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. ומרחיב את דירתו, בבניין משותף' ראובן גר בקומה ג
ומשתמש ברצפה , שֵכנו מלמטה בונה אחריו, שמעון

דורש ראובן משמעון תשלום על . וביסודות שבנה ראובן
, ) שקל7,500שהם (מחצית מעלּות יציקת הרצפה והיסודות 

ודורש , תובע ראובן את שמעון לדין תורה. ושמעון מסרב
הגם שאינו (שלם מחיר מינימלי של רצפה ויסודות ממנו ל

. ) שקל בלבד2,000הסכום שנתבע היה , משתווה לרמה של מה שנבנה
 7,500 הכריעו ששמעון צריך לשלם –הדיינים שדנו בדבר 

על שפסקו עליו לשלם , עתה תובע שמעון את הדיינים. שקל
  ?האם יזכה בתביעה זו. יותר אפילו מתביעתו של ראובן

   

  ב.............................................................................................שני צדדים במחשבה ראשונה. א

  ב.................................................................................................. רוניא ורבינא–מקיף וניקף . ב

  ג...........................................................................ש שאין לדיינים רשות להחמיר"דעת הריב. ג

  ד........................................................................................... מסוגייתנו–ש "מקורו של הריב. ד

  ד...........................................................................................נתונים עמומים בפרטי הסוגיה. ה

  ה...........................................................................................רשות לדיינים לקנוס את הסרבן. ו

  ו.............................................................................הסיבות לבקשת התובע לקבל פחות: ך"ש. ז

  ח...................................................................................................בדיעבד אין לחזור בספק. ח

  ט................................................................................................... יש לדיין להודיע–בספק . ט

  ט...................................................................................................מחילה בטעות הוי מחילה. י

  י......................................................................................י טענה שלא טען התובע"פסק עפ. יא

  יא..................................................................................יכולת התובע לחזור בו לפני גמר דין. יב

  יב.............................................................................................................יעוץ ולא דין תורה. יג

  יג.........................................................................................כשדורשים פחות מקנים פחות. יד

  יד................................................................................................תלוי במציאות או בטענות. טו

  טו.............................................................................................................סיכום ומסקנות. טז

  אוצר העיון

  ' סימן גב"ב 

  דיינים שפסקו יותר מהתביעה
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  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  ים במחשבה ראשונהשני צדד. א

תפקיד הדיין  נראה להגדיר את הצדדים בהבנה מהו –בענייננו לפני שנתחיל לדון 

  : בדיני ממונות שבתורה

כדי שלא , י הבנתו את המציאות"עפלהוציא את האמת לאור תפקידו  •

  :או. יהיה ממון גזול אצל הצדדים

ית האמת היא יחסלהניח שוממילא , לתווך בין התובע לנתבע תפקידו •

 שמסכום התביעה ומעלה שכן על הדיין מוטל לחשוש .לתביעת התובע

 –והתובע , חשבונות נוספים שאינם ידועים לועלולים להיות נתונים ו

 כבר הפחית את –שאינם ממין תביעה זו , ביודעו את הנתונים הנוספים

נו או שאי,  יש מקום לברר אם התובע יודע מה שהוא דורשואכן( סכום התביעה בגללם

  .)ד" בס כפי שיבואר לקמן,יודע וצריך עזרה

  

  רוניא ורבינא –מקיף וניקף . ב

ומסביבו , שהיתה לו חלקת שדה, מספרת על אדם בשם רוניא .)בדף ה(הגמרא 

ונמצא ,  גדר רבינא את שדותיו–יום אחד . בארבע רוחותיו שכנו שדותיו של רבינא

שלם לי על : אמר רבינא לרוניא. א בגדר מכל ארבע רוחותיושהקיף את שדה רוני

. )כלומר לפי התעריף של מחיר הגדר שגדרתי עבורך( לפי הוצאותיהגדר שמקיף את שדך 

לא שילם . מחיר קנים בזולשלם לי לפחות לפי תעריף : ושוב אמר לו. לא נתן לו

.  לא שילם לו– ושוב.  בגלל הגדרהשמירה שנחסך לךשלם לי לפחות שכר לפי . לו

אמר רבינא לאריסו שייכנס לשדה של . יום אחד היה רוניא קוטף תמרים משדהו

: אמר לו רבינא. ראה זאת רוניא וגער בו בקול. רוניא וייקח אשכול תמרים בפניו

כ עליך לשלם על הגדר השומרת " א–גילית בדעתך שהתמרים חביבות בעיניך 

, לפחות יש לך תועלת בשמירה מפני עיזים –ואפילו אם אינך ירא מגנבים . עליהם

 צריך אתה לשלם לאדם שישמור מפני –ואפילו אם מספיקה גערה להבריחן 

 פנה רבינא לדין תורה –וכשרוניא סירב גם לטענה זו . ים עליהם בקולועעיזים ויר

עליך לשלם לרבינא את אותו סכום שהסכים רבינא : אמר רבא לרוניא. לפני רבא

שאמר (רב הונא בשם רבי יוסי  אדון את דינך לפי דברי – ולאאם ו. להתפשר איתך

  . )כפי המובא בעמוד קודם בגמרא, לפי ההוצאה שהוציא בונה הגדרשצריך לשלם 
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לא  )הונא' שיפסוק את הסכום הגבוה כר(שאזהרתו של רבא  הוסיפו )ה ואי לא"ד(ובתוספות 

  .)ך ניתן בפשטות לדייק מדברי התוספותכ, אלא מעיקר הדין( את רוניא כדי להפחידרק היתה 

  

המגיע הסכום האמיתי שבסמכות הדיין לדון את הדין לפי , לכאורה, מוכח מכאן

  . ולאו דווקא לפי סכום ההתפשרות שמסתפק בו התובע, לתובע

  

 שפסקו לראובן שטוב עשו הדיינים, אולי ניתן ללמוד מכאן –כ גם בענייננו "וא

  . יותר ממה שתבע

  

  ש שאין לדיינים רשות להחמיר"דעת הריב. ג

  :במקרה הבאדן  )ז"רכ-חלק א(ש "הריבוהנה 

 – שמעוןול, ני שלישְש – ראובןל,  שותפים בביתראובן ושמעון
 ת לאחשמעון את ראובןתובע . לא יכולים לגור יחדו, שליש

 שמעוןש, שמעוןק שהוא ישכור את חל: משלוש האפשרויות
 ראובן שנה ושמעוןאו שיגורו לסירוגין , ישכור את חלקו

הדיינים העמידו בפני הנתבע רק את שתי האפשרויות . שנתיים
האם יכול הנתבע לדרוש . )ללא אפשרות המגורים לסירוגין(הראשונות 

לבטל את הפסק בטענה שהחמירו עליו יותר מאשר דרש התובע 
והדיינים העבירו כאפשרות לנתבע , ר שלוש אופציותהתובע איפֵשראובן שהרי (

  ?)רק שתיים מתוכן
  

שאין אפשרות לדרוש , לבטל את הכרעת הדיינים שהדין הוא  הכריעש"הריבו

  . יותר מאשר דרש התובע

  

 בעד חברודין שתבע את  בעל ):יב-ז"סימן י(א "ש הובאו להלכה ברמ"ודברי הריב

 אין לו לדיין –י הדין יותר ממה שתבע "יין רואה שיתחייב לו עפוהד, דבר מועט

  . וחוזר,  הוי טעות בדין–ואם פסק לו יותר , לפסוק יותר ממה שתבע

  

בזה שפסקו , הדיינים עשו שלא כראויש, לכאורה נלמד מכאן –כ גם בענייננו "וא

  . לראובן יותר מדרישתו
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   מסוגייתנו–ש "יבמקורו של הר. ד

מסוגיית נסתרים  )שהובאו להלכה( ש"שנראה כאילו דברי הריבהבעיה האחת היא 

  .)ש פסק שאינו יכול לדרוש יותר"והריב, ששם נראה שיכול הדיין לדרוש יותר( רוניא ורבינא

  

לומד  נמצא שהוא – )ו-סימן יז(משה  דרכישאם נתבונן ב, והבעיה הגדולה יותר היא

 גם יםוכך מקש(והרי זה תמוה  .דלעילמסוגיית רוניא ורבינא ש "הריבמקורו של את 

שנראה שסוגיית רוניא (ההפך  בדיוק סוגיהמשמע מהש, )ה- בסימן יזהגהות דרישה ופרישהב

ש הכריע שאין לדיין "ובריב, שמהסוגיה יוצא שהדיין פוסק יותר מהתובע, ורבינא סותרת להכרעתו

   !)לעלות מעל דרישת התובע

  

 שטחיסוגיית רוניא ורבינא נלמדה על ידינו עד עכשיו באופן שואנו נאלצים לומר 

 דרכי לימוד נוספיםיש  אולי נמצא ש–ואם נתעמק . בלתי מדוייקוממילא גם 

   .לסוגייתנו

  

 לתרץהמאפשרות , התחקות אחר האפשרויות הנוספותל, ה"בע, ננסה הבה –כ "א

   .ש ולא סתירה"ע מסוגייתנו יש ראיה לריבמדוולבאר  ,דרכי משההאת דברי 

  

 ולהתפעל מהשכל שטבע )עד סוף השיעור ממש(מכאן ואילך יש להתבונן :  המוסרתפינ[

ממש ( היאך העמקה בסוגיה פותחת אפשרויות רבות לפיתרון הבעיה, בנו הבורא יתברך

, מחשבהוהיאך לימוד שיטחי נועל את ה, )אי אפשר להאמין כמה אפשרויות נפתחות כאן

  .]...וכמובן התוצאה היא בהתאם

  

  נתונים עמומים בפרטי הסוגיה. ה

 נקודות נעלמותכמה  ניתן להבחין ב–של הסוגיה , מעמיק יותר, במעבר מחודשו

ויש , וניתן להבינם לכאן ולכאן, נקודות אלו אינן מוזכרות בפירוש. סוגיהבפרטי ה

פרט את מה הבה נ. סוגיהועל המסקנות שיצאו מה, הלהן השפעה על כל ההבנ

  :שמצאנו במעבר זה

 בחר רבינא לרדת בהדרגה מהסכום הראשון מדוע: נקודה ראשונה •

   :שתבע
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כיר כלומר שה,  המציאותניתוח והבנה שלאפשר לומר שעשה זאת מ •

החליט שעדיף למחול על ולכן ,  שלא יצליח להוציא את כל הסכוםבשכלו

  . ולקבל ביד חלק אחר, לק מהסכוםח

או לימוד זכות על הצד השני , טוב לבאפשר גם לומר שמחל מסיבה של  •

  .  לחיוב זהאין לו הבנהאו ש,  בכל שימושי הכותלאין לו צורךש

  .תורה א להזדקק לתביעה בדיןלו, ואפשר לומר שהעדיף לקבל פחות ביד •

   :מד עם רוניא בדין לפני רבאדורש רבינא כשעוכמה : נקודה שנייה •

מ עם "ומה שדרש סכום קטן במו. מלוא הסכוםאפשר לומר שדורש את  •

  . בדיןהעמידהפני שלב שלל,  שייך כבר לנחלת העבר–רוניא 

  . מ"שאליו הגיע בשלב המו, הסכום הקטןואפשר לומר שדורש את  •

ורעות  רבינא לרבא את השתלשלות המאאיך הציג: נקודה שלישית •

  :שקדמו לדין זה

  .  על מהלך הוויכוח שקדם לדין זהרבינא גילה לרבאאפשר לומר ש •

  . לא פירט את המהלך הקודםואפשר לומר שבא בדרישה לתשלום ו •

בפסיקתו של רבא לחלק בין מצב מה הביאור : ונקודה רביעית ואחרונה •

   :פיוס למצב דין

ואי ("והחלק השני , ")זיל פייסיה"(פשרה אפשר לבאר שדבריו הראשונים הם  •

  .עיקר הדין הוא ")...לא

והחלק השני הוא , הדין שפסק רבאואפשר לבאר שהחלק הראשון הוא  •

  . אם לא יקיים את הדיןמה יקבל , קנס

  

ה מ אפשר להיות בטוח איעד שכבר , מאדנותן צירופים רבים מגוון האפשרויות 

בסכין חד הם .  והפוסקיםמפרשיםבאים לעזרתנו רבותינו הובזה  .סוגיה הכוונת

ומשאירים את , מנפים את המוץ בקושיותיהם, בוקעים את חומות הסוגיה

  .כל מפרש לשיטתו, האפשרויות המבוררות

  

  רשות לדיינים לקנוס את הסרבן. ו

ונציגם לפי ( אופן הבא לומדים את הסוגיה ב)כו-ז"סימן י(ז "והט) ז"סוף סימן י(ח "הב

   :)הנקודות הבאות

  . לרוניאחמת וויתורמותיו פעם אחר פעם רבינא ירד בדריש •
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כיוון שעל הסכום הגבוה כבר , דרש את הסכום הנמוךבעמדו לפני רבא  •

  . וויתר

   . מדוע דורש סכום קטןרבאלא גילה ל רבינא •

ות כל זה למר. כמה מגיע לורבינא אינו יודעלכן יש מקום לרבא לחשוב ש •

הסכום הגדול שהוזכר . לשלם את הסכום הקטןשיש  פוסק רבא –

 .קטן הסכום הקנס במקרה של אי תשלוםבסוגיה אינו אלא 

 

 – אינו פוסק מעבר לתביעה שדיין )ש"כפי שלמד הדרכי משה בדעת הריב( כ יש ראיה"א

  . גם במקרה שחושב שהתובע אינו יודע את הדין

  

גם , שאין רשות לדיין לפסוק יותר מתביעת התובעז "ח והט"צא מדברי הביו

  .או מחמת טעותו, ידיעת הדין של התובע  מחמת איכאשר התביעה היתה נמוכה

  

בגלל ך שהשכן תבע סכום נמו – )תביעת השכן להשתתף בהוצאות הבניה(כ בענייננו "א

אין לדיין ש, יתנו נראה להביא ראיה מסוגי– ולא בגלל הכרת הנושא, בורות

  .  מגובה התביעהלתבוע יותר

  

  הסיבות לבקשת התובע לקבל פחות: ך"ש. ז

, כ שונה"ולכן מסקנתו ג, ח"למד את מהלך הגמרא בשונה מהב )טו-ז"סימן י(ך "ובש

  :כדלקמן

  . זו האמת לדעתוכי , רבינא רצה מתחילה את הסכום המלא •

שלא יזדקקו , כדי להתפשר עם רוניא זה רק –חות כ פ"מה שהציע אח •

  . תורה להגיע לדין

 על מלוא תההתביעה היש בוודאי –אבל משנאלץ לתובעו אצל רבא  •

   . המגיעוהתשלום

, כדאי לך לשלם לו לפי הפשרה שהסכים עימך: ולכן אמר רבא לרוניא •

 –על פי האמת  אאלץ לדון לך –כי אם אצטרך לדון . לפני שבאת לדין

  .  במחיר המלא–זו גם תביעתו של רבינא ש
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 רשאי לפסוק לטובת התובע אינושהדיין (ש "שדינו של הריבך "יוצא מדרך לימודו של הש

במקרה זה אל לו לדיין . דווקא כשהכל ידוע לתובע הוא )סכום גבוה מהתביעה

  .להתערב

  

של ש סיבה לתביעתו הנמוכה י שמסתבר ש)כפי שהנחנו לעיל( הוא והטעם בזה

 יודע את הלך אינואלא שהדיין , מהלך מחשבתי מתוכנןברור שהיה כאן . התובע

שמא התובע יודע שהנתבע  -א: כאמור, ואפשר לחשוב על כמה אפשרויות(מחשבתו של התובע 

במקום שמא התובע יודע שיכול לנכות את מה שמגיע לו  -באולי או , אינו חייב לו יותר מסיבה כלשהי

,  שיחזור בו ממחילתו"להעיר את הדוב מריבצו" כרגעואיננו רוצים , שמא מחל לו -גאולי  או .אחר

 ולא לתבוע יותר לא להתערב במקרה זה היא שכ הדרך הנכונה לדיין"א. )ב"וכיו

  .ממה שתבע התובע

  

כמה , תובע שיודע מה שלפניוהכרת הדיין שמדובר ב על סוגיהדיברה הועד כאן 

תובע אינו  הכאשרומדוייק מכאן ש. 'מהם הצדדים בתביעתו וכו, הוציאיכול ל

  .יש רשות לדיין לפסוק לו את המגיע לו בוודאי ש– כמה מגיע לו יודע

  

  :הוא כדלקמן –ך "מבאר הש –גיון בזה יוהה

, אם ברור לדיין שצריך מן הדין לגבות מהנתבע מחיר מלא, על פי היושר •

מדוע שלא יפסוק לו את המגיע  –או שהוא טועה בדין , התובע אינו בקיו

  ? אין צריך לגלות לו– חברווכי אדם שאינו יודע שיש לו ממון ביד ? לו

אולי נאמר ? שאינו שלו באיזה אופן זוכה השני בממון זה ):הגיוןבאותו (ועוד  •

 יכול כיצד שייך שאדם שאינו יודע כלל על מה שמגיע לו? מחילהמטעם 

  !?למחול על זה

  

מחמת , שכאשר הדיין רואה שהתביעה קטנה מהסכום האמיתיאלא פשוט 

 שיש לעזור לו להוציא מהנתבע את המגיע לו בוודאי –הארץ  שהתובע הוא עם

  .)"פתח פיך לאילם": כפי שנקרא(

  

גיון י עם הה) התביעהשאין לו לדיין רשות להוסיף על(את הגמרא בסוגייתנו ואם נאחד 

ולהוסיף במידת ,  צריך לעזור לו–שבמקרה של אדם שאין לו ידע בזכויותיו ובדיני ממונות (שהעלינו 



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

ח

 בעל הלבושוכך גם דעת , ך"השוזוהי דעת ( הגדרה מסודרת נקבל – )הצורך על תביעותיו

  :י הדיין" שיש בה כמה מצבי אבחנת של המציאות ע")עיר שושן"בספרו 

ּות ּבּור חמתותבע פחות מ, התובע אינו יודע את הדין לדיין ש ברורכאשר •

 בוודאי זוהי –ואפילו היתה מחילה כלשהי . אפשר לתלות במחילה אי –

, )וראה בהמשך השיעור התייחסות לעניין זה של מחילה בטעות(מחילה בטעות 

  . מגובה התביעהיותרגם , ורשאי הדיין לפסוק לפי האמת

ומחליט לתבוע פחות ממה התובע יודע את הדין  לדיין ש ברורכאשר •

  . מסכום זהאין לדיין לדרוש יותר –שמגיעו 

 אומחמת חשבון אם התובע דרש סכום נמוך בשאלה הדיין מסתפק אם  •

 אלא יתלה שהתובע יודע מה ,שלא יתערבדין הוא ה – מחמת ּבּורּות

  .שהוא עושה

  

או שאפילו , יודע מה שלפניו הדיין מבין שהתובע  אם–ך "לדעת הש :ובקצרה

  . מגובה התביעהשלא לחרוג  נדרש הדיין – בעובדה זו שיש ספק

  

אין לדיין לפסוק נגד ך " לפי הש– )בעניין השתתפות בתשלומי הבניה(כ גם בענייננו "א

  . מתביעתו של ראובןשמעון יותר

  

  לחזור בספקבדיעבד אין . ח

במקרה שהדיין , )ו-ז"סימן י(משפט  שערה מביא –ך "לדין הספק של השמינא  נפקא

 כיוון שהכרעת הדיין היתה מחמת –מאשר סכום התביעה כבר הוציא יותר ממון 

כי אולי באמת התובע דרש פחות , אפשר להחזיר את הגלגל אחורנית אי –ספק 

וגם זה מחמת (כך שמה שעשה עשוי , רובמקרה זה באמת מגיע לו יות, מחמת בורות

  . )הספק

  

אפשר להחזיר את  אי –שכבר נפסק הדין  – )השתתפות בהוצאות הבניה(כ בענייננו "א

  . הדיינים להחזר הממוןמושמעון לא יזכה בתביעתו , הגלגל אחורנית
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  דיין להודיעל יש –ספק ב. ט

רש סכום קטן מערך ון מסתפק מדוע התובע דצא שכשהדייויך "מדברי הש

הדין הוא שהדיין לא  –ידיעה  חסרוןמחמת ידיעה או מחמת זה  אם –התביעה 

  .  ולא יפסוק יותר מדרישת התובעיתערב

  

 ,)ז"סימן י, ערוך על שולחןא "גרעקההגהות הובא ב, ג"סוף סימן נ(מעיל צדקה בספר אלא ש

ולמדו , ך"חלקו על הש:) ד"מסכת סוכה דף ל, יבחב ם בן"למהר(כפות תמרים וכן בספר 

 – )או מחל על היתרה, אם התובע טעה בדין במה שתבעו פחות(שבמקרה שהדיין מסתפק 

  .ובמקביל להזהירו שלא ייקח יותר,  על הספקצריך להודיע לתובע

  

שכל החידוש כאן הוא , )לקבל הוצאות בניה מהשכן( שיטה זו לא שייכת לענייננו

  .לאחר גמר הדיןואנו כבר אוחזים בשלב של , לכתחילה

  

  מחילה בטעות הוי מחילה. י

תובע שיודע את המחלק בין , ך"השמקשה על דברי  )ג-ז"סימן י(החושן  ובקצות

תובע שאינו ובין , )ואנו אומרים שכנראה שיש לו חשבון אחר, ובכל זאת תובע פחות( הדינים

מחילה שדבר זה נקרא , ובגלל זה הוא תובע פחות מהראוי, בקי בפרטי הדינים

  .דינו את הסכום האמיתי הראוי לו וראוי לעזור לו ולתבוע מבעל, בטעות

  

ואילו , ש שלעיל"ך מבוססים על הריב"שדברי הש, קצות החושןהומקשה 

מחילה בטעות הוי  ש)ן החושראה פירוט בקצות(ש עצמו פוסק בכמה מקומות "הריב

 מחילה זו מחייבת את –כ יוצא שאפילו אם היתה כאן מחילה בטעות "וא, מחילה

ך "ולא כמו שהבין הש(אין הדיין רשאי לתבוע בשמו יותר ממה שדרש ולכן , התובע

  )!מדבריו

  

שאין לדיין רשות (ש "דינו של הריבו, שבאמת אין חילוק קצות החושןהולכן לומד 

ח "הבכמו שלמדו ,  נאמר ללא תלות במהותו של התובע)ביעהלפסוק יותר מהת

  . )דלעיל(ע "והסמ

  

שבמקרה של , )ג-א" סימן רמתשובה פתחיהובא ב( יוסף זכרוןה דברי י"עפיש להעיר [

אלא ,  מחילת טעותואפשר לומר לגבי  אי–כ "מחילה בטעות מחמת נתון שהתחדש אח
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שאם סיבת ,  כאן יודה– קצות החושן חולק עלש מיגם לפי (לפי כולם הרי זו מחילה 

  .]) אין זו מחילה בטעות–כ "הטעות התחדשה אח

  

לא יוכל לקבל שראובן , ש" בדעת הריבקצות החושןהיוצא לפי  –ולפיכך בענייננו 

  . פ שתבע סכום קטן יותר מחמת טעות"עוא, יותר ממה שתבע

  

  א טען התובעי טענה של"פסק עפ. יא

  :דן במקרה הבא )ו סעיף ב"דף קט(שבע  בארובספר 

או ( חוב שטרשחייב לו סכום מסויים ובידו  חברו את ראובן תובע

רוצה לבטל את השטר בטענה שהשטר אינו הנתבע . )אחרשטר 
והנה הדיין רואה שאפשר לאשר את . ומביא לכך ראיות, כלום

 אבל לא – השטר השטר מחמת איזושהי זכות המופיעה בלשון
 מותר לדיין להכריע לטובת בעלהאם  – התובעי טענותיו של "עפ

, י זכות זו"פ שבעל השטר לא תבע עפ"עוא, השטר מכוח זכות זו
  ?וגם לא הרגיש בו כלל

  

שמגדיר את חידושו , ועיין בדבריו( דבר חדש ך" השללמוד מדברישיש , הבאר שבעכתב ו

מותר לדיין : ) שאולי יהיה חידוש גם בעיני אדם כגילולחידוש גדווכ, "איוֵסוד השם ליר"כ

במקרה ואפילו , הנתון הבלתי מורגש הזהמכוח השטר  להכריע לטובת בעל

  .הצדדים לא הרגישו בוש

  

וכן , )י"העזר סימן ק שהובאו בטור אבן( ש"הראכך נראה לי מדברי  :והוסיף הבאר שבע

  .ז"ימן יוכן משמע בס, )ב"משפט סימן מ בחושן( הטורכתב 

  

,  שייך לסוגייתנו– )ז"סימן י(שבע  המקור האחרון שהביא הבאר: אלא שיש לתמוה

ואיך כתב . להחמיר יותר מהתובעשאין רשות לדיין  –פך יושם כתוב לכאורה הה

  ?מקור לדין הפוךהלכה זו כ

  

יין להביא ראיה לדבריו גם יכולת הד( הבאר שבע בין דינו של חילוק ברוריש : ויש לומר

 )להחמיר יותר מדרישת התובע( השולחן ערוךובין דין  )י הצדדים"מנתונים שלא הוזכרו ע

  :כדלקמן
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שיש לדיין סמכות לזכות את בעל הדין מחמת ( חומרות בראיותדן ב שבע בארה •

כאשר ש  והסברה היא.)למרות שלא הביאן בעל הדין, הנראות לו, ראיות אחרות

מחל על הטענה ידע ואין לנו חשש שמא התובע  –בטענות חדשות בר מדו

או ( שהתובע לא חשב יותר מסתבר לומראלא , שאותה מעלה עתה הדיין

  ".פתח פיך לאילם"כ יש בזה "וא.  טענה זו)ששכח

שהדיין לקח על עצמו להחמיר יותר מאשר ( חומרות ממוניותדן בהשולחן ערוך  •

 . רשות לדיין להחמיר יותר מדרישת התובעבאמת איןובזה , )התובע

אולי התובע דורש פחות מכיוון שכבר ממון אנו חוששים שבוהסברה היא 

ך "כפי שהובא לעיל בדעת הש, או כל תכנון ממוני אחר(מחל על יתרת הסכום 

  .)והלבוש

  

במקרה ( ש"שבע דומים לדברי הריב  דברי הבארהקשות שלכאורהיש לו[

שבשניהם , )והדיינים אפשרו רק שתיים, שרויות לשכירותהתובע הציע שלוש אפש

  .  בטענות ולא חומרא בממוןאחומרהנדון הוא ב

ש הדיין הכריע לנתבע והחמיר עליו בתנאים גרועים "שבריב, יש לחלקש אלא

שבע מדובר רק על הסיבות והטענות  ואילו לפי באר. המתפרשים כממון, יותר

  ]. עצמוולא על הוצאת הממון, להוציא ממון

  

, ולא מחמת ידיעה, תּוּבּורשברור שהתובע דרש פחות בגלל  –ולכן גם בענייננו 

 יותר לפסוק ממוןין ישבע שמותר לד יודה הבאר –ואין אנו חוששים שמחל 

  . מתביעתו של ראובן

  

  ר דין לפני גמבוהתובע לחזור יכולת . יב

התורה סכום נמוך   כלל לגבי תובע שדורש בדיןמלמדינו )ה-ב"סימן כ(משפט  שערה

ועתה רצונו לחזור בו , ואנו אומדים שמסתמא מחל על שאר התביעה, מהצפוי

שחזרתו ממחילתו אפשרית כל עוד , הכלל הוא. ולדרוש יותר ממה שדרש בתחילה

  . דין לא היה גמראו כל עוד , הנתבע לא הסכים לדבריו

  

,  שונה את סוגיית רוניא ורבינא דלעילשאפשר להבין באופןיוצא מדבריו 

  : כדלקמן

  . על הסכום הקטןרבינא תובע את רוניא לפני רבא  •
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   .שבאמת מגיע לו, על הסכום הגדולמוחל רבא מבין שרבינא  •

עתה פסוק שנות את דינו ול לא יוכל רבא ל–  דיןגמראם יהיה ובאמת  •

  . סכום גבוה יותר

וכל ,  שכל עוד לא היה גמר דין)רוניאוכך אומר רבא ל(אלא שקיים עדיין חשש  •

 יוכל רבינא לחזור בו –עוד רוניא לא הסכים לשלם את הסכום הנמוך 

  . ולתבוע את הסכום הגבוה

שכדאי לו להסכים כרגע עם דרישתו הנוכחית , ולכן ממליץ רבא לרוניא •

כדי שרבינא כבר לא יוכל לחזור בו , )דהיינו לסכום הקטן(של רבינא 

  . ממחילתו

  

, דין שכבר היה גמרכיוון  – )בדין השכן שתובע השתתפות בעלות הבניה(לכן בענייננו ו

הוכרעה כבר  – אין ראובן יכול לדרוש סכום גבוה יותר ממה שדרשומעתה 

 עיין –ואם הדיין כבר הוציא יותר (  ואין להוציא יותר,סכום הנמוךלתשלום ההתביעה 

ואין צריך להחזיר את מותר ,  מפסיקתוריך לחזור בואינו צמשפט עצמו שהדיין  שערהלעיל שדעת 

  .)הכסף שפסק לשלם יתר על התביעה

  

  יעוץ ולא דין תורה. יג

לקמיה אתא " המילים בגמרא הם :סוגיהלומד פשט אחר ב )ח-ז"בסימן י(התומים 

ולא כפי (גיע הוא זה שה – הנתבע –רוניא ומשמע ש, הגיע לפני רבאכלומר , "דרבא

,  לדין היתה לאמטרת בואורחך שועל כו, ) הוא שבא– התובע –שרבינא , שלמדנו לעיל

 אמר לו כןול. אם לשלם לרבינא את הסכום הקטן שהוא דורשה  להתייעץ אלא

אם ,  דהיינו–ואם לא . שהוא בגדר פשרה ופיוס, שכדאי לו לשלם סכום זה, רבא

 שתצטרך לשלם מחיר תוצאת דין זה יהיה – דין תביעה של ביתיבוא אלי רבינא ל

  . מלא על הגדר

  

לא הזהיר את היועץ מדוייק כאן ש: סוגיהיש הכרעה ברורה ב –לפי ביאור זה 

על חצי (משמע שאין בעיכוב התשלום . אם לא ירוץ מיד לשלם, א מחשש גזלוניר

היה עד שלא ת: דהיינו. הולכים אחר התביעהשכ פשוט וברור "א.  משום גזל)הגדר

 לפי התביעה כך –לשלם אם יש תביעה .  ייתכן שהיתה מחילה–תביעה לשלם 

 אילו היה –אמנם ( גם הסכום לתשלום הוא פחות –פחותה אם התביעה . התשלום
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ואין אנו , ) אין לדיין לדרוש במקומו–משלא דרש , אבל עתה.  היה מקבל–התובע דורש יותר 

   .תולים במחילה בטעות

  

 אין לדיין לפסוק על )בעניין תביעת השכן להשתתף בהוצאות הבניה( וכ גם בענייננ"וא

  . בדינים אלוגם כאשר ראובן אינו מבין , שמעון לשלם יותר מדרישתו של ראובן

  

  כשדורשים פחות מקנים פחות. יד

הדין  אור חדש גם על ךהשופ, סוגיהפשט חדש בלמד  )א-ז"סימן י(המשפט  נתיבותב

  : ונלמד את דבריו בשלבים הבאים, שבענייננו

שהדין חייב להיות לפי תביעת התובע ולא לפי הסכום הי הסיבה מ •

  . כי אנו תולים שמסתמא התובע מחל–האמיתי הגבוה 

אנו  – )שהרי הוא עם הארץ( על מחילתו כלום התובע אינו יודעואפילו אם  •

 .הוי מחילהומחילה בטעות ,  מחילה בטעותאומרים שיש כאן

הדין שרבא פסק את , מסוגיית רוניא ורבינא, מהגמרא ראיהיש לזה ו •

כפי שביארנו , יש כמה ציורים אפשריים להעמיד את הסוגיה ולבארה, וכאמור( הנמוך

 .)לעיל

מחילה נדרשת כאשר אדם : באר אחרתאפשרות לומביא נתיבות המשפט  •

 כאשר הניקף – אבל במקיף וניקף .לקח מהשני יותר מכפי המגיע לו

 מקבל –ואם משלם רק רבע . מקבל בעלות על חצי גדר –משלם חצי 

באופן יחסי  מקבל –ואם משלם רק דמי קנים בזול , בעלות על רבע גדר

ואם . ביחס למחיר האמיתי שהוציא המקיף, לפי סכום התשלוםבעלות 

 . ל על הגדרכלהרי פשוט שאינו מקבל בעלות  –משלם רק דמי שמירה 

. קנייה של חלקואלא ,  אין בהשתתפות השני תשלומי חוב:והכלל הוא •

 כך מקבלים יותר –וככל שמשלמים אחוז גבוה יותר של השתתפות 

 .בעלות

 –שכאשר רבינא הציע לרוניא להשתתף בסכום נמוך יותר , איפוא, נמצא •

 בגדר באחוז קנייה קטן הציע לו רק להשתתףאלא ,  על כלוםלא מחל

   !ואין כאן טעות, אין כאן מחילהכ "א. יותר

  

, שאמנם הדיין נדרש לפסוק יותר מסכום התביעה, נתיבות המשפטהמדברי יוצא 

אבל במקרה שכל הוויכוח ביניהם הוא על . שיש גזל תחת ידי הנתבעבמקרה 
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כי אם לא רצה , ובזה אין גזל תחת ידי הנתבע –אחוז השתתפות בקניית נכס 

ובזה בוודאי ,  מקבל בעלות על החלק שהיה אמור להיות שלו גם אינו–לשלם 

שהדיין , א"ומדוייק הלשון ברמ(ולפסוק יותר מדרישת התובע שאין לדיין להתערב נאמר 

  .) לו יותרשכבר חייבולא מדובר שהדיין רואה ,  לידי חיובעלול להגיעכלומר ש, לו יותרשיתחייב רואה 

  

שוויכוח על אחוז השתתפות שייך כאשר עדיין לא היה , ובןכמ, יש להדגיש

שאמנם רוניא , הדוגמא לכך היא הגדר של רבינא. שימוש בנכס שעליו יש מחלוקת

לא השתמש ,  עדיין לא סמך עליה את קורותיו,למשל(השתמש בה אולם טרם נהנה ממנה 

ה חוזרת השאלה  הית– משתמש בגדר זואבל אילו היה רוניא . )'בה כקיר לבניין וכו

, היה חוזר הנדון של גזל תחת יד הנתבעובזה , ולא של אחוזי השתתפות, של גזל

  . שבזה היה חייב הדיין להתערב להוציא מחשש גזל כנזכר לעיל

  

כ "ואין שימוש אלא א,  בכותל המשותףכבר משתמשששמעון  –ולכן בענייננו 

 אסור –ם שבאמת חייב  יוצא שכל עוד לא שילם את מלוא הסכו–קונה את חלקו 

 מכפי תביעת לפסוק לשלם אפילו יותרלפיכך מוטל על הדיין , לו להשתמש

  .ויש גזל ביד הנתבע, שמא אינו יודע לתבוע, התובע

  

  תלוי במציאות או בטענות. טו

סור מתי הדיין צריך להתערב ומתי א,  כתב חילוק נוסף)ג-יז( ישועות ישראלבספר 

  :כדלקמן, לו להתערב

למשל כשיש , הדין תו של בעלנבטעכאשר הדין תלוי  :תלות בטענות •

למרות , אל לו לדיין להתערב במקרה זה – תוקפו של השטרוויכוח על 

  . שנראה לו שהדין נוטה לכך שהנתבע חייב לו יותר

המציאות אלא דברים ש, אם הדין אינו תלוי בטענות :תלות במציאות •

מוטל על הדיין  כאן בוודאי ש–והדין נגזר ממציאות זו , הםמעידה עלי

  .כאמור לעיל, מטעם השבת אבידהלהתערב 

  

כיוון שכל אחד מבין שכותל , במציאותנראה שהטעות היא  –לפי זה גם בענייננו 

רשאי  –וכיוון שהעובדות מדברות בעד עצמן . משותף מחייב תשלום משותף

אפילו מעל , לפסוק כפי האמת )חייבאולי הדיין אפילו :  לעילתשובה ואליבא דפתחי( הדיין

  .הסכום שדרש התובע
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ומאחר שיש צדדים המאפשרים . למדנו הרבה צדדים לכאן ולכאן: שורה תחתונה

על שפסקו יותר (  תביעתו של שמעון את הדיינים–לדיינים לפסוק יותר מהתביעה 

  .דחיתהתביעה נ – )מהתביעה

  

  סיכום ומסקנות .טז

האם . והדיין פוסק שצריך לשלם סכום גבוה יותר, ראובן תובע משמעון סכום

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים ?יכול הדיין לעשות כן

שבתביעת המקיף , במסכת בבא בתרא )רוניא ורבינא( סוגיית מקיף וניקף •

  .ר לפסוק גם לפי הסכום הגבוההדיין איפֵש, את הניקף

ואחד מהם תבע חלוקת , ן לגבי שני שותפים בדירהדש "ריב ה–מאידך  •

אופציות העומדות את כמות הוהדיין פסק להפחית , שכירות ביניהם

אין ביכולת הדיין לפסוק להחמיר יותר ש ש"והורה הריב, בפני הנתבע

כתב משה  דרכיהאלא ש, ולכאורה נראה סתירה מסוגייתנו. מהתובע

  ...ןש הוא מכא"שהמקור של הריב

מדוע : כגון, חסרים פרטים רביםה בט מעמיק נראה שבסוגישבמאלא  •

האם ידע , כמה תבע רבינא לפני רבא, ירד רבינא מהסכום שתבע תחילה

, ")זיל פייסיה("מה הכוונה במצב הפיוס , רבא את כל מה שהיה לפני הדיון

 השלכות רבות על –ולפרטים אלו . ")...אואי ל("ומה הכוונה במצב השני 

  .היהלימוד מהסוג

בין אם , אסור לדיין לדרוש יותרשבכל מקרה ז "ח והט"הבשיטת  •

וכן לומד . ידיעה התובע מודע למה שעושה ובין אם מעשיו נובעים מאי

  .ש הוי מחילה" אליבא דהריב–שאפילו יש מחילה בטעות  ת החושןקצו

או שאפילו , יודע מה שלפניושכאשר הדיין מבין שהתובע ך "הששיטת  •

אבל . מגובה התביעהשלא לחרוג  נדרש הדיין – זו  בעובדהשיש ספק

  .רשאי הדיין לדרוש יותר –כשברור שהתובע אינו מודע לדינים 

, לאחר מעשה במצב ש– משפט שער לפי –ך "מדברי השמינא  נפקא •

כי ,  שוב אינו חוזר בו בדינו–יותר ממון מהתביעה כבר הוציא הדיין ש

 מחמת אינבעה ות מהמגיע  שסיבת התובע לדרוש פחאייתכן שהאמת הי

  .ידיעה
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ולומדים שבמקרה , ך"חולקים על השכפות תמרים ובמעיל צדקה וב •

 – )או מחל על היתרה, האם התובע טעה בדין במה שתבעו פחות(שהדיין מסתפק 

  .ובמקביל להזהירו שלא ייקח יותר,  על הספקצריך להודיע לתובע

לדיין להחמיר יותר שאין רשות ( חומרות ממוניות מחלק בין שבע הבאר •

 למרות שלא הביאן בעל, שיש לדיין סמכות לזכות( חומרות בראיותובין , )מהתובע

 אין חשש – אבל בטענות ,חוששים למחילהשבממון , והסברה היא. )הדין

 יתכן – )ידיעה ולא מחילה שיש אי(ובענייננו ". פתח פיך לאילם"ויש , למחילה

  .יתיר לדיין לפסוק יותרשבע  בארשה

הנתבע שחזרת התובע ממחילתו אפשרית כל עוד , למד כללמשפט  שער •

 שכבר היה גמר ובענייננו .דין לא היה גמראו כל עוד , לא הסכים לדבריו

  . ואין להוציא יותר,הדרישה לסכום הנמוך שרירה וקיימת, דין

 ורבא לא )כלומר לא היה כאן דין תורה( להתייעץהגיע רוניא לומד שהתומים  •

לדיין לפסוק   ולכן אין.אין תולים במחילה בטעותמ ש"ש, גזלהזהירו מ

  . בדינים אלוגם כאשר ראובן אינו מבין , יותר מהתובע

 ,מכירת בעלות קטנה יותרלמד שאין כאן מחילה אלא  ת המשפטנתיבו •

כבר ששמעון  –בענייננו אבל . אין לדיין להתערבו, לכן אין גזל לנתבע

  .צריך לפסוק אפילו יותר מהתובע יש גזל והדיין – בכותל משתמש

ובין , )שאין לדיין להתערב(טעות בטענות  חילק בין ישועות ישראלוב •

  יפסוק–במציאות שהטעות  –ובענייננו . )שצריך להתערב(מציאות שונה 

 .אפילו מעל הסכום שדרש התובע, הדיין כפי האמת

אי אפשר להאשים את ולכן , יש צדדים לכאן ולכאן: שורה תחתונה •

  . על שפסקו יותר מהתביעהניםהדיי
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