענייני אישות תוגש לבית-תביעה בין בני (1) .י
 .של בני הזוג

מוקים לצורך בהגשתה וניתנו ני( 1)דין שלא כאמור בסעיף קטן -הוגשה תביעה לבית (2)
 .לדון בתביעה, דעתו-לפי שיקול, הדין-רשאי בית, דין-באותו בית

אם הדיון הסתיים , דין במקום פלוני-הוגשה תביעה בענייני אישות והתנהל דיון בבית (3)
גם , דין הסמכות לדון בעניינים הקשורים אותה תביעה-תהא בידי אותו בית –בגירושין 

תהא בידי אותו  –הדיון בהחלטה סופית אחרת בתיק העיקרי  הסתיים .לאחר הגירושין
דין הסמכות לדון בשינוי אותה החלטה אם אחד הצדדים ממשיך לגור באיזור שיפוטו -בית

 .דין-של אותו בית

הדין יחליט -ובית, הדין של מקום ההורה-תביעה של הורה נגד בנו אפשר להגיש גם לבית .יא
 .בכך יחולו על התובעאם ההוצאות הנוספות הכרוכות 

 –כך עזב אחד מהם את המקום -ואחר, נעשתה עיסקה במקום מגוריהם של שני הצדדים .בי
, הברירה בידי התובע להגיש תביעה בעניין העיסקה במקומו של הנתבע או במקום העיסקה

 .אם היא עדיין מתקיימת

וכל צד , ה הוא יפהכוחו של הסכם  כז, היה הסכם בין הצדדים על מקום המשפט (1) .גי
 .קשור בו

הדין -החלטת בית .שלא לקבל את התביעה, אף ההסכם-על, הדין המוסכם רשאי-בית (2)
 .טעונה נימוקים בכתב

יחולו על התביעה כללי הסמכות , (2)ק "כאמור בס, הדין את התביעה-לא קיבל בית (3)
 .הרגילים

העניין בלי שיעורר תחילה את שאלת דין ונכנס לטענות לגופו של -הוזמן צד לדין בבית .די

המשפט במקום 
 הנתבע

 יותר ממקום אחד

 נתבעים אחדים

 זוג-משפט בין בני

 תביעה של הורה

תביעה במקום 
 העיסקה

הסכם בדבר מקום 
 המשפט

 הסכמה מכללא
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אין ושוב , רואים אותו כאילו הסכים במפורש להתדיין במקום שהוזמן, מקום המשפט
 .דין זה-טענה נגד סמכות בית שומעים

אישור נישואין או , כגון היתר לסידור חופה וקידושין, בקשה בעניינים שלא על ריב (1) .טו
מגוריו של המבקש או -תוגש במקום –ם וכדומה אימוץ קטני, אישור גירושין, לםוביט

 .המבקשים

מגוריו של -תוגש במקום –ה או ייסוד הקדש אאישור צוו, בקשה למתן צו ירושה (2)
המבקש או במקום מגורי רוב המבקשים או במקום מגוריו האחרון של הנפטר או במקום 

 .שבו נמצא נכס העיזבון או ההקדש

דין אחר הקרוב ביותר למקום של -אלא בבית, מו של הנתבעביעה שלא במקותהגיש אדם  .טז
הדין -רשאי בית – בטענה שבנסיבות העניין אינו יכול להתדיין במקומו של הנתבע, הנתבע

 .אשר אליו הוגשה בתביעה לדון בדבר ולהחליט אם להזדקק לתביעה

הברחת  דין בקשה לשמירת זכויות המבקש מפני חשש של עיגון או של-הוגשה לבית .זי
להזדקק לבקשה ולהוציא צווים זמניים , אם ראה נימוק לכך, הדין-רשאי בית, נכסים

ביקש הנתבע שהמשך הדיון . אף אם לא נתקיימו כללי הסמכות דלעיל, בהתאם לבקשה
הדין -רשאי בית, הדין שהוא בעל סמכות לפי הסעיפים הקודמים-בצו הזמני יתנהל בבית

-אם להמשיך בדיון או להעבירו לבית, פי נסיבות הענייןל, שהתחיל לדון בבקשה להחליט
 .דין בעל סמכות כאמור

 .תביעה המקוריתדין אשר בו הוגשה ה-גיש באותו ביתנגד יש לה-גב או תביעתא-תביעת .חי

טענה בדבר חוסר סמכות מקומית ניתן להגיש בכתב תוך שלושים יום מיום קבלת  (1) .טי
, מע עוד טענה בדבר חוסר סמכות מקומית על ידי הצדדיםלאחר מועד זה לא תיש. התביעה

 .דעתו-הדין יחליט בדבר לפי שיקול-ובית

חייב  –ביום שנקבע לדיון , פה-בכתב או בעל, טען הנתבע לחוסר סמכות מקומית (2)
הדין יקבל -ובמקרה שבית, דין יש סמכות לפי דבריו-דין או בתי-הנתבע לפרט לאיזה בית

יוכל התובע לדרוש להעביר את הדיון אל , ר חוסר סמכות מקומיתאת טענת הנתבע בדב
ושוב לא יוכל הנתבע לטעון טענת , בעל סמכות לדון –לפי דברי הנתבע  –הדין שהוא -בית

 .הדין אשר אליו הועבר הדיון-סמכות בפני בית-חוסר

ם סמכות מכל סוג בכתב תוך שלושי-בדיני ממונות חייב הנתבע להעלות טענת חוסר (3)
לאחר מועד זה לא תישמע כל טענה (. 2)ק "יום מיום קבלת התביעה ובהתאם לאמור בס

 .סמכות-בדבר חוסר

לקיים דיון תוך חריגה מכללי הסמכות המקומית , דעתו-לפי שיקול, בית הדין רשאי (1) .כ
 .דלעיל

לפי בקשת , בכל שלב משלבי הדיון, הדין הרבני הגדול לערעורים רשאי-נשיא בית (2)
דין אחר אם -להעביר את הדיון לבית, הדין הדן בעניין מסוים או לבקשת אחד הצדדים-בית

לא , כאמור, הדין שאליו הועבר עניין-בית. ראה נימוק חשוב לכך שיירשם בהחלטתו
 .דין אחר-יעבירנו לבית

דין אחר או קביעה שמקום הדיון בתיק הוא -הדין להעביר תיק לבית-החלטת בית (1) .כא
הדין הרבני הגדול -ההחלטה טעונה הסכמתו של נשיא בית. תנומק בכתב, דין אחר-בבית

 .ידו-או של מי שהוסמך לכך על

ואותו הרכב קיבל את , הדין להעביר תיק להרכב אחר שבאותו מקום-החליט בית (2)
 .הדין הרבני הגדול-החלטתו לא טעונה אישור נשיא בית –התיק לדיון 

, לפסול את עצמו או להסתלק מלדון בעניין, דין אזורי-או של בית ,החלטה של דיין (1) .בכ
 .ידו-הדין הרבני הגדול או של דיין שהוסמך על-טעונה אישור של נשיא בית

, אינה טעונה אישור, עקב פסלות קרבת משפחה לפי הדין, כאמור, החלטה של דיין (2)
 .כאמור

דין -ואין באותו איזור בית( 1)ק "בס ואושר כאמור, כאמור, הדין או דיין-החליטו בית (3)
 –הדין המוסמך לפי התקנות -אפשר לקבוע את בית-או שאי, אשר הכשר לדון בעניין זה

, הדין-ילפי בקשת אחד מבעל, ידו-או דיין שיוסמך על, הדין הרבני הגדול-יקבע נשיא בית
 .הדין אשר ידון בעניין-את בית

יתברר המשפט באותו , דין שונים בעלי סמכות-הוגשה תביעה בקשר לעניין אחר בבתי .גכ
 .הדין אשר לפניו הוגשה התביעה בראשונה-בית

עניינים שלא על 
 ריב

תביעה שלא במקום 
 הנתבע

 צוים זמניים

 תביעות אגב ונגד

 סמכות-סרהטוען חו

שיפוט במקרים 
 מיוחדים

 העברת תיק

 סמכות לקבוע 
 דין-בית

 תביעה בשני 
 דין-בתי
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בהתייעצות , הדין-יקבע ראש אבות בתי, דין אחד-יתביותר מהרכב בו במקום שיש  (1) .דכ
 .הדין וחלוקתם-את הסדר העניינים בין בתי, הדין במקום-עם אבות בתי

הדין הרבני הגדול את הסדר -יקבע נשיא בית, (1)ק "לא נקבע הסדר כאמור בס (2)
 .כאמור, העניינים וחלוקתם

 הגשת המשפט: גפרק 

 .הדין-תביעה למזכירות בית-ידי מסירת כתב-כל תביעה תוגש על .הכ

 תביעה יכיל-כל כתב .וכ

 .הדין שבו מוגשת התביעה-שם בית (1)

שם האפוטרופוס ; טלפון מיקוד ומספר, מענו, מספר זהותו, שם התובע ושם משפחתו (2)
 מיקוד, שם המורשה ומענו; אם יש לתובע אפוטרופוס –מספר טלפון ומיקוד , ומענו

 .ידי מורשה-ומספר טלפון אם התובע מיוצג על

אם ניתן  – מיקוד ומספר טלפון, מענו, מספר זהותו, שם הנתבע ושם משפחתו (3)
שם המורשה ומענו ; מספר טלפוןמיקוד ו –אם ישנו כזה , שם האפוטרופוס ומענו; לבררם

 .מיקוד ומספר טלפון –ידי מורשה -וצג עליאם הנתבע מ –

 .העובדות המשמשות יסוד לתביעה (6)

עליו לנקוב את הסכום בדיוק , ואם העתירה היא לתשלום סכום כסף; עתירת התובע (5)
 .גשת התביעהאינו יכול לקבוע בדיוק את הסכום בזמן ה, לפי דבריו, אם התובע, או בקירוב

, תביעה אחד תביעות אחדות הנובעות מעילות שונות ונפרדות-בכתב להתובע רשאי לכלו .זכ
 .אלא שעליו לפרט כל אחת מהן לחוד

 – אם אין התובע יודע לחתום, התביעה יהא חתום בחתימת יד התובע או-כתב (1) .חכ
 .ידי מורשהו-או על, אצבעו-ביעתטב

-ידי המזכיר הראשי של בית-תאושר על, לפי העניין, אצבעו-חתימת התובע או טביעת (2)
 .ידו-הדין או מי שהוסמך לכך על

 .התביעה הרשאה בכתב-יצרף המורשה לכתב, ידי מורשה-התביעה על-נחתם כתב (3)

 .ידי מורשה לא יתקבל אם לא צורפה אליו הרשאה בכתב-תביעה שנחתם על-כתב (6)

הדין וכן מספר העתקים -של כתב התביעה בשביל ביתעל התובע להגיש העתק אחד  (1) .טכ
 .כמספר הנתבעים

כאמור להלן , כך לכל נתבע יחד עם הזמנה לדין-התביעה יימסר אחר-העתק מכתב (2)
 .בפרק ד

התביעה עם ההעתקים הנזכרים בסעיף הקודם ותרשום -הדין תקבל את כתב-מזכירות בית .ל
והיא תקבע גם את ; ספר הסידורי של התיקהתביעה את יום הגשתו ואת המ-על גבי כתב

התביעה ותחתים את התובע או את -תרשום אותו על גבי כתב, התאריך לבירור המשפט
 .החתמה זו תשמש אישור הודעה לתובע. מורשהו מתחת לתאריך זה

בקביעת תאריכים למשפטים שאינם תביעה למזונות ינהג המזכיר לפי הכלל של כל הקודם  .לא
הדין או -ידי בית-אלא אם כן ניתנה לו הוראה אחרת בכתב על, תאם להלכהקודם ובה –

 .ידי דיין-על

תביעה הקשורה לתביעה : היינו, אגב-במהלך המשפט רשאי התובע להגיש תביעת (1) .בל
נגד נגד -וכן רשאי הנתבע להגיש במהלך המשפט תביעת; העיקרית או שיש לה יחס אליה

 .התובע

ומספיק אם , אין מן הצורך להגישן בכתב, הן מובאות בשעת הדיוןאם , ת כאלהותביע (2)
 .הדין אחרת-אלא אם החליט בית, נרשמו בפרוטוקול

. נגד לתביעה העיקרית-אגב או תביעת-הדין רשאי להחליט שלא לצרף תביעת-בית (3)
 .הדין לנמק את החלטתו-במקרה זה על בית

 .קבע לפי תקנה ריאתביעה למזונות תוגש בצירוף טופס שיי (1) .גל

 השייקבע לפי תקנ בצירוף טופסתשובה לתביעה -נתבע בתביעה למזונות יגיש כתב (2)
 .ריא

. תביעה למזונות תיקבע לדיון במועד האפשרי הסמוך ביותר ליום הגשת התביעה (3)
 .הוראה זו תחול גם על כל תאריך נדחה

חלוקת העניינים בין 
 דין-בתי

 הגשת תביעה

 תביעה-כתב

 צירוף תביעות

חתימת התובע 
 והרשאה

 העתקים

 הודעה לתובע

 קביעת תאריכים

אגב -תביעת
 נגד-ותביעת

 תביעת מזונות
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-תשובה על כתב-להגיש כתב, בכךאם רצונו , בתביעה שאינה למזונות הנתבע רשאי (1) .דל
 .התביעה

ומספר העתקים נוסף , הדין-התשובה לבית-על הנתבע להגיש העתק אחד של כתב (2)
 .כמספר התובעים

 .התשובה לידי התובעים-הדין תעביר את כתב-מזכירות בית (3)
 דין-הזמנת בעלי: דפרק 

 .ה נאמר אחרתמלבד במקרים שבתקנות אל, דין תיעשה בכתב-כל הזמנה לבעל .הל

שמות , מספר התיק, הדין-הזמנה בכתב צריכה לכלול את שמו ומקומו של בית (1) .ול
והיום והשעה שבהם , שמו ומענו של המוזמן, מהות העניין שלשמו באה ההזמנה, הצדדים

 .הוא נדרש להופיע

הדין ולשאת -הדין ובחתימת יד פקיד בית-הזמנה צריכה להיות חתומה בחותמת בית (2)
 .את התאריך שבו נכתבה

 .ההזמנה יצורף טופס אישור מסירה-לכתב (3)

 (.3)ק "הדין הרבניים יקבע את מועד תחילתו של ס-מנהל בית (6)

. דין ויכול שייעשה באמצעות הדואר-משלוח הזמנה יכול שייעשה באמצעות שליח בית .זל
מהו אופן משלוח , או בתעודה שתצורף לתיק, הדין תרשום בתיק התביעה-מזכירות בית

 .ההזמנה

 .ההזמנה בתביעה שאינה למזונות תישלח לפחות שלושים יום לפני מועד הדיון (1) .חל

 .במקרים דחופים רשאית המזכירות לסטות מהוראה זו (2)

 .דעתו-רשאי לסטות מהוראה זו לפי שיקולהדין -בית (3)

טופס אחד ישאיר . שוויםדין תיעשה בשני טפסים -הזמנה הנעשית באמצעות שליח בית .טל
הדין כשהוא חתום בידי המוזמן -ואת השני הוא יחזיר לבית, דין בידי המוזמן-שליח בית

אם ההזמנה נעשית באמצעות . ובו יאשר השליח בחתימתו את דבר מסירת ההזמנה וזמנה
הדין על משלוח -אלא אם הורה בית, עליה להישלח בדואר רשום עם אישור מסירה, הדואר

 .העתק ההזמנה ואישור המסירה יצורפו לתיק התביעה. חרתבדרך א

 .הדין ימסור את ההזמנה למוזמן בכל מקום שהוא מוצא או פוגש אותו-שליח בית (1) .מ

, הדין או שקיבלה וסירב לחתום-סירב המוזמן לקבל את ההזמנה מידי שליח בית (2)
 .הדין-תירשום השליח את דבר הסירוב בכתב על הטופס שהוא מחזיר לבי

ימסור את ההזמנה בדירת המוזמן לידי אחד , הדין את המוזמן-לא מצא שליח בית (3)
; ביתו הבוגרים או במקום עסקו לידי אחד מהעובדים בו או לאחד משכניו הקרובים-מבני

ו או יחסו אל תיחתים את מקבל ההזמנה וירשום בה את שמו המלא של המקבל וקרב
 .ירשום את דבר הסירוב, ב המקבל לחתוםואם סיר; התהמוזמן וזמן מסיר

 .הדין את ההזמנה לידי יריבו של המוזמן-בשום פנים לא ימסור שליח בית (6)

דין לנתבע הנמצא מחוץ לתחום מדינת ישראל אלא לאחר -לא יישלחו כתבי בית (1) .מא
 .הדין בדבר הצורך לכך-הדין תקבל אישור בית-שמזכירות בית

הדין -ובית, הדין-יש להזמין אינו נמצא במקום מושבו של בית הדין שאותו-אם בעל (2)
הדין של המקום -בית לתישלח ההזמנה א –החליט שההזמנה לא תיעשה באמצעות הדואר 

תישלח ההזמנה אל הרב המקומי או אל  –דין -ואם אין שם בית; אשר בו נמצא המוזמן
 .להוראות סעיף לטידי שליח בהתאם -והמסירה תיעשה על, רשות ציבורית מקומית

רשאי הוא להורות , אפשר להמציא הזמנה לדין בדרך שנקבעה-הדין שאי-נוכח בית (1) .במ
 :כולן או מקצתן, על המצאת ההזמנה בדרכים אלה

 .גר או עסק הנמען לאחרונה, לפי הידוע, בהדבקת עותק שלה בבית שבו .א

 .בפרסום מודעה ברשומות או בעיתון יומי .ב

 .חרת שתיראה לובכל דרך א .ג

 .תחליף המצאה לפי תקנה זו כוחה יפה כהמצאה לנמען גופו (2)

 .ועד לתחילת המשפט בהתאם לנסיבותיקבע מ, הדין המורה על תחליף המצאה-בית (3)

אלא אחרי שמבקש ההזמנה , םדין בדרך של פרסו-הדין לא יחליט על הזמנת בעל-בית .גמ

 תשובה-כתב

 יןד-הזמנת בעל

 ההזמנה-כתב

אופן משלוח 
 ההזמנה

 זמן משלוח ההזמנה

אישור מסירת 
 ההזמנה

 מסירת ההזמנה 
 ידי שליח -על

 דין-בית

 הזמנה במקום אחר

 המצאה תחליף

ידי -הזמנה על
 פרסום
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כי אינו יודע את מקומו של , ידו-מך לכך עלהדין או בפני מי שהוס-הצהיר בפני בית
לרבות חקירה ודרישה ברשויות , המוזמן וכי עשה את כל מה שביכולתו לברר את הדבר

 .ולא עלה בידו, המוסמכות

, לפי הנסיבות, הדין-רשאי בית, הדין בעצמו-בכל מקרה של מסירת ההזמנה לא לידי בעל .דמ
 .מספקת-לראות את מסירת ההזמנה כבלתי

הדין לצד על תאריך ישיבה שנרשמה בפרוטוקול היא כהזמנה בכתב -ידי בית-הודעה על .המ
 .שנמסרה לצד

דין תיעשה בדרך דומה -דין או כל כתב אחר המיועד לבעל-פסק, תביעה-מסירת כתב .ומ
 .למסירת ההזמנה בהתאם לאמור לעיל

 הרשאה: הפרק 

-הדין כל-לפעול בשמו ובמקומו בפני ביתדין יכול למנות מורשה להופיע ו-כל בעל (1) .זמ
 .הדין יופיע ויפעל אישית-אימת שאין צורך כי בעל

 .הרשאה למורשה תהא בכתב (2)

 .הדין הרבני הגדול יקבע נוסח להרשאה-חבר דייני בית (3)

 .לאו םהדין אם לקבלה א-יחליט בית, (3)ק "רשאה אינה בנוסח כאמור בסהאם ה (6)

דין אינו יכול לפעול בעצמו וגם אינו יכול למסור הרשאה כדין ה-התברר שבעל (1) .חמ
הדין להרשות לאדם אחר לפעול -יכול בית, ושעיכוב בדיון עלול לגרום נזק לבעל הדין

 .הדין ולהגן על זכויותיו גם בלי הרשאה בכתב-בשם בעל

ן אשר לדי אפוטרופוס, או למי שזקוק לאפוטרופוס, דין-הדין רשאי למנות לפסול-בית (2)
 .הדין-ייצגו ייצוג מלא בכל ההליכים בבית

-להעביר את זכויותיו על, כוח לכך-אם הרשאתו מכילה ייפוי, פי הרשאה יכול-מורשה על .טמ
 .לאחר –כולן או מקצתן  –פי ההרשאה 

 הדין כשיר לפעול-כמורשה בבית (1) .נ

 .1641-א"התשכ, לשכת עורכי הדיןדין בעל רשיון לפי חוק -עורך .א

 .1646-ח"התשכ, תקנות הטוענים הרבניים טוען רבני בעל רשיון לפי .ב

אף אם , הדין יכול להרשות הופעת מורשה לשם פעולה מסוימת או משפט מסוים-בית (2)
 .דין או טוען רבני מוסמך-המורשה אינו עורך

 .לא יופיע גם שלא בתמורה, מורשה שנפסל להופעה (3)

 .תידרש לגבי כל הופעה וישיבה( 2)ק "הדין הנזכרת בס-רשות בית (6)

-הדין או עובד-עובד הרבנות או המועצה הדתית או עובד בית, רב המשמש בקודש (5)
אלא אם כן הוא מופיע בתוקף , לא יורשה להופיע בין בתמורה ובין שלא בתמורה, מדינה

 .תפקידו

אה שהמורשה אם הוא רו, הדין יכול להפסיק את הופעתו של כל מורשה במשפט-בית .נא
הדין או שאינו מתייחס -מפריע להוציא דין אמת לאמיתו או שאינו מציית להוראת בית

 .הדין בכבוד הראוי-לבית
 מהלך הדיון: ופרק 

 –ובשאר העניינים , הדיון בענייני משפחה ובבקשות לגיור מתנהל בדלתיים סגורות .בנ
בכל . ים או בישיבה מסוימתהדין הורה אחרת במשפט מסו-אלא אם בית, בדלתיים פתוחות

-הדין להרשות או לא להרשות את נוכחותו של אדם מסוים או סוגי בני-אופן רשאי בית
 .אדם

דין וטוענים -עורכי. ראש-כולל כיסוי, הדין אלא בלבוש צנוע והולם-אין להופיע לפני בית .גנ
 .להופעה שונה הדין-אלא אם כן הסכים בית, רבניים יופיעו גם במקטורן או בלבוש עליון

אין לפרסם פרטים על מהלך . הדין בדלתיים סגורות הם חסויים-מתנהלים בביתההדיונים  .דנ
 .הדין-של בית, בכתב, הדיונים אלא באישור מפורש

הדין בשעת הדיון הם בידי -ניהול הדיון וכן השמירה על הסדר והמשמעת בבית (1) .הנ
הדין כל אדם המפריע -ות להוציא מאולם ביתהוא רשאי גם לצו. הדין-ראש של בית-היושב

צנוע -ציות להוראות או המופיע בלבוש לא-התנהגותו או אי, ידי נוכחותו-למהלך הדיון על
 .הולם-ובלתי

 מספקת-הזמנה בלתי

הודעת תאריך 
 הדין-בבית

מסירת כתבים 
 אחרים

 מינוי מורשה

פעולה ללא הרשאה 
ומינוי אפוטרופוס 

 לדין

 העברת הרשאה

 דין וטוענים-עורכי

הפסקת הופעה 
 במשפט

דיון בדלתיים 
סגורות ובדלתיים 

 פתוחות

 לבוש צנוע

 איסור פרסום

 ניהול הדיון
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לחוק בתי דין  2או כמוגדר בסעיף , (1)ק "כאמור בס, אדם המפריע למהלך הדיון (2)
, ורשאי הוא, צוות על הרחקתוהדין ל-רשאי בית – 1645-ה"התשכ, (מניעת הפרעה)דתיים 

להענישו על אתר בקנס או במאסר עד , לאחר שהתרה באותו אדם והלה לא שעה להתראה
 .לחוק האמור 2כאמור בסעיף , שלושה חדשים

 םא – ובהעדר אחד מהם, הדין אם הופיעו הצדדים-לפני התחלת הדיון יברר בית (1) .ונ
 .הנעדר הוזמן כדין

 .יירשמו בפרוטוקול( 1)ק "הפרטים הנזכרים בס (2)

אלא אם , הדין להיות נוכחים גם אם יש להם מורשים-יבהמשך כל מהלך המשפט על בעל .זנ
הדין שאין צורך בנוכחותם או בנוכחות אחד מהם בכל מהלך המשפט או -כן החליט בית

 .בחלק ממנו

 של המקרה אם הדין לפי הנסיבות-יחליט בית, הדין בעצמו אלא מורשהו-לא הופיע בעל .חנ

 או, הדין בעצמו-חות שמיעת הטענות עד שיופיע בעללד (1)

הדין הנעדר עד שיתברר אם יש צורך בהופעת -לשמוע את טענת המורשה של בעל (2)
 או, והדין עצמו אם לא-בעל

הדין -לארץ או אם בית-כגון אם הוא בחוץ, הדין אינו יכול להופיע בעצמו-אם בעל (3)
לשמוע את המורשה  –ין עצמו לא תוכל להועיל לבירור הדין הד-מוצא שחקירת בעל

 או, הדין-במקום בעל

 .הדין-לשגר שליחים לקבל טענות בעל (6)

 :הדיון מתנהל לפי סדר זה .טנ

 .טענות התובע והנתבע וחקירתם (א)

 .עדויות והוכחות (ב)

 .הדין-לפי קביעת בית, פה או בכתב-בעל, סיכומי הצדדים (ג)

הדין לטעון בעצמם בתחילה ולברר את -חייבים בעלי, אם יש לצדדים מורשיםגם  (1) .ס
 .כן-ומורשיהם יוכלו להסביר ולנמק את טענותיהם אחרי, דבריהם

, בטענות מסוימות או במשפט מסוים, להרשות, עיניו-לפי ראות, הדין יכול-בית (2)
כי לשם חיקור הדין , הדין מוצא-אם בית. שהמורשה יטען לפני מרשהו או אפילו במקומו

רשאי הוא לצוות  –הדין עצמו לא יהיה נוכח בזמן שמורשהו מרצה את דבריו -רצוי שבעל
 .על כך

על כל השאלות , אמיתיות וכנות ובלי השתמטות, הדין חייב לענות תשובות מלאות-בעל .סא
ת כל וכן עליו להגיש א; הדין-הדין יעמיד לו או שהצד שכנגד יעמיד לו ברשות בית-שבית

ידי הצד -על, הדין-ברשות בית, הדין או-ידי בית-המסמכים והניירות אשר יידרשו על
 .שכנגד

אין מורשהו רשאי , הדין מברר את דבריו או עונה לשאלות או נדרש לענות-בזמן שבעל .בס
 .הדין-כך מבית-חוץ אם קיבל רשות על, ידי הזכרת דברים באיזו דרך שהיא-לעזור לו על

יורשה הנתבע או מורשהו לחקור ולדרוש , הדין הרצו את דבריהם-ירי ששני בעלאח (1) .גס
מכן לא -לאחר; כך יורשה התובע או מורשהו לחקור ולדרוש את הנתבע-את התובע ואחר

הדין זה את -חקירות ודרישות אלה של בעלי. הדין-תהיה חקירה נוספת אלא לפי רשות בית
הדין -בסמכותו של בית. הדין לברר את האמת-זה צריכות להיות מכוונות לעזור לבית

 .בהחלטה שתירשם, להורות על סדר שונה

הדין אם נראה -הדין רשאי לפסול כל שאלה ואף להפסיק את חקירתו של בעל-בית (2)
 .הדין כי השאלה או המשך החקירה מיותרים או שהם עלולים להפריע לבירור האמת-לבית

כן -הדין טענות והסברים נוספים וכמו-ין לקבל מבעליהד-בכל שלב של הדיון רשאי בית .דס
 .הדין שאלות נוספות-להעמיד לבעלי

רשאי , פה-התביעה ובין טענות התובע שבעל-התאמה בין כתב-הדין שיש אי-מצא בית .הס
פה או לדחות את שמיעת המשפט כדי לאפשר לתובע לתקן -הוא לקבל את הטענות שבעל

 .שני או לבטל את התביעהתביעתו ולשולחו לצד ה-את כתב

 .הדין והעדים יירשמו בפרוטוקול-מהלך הדיון ודברי בעלי (1) .וס

הדין או בידי דיין או בדרך אחרת שיקבע -רישום הפרוטוקול ייעשה בידי סופר בית (2)

 בירור הופעה

הדין -נוכחות בעלי
 אישית

דין -הופעת בעל-אי
 אישית

 סדר הדיון

הדין -שמיעת בעלי
 עצמם

 תחובת תשובות כנו

 התערבות המורשה

 דין-חקירת בעל

טענות ושאלות 
 נוספות

 התאמה בטענות-אי

 פרוטוקול
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 .בין בידי רושם או קצרן ובין באמצעות מכשיר הקלטה או באמצעים אחרים, בית הדין

רוטוקול יסומן כל במהלך רישום הפ. הדין והעדים-דברי בעלי בפרוטוקול יירשמו (3)
 .ידם במספר סידורי ויצורף לתיק-מסמך המוגש על

הדין האחרים -ולאחר שניתנה הזדמנות לבעלי, יןד-לפי בקשת בעל –הדין רשאי -בית (6)
-ידי בית-הפרוטוקול המתוקן ייחתם על. לתקן רישום בפרוטוקול –להשמיע את דבריהם 

 .או סופר הדייניםהדין 

בקשה לתיקון הפרוטוקול יכול שתהא מוגשת בישיבה הסמוכה לישיבה שבה נרשם  (5)
הכול לפי המוקדם  –יום מהישיבה הנזכרת  37הפרוטוקול שאותו מבקשים לתקן או תוך 

 .דעתו-בוע תאריך מאוחר יותר לפי שיקולהדין רשאי לק-בית. יותר

אם הוא , לאחר שמיעת עיקרי טענות הצדדים, הדיוןהדין רשאי בכל שלב משלבי -בית .זס
לדרוש מכל אחד מהצדדים להגיש לו הרצאה מפורטת בכתב  –רואה צורך או תועלת בדבר 

 .ולהמציא העתק ממנה לצד שכנגד

, כגון מחלה, הדין עצמו ויש סיבה מספקת-הדין צורך לשמוע את דברי בעל-ראה בית .חס
הדין לשגר סופרי דיינים או -רשאי בית –ין מלהופיע המונעת את בעל הד, מאסר וכדומה

. הדין-יחתימו עליהם את בעל, ואם אפשר, דבריו וירשמו אותם תאחרים אשר יקבלו א
-הדין יודיע על כך לצד שכנגד כדי שיכול להיות נוכח באותו מעמד ולחקור את בעל-בית

 .הדין

אם הוא רואה שיש מקום לכך לפי  ,הדין-מזמין בית, הדין במהלך המשפט-מת אחד מבעלי .טס
וימשיך בבירור , אם נתמנה אפוטרופוס, את היורשים או את האפוטרופוס, טיב העניין

 .המשפט מהנקודה שעמד בה

הדין להחליט בדבר השימוש בחומר של הליכים אחרים -בכל שלב משלבי הדיון רשאי בית .ע
 .הדין או לאחד מהם-שהיו לבעלי

דין אחר או שבא -דין אחד להרכב בית-מהרכב בית, י שהחל הדיון בואחר, הועבר משפט .עא
לאחר שמיעת דברי הצדדים , הדין בהרכב החדש-יחליט בית –הדין -שינוי בהרכב בית

אם להמשיך את הדיון מאותו השלב שבו נפסק , הדין-פה או בכתב לפי החלטת בית-בעל
. אחד השלבים הקודמיםהדיון בהרכב הקודם או להתחיל את המשפט מהתחלתו או מ

 .הדין הרבני הגדול-הוראה זו תחול גם על העברת משפט מהרכב להרכב בבית

דין להביא עדים או ראיה לדבריו ושאלו אם יש לו עדים או ראיה -הדין על בעל-הטיל בית .בע
אלא אם כן נתן טעם מספיק , הדין מקבל ממנו עדים או ראיה-שוב אין בית, וענה שאין לו

 .הראשוניםלדבריו 

הדין להחליט על -רשאי בית, "אין לי עדים ואין לי ראיה"דין הצהיר -גם לאחר שבעל .גע
בו מחילה והודאה או שאין  העילואם הנדון הוא עניין שלא מ, שמיעת עדות והוכחות

 .דין-להצהרה תוקף של מחילה או הודאת בעל

, ם או לשם המצאת ראיה אחרתדין ארכה לשם הזמנת עדי-הדין שיש לתת לבעל-ראה בית .דע
הדין רשאי לגמור -בית, הדין לא הביא את הראיה-עבר הזמן ובעל. יתן לו ארכה מתאימה

 .את הדיון ולהוציא את הפסק בלעדיה

ואם , הדין את הצדדים אם יש להם עוד טענות וראיות-עם גמר הטענות והראיות ישאל בית .הע
והדבר יירשם , עת טענות וראיותישמ הדין כי בכך נגמרה-ע ביתייוד –אין להם 
 .בפרוטוקול

אלא אם , ה או בכתבפ-הדין לצדדים לסכם את דבריהם בעל-אחרי הודעה זו יורה בית .וע
 .שאין צורך בכך, בהסכמת הצדדים, הדין-יחליט בית

-לפי ראות, הדין רשאי-בית. ואחריו מסכם הנתבע, ראשון לסיכום הטענות הוא התובע .זע
 .רשות לתובע לענות בנקודה מסוימת או בנקודות מסוימות לסיכום של הנתבעלה, עיניו

 –ידו -תביעה או בקשה שהוגשה על, בכל שלב משלבי הדיון, דין הרוצה לבטל-בעל (1) .חע
 .הדין שלפניו הוגשה התביעה או הבקשה-יגיש בקשה בכתב לכך לבית

הדין אם -יחליט בית –לדין  לפני שהנתבע או המשיב הוזמנו, כאמור, הוגשה בקשה (2)
 .אם לאו, יש להעביר את העתק הבקשה לנתבע או למשיב

ק הבקשה תיועבר הע –אחרי שהנתבע או המשיב הוזמנו לדין , כאמור, הוגשה בקשה (3)
 .לנתבע או למשיב

הרצאת דברים 
 בכתב

 דין -שמיעת בעל
ידי סופרי -על

 הדיינים

 דין נפטר-כשבעל

שימוש בהליכים 
 אחרים

משפט שהועבר 
מהרכב אחר ושינוי 

 בהרכב

 "אין לי עדים"

 עת עדים שמי
 מכן-לאחר

 ארכה להבאת עדים

הודעה על סיום 
 טענות וראיות

 סיכומים

 סדר הסיכומים

 תביעהביטול 
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עשר יום מהיום שהעתק -הנתבע או המשיב רשאים להשיב בכתב לבקשה תוך חמישה (6)
 .נמסר לו

 .אם לאו, פה בעניין הבקשה-הדין גם בעל-ין יחליט אם לשמוע את בעליהד-בית (5)

-דעתו של בית-או לדחותה מסורה לשיקול, כאמור, ההחלטה אם לקבל את הבקשה (4)
 .הדין

וצאות אשר נגרמו עקב ההדין גם בדבר ה-בקשה יחליט ביתהבהחליטו בעניין  (6)
 .לביטולה –ועקב הבקשה , התביעה או הבקשה

לפסוק בהתאם לחומר  ןהדי-רשאי בית, הדין שלא להיעתר לבקשה-יט ביתהחל (6)
 .דיוןהשבתיק או לתת הוראה אחרת בדבר המשך 

, הדין במשך שישה חודשים רצופים-תובע שהזניח תביעתו ולא פנה בעניין אל בית (1) .טע
הדין להחליט על ביטול התביעה לאחר שניתנה הודעה לצדדים וניתנה להם -רשאי בית

 .הזדמנות לנמק מדוע לא תימחק התביעה

אם ראה צורך , הדין רשאי להחליט על ביטול התביעה גם ללא הזמנת הצדדים-בית (2)
 .בכך

 עדות: זפרק 

 .דין-מזמינים אותם כדרך שמזמינים בעלי, הדין לשמוע עדים-החליט בית .פ

 .הדין-מבית לאחר שקיבל רשות, הדין-כל צד רשאי להביא בעצמו את עדיו לבית .פא

 .בטלה-הדין יידרש להבטיח את הוצאותיו ודמי-ידי בית-צד המבקש להזמין עד על (1) .בפ

כן יוחלט אז מי . הדין בתום עדותם-ידי בית-שיעור הוצאות עד או מומחה ייקבע על (2)
 .ישא בהוצאות

, הוכחותכים ולהזמין כל אדם או לדרוש המצאת מסמ, לפי שיקול דעתו, הדין רשאי-בית .גפ
 .אם ראה צורך בכך

 –לפי העניין , וכן יוחלט מי ישא בהם .הדין-יקבעו על ידי בית, כאמור, הוצאות עד שהוזמן
 .המדינה או מי מהצדדים-אוצר

הדין את העד כדין וכחוק שיגיד את האמת ושלא יכבוש -לפני קבלת העדות יזהיר בית .דפ
 .עדותו

פרטיו האישיים ואם הוזהר וכן ירשום את כל דברי סופר הדיינים ירשום את שם העד ו .הפ
 .העדות

-הדין ובפני בעלי-בפני בית, כל אחד שלא בפני הבא אחריו, פה-עדים מעידים בעל (1) .ופ
-דין ובא-הדין רשאי להחליט לשמוע עדות שלא בפני בעל-אולם בית; כוחם-הדין ובאי

 .אם ראה סיבה מספקת לכך לפי הדין, כוחו

ובהחלטה , כוחו תירשם בפרוטוקול-דין ובא-ל שמיעת עדות שלא בפני בעלהחלטה ע (2)
 .תנומק הסיבה לכך

הדין על דבר קבלת העדות -יחליט בית, אם לפי הדין אפשר לקבל עדות מסוימת בכתב .זפ
 .בכתב ועל דרך קבלתה

החליט . הדין על אופן קבלת העדות-הדין יחליט בית-עד המעיד בלשון שאינה מובנת לבית .חפ
 .הדין את התורגמן ואת שכרו-יקבע בית, פי תורגמן-להדין לקבל עדות ע-בית

כך רשאי לחוקרו הצד שהזמינו ואחריו -אחר. הדין חוקרו-העד מגיד את עדותו ובית (1) .טפ
 .הצד שכנגד

 .רשאי הוא לחקור את העדים לפני החקירה הנגדית, הדין צורך בכך-ראה בית (2)

הדין או לאחד -להוסיף בכל עת שאלות נוספות וכן להרשות לבעליהדין רשאי -בית (3)
 .מהם לעשות כך

-ידי בעלי-הדין רשאי לפסול כל שאלה שהוצגה לעד ואף להפסיק את חקירתו על-בית .צ
הדין חושש שיש בשאלה או בחקירה משום שמא ילמד לשקר או אם נראה -אם בית, הדין
 .בה משום עלבון או הפחדה הדין כי השאלה היא מיותרת או שיש-לבית

אשר בחתימתו שהעדות יהדין -ובית, לאחר קבלת העדות יחתום העד על הפרוטוקול .צא
 .נתקבלה בפניו

 הזנחת תביעה

 הזמנת עדים

 הבאת עדים

 הבטחת הוצאות

 הזמנה ביוזמת 
 הדין-בית

 אזהרה לעדים

 רישום העדות

 עדות בפני מי

 עדות בכתב

עדות באמצעות 
 תורגמן

 חקירת עדים

 פסילת שאלות

 אישור גביית העדות
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הדין שיש סיבה מספקת המונעת את העד מלהופיע בפניו ויש גם סיבה -ראה בית (1) .בצ
שלוח אליו הדין להחליט ל-יכול בית, הדין ללכת אל העד לגביית עדותו-המונעת מבית

-לאחר שהוזמנו הצדדים ובאי, סופרי דיינים או אחרים והם יגבו את עדותו כאמור לעיל
גובי העדות יחתימו את העד על עדותו ויאשרו בחתימתם כי . והם רשאים לחוקרו, כוחם

מהלך גביית . יציינו את סיבת הדבר, במקרה שהעד לא חתם. העדות נתקבלה בפניהם
 .העדות יירשם

סופרי הדיינים יפעלו בגביית העדות וחקירת העד בהתאם , (1)ק "ף האמור בסא-על (2)
 .הדין-להנחיות הכלליות של בית

-רשאי בית, הופעת העד בשלב מאוחר יותר-במקרים של עיגון או שקיים חשש לאי (3)
 .הדין לשמוע את העדות לפני שמיעת טענותיהם של הצדדים

הדין להחליט שעדותו -רשאי בית, הדין הדן בעניין-עד שאינו גר בשטח שיפוטו של בית .גצ
דן מעביר את העניין שעליו ההדין -בית. הדין שבאיזור שיפוטו גר העד-ידי בית-תיגבה על

 .הדין הגובה את העדות-לגבות את העדות לבית

הדין את תאריך שמיעת העדות וגובה את העדות -הדין הגובה את העדות מודיע לבעלי-בית .דצ
 .הדין הדן-סדר גביית עדות בביתבהתאם ל

הדין הגובה את העדות את הפרוטוקול עצמו או העתק -אחרי גביית העדות מעביר בית .הצ
 .הדין הדן-לבית, ידו-ממנו חתום על

 .הדין מי יגבה את העדות וסדרי גבייתה-יקבע בית, לארץ-אם יש צורך לגבות עדות בחוץ .וצ
 שבועה: חפרק 

לא . הדין לחזור מעניין השבועה-הדין תחילה בבעלי-מפציר בית, הישבעדין ל-חויב בעל .זצ
מזהיר את החייב , הדין את השבועה בכתב בלשון המובנת לנשבע-מנסח בית –חזרו בהם 

 .שלא יגרום לשבועת שקר –המשביע  תוא, בשבועה שלא יישבע לשקר

פיע אותו צד לאחר אלא שאם לא הו, הדין ובפני הצד שכנגד-השבועה היא בפני בית .חצ
 .יכולה השבועה להיות שלא בפניו, שהוזמן או הודע כדין

הדין מחליט שיש להשביעו -ובית, הדין-אם החייב שבועה אינו גר בשטר שיפוטו של בית .טצ
וזה , הדין של אותו המקום-הריהו שולח את נוסח השבועה לבית –במקום שבו הוא גר 

-שולח את הפרוטוקול של השבועה חתום בידי ביתמשביע את החייב ו, מזמין את הצדדים
 .הדין הדן בעניין-הדין אל בית

 דין או עדים-הופעת בעלי-אי: טפרק 

-רשאי בית, הדין לישיבה שנקבעה לבירור המשפט והם הוזמנו כדין-ילא הופיעו בעל (1) .ק
תנה התביעה תימחק לאחר שני. הדין לדחות את הדיון בלי תאריך או למחוק את התביעה

 .לצדדים הודעה על כך וניתנה להם אפשרות להגיב בכתב

הדין בכתב -תוך שלושים יום לא פנה אחד מבעליו ,הדין את התביעה-לא מחק בית (2)
הדין להורות על מחיקת התביעה לאחר -רשאי בית –הדין בדבר המשכת המשפט -לבית

 .שניתנה לצדדים הזדמנות להגיב בכתב

 ,(2)ק "ובס( 1)ק "במקרים האמורים בס, על מחיקת התביעה הדין רשאי להחליט-בית (3)
 .אם ראה צורך בכך, מיעת טענותיהםגם ללא הודעה לצדדים וללא ש

הדין להחליט על בירור -רשאי בית –והוא הוזמן כדין , הופיע התובע ולא הופיע הנתבע .קא
לדחות את דין או -שלא בפני הנתבע ולתת פסק, כולל שמיעת עדות וראיות, התביעה

 .הישיבה לתאריך אחר

הדין את התביעה לדרישת -ימחוק בית –והוא הוזמן כדין , הופיע הנתבע ולא הופיע התובע .בק
ואז יידחה , הדין מוצא שלפי הנסיבות אין למחוק את התביעה-אלא אם כן בית, הנתבע

 .הדיון ללא קביעת תאריך

אם  –הדין ויחליט -ידון בית, ים הקודמיםכאמור בסעיפ, דין-הופעת בעל-בכל מקרה של אי .גק
 .ההופעה-בדבר ההוצאות שנגרמו עקב אי –יידרש לכך 

מי שהוזמן להשיב על תביעה שהוגשה נגדו או לטעון לתביעה שהגיש או שהוזמן להעיד  .דק
-ילחוק בת 6יחולו לגביו הוראות סעיף , ולא התייצב נצטווה להמציא מסמך ולא המציאו

 .1654-ז"התשט, (כפיית ציות)דין דתיים 

-תעביר המזכירות העתק מהם לבעל –דין -שלא בפני בעל, החלטה או צו, דין-ניתנו פסק .הק

ידי -גביית עדות על
 סופרי הדיינים

ידי -גביית עדות על
 דין אחר-בית

 סדר גביית העדות

 העברת הפרוטוקול

 גביית עדות 
 לארץ-בחוץ

 סדר השבעת 
 דין-בעל

 שבועה בפני מי

 ידי -השבעה על
 דין אחר-בית

 הופעת -אי
 הדין-בעלי

 עבהופעת הנת-אי

 הופעת התובע-אי

 הוצאות עקב 
 הופעה-אי

 התייצבות-אי

 העברת העתק 
 דיןה-פסק
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 .ניתנוהם דין שבהיעדרו 
 מניעה זמני-עיקול וצו, עיכוב: יפרק 

הוגשה בקשה לעכב יציאת אדם מן הארץ מתוך טענת חשש עיגון או לשם הבטחת  (1) .וק
הדין לדון בבקשה גם -רשאי בית, דין-ות שהוגשה עליהן תביעה או זכויות לפי פסקזכוי

 .הדין רואה כי נסיבות המקרה מצדיקות זאת-אם בית, שלא בפני הנתבע

גם , הדין רשאי לדון בבקשה לעיכוב יציאת אדם מהארץ מתוך טענת חשש עיגון-בית (2)
הדין שמטרת הבקשה היא -ביתאם נראה ל, ידי בעל הדין-אם הבקשה הוגשה שלא על

 .למנוע עיגון

תוקפו של צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן במעמד צד אחד יהיה לתקופה של  (1) (א) .זק
המבקש חייב להודיע לצד שנגדו הוצא הצו על הוצאת הצו תוך ארבעה . שלושים יום

ני הדין אישור שהצו נמסר לצד הש-על המבקש להמציא לבית. ימים מיום שהצו ניתן
הדין אם לא -תאו אישור על תחליף מסירה או להמציא נימוק להנחת דעתו של בי

 .היתה מסירה

הדין רשאי להתנות מתן צו במעמד צד אחד במתן ערבות מטעם המבקש או -בית (2)
 .ערבות צד שלישי או שניהם גם יחד

הדין בהתנגדות תוך -ידון בית, הוגשה התנגדות לצו שניתן במעמד צד אחד (3)
, כל עוד לא ניתנה החלטה. ההחלטה תינתן תוך שלושה ימים מיום הדיון. בעה ימיםש

 .יעמוד הצו בעינו

הדין לדון -אלא אם החליט בית, ד שני הצדדיםהדיון בהתנגדות יהיה במעמ (6)
 .בבקשה שלא במעמד הצדדים

 .הדיון בהתנגדות יכול שיהיה בהרכב שונה מזה שנתן את הצו (5)

, (1)ק "נגדות תוך שלושים יום ומילא המבקש אחר האמור בסלא הוגשה הת (4)
הדין ידון בבקשה בתאריך מוקדם במעמד שני -ובית, יוארך הצו לתקופה של שנה

רי או בתיק קהדיון בבקשה יכול שיתקיים במועד שנקבע לדיון בתיק העי. הצדדים
 .אחר של הצדדים

המעבר של -דרכונו או תעודתהורות על הפקדת ל, נוסף על הצו, הדין רשאי-בית (6)
 .המעוכב וכן להתנות תנאים ליציאתו מן הארץ

, כאשר הוא רואה צורך בכך, הדין-בכל צו לעיכוב יציאת אדם מהארץ רשאי בית (6)
את , גם שלא במעמדם, להאריך, הדין-ידי אחד מבעלי-לא נתבקש לכך עלגם אם 

הוארך לפי סעיף קטן זה צו ש. שלא תעלה על שנה, לתקופה נוספת, עיכוב היציאה
 .כאמור, ניתן להארכות נוספות

, מטעמים שיירשמו, הדין רשאי לסטות מן ההוראות דלעיל או מחלק מהן-בית (6)
 (.3)ק "כאמור בס, ובלבד שיקוים דיון תוך שבעה ימים

שני הדין בבקשה במעמד -ידון בית, הוגשה בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ (ב)
. צד אחדכי ידון בבקשה במעמד , מטעמים שיירשמו, הדין-ם החליט ביתאלא א, הצדדים

 .הדין שההחלטה ניתנה בהיעדרו-העתק ההחלטה יישלח לבעל

הדין או להבטחת -להבטחת זכויות בנכסים שלגביהם הוגשה תביעה בבית (א) (1) .חק
ידי הנתבע ול על נכסים או זכויות שבקהדין ליתן צו עי-רשאי בית, דין-זכויות לפי פסק

 .וכן על נכסים או זכויות של הנתבע שבידי צד שלישי

אם ראה , גם שלא במעמד הצדדים, כאמור, הדין רשאי לדון במתן צו-בית (ב)
 .שנסיבות המקרה מצדיקות זאת

הדין רשאי להגביל את תוקפו של צו העיקול בזמן וכן רשאי הוא להתנותו -בית (2)
 .במילוי תנאים שייראו לו

 .הדין תודיע לצדדים הנוגעים בדבר את דבר הטלת העיקול-ירות ביתמזכ (3)

בשינויים , מניעה זמני במעמד צד אחד יהיה לפי ההוראות של תקנה קז-דיון בבקשה לצו .טק
 .המחויבים

 פסק, החלטה, פשר: יאפרק 

אם לא הוגש , הדין את הפשר לכל פרטיו-מכתיב בית, באו הצדדים לידי הסכם של פשרה .קי
ואם ראה צורך בכך , הדין מקריא את הפשר בפני הצדדים-בית. הדין עצמם-ידי בעלי-על

עיכוב יציאה שלא 
 דין-בפני בעל

ם תנאי, תוקף הצו
 וסדרי דין

 עיקול נכסים

 מניעה זמני-צו

 דין -פשרה ופסק
 פיה-על
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 .אם יש צורך לפי הדין בקניין, ים קנייןלמחתים את הצדדים עליו ומקב

ובאישורו מקבל , ככל שניתן לאשרו לפי הדין, כולו או חלקו, הדין מאשר את הפשר-בית
 .דין-תוקף של פסק, כולו או חלקו, הפשר

ניתנו ההחלטה או . ידי כל הדיינים שישבו בדין-דין ייחתמו על-כל החלטה וכל פסק (1) .יאק
 .יצוין הדבר בהחלטה או בפסק, הדין ברוב דעות-פסק

 .ידי דיין אחד-החלטה המתייחסת לסדרי הדיון תיחתם על (2)

ידי -על, כאמור בתקנה קיא, דין כל עוד לא נכתבו ונחתמו-אין תוקף להחלטה או לפסק .בקי
 .הדין-בית

דין או החלטה תוך -לא ניתנו פסק. הדין צריך להוציא את הפסק מיד כשנתברר לו הדין-בית .גקי
-הדין הגדול או למי שהוסמך לכך על-ידווח על כך לנשיא בית, שישים יום מתום ההליכים

 .ידו

ת כתובה צריכה להיו, שניתנה תוך מהלך המשפט, למעט החלטה דיונית, כל החלטה .דקי
-הדין יכול לדחות את מתן נימוקי ההחלטה לתאריך אחר או לפסק-אולם בית; ומנומקת

 .מלבד במקרים שלגביהם יש הוראה אחרת בתקנות אלו, הדין הסופי

 גם, מלבד ההחלטה בנושא המשפט, דין צריך להכיל-כל פסק .טוק

 .סיכום תמציתי של טענות הצדדים (א)

 .קביעת העובדות החשובות (ב)

 .נימוקי ההחלטה (ג)

מבלי , הדין להוציא פסק-רשאי בית, בהסכמת שני הצדדים ואחרי שוויתרו על זכות ערעור .טזק
 .לפרש מאיזה טעם דן

וכן , דין על מסירת דבר בעין צריך לתאר ולסמן את הדבר בפרוטרוט ככל האפשר-כל פסק .זקי
החייב יהיה צריך לשלם לזוכה את סך הכסף ש, הדין רואה צורך בכך-אם בית, גם לקבוע

 .אם לא ימסור לו את הדבר, בדין

, דין-הוראה זו לא תחול על פסקי. הדין-הדין יודיע לצדדים על מועד מתן פסק-בית (1) .חקי
 .החלטות או צווים הניתנים במעמד צד אחד

ותאריך זה צריך להירשם , הדין-תאריך ההחלטה או הפסק הוא יום הכרזתם בבית (2)
 .טה או בפסקבהחל

הדין או אחד מהם אם הודע להם -דין גם שלא בפני בעלי-הדין רשאי להכריז פסק-בית (3)
 .על המועד

 .ניתן לביצוע מיד עם הכרזתו, דין שניתן שלא בפני הצד-לרבות פסק, דין-כל פסק (6)

תודיע לו מזכירות , הדין-דין הודעה מראש על המועד שבו יינתן פסק-לא קיבל בעל (5)
 .הדין ניתן ונמצא בתיק-הדין בכתב כי פסק-תבי

 .הדין לצד שכנגד העתק מאושר מהפסק-לדרישת כל צד שהוא תשלח מזכירות בית (4)

 .הדין יירשם בפני מי הוא הודע או אם ניתן שלא במעמד הצדדים-בפסק (6)
 הוצאות ושכר טרחתו של המורשה: יבפרק 

הוצאות , הוצאות המשפט כוללות אגרות. פטהדין מוסמך לפסוק הוצאות המש-בית (1) .טקי
 .הדין-שכר טרחתו של המורשה וכל הוצאה אחרת שתיראה לבית, תרגום, העדים

דין או החלטה הגומרת את הדיון צריכים להכיל החלטה על מי חלות הוצאות -כל פסק (2)
 .המשפט

 דין שניתן במעמד צד אחד-פסק: יגפרק 

 .הדין להגיש בקשה לביטולו או לשינויו-רשאי בעל, דין במעמד צד אחד-ניתן פסק .כק

, הדין-הדין העתק מפסק-בקשה לביטול יש להגיש תוך שלושים יום מהיום שנמסר לבעל .קכא
 .אולם רשאי הוא להגיש את הבקשה גם לפני שנמסר לו העתק הפסק

 .עם העתק לצד שכנגד, בקשה לביטול תוגש בכתב .קכב

 .אלא שהמבקש טוען ראשון, ל תביעהסדרי הדיון הם כמו בכ .קכג

ידי -הדין שהוגשה בקשה לביטולו עומד בתוקפו וניתן לביצוע כל עוד לא בוטל על-פסק .קכד
 .הדין או עוכב ביצועו-בית

 הדין-חתימת בית

 העדר תוקף

השהיית מתן -אי
 דין-פסק

 הנמקת החלטות

 דין-תוכן פסק

 ויתור על נימוקים

דין על מסירת -פסק
 דבר בעין

דין -הודעת פסק
 ותוקפו לביצוע

 הוצאות המשפט

 דין-התנגדות לפסק

 המועד הגש

 דרך הגשה

 סדרי הדיון בה

 הדין-ביצוע פסק
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הדין אם נתבקש לכך ורשאי -הדין לעכב את ביצוע פסק-רשאי בית, הוגשה בקשה לביטול .קכה
 .חדהוא להחליט על עיכוב ביצוע במעמד צד א

 הדין בבקשה-לא ידון בית, כאמור בתקנה קכא, לא הוגשה בקשה לביטול בתוך התקופה .קכו
 .אלא רק בדרך סתירת הדין ודיון מחדש כפי שנקבע בפרק הבא, הדין-לביטול פסק

דין -הדין או יבטלו ויוציא פסק-הדין את פסק-יאשר בית, כאמור בפרק זה, אחרי הבירור .קכז
 .חדש

 ת הדין ודיון מחדשסתיר: ידפרק 

-ובמקרה זה רשאי בית, יזמין את הצדדים לבירור נוסף, דינו-הדין שטעה בפסק-חושש בית .קכח
 .הדין עד לבירור-הדין לעכב את ביצוע פסק

 תיינו על סמך טענונהדין שדן בע-דין זכאי בכל זמן לבקש דיון מחדש מבית-בעל (1) .קכט
 .ועות לו בדיון הקודםעובדתיות או ראיות חדשות שלא היו יד

המבקש יגיש בקשה בכתב ויפרט בה את הטענות או הראיות החדשות ואת הסיבה  (2)
 .למה לא הביא אותן בדיון הקודם

הדין ידון בבקשה מבלי לשמוע שום צד ויחליט אם יש לדחות את הבקשה או -בית (1) .קל
 .שיש להזמין את הצדדים לדיון בבקשה

הדין לעכב את -רשאי בית, להזמין את הצדדים לדיון בבקשה הדין שיש-החליט בית (2)
 .הדין עד לבירור-ביצוע פסק

דין -הדין או יבטלו ויוציא פסק-הדין את פסק-יאשר בית, בפרק זה, כאמור ,אחרי הבירור .קלא
 .חדש

 ערעור: טופרק 

יינתן עוד  דין אזורי הגומרת את הדיון באופן שלא-דין וכל החלטה של בית-כל פסק (1) .קלב
 .הדין הגדול-ניתנים לערעור לבית, דין-פסק

-אלא לאחר קבלת רשות לערער מבית, ביניים אין ערעור-דין זמני או החלטת-על פסק (2)
 .הדין הגדול

להרשות ערעור גם מסיבות שאינן מנויות , בנסיבות מיוחדות, הדין הגדול רשאי-בית (3)
 .כאן

נימוקי , הדין או ההחלטה נשוא הערעור-העתק פסק הבקשה לרשות לערער תכלול (1) .קלג
 .הדין הסופי-הערעור ונימוקים למה לא יישמע הערעור לאחר מתן פסק

הדין או ההחלטה נשוא -היא עשרה ימים מיום מתן פסק, כאמור, תקופת הגשת בקשה (2)
 ,הדין או ההחלטה-הדין הודעה מראש על המועד שבו יינתנו פסק-לא קיבל בעל .הערעור

 .הדין או ההחלטה ניתנו-ימים מהיום שבו הודע לו כי פסק תהיה התקופה עשרה

, הקדמת מועד דיון ודחייתו, הארכת מועד להגשת ערעור, על בקשות לרשות ערעור (3)
הדין הרבני הגדול -הדין הרבני הגדול או אחד מדייני בית-הדין או נשיא בית-יחליט בית

 .לא שמיעת הצדדיםל, פי החומר שבכתב-על, שהוסמך לכך

והודעה על , ערעור-הבקשה האמורה כתב שתשמ, כאמור, הוחלט לתת רשות ערעור (6)
 .כך תימסר לצדדים

תוך שבועיים מיום מסירת ההודעה למבקש עליו להשלים את כל הדרוש להגשת  (5)
 .כאמור להלן, ערעור

שת הערעור בהפקדת להתנות את הג, דעתו-לפי שיקול, הדין הרבני הגדול רשאי-בית .קלד
 .ערבויות מתאימות

 :אין ערעור אלא על יסוד הנימוקים דלהלן .הקל

 .טעות בהלכה (א)

 .הדעת או בקביעת העובדות-טעות הנראית לעין בשיקול (ב)

 .פגם בניהול הדיון באופן המשפיע על תוצאות הדיון (ג)

ו עובדות אשר פי הוכחות א-עלאין ערעור על יסוד נסיבות שנתעוררו אחרי סיום הדיון או  .וקל
 .הדין הפוסק-לא הובאו בפני בית

הבוררות ששני -ן לערעור אם צוין בשטרתבוררות אינו ני-דין שניתן על סמך שטר-פסק .זקל
הדין כי הם מוותרים על -הצדדים מוותרים על זכות הערעור או שהצדדים הצהירו בפני בית

 עיכוב הביצוע

 עבר המועד

הדין או -אישור פסק
 ביטולו

דיון מחדש ביוזמת 
 הדין-בית

דיון מחדש לבקשת 
 דין-בעל

 הדיון בבקשה

 הדין-פסק

דין -ערעור על פסק
 והחלטה

 ערעור ברשות

 תנאים לערעור

 נימוקי ערעור

חומר שלא היה לפני 
 הדין הפוסק-תבי

ויתור על זכות 
 ערעור
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 .כל הוא לערער אלא אם כן ערער הצד שכנגדלא יו, כאמור, הצהיר צד אחד. זכות הערעור

 .הדין-דין היא שלושים יום מיום מתן פסק-תקופת הערעור לכל בעל (1) .חקל

תקופת הערעור לכל , הדין-דין הודעה מראש על המועד שבו יינתן פסק-לא קיבל בעל (2)
 .הדין ניתן-דין היא שלושים יום מהיום שבו הודע לו כי פסק-בעל

הדין הגדול להחליט על קבלת ערעור שהוגש אחרי התקופה -שאי ביתרת מיוחדות בנסיבו .טקל
 .הדין האפשרות להביע את דעתם על כך-לאחר שניתנה לכל בעלי, האמורה

הדין האזורי שדן או למזכירות -ערעור למזכירות בית-ידי מסירת כתב-הערעור יוגש על .קמ
 .הדין הרבני הגדול-בית

 לול אתערעור יכ-כל כתב .קמא

 .מספר זהותו מספר הטלפון שלו, שם המערער ומענו (א)

 .אם ניתן לבררם –לו שמספר זהותו ומספר הטלפון , שם המשיב ומענו (ב)

 .הדין או ההחלטה נשוא הערעור-הדין שהוציא את פסק-ציון בית (ג)

 .תאריך נתינתו או מסירתו (ד)

 .נימוקי הערעור (ה)

 .עתירת המערער (ו)

גם טרם , הדין הרבני הגדול-רשאי בית, דין שניתן ללא נימוקים-ערעור על פסק הוגש .בקמ
וכן ; הדין האזורי לתת נימוקים בתוך זמן שיורה-להורות לבית, התחלת הדיון בערעור

רשאים לוותר , בהסכמה, הצדדים. הדין עד למתן הנימוקים-רשאי הוא לעכב ביצוע פסק
 .על מתן נימוקים

ומספר נוסף של העתקים כמספר , הדין-ר יוגש בארבעה העתקים עבור ביתערעו-כתב (1) .גקמ
 .המשיבים

, הדין או ההחלטה נשוא הערעור-הערעור יש לצרף ארבעה העתקים מפסק-לכתב (2)
 .הדין-ידי מזכירות בית-שאחד מהם יאושר על

ל משיב כ. הערעור ונספחיו למשיבים-הדין הרבני הגדול תשלח העתק כתב-מזכירות בית .דקמ
 .הערעור-עשר יום מהיום שנמסר לו כתב-רשאי להגיש תשובה לערעור תוך חמישה

-עשר יום מהיום שקיבל את העתק כתב-נגד תוך חמישה-המשיב רשאי להגיש ערעור (1) .הקמ
 .נגד רק בהתאם לאמור בתקנה קלט-לאחר מועד זה ניתן להגיש ערעור. הערעור

פרט להגשת , נגד-בי ערעור יחולו גם על ערעורכל ההוראות הקבועות בפרק זה לג (2)
 .הדין שמערערים עליו-העתקים מפסק

אלא אם יש הוראה כזאת , אין הערעור מעכב את ביצוע הפסק אשר מערערים עליו (1) .וקמ
 .הדין הפוסק-בגוף הפסק או אם החליט על כך בית

לטתו תוך שלושה דין הפוסק שלא לעכב את הביצוע או שלא נתן את הח-החליט בית (2)
הדין -והדבר הוכח להנחת דעתו של נשיא בית, ימים ממועד הגשת הבקשה לעיכוב הביצוע

 .הדין הגדול-רשאי החייב לפנות בבקשה לעיכוב הביצוע לבית –הרבני הגדול 

לרבות מתן , הדין המחליט על עיכוב ביצוע רשאי להתנותו במילוי תנאים-בית (3)
 .בידי מבקש העיכו-ערבויות על

הדין רשאי -בית. בתאריך שנקבע לדיון ישמיע המערער  את טענותיו לביסוס הערעור (1) .זקמ
 .בלא שהמשיב יידרש להשיב עליו, לדחות את הערעור מיידית

 .ינהגו כאמור בתקנה קנ, הדין את הערעור מיד-לא דחה בית

אם , לבדהדין הרבני הגדול רשאי להכריע בערעור על סמך החומר שבתיק ב-בית (2)
החליט הדין ל-אולם גם במקרה זה רשאי בית. לכךהביעו כל הצדדים לערעור את הסכמתם 

 .הדין-בכל עת שיש לשמוע את בעלי

הדין לסכם את טענותיהם בכתב על הפרשה כולה או על -הדין רשאי להורות לבעלי-בית .קמח
בין שהתחילו , ומןפה ובין במק-בין נוסף על טענות שבעל, הדין-שאלה מסוימת שקבע בית

 .כן-פה ובין לפני-בטענות שבעל

הדין עצמו -רך בשמיעת בעלובערעור רשאי מורשה לטעון במקומו של מרשהו ואין צ .טקמ
 .הדין אחרת-אלא אם כן הורה בית, הדין-ובנוכחותו בבית

 מועד הגשת ערעור

ארכה להגשת 
 ערעור

 דרך הגשת ערעור

 הערעור-כתב

 דין-הנמקת פסק

 העתקים

 תשובה לערעור

 נגד-ערעור

הדין -ביצוע פסק
 ועיכובו

הדין -שמיעת בעלי
 בערעור

 סיכומים בכתב

 שמיעת מורשה
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-לפי ראות, הדין רשאי-בית. כן את המשיב-הדין ישמע תחילה את המערער ואחרי-בית .קנ
 .להרשות למערער לענות בנקודה מסוימות או בנקודות מסוימות על דברי המשיב, ועיני

-רשאי בית, לא הופיעו הצדדים לישיבה שנקבעה לבירור הערעור לאחר שהוזמנו כדין (1) .קנא
 .לדחות את הדיון ליום אחר או למחוק את הערעור, עיניו-לפי ראות, הדין

ולא התברר שהיעדרו בא , אחר שהוזמן כדיןל, הופיע המערער ולא הופיע המשיב (2)
יב או לברר את הערעור בהעדר המש, עיניו-לפי ראות, הדין-רשאי בית –מסיבה מספקת 

 .לדחות את הדיון ליום אחר

ולא התברר שהיעדרו בא , לאחר שהוזמן כדין, הופיע המשיב ולא הופיע המערער (3)
לדחות את הדיון ליום אחר או לברר , עיניו-לפי ראות, הדין-רשאי בית –מסיבה מספקת 

 .את הערעור בהעדר המערער או למחוק את הערעור

הדין הרבני -אם כן החליט ביתאלא , הדין הגדול עדויות או הוכחות-אין להביא לפני בית .בקנ
 .הגדול על כך בגלל סיבות מיוחדות

, לבטלו, הדין-פסקרשאי הוא לשנות את . הדין רשאי לדחות את הערעור או לקבלו-בית .גקנ
דין בהרכב -הדין שדן או לאותו בית-להחזיר את העניין לבית, להוציא פסק אחר במקומו

לשם דיון מחדש או לשם בירור נוסף או לשם קבלת ראיות , דין אזורי אחר-אחר או לבית
 .הדין-או להשלמת נימוקי פסק

 סידור גט: טזפרק 

דין -יתקיים דיון כמו במשפט רגיל ויינתן פסק ,הזוג-אף בהסכמת בני, בבקשה לגירושין .דקנ
 .הדין לסדר את הגט בלי דיון מוקדם-מרע רשאי בית-אך במקום של שכיב .לגירושין

הדין את נסיבות המקרה וידרוש הוכחות כפי -יברר בית, כאמור בסעיף הקודם, בדיון .הקנ
 .שימצא לנכון

אלא אם כן החליט לפטור את שניהם או , דיןה-הזוג להופיע אישית לדיון בפני בית-על בני .וקנ
 .אחד מהם מהופעה אישית

שמות , לרבות שמותיהם הקודמים, הזוג-בקשה לגירושין בהסכמה תכיל שמות בני .זקנ
, תאריך הנישואין ומקומם, מגוריהם האחרון-הזוג ומקום-מקומות הלידה של בני, ההורים

אם היו  –זהות ופרטי נישואין קודמים -תמספרי תעוד, גילם ומקום הימצאם ,שמות הילדים
 .כאלה

 .הזוג-גם בהסכמת בני, הדין לגירושין-ן פסקתלא יסודר גט לפני מ .חקנ

-ידי האשה כשבעלה נמצא בחוץ-הוגשה בקשה משותפת או תביעה לגירושין על (1) .טקנ
את הדין את מעמדם האישי ואת העניינים הכרוכים בגירושין ויעביר -יברר בית, לארץ

, כדי להזמין את הבעל, הדין או לרב מוסמך במקום הימצאו של הבעל-העתק הבקשה לבית
עם . למסור לו את העתק הבקשה או התביעה ולשמוע את תשובתו על הבקשה או התביעה

דין או לרב מוסמך את הפרטים הדרושים לסידור גט בין -הדין לאותו בית-זה יעביר בית
 .הזוג-בני

 .ייחשב למסירה כדין, דין והזמנות שנעשה באמצעות דואר רשום-תמשלוח כתבי בי (2)

-ידי הבעל כשאשתו נמצאת בחוץ-הוגשה בקשה משותפת או תביעה לגירושין על (1) .קס
כים בגירושין ויעביר את והדין את מעמדם האישי ואת העניינים הכר-יברר בית, לארץ

, האשה כדי להזמין את האשה הימצאה של מוסמך במקוםדין או לרב -העתק הבקשה לבית
יחד עם זה . ה על הבקשה או התביעהתלמסור לה את העתק הבקשה ולשמוע את תשוב

 .דין או רב מוסמך את הפרטים הדרושים לסידור הגט-הדין מאותו בית-ידרוש בית

 .ייחשב למסירה כדין, דין והזמנות שנעשה באמצעות דואר רשום-משלוח כתבי בית (2)

הדין להחליט על -הכלל רשאי בית-מן-רק במקרים יוצאים. הדין-גט ייעשה בבית כל סידור .קסא
 .מקום אחר לסידור הגט

העתק יימסר לכל אחד . על הגירושין" דין-מעשה בית"הדין -אחרי הגירושין יוציא בית .קסב
 .מהצדדים

 .נמסר הגט הדין שבפניו-ידי בית-על" דין-מעשה בית"יוצא , נמסר גט שלא במקום כתיבתו .קסג

הדין -יוציא בית, לארץ-אם מסירת הגט התקיימה בחוץ, אף האמור בסעיף הקודם-על .קסד
אחרי שיוכח לו שהגט נמסר , על הגירושין" דין-מעשה בית", שלפניו נכתב הגט, בארץ

 .כדין

 סדר שמיעת הערעור

 הופעת -אי
 יןדה-בעלי

הבאת עדים 
 והוכחות

 הדין-פסק

 גירושין בהסכמה

 דיון בעניין גירושין

הדין -הופעת בעלי
 אישית

 תוכן הבקשה

 מועד לסידור הגט

בקשה לגירושין 
 כשהבעל 

 לארץ-בחוץ

בקשה לגירושין 
 כשהאשה 

 לארץ-בחוץ

 מקום סידור הגט

 "דין-מעשה בית"

נמסר שלא במקום 
 כתיבתו

 ץלאר-נמסר בחוץ
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גם במקרה של . על גירושין אלא לאחר שהגט נמסר כדין" הדין-מעשה בית"אין מוציאין  .קסה
 .אלא לאחר שהגט הגיע לידי האשה" דין-מעשה בית"יכוי אין מוציאין ז-גט

 אישור נישואין וגירושין: יזפרק 

נישואין מרב מורשה לרישום -בבקשה לאישור נישואין שאין בידי המבקש אותם תעודת .קסו
יפרט המבקש את שם הרב מסדר , לארץ-נישואין או בבקשה לאישור נישואין שנערכו בחוץ

מקום , שמות הוריהם, מגוריהם-הזוג ומקום-שמות בני, שמות העדים, קידושיןהחופה וה
על . זוג קודמים-שמות הילדים שנולדו מנישואין אלו וגילם ושמות בני, הנישואין ותאריכם

 .המבקש לצרף את כל המסמכים שברשותו הנוגעים לבקשה

רבניים בישראל או הדין ה-יתבבקשה לאישור גירושין שנערכו שלא במסגרת ב (1) .קסז
יפרט המבקש את שמות הרב או הרבנים , לארץ-קשה לאישור גירושין שנערכו בחוץבב

המגורים המשותף -מקום, הזוג לשעבר-שם הוריו של בן, שם הוריו, שמו, מסדרי הגט
על המבקש לצרף . זוג קודמים-ושמות בני ותאריכיהםמקום הנישואין והגירושין , האחרון

 .רשותו הנוגעים לבקשהאת כל המסמכים שב

שאי הדין הרבני הגדול ר-נשיא בית. הדין הרבני הגדול-הבקשה תועבר לדיון בבית (2)
 .דין רבני אזורי-להעביר את הדיון בבקשה לבית

והבקשה תפורסם בעיתון יומי לפחות שבועיים , לדיון בבקשה לפי פרק זה יוזמן הצד השני .חקס
בעניין גם מבלי שיוזמן הצד השני וכן לפטור את המבקש הדין רשאי לדון -בית. לפני הדיון

 .מחובת הפרסום את הנסיבות מצדיקות זאת
 חליצה: יחפרק 

תאריך , שם בעלה המנוח, שמות הוריה, בבקשה לסידור חליצה תפרט המבקשת את שמה .טקס
 .מגוריהם-שמות אחי הבעל לפי סדר תולדותם ומקומות, שמות הוריו, פטירתו

על החליצה והעתק ממנו " דין-מעשה בית"הדין -חרי סידור החליצה יוציא ביתא (1) .קע
 .יימסר למבקשת

 .החולץ יקבל אישור שישמש לו ראיה שחלץ( 2)
 עיגון-היתר: יטפרק 

תכלול הבקשה , זוגו מת-נישואין על היסוד שבן-ידי איש או אשה להיתר-הוגשה בקשה על .קעא
המגורים האחרון -מקום הנישואין ותאריכם ומקום, הזוג ושמות הוריהם-את שמו ושם בן

אם ראה , הדין רשאי להחליט על פרסום הבקשה ותאריך שמיעתה-בית. של כל אחד מהם
 .צורך בכך

 .נישואין בקשה לבירור זיקת ייבום תהא בהתאם לאמור בסעיף הקודם-בקשה להיתר .בקע
 נישואין-היתר: כפרק 

הדין כבכל משפט -שה על אשתו יהיו מהלך הדיון ופסקבבקשת בעל להתיר לו לישא א .גקע
 .רגיל

 .הדין הרבני הגדול-נישואין יועבר לאישורו העקרוני של נשיא בית-דין להיתר-פסק (1) .דקע

תעביר מזכירות הרבנות הראשית לישראל , נישואין לחתימת מאה רבנים-זקוק היתר (2)
למאה רבנים לשם , ולהרבני הגד הדין-אחרי אישור עקרוני של נשיא בית, את ההיתר

 .הדין האזורי לביצוע התנאי או התנאים שבהיתר-מכן יוחזר ההיתר לבית-לאחר. חתימה

הדין -אחר שיקבל אישור סופי מנשיא ביתביצוע אלא ל-הנישואין אינו בר-היתר (3)
 .הגדול

מתן צו לשם , הדין הפוסק-לבית, כאמור בסעיף הקודם, המזכירות תחזיר את ההיתר .הקע
 .הדין להיתר נישואין-הדרוש לביצוע פסק

בעל המגיש בקשה להתיר לו לישא אשה על אשתו על יסוד טענה שאשתו חולה  (1) .וקע
אם יש להם ילדים , מגוריהם-מקום, יפרט בבקשתו מקום הנישואין ותאריכם, רוח-במחלת

, אם יש לה, המי הוא האפוטרופוס של, תקופת מחלתה, שמותיהם וגילם, או לאחד מהם
 .ומי הם קרוביה הקרובים אליה ביותר הנמצאים בארץ

-הדין בבקשה לגופו של העניין אלא לאחר שבית-לא ידון בית, אין לאשה אפוטרופוס (2)
 .הדין ימנה לה אפוטרופוס שייצג אותה בפניו ויגן על זכויותיה

מי להזמין לישיבה יחליט את , בדונו על דבר מינוי אפוטרופוס על האשה, הדין-בית (3)
 .ואם לפרסם את דבר הדיון בעניין המינוי

" דין-מעשה בית"
 זיכוי-בגט

בקשה לאישור 
 נישואין

בקשה לאישור 
 גירושין

 הדיון באישורים

בקשה לסידור 
 חליצה

 "דין-מעשה בית"

 היתר עיגון

 הדיון בבקשה

 אישור נשיא 
 הדין הגדול-בית

 צו לביצוע

 היתר בנשתטית

 בירור זיקת ייבום
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 .הודעה על הדיון תישלח לאפוטרופוס הכללי (6)

דין -נישואין מבית-דין להיתר-לא יורשה איש לשאת אשה על אשתו אלא אם קיבל פסק .זקע
הזוג -לארץ בהיות בני-נישואין בחוץ-אולם אם קיבל בעל היתר. כאמור לעיל, בישראל

-דין להיתר-לתת פסק, על סמך נימוקים מיוחדים שיירשמו, הדין-רשאי בית, ים שםתושב
 .הדין הרבני הגדול-באישור נשיא בית, כאמור לעיל, לארץ-נישואין על סמך ההיתר מחוץ

 אפוטרופוס, עזבונות, אישור צוואות: כאפרק 

העתק . עשתה כדיןהדין אם מצא שנ-יאשר אותה בית, הוגשה בקשה לאישור צוואה מחיים .חקע
 .הדין-הצוואה יישמר בתיק בית

על המבקש להגיש העתק מהצוואה ולפרט , בבקשה לאישור צוואה אחרי מות המצווה (1) .טקע
עים לו תוך ושמות היורשים והנהנים היד, מקום מסירתה ותאריך המסירה, את שם המצווה

על המבקש , פה-בעלמרע -אם הצוואה היא צוואת שכיב. ציון מענם כשהם ידועים לו
 .תוכנה ועדיה, את תאריך הצוואה ומקום עשייתה, נוסף על האמור לעיל, לציין

 .הבקשה תוגש בצירוף טופס שייקבע לפי תקנה ריא (2)

. יודע ליורשים הידועים על הבקשה ותאריך הדיון בה, לאחר שייקבע תאריך לדיון בבקשה .פק
נוסף על כך תפורסם הבקשה . מנות לדיןתהא בדרך מסירת הז, כאמור, מסירת ההודעה

הדין -בית; עשר ימים לפני הדיון-חמישה ותאריך הדיון בה בשני עיתונים יומיים לפחות
 .רשאי לוותר על פרסום בעיתון אם הוא רואה סיבה לכך

על המבקש , דין לקביעת היורשים וחלקיהם בעיזבון-ירושה או לפסק-בבקשה לצו (1) .קפא
מגוריהם ויחס -שמות היורשים ומקומות, ומקום פטירתו וזמנה, ישלפרט את שם המור

 .הקרבה שלהם אל המוריש

 .ההוראות שבסעיף קעח תחולנה גם על בקשה לפי סעיף זה

 .הבקשה תוגש בצירוף טופס שייקבע לפי תקנה ריא (2)

. עחלעיזבון חלות ההוראות שבסעיף ק רעיזבון או אפוטרופוס בקש-בבקשה למינוי מנהל .בקפ
 .על המבקש לפרט בבקשה גם את נכסי העיזבון וחובותיו

מקום , בבקשה למינוי אפוטרופוס על קטן או על רכושו יפורטו גילו של הקטן (1) .גקפ
ובפיקוחו של מי הנכסים , תלרבות זכויות וחובו, מהם נכסיו, שמות קרוביו, הימצאו
 .נמצאים

-משלח, מעמדו, לו של האפוטרופוסיפרט המבקש את גי, הוצע בבקשה שם האפוטרופוס
 .ידו וקרבתו לקטן

 .הדין את מי להזמין לישיבה-יחליט בית, לאחר שייקבע תאריך הדיון בבקשה (2)

לפרסם בעיתון יומי את הבקשה , אם רואה צורך בכך, הדין רשאי להחליט-בית (3)
 .ותאריך הדיון בה

 .והבנתו יש מקום לכך אם יראה שלפי גילו, הדין ישאל גם את פי הקטן-בית (6)

הדין למנות אפוטרופוס אשר יגן -רשאי בית, הדין שקטן צד בו-בכל עניין הנדון בפני בית .דקפ
 .על זכויותיו

נסיבות , מאימתי נעדר, בבקשה למינוי האפוטרופוס על נכסי נעדר יפורטו שם הנעדר (1) .הקפ
 .רכושו וקרוביו, היעדרו

יודע לקרובים הידועים על הבקשה ותאריך , בקשהלאחר שייקבע תאריך הדיון ב (2)
 .תהא בדרך של מסירת הזמנות לדין, כאמור, מסירת ההודעה. הדיון

, נוסף על כך תפורסם הבקשה ותאריך הדיון בה באחד העיתונים היומיים בארץ (3)
הדין רשאי להחליט על פרסום נוסף כפי -בית. עשר ימים לפני הדיון-לפחות חמישה

 .אם הוא רואה סיבה לכך, ן או לוותר בכלל על הפרסוםשימצא לנכו

בקשה למינוי אפוטרופוס או מנהל עיזבון נוסף או במקום אלה שחדלו לכהן בתפקידם  .וקפ
הדין יחליט את מי להזמין לשמיעת הבקשה ואם יש -בית, תכלול את העובדות לביסוסה

 .צורך בפרסום הבקשה ויקבע את תאריך הדיון בה
 דשותהק: כבפרק 

פרטי הנכס  תעל המבקש לציין א, למצווה או לצדקה, בבקשה לכינון הקדש לתורה (1) .זקפ
 .מטרת ההקדש ודרכי הנהלתו, המוקדש

 היתר שניתן 
 לארץ-בחוץ

 יםאישור צוואה מחי

בקשה לאישור 
 צוואה לאחר מיתה

הודעות ליורשים 
 ופרסום

בקשה לקביעת 
יורשים וחלוקת 

 ירושה

בקשה למינוי מנהל 
או אפוטרופוס 

 לעיזבון

בקשה למינוי 
 אפוטרופוס לקטן

אפוטרופוס לקטן 
 לצורך הדיון

אפוטרופוס על נכסי 
 נעדר

מינוי אפוטרופוס 
 אחר או נוסף

 בקשה לכינון הקדש
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 .שמונה לפי תקנה קצ, העתק מהבקשה יישלח למפקח על ההקדשות (2)

 .הקדש בהתאם לכך-הדין יחליט על כינון ההקדש ויוציא שטר-בית .חקפ

 .הדין שבפניו כונן ההקדש-והפיקוח בענייני ההקדש והנהלתו הם בידי בית השיפוט (1) .טקפ

והוא נתון  –דין רבני -הקדש והנהלתו שלא כונן לפני ביתהשיפוט והפיקוח בענייני ה (2)
 .הדין שבשטח שיפוטו כונן ההקדש-יהא בידי בית –הדין הרבני -לשיפוטו של בית

 .ה מפקח על ההקדשותהדין הרבני הגדול ימנ-נשיא בית (1) .קצ

הדין כתובע -ויפנה לבית, ידי האפוטרופוסים-מפקח יבדוק את ניהול ההקדשות עלה (2)
 .בעניינים אלה בכל מקרה שיראה צורך בכך

שיש לו , ההוראה שבסעיף זה אינה באה לגרוע מכוחו של כל אדם בענייני הקדשות (3)
 .מעמד לפי הדין

 .דעתו-טרחה מנכסי ההקדש בהתאם לשיקול-כרהדין רשאי לפסוק למפקח ש-בית .קצא
 וחשבונות-דינים: כגפרק 

ידי -על, לרבות מנהל עיזבון ומנהל הקדש, במינוי או באישור מינויו של אפוטרופוס (1) .בקצ
מועד , דרך הגשת הפירוט. הדין פירוט הרכוש הנמסר לאפוטרופוס-ידרוש בית, הדין-בית

 .הדין-ידי בית-עלההגשה ואופן אימות הפירוט ייקבעו 

שהעתק אחד ממנו יישמר , הדין שטר פירוט הרכוש-אחרי אימות הפירוט יוציא בית (2)
 .הדין והעתק יימסר לכל אחד מהאפוטרופוסים-בתיק בית

הדין בהתאם לנקבע בצו המינוי או -וחשבון לבית-אפוטרופוס כאמור חייב למסור דין .גקצ
 .הדין-י ביתיד-ההקדש ובכל עת שיידרש לכך על-בשטר

, הדין לעשותו-אפוטרופוס שברצונו לעשות מעשה אשר לפי הדין עליו לקבל רשות מבית .דקצ
הדין בקשה בכתב לכך ויציין בה את פרטי המעשה והנימוקים המחייבים את -יגיש לבית

 .עשייתו
 אימוץ: כדפרק 

מקום הולדתו , וגיל, שמות הוריו, בבקשה לאימוץ יפרט המבקש את שם המיועד לאימוץ .הקצ
את הפרטים האישיים והמשפחתיים של המבקש ואת יחס קרבתו אל , ומקום הימצאו

 .המיועד לאימוץ וכן כל מסמך כפי שיתבקש

הדין -אנשים שביתהאותם הורי המועמד לאימוץ וכן , זוגו-בן, הדין ישמע את המבקש-בית .וקצ
 .ימצא לנכון

 .אם יראה שלפי גילו והבנתו יש מקום לכך, ימוץהדין ישאל גם את פי המועמד לא-בית .קצז

ניסיון שבה יהיה המועמד לאימוץ אצל -הדין לא יחליט על האימוץ אלא לאחר תקופת-בית .חקצ
 .הדין בכל מקרה ומקרה לפי הנסיבות-ידי בית-משך התקופה ייקבע על. המאמץ

הסעד אחרי -ל פקידדעתו ש-סיבות המקרה תוך הסתייעות בחוותהדין יברר את נ-בית .טקצ
הדין את התחייבות המבקש לפי -יקבל בית, שקבע כי האימוץ הוא לטובת המיועד לאימוץ

 .אימוץ-האימוץ ויוציא תעודת-מו על שטריחתי, הדין

ההודעה . אימוץ שהוצאה-הדין יעביר לרבנות הראשית לישראל הודעה על כל תעודת-בית .ר
 .מץתכיל את הפרטים האישיים של המאמץ והמאו

 גיור: כהפרק 

מצבו , דתו, גילו, שמות הוריו, בבקשה לגיור יפרט המבקש את שם המיועד לגיור (1) .רא
-על המבקש לציין גם אם הוגשה על .מקום הולדתו ומקום מגוריו, ידו-משלח, המשפחתי

 .היכן הוגשה הבקשה –ואם כן , ידו בעבר בקשה לגיור בארץ או מחוצה לה

מוצאם מצויה -תושב ארעי או עולה חדש שבארץ, ידי תייר-על הוגשה בקשת גיור (2)
הדין לאותה רבנות לבירור אם בקשת גיור של המבקש -תפנה מזכירות בית –רבנות מוכרת 

 .מה היתה אותה החלטה ומהם נימוקיה –ואם ניתנה החלטה ; ידה-טופלה על

דין לא -די ביתי-או בישראל על, גיור שנעשה מחוץ לישראל בקשה לאישורהוגשה  (3)
לאישור , הגיור שאותה מבקשים לאשר-הדין את תעודת-ביר מזכירות ביתתע –מוכר 

 .לישראל הרבנות הראשית

הדין תעביר העתק של כל בקשת גיור ושל החלטה סופית בבקשה -מזכירות בית (6)
 .לידיעת הרבנות הראשית לישראל

כינון החלטה על ה
 ההקדש-ושטר

שיפוט ופיקוח של 
 הדין-בית

 מפקח על ההקדשות

 שכר המפקח

פירוט הרכוש 
 הנמסר לאפוטרופוס

 וחשבון-מסירת דין

דין -רשות בית
 לפעולות

 בקשה לאימוץ

 שמיעת הבקשה

 שאלת פי המועמד

 ניסיון-תקופת

 בירור הבקשה

הודעה לרבנות 
 הראשית

 בקשה לגיור
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במקרים מיוחדים . ש מיום הגשתהעשר חוד-הדין ידון בבקשה רק אחרי עבור שנים-בית .בר
 .הדין לקצר את התקופה למועד שייקבע-רשאי בית

יגויר המבקש לאחר , לקיים תורה ומצוות והדין בכנותו של המבקש ובנכונות-נוכח בית .גר
" דין-מעשה בית"הדין -לאחר הגיור יוציא בית. שילמד עיקרי הדת ויעמוד בבחינות על כך

והודעה על הגיור תימסר לממונה על המחוז להוצאת , קשהעתק יימסר למב. על הגיור
 .המרה-תעודת

 הוראות שונות: כופרק 

אין מביאים בחשבון את יום , לפי מעשה פלוני, בחישוב הזמנים שנקבעו בתקנות אלה (1) .דר
 .המעשה עצמו

ייחשב במקומו  –המועד בכלל -וחול –היה היום האחרון של התקופה שבת או מועד  (2)
 .האחרון של התקופה יום החול הקרוב שלאחריו כיום

, דין-הזמנה וכל כתב בית, צו, דין-פסק, במקום שמדובר בתקנות אלו במסירת הודעה (3)
הדין כנמסר שלושה ימים לאחר -רואים את כתב בית –והמסירה היא באמצעות הדואר 

 .המשלוח

, למוס או השמטה מקריתהדין רשאי בכל עת לתקן טעות סופר בבחינת פליטת קו-בית .הר
פי בקשת -הדין עצמו או על-התיקון ייעשה ביוזמת בית. שנפלה באיזה הליך משפטי שהוא

העתק . דין ההחלטה לתיקון כדין כל החלטה אחרת ותשא את תאריך התיקון. אחד הצדדים
 .בכך ךהדין יראה שאין צור-אלא אם כן בית, הדין-ההחלטה יועבר לבעלי

כוחם ורק בזמן שהעניין תלוי -הדין ניתנים לעיון רק לצדדים או לבאי-תיקי בית (1) .ור
 .לרבות אם העניין מצוי בערעור או ניתן לערעור, ועומד

להרשות את  ןהדי-רשאי בית, או לגבי אדם שאינו צד בעניין, כעבור התקופה האמורה (2)
 .העיון בתיק אם יראה כי למבקש יש עניין צודק בדבר

 .דין שניתנו בעניינו-שאי לקבל העתק של כל החלטה או פסקכל צד ר (1) .זר

יחולו על העתק או קבלת העתקים מאושרים ההוראות שבסעיף , (1)ק "פרט לאמור בס (2)
 .הקודם

אלא אם כן , הדין-הדין ובמעמד פקיד בית-ההעתקה יהיו בין כותלי בית אוהעיון בתיק  .חר
 .הדין אחרת-הורה בית

הדין רשאי להתנות -בית. הדין-יוכל לקבלו בחזרה רק ברשות בית, לתיק צד המוסר מסמך .טר
 .את החזרת המסמך בהשארת העתק ממנו

. הדין להחליט על השמדת החומר שבתיק או חלק ממנו-בהסכמת הצדדים רשאי בית .רי
 .החלטה זו תינתן בכתב ותישאר בתיק

, לגירושין" דין-מעשה בית"ת להדין הרבני הגדול יקבע נוסחאו-חבר דייני בית (1) .ריא
, אימוץ-אימוץ ולתעודת-נוסח לשטר, ידי שליח-וכן נוסח הרשאה לגט על; לגרות, לחליצה

כפי שימצא , הדין-נוסח לכתב הרשאה למורשה ונוסחאות לטפסים אחרים לשימוש בבתי
 .לנכון

, בהדין הרבניים יהיה תוקף מחיי-ידי הנהלת בתי-לטפסים שיוכנסו לשימוש על (2)
הדין -ידי חבר דייני בית-כל עוד לא הותקנו טפסים כאלה על, בנושאים שייקבעו על ידה

 .הרבני הגדול

 

 
 הרב מרדכי אליהו שפירא-כהנא' הרב אברהם א 
 הרב הראשי לישראל ,הרב הראשי לישראל 
 לציון-הראשון נשיא מועצת הרבנות הראשית 

 הדין הרבני הגדול-נשיא בית  

 

 

 ד הדיוןמוע

לימוד יהדות 
 ומעשה הגיור

 חישוב זמנים

 תיקון טעות סופר

 עיון בתיקים

 קבלת העתקים

עיון והעתקה 
 בפיקוח

 החזרת מסמכים

 השמדת חומר

קביעת נוסחאות 
 וטפסים
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רשת בתי , סדרי הדין

, גזית –הדין ארץ חמדה 

 ה"התשע



    

 ה"סדרי הדין תשע    

  

 5מתוך  1עמוד 

  סדרי הדין 

   גזית -רשת בתי הדין ארץ חמדה 

  ה"תשע

  הרכב בית הדין. א

  .פרק בלמעט החריגים המוזכרים ב, בית הדין יושב בהרכב של שלושה .1

  .להלן יקרא אב בית הדין, בית הדין נשיאותישב מי שנקבע לכך על ידי  בראש הרכב .2

ים זמניים ולהחלטות ולצו, דון לבדו בבקשות לצווי בינייםלתהיה הסמכות  לאב בית הדין .3

חבר אחר , ביניים אחרות וכן בענייני סדר ונוהל ורשאי הוא להסמיך לדון בעניינים כאמור

 .של בית הדין

לאחר התחלת הישיבה , החלטה של דיין לפסול את עצמו או להסתלק מלדון בעניין .4

 .טעונה אישור של אחד מאבות בית הדין, הראשונה

אינה טעונה אישור , פסול בשל קרבה משפחתית לפי הדיןעקב , החלטה של דיין כאמור .5

 .כאמור

  דיין יחיד . ב

לאשר את  ד"אב החליט. רשאים בעלי הדין יחדיו להגיש בקשה שעניינם ידון בפני דיין יחיד .1

  .ין לפני דיין יחידיידון הענ, הבקשה

יחיד כאשר  רשאי אב בית דין להחליט על דיון בפני דיין, גם כאשר אין פנייה של הצדדים .2

 .או כאשר מדובר בדיון מקדמי, הוא סבור שיש צורך מיוחד בכך

 )בית דין בהרכב שלשה דיינים: פירושו" (מותב תלתא"כל הסמכויות של ים האמורים במקר .3

  .יחידהיהיו לדיין 

  הגשת התביעה. ג

  .ל"או בדוא, בשלשה עותקיםתביעה תוגש מודפסת  .1

 :כתב התביעה יכיל .2

, וכתובתו) תעודת תאגידבמקרה של תאגיד ( ה מזההתעודצילום , תובעשמו המלא של ה 2.1

  .פקס' או מס וכתובת דואר אלקטרוני, קבוע ונייד –מספרי טלפון , כולל מיקוד

במקרה של תאגיד מספר הרישום שלו , מספר תעודת זהות, שמו המלא של הנתבע 2.2

פקס ' או מסבת דואר אלקטרוני כתו, קבוע ונייד, וכן מספרי טלפון, כולל מיקוד, וכתובתו

  .אם ידועים לתובע

מסמכים את ה ולצרףהעובדות המשמשות יסוד לתביעה את פרט ניתן ל. הרקע לתביעה 2.3

  .התומכים בגרסת התובע

  .ודרך חישובו, ואם התביעה היא לתשלום כספי יש לנקוב בסכום הנתבע, הסעד הנתבע 2.4

, עות אחדות הנובעות מעילות שונות ונפרדותתבי, התובע רשאי לכלול בכתב התביעה 2.5

  . ובלבד שהן מתייחסות לאותם נתבעים או לחלקם

יפוי יהתביעה  באם צורף לכתב בא כוחוכתב התביעה יהיה חתום על ידי התובע או על ידי  .3

  .ח למייצגוכ
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אגרת פתיחת תיק כפי שייקבע תשלום הסכם בוררות חתום ולכתב התביעה יהיה מצורף  .4

  .אגרה זו לא תוחזר. ד"מפורסם באתר ביהמעת לעת ו

עם חתימת הנתבע על הסכם הבוררות על התובע לשלם את יתרת האגרה כפי שמפורסם  .5

   . באתר בית הדין

  הזמנה לדין. ד

תרשום על גבי כתב התביעה את , מזכירות בית הדין תקבל את כתב התביעה מאת התובע .1

  .תאריך קבלתו ותקבע מספר סידורי לתיק

נספחיו עם הסכם הבוררות עליו כולל , בית הדין תשלח לנתבע את כתב התביעה מזכירות .2

י שליח עם אישור "בדואר רשום עם אישור מסירה או במסירה אישית ע, חתם התובע

  .ל עם אישור קבלה"או בדוא מסירה

להורות על קיצור ד רשאי "אב. יום 14יתבקש להגיב לפניית מזכירות בית הדין תוך הנתבע  .3

   .הארכת זמן התגובה או על

לצרף לכתב ההגנה תביעה ו, חתם הנתבע על הסכם בוררות הוא רשאי להגיש כתב הגנה .4

אף אם התביעה שכנגד נובעת מעילות שונות או מעובדות אחרות מאלו שבכתב , שכנגד

כתב התביעה שכנגד יועבר . גובה האגרה על תביעה שכנגד מפורט באתר בית הדין .התביעה

 .שכנגד לתגובת הנתבע

 .בית הדין רשאי להחליט שהתביעה שכנגד תידון בהליך נפרד .5

, תישלח לנוגעים בדבר, וכל החלטת בית הדין) לאחר משלוח כתב התביעה(כל הזמנה לדין  .6

או בכל דרך אחרת הנראית לבית הדין לרבות בין , )2 (דבאחת הדרכים המופיעות בסעיף 

  .או פקס לקטרונידואר א השאר

ובכל מקרה שיהיה בכך , במקרה של מחלוקת האם על הנתבע לחתום על הסכם בוררות .7

  .יתקיים דיון מקדמי בהסכמת הצדדים, צורך

  בוררות הסכםחתימה על . ה

 הסכםכל שינוי מנוסח . בוררות הסכםבישיבה הראשונה יבדוק בית הדין אם נחתם  .1

  . רש אישור של בית הדיןדו ,שנעשה בהסכמת הצדדים אף, הבוררות

בוררות  הסכםקבעו הצדדים את בית הדין בהסכם מראש כבורר מוסכם ולא חתמו על  .2

יפסוק בית הדין בדרך הנראית לו המועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה של , מפורט

בית הדין לא יהיה קשור בדין . הסכסוך ויפסוק לפי מיטב שפיטתו על פי החומר שבפניו

  .בסדרי דין המהותי או במועדים הקבועים בחוק הבוררות, ני הראיותבדי, המהותי

  מהלך הדיון. ו

  .בית הדיןאב הם בידי , ישיבותניהול הדיון וכן השמירה על הסדר והמשמעת בעת ה .1

 :הדיון מתנהל לפי הסדר דלהלן .2

  .טענות התובע והנתבע 2.1

  .עדויות והוכחות 2.2

  .לפי החלטת בית הדין, פ או בכתב"הדין בע סיכומי בעליהגשת , במידה ויש צורך 2.3
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או שהסיכומים , יסכם התובע ולאחריו הנתבע: ד על הגשת סיכומים בכתב"הורה ביה 2.4

  .ד"על פי החלטת ביה, יוגשו במקביל על ידי שני הצדדים

וזה יימסר לצדדים  דברי בעלי הדין והעדים יירשמו בפרוטוקולתמצית , ישיבהמהלך הב .3

  .ל"בדואר או בדוא

  :לאחר דיון במעמד הצדדים .4

, הבהרות בכתב ,לבקשתו או לבקשת הצדדים, רשאי בית הדין לקבל מן הצדדים 4.1

   .ולפסוק על פיהן לפי שיקול דעתו, השלמת ראיות והשלמת טענות

נתן יאשר לו ת, עותקים של פניית בית הדין ותשובות הצדדים ימסרו גם לצד שכנגד 4.2

   .ד"י ביה"שייקבע ע כתב תוך זמןהאפשרות להגיב לדברים ב

   .בנוכחות הצדדים פתנוסישיבה בית הדין יחליט על פי שיקול דעתו אם יש מקום ל 4.3

  פסק דין. ז

  :יכלולכל פסק דין  .1

  .תמצית של טענות בעלי הדין 1.1

 .העובדות החשובות לפסק הדין 1.2

 .נימוקי ההכרעה 1.3

 .הכרעת בית הדין 1.4

 .ות המשפט וכן שכר הטרחה של המייצג ושיעורםעל מי חלות הוצא 1.5

כאשר בעלי הדין פטרו את בית הדין מלנמק את פסק , לא חל 1.3, 1.2, 1.1האמור בסעיפים  .2

  .הדין

ן הדבר בפסק יצוי, פסק הדין ברוב דעות ןנית. על ידי כל הדיינים שישבו בדין םפסק ייחת .3

 .הדין

  .מסירהעם אישור , בדואר רשוםפסק דין ישלח לצדדים  .4

  .ל"במידת האפשר יישלח פסק הדין לצדדים גם בדוא .5

  סעדים זמניים. ח

  בקשה לסעד זמני טרם חתימת הצדדים על שטר בוררות  .1

ד לפנות לנתבע "רשאי ביה, והנתבע לא חתם על הסכם בוררות, הוגשה בקשה לסעד זמני) א(

   .בבקשה דחופה לחתימה מיידית על הסכם בוררות

  . ד סעד זמני"כל עוד לא חתמו בעלי הדין על הסכם בוררות לא ייתן ביה) ב(

  בוררות בקשה לסעד זמני לאחר חתימת הצדדים על הסכם .2

רשאי בית הדין  ,הוגשה בקשה לסעד זמני לאחר חתימת בעלי הדין על הסכם בוררות) א(

  .נזק למבקשכדי למנוע  המבוקש אם שוכנע בצורך במתן הסעד, ליתן את הסעד המבוקש

בית הדין רשאי ליתן כל סעד זמני הדרוש להבטחת ביצוע פסק הדין בעת מתן פסק הדין ) ב(

  .הבקשה לסעד הזמני יכול שתהיה בעל פה; או לאחריו
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   בבקשה הדיון .3

ואולם רשאי בית הדין ליתן צו על פי , בקשה למתן סעד זמני תידון במעמד שני הצדדים) א(

 כי קיים חשש סביר שההשהיה, ס ראיות מהימנות לכאורהעל בסי, אם שוכנע ,צד אחד

  .שבקיום הדיון במעמד הצדדים תסכל את מתן הצו או תגרום למבקשה נזק חמור

או צו הגבלת שימוש , יידונו בקשות לצו עיקול זמני, )א()3 (חמשנה  סעיףעל אף האמור ב) ב(

כן שוכנע בית הדין כי אין בקיום דיון במעמד הצדדים כדי אלא אם , בנכס במעמד צד אחד

   .את מתן הצו לסכל

  אחד צו במעמד צד .4

  .יקיים בית הדין דיון במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, במעמד צד אחד, ניתן צו) א(

י המבקש במסירה "העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה יומצאו ע, העתק הצו) ב(

אלא אם כן קבע בית הדין מועד מאוחר יותר מטעמים , ימיםאישית למשיב בתוך שלושה 

יורה בית הדין למבקש להמציא למחזיק בהקדם , לבקשת המחזיק; מיוחדים שיירשמו

  .האפשרי העתק הבקשה והמסמכים המצורפים אליה

  המוסמך פניה לבית המשפט .5

רשות , פרטיאדם , בין השאר, לרבות', בכל מקרה בו ביצוע הצו הזמני כרוך בהפעלת צד ג

מכח , יביא המבקש את הצו הזמני בפני בית המשפט המוסמך, ב"ממשלתית מוסמכת וכיו

  .1968-ח"התשכ, לחוק הבוררות) 5()א(  16סעיף 

  מחדש עיון .6

אם ראה כי הדבר מוצדק בשל , בית הדין רשאי בכל עת לעיין מחדש בצו זמני שניתן) א(

או אם ראה כי מלכתחילה לא , ן הצונסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שנתגלו מאז מת

 .הצדקה למתן הצו היתה

או לתת , את ההחלטה נושא העיון, לשנות או לבטל, בעיון מחדש רשאי בית הדין לקיים) ב(

רשאי בית הדין להורות כי אם יפקיד המשיב סכום , בין השאר; החלטה אחרת במקומה

יפקע הצו , וע פסק הדיןמסוים כעירבון או ימציא ערובה מספקת אחרת להבטחת ביצ

  .הזמני

  הזמני פקיעת הסעד .7

   –סעד זמני יפקע 

  ;לפי המוקדם, עם ביצוע פסק הבורר או בתום המועד שנקבע בו, עם סילוק התובענה) 1(

ולא הומצא למשיב במסירה , למעט צו מניעה זמני, אם הצו הזמני ניתן במעמד צד אחד) 2(

מטעמים מיוחדים , בית הדין קבע אחרתזולת אם , לעיל) ב(4אישית כאמור בתקנה 

  ; שיירשמו

  .בין לפני ובין לאחריו, דיןבין עם מתן פסק ה, עם ביטולו על ידי בית הדין) 3(

  עיצומים .8

לנקוט , רשאי בית הדין לפי בקשת הצד השני, הפר צד הוראות צו זמני מסיבה התלויה בו

  :אחד או יותר מהצעדים הבאים

  .לום הוצאות לצד השנילחייב את הצד המפר בתש )א(

 ,לקבל את התובענה ללא הגנת הנתבע; אם הצד המפר הוא התובע, לדחות את התובענה )ב(

  .המפר הוא הנתבע אם הצד
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  ערעור . ט

זולת  ,דין או על החלטה של בית הדין בהתאם לתקנות אלו-לערער על פסקלצדדים הזכות  .1

 . שתרשם בפרוטוקול בית הדין אם ויתרו על זכות זו בהסכמה בכתב או בהסכמה בעל פה

 .שלא ישב בתיק אלא ברשות אחד מאבות בתי הדין, על פסק דינו של בית הדין אין ערעור .2

 ). בקשת רשות ערעור –להלן (' בקשה למתן רשות ערעור'לצורך זה תוגש 

ד "אחד מהם יכול שיהיה אב, ד"ו שלושה דיינים המכהנים כאבבבית הדין לערעור ישב .3

  .ת רשות הערעורשקיבל את בקש

  :אין ערעור אלא על יסוד הנימוקים דלהלן .4

  .טעות בהלכה )א(

  .הדעת או בקביעת העובדות-טעות הנראית לעין בשיקול )ב(

  .פגם מהותי בניהול הדיון באופן המשפיע על תוצאות הדיון )ג(

  . דיןאב בית ברשות יתקבל אף הוא , ערעור על פסק דין זמני או החלטת ביניים של בית הדין .5

בדואר  פסק הדין קבלתתוגש תוך שלושים יום מיום , )2 (טלפי סעיף , רשות ערעורבקשת ) א( .6

   .ל המוקדם מבין שניהם"בדוא) גם אם איננו חתום(או קבלת העתקו 

ימים ממתן פסק הדין הזמני או  תוגש תוך שבעה, )5 (ט לפי סעיף, רשות ערעורבקשת ) ב(

  . החלטת הביניים

  .יום 14בקשות הערעור יועברו לצד השני לקבלת תגובה תוך ) ג(

רשות ערעור תוגש בכתב ובה יפרט המבקש נימוקים שלדעתו יש בכוחם להביא בקשת  .7

על יסוד , נתןיההחלטה על הבקשה יכול שת. נשוא הערעור –לביטול או לשינוי של פסק הדין 

  . קשה שבכתב בלבדהב

   .תמציתיים החלטה לאישור בקשת ערעור או לדחיתה של הבקשה מחייבת מסירת נימוקים .8

רשאי אחד , גם אם ויתרו הצדדים על זכות הערעור, דלעיל )1 (ט על אף האמור בסעיף .9

מדובר בטעות אם לדעתו , מראשי אבות בית הדין להיענות לבקשה למתן רשות ערעור

או בליקוי חמור בניהול , הנראית לעין בהלכה או בשיקול הדעת שיש להם תוצאה חמורה

    .ההליך

ההרכב שידון בערעור רשאי להחליט על קיומו של דיון בנוכחות הצדדים או על קבלת  .10

  . פ בקשת הערעור ותגובת הצד השני"אלא ע, הכרעה בערעור ללא דיון כזה

 . ד"י שמתפרסם מעת לעת באתר ביהערעור יחוייב באגרה כפ .11

  הוראות כלליות. י

ד "למעט מקרה שבו התקבל אישור אב, כשהיא מוקלדת תוגש למזכירות בית הדין פניהכל  .1

  .להגישה בכתב יד

לסטות מסדרי הדין בכדי להביא לידי הכרעה צודקת , לפי שיקול דעתו, בית הדין רשאי .2

  .ומהירה של הסכסוך

לשם  שאיננו קבוע בתקנות אלו יפעל בית הדין לפי שיקול דעתובכל ענין שבסדרי הדין  .3

  .יעילות הדיון ועשיית צדק ומשפט

 


