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נות לדיין היושב בדין ופממצוות הבהם ו רובעניינים שבין אדם לחב ועמוסהפרשת השבוע גדושה 
 תהכרעת הדין נקבע :כגון 1F1,שיפוטיההרכב התקינה של ההתנהלות ה בתיאורסדרה זו נפתחת  .)ט-א:כג(

 היאבמשפט להתעורר אלא שאחת הבעיות אשר יכולה . )ב:כג(הרכב ב םשופטיהרוב לעמדת בהתאם 
2Fעמדת המיעוט חשיבות. ללא דעת מיעוט 'פה אחדהכרעה 'פסיקה המכונה 

 נלמדתלמהלך המשפט  2
מאי טעמא כיון דגמירי , סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותו: אמר רב כהנא" 3F3:בדברי התלמוד

 5F5:ם"כך גם פוסק הרמב 4F4."חזוהלנת דדין למעבד ליה זכותא והני תו לא 
עד שיהיו שם מקצת  :הרי זה פטור - ואמרו כולן חייב, סנהדרי שפתחו כולן בדיני נפשות תחילה

 .ואחר כך ייהרג; וירבו המחייבין, מזכין שיהפכו בזכותו
" ְלָרעֹתַרִּבים -ִתְהֶיה ַאֲחֵרי-לֹא"שורשה בציווי שדומה  ,אף שהתלמוד אינו מציין את המקור להלכה זו

יש במקרא זה " :כותבלדבריו הוא הקדמה וב, ד בפירושו למקרא על ציווי זה באריכותומעי "רש. )ב:כג(
י "לקראת סוף פירושו מציין רש 6F6."מדרשי חכמי ישראל אבל אין לשון המקרא מיושב בהם על אופניו

א אל". נוטה אחריהםאם ראית רשעים מטים משפט לא תאמר הואיל ורבים הם הנני " :טעמו של כלל זה
שופט אמור להיות  לואה ?ששופטי ישראל ודייניו הם רשעים אפשרוכי  :קושיי מעורר "שפירושו של רש

 8F8?'רשעים'ל כאן מה עניין ןכואם  7F7,בתכונות סגוליות המקנות לו את הזכות לשבת על כס השיפוט ניחן
 ,י"כפי שכותב רש ,'רשעים'לא עוד  :בפירושו אחרתמשתמש ברטוריקה  ,י"נכדו של רש ,ם"הרשב ,ואכן

  :דעות שונותעלי אלא ב

                                                 
יהיו דברינו  .מלמד במכללת שערי משפטו, ה העבריתד מוסמך במשפטים מטעם האוניברסיט"עוהוא יצחק -אלישי בן ∗

 .ה"תנצב. מיכל אשר הסתלקה בטרם עתנ הילדה תהילה חיה בת "כאן לע
 .2990300 'עמ, )2004(נבו , שופט בחברה דמוקרטית, ראו אהרן ברק ,)הרכב שיפוטי( מותבההשופט כחלק מעל   1
לדיון . סימן קכו חלק ה, א"ת הרשב"שו והרכב ראבשמיעוט זה זניח ושולי כלדיון בחשיבותה של עמדת המיעוט גם   2

הסובר שהמיעוט אינו צריך , סימן קעב, ט חלק ב"ת המבי"שובסוגיה אם על דעת המיעוט לחתום על פסק הדין ראו 
סימן , חושן משפט, ערוך השולחן ;סימן יט ת אבקת רוכל"ושו, סימן קמז ת חוות יאיר"שוראו  אחרתלעמדה  .לחתום

להודיעך כוחו ", חיים כהן; 2960396 'עמ, )2009( בדת ובדין :בתוך, דעת יחיד בדת ובדין, חיים כהן; סעיף ב, יט
 . 413' עמ, )2003( יטמחקרי משפט , ועל דעת היחיד, יעקב אבי ברוך טירקל ;3970425 'עמ ,שם ,"מאיר דרבי

 . .סנהדרין יז, בבלי  3
' ש ;שם, הגהות על מסכת סנהדרין, חיות ץ"מהר; באר השני, באר הגולה, ל"מהרלמשמעותה של קביעה זו ראו   4

, א הלוי"א ;40' עמ, )ה"תשכ( לד תרביץ', סנהדרין שראו כולן לחובה פוטרין אותו': לפירושה של המימרה", ספראי
 ש"תוספות רא :את עונשו ראו מהרהמבקשת לפרוע  אחרתלפרשנות  .90' עמ, )ז"תשכ( לו תרביץ" ?פוטרין זה מהו"

  .טור שסג, כרך ז אנציקלופדיה תלמודית "דיני נפשות"ערך  ;.בשם רבינו מאיר לסנהדרין יז
 .הלכה א, פרק ט, משנה תורה סנהדרין  5
 . שם, תורה שלמה, כשר. מ, מנחם ;אות יז, ג"כ 'שמ, ראו תורה תמימהבעניין זה ל "ריכוז של מדרשי חז  6
 ).1985(מהדורה שנייה , העבריהשופט בדין , יעקב בזק ;כא:יח 'שמ  7
  ).יט:כז 'דב" (ַמֶּטה ִמְׁשַּפט ָארּור"הכתוב הסבר אפשרי הוא על דרך   8
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פ שלא יאמינו לך כי אם "אם הם דנין שלא כדין לפי דעתך ואע –לא תהיה אחרי רבים לרעות 
משפט ואפילו כשהם מזכים אדם  –ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות . למרובים

 .ופוטרים ממיתה
שמגיעים במסקנתם לתוצאה שונה מהתוצאה שהמיעוט הגיע ם מטעים שהכתוב דיבר בשופטים "רשב
ימנע המיעוט ילא שאומר  ם"הרשב ,לפסוק כיצדבנקודה זו של הרהורים פנימיים של הדיין  .אליה

בין , בין שהרוב מחייבים והוא מזכה ,לא לא תישמעימיעוט ממהמהשמעת דעתו רק מהטעם שדעת 
 . והוא מוצא לנכון לחייב יםכמזרוב הש

 :ם וקובע"ספורנו מוסיף נדבך על פירושו של הרשב       
 .חבריך הדיינים מה דעתך UכשישאלוךU –ולא תענה על ריב 
ולא , Uאמור דעתך וסברתךUאלא ... לא תהיה תשובתך שראוי לנטות אחרי רבים –לנטות אחרי רבים 

בלי שתאמר בזה שום סברא אלא זו שהם יספיק לך שתאמר שראוי לנטות אחר דעת הרבים מ
 .עודפים על המזכים ולהכריע אז על פי שניים לחובה

בקש ם תיאר את הלך נפשו הפנימי של השופט אשר רואה את חבריו נוטים לכיוון מסוים והוא מ"הרשב
ועתה  ,בו השופט כבר גיבש עמדהש, ר מצב אחרתאמספורנו הלעומתו  .רהבלית ברֵ  צטרף אליהםלה

מבין השופט שדעתו היא דעת  הברגעים אל .והם שואלים אותו לדעתו ,חבריו לכתוב את פסק דינם באים
 . את פסיקתו ויצטרף לעמדת הרובהדיין יכבוש כאן מתעורר החשש שמא ו, לא לא תתקבליוממ מיעוט

לפיה יצטרף השופט לפסק דינו של השופט הבכיר או שמזהיר מפני האפשרות  'הכתב והקבלה'בעל 
 9F9:שמדובר בגדולתו של אותו שופט משום רקהגדול הדן באותו הרכב 

וכשישמע לאן דעתו נוטה יסכים , והנה מטבע לב האדם שיסמוך על דעת הגדול ממנו בחכמה
 10F10.והנטייה הזו אסרה הכתוב, מבלי שים לבבו לחקור באותו דבר, עמו

11Fבתלמוד הלכה שהובאהלפי האלא ש

 ,ימצא עמדת מיעוטתחובה לוודא שבכל משפט  ,12F12ם"וברמב 11
' מפרש ר זאתכדי למנוע . מי משופטי ההרכבמצב זה יכול להביא לתכנון תוצאת המשפט על ידי  ולכן

 13F13:חיים בן עטר
  :מכשולין אשר יכשל בהם חכם מאמצעות דין זה' ובא הכתוב להסיר ב

והוא חושב , בהגיע משפט כזה ויראה חכם אחד מהשופטים שכל חבריו פתחו לחובה, האחד
ונמצאו ... הנה הוא יצא חייב, "זכאי"אם אומר : ויתחכם לומר, זכאי )העומד לדין(בדעתו כי הוא 

שיצא זכאי , שבזה תהיה סברתי מתקיימת, "חייב"לזה אתחכם ואומר . יהפך דעת םדברי עושי
לבטל דעתי לפני דעת המרובין , וגם אהיה מקיים המוסר "פטור –ולם לחובה פתחו כ"מטעם 

-לֹא: "ואמר, לבל עשותו-לזה בא הכתוב וציווה על זה בדיוק .ואומר חייב עמהם, שאומרים חייב
כדי שיצא זכאי , היפך מה שנראה לך, "חייב"תאמר אתה כדעתם ו"... ַרִּבים ְלָרעֹת-ִתְהֶיה ַאֲחֵרי

: והוא שאמר, הוא אלוהים' כי ה, מור דעתך כפי מה שידעת במשפטי התורהאלא א, כדעתך
, ולא שיראה לך זכאי, אלא אם לך יראה חייב, שיזכה זה' לא אמר ה". זכאי –פתחו כולם לחובה "

 .יםקשאז חייב הוא כמשפט האלו
יינים והוא אם ייראה בעיני חכם שהוא חייב ככל הד, עוד יש מכשול שני במשפט זה באופן אחר

לזה יתחכם ". חייב"שאומר , היפך דבריו, הנה יוצא זכאי, "חייב"ורואה שאם יאמר , "חייב"שאמרו 
-ְולֹא: "לזה אמר... כפי סברתו, "חייב"כדי שיוטה המשפט אחרי רבים שאומרים , "זכאי"לומר 

, וטעם משפט זה .זיכהו' ה. היפך דעתך, הגם שיצא זכאי, אלא אמור דעתך"... ִרב ִלְנטֹת-ַתֲעֶנה ַעל
וכשיראה משפט מרומה ואין בו מציאות , והוא ישפוט בפיהם, שב במסיבת הדייניםוי' לצד כי ה

 .וצוה שיצא זכאי בזה, יתחכם לפתוח כולן לחובה, לזכות הזכאי
 רק במעשהוח לעמדת המיעוט ואינה מקבלת את הקביעה שאדם יכיל ומעניקה כהלכה הש, יוצא אם כן

מצא אחד מהדיינים אשר יהיה מסוגל למצוא ישבהרכב שופטים לא י ייתכןומכאן גם שלא  ,'רע מוחלט'
כלומר  .לולכוון את פסיקתו בהתאם לתוצאה הרצויה אינו אמור שופט , עם זאת .לנאשם נקודות לזכותו

 יהיה "חייב"אם יראה שכל חבריו מחייבים ואף הוא סובר שאותו אדם חייב אלא שהוא יודע שאם יפסוק 
 :פךהֵ לוכן  ".חייב"יצא והוא  ,תקיים עמדת רוב ומיעוטתואז  ,"זכאי"פסוק ל אינו רשאי ,פטור הנאשם

                                                 
 .ב:שמות כג, הכתב והקבלה  9

סעיף , סימן יח, חושן משפט, שולחן ערוך, א"רמ; הלכה ו, פרק י, סנהדרין, משנה תורהראו  כזהעל הזהירות ממצב   10
או אפילו , שלא ילך אחד מן הדיינים אחר דעת דיין אחד גדול: 'ִרב ִלְנטֹת-ַתֲעֶנה ַעל-ְולֹא'" :מצוה עז, ספר החינוך; א

 ."מבלי שהדבר יהיה מובן אצלו בשכלו, אחר דעת הרוב
 .3הערה , לעיל  11
 .5הערה , לעיל  12
 .ב:שמות כג, אור החיים 13#
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ימצא יהרי אם יאמר דעתו האמיתית  ,אם הדיין סובר שהוא זכאי וכל חבריו סוברים שהנאשם חייב
 .שכן יש דעת רוב ודעת מיעוט ,הנאשם חייב
" ַרִּבים ְלַהּטֹת ַאֲחֵרי"מצאה לנכון לצד קביעת הנורמה ולכן תה ערה למציאות זו יהתורה הי, לסיכום

ללמדך כמה חשובה עמדת המיעוט כאשר זו מגיעה ממקום של  ,"ַרִּבים ְלָרעֹת-ִתְהֶיה ַאֲחֵרי-לֹא"לקבוע 
להצטרף לעמדת שופטי הרוב ולכבוש מאוד לשופט קל  הלוא 14F14.בצירוף עצמאות שיפוטיתאמת פנימית 

עם זאת שופט צריך להעמיד לנגד  .הוא מבקש להשיגשבהתאם לתוצאה  ולבור את פסיקתאת עמדתו או 
  .)ח:מיכה ו" (ְׁשָּפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסדֲעׂשֹות ִמ " :עיניו כמושכל יסוד את הצירוף הרצוי

 
 

                                                 
ראו  .אב בית דין משרת –לך אחר הרוב לא היה מוכן לפסוק עם הרוב גם במחיר שהוצע לו אם י עקביא בן מהללאל  14

שמעון בן ' רבעל עונשם של שופטים אשר כבשו את עמדתם האמיתית ראו המעשה  .משנה ו, פרק ה, משנה עדויות
 .סנהדרין יט, שטח והמלך ינאי
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