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 בית חיים דוד דביהכ"ð ראש בית מדרש 
  

  א] הקדמה  

ויש לשאול למה    ."חדאו  לורר  בה  וזחד  או  לורר  בה  : "דיðי ממוðות בשלשה זוז"למשðה (סðהדרין כג.)  איתא ב
"דיðי ממוðות בשלשה גזילות  וז"ל:  סðהדרין (לעיל ב.)    מתחילה באותו תיבות של המשðה הראשוðה במסכת

ולפי  בריש פרק ג'  גרסו דיðי ממוðות בשלשה    אשל  כגון הרא"ש (ג:א)  יש מהראשוðים  ?וחבלות בשלשה, וכו'"
וגיג גרסתיðו  לפי  אבל  וזבל"א".  "זבל"א  מתחילה:  הפרק  המאירירסתם  גירסת  רמה  , ם  הפרק והר"ן    ,היד 

ממוðות בשלשה"בתיבות  מתחילה   ממוðות  .  "דיðי  "דיðי  גורסים  אם  מיוחדת  הדגשה  יש  האם  לשאול  ויש 
  בשלשה זבל"א זבל"א" כאילו המשðה אומרת דהלכתחילה של דיðי ממוðות הוא לעשות ב"ד בדרך זבל"א.   

בוררים דיין השלישי    ןמים במשðתיðו: א) לפי ר"מ הבעלי דיגם יש להעיר דיש ג' מחלוקות בין ר' מאיר וחכ
וחכמים סוברים דב' הדייðים בוררים את דיין השלישי ב) לפי ר"מ זה פוסל דייðו של זה וזה פוסל דייðו של זה 
ולפי החכמים רק יכול לפסול דיין שבירר חבירו כשמביא עליו ראיה שהוא פסול ג) לפי ר"מ זה פוסל עדיו 

ה פוסל עדיו של זה ולפי החכמים זה גם רק כשמביא ראיה שהוא פסול. ויש לשאול האם ג' מחלוקות  של זה וז
  ג' מחלוקות שוðות? כאן קשורים אחד לשðי או האם יש  אלו

ד ד"ה ה"ק כשזה)  (כג.  ג' מחלוקות הם קשורים אחד לשðיאפשר להבין  עיין בתוס' הרא"ש  דכל  .  מדבריו 
של  או עד   של זה (לא דיין  פוסל ב"ד של זה וזה פוסל ב"ד של זה יכול זה ל דדכשהגמ' אומרת בשלב הראשון 

לא ðחלקו החכמים על ר' מאיר. ורק בסיפא לעðין מי בורר השליש ואם בעיðן ראיה לפסול  ),  זה כמו בסיפא
אם כולם קשורים ין מח' אחד.  דייðו או עדו של זה ðחלקו החכמים עם ר'מאיר. ומשמע דכל הðי ג' הוו כע

(וכמו שמרומז בהמשך   ןעד כמה צריך להיות הב"ד בðוי מדעת הבעלי דיר' מאיר וחכמים  אפשר להבין דðחלקו  
  בתהליך זה בðוסף לדעת הדייðים (וכמבואר בהמשך הגמ').   החשוב  ןדלפי ר' מאיר דעת הבעלי די  .הסוגיא)

אðו פוסקים כמו החכמים  ואף ש [  על ידי כח הבעלי דין.  של ב"ד של זבל"א שמיוצר  הואולי יש חלות חדש
אפשר שלא ðחלקו ר' מאיר וחכמים   דהדייðים בוררים את השליש וגם דצריך ראיה לפסול דיין חבירו וכו'

של ב"ד על    הבאופן קיצוðי ואפילו לפי חכמים יש אפשרות להבין שב"ד של זבל"א מהוה חלות ב"ד חדש
הבעלי  ידי  על    וðבחרעצמם  הם  וב' הדייðים  ðבחר על פי  הסביר הגרי"ד דכיון שהשליש  כמו שודעת הבעלי דין (

  ].   ןהðציגים של הבעלי דישהבוררים הם השליש גם ðחשב כאילו ðבחר בדעת הבעלי דין , ממילא ןדי

    ב] האם יש חיוב או לכתחילה לברור ב"ד בדרך זבל"א?

. המאירי (ריש פרק זה בורר)  (לפי גרסא זו)  ממוðות בשלשה  ו למה צריך להזכיר עוד פעם דיðיההראשוðים תמ
במקום שאין שם ב"ד קבוע או שאין כח לב"ד לכוף וכו'.  למד איך לðהוג  דזה משום דמשðתיðו באה לכתב  

אבל משמע דכשיש שם ב"ד קבוע או ב"ד הראוי וכו' אין ליכðס לתהליך של בירור דייðים. אבל הר"ן (ריש 
פרש דיðי ברירה כשב' בעלי דין רוצים לבא לפðי ב"ד ורק אחד מהם איðו רוצה דיין פלוðי  פרקין) כתב דצריך ל 

וכו'. אבל כשאחד מסרב לירד לדין אז ב"ד כופין אותו לבא ואיðם רשאים לברור הדייðים. ומשמע דלכתחילה  
ג' דייðים קבועי על פי  ורק במצב בדיעבד שאחד מסרב לדין כופין אותו  ם. ואפשר דב'  יש לברור הדייðים 

   ?)זבל"א( הסברים אלו שייכים לשאילה עקרוðית האם יש חיוב ליכðס לתהליך של בירור דייðים

הסוגיא. הגמ' אומרת וז"ל: "ועוד מאי זבל"א וזבל"א? אלא ה"ק  בהמשך  ת  אורסב' ג ואפשר שזה גם מסביר  
שזה  כעוד אחד". לפי גרסתðו הגמ' אומרת "[כ]שזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד שðיהן בוררין להן  



ולכאורה גם זה משמעותי. לפי  בורר" אבל לפי גרסת הב"ח (בהגהותיו) הגרסא הðכוðה היא "שזה בורר". 
   גרסתיðו אולי משמע דחייבים לברור הדייðים דרך זבל"א. אבל לפי גרסת הב"ח זה רק אפשרות אחד.   

אם ב"ד של זבל"א הוי חלות חדשה של ב"ד על פי דעת    –עיל  ואפשר דגם שאלה זו קשורה למה שהערðו ל
עדיפות לדון בתהליך זה ולכן לכתחילה יש לעשות כן. אבל אם אין זה מהווה חלות חדשה הבעלי דין אולי יש  

  אלא דהוי תהליך בירור כשב' הצדדים איðם מסכימים על ב"ד אחד אז אין סברא לומר דזה יהיה הלכתחילה.  

  יש לב"ד של זבל"א?  ] איזה יתרוןג

צא הדין לאמיתו. אבל אפשר  ויכשבוררים ב"ד על ידי זבל"א היתרון הוא שלפי הצד דהגמ' (הð"ל) אומרת  
  ה בב' אופðים:ץ זלהבין תירו

בודאי פסק משום דמסתמא כל אחד סובר דההבעלי דין ישמעו ל אז  רש"י (כג. ד"ה יצא דין) פירש ד )1
ב בזכותמ  חרהדיין שהוא  ספק  ולכן  והפך  של    בדעתו  אין שום  והמתן  היה שלם  הדייðים  דהמשא 
הוא פסק    ב"דהשיצא משהפסק    ðיםמאמי  ב' הבעלי דין. ולכן  שיש לועל כל הזכויות  ובודאי חשוב  

  . יתיאמ
כאילו בא מדעת הוי  א ברמה יותר גבוה משום דיהדין האיכות  אבל אולי אפשר שכווðת הגמ' היא ד )2

כווðת תוס' זה  אפשר ש.  אישייותר    יהפסק הווממילא    )בעצמם ðבחרו  הדייðים שהם(דרך  לי דין  עהב
 כג. ד"ה כדי), ע"ש.    שם  ( בסוף דבריהם

קסב במהדורא מוסד הרב קוק) דמביא ב' דעות (בשיטת  - וכן עיין בחידושי הר"ן (כג. סד"ה ואס"ד עמ' קסא
טכðי בðוגע להשגת הבעלים ומה שהם חושבים  דין  ר' מאיר) למה יוצא הדין לאמיתו. ולפי דעה א' משמע דהוי  

  .  אבל לפי דעה ב' משמע דהוי דין באיכות הפסקעל תוצאת הדין 

   ) מתאים לפי הצד שב"ד של זבל"א הוא חלות חדשה באופן עקרוðי. 2ואף שאיðו מוכרח אפשר דצד (

  ? שזה תהליך כדי להסכים על ב"ד רגיל זבל"א או  עוד דיוðים שתלויים בחקירתðו אם יש חלות חדשה של] ד

  א' תפקיד הדיין להפך בזכות מי שביררו 

(סðהדרין ג:א) הביא שיש מחסרי דעת שלא כיוðו יפה בדברי רש"י וסוברים דכווðתו לומר שיש לדיין  רא"שה
והרא"ש בעצמו דוחה דעה זו   .ומשום הכי ðהגו כמה אðשים לברור בעל תחבולותחרו  להפך בזכות מי שב

יד  . אבל הן באמתזכות לבעל דיחלילה וחס שהדיין יחפס למצוא סברא לזכות מי שביררו אם לא שיראה לו  ש
(סðהדרין כג. ד"ה תðן וחכמים) כתב דכל סיבה לידון בזבל"א הוא כדי שיהא זה מהפך בזכותו של מי   רמה

והשלישי   שðי שביררו  בזכותו של  וזה מהפך  ומשמע  הוא השביררו  יוצא לאמתו.  ואז הדין  ביðיהם  מכריע 
. ואפשר שזה תלוי בהבðת ב"ד של  תמיד  וחרשðחלקו הרא"ש והיד רמה אם יש לדיין להפך בזכותו של זה שב

א כב"ד רגיל לא מסתבר שהדיין צריך או אפילו יכול להפך בזכות יזבל"א. אם הוא פועל כב"ד רגיל וחלותו ה
אחד הבעלי דין אלא צריך לפסוק כפי ראות עיðיו בדין (כמו הרא"ש). אבל אם ב"ד של זבל"א הוי ב"ד של  

הפסק שוðה ויש לכל אחד לטרוח מב' הדייðים למצוא זכות בשביל מי  הבעלי דין אפשר שגם תהליך הדיון ו
(אף שבודאי כל דיין צריך לילך בדרך הצדק והמשפט   שביררו ולטעון את המקרה בפðי דיין השלישי להכריע

  .  ואין לשום דיין להפך בזכות שאיðו האמת)

   ב' האם ב"ד של זבל"א צריך ג'?

שלישי (כגון שהשוו דעת  ההביא דעות שוðות אם יש מקרה שיכול לדון בזבל"א בלי דיין   הרמ"א (חו"מ יג:א)
לכאורה איðו מסתבר כלל שידון בב' דייðים לבד (אפילו אם    השðי הבוררים). אם זבל"א הוי חלות ב"ד רגיל

  ה חדשב"ד    אבל אם הוי חלות  .שðים שדðו אין דיðיהם דין (שו"ע חו"מ ג:ב)ד  השðים יכולים להשוות עצמן)
  אולי יש מקום לדון בב' דייðים לבד. 



דרק סגי בשðים    ועל דברי הרמ"א וכתב  ושהקש  )אות א  שם (  וגם התומים  הð"ל  על הרמ"א  )סימן יג(ועיין בט"ז  
ביררו  דין אף שירדו בפðיהם לדין אבל אם  ל פשרה ולא  ל ירדו בפðיהם  שכמו  שðים ו  םכשהבעלי דין קיבלו עליה

אבל מפשטות דברי הרמ"א כשמיירי בב"ד של זבל"א אפשר לגמור הדין   .מ"מ  זבל"א צריכים ג'ב"ד על ידי  ה
אם הוי ב"ד רגיל אז צריך ג' אא"כ עושים פשרה אבל  .  תלוי בהבðת חלות ב"ד של זבל"אדגם זה  ואפשר  בב'.  

  אם הוי חלות חדשה אפשר דסגי בב'.  

    כר' מאיר?האם יש מקרה שבעיðן דעת הבעלי דין  'ג

דייק מהטור דמשמע שרק עושים זבל"א כשהבעלי דין רוצים דין ולא פשרה. הב"ח (חו"מ ריש סימן יג) מ
דדין זה איðו אלא כשלא ðתרצו בפשרה אבל ðתרצו בפשרה וזה בורר לו אחד וזה בורר לו  פירש וז"ל: "  והוא

והכי משמע לישðא דמתðיתין דקאמר דיðי    ןאחד אין הדייðים רשאים לברור להם עוד שלישי בלא דעת בעלי די
 ממוðות בשלשה זה בורר לו אחד וכו' דלא היה צריך לשðות דיðי ממוðות בשלשה דכבר שðה בתחילת המסכתא 

דיðי ממוðות בשלשה אלא אתא לאורויי דבדין דוקא דדיðי ממוðות בשלשה התם הוא דזה בורר לו אחד וכו'  
ם או אפילו ביחיד התם אף בזה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד אין  אבל בפשרה דלא בעיðן שלשה אלא בשðי

כדפירשתי דלא ðתרצו לפשרה אלא על דעת אלו השðי   ןביד הדייðים לברור להן עוד שלישי בלא דעת בעלי די
  עכ"ד.    ,בוררים בלבד"

רה אומרים רוצים בדין ולא בפש  ןבא להדגיש דדוקא כשהבעלי דיðוסח המשðה בריש פרק זה בורר  כלומר ד
דזבל"א וזבל"א ושðי הדייðים בוררים השלישי אבל אם שðיהם רוצים בפשרה כל אחד בורר דיין אחד אבל אין 

הם רוצים פשרה אז איðו מן הðכון שהדייðים כלומר אם  שðי הדייðים בוררים דיין שלישי בלי דעת הבעלי דין.
. ובזה אי אפשר כר' מאיר  ין והם רוצים דין אישייבררו את דיין השלישי משום דפשרה הוי דין בדעת הבעלי הד

  לשðי הדייðים לברר את דיין השלישי בלי הסכמת ודעת ב' הבעלי דין.  

  יש ג' הðחות בדברי הב"ח: וא"כ 

  א חלות או סוג של דין חדש (דין אישי על דעת בעלים)  יפשרה ה  )א
(לפחות לפי החכמים)  )ב (שלא מדעת הבעלי דין) שאיðו עולה   ההוי חלות ב"ד רגיל ב"ד של זבל"א 

אופי   עם  אחד  רק כשפשרההבקðה  וא"כ  דיין ה .  בוררים  דייðים  דהב'  אומרים  דין  רוצים  דין  בעלי 
 (כמו ר' מאיר).  ןשלישי. אבל אם רוצים פשרה איðם רשאים לברור בלי הסכמת הבעלי די

  )זבל"א של ג' או  ותהליך ברירת הדייðים (ב"ד הפסק (דין או פשרה) אופייש קשר בין   )ג

  ואפשר לחלק על ההðחות:  

חלות של ב"ד    הא אותייותר מקביל לדין רגיל ואף שזה יותר מדעת הבעלי דין החלות ה  הפשרה הו  )א
  )ואכמ"ל עמ' מועל מסכת סðהדרין שיעורי הרב ספר (עיין ב

(שיותר   החדש ב"ד של זבל"א (אף לפי החכמים שהדייðים בוררים דיין השלישי) גם ðחשב כחלות ב"ד    )ב
שהם ביררו את הדייðים  התהליך  כל  בעלי דין משפיעים על  מדעת הבעלי דין) משום דסוף כל סוף ה

הראשוðים שמסכימים על הדיין השלישי. (ולכאורה צריך לומר כעין זה לפי כמה ראשוðים שסוברים  
י בלא דעת  אף שאðו פוסקים כמו החכמים דאפשר לברור דיין השליש  הדזבל"א הוי חלות ב"ד חדש 

 הבעלי דין). 
דב"ד של    –  הדייðים  תריתהליך ברו  כפשרה או דין  הפסקאופי  אפשר לומר דאין שום שייכות בין    )ג

פסוק בין על פי דין ובין על פי אפשר ל  –או ב"ד בדעת הבעלי דין    הזבל"א בין אם זה חלות ב"ד רגיל
 .     פשרה

ד' השו"ע (חו"מ כז:א) פוסק דהמקלל דיין בשם או בכðוי לוקה משום אלקים לא תקלל. הפ"ת (שם אות א)  
מביא מהבר"י (חו"מ כז:ד) דזה רק לדייðים קבועים אבל אם זבל"א וזבל"א לא. ואולי סברתו לחלק בין דייðים 



ואין להם שם דיין רגיל כדי    הדששל זבל"א ודייðים קבועים זה משום דדייðים של זבל"א מהווים חלות ב"ד ח
 לחייב באיסור של אלקים לא תקלל.  


