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לימים התגלעו אי . לוי הקבלן בונה ומשפץ את דירתו של שמעון
חילופי האשמות קשים ללא שפה ל ווהגיע, ביניהםהסכמות 
אביו של שמעון שהוא , פנו שני הצדדים אל ראובן. משותפת

קשו ממנו להיות בורר בסכסוך יוב,  הקבלןוידידו של לויהדייר 
נים שיקבלו כל מה הבטיחו לו באופן חגיגי ובתחנוו, זה

 ראובן הסכים .ואפילו לא יצטרך לנמק את פסיקתו, שיפסוק
לדון בין קרובים , כי מה לו ולצרה זו, כי לכתחילה לא רצה( בלב כבד

 התאמץ ובירר כל פרט בוויכוח, שמע את טענותיהם, )וידידים
, והגיע למסקנה מסודרת, אצל רבנים ואצל אנשי מקצוע

חלוקה , לקבלןלשלם יך הדייר שצרהכוללת סכום לתשלום 
 עליו כתנאי לקבלת תשלום ים המוטלגימורים ורשימת לזמנים

 עבורורוצה ל, עתה מסרב לוי לקבל את פסקו של ראובן. זה
  ?האם יכול לעשות זאת. לבורר אחר

  
  ב................................................................................................הקדמה לנושא חשיבות סדרי הדין. א

  ד..............................................................................................רשימת המרכיבים השייכים לענייננו. ב

  ה................................................................................................................ התירו לדון–דיין יחידי . ג

  ז....................................................................................................."גמיר"הגדרה מפורטת של דין . ד

  ח..................................................................................יכולת בעל הדין לחזור בו מהסכמתו להרכב. ה

  י..........................................................................................................חדא לרעותא ותרתי לרעותא. ו

  יג....................................................................................................גדרים נוספים בקבלת דיין יחיד. ז

  יד..............................................................................................................הכרעה בשורה תחתונה. ח

  טו........................................................................................................................סיכום ומסקנות. ט

  

  ן לא להלכהובשום אופ, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  גליון מספר
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  בעל דין שמסרב לקיים פסק הבורר
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   חשיבות סדרי הדין לנושא הקדמה. א

חשיבותם ומקומם , עניין תפקיד הלכות סדרי הדיןחשובה ב יתתמחשבהקדמה 

  :בהלכות דיינים

  

 וכןת יותר מאשר את דיןניהול מערכת המעלה על נס את תפקיד המקרה שבענייננו 

  .משפטים עצמםביותר מאשר במנהלה אנו דנים כאן כלומר , הדין

  

,  כל העמיםשאין מערכת המשפט של התורה כמערכות המשפט של,  יש להקדיםאתוז

וגם ציווה עלינו לפרוש מלדון , והוא ציווה עלינו לדון, "המשפט לאלוקים הוא"שכן 

שמירה  והן לגבי תוכן הדיןודברים אלו נכונים הן לגבי הקפדה על , בתנאים מסויימים

  . שהתורה דורשתהליםעל הנ

  

ולהלן הקדמה , בעבר כבר התייחסנו למיוחדות של דין התורה לעומת דינים של כל העמיםו[

כל דאלים גבר " –ב "למסכת בבא בתרא סימן ל" ר העיוןצאו"המובאת מתוך ספרנו ( לעניין זה

ונותן לצדדים , שהדיין עוזב את הדין, "כל דאלים גבר"לגבי פסק התורה , )"והשלישי זוכה

 ,וכי זו דרכה של תורה: תמה השואלזה נושא ועל , )שיטת התוספות שם( להראות את כוחם

, כיצד רואה התורה את תפקיד הדיין?  הפיתרון הוא להניח הכל ולברוח–ר יש קושי לדון שכאש

  ?ולהביא את הצדק על כנו, שע שבעולםאם לא להתגבר על כוחות הֶר

אחריות על ". אין תפקיד מערכת המשפט בתורה להיות אחראית על הצדק בעולם: תשובה

ואינם יודעים כי , לוקים מנחה אותםמערכות משפטיות שלא יראת אהיא שיטתם של " הצדק

 – שופטי בית המשפטשאם הצדק לא ייעשה על ידי , ולכן הם מניחים, "המשפט לאלוקים הוא"

 זו מכריחה את מערכת המשפט המחשב. גורם אחר בעולם שידאג לצדקשום אין הם מכירים 

ם שיח שופטיהלגם בדבר שאין , כגון לדון בכל מחיר, שלהם לעשות דברים שבאמת אין בכוחה

 צבאייםאו בדברים ,  שמעל למדרגתם ולתפיסתםדנים בדברים ערכיים וכך רואים ששופטים(ושיג בו 

והכל  –'  וכוהשכלתם אינה מגעת לשםעתיר ידע שאו במידע , שיש בהם סודיות שאינה ידועה להם

, שראל ישונה היא תורת. ")בית המשפט הוא מעל הכל"ש, בגלל ההנחה המתקבלת בלית ברירה

ציווי זה ". ושפטו את העם משפט צדק " אלוקישכל הסיבה שמותר לדון הוא רק בגלל שיש ציווי

כאשר אין לדיין . 'טענות הניתנות לניתוח וכו, אומדנות, חזקות, מוגבל לדיונים שיש בהם ראיות

 .והאחריות על עשיית הצדק חוזרת לבורא עולם, "ושפטו" בטל תפקידו במסגרת –נתונים אלו 

 –משרבו הרוצחים "כגון דברי הגמרא , וכבר היו בתולדות עם ישראל דוגמאות למהלכים כאלה

כשיש :  הלא תימה הוא–וגם כאן . ואין דנים מאז דיני נפשות, "גלתה סנהדרין מלשכת הגזית

ומדוע כאן עושים ', יותר שוטרים וכו, יותר בתי כלא,  יש להעמיד יותר בתי דין–יותר רוצחים 
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: למשל ברציחות( התפקיד של הדיינים הוא רק במצב מסויים – )כמו שנתבאר(אלא ? ההפך

. מאשר להוציא להורג") וכל ישראל ישמעו וייראו ולא יזידון עוד("תפקיד הדיון הוא יותר להרתיע 

אין כאשר  – ה הנדונהכ גם בסוגי"א. )..."חובלני"ד שהוציא אחת לשבעים שנה להורג נקרא "בי

, עד שמישהו יביא נתונים וראיות שניתן יהיה לדון בהם, הדין מסתלק בית – מספיק נתונים

  ]. ...ובינתיים יבוא בעל הכרם וינטור את כרמו

  

כמה , דרכי הדיןהוא גם בהגדרת הפרטים המדוייקים של  מיוחדותה של התורה

בתחילת נלמד כ', וכו,  בסנהדרין גדולה71,  בדיני נפשות23, שלושה בדיני ממונות( דיינים בכל תחום

היאך הוא , מהן סוגי הבדיקות והחקירות, היאך חוקרים את העדים( סידרי הדיןמהם , )מסכת סנהדרין

אחד התחומים . ב"וכיוצ )מהות לימוד הזכות והחובה בממונות ובנפשות, צורת המשא ומתן בין הדיינים

וכבר יתרו , וערך חשוב בפני עצמשהתורה נותנת להם , בחירת הדייניםהחשובים הוא 

 כבר ציין את תכונת – כשנתן עיצה למשה רבנו להקל מעליו את עומס המשפטים –

אנשי , יראי אלוקים, אנשי חיל": כראוי לאנשים המורמים מעם, הדיינים הנדרשת

בחירת נושא סוגיות לכמה וכמה והתורה ייחדה , )א"כ, ח"שמות י( "שונאי בצע, אמת

, ייחוסיהם, מחמת מעשיהםוהן מצד פסול , ישיותהן מצד תכונותיהם הא, הדיינים

כמפורט בהרחבה במסכת ( ב" קירבה משפחתית או סוגי נגיעות ממונית וכיוצ,הנהגותיהם

  .)"זה בורר"סנהדרין פרק 

  

, שלושה דייניםהמתואר בתורה הוא לדון דיני ממונות בהרכב של  המצב האידיאלי

, את הדיון ואת פסק בית הדיןכפות כוח לויש להם , מומחה לדוןשכל אחד מהם הוא 

יש להם , קירבה לבעלי הדין והן מבחינת נקיות כפייםחוסר הן מבחינת כשרים וכולם 

 להורות שלא כראוילהיזהר מוהדרכה ופיקוח , סנהדרין שבירושליםגיבוי מלא מה

ן בית המדרש הסתיים עם חורבמצב אידיאלי זה  .'וכו )"זקן ממרא"אחרת הדיין ייקרא (

ומעתה סמכותו לדון כבר , הוריד גם את קרנו של בית הדיןו, תפזרות הסנהדריןוה

או ברמת הסמכות הקהילתית של גדולי , תלויה בערכאות השילטון של אותה מדינה

  . ישראל שבאותו הדור

  

גם בתקופות שיש אפשרות ( שבו האידיליה אינה יכולה להתקיים, אלא שיש מצבים רבים

רמת הוויכוח בין , דחיפות התגובה הנדרשת, מחמת מחסור בדיינים, )להגיע להרכב אידיאלי

ובמצב זה נדרשת המערכת לאפשר ', רמת ההסכמה או החשדנות ההדדית וכו, הצדדים

חד "( כמות הדייניםבאופן שמתפשרים על , דלעילהמקסימום דיני תורה ברמה פחותה מ

, ב"וכיוצ, )"נאמן עלי אביך"( קירבהעל , )"רועי בקר' נאמנים עלי ג"( רמתו של הדיין, )"נמי סגי
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 דיינים  להתדיין לפניבעלי הדין מסכימים מראש הדיון יתקיים באופן שבמקרים אלו

טענות , ומעתה כבר אין שאלות,  קנייןמקבלים,  על שטר בוררותבמקרים רבים חותמים הצדדים(ברמה זו 

  .)ומענות

  

לחזור רוצים  )או שניהם( הצדדיםבמקרים כאלו היא במקרה שאחד השאלה המתעוררת 

  :וכאן יש להבחין בין סוגי ההרכבים, בהם מהסכמתם לדון

כדברי הגמרא (  אין שום אפשרות לחזור בהם– )המתוארת לעיל( במערכת אידיאלית •

 וכי יש לבעל הדין יכולת להתנגד למערכת הדין ?ל דיינימיפסכל כמיניה ל: .ג"כבמסכת סנהדרין דף 

 ואכן בהמשך הסוגיה מסבירה הגמרא שהיכולת ? ולפסול דיינים כאוות נפשו,שהוא כפוף אליה

וכל ניסיון , )ל"נוכאו בהרכבים בעלי תכונות חסרות " בערכאות שבסוריה"לפסול דיינים הוא רק 

  .)"לא ציית דינא: "בלשון הפוסקים( סרבנות דיןלערער על סמכות הדין מתקבל כ

, קרובים, בעלי חוסר ידיעה,  דיינים שאינם לכתחילהשבו התקבלו, כדלעיל( במערכת מאולצת •

האם : אנו מתלבטים מדוע בעל הדין רוצה לחזור בו – )כמות מינימלית ושאר חסרונות

או בגלל שהתחיל להבין ולהפנים , חשש לכשרות הדיןזה בגלל שהתעורר בו 

  .ולכן הוא מחפש תירוץ להחליף הרכב, עומד להפסיד בדין זהשהוא 

  

, שבהם רוצה בעל הדין לחזור בו, לפנינו נקודות צומת.  מתחיל שיעורנובמקום זה

שבו הסכים אחד מבעלי הדין לקבל על עצמו בורר ,  כדלעילמערכת מאולצתומדובר ב

על לא היתה לא חתימה  –בנוסף לכל זה ו, מומחהלא גם קרוב וגם , יחידשהוא גם 

לנווט בין רצוננו לאפשר לו לחזור ואנו צריכים , עתה רצונו לחזור בו. ולא קנייןשטר 

כאשר , וכל שכן( ובין חששנו שכוונתו בחזרה זו היא בגלל הפסד צפוי, למסלול תקין יותר

  .ונשתדל ללמוד את נקודות הדיון בנושא זה. )שהתוצאה כבר ידועה לו, מדובר לאחר גמר דין

  

  .עד כאן ההקדמה

  

 רשימת המרכיבים השייכים לענייננו. ב

בעיקר במסכת סנהדרין בתחילת פרק ( בגמראכוללת כמה סוגיות חשובות נו הבעיה שבעניינ

בפסילת , הנדרשת מהדייןבדרגות מומחיות , בדיני קבלת דיינים לדון )כדלקמן, זה בורר

בעיקר בשולחן ערוך סימן ( ובהלכה,  וביכולת לחזור מקבלה זו,פסול קירבה או הדיין מחמת

ובדברי הראשונים והאחרונים העוסקים בסוגיות , )או פסולהעוסק באדם שקיבל עליו קרוב , ב"כ

  .אלו
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  :המהווים נתון להכרעה במקרה שבענייננוכמה מרכיבים להלן 

 הסכים והחל להוה, שראובן יהיה בוררהצדדים ביקשו  –לא היה קניין  •

בהמשך השיעור נלמד .  לדון לפניוקניין על קבלתםעימם ללא שעשה , בעבודתו

  .ועל אופן היכולת להכריע בדין גם ללא קניין זה, ן זהעל חשיבות קניי

מרכיב חשוב ביכולתו של הדיין לדון באופן  –רמת המומחיות של הדיין  •

ולקמן נלמד , הנדרש להכרעה רמת התמחותו בחומרהמחייב את הצדדים הוא 

  .של מומחיות בעניין זהכמה דרגות 

, אביו של שמעון הדיירמאחר שראובן הדיין הוא  –  מחמת קורבהדיין פסולה •

 סימן שולחן ערוךוב: ז"כ במסכת סנהדרין דף במשנה( יםקרובברשימת המופיע " אביו"ו

וכל יכולתו לדון במקרה זה הוא רק , "פסולקרוב או " כ הריהו דיין" א– )ב-ג"ל

ולקמן נצטרך להגדיר את רצינות ,  לדוןהצדדים קיבלו אותו עליהםבגלל ש

  .ברגעי מבחןעל תילה גם ת ארנשעד כמה היא , קבלה זו

כבגמרא ( שלושה דיינים על מבוססד "הרכב רגיל של בי – דיין יחיד ולא שלושה •

ב אל "ונקרב בעה", "אלוקים"פעמים המילה ' שנאמר בפסוקים ג ):דף ג( בתחילת מסכת סנהדרין

וכאשר , )" ישלם שניים לרעהואלוקיםאשר ירשיעון ", "יבוא דבר שניהםהאלוקים עד ", "האלוקים

שמאפשר , )"ריעותא"בלשון הפוסקים (  יש בזה חיסרון–לדון דיין יחיד מבקשים מ

  .לבעל הדין בתנאים מסויימים לחזור בו

כמות מושג מרכזי המהווה בסיס ליכולת לחזור בו הוא  –צירוף רעותות  •

וככל שיש יותר רעותות ,  שיש במקרה זה לבחירת הדיין או לפעולתוהחסרונות

'  נראה שיש ג–במקרה שבענייננו ( ן יותר לחזור בו מלקבל את פסק הדין כך נית–

ובשיעור זה נלמד היאך סופרים את , דיין יחיד ולא שלושה, פסולקרוב או , מומחהלא : רעותות

  .)הרעותות הללו

מרכיב חשוב ביכולת או אי יכולת לחזור בו הוא השלב שבו  –ניתן פסק דין  •

ובמקרה שבענייננו המציאות היא , נלמד לקמןכפי ש, נמצאים במהלך הדיון

  .ובשלב זה רוצה לוי הקבלן לחזור בו. בכתבנתן לצדדים פסק דין שהדיין כבר 

  

ואת ההשפעה שיש להם על יכולתו , ד את המרכיבים הללו"נכיר בסובהמשך השיעור 

  .של אחד הצדדים לחזור בו

  

   התירו לדון–  יחידידיין. ג

ואם יש משמעות , אלה אם יש יכולת לדיין לדון יחידיהשבירור של ,  זהנושאמקור 

 נמצא –ואם יש אפשרות לחזור בו לאחר גמר הדין של דיין זה , לפסק דין של דיין זה
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דיני ממונות המלמדת אותנו ש ). במסכת סנהדרין דף במשנהב( תחילת מסכת סנהדריןב

אבהו ורב אחא בריה דרב בין רבי (  מביאה מחלוקת).ג-:שם דף ב( והגמרא,  דייניםבשלושה

  יכול לדוןידיין יחידאם מ העיקרית ממחלוקתם היא "והנפק, במקור דין זה )איקא

  .)שגם אחד כשר לדון" בצדק תשפוט עמיתך"ומקור ההיתר הוא מהפסוק (

  

  :  כמה נקודותסיכם את הסוגיה וכתב )בסימן ג( ובשולחן ערוך

שדין זה הוא מדברי  )א-בסימן ג( ע"הסמ וכתב( 'ד פחות מג"אין בי: )א-בסימן ג( ראשית •

שפסקו כרב אחא בריה דרב , ם"ש והרמב"כפי שצידדו הרא, גם אחד כשראבל מדאורייתא , סופרים

  .)איקא

כל שאינם , אפילו לא טעו, אין דיניהם דין, פחות משלשה: )ב-בסימן ג( שנית •

ארץ  הם סמוכים באפילו, )לא קבלום עליהם ואינן מומחה לרביםש, הטור מוסיףו(שלשה 

ויכולים להחליף , כמי שמודה חוץ לבית דין הודאה שמודים בפניהם –ישראל 

 לא הוחזק –  והכופר בפניהם ואחר כך באו עדים.טענותיהם שטענו בפניהם

ית  ההודאה בפניהם כהודאה בב– י שאינם סמוכים"אעפ, אבל השלשה. כפרן

  . ואינו יכול לחזור ולטעוןןהוחזק כפר –  וכן בכופר ואחר כך באו עדים,הדין

יש לזה הסתייגות , מה שכתבנו שאי אפשר לדון פחות משלושה :)שם( שלישית •

א "הרמו( מומחה לרביםהוא הדיין היחידי  או ש,בלום בעלי דיניםיקבמקרה ש

דון יש לו יכולת ל ש"מומחה לרבים" י"ע םבזמן הזה אין דניש )ז" סימן קמ וויילי"מהרבשם (מוסיף 

  .)רחו של אדםובעל כביחידי 

  

  :בהרכב יחיד, של דיינים הדנים לבדשלושה סוגים ישנם 

ודבר זה אינו , ד לכל דבר"ודינו כבי, אפילו בכפייהיכול לדון  –יחיד מומחה  •

  .)ב-בסימן גוהבאנו דבריו לעיל , י ווייל"בשם המהר( א"כפי שכתב הרמ, נוהג בזמנינו

אלא רק , ד לעניין לדון בכפייה" דינו כבישאין – )שהגדרתו תתבאר לקמן( יחיד גמיר •

  .ואפילו ללא קניין מועילה קבלתם, ד" דינו כבי–ואם קיבלוהו , מרצון הצדדים

לעשות פסול לדון והצדדים קיבלוהו עליהם  כלל או שהוא יחיד שאינו גמיר •

יכולים לחזור בהם אפילו לאחר ובלא קניין , צריך קניין שבזה – ככל שיאמר

  .) הגדרים שנלמד בהמשך השיעורלפי( פסק דין

  

שכן אין בדורנו , ראשוןהסוג הדובר על בוודאי לא מולכאורה במקרה שבענייננו 

וכל ההתלבטות בהגדרת המקרה שבענייננו היא לעניין , "יחיד מומחה"מציאות של 

ין תועיל ועל כן גם ללא קני, אלא הם באו ובקשו ממנו לדונם, שלא כפה את עצמו על הצדדים( הסוג השני
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, קרובאו מאחר שמדובר בדיין , אינו גמירמדובר בדיין שאולי מכיוון ש( שלישי ההסוג או ,)קבלתם

לוי הקבלן תלוי הדין אם , רהלכאו, ובספק זה, ומאחר שלא היה קניין, )שקיבלוהו עליהם

  .ולבחור הרכב אחר או לאיכול לחזור בו 

  

  "גמיר"של דין ת ה מפורטהגדר. ד

 בגמרא רב אחא בריה דרב איקאשיטת כ( רשאי לדוןדיין יחידי גם ק שנפסבשולחן ערוך 

ויש לצקת תוכן , "מומחה"ובתנאי שהוא , ))ג-סימן ג( שולחן ערוךבו, .)במסכת סנהדרין דף ג(

  :מעשי להגדרות אלו

 ).י בגמרא במסכת סנהדרין דף ה"כפי שפירש רש( "גמיר וסביר" הוא גם דיין מומחה •

 הוא היודע להוסיף "סביר"מועות דינים מרבותיו ו הוא הלומד ש"גמיר"ש

   .וליישב טעמים מדעתו

גמיר או שמע או קרא "כינה את היחיד כ )'אות א' במסכת סנהדרין פרק א( ש"הרא •

,  יודע רק מה ששמע מרבותיו–שהוא אינו מומחה " גמיר"דהיינו שה, "בספרים

גמיר "אבל ה, ךאבל אינו יודע לחדש מדעתו מעבר לכ, או מה שקרא בספרים

 הוא דיין שיודע גם לחדש מסברה מעבר למה שלמד – שהוא המומחה "וסביר

  .ומעבר למה שראה כתוב מכוח הלימוד ויישוב הסוגיות

 הכוונה ליחיד – )כפי שפסקנו כרב אחא( כשהתורה הכשירה דיין יחידוממילא  •

ות במסכת סנהדרין ויעויין בתוספ(  ולהכריעויש לו כוח לדון, "גמיר ולא סביר", הדיוט

  .)ן בדף זה"ובדברי הרמב, ה ואם"ד. דף ה

 וכי אדם שיודע רק מה שכתב ולא יותר ?של התורה" דיין" הזה –ויש לתמוה  •

הדורשות חכמה וידע והשוואת סוגיות בנקודות , יוכל לדון בדיני ממונות

  ?היאך יעשה זאת אדם מסוג זה, עמוקות

,  זה"גמיר"שמוסיף קצת על תכונותיו של  )ה טור"ד ד-ו"סימן ט( וכתב החזון איש •

 קובע שאמנם מדובר באדם שלמד מעט –ולאחר שמקשה מעין הדברים דלעיל 

אלא שיש , וחכמתו מעוטה ומצומצמת ולא הגיע להוראה, משנה וגמרא, מקרא

 : בזה מדרגות של שני סוגי בני אדם

 . יש אנשים ששכלם קצר ביותר וטעותם מצויה: היה קטן ונשאר קטן •

יודעים לבקש את ישנם אנשים ש :ת ביקוש גבוההבעל יכולאדם  •

וסוג כזה של אנשים . ומבינים בנפשם אם הבינו או לא הבינו, הדין

ר שמאחר והם יותר קרובים להגיע לאמת מא, ראויים להיות דיינים

  .)...ומוסיף החזון איש שאפשר למצוא בדבריהם גם טעויות( להגיע למצב של טעות
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אלא שהדבר מסור ,  שאי אפשר למצוא בזה גדרים ברוריםחזון אישומסיים ה •

  ...לחכמים המובהקים להכריע מי נכלל בכלל שהכשירו החכמים

שאינו יכול , היא מוגבלת )אפילו האיכותי מבין השניים(  כזהכמובן שסמכות דיין •

ואינו יכול , )יח-ם הלכות סנהדרין ה"כברמב( ואין ההודאה בפניו הודאה, להשביע

ב כנגד ,א-הקצות החושן סימן ג(ויש מחלוקת אחרונים , )ע-ו"ך סימן מ"כבש( לקבל עדות

ואין לו יכולת כפייה ,  אם יכול לקבל שבועת מודה במקצת)הנתיבות המשפט סימן ג

  .לקיים מצוות

ובקשו ממנו אבל כאשר הצדדים באו אליו ,  כשלא קיבלוהו בעלי הדין–וכל זה  •

שרבי  )סנהדרין פרק ה( תוספתאב  מובא–וקיבלו אותו עליהם , םיהכריע בינשי

 אין –וקיבלו עליהם , אין לנו אלא דעתך: אמרו לו, אין יחידי דן: יהודה אומר

והירושלמי מביא אמוראים שדנו ביחידי לאחר שבעלי הדין , יכול לחזור בו

  .שידונו אותםוביקשו הגיעו אליהם 

  

 שלה הגבוהה יותר שייך להגדרה שראובן הדיין לכאורה נראו אל ותולפי הגדר

', ואולי גם אינו יכול לקבל שבועות וכו(  ואמנם אינו יכול לדון בכפייה,"גמיר "הדיינים מסוג

אחר  )ל"המותנית של החזון איש הנ(  לפי ההגדרה–גבי עצם יכולתו לדון אבל ל, )כמפורט לעיל

לוי הקבלן לכאורה נראה ש –ה קניין ואפילו שלא הי, ד"דינו כבי –שהצדדים קיבלוהו 

  .)וכל שכן לאחר שכבר היה פסק דין( לחזור בואינו יכול 

  

  יכולת בעל הדין לחזור בו מהסכמתו להרכב. ה

 )אחד או יותר( חיסרוןבאופן שיש , במציאות של שינוי מההרכב האידיאליעתה נבוא לדון ו

ה היא אם יכול בעל הדין והשאל, בהרכב זהגמר הדין וכבר הגיעו ל, בהרכב המציאותי

  .לחזור בו

  

בין להיותו דיין בין להיותו עד ( בל עליו קרוב או פסוליקמי ש: כתב )ב,א-ב"סימן כ( ובשולחן ערוך

בין  ,בית דין מומחים לדון לו' או כג, בל אחד מהפסולים בעבירה כשני עדים כשרים להעיד עליויאפילו ק, עליו

רו  עליו שיתן כל מה שיטעון עליו חבבליבין שק, ול מה שהיה טוען על פיהםשקיבל על עצמו לאבד זכיותיו ולמח

 יכול – לא קנו מידו ואם ,אינו יכול לחזור – על זה קנו מידו אם – )בעדות זה הפסול או בדינו

  .)והוא שלא נודע שטעו(  אינו יכול לחזור בו– נגמר הדין .לחזור בו עד שיגמור הדין
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,  או בעד אחדבדיין אחדבל קרוב או פסול יוקא אם קודש ,יש חולקיםכתב שא "וברמ

וכן , יכול לחזור בו אפילו אחר גמר דין – עותאתרתי לרדאיכא , כתריאבל אם קבלו 

   .ין לא יכול לחזוריבכל ענ –אם קנו מידו אבל , הסכמת רוב הפוסקים

  

 הדרוננסה לס, לכל ההרכבים והאפשרויות שיש בקרב הדייניםהלכה זו היא מפתח 

ובדיקת הפרטים שבהלכה זו ,  של ההלכההצבת גבולות הגיזרהי "ע )כדרכנו בשיעורים אלו(

  . יחסית לגבולות אלו

, אם היה קניין –א "גם לפי המחבר וגם לפי הרמ :אי אפשר לחזור לאחר קניין •

אי אפשר לחזור בו  –פירוש הדבר שהתחייבו לדון לפני היחיד שהוא גם קרוב 

  .יןאפילו לפני גמר ד

שאם כבר היה , יש הסכמה לפי כולם: אי אפשר לחזור כשהחיסרון לא גדול •

ובהמשך השיעור יתברר מה , "חדא לרעותא"הנקרא ( פסול אחדויש לדיין רק , גמר דין

  .לא יכול בעל הדין לחזור בו – )כולל ביטוי זה

 שכאשר לא היה, גבול זה הוא לפי כולם: אפשר לחזור ללא קניין קודם גמר דין •

  .פני גמר הדיןלעד לרגע שיכול בעל הדין לחזור בו  –קניין 

  

  :כדלקמן, סדרי עדיפויותלהציג את אותם גבולות לפי אפשר ו

סיבה  זה מהווה מפתח –שאילו היה , מפתח החשוב ביותרהוא ה –הקניין  •

  . לכך שאין בעל הדין יכול לחזור בובלעדית

פותו עם העובדה שהיה רק שבהצטר, מפתח השני בחשיבותוהוא ה –גמר הדין  •

  זו גם סיבה שאין בעל הדין יכול לחזור בו– )"חדא לרעותא"( חיסרון קטן בהרכב

  .)"גמר דין"ב להגדרה מדוייקת של -ב"ויעויין בשולחן ערוך סימן י(

  .תמיד יכול בעל הדין לחזור בו – שתי המפתחות חיסרוןוב •

  

אבל , קיים" גמר דין"ומפתח ה, לא קייםקניין מפתח ההוא במציאות שהחלק הפתוח 

לפי ש,  בחלק זה נחלקים הפוסקים– )"תרתי לרעותא"( הפסול בהרכב הוא ברמה גבוהה

, שרמת פסול כזה ללא קניין נחשב שאין קבלתו כלום, א יכול בעל הדין לחזור בו"הרמ

  . לאחר גמר דין אי אפשר לחזור–ולפי המחבר 

  

 בכך נראה שמדובר, פני הירידה לפרטיםבפשטות ל, לכאורה, בשלב זה –ובענייננו 

אלא שההרכב כולל , קיים )גמר דין( המפתח המשני, חסר )קניין( המפתח הראשיש

כ היכולת לחזור תלויה "א – )קרובדיין יחידי וגם גם , "תרתי לרעותא"( סרון ברמה גבוההיח
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 א"הרמולפי , לא יוכל לוי הקבלן לחזור בו – שלפי המחבר, א"במחלוקת המחבר והרמ

  .יוכל לוי הקבלן לחזור בו –

  

  חדא לרעותא ותרתי לרעותא. ו

לא שיש חילוק משמעותי בין הכשרת דינו של הדיין באופן ש )לעיל( א"למדנו בדעת הרמ

מההרכב  )"חדא לרעותא"( חריגה אחת וזה כאשר יש רק ,יכול בעל הדין לחזור בו

וזה כאשר , בעל הדין לחזור בויכול ובין מציאות ש, )המתואר בתחילת השיעור( האידיאלי

  .מההרכב שקבעה התורה )"תרתי לרעותא"( שתי חריגותיש לפחות 

  

לבדוק בקרב כל ו, ולחקור צעד אחרי צעד את מרכיבי הדין, אלא שיש לילך בשלבים

 ,לפי זה להגיע למסקנהו, "רעותאתרתי ל"ומה נקרא " חדא לרעותא"פרט מה נקרא 

  : חסרונותה לכאורה שלמה מקרים של הכפללהלן כו. י הפוסקים שעסקו בזה"פע

  

  ?  כמה רעותות יש כאן–מינו דיין אחד במקום שלושה דיינים 
 "חדא לרעותא" שנחשב ))ט-ו"כלל נ, ת"בשו( ש"בשם הרא, ו-ב"בסימן כ( ע"הסמכתב  •

שאנו  ,)ואחד במקום שניים, שניים במקום שלוש: שהיה מקום לומר שיש בזה עצמו שתי חסרונות(

ולא חשוב מהי , חיסרון בכמות הדיינים: שם הפסול( "שם פסול חד הוא" שאומרים

  .)הכמות

חדא  זה –" אחד במקום שניים"וכותב ש,  חולק)ב-ב"בסימן כ( ך"השאבל  •

  .תרתי לרעותא הוי –ומשמע שאחד במקום שלוש , לרעותא

 אזי –של קרוב או פסול ,  נוסףחיסרון שכאשר יש לדיין ובזה מודים כולם •

כ הוי "ובסה,  זו לזו) אחד במקום שלושה.ב.  קרוב או פסול.א(ים החסרונות מצטרפ

  ".תרתי לרעותא"

  

כמה  –אדם קיבל על עצמו שלושה קרובים להיות דיינים שלו 
  ? יש כאןתרעותו

, )א-ב"בסימן כ( הישועות ישראל ,)ג-ב"סימן כ( השער משפט, )ב-ב"סימן כ( התומים •

חדא כתבו שנחשב ל )ה-ב"סימן כ( הברכי יוסףבשם  )ח"ט אות י"הגה( הכנסת הגדולה

שהם , ).ד"כבמשנה במסכת סנהדרין דף כ( משלושה רועי בקרהיא והראיה , לרעותא

כבגמרא ( שאם מקבל אותם על עצמו נחשב כחדא לרעותא, פסולים מטעם גזל

ם פסול הקירבה הוא ֵשמאחר ש, כ הוא הדין לקרובים"א, ).ג"במסכת סנהדרין דף כ
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בהם אלא שם ן מאחר שאי, ך נחשב כחדא לרעותא"וגם לדעת הש,  נושאבאותו

  . לא הוי גוזמא–פסול אחד 

חולקים  )ח"חושן משפט סימן י( חתם סופרת " והשו)א-ב"סימן כ( הקצות החושן •

רועי ' כי ההיתר לדון בג, רועי בקר' ולא דומה לג, תרתי לרעותאוסוברים שהוי 

 מחמת אבל אינם פסולים(  והיות והם לא גמירי,בקר הוא בגלל שיש בהם אחד גמיר

, והקבלה של הבעל דין מכשירה את אחד מהם,  ממילא הם נפסלים– )עבריינות

כי הוא עם (  שקיבל על עצמו את מי שאינו ראוי לדון, לרעותאאחדוממילא הוי 

  : שכןתרתי לרעותא יש כאן – בקרובים אבל .)הארץ

  וזה עצמו תרתי לרעותאסוליםנתהוו הרבה פקרובים ' בהצטרפות ג •

 . )וכל קרוב הוא רעותא בפני עצמה(

,  בחדא לרעותא הוא משום שלא הוי גוזמהכל מה שמועילה קבלה •

גוזמה  אין לך –אבל כאשר מקבל על עצמו שניים או שלושה קרובים 

, )ה מסתברא"ד. ח"במסכת בבא בתרא דף קכ, אפרים' ן בשם ר"כברמב(  מזוגדולה

 . י לרעותאולכן הוי תרת

 זה דווקא –שאומר שכל שם פסול זה דבר אחד , ע"אפילו הסמ •

, פסול בפני עצמואבל כאן כל אחד הוא , יחיד במקום רביםכשקיבל 

  .תרתי לרעותאולכן הוי 

  

  :שבה דנים הפוסקים, ושאלה נוספת

  ?י תשובה"האם ייתכן שתרתי לרעותא יהפוך להיות חדא לרעותא ע
מי שפוסק שבתרתי לרעותא יכול לחזור  שאף ל)ח" ימןיסת "שוב( החתם סופרכתב  •

כגון ( פו של האדםבגוהיא  אם הרעותא  כל זה דווקא– בלוהוי אף לאחר שקבו

אבל , שבזה תשובה לא מועילה לשנות את המציאות )יםקרובשאר  קטן או ,אשה, אביו

בלוהו יקוהצדדים ,  כגון דיין אחד פסולפסולים מחמת העבירותאם הדיינים 

אם יעשו תשובה ש,  בגופםאינו או רועים שהפסול ,כשלושהלדון  על עצמם

 תרתי כבר אין זהבאותו דין  ממילא אפשר לומר שאפילו –יחזרו לכשרותם 

ם "רמבגם בוכן משמע (  לא יוכל לחזור בול דיןבעולכן ה, לרעותא אלא חדא לרעותא

  .)ף"ריוגם ב' ב-זסנהדרין הלכות 

 חולק וסובר שלא ראינו חילוק כזה לא )לחן ערוך על השובהגהה( הנחלת צבי ואילו •

  .צריך עיוןכל מקום  ומ,בראשונים ולא באחרונים
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האם זו חדא , שהוא גם פסול עבירה, אדם קיבל על עצמו את אביו
  ?או תרתי לרעותאלרעותא 

 ה" ד.ד"כדף סנהדרין במסכת  ה"היד רמ בשם ,ה ובני" דט"קע-בתשובות חלק א( ק איגר"הגרע •

בשם  ו.ח" קכבמסכת בבא בתרא דף י יוסף בשם הנימוקז-ב"סימן כ( י יוסףהברכ ,)י תאמרוכ

,  אביו.א: תשתי רעותויש כאן לכאורה  סוברים ש)) בק"מ ס"עי(הישועות ישראל 

  מה לי–אבל מאחר שהוא קיבל על עצמו . שהוא פסול,  גזלן. ב.שהוא קרוב

 , את שתי הרעותותתחק לקבלו מוכוונה אחתהרי ? 'או מטעם ב' פסול מטעם א

 – שני פסולים בגוף אחד :במילים אחרות( להכשיראחת  קבלה ותכי שתי הרעותות צריכ

  . )זה חדא לרעותאהרי 

חולקים וסוברים  )א-ב"סימן כ( והמאזנים למשפט )ו-ב"סימן כ, י אייבשיץ"לגר( האורים •

 כולי עלמא תרתי לרעותא ל יש בזה–ות  לעדאשה קרובה ל עצמושאם קיבל ע

פסול  דומה לואינפסול של אשה ר שמאח ,) קרוב פסול לעדות.ב.  אשה פסולה לעדות.א(

פסול רק לאדם ואילו הקרוב , כל העולםפסול של אשה הוא כלפי ש, של קרוב

  .אר אנשים וכשר לשזה

  

  : בשאלה זו נופך  האחרוניםוהוסיפו

בדעת הברכי (סתפק מ ו,שמתלבט בזה )ג-ב"ביאורים סימן כ( הנתיבות המשפטדעת  •

לו קיבכאשר בקרוב שהוא פסול א דווק נאמר "תרתי לרעותא"שאולי  )יוסף

 . קבלה להכשירו.א :כי יש צורך בשתי קבלות, תרתי לרעותאשבזה יש , כשניים

קיבלו אבל , קרוב וגם פסול" רק"אבל אם הוא  .יםי קבלה שיהיה במקום שנ.ב

אפשר אולי לומר ו,  משני הפסולים מספיקה קבלה אחת להכשירו– כאחד

שכל שני פסולים . ח"מוקי יוסף במסכת בבא בתרא דף קככדברי הני( חדא לרעותא שהוא רק

  .) הוי חדא לרעותא–י קבלה אחת "שאפשר להכשירם ע

במחלוקת וכותב שהדבר תלוי , מעמיק בעניין זה )ז-ב"סימן כ( והברכי יוסף •

או שאפשר היה ,  הוא בדווקא"רועי בקר"נכתב הפסול ב אם מה שהראשונים

  :כדלקמן, "רועי צאן"גם לומר 

 שהפסול )ה שלושה רועי בקר" ד.ח"במסכת בבא בתרא דף קכ( ם" הרשבתדע •

 וממילא , ולכן הוי חדא לרעותא,לא גמירישל רועי בקר הוא משום ש

דייקה המשנה לכן  ו.חדא לרעותא וכשר הוי על עצמובל אותם יאם ק

מאחר שסיבת הפסול שלהם אינו רק , " צאןירוע"בכוונה לא כתבה ו

כדמשמע בגמרא במסכת סנהדרין דף (סתמם גזלנים שאלא גם , שלא גמירי

 תרתי לרעותא  היה בזה– רועי צאן על עצמוכ אילו היה מקבל "א, ):ו"כ
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אשה והיא  או קרוב שהוא פסולומכאן נלמד גם ל. היה מועילולא 

  .תרתי לרעותאשיש בזה  קרובה

הפסול  שלחלוק ולומר .)ח"במסכת בבא בתרא דף קכ(דעת הנימוקי יוסף  •

ורואים בגמרא שמספיקה , גזלניםהוא מחמת שהם רועי בקר  של

גם : ואם רועי הבקר הם בעלי שתי חסרונות. קבלה אחת לקבלם

 מוכח –ם להכשירקבלה אחת ומספיקה , גזלנים וגם לא גמירי

  .חדא לרעותאכשנחשב 

  

  גדרים נוספים בקבלת דיין יחיד. ז

ן ולכ, אלא שקצרה היריעה, העמיק בהםלשהיה מקום לדון ו פרטים נוספים ויש

  :כדלקמן, נזכירם כאן בקיצור נמרץ

שלא בא לפניו בתורת ,  אם אחד הצדדים מכחיש:אחד טוען שלא קיבלו כדיין •

ומעולם לא , לשמוע את חוות דעתו או את הצעתו לפשרהכדי אלא רק , ד"בי

ואם כופר  :)ב-ב"בסימן כ( השולחן ערוך כתב – ו כבורר וכפוסקלהתכוון לקב

אפילו , שבע שלא קבלו עליויי, ואין עדים בדבר, לא קבלתיו עלי לדון: ואומר

  .אם הדיין מכחישו ואמר שקבלו עליו

פלוני אתה " :כשאומרש )ח-ב"בסימן כ( ע"הסמדעת  :"גמר דין"מהי הגדרת  •

שנחשב דבר פסוק  "צא תן לו" כשאומרים לו ל שכן וכ"זכאי ופלוני אתה חייב

 . עדייןכמסתפקשהוא נראה  – "חייב אתה ליתן לו" אמראבל אם . וברור

צא "העיקר שיש משמעות של , כתב שאין חילוקים בניסוח )ה-ב"סימן כ( ך"שהו

פלוני ש כגון אי( כתב שכל דבר שעשה דרך פסק )ד"קנ-חלק א( שבות יעקבוב. "תן לו

  ."צא תן לו"הרי זה כמו  )אתה חייב

 –לא אמרו בפניהם עדיין דין והפסק את אם כתב  :ת הפסק מחייבתיבכתרגע  •

כתב  ש"מהריקואפילו שה, "גמר דין"שנקרא  )ג-ב"סימן כ( ישועות ישראלהדעת 

 )ו"פ סימן תקכ"ד( ם"ת מהר"שוב משמע –מירה אינה מספיקה שכתיבה ללא א

אפילו שלא אמרום , ת פסק הדין הרי היא כגמר דיןכתיבאלא ש, שזה אינו

  .עדיין בפני בעלי הדין

יש לברר אם קבלה לדון בלילה מוסיפה עוד חדא  : שהיתה בלילהת היחידקבל •

מאחר שבכל מקרה , מ" נפקכלשאלה זו אין בובענייננו (אין דנים בלילה מאחר ש עותאלר

, א-בסימן ה( הנתיבות המשפט וכתב ,)הוי תרתי לרעותא מחמת יחיד ומחמת קרוב כדלעיל

אחרת , ד מחייבת קנייןי יחלה בפניבלישהודאה  )ט-ב" סימן כערוך השולחןוכן משמע ב

. א יכול לחזור אפילו אחרי גמר דיןשבתרתי לרעות )דלעיל( א"יחול דין הרמ
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חלקו על הנתיבות  )ד"סימן צ( ם מינץ"ובמהר )ג-ב"סימן כ( ישועות ישראלאמנם ב

עם בתרתי לרעותא שיכול שהט,  את הסברה בזהמבאריםושמענו ש, המשפט

מה סיבות לקבל עליו דיין שיש בו כ, "גוזמה"בגלל  )ן"כפי שבאר הרמב( לחזור הוא

אינו ועוד ש, דיפסול צדאבל פסול לילה הוא , )כדלעיל, כ עשו קניין"א אאל( לפסול

ולכן לא שייך לומר שבגלל סיבה זו אדם לא קיבל על , ידוע ומפורסם לבני אדם

 .עצמו את הדיין

  .)...לו מן השמיים מוסיפים –וכל המוסיף ( ועוד חזון למועד, ויש עוד מה לפלפל בזה •

  

  הכרעה בשורה תחתונה . ח

, גמר דין הכל תלוי ב–שלפי המחבר , )א-ב"בסימן כ( את דעת השולחן ערוךלעיל למדנו 

 אין יכול –מכל מקום מאחר שכבר היה גמר דין  –תרתי לרעותא ולכן אפילו שיש לדיין 

  .בעל הדין לחזור בו מקבלתו

  

 תרתי לרעותאיש לדיין ולכן מאחר ש, תלוי בכמות הרעותותהכל א "לפי הרמ –אמנם 

  .דיןגם לאחר גמר ,  יכול בעל הדין לחזור בו– )גם יחידי וגם קרוב(

  

 להכריע )א"שתמיד מכריע כהרמ( הראו שבסופו של דבר יכול המוחזקאלא שהפוסקים 

  :ונביא מקצת שיטתם, דווקא כהמחברבמקרה זה 

כיוון , א שמכל מקום צריך עיון לדינא" על דברי הרמכתב )ג- ב"בסימן כ( ך"הש •

שלאחר גמר דין , היא סברת המחבר( מסכימים לסברה הראשונהש "ן והריב"הרמבש

כמו שכתב , ).ח"במסכת בבא בתרא דף קכ( גמראוכן מוכח לכאורה ב, )אין כלום

כתב על רבנו אפרים כתב ש ):ג"דף נ( בעל העיטורוגם ב.  שםן"חידושי הרמבב

מאחר שדברי רב דימי , ה עיוןף שפוסל בתרתי לרעותא שסברתו צריכ"הרי

וכן "א "וגם הלבוש השמיט את דברי הרמ( י"כפירושו של רש, מאיר'  לשיטת רנאמרו

 ם מינץ"המהרוכן כתב , )ומשמע מדבריו שמדובר בספיקא דדינא, "וסקיםדעת רוב הפ

  .)ד"בסימן צ(

ך הביא הרבה פוסקים "והש: כתב )ה-ג"בחידושים סימן כ( הנתיבות המשפט •

יכול ולכן , )שאין לאחר גמר דין כלום, דעת המחבר: דהיינו( שסוברים כסברה הראשונה

 תרתי" מחמת לחזור בואפשר לתובע לדרוש ולא ל, כדעת המחבר( "קים לי"המוחזק לומר 

  .)"לרעותא

  

  : שכן,שבכל מקרה אין יכול הקבלן לחזור בויוצא למסקנת שיעורנו ובשורה התחתונה 
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  .אינו יכול לחזור בו לאחר גמר דין – )אחינו הספרדיםוכן פוסקים ( המחברמרן לפי  •

ך "השלסמוך על  יכולים – )וכן פוסקים אחינו האשכנזים( א"וגם ההולכים כהרמ •

, כהמחבר" קים לי" שמכריעים שיש אפשרות למוחזק לומר והנתיבות המשפט

  . לא לאפשר לתובע לחזור בוו

  

  סיכום ומסקנות. ט

. י הצדדים להיות הבורר ביניהם"ואביו של הדייר מתבקש ע, יש סכסוך בין קבלן לדייר

ן לקבל את ועתה מסרב הקבל, לאחר טירחה מרובה הגיע הבורר למסקנות ממוניות

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים? האם יש לו רשות לכך. הפסק ורוצה לחזור בו

המערכת הניהולית אלא גם את , תוכן הדיןהתורה מחשיבה ביותר לא רק את  •

, כולל הגדרה נכונה של דיינים, בית הדיןשתפקידה להכשיר את כל הראוי ל

  .ב"מהלכים ונהלים ראויים וכיוצ, עדים, בעלי הדין

, )? מי ידאג לצדק–אם לא מערכת המשפט  שאי התםיטשש( ין תורה אינו ככל העמיםד •

ולכן , שיפעל' ובית הדין נפעל עד כמה שרצון ד, "המשפט לאלוקים הוא"אלא 

האפשרות לבעל : ובמקרה שבענייננו( יש צורך לבדוק מה דעת התורה לגבי ענייני הדין

  .)הדין לחזור לאחר גמר הדין

יש כאן דיין יחיד ( רחוקה מההרכב האידיאלי של התורה המערכת במקרה בענייננו •

וכל הרעותות ( עם כל כך הרבה חסרונות, )וקרוב לאחד הצדדים, אינו מומחה, במקום שלושה

 צריך לברר את זכותו של בעל – )לפי העקרונות הנלמדים בשיעור זה, מצטרפות זו לזו

לא היה  –שוב ביותר  הדבר הח– ובנוסף .הדין שלא לסמוך על הדיין במקרה זה

  .כבר היה פסק דין –מאידך ו. על בוררות זוקניין 

ולכל אחד זכויות , שיכולים לדון ביחידות, ישנם שלושה סוגים של דיינים •

 יחיד גמיר, )שיכול לדון אפילו בכפייה( יחיד מומחה: לפי רמתם, וחובות אחרות

  .) קניין יכולים הצדדים לחזור בהםשללא( יחיד שאינו גמיר, )שמועילה קבלתו אפילו ללא קניין(

שאמנם אין להם , שיש כמה דרגות של דיינים יחידים בדורנוהחזון איש מחדש  •

והדרגה המאפשרת לדון היא , )"גמיר ולא סביר"שהם ( את הידע המספיק לדון

הכרה  ויש לו "מבקש"יכולת להיות כאשר האדם אמנם אינו יודע אבל יש לו 

מסורה ודרגה זו , תו את הדברים שקיבל מהחכמים או אי הבנעצמית בהבנתו

קיבלוהו עליהם וכאשר בעלי הדינים . להכריע מי כלול בהלחכמים המובהקים 

  .יכול לדון בדינם –

אי אפשר . א: מלמד כמה כללים יסודיים מוסכמים )א-ב"סימן כ( השולחן ערוך •

חדא "א הנקר( אי אפשר לחזור כשיש רק חיסרון אחד. ב. לחזור לאחר קניין
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טז

ויש עוד כלל שאינו . אפשר לחזור קודם גמר דין אם לא היה קניין. ג. )"לרעותא

ועומדים לאחר גמר דין  )"תרתי לרעותא"הנקראים ( כאשר יש כמה חסרונות: מוסכם

  .א יכול לחזור"לפי המחבר אינו יכול לחזור ולפי הרמ –

, לרעותאחדא ע יש כאן "לפי הסמ –דיין אחד במקום שלושה כאשר מינו  •

 תרתי לרעותאיש ך "השולפי .  כמות הדיינים–מאחר שיש רק פסול מסוג אחד 

  .)חיסרון משלוש לשניים ומשניים לאחד(

חדא אם זה , נחלקו המפרשים –שלושה קרובים לדון במקרה שאדם קיבל  •

כמו פסול שלושה רועי בקר שנחשב חדא , קירבת הדיינים לבעל הדין: שם אחד של פסול( לרעותא

ועוד שיש כאן גוזמה של , כל קרוב הוא רעותא בפני עצמו( תרתי לרעותאאו זה , )רעותאל

  .)פסול

 – "חדא לרעותא"ל" תרתי לרעותא"האם מועילה תשובה להפוך ובשאלה  •

ואם ,  לא שייך תשובה–כתב החתם סופר שאם הפסול הוא מחמת קירבה 

אפילו לפני חדא לרעותא   הרי זה– )ב"רועה צאן וכיוצ, גזלן( הפסול מחמת עבירות

  .)והנחלת צבי חולק( התשובה

,  בקבלה אחתכי קיבל אדם זה" חדא לרעותא"האם זה  –קרוב שהוא גם פסול  •

הוא " אשה"כמו באשה קרובה שנחשב תרתי לרעותא בגלל ש, או לפי החסרונות

מחלוקת וכתבו לתלות ב, הוא פסול מקומי לבעל דין זה" קרובה"פסול עולמי ו

   ."גזלנים" או גם "לא גמירי" אם הפסול שלהם הוא  לגבי רועי בקרראשונים

  .שבע שלא קבלו עליוייב השולחן ערוך שכת – אחד טוען שלא קיבלו כדיין •

, שנחשב דבר פסוק וברור ,"צא תן לו"  לחייבאומרהדיין ש הוא השלב גמר דין •

הרי זה כמו  )פלוני אתה חייבש כגון אי( כתב שכל דבר שעשה דרך פסקשבות יעקב וב

  ."צא תן לו"

  . בעלי הדיןאפילו לא אמרו בפני ת הפסק מחייבתיבכתרגע  •

אלא שכתבו , לכאורה מוסיפה עוד רעותא  שהיתה בלילהת היחידקבל •

, אינו ידוע ומפורסם לבני אדםועוד ש, דיפסול צדסול לילה הוא פ שהאחרונים

 ."תרתי לרעותא"ולכן אין כאן 

  לא לפי המחבר,אין יכול הקבלן לחזור בוהמסקנה היא שובשורה התחתונה  •

קים "ך והנתיבות המשפט מאפשרים למוחזק לומר "שהש(א "ולא לפי הרמ )שכתב כן בפירוש(

  .)כהמחבר" לי
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