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        דברים שלא דנים בזמן הזהדברים שלא דנים בזמן הזהדברים שלא דנים בזמן הזהדברים שלא דנים בזמן הזה

        אאאא""""הרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליט
  )בתוספת הערותיהם והארותיהם של הרב דורון אלון והרב אריה כץ(

        

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה. . . . אאאא

שלא "א� כדי , שמעיקר הדי	 יש צור� בדייני� סמוכי� כדי לדו	 דיני ממונות,  מלמדת אותנו:)ד� ב(הגמרא במסכת סנהדרי	 

  . בה� דייני� סמוכי�יצטרכושלא " הודאות והלוואות"קלו בדיני ה" תינעל דלת בפני לווי	

, "שליחותייהו קעבדינ	"שהיכולת לדו	 בדברי� הללו היא מכוח , מבארת הגמרא :)ח"וכ
 בגיטי
 ד� פ: ד"ד� פ(במסכת בבא קמא 

  . כלומר בתור שליחי� של הדייני� הסמוכי� שנתנו לה� כוח לדו	

  :לו דברי� נית	 כוח לדייני� שאינ� סמוכי� לדו	 בא, וקובעת)ש�(מוסיפה הגמרא 

אי נמי מילתא דלא , אבל מילתא דשכיחא ולית ביה חסרו	 כיס,  במילתא דשכיחא ואית ביה חסרו	 כיס�כי עבדינ	 שליחותייהו 

  . לא עבדינ	 שליחותייהו�שכיחא ואית ביה חסרו	 כיס 

יגר� חיסרו	 , וא� לא נדו	 בה�, ה� שכיחי�: תקיימי� שני הכללי�שנית	 לדו	 בזמ	 הזה א� ורק בדיני� שבה� מ, זאת אומרת

  : ג� מביאה דוגמאות לכ�)ש�(הגמרא . כספי לתובע

כיו	 דלית ,  דשכיחאבגל ע  בושת א,  לא עבדינ	 שליחותייהו�כיו	 דלא שכיחא , ג דאית ביה חסרו	 כיס"אע, הלכ� אד� באד�

  . לא עבדינ	 שליחותייהו�ביה חסרו	 כיס 

לא נתנו חכמי� כוח לדו	 , ולכ	 א  שיש בזה חיסרו	 כספי, � החובל בחברו אינו דבר שכיח כמו אד� שהלווה לחברו כס אד

ולכ	 ג� , א� אי	 בזה חיסרו	 כספי למתבייש, אד� המבייש את חברו שכיח יותר, לעומת זאת. די	 זה בדייני� שאינ� סמוכי�

  .את זה לא תקנו לדו	 בדייני� שאינ� סמוכי�

  . שלא דני� כלל דיני קנסות בדייני� שאינ� סמוכי�)ש�(אומרת הגמרא , בנוס  לכ�

  : מה� הדברי� שאות� דני� בזמ	 הזה)'סעי� א' א' סי(פסק ג� השולח	 ערו� , בעקבות הגמרא

 המצויי� שה� הדברי�, דני� הדייני� דיני הודאות והלוואות וכתובות אשה וירושות ומתנות ומזיק ממו	 חבירו, בזמ	 הזה

או , כגו	  בהמה שחבלה בחברתה, א  על פי שיש בה� חסרו	 כיס, אבל דברי� שאינ� מצויי�; תמיד ויש בה� חסרו	 כיס

' פי(כתוקע לחבירו , וכ	 כל הקנסות שקנסו חכמי�, כגו	 תשלומי כפל, דברי� שאי	 בה� חסרו	 כיס א  על פי שה� מצויי�

או שמשל� חצי , וכ	 כל המשל� יותר ממה שהזיק, )מכה בידו על הלחי' פי(ת חבירו וכסוטר א, )שתוקע בקול באזנו ומבעיתו

  .חו% מחצי נזק צרורות מפני שהוא ממו	 ואינו קנס, אי	 דני	 אותו אלא מומחי� הסמוכי� באר% ישראל, נזק

        ההבדל בי	 ממו	 לקנסההבדל בי	 ממו	 לקנסההבדל בי	 ממו	 לקנסההבדל בי	 ממו	 לקנס. . . . בבבב

. דברי� שאי	 בה� חסרו	 כיסודברי� שלא שכיחי� , קנסות: דברי� שלא דני� בזמ	 הזהה את כל סוגי ביחד כללהשולח	 ערו� 

  :שיש ביניה� נפקא מינא,  מבואר)'ק ז"ש� ס(" החוש	קצות " א� בספר

אבל ,  ושאר גזילות וחבלות וכל מילי דלא שכיח ולית ביה חסרו	 כיס, כא	 אינו מחלק בי	 דיני קנסות ממשרו�עלח	  דבשו,דע

 לצאת ידי קו�מכל  מ, כיו	 דלא שכיחי ולית ביה חסרו	 כיס, דיינינ	 ליה בזמ	 הזה דלאבגל ע   א, דממו	 ממש:ההבדל מבואר

 משו� דכל דיני קנסות ,אבל קנס ממש לא שיי� בהו דינא דשמי�,  וגזל	 הוא א� אינו משל�,שמי� הוא בעצמו צרי� לשל�

  .ותו לא שיי� בהו דינא דשמי� דני	 אי	דית  וא� אי	 הב,)ח, שמות כב( 'אשר ירשיעו	 אלהי�'אי	 הדבר תלוי רק 

ולכ	 ג� בדיני� , והוא שחיובי ממו	 נגרמי� בשעת הנזק, "ממו	"ל" קנס"עולה שיש חילוק עקרוני בי	 " קצות החוש	"מדברי 

המזיק עצמו חייב ג� , לכ	. רק שאי	 בסמכותו של בית הדי	 לכו  על כ�, הממוניקיי� החיוב , אות� לא דני� בזמ	 הזה



 ד"בס

וממילא  , חיובי קנס אינ� קיימי� עד השעה שבה בית הדי	 מחייב את המזיק, לעומת זאת. כדי לצאת ידי שמיי�בדברי� הללו 

  .א  לא לצאת ידי שמיי�, אי	 על המזיק כלל חיוב, בו בית די	 אינו ד	 דיני קנסות, בזמ	 הזה

לעומת . 1על מנת לתק	 את הנזק שנגר�היא שחיוב התשלומי	 בממו	 נועד " ממו	"קנס ל"שהסיבה לחילוק בי	 , נראה לומר

כלומר יש כא	 עונש ,  היא תשלומי	 שלא כמו שיעור הנזק.)א"ד� מ(כמבואר במשנה במסכת כתובות , הגדרתו של הקנס, זאת

ולכ	 , 2כמו שמלקות ומיתה מוטלי� על בית הדי	, עונש זהו כבר דבר שמוטל על בית הדי	. מיוחד שהטילה התורה על המזיק

  .ג� לא לצאת ידי שמיי�,  אי	 כלל חיוב בקנס,היה חיוב שהוטל על ידי בית הדי	לא כל עוד 

        נפקא מינות נוספות הנובעות מהבדל זהנפקא מינות נוספות הנובעות מהבדל זהנפקא מינות נוספות הנובעות מהבדל זהנפקא מינות נוספות הנובעות מהבדל זה. . . . גגגג

  :ישנ	 מספר נפקא מינות,  אי	 כלל חיובפסקו בית הדי	 את החיוב בקנסלעובדה שכל עוד לא 

  : אומרת.)ד� ה( הגמרא במסכת מכות .1

 ובאו שני� ,]וצרי" לשל� תשלומי ארבעה וחמישה שה� קנס[  שני� ואמרו בחד בשבתא גנב וטבח ומכר באו:וכ	 לעני	 תשלומי קנס

כלומר שבכל זאת הוא צרי" [  אלא בתרי בשבתא גנב וטבח ומכר,]ועדות הראשוני� הייתה בשקר[ ואמרו בחד בשבתא עמנו היית�

כלומר [ ולא עוד אלא אפילו אמרו בערב שבת גנב וטבח ומכר ,]�העדי� הראשוני� כדי
 עדי� זוממי[  משלמי	,]לשל� ארבעה וחמישה

בשעת עדות הראשוני� הוא [  דבעידנא דקא מסהדי גברא לאו בר תשלומי	 הוא,משלמי	 ]עוד לפני מועד החיוב על פי העדי� הראשוני�

  .]היה עדיי
 פטור ונמצא שבאו לחייבו ממו
 בשקר

מכיוו	 שעדות העדי� , ו מעידי� עשה מעשה שנתחייב עליו בתשלומי קנסשא  על פי שהאד� שעלי, רי הגמרא עולהמדב

  . דינ� כעדי� זוממי� וחייבי� לשל� את מה שרצו לחייבו, הראשוני� הייתה בשקר

, ולאחר מכ	 הזימו� עדי� אחרי�,  משווה די	 זה לעדי� זוממי� שהעידו על רציחה שחייבי� עליה מיתת בית די	)ש�(הגמרא 

ולאחר מכ	 הזימו� עדי� , וזאת בניגוד לעדי� שחייבו ממו	, שג� כ	 נידוני� כעדי� זוממי�, במועד אחרוהעידו שרצח 

  .שאז פטורי� העדי� הזוממי� מלשל�, והעידו שנתחייב ממו	 במועד אחר, אחרי�

  :מסביר את החילוק בי	 ממו	 לבי	 קנס ומיתת בית די	 )ש�(" ס"גיליו	 הש"עקיבא איגר ב' ר

הוא שיודע מכל מקו� , דא  דבלא עדי� לא היה הבית די	 יכולי� לחייבו, דהעידו בבר חיובא, ליכא די	 הזמה... דבממו	

דכל זמ	 שלא חייבוהו , דלקושטא דמילתא אינו מוטל עליו לשל�, מה שאי	 כ	 בקנס, האמת בר חיובא הוא ומוטל עליו לשל�

ואי	 עליו חיוב כלל להמית את , לאו בר קטלא הוא, דע האמת שהרגדבמה שיו, וכ	 בדיני נפשות... בית די	 אינו מחויב כלל

  .וליכא חיוב רק על פי פסק בית די	, עצמו

האד� , מכיוו	 שא  שהעידו בשקר, שבממו	 אי	 העדי� שהוזמו משלמי�, עקיבא איגר מסביר על פי החילוק שחילקנו לעיל' ר

א  א� באמת עשה , א� בקנס ומיתה. צא שלא גרמו לו נזק בעדות�ונמ, שהעידו עליו היה מחויב בתשלומי	 עוד לפני עדות�

  .3וחייבי�, נמצא שגרמו לו נזק בעדות�, כל עוד לא נפסק דינו בבית די	 אי	 עליו כלל חיוב, את הדבר

                                                 

 ).'ו' ח הל"חובל ומזיק פ' הל(� "על הרמב" אב	 האזל"וב) 'א' סי(נזקי ממו	 ' הל" מחנה אפרי�"ראה על כ� ב 1

כלומר אי	 מצילי� " (לא מעלי	 ולא מורידי	"שמסביר שעובדי כוכבי� ") איזהו גר תושב"ה "ד: ד"ד  ס(רה ראה בתוספות בעבודה ז 2

דכל זמ	 שלא דנוהו בית ", א  על פי שגוי שעבד כוכבי� חייב מיתה ג� בלי עדי� והתראה, )א� אסור להורג� בידיי�,  ממיתהאות�

 ".די	 אינו חייב מיתה

, והוא שבמיתה וקנס יכול להודות קוד� שיבואו עדי�, מובא טע� אחר לחילוק") וכ	"ה "וד"  טעמאמאי"ה "ד(י ש� "אמנ� ברש 3

שאי	 הודאתו פוטרת , מה שאי	 כ	 בממו	, ונמצא שבעדות� השקרית גרמו שלא יוכל להודות ולהיפטר ולכ	 חייבי�, ולהיפטר מהחיוב

וא� כ	 א  , "דרישה וחקירה"והוא שבמיתה וקנס צרי� , ר אחר לחילוקשמביאי� הסב") וכ	"ה "וד" דבעידנא"ה "ד(ועיי	 תוספות ש� 

ונמצא , קרוב לודאי שיבואו עדי� שיחייבוהו," דרישה וחקירה"ואילו בממו	 בו אי	 צור� ב, א� יבואו עדי� לא ברור שיתחייב בדי	

 .עקיבא איגר' פות דברי� דומי� לדברי ראומר התוס") דאכתי"ה "ד. ד"ד  ע(אמנ� במסכת בבא קמא . שלא הזיקוהו העדי� הזוממי�
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הוא , ורק לבית די	 אי	 כוח להוציא מידו,  חייב בתשלומי	נתבעמכיוו	 שה, ג� אלו שלא דני� בזמ	 הזה, בדיני ממונות. 2

לא מוטל עליו שו� חיוב ללא פסיקה של מכיוו	 ש, מי שעשה מעשה שחייבי� עליו קנס, לעומת זאת. 4פסול לעדות עד שישל�

  .הוא לא נפסל לעדות, בית הדי	

 לא , שכיחהיא בדבר שאינוכשש או ,חסרו	 כיס תביעהב לומר שכשאי	 ה הגמראשנצרכמה שכל , נית	 לומר, מעבר לכ�. 3

שכאשר חכמי� תקנו שנית	 לדו	 דיני מכיוו	 זאת ,  להגיע לכ�אי	 צור�א� בקנס , זה דווקא בממו	, זמ	 הזהב האותגובי� 

א� לא , ה� נתנו לדייני� שאינ� סמוכי� רק את כוח הגבייה שיש לבית הדי	, " קעבדינ	שליחותייהו"ממונות בזמ	 הזה מכוח 

ויש צור� בבית הדי	 רק כדי , בו עצ� החיוב כבר קיי�,  רק בממו	ייכתלכ	 תקנה זו ש. נתנו לה� ג� את היכולת ליצור חיובי�

קנס שיש ואפילו לו יצויר , "שליחותייהו קעבדינ	"לא שיי� כלל די	 , בו ללא בית הדי	 אי	 כלל חיוב, בקנסא� , לגבות מהחייב

  . שכ	 לדייני� שאינ� סמוכי� אי	 כוח ליצור חיובי�,  אותו בזמ	 הזהג� כ	 לא יגבו, בו חסרו	 כיס והוא שכיח

 וה� שא  על פי שיש בה� חסרו	 כיס, יהיו כאלה, וה� נחשבי� לקנס, תשלומי חצי נזק אות� משל� שור ת� שנגחיתכ	 ש

  .אי	 גובי� בזמ	 הזה, 5שכיחי�

        ....דיני גזלות בזמ	 הזהדיני גזלות בזמ	 הזהדיני גזלות בזמ	 הזהדיני גזלות בזמ	 הזה. . . . דדדד

: ד"בבא קמא ד� פ(על כ� מקשי� התוספות . בלות ללא דייני� סמוכי� אומרת שלא דני� דיני גזלות וח:)ד� ב(הגמרא בסנהדרי	 

  :)"שלא תנעול"ה "ד.  ובסנהדרי
 ד� ג"אי הכי"ה "ד: ח"גיטי
 ד� פוכ
 מובא ב, "אי נמי"ה "ד

לקמ	 ד  (ההוא גברא דגזל פדנא דתורא ובהגוזל בתרא :) לקמ	 ד  צו(ותימה דבכמה מקומות שהיו דני	 דיני גזלות בהגוזל 

  ?נרשאה גנב ספרא וההוא דגנב גלימא ובהרבה מקומות.) טוק

  :מתרצי� התוספות מספר תירוצי� מתי דני� דני גזלות כשאי	 דייני� סמוכי�

כמבואר , דבר שנית	 לעשות ג� בזמ	 הזה,  כלומר שבאו לדו	 בעקבות תפיסת הנגזל–" יש לדחות דכל הנהו איירי בתפס". א

  ..)ש�(בגמרא 

שבדברי� שלא דני� כשאי	 דייני� , מובא .)ו"ד� ט( בגמרא בבבא קמא –" שראליר% אקבעו דינא לאיה למר אדדי יל או ע". ב

כדי ) ש� היו בתקופת הגמרא דייני� סמוכי�(יכול הניזק לדרוש מבית הדי	 שיכפו על המזיק לעלות לאר% ישראל , סמוכי�

 .וא� אינו רוצה לעלות ינדו אותו, לדו	 עמו

 דכי האי , כגו	 דמנצו בי תרי ומחו אהדדי עד שתק  אחד מה	 וגזל את חבירו, חבלותדייל  דדוקא גזילות שעפרשי�מש וי". ג

 על ידי שה	 נקראות גזילות, שנגרמו כתוצאה ממריבהדווקא גזילות כלומר   � "  ולא עבדינ	 שליחותייהו,]טפי[גוונא לא שכיח 

  .6כיחכיוו	 שסוג כזה של גזילה אינו ש, לא דני�, חבלות

 

  : כותב חילוק אחר בי	 מה שדני� בזמ	 הזה בגזילה למה שלא דני�)ג"י' ה הל"סנהדרי
 פ' הל(� "הרמב

  .מי שגנב או גזל גובי	 ממנו הקר	 דייני חוצה לאר% אבל אי	 גובי	 את הכפל

  . )'סעי� ג' א' סי( ערו� וכ	 פסק השולח	, ואילו את הקר	 עצמה דני�, 	כלומר מה שלא דני� זה רק את התשלומי� שמעבר לקר 

                                                 

שחובל בחבירו פסול לעדות עד שיקבל , 	"שהביא בש� הראב) 'ה אות א"פ(חובל ומזיק ' � הל"על הרמב" הגהות מימוניות"ראה  4

" קנס"וב שסובר שתשלומי נזק ה� חי) ' ז–' ו' ש� הל(� "ואמנ� נראה שהרמב, )א"רצ' א סי"ח(ט "ת המבי"וכ	 פסק בשו, עליו לשל�

 .יחלוק על כ�" ממו	"ולא 

דייני� שאינ� וא  על פי כ	 לא גובי� אותו ב, שממנה עולה ששור ת� שהזיק זהו דבר שכיח:) ד"ד  פ(עיי	 בגמרא בבא קמא  5

  . משו� שזה קנס,סמוכי�

6
כגו	 שגזל קרקע , רו	 כיסשטוע	 שגזילות שלא דני� ה� כאלו שאי	 בה� חס, ד בש� רבנו ת�"מובאי� דברי הרי" שיטה מקובצת"ב 

  .א� אי	 מחייבי� אותו להחזיר את הפירות שאכל, שמחזיר רק את הקרקע, והצמיחה פירות ואכל�



 ד"בס

  :")בש
 ורגל"ה "� ד"מדפי הרי: בבא קמא ד� ל(" נימוקי יוס "הדעת את  )ש�(א "הרממביא , לעומתו

 הגזילה 	כ� אלא א, ואי	 דני	, אבל גזילה ממש לא שכיחא, כגו	 כפר בפקדו	 וכדומה, יש אומרי� דוקא גזילות דשכיחיו

  מחייבי	 להחזירה , קיימת

לבי	 חיוב תשלומי	 כאשר , סמוכי�דייני�  לא צרי� שבה, עולה לחלק בי	 החזרה של גזילה קיימת" וקי יוס נימ"מדברי ה

  .שאז לא דני� ללא דייני� סמוכי�, הגזילה אינה קיימת

 חל עליו  הגזל	שכל עוד הגזילה נמצאת אצל, "איפרושי מאיסורא" מצד היא, הסיבה שדני� להחזיר גזילה קיימתנית	 לומר ש

  .7חפ% של אחר  שיש תחת ידומכיוו	, יסור גזילה בכל רגעא

בדבר שאינו אותה ולא תיקנו , "שליחותייהו"שבו הייתה תקנת (צור� בבית די	 ה שכ	, נראה שהחילוק הוא מהותי יותרא� 

דבר ששיי� אלא , אי	 כא	 חוב) כגו	 גזילה שעדיי	 נמצאת אצל הגזל	(א� כשהחפ% בעי	 , לגבות חובותכדי זה רק ) שכיח

  .ולכ	 נית	 לדו	 בזה ג� ללא דייני� סמוכי�,  לש� החזרת חפ% של אחר אי	 צור� בתקנה מיוחדת.ממש לשני

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . הההה

תקנו חכמי� שנית	 יהיה לדו	 דיני ממונות ג� ללא דייני� , א  שמעיקר הדי	 כדי לדו	 בדיני ממונות יש צור� בדייני� סמוכי�

  .וכ	 רק בממו	 ולא בקנס, ני� שיש בה� חסרו	 כיס וה� שכיחי�תקנה זו תוקנה רק בדי. סמוכי�

א  על פי שבית די	 אינ� והוא ש, יש הבדל מהותי בינ� לבי	 דיני קנסות, למרות שיש ג� דיני ממונות שלא דני� בזמ	 הזה

 ללא פסיקה של בית , לעומת זאת. ומי שרוצה לצאת ידי שמיי� מחויב לשל�, חיוב הממו	 קיי� ג� בזמ	 הזה, כופי� על כ�

ואילו חיוב קנס הינו עונש מיוחד שהתורה , זאת מכיוו	 שחיוב ממו	 נועד לתק	 את הנזק שנגר�. די	 לא קיי� כלל חיוב בקנס

  .כגו	 חיוב מלקות או מיתה, והוא דומה לעונשי� אחרי�, הטילה על המזיק

  ):שמיי�בנוס  לחיוב לצאת ידי (מהבדל זה נגזרות מספר נפקא מינות להלכה 

פטורי� , א� נמצא שבאמת נתחייב ממו	 לפני עדות�, עדי� שהעידו על מישהו שחייב ממו	 והוזמו .1

למרות שלפני עדות� עשה את המעשה עליו נתחייב , עדי� שהעידו על מישהו שחייב קנס והוזמו, לעומת זאת. מתשלומי	

  .הדי	מכיוו	 שחיוב הקנס נוצר רק בשעת גמר , ה� חייבי� בתשלומי	, קנס

א� מי שעשה מעשה , נפסל לעדות עד שישל�, מי שעשה מעשה עליו חייבי� ממו	 שלא דני� בזמ	 הזה .2

 .אינו פסול לעדות א  א� לא ישל�, שחייבי� עליו קנס

שכ	 חכמי� נתנו לדייני� שאינ� סמוכי� רק יכולת , ג� קנס שהוא שכיח ויש בו חסרו	 כיס לא דני� בזמ	 הזה .3

 .יצור חיובי�ולא יכולת ל, גבייה

וכ	 מעשי� , מצאנו בגמרא שג� בבבל דנו גזלני�, א  שהגמרא אומרת שיש צור� בדייני� סמוכי� על מנת לדו	 דיני גזילות

  :בראשוני� מצאנו לכ� מספר הסברי�. שבכל יו� שג� בזמ	 הזה דני� דיני גזילות

 זה היה בעקבות תפיסת שמדובר שדנוובמקרי� , על פי הסבר אחד בתוספות לא דני� ג� בזמ	 הזה דיני גזלות .1

  .ולדו	 ש�, ש� היו דייני� סמוכי�, או באמצעות כפייה לעלות לאר% ישראל, הניזק

א� שאר , לא דני� בזמ	 הזה, ואינ	 שכיחות, דווקא גזילות שקרו כתוצאה ממריבה, על פי הסבר שני בתוספות .2

 .גזילות דני�

ורק את תוספת הקנס שיש , ילה והגניבה דני� ג� בזמ	 הזהאת הקר	 של הגז, � והשולח	 ערו�"על פי הרמב .3

 .לא דני�) תשלומי כפל וארבעה וחמישה(

                                                 

7
 ".ואי	 מניחי	 אותו לעבור על דברי תורה: "המנמק מדוע מחזירי	 גזילה קיימת) ש�" (נימוקי יוס "כ� נראה מלשו	 ה 



 ד"בס

א� תשלומי גזילה שאינה , דני� בזמ	 הזה רק להחזיר גזילה הנמצאת בעי	, א"והרמ" נימוקי יוס "על פי ה .4

 נראה יותר שאי	 כא	 די	 במובנו הרגיל א�, "לאיפרושי מאיסורא"נית	 לומר שדני� בהחזרת גזילה בעי	 כדי . בעי	 לא דני�

  .ועל כ	 אי	 כא	 די	 במוב	 הרגיל, אלא מדובר בחפ% שלו שנמצא אצל מישהו אחר, של חיוב אד� לשל� לחברו


