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 בבית הדין הרבני הגדול ירושלים

 לפני כבוד הדיינים:

 שלמה שפיראהרב 

   )לימור אזולאי (ע"י ב"כ עו"ד  תפלוני  ת:המערער

  נגד
  דהאן) ע"י ב"כ עו"ד אילת רוזינר(  פלוני  המשיב:

  הגבלת סתירת הדין בשל ראיות חדשות־הגבלת זמנה של הגשת ערעור לעומת איהנדון: 

  החלטה

זמן רב  ידון בערעורה, ערעור שהוגש בית הדיןדוחה על הסף את בקשת המערערת ש בית הדין
  מהנימוקים שניתנו בהחלטתנו הקודמת.זאת ו ,אחרי המועד שנקבע בתקנות

. מקור הלכה זו "כל זמן שמביא ראיה סותר את הדין" אכן על פי דין תורה :בתנו להבהירחו
ונקבע בתקנה קכט  )סימן כ (חושן משפט לחן ערוךנפסק בשוכך ו )לא, א(הוא במשנה בסנהדרין 

ולאחר מכן  ,שדן והוציא את פסק דינו ת דיןבבי ?לתקנות הדיון. אכן במה דברים אמורים
  מפני שחובה לדון דין אמת לאמיתו. "סותר את הדין"מתגלית ראיה או עדות חדשה, שאז 

בחנה עובדות ניתנה פסיקה הלכתית שואכן זוהי ההתנהלות האמורה להיות בכל מקרה שבו 
אמיתת הפסיקה  את כדי לבחון החדשה הראיהלכתית, שחובה לדון ב הוראיות והגיעה למסקנ

האזורי ובין בפסיקה שניתנה  בית הדיןהלכה זו תנהג בין בפסיקה הלכתית שניתנה בהקודמת. 
מופנית לבתי  כאורהול ,ה זו הובאה בפרק יד לתקנות הדיוןשהרי אף שתקנ ,הגדול בית הדיןב

אין הדברים כן, שהרי כאמור  – מדבר בערעור ,פרק טו ,שהרי רק הפרק הבא – הדין האזוריים
בית גם צמו אף שלא הוזכר מפורש בתקנות. מקור התקנה הוא בש"ס ובפוסקים ומחייב מצד ע

  מחויב לדון על פי דין תורה.  םערעורידונו בהגדול ב הדין

 יןדת שהרי מעיקר הדין בי מעיקר הדין והגדול אינ בית הדיןלמנם עניין הגשת ערעור וא
מפני  [הלכתית]הגדול לדון בערעורים היא  בית הדיןסמכות  .אחר יןדת אינו יכול לבטל פסיקת בי
 ,, מתייצב אדעתא דתקנות הדיון שנתנו את אפשרות הערעורבית הדיןשכל המתייצב לדין בפני 

מה ה סותרת לפסיקת ערכאה קמא. אך בהגדול אם תהי הדין ביתפסיקת את  והרי זה כקיבל עליו
הייתה קבלת שני הצדדים. אך אדעתא דהכי ד ,התקנות במי שפועל כפי הוראת דברים אמורים?

שוב לא  – הגדול לא אפשר לו הגשת ערעור בית הדיןעומד בזמנים שקבעו התקנות ו ינואמי ש
לדון  ,הלכתית ,הגדול מנוע בית הדיןי בכלל הקבלה הראשונית שקבעו הצדדים. משכך והו

  בערעור.

מפני שכאמור עניין זה של "כל  בקשת המערערת לעיון מחדשאת דוחים אנו ר לאור האמו
  טתנו. שמביא ראיה סותר את הדין" אינו נוגע לאמור בהחלזמן 
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ר את הדין. אם אכן ישנה ראיה אם אכן ישנה ראיה חדשה לסתוהדברים אמורים בלי לבחון 
  זה כתורה יעשה. ת דיןואין ספק שבי ,האזורי בית הדיןהראיה לפני תובא  – כזו

  עם מתן החלטה זו על המזכירות לסגור את התיק.

   .ההחלטה מותרת לפרסום לאחר השמטת פרטי הזיהוי של הצדדים

 ).4.8.2020( ףי"ד באב התש"ניתן ביום 

 שלמה שפיראהרב 
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