
           
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

  גלדף  -  סנהדרין מסכת 
  דףעיונים על ה

  .האם שייך בדורות האחרונים טעות בשיקול הדעת
אף אם טעה בתוספתא של רבי חייא ורבי , טעה בדבר משנה ביאר רב אשי

יש לברר . בדברי רב ושמואל וכן בדברי האמוראים כרב אשי ורבינא, אושעיא
האם טעות , האם בדורות המאוחרים לאחר שיש לנו את כל הפוסקים לפנינו

נושא זה ארוך מאוד . או כטעות בשיקול הדעת, מוגדרת כטעות בדבר משנה
מהראשונים ואף באחרונים האריכו בזה מאוד ונביא ממש בקצרה את הדברים 

באמרי בינה . קפד' פד וסי' לחם רב סי. חות יאיר קסה. ד אלף קכו"ז ח"עוד ברדב' עי(
  )לב' ידיינים ס

 על לחלוק רשאי בזמנינו עתה אדם שאין ד"הראב כתב )כה' ימ ס"חו(י "הביא הב
  . 'וכו משנה בדבר כטועה הוי גאון דברי על החולק לפיכך' וכו גאון דברי
 שמעתי )יעאהבר בבא ה"ד א, יב( המאור בעל כתב,  כתב)ו' סי(ש לפנינו "הרא

 הדעת בשיקול טועה לן לית דהאידנא שלפנינו דורנו מחכמי גדול חכם משם
 ,התלמוד שאחר הגאונים מן או התלמוד מן או בידינו פסוקות ההלכות כל שהרי
 משנה בדבר הטועים כל לאא ,הדעת בשיקול טועה האידנא משכחת לא הלכך

  . טועים הם
 מן או המשנה מן מתבררת טעותו שאין מי כל אלא הללו דברים לי נראה אין ואני

 כעין הדעת בשיקול אלא הוא משנה בדבר טועה לאו ספק בלי מפורש התלמוד
 טעותו לבררוכתב שלא תמיד שייך . 'ש וכו"עיי )ב, טכ לעיל( עובדא ההיא

   .הוא הדעת בשיקול טועה ורשמפ ומתלמודנו ממשנתנו
 ברורה מהלכה ולא ,מכרעת מדעת התלמוד סתימת אחר הגאונים שפסקו מה

   . מי שטועה בזה מוגדר לטועה בשיקול הדעת ולא בדבר משנה, מהתלמוד ופסוקה
 בפסקי טעה שאם החכם אמר אמת ,  כתב על דברי בעל המאורד"והראב

 טועה זהו ובבירור באמת בו חוזר היה שמע ואילו ,דבריהם שמע שלא הגאונים
 מטעם הגאון פסק על חולק היה אם שאפילו לומר אני וקרוב .משנה בדבר

 ,משנה בדבר טועה זה גם כפירושו ולא הגאון כדעת שלא דעתו לפי לו שנראה
 עד אחרת בדרך הענין לפרש דעתינו מראיית גאון דברי על לחלוק עתה לנו שאין

   .נמצא שאין דבר וזהו מפורסמת בקושיא לא אם הגאון מדברי הדין שישתנה
  .צ שביער חמץ" ומו?לכלבים בידוהאם רבי טרפון האכיל 

ממה ' שאלה הגמ, על דברי רב ששת שאמר טעה בדבר משנה הדין חוזר
וחכמים אמרו שאין היא טריפה , שהטריף רבי טרפון פרה שהוציאו את רחמה

. ב. טועה בדבר משנה. א, יםדבר' ע ב"למסקנא שאמר לו ר' מבארת הגמ. 'וכו
  . אתה מומחה ופטור, אם טעית בשיקול הדעת

 שלא מדובר שהאכיל רבי טרפון בידו את )השתא ה"ד(' וכבר כתבו התוס
, שאלה קושיא מהמשנה שלנו שמבואר שהדין חוזר' שהרי הגמ, הכלבים

ה והביאו כמה וכמ. ובמשנה בבכורות מבואר שאין הדין חוזר וישלם הדיין מביתו
באופן שהדיין , שהמבואר במשנה שלנו שהדין חוזר, ודעת רב חסדא, ביאורים

ומה שאמרו בבכורות שאין הדין חוזר וישלם מביתו . לא נתן ביד אלא כך פסק
' כ בהכרח למרות שלשון הגמ"א. זה באופן שהדיין עצמו לקח ונתן ביד התובע

רבי טרפון בידו את חייבים להעמיד שלא האכיל " והאכילה רבי טרפון לכלבים"
  .כ היה מתחייב מן הדין"הבהמה לכלבים כיון שא

שרבי טרפון לה ' שברור בדברי הגמ כתב )כז' יס, בהשמטות חלק ז(ס "ובחת
הוא פסק את ההלכה ובעלי הפרה הלכו להאכיל , האכיל בעצמו לכלבים

  . בפשיטות שרבי טרפון לא עשה מאומה' ולכן אמרו בגמ. לכלבים
 שרבא האכיל שור לכלבים ) זילה"ב ד, מג(בחולין ' מדברי התוסס "והביא החת
ולא שהאכיל , מחמת הרגל הלשון' ס שכתבו התוס"ביאר החת. בידיו ממש

שלא ' אלא מכר לנוכרי בזול ומה שנאמר לפנינו ברבי טרפון פשוט לגמ, בידיו
   . רבי טרפון האכיל

רה הוראה צריך להיות  שלכל מו)ד, ומח ת"או(" חק יעקב"ס מדברי ה"הביא החת
שהרי חמץ בפסח הוא מוקצה ואם יבא . לו תיבה שראוי להצניע בה חמץ בפסח

ישליך מיד , השואל ויחליט המורה הוראה שדבר זה הוא חמץ ויורה לאיסור
  . ט ואז יבערו כדין"לתיבה עד מוצאי יו

כל זה באופן שאין למורה הוראה לבערו מיד מן העולם לכך , ס"וממשיך החת
אולם אם , יך שיהיה לו תיבה לכסות את החמץ כפי שהורה בעל החק יעקבצר

מחוייב ' ט כאשר יש סמוך אליו נהר או בית הכסא וכד"יש אפשרות לבער ביו
ובאופן זה מותר לבער בצורה זו את , להשליך מיד כדי לא להשהות את החמץ

ה עדיף ממה ויך ש הרבה חילוקי דינים מ"ועיי. ב , תמו(א "החמץ כמבואר בדברי המג
   .)'כוו. ט" ובאלו אופנים ימתין למוצאי יוי גוי"יעשה ובאלו אופנים יעשה ע

מה יהיה הדין אם לבסוף התברר שאותו מורה הוראה טעה , מחדש החתם סופר
" נשא ונתן ביד"האם יש כאן , ולא היה צריך לבער את האוכל שהביאו לו לדון בו

  .  את החפץז שהרי הוא עצמו ביער"שחייב לשלם ע
שאין לחייבו משום כך כיון שבאותה שעה היה הוא אנוס  , נוקט החתם סופר

  . שהרי לפי דעתו זה היה חמץ ואסור להשהותו
ט והביאו "המעשה של רבי טרפון שהטריף את הפרה היה ביו, מעתה נראה כך

וסבר רבי טרפון שהיות ואין . את הפרה לפני רבי טרפון לדעת בהיתרה לאכילה
 שבהמה )ב, כז(ורבי טרפון לשיטתו במסכת ביצה , חם הבהמה טריפהלה ר

כ היה צריך להיות שהבמה שהטריף רבי "שמתה אסור להזיזה ממקומה וא
ומוגדר כאונס , לכך שיסה את הכלבים בבהמה, טרפון תשאר אצלו ותסריח

כ ניתן להבין "וא, והיה אסור להזיזה ממקומה מחמת מוקצה, מחמת הריח רע
' ולא קשה קושיית תוס,  בפשוטו שבאמת רבי טרפון האכיל לכלבים'את הגמ

הדבר נובע  משום שכאמור שכאשר, כ זה יהיה מוגדר כנטל ונתן ביד שחייב"שא
ע לרבי טרפון "כן אמר ר ול,מחמת אונס כפי שלמדנו לגבי חמץ אין הדיין מתחייב

   . לאו מידי עבדת
  

  סיכום הדף
  

   . ת זכולימוד. מתי חוזר הדין :נושא  
 למדנו ואילו במשנה בבכורות,  שבדיני ממונות יכולים להחזיר את הדיןלמדנו במשנה

ואין . שאין מחזירים את הדין ואם טעה הדיין ישלם מביתו את הטעות שנגמרה בעטיו
שהרי מבואר שדיין מומחה ,  שדיין מומחה נאמן להחזיר את הדיןלומר כדברי רב יוסף

והדיין הגדול אמר להחזיר ,  כאשר יש דיין גדול מהדיין שדן,נ"לדעת ר. פטור על טעותו
, לדעת רב ששת. ואם אין דיין גדול ממנו אין מחזירים את הדין. חוזרים מהדין, את הדין

אמר לרב . ואם טעה בשיקול הדעת אין הדין חוזר, אם טעה בדבר משנה הדין חוזר
פתא של רבי חייא ורבי אף אם טעה בתוס, טועה בדבר משנה זה כולל, אשי לרבינא

, ביאר רב פפא.  בדברי האמוראים כרב אשי ורבינאןכובדברי רב ושמואל , אושעיא
טעות בשיקול הדעת הכוונה שעשה הדיין כמיעוט בהלכה שלא נפסקה ורוב דיינים 

  . סוברים כצד אחד והוא פסק כצד השני
 שהטריף רבי  ממה'שאלה הגמ,  שאמר טעה בדבר משנה הדין חוזרעל דברי רב ששת

 שאין היא טריפה שהרי אמר תודוס וחכמים אמרו, טרפון פרה שהוציאו את רחמה
הרופא שהיות והפרות של אלכסנדריא של מצרים היו משובחות היו מוציאים להם את 

 אלו המשיכו ופרות, הרחם לפני שיצאו ממצרים כדי לא ירבו אותם במקומות אחרים
היינו שחשב לשלם את " הלכה חמורך טרפון "וןואמר רבי טרפ. לחיות ואינם טריפה

את ע "דוע לא אמר לו רומ.  והרי אתה מומחה ואתה פטורע"אמר לו ר. טעותו שהטריף
הדין , בדבר משנהכ טעה "וא. בחולין שאם ניטלה הרחם אין הפרה נטרפתהמשנה 

אם טעית . ב. טועה בדבר משנה. א, דברים' ע ב"שאמר לו ר'  הגמארתבמ. חוזר
  . אתה מומחה ופטור, קול הדעתבשי

ע לרבי טרפון שבעל "שאמנם האכילו את הפרה לכלבים וזה אמר ר, נ"ביאר רבא לר
 שמא יחייבו אותו מחמת שרבי טרפון חשש, הפרה הזיק לעצמו מחמת שהדין חוזר

  . י הכלבים וזה שאמר לו שמצידו לא היה כאן דין"שהפרה נאכלה ע
באופן שהדיין לא נתן ביד אלא כך , ו שהדין חוזרמבואר במשנה שלנ, לדעת רב חסדא

 שאין הדין חוזר וישלם מביתו זה באופן שהדיין עצמו לקח ומה שאמרו בבכורות. פסק
פטור "ואף אם אמר ,  אם פסק לחובה מובן מה נתן ביד'וביארה הגמ. ונתן ביד התובע

באמת " זכאי"ר באופן שאמ,  שביארו שלא נתן בידולפנינו במשנה. זה כנתן ביד" אתה
הדין ,  רק לגבי מה שחייב שאם לא נתן בידוהמשנה דיברה. מוגדר שנתן ביד ואין חוזר

היינו זכותו של " מחזירים לזכות",  המשנה לגבי דיני נפשותז תתבאר"ועפי. חוזר
נשארת ' והגמ, זכות של אחד כלפי חובה של אחר" אין מחזירים לחובה. "הנתבע

 האופן היחיד שיכול להיות חובה למישהו אם נזכה את  שהריבקושיא על ביאור זה
 שהדין לא יחזור  המשנהולא יתכן שאמרה. זה חובה לגואל הדם, הנתבע בדיני נפשות

א ביאר אל. ונהרוג את הנתבע מחמת שלא נח לו לגואל הדם שישאר הנתבע בחיים
י שנטל " שייך בנתן ביד ע"זכאי" שאמר נהשוהמ,  עדיין כדבריו של רב חסדארבינא

וכן בטיהר את . שנתן שרץ על הפירות, וכן בטימא את הטהור. משכון מהתובע לנתבע
  . שעירב בין פירותיו, הטמא

למדנו שאם בא ללמד זכות על היוצא חייב בדיני נפשות מחזירים " נקי אל תהרוג"מ
אין מקבלים , אם יצא זכאי ובא מישהו לחובתו, "יק אל תהרוגצד"מ. ד ודנים שוב"לבי

אם , במסית הדין הפוך שאם בא ללמד זכות לא מקבלים, אמר רב שימי בר אשי. אותו
כי "לרב כהנא מ, "לא תחמול ולא תכסה עליו"ממה שנאמר , בא ללמד חובה מקבלים

  ".הרג תהרגנו
לרוצח בשגגה לגבי חיוב גלות שהדין חוזר " רוצח"ש "למדנו גז, אמר רב ששת לרבי זירא

  . וכך למדו בברייתא, שאין מחזירים לחובה" רשע" למדנו לגבי מלקותוכן . לזכות ולא לחובה
מה שאמרו שאין מחזירים את הדין לחובה בדיני , ח"אמר רבי חייא בר אבא בשם ריו

 בדבר שאין הצדוקים מאמינים היינו בדברים זה רק בטעות שיכל הדיין לטעות, נפשות
אין כאן פסק ובודאי , וקים מודים הצדףשאבדברים פשוטים . שבאו בדרך הלימודים

האם חוזר לחובה דיין , ח"חייא בר אבא את ריושאל רבי . שהדין חוזר אף לחובה
וכן אמר רבי אמי .  הרי עתה למדנו שטעות כזו חוזרתלומר א. שזיכה נואף ונואפת

 ח"ביאר רבי אהבו בשם ריו, ריםזוואין ח. ח טעה בנואף ונואפת חוזר לחובה"בשם ריו
  .)עראהה שאינם מודים ב' תוס 'עי(שבזה אין הצדוקים מודים , בדין ביאה שלא כדרכהבטעה 

 'הבינה הגמ,  שכולם יכולים ללמד זכות על הנידון בדיני נפשותמבואר במשנה
אין העדים יכולים לחוות דעה , לדעת רבנן, שמדובר כלפי העדים והדבר תלוי במחלוקת

 יכול מהתלמידיםואין אחד , "לא יענה בנפש למותועד אחד "בנושאי העדות שנאמר 
 ברבנן אם יעיד העד ל ביאר"ור. ויכול רק לומר זכות" למות"ללמד חובה ממה שנאמר 

, שהעדים יכולים ללמד זכותי יוסי סובר ורב .לזכות נראה הדבר כאילו הוא נוגע בעדותו
, ע"משנה לכובור האמ, ביאר רב פפא. מתייחס ביחס לעדות לחובה" לא יענה"והפסוק 

 ע"ולכו, מהדייניםים ללמוד אבמשום שלא דיברו ביחס לעדים אלא ביחס לתלמידים ה
  .פותחים בזכות
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