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מושב ראשון :בין קבילות למשקל
א" .נמצא אחד מהן קרוב או פסול"
 .1בבלי ,מכות ה ,ב  -ו ,א
מתני' .על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת (דברים יז ,ו) [ ]..רבי עקיבא אומר [ ]..ומה
שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ,אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול
עדותן בטלה .מנין אפי' מאה? ת''ל :עדים.
אמר רבי יוסי :במה דברים אמורים? בדיני נפשות ,אבל בדיני ממונות תתקיים העדות בשאר.
רבי אומר :אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות .ואימתי ,בזמן שהתרו בהן .אבל בזמן שלא התרו
בהן  -מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש?
גמ' ]..[ .רבי עקיבא אומר לא בא שלישי כו' ומה שנים כו' .אמר ליה רב פפא לאביי :אלא מעתה
 הרוג יציל! כשהרגו מאחוריו .נרבע יציל! כשרבעו מאחוריו .הורג ורובע יצילו! אישתיק .כיאתא לקמיה דרבא אמר ליה :יקום דבר (דברים יט ,טו)  -במקיימי דבר הכתוב מדבר.
אמר רבי יוסי במה דברים אמורים וכו' מה יעשו שני אחים כו' :היכי אמרינן להו? אמר רבא:
הכי אמרי' להו :למיחזי אתיתו או לאסהודי אתיתו .אי אמרי לאסהודי אתו  -נמצא אחד מהן
קרוב או פסול עדותן בטלה .אי אמרי למיחזי אתו  -מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את
הנפש?
איתמר אמר רב יהודה אמר שמואל :הלכה כר' יוסי ,ורב נחמן אומר :הלכה כרבי.
 .2רש"י ,שם
היכי אמרינן להו .לקרוב ופסול למבדקינהו אם מתחלה לעדות נתכוונו.
 .3רא"ש ,פרק ראשון ,סימן יא
איתמר א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי ורב נחמן אמר הלכה כרבי .והלכה כרבי דקי"ל
הלכתא כרב נחמן בדיני כדאיתא בכתובות (דף יג א).
וא"ת לשמואל דפסיק הלכה כרבי יוסי וקרובין או פסולין פוסלין בראיה בעלמא אפילו לא כוונו
להעיד ,היאך תמצא קדושין וגיטין כשירין שנעשין בפומבי וגם אליבא דרבי אם כוונו להעיד.
הלכך נראה לפרש דלפי המסקנא דאמר רבא במקיימי דבר דיבר הכתוב ,אין קרובין ופסולין
מבטלין העדות אא"כ באו והעידו בב"ד עם האחרים דלא מיקרי עדות אלא אותן שבאין לקיים
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הדבר בפני ב"ד .והאי דקאמר מה יעשו ב' אחין שראו וכו' כי כל הרואה דבר ערוה מחויב
להעיד לקיים מה שנאמר (דברים יג) ובערת הרע מקרבך ,ובאין בערבוביא זה אחר זה בפני ב"ד
ואין האחד יודע שכבר העיד אחיו הלכך שיילינן ליה .ואם יאמר שבשעת מעשה לא כוון להעיד
העדות קיים.
כתב רב אלפס ז"ל בתשובה דשנים החתומים על השטר ונמצא אחד מהן קרוב והשני רחוק
וזכור העדות ושניהם באו להעיד אלא שלא היה יודע בקורבתו והכשיר עדותו של שני וחייבו
שבועה על פיו ובלבד שלא יהא רגיל בו שאפשר הוא שלא ידע בקורבתו ונאמן הוא לומר שלא
ידע בקורבתו כשם שנאמן לומר למיחזי אתינא.
והביא הרמב"ן ז"ל ראיה לדבריו מהא דתניא בתוספתא רבי אומר אף בדיני ממונות והוא לא
ידע שיש להם קרוב או פסול תתקיים העדות בשאר עדים וה"פ בדיני נפשות כשר כשלא התרו
בהו דלמיחזי אתו ואף בדיני ממונות שאין בהן התראה אם לא ידע העד הב' שיש למלוה וללוה
כאן קרוב או פסול תתקיים העדות בשאר עדים וגמרי' מינה דמה שאנו פוסלין בנמצא א' מהן
קרוב או פסול היינו טעמא דנטפלו לפסולין הלכך אם היו שוגגין ולא נצטרפו לדעת הכשרים
בהכשרן ונחלקת מהן עדותן וכי היכי דתלינן בדעת הפסולין אי אמרי למיחזי אתינא או
לאסהודי ה"נ תלינן בדעת הכשירין אם לא הכירו בפסולין.
ולא מסתבר לי כלל דכיון שהעיד הפסול בב"ד נתבטלה גם עדות הכשירין ואין תלוי במה שלא
הכיר הכשר בקורבתו כי לא נמצא זה בהש"ס דאי איתא שתלוי בהכרת העדים הוה ליה להש"ס
למימר דשיילינן להו לכשירין אם הכירו בפסולתן של אלו וה"פ דתוספתא והוא לא ידע המלוה
שיש לו או ללוה שם קרוב או פסול כי לא הזמינם לעדים אלא הם מעצמן באו לראות תתקיים
העדות בשאר עדים וכן משמע מתוך לשון הלכות גדולות שכתוב בהן קאמרי רבנן דשטר
דחתימי עליה סהדי ואשתכח חד מינייהו קרוב או פסול נהי דממונא לא מפקינן מיניה אבל
שבועה משבעינן ליה אפומא דהאי עד כשר והא דלא מיפסל עד כשר בצירופו של עד פסול
דאמרינן רווחא שבק למאן דקשיש מיניה ואתא פסול וחתם ומשמע דדוקא לא נפסל הכשר במה
שנמצא חתום עם פסול אבל אם העידו ביחד נתבטלה גם עדות הכשר .ויראה שאם הזמין המלוה
עדים כשירים ועמדו שמה קרובים או פסולים אפי' אם כוונו להעיד ובאו והעידו בב"ד לא
נתבטלה עדות הכשירין דכיון שיחד את עדיו לאו כל כמינייהו להפסיד לזה ממונו דהא דקאמר
הש"ס דשיילי' להו אי למיחזי אתו אי לאסהודי אתו היינו דבר הנעשה בפני רוב עם בלא הזמנת
עדים ובאים כולם להעיד אבל המזמין את עדיו והוציא את כל אחרים מכלל העדות לאו כל
כמינייהו לבטל העדות וכן כשאדם צריך לעדות ומצוה לאחרים להחרים כל מי שיודע לו עדות
שיבוא ויעיד ובאו בערבוביא והעידו כשירין ופסולין ראיתי רבותי דנין שלא נתבטלה עדות
הכשירין שלא היתה כונתו אלא בראוין להעיד וחזינן לגאון דקאמר ה"מ בעדות בעל פה אבל
בשטר שיש בו שלשה עדים ושנים מהן קרובין זה לזה אם לא נודע בעדות ברורה שישבו
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שלשתן להעיד וכתבו עדותן זה בפני זה דדמו כמאן דאמר לאסהודי אתינן לא מבטלינן לשטרא
מספק אלא תתקיים העדות בשאר דאמרינן דלמא חד שבק רווחא למאן דקשיש מיניה ובא זה
קרוב וחתם שם שלא מדעת חבירו.
ירושלמי כתב נכסיו לשני בני אדם והעדים כשירין לזה ופסולין לזה רבי יוחנן אמר פסול ור"ל
אמר כשר א"ר אלעזר מתני' נמי מסייע לר' יוחנן מה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן
בטילה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטילה ומנין דאפי' הן מאה ת"ל עדים
והיכא דליכא בשטרא אלא תרי וחד מינייהו קרוב או פסול אי נמי קרובים להדדי אפי' מסרה
ניהליה באפי סהדי אחריני דכשירין לא מהני מידי דה"ל כמזויף מתוכו כדגרסינן בפרק דיני
ממונות (דף כח ב) בענין ההוא מתנתא דהוו חתימי עליה תרי גיסי וא"ל רב יוסף זיל אייתי סהדי
דמסרי' ניהלך באנפייהו וא"ל אביי והא מודה ר"א במזויף מתוכו שהוא פסול א"ל זיל לא שבקו
לי דאוקמא בידך.
 .4ריטב"א ,מכות ו ,א
למחזי אתיתון או לאסהודי אתיתון .פירש רש"י ז"ל לאסהודי אתיתון בשעת מעשה וכי אמרי
דלאסהודי נתכוונו בשעת ראיה הוו להו עדים מחמת אותה כוונה בלבד ואע"פ שלא באו לב"ד
להעיד ,וכן כתב רשב"ם ז"ל בפרק יש נוחלין (ב"ב קי"ג ב') גבי ההיא דשנים שנכנסו לבקר את
החולה דדוקא נכנסו לבקר אבל נכנסו להעיד הוו להו עדים ואין כותבין דין ,שאין עד נעשה דיין
מכיון שנתכוון לראות על דעת להעיד ואע"פ שלא העיד ,וכדאמרינן הכא דאי אמרי לאסהודי
אתינן הוו להו עדים ומיפסלי כשרים אמטולתייהו כאילו העידו ,וכש"כ אי אתו מעיקרא למיחזי
והשתא אתו לב"ד להעיד והעידו ,זו שיטת רש"י ז"ל ונכדו הרשב"ם ז"ל לפי לשונם.
אבל הקשו עליו דמה סברא היא זו לומר כי לפי שמתכוין בשעת ראיה להיות עד יהא קרוי עד
שלא להיות דיין ולפסול את הכשרים בכוונתו .ועוד ,דא"כ היינו צריכין לסיים עדים בשעת
קידושין ,שאם לא כן ,ויש שם שום קרוב אולי נתכוין להיות עד ופוסל את כולם ,והו"ל מקדש
בעדים פסולין או מקדש בלא עדים שאין קדושיו כלום ,ואנן בהדיא קיימא לן (קדושין מ"ג א')
דבקידושין לא צריך לומר אתם עידי ,ולא שני לן בין במקדש ביחידים או ברבים בפני אביה או
קרובים ,ואע"פ שנהגו בקצת מקומות לסיים עדים בקידושין לא משורת דין התלמוד עושין אלא
לפי שחשו לפי' רש"י ז"ל .ועוד ,מאי צריך לשיילוהו אי אתי לאסהודי או למיחזי דהא ודאי
סתמא דמילתא הבאין בשעת מעשה לא כדי שיהיו עדים באין .ועוד ,לישנא דאמרינן למיחזי
אתיתון או לאסהודי אתיתון ,אתיתון לב"ד משמע ,דאי לא ,הוה לן למימר לאסהודי אזלתון או
אתכוונתון.
לכך הנכון ,וכן יראה מפירוש ר"ח ז"ל ,שאין השאלה הזאת אלא בשעת ביאתם לב"ד להעיד,
שאם באו להעיד או נצטרפו להעיד כשרים ופסולין נפסלו הכשרים ,ואם יאמרו שלא באו אלא
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לראות מה יעשו שני אחים שראו באחד שהרג את הנפש ,וכי נאמר להם שימנעו עצמם מלבא
לב"ד ,מי יוכל למנוע את העם הרואים מעשה שלא יבואו בתוך הצוחה הבאה לב"ד כפי מה
שמזדמנים שם בין קרובים בין פסולים ,והלא על הרוב אין שם אלא קרובי ההורג וההרוג לראות
מה יעשה לו.
ועוד יש להוסיף ,שלא לפסולין בלבד אנו אומרים למאי אתיתון כי לפי התוספתא שכתבתי לעיל
וכדעת רבינו אלפסי ז"ל אם הכשרים לא נתכוונו להצטרף להיות עדים עמהם אינן נפסלין ,אלא
לכל אלו העדים שנמצא לנו בהם קרוב או פסול אנו שואלין למיחזי אתיתון או לאסהודי
אתיתון ,וכי אמרו כולהו לאסהודי אתינא מיפסל .וכן נראין הדברים שאפילו לאחר שהעידו אנו
שואלין כן ,דכולה ברייתא דנמצא אחד מהם קרוב וכו' על עדים דקרא קאי ,ולא מיקרו עדים
אלא אחר שהעידו ,ואף לאחר כן אם אמרו הכשרים שלא ידעו בפסולים ושלא נתכוונו להצטרף
עמהם כלל כשרים ,וכתוספתא דלעיל ,ואליבא דרבי ליכא הפרישא בהא בין בדיני ממונות בין
בדיני נפשות .ואפשר דלר"י ור' עקיבא כל שהעידו כשרים ופסולין ,אפילו לא ידעו אלו באלו
ולא אתו לאסהודי ביחד פסולין ,וזהו מה שהוסיף רבי עליהם לומר במה דברים אמורים שהתרו
בהם ,דאי לא מאי איכא בין רבי לר"ע.
ומיהו הא איפסיקא הלכתא כרבי ,הלכך אליבא דהלכתא בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות אין
הכשרים נפסלין עד שנדע שנתכוונו כולם להצטרף לעדות שידעו אלו באלו והעידו .והרבה
שיטות נכתבו בשמועה זו ,אבל זהו העולה נכון לפי השמועה ושיקול הדעת ,והיא שיטת רבינו
הגדול הרמב"ן ז"ל ,וכן מצאתי כתוב בשם הרשב"א ז"ל ,והיא שיטת מורי הרא"ה ז"ל ,אלא
שהוא פוסל כשבאו להעיד והעידו אע"פ שלא ידעו כשרים בפסולין (שלשנים רואין אותו מחלון
זה פסולים) ,ואיני יכול להכריע בפירוש מפני הכבוד ומפני היראה.
 .5רמב"ם ,הלכות עדות ה ,ג-ה
ג ]..[ .על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים לעשות שלשה כשנים מה שנים נמצא אחד מהן
קרוב או פסול בטל העדות אף שלשה והוא הדין למאה נמצא אחד מהן קרוב או פסול בטלה
העדות בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות.
ד .במה דברים אמורים בזמן שנתכוונו כולן להעיד .אבל אם לא נתכוונו כולם להעיד מה יעשו
שני אחים בכלל העם וראו העם כשהרג זה את זה או כשחבל בו או כשחטף חפץ מידו.
ה .וכיצד בודקין את הדבר כשיבואו לבית דין עדים מרובין .כת אחת אומר להם כשראיתם זה
שהרג או חבל להעיד באתם או לראות .כל מי שאומר לא להעיד עליו אלא לראות מה הדבר
ובכלל העם באתי מפרישין אותו .וכל מי שאומר לא הייתי עומד אלא להעיד ולכוין העדות
מפרישין אותו .אם נמצא באלו שנתכוונו להעיד קרוב או פסול עדות כולם בטלה .במה דברים
אמורים כשהיה בהן קרוב או פסול אבל אם כולם כשרים אחד שנתכוון להעיד או שלא נתכוון
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להעיד הואיל וראה הדבר וכיון עדותו והיה שם התראה חותכין הדין על פיו .בין בדיני ממונות
בין בדיני נפשות.

ב" .תרי כמאה"
 .6בבלי ,שבועות מב ,א
ההוא דא"ל לחבריה :מהימנת לי כבי תרי כל אימת דאמרת לא פרענא .אזל פרעיה באפי תלתא.
אמר רב פפא :כבי תרי הימניה ,כבי תלתא לא הימניה .א"ל רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא:
אימור דאמרי רבנן דאזלינן בתר רוב דעות  -ה"מ לענין אומדנא ,דכמה דנפישי בקיאי טפי ,אבל
לענין עדות  -מאה כתרי ותרי כמאה.
 .7רמב"ם ,הלכות מלוה ולוה טו ,ד
התנה עליו שיהיה המלוה נאמן כשני עדים אף על פי שהביא עדים שפרעו ה"ז גובה ממנו בלא
שבועה שהרי האמינו כשני עדים ,ואפילו הביא מאה עדים שפרעו בפניהם  -שהשנים כמאה [.]..
 .8רמב"ם ,הלכות גירושין יב ,כב
אשה אומרת לא מת ושתי נשים אומרות מת הרי זו תנשא ,וכן אם אמרו עשר נשים לא מת ואחת
עשרה אומרות מת הרי זו תנשא ,שאין אומרין שנים כמאה אלא בעדים כשרים אבל בפסולין
הולכין אחר הרוב בין להקל בין להחמיר.

ג .גדר העדות
 .9רמב"ם ,הלכות יסודי התורה ז ,ז
הנביא אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד להרחיב לבו ולהוסיף דעתו עד שידע מה שלא היה
יודע מאותן הדברים הגדולים .ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או ממלכה לכונן
אותם ולהודיעם מה יעשו או למונעם ממעשים הרעים שבידיהם .וכשמשלחים אותו נותנין לו
אות ומופת כדי שידעו העם שהאל שלחו באמת .ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו שהוא
נביא .אלא אדם שהיינו יודעים בו מתחלתו שהוא ראוי לנבואה כחכמתו ובמעשיו שנתעלה בהן
על כל בני גילו והיה מהלך בדרכי הנבואה בקדושתה ובפרישותה ואח''כ בא ועשה אות ומופת
ואמר שהאל שלחו מצוה לשמוע ממנו שנאמר אליו תשמעון .ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו
נביא וזה האות יש לו דברים בגו .ואעפ''כ מצוה לשמוע לו הואיל ואדם גדול וחכם וראוי
לנבואה [הוא] מעמידים אותו על חזקתו .שבכך נצטוינו כמו שנצטוינו לחתוך את הדין ע''פ שני
עדים כשרים ואע''פ שאפשר שהעידו בשקר הואיל וכשרים הם אצלינו מעמידין אותן על
כשרותן .ובדברים האלו וכיוצא בהן נאמר .הנסתרות לה' א-לוקינו והנגלות לנו ולבנינו .ונאמר
כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב.
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 .11רמב"ם ,הלכות יסודי התורה ח ,ב
נמצאו אלו ששולח להן הם העדים על נבואתו שהיא אמת ואינו צריך לעשות להן אות אחר.
שהם והוא עדים בדבר כשני עדים שראו דבר אחד ביחד שכל אחד מהן עד לחבירו שהוא אומר
אמת ואין אחד מהן צריך להביא ראיה לחבירו .כך משה רבינו כל ישראל עדים לו אחר מעמד
הר סיני ואינו צריך לעשות להם אות .וזהו שאמר לו הקב''ה בתחילת נבואתו בעת שנתן לו
האותות לעשותן במצרים ואמר לו ושמעו לקולך .ידע משה רבינו שהמאמין על פי האותות יש
בלבבו דופי ומהרהר ומחשב והיה נשמט מלילך ואמר והן לא יאמינו לי .עד שהודיעו הקב''ה
שאלו האותות אינן אלא עד שיצאו ממצרים ואחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה יסתלק הרהור
שמהרהרין אחריך שאני נותן לך כאן אות שידעו שאני שלחתיך באמת מתחילה ולא ישאר בלבם
הרהור .והוא שהכתוב אומר וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון
את הא-לוקים על ההר הזה .נמצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו אין אנו מאמינים
בו מפני האות לבדו כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר .אלא מפני המצוה
שצוה משה בתורה ואמר אם נתן אות אליו תשמעון .כמו שצונו לחתוך הדבר על פי שנים עדים
ואע''פ שאין אנו יודעין אם העידו אמת אם שקר .כך מצוה לשמוע מזה הנביא אע''פ שאין אנו
יודעים אם האות אמת או בכישוף ולט.
 .11קצות החושן ,רמא ,א
(א) אם שניהם מודים .ומשום דלא איברי סהדי אלא לשקרי .ואיכא למידק מאי שנא בגיטין
וקידושין דבעינן שני עדים על גוף המעשה ובינו לבינה לאו כלום הוא ואפילו שניהם מודים,
וילפינן לה פרק האומר (קידושין) דף ס"ה (ע"ב) דבר דבר מממון ,וכיון דגבי ממון מתקיים
המעשה בלי עדים כל שהענין אמת ,וקידושין וגיטין דמממון יליף לא נתקיים המעשה בלי
עדים .ונתקשיתי בזה עד שמצאתי קושיא זו בחידושי הרשב"א פרק האומר שם (ד"ה א"ל),
וע"ש שכתב דיליף דבר דבר מממון במקום הכחשה דצריך שני עדים ,ה"נ בעינן בקידושין
וגיטין שני עדים על גוף המעשה אפילו שניהם מודים וע"ש.
שוב מצאתי בשיטה מקובצת פרק איזהו נשך (ב"מ ס ,ב ד"ה וז"ל הרא"ש) וז"ל ,ויש לנו כיוצא
בזה לפי דעתי בקידושין דגמירי עריות בדבר דבר מממון ,ומינה אמרינן אפילו קידשה בעד אחד
ושניהם מודים אינה מקודשת דילפי דבר דבר מממון ,כתיב הכא (דברים כד ,א) כי מצא בה
ערות דבר וכתיב התם (שם יט ,טו) על פי שני(ם) עדים יקום דבר ,ואילו עריות מענין ממון
[גמרינן] כששניהם מודים אמאי אינה מקודשת דהא גבי ממון הודאת בע"ד כמאה עדים ,אלא
דהתם לא ילפינן עריות מממון אלא ממקום שנאמר בממון דבר דהיינו על פי שנים עדים ,והתם
במקום הכחשה ,ומהאי דוכתא דוקא הוא דילפינן מה התם על פי עדים אף עריות דוקא על פי
עדים כממון במקום הכחשה עכ"ל.
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ואכתי לא אתברר לענ"ד ,דהיא גופה מנלן דדבר דכתיב בערוה הוא לגוף המעשה ולמילף מהך
דבר דממון דכתיב במקום הכחשה ,נימא דהך דבר דכתיב בעריות נמי במקום הכחשה וקמ"ל
דאע"ג דעד אחד נאמן באיסורין הא בעריות בעינן שני עדים כמו בממון .ועוד קשה לי טובא
בהא דפריך שם (קידושין) דף ס"ה בהא דאמרו שם (ע"א) המקדש בעד אחד אין חוששין
לקידושין ואפילו שניהם מודים ,ואמר ליה רב אשי לרב כהנא מה דעתך דילפת דבר דבר מממון
אי מה להלן הודאת בע"ד כמאה עדים אף כאן הודאת בע"ד כמאה עדים ,אמר ליה התם לא
חייב לאחריני הכא קא חייב לאחריני .הא תיפוק ליה דיליף דבר דבר מממון במקום הכחשה.
ולכן נראה לענ"ד בזה לפי מ"ש בסימן ל"ד סק"ד בהא דקי"ל הודאת בע"ד כמאה עדים אינה
משום מתנה כמו שעלה על דעת מוהר"י ן' לב (ספר א' סי' י"ט) ,אלא עיקר הטעם משום
דהתורה האמינה לכל אדם על עצמו כמאה עדים על אחרים ,והיינו נמי טעמא דאומר פתח פתוח
מצאתי נאמן לאוסרה משום דשויה אנפשיה חתיכה דאיסורא (כתובות ט ,א) דאינו משום נדר
וכמו שעלה על דעת מוהרי"ט (חלק אה"ע סי' א') אלא משום דהתורה האמינתו לכל אדם על
עצמו ,ואפילו עבד ושפחה דפסילי לעדות היינו לאחרים אבל על עצמן התורה האמינה לכל
פסולי עדות .וע"ש שכתבנו דאבוהן דכולהן כי הוא זה (שמות כב ,ח) דכתיב במודה במקצת,
וכמ"ש רש"י (קידושין) דף ס"ה (ע"ב ד"ה הודאת בעל דין) הודאת בע"ד כמאה עדים דכתיב
אשר יאמר כי הוא זה הרי שסמך על מקצת הודאתו עכ"ל ,ומזה הוכחנו שם בסימן ל"ד דמודה
במקצת ע"כ אינו משום מתנה כמ"ש מוהר"י ן' לב ,דכופר בכל ומחייב עצמו בפני ב"ד
בחמשים אין זה מחויב שבועה ,אלא על כרחך דהתורה האמינה להודאת בע"ד ומש"ה מחויב
שבועה על השאר כיון דמודה במקצת הטענה וע"ש.
ולפ"ז נראה הא דכתיב על פי שני(ם) עדים יקום דבר היינו דבלא עדים לא מתקיים דבר כלל,
אלא דגבי ממון דבע"ד נאמן כמאה עדים והרי עדיו עמו ,ואע"ג דהשתא מכחיש מחויב שבועה,
דהו"ל כאומר קדשתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים דנאסר בקרובותיה ,וא"כ בממון
מתקיים המעשה על פי הבע"ד שהוא כמאה עדים ,דעיקרא דמלתא דצריך עדים בגוף הקידושין
הוא בכדי שיוודע לעלמא וכמ"ש הר"ן פרק המגרש (גיטין מח ,א בדפי הרי"ף) בהא דמהני עדי
חתימה בלא עדי מסירה לדידן דקי"ל כר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי (שם פו ,א) ,ע"ש ז"ל,
ומעתה מה שמודה ר' אלעזר דגט החתום בעדים כורת אע"פ שלא ניתן בעדי מסירה כמו
שמוכיחות כל אותן ראיות שכתבתי למעלה ,לאו משום דס"ל דעדי חתימה כרתי אלא שהמסירה
כורתת מכיון שיש עדים על עיקר הדבר דהוי להו עדי חתימה כעדי מסירה ,שהרי הגט יוצא
מתחת ידה בעדים הללו ובידוע שהבעל מסר לה ונמצאו כאילו הן עצמן מעידין על המסירה
וע"ש ,וא"כ כל שבידוע הו"ל כעדים ממש .ועיין בסימן צ' ושם סק"ז כתבנו מזה דס"ל להר"ן
דמהני בקידושין וגיטין עדות בידיעה שלא על פי ראיה ,ומש"ה בממון דבע"ד כמאה עדים לא
איברי סהדי אלא לשקרי דהא בע"ד הוא עד ונאמן כמאה עדים אצלנו ,ובידוע סגי הן בעדים
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ממש או בידיעה בלי ראיה ,ואם כופר כיון דכבר נתקיים המעשה לפי דברי התובע צריך שבועה
וכמ"ש ,אבל בגיטין וקידושין דלא מהני הודאת בע"ד דלהימניה כמאה עדים ומשום דחייב
לאחריני ,בקידושין דאסר[ה] אקרובותיה ובגירושין (אסרן) [אסרה אכהן] כמ"ש תוס' בפ"ק
דגיטין דף ד' (ע"א ד"ה דקיי"ל) ,וצריך עדים לגוף המעשה בכדי שיודע לעלמא ,מש"ה צריך
שני עדים כשרים .וא"כ יליף שפיר דבר דבר מממון מה התם על פי שנים עדים יקום דבר דאין
קימה לדבר הן לקנין או לשאר מעשה אלא על פי עדים ,אלא דגבי ממון בע"ד הוא העד ובגיטין
וקידושין בעי עדים כשרים משום דבע"ד אינו עד .וזה הוא דפריך בש"ס מה התם הודאת בע"ד
כמאה עדים ומתקיים המעשה על פי בע"ד שהוא עדיו ה"נ יתקיים המעשה על פי בע"ד ,ולזה
כתב רש"י הודאת בע"ד דכתיב כי הוא זה הרי שסמך התורה על הודאתו ,וכמה פעמים שהוזכר
בש"ס הודאת בע"ד כמאה עדים ,ולא פירש רש"י בזה ,ולפי מ"ש כיון דפריך דנימא הודאת
בע"ד כמאה עדים ושיתקיים המעשה על פי בע"ד ,א"כ תו ליכא לפרש משום מתנה או משום
נדר אלא דהתורה האמינתו כמאה עדים ,לזה פירש רש"י מדכתיב כי הוא זה וכמ"ש .ולזה משני
התם לא מחייב לאחריני בע"ד נאמן מש"ה לא איברי סהדי אלא לשקרי ,אבל הכא מחייב
לאחריני ולא יוודע הדבר לעלמא על פי הודאתם כיון שאין נאמנין בהודאתן וקיום דבר בעי
עדים ,להכי צריך עדים כשרים וכיון דלא נתקיים הדבר מש"ה מותר בקרובותיה .ועיין מ"ש
בסימן קכ"ד סק"א ודו"ק:
 .12שערי יושר ,שער ז ,פרק א :עמ' קצב וראש עמ' קצג
א .קיי"ל דקידושין בלא עדים לא מהני משום דאין דבר שבערוה בלי עדים ,דילפינן דבר דבר
מממון ,ולא מצאתי ביאור נכון ע"ז ,כיון דבממון כל קנין מהני בלא עדים ,כמו דהעלה הש"ס
במסכת קדושין דף ס"ה ע"ב ,וכן נקטינן להלכה בטוש"ע חו"מ סימן רמ"א ,ומאין למדו חז"ל
שבקדושין לא יתקיימו בלא עדים ,כיון שענין זה ליתא כלל בממון דהתם לא איברו סהדי אלא
לשקרי ,וכבר עמד ע"ז גם בקצוה"ח סימן רמ"א.
ומה שתירץ הקצוה"ח וביאר דגם בממון בעינן עדים לקיום הדבר ,אלא כיון דבממון מהני
הודאת בעל דין ,מהני ידיעת בעל דבר במקום עדים ,דהוא במקום עדים ,עיי"ש ,אינו מתקבל כל
כך על הלב ,דהא תינח בקנין שעושה לחובתו ,אבל לזכותו כמו במציאה ומתנה איך מהני אם
זוכה בלי ידיעת עדים ובלי ידיעה מקנה ,אלא ודאי פשוט דבכל קניני ממון ,מהני הקנין בלא
עדים ,ומה שאמרה תורה על פי שנים עדים יקום דבר הוא רק לענין בי"ד ,ומהיכן למדו חז"ל
לחדש שיהיו עדים מועילים לעיקר חלות הקדושין ,וכבר זכרנו קצת ענין זה לעיל בכמה
מקומות ,אבל לא נתבאר בדברינו כראוי וכאן נבוא בס"ד לבאר ענין זה בפרטות יותר.
ב .וראשונה נביא בזה דברי הרשב"א הובא בשטמ"ק ב"ק דף צ' ע"ב ,וז"ל :ואפילו את"ל דרבי
יהודה הנשיא מומחה היה ,ודן יחידי היה ,וראה ביום ,ועל פי ראייתו היה דן ,לא מסתברא שיהא
דיין מומחה מוציא ממון על פי ראיית עצמו ,דעל פי שנים עדים יקום דבר אמר רחמנא ודי אם
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יהיה מומחה דן יחידי על פי עדים ,או דיינים על פי ראיית עצמם ,כדי שלא תהא שמיעה גדולה
מראיה ,אבל שתהא ראיה של דיין מומחה כשמיעה על פי שנים עדים להוציא ממון אינו בדין
עכ"ל .וכן כתוב גם בחידושי הרשב"א למסכת ב"ק (צ ב) בשינוי לשון קצת.
ולכאורה דבריו אינם מובנים ,כיון דגם ביחיד מומחה איכא האי ק"ו שלא תהא שמיעה גדולה
מראיה ,למה מהני ביחיד מומחה אם שמע מעדים ,ואם ראה בעצמו לא מהני .ובספר קצוה"ח
סימן ז' סק"ה כתב בזה"ל :ועיין בחידושי הרשב"א פרק החובל דיחיד מומחה אע"ג דיכול לדון
יחידי ,אבל אינו יכול לדון על פי ראייתו ,משום דאינו נאמן לעדות יותר מהדיוט ויכול הבעל דין
להכחישו ולכך אינו יכול לדון על פי ראייתו לחוד ,כי אם על פי שנים עדים יקום דבר עיי"ש
עכ"ל .ודברים אלה שכתב הקצוה"ח שהטעם שיכול הבעל דין להכחישו לא נזכר בדברי
הרשב"א.
ג .ולענ"ד נראה שדברי הרשב"א הם מדויקים שהורה לנו יסוד גדול בעיקר משפט העדות בדיני
ממונות ,והוא דמה שאמרה תורה על פי שנים עדים יקום דבר ,אין כונת התורה שהעדים יבררו
רק האמת לפני בי"ד ,אלא שהעדים פועלים לחדש אצל בי"ד כח חדש לחתוך הדין ולכוף
לקיימו כשורת הדין ,וביחיד מומחה שיכול לדון יחידי על פי שמיעת עדים ,לא מהני לדון אם
ראה יחידי ביום ,אף דלענין ברור האמת איכא ק"ו דלא תהא שמיעה גדולה מראיה ,אבל לענין
קיום הדבר ,אין מתחדש אצל בי"ד כח לחתוך את הדין ,ולכוף את הנתבע לקיים הדין ,רק על פי
עדים ,משום שהתורה אמרה על פי שנים עדים יקום דבר ,שלא יתחדש אצל בי"ד כחם רק על פי
עדים ,ואם בי"ד של שלשה ראו ביום הם דיינים ועדים יחד ,דלענין זה אין לדון שאין עד נעשה
דיין ,דרק לענין הגדה שייך ענין זה ,שאין לדיין לדון על פי הגדת עצמו ,אבל לענין קיום הדבר
ע"י ראייה שפיר נעשה עד ודיין.
ד .ואחרי שגילתה לנו תורה בהאי קרא דעל פי שנים עדים יקום דבר ,שהעדים מחדשים ופועלים
ענין מחודש ,היה ראוי לומר שכל ענין מחודש בממון ובדבר שבערוה ,לא יחול רק על פי עדים,
ואם יעשה אדם ענין זה בינו לבין עצמו לא יועיל ,אבל כיון שילפינן מקרא אחרינא מהאי קרא
"דכי הוא זה" דגם ע"י בעל דבר בעצמו מתחדש כח אצל בי"ד ,דלו יהא דנתברר אצל בי"ד
בירור האמת ע"י הודאת בעל דין שהוא כמאה עדים ,אבל הלא נחסר בזה עדים לקיום הדבר
דהרי לא עדיף הודאת בעל דין מראיה ממש שרואה יחיד מומחה ,מזה למדו חז"ל כלל חדש,
והוא דמה שאמרה תורה להצריך עדים לקיום הדבר הוא רק אם קיום הדבר נוגע לאחרים חוץ
מעושי הדבר ,אבל אם אינו נוגע רק לעושי הדבר אז לא הצריכה תורה עדים לקיים הדבר,
ומשו"ה היכא שהבעל דין מודה לפני בי"ד והודאתו אינה נוגעת לאחרים ,מהני הודאתו לבירור
וכן לקיום הדבר לחדש אצל בי"ד כח חדש ,ג"כ ,שכח זה המתחדש אצל בי"ד הבעל דין פועל
ועשה רק לחוב לעצמו.
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ה .ומהאי טעמא בכל הקנינים אין צריך עדים לקיום הדבר ולא איברו סהדי אלא לשקרי,
דכשאדם מוכר או נותן בדבר שהוא שלו ,ואינו פוגע בשל אחרים כלום ,וכן כשזוכה מן ההפקר
הוא עושה ענין לעצמו לזכות ,ואף שלענין המגביה מציאה לחבירו חשבינן כתופס לבעל חוב
במקום שחב לאחרים ,הוא רק לענין זה לבד ,ובכי האי גוונא חל הדבר בלי עדים ,ורק במקום
שהאדם מחדש ענין הנוגע גם לאחרים אמרה תורה על פי שנים עדים יקום דבר ,שהעדים
מחדשים ענין חדש אצל בי"ד לחוש להנתבע ,ומזה למדו חז"ל לענין חלות של קדושין ,שלא
יחולו בלא עדים ,דקנין קדושין אינו כשאר קנינים ,שעיקרו לאסור האשה על העולם ,וכיון
דילפינן דבר דבר מממון ,שדין עריות יהיו שוה לממון ,ממילא גם עשיית הקדושין לא מהני בלא
עדים.

ד .הצורך בעדים בדיני ממונות
 .13תוספתא ,בבא קמא (ליברמן) ג ,ו
שור שהיה רועה ,ויצא שור אחר אחריו ,נמצא הרועה זה שמת ,אפי' זה מנוגח וזה מועד לנגיחה,
זה מנושך וזה מועד לנשיכה ,פטור .ר' אחא או' ,גמל שהיה אוחר בין הגמלים ונמצא גמל מת
שם ,חייב ,בידוע שזה המיתו.
 .14בבלי ,סנהדרין לז ,ב
משנה .כיצד מאיימין את העדים? על עידי נפשות ,היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן :שמא
תאמרו מאומד ומשמועה ,עד מפי עד ,ומפי אדם נאמן]..[ .
גמרא ]..[ .מאומד וכו' .בדיני נפשות הוא דלא אמדינן ,הא בדיני ממונות  -אמדינן ,כמאן  -כרבי
אחא .דתניא ,רבי אחא אומר :גמל האוחר בין הגמלים ,ונמצא גמל הרוג בצידו  -בידוע שזה
הרגו .וליטעמיך ,עד מפי עד דקתני ,בדיני נפשות הוא דלא אמרינן ,הא בדיני ממונות אמרינן?
והתנן :אם אמר הוא אמר לי שאני חייב לו ,איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו  -לא אמר כלום,
עד שיאמר בפנינו הודה לו שהוא חייב לו מאתים זוז .אלמא :אף על גב דפסילי בדיני ממונות -
אמרינן להו בדיני נפשות ,הכא נמי  -אף על גב דפסילי בדיני ממונות אמרינן להו בדיני נפשות.
 .15ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה רצ
והמצוה הר"צ היא שהזהירנו שלא לחתוך הגדרים באומד הדעת החזק ואפילו היה קרוב אל
האמת .כמו שיהיה אדם ירדפהו שונאו להרגו ולהנצל ממנו יכנס בבית אחד ויכנס הרודף ההוא
אחריו ונכנס אנחנו אחריהם ונמצא הנרדף הרוג והוא מפרפר ושונאו שהיה רודפו עומד עליו
והסכין בידו ושניהם מנטפין דם .הנה זה הרודף לא יהרגוהו הסנהדרין על צד חתוך הגדר אחר
שאין שם עדים מעידים שראו ההריגה ]..[ .ולא תרחיק זה ולא תפלא מזה הדין .כי הדברים
האפשריים מהם קרובי האפשרות מאד ומהם רחוקי האפשרות ומהם אמצעיים בין זה לזה.
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ולאפשר רוחב גדול מאד .ואילו התירה התורה לחתוך דיני נפשות באפשר הקרוב מאד שאפשר
שיהיה קרוב מן המחוייב המציאות כגון זה שהמשלנו היינו חותכים הגדר במה שהוא רחוק מזה
מעט ובמה שהוא יותר רחוק גם כן עד שיחתכו הגדרים וימיתו האנשים פעמים במעט אומד לפי
דמיון הדיין ומחשבתו .ולכן סגר יתעלה את הפתח הזה ואמר שלא ייחתך גדר העונש אלא
כשיהיו העדים מעידים שהם ידעו בודאי שזה עשה המעשה ההוא באמת בלא ספק ובלא דמיון
כלל .וכאשר לא נחתוך הגדרים בדמיון החזק מאד הנה תכלית מה שיהיה שנפטור החוטא
וכאשר חתכנו הגדרים בדמיון ובאומד הנה פעמים נהרוג נקי יום אחד.
 .16רמב"ם ,הלכות נזקי ממון ח ,יג-יד
יג אין הנזקין משתלמין ואין חייבין בכופר ואין הבהמה נהרגת אלא בראיה ברורה ובעדים
הכשרים להעיד .שלא תאמר הואיל ואין מצויין באורוות הסוסים וברפת הבקר וגדרות צאן אלא
העבדים והרועים וכיוצא בהן אם העידו שבהמה זו הזיקה את זו שומעין להם ,ואם העידו קטנים
או נשים שאדם זה חבל את זה או העידו בשאר נזקין סומכין עליהן .אין הדבר כן .אלא אין
מחייבים לעולם ממון על פי עדים עד שיהיו עדים הכשרים להעיד שאר עדיות ויעידו ויחייבו
בית דין המזיק לשלם.
יד שור שהיה רועה על גב הנהר ונמצא שור הרוג בצדו ,אף על פי שזה מנוגח וזה מועד ליגח
זה מנושך וזה מועד לישך אין אומרין בידוע שזה נשכו וזה נגחו אפילו גמל האוחר בין הגמלים
ונמצא גמל הרוג בצדו אין אומרין בידוע שזה הרגו עד שיראוהו עדים כשרים.
 .17משנה ,שבועות ז ,ג
הנחבל כיצד? היו מעידים אותו שנכנס תחת ידו שלם ויצא חבול ,ואמר לו חבלת בי ,והוא אומר
לא חבלתי ,הרי זה נשבע ונוטל .רבי יהודה אומר :עד שתהא שם מקצת הודאה כיצד אמר לו
חבלת בי שתים והלה אומר לא חבלתי בך אלא אחת.
 .18בבלי ,שבועות מו ,ב
נחבל כיצד? אמר רב יהודה אמר שמואל :לא שנו אלא במקום שיכול לחבל בעצמו ,אבל
במקום שאינו יכול לחבל בעצמו נוטל שלא בשבועה.
 .19רמב"ם ,הלכות חובל ומזיק ה ,ד ,והשגת הראב"ד שם
קנס קנסו חכמים לאלו השוטים בעלי זרוע שיהיה הנחבל נאמן ונשבע בנקיטת חפץ שזה חבל
בו חבל זה ונוטל מה שראוי לו ,והוא שיהיו שם עדים .כיצד ,היו שני עדים מעידין אותו שנכנס
לתוך ידו שלם ויצא חבול ולא ראוהו בעת שחבל בו והוא אומר לא חבלתי והלה אומר אתה
חבלת בי הרי זה נשבע ונוטל/+ .השגת הראב"ד /קנס קנסו חכמים .א"א לא היה קנס אלא שאין
דרך בני אדם לחבל בעצמן ע"כ האמינוהו לזה בשבועה+.
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 .21השגות הרמב"ן לספר המצוות ל"ת רצ
וכן מאומד אף בדיני ממונות הוא פסול דקי"ל כרבנן דפליגי עליה דר' אחא בגמל האוחר
כמתבאר שם ברביעי של סנהדרין (לז ב).
 .21הגהות המרדכי למסכת קידושין ,סימן תקסד
ונהי דבדיני נפשות לא אזלינן בתר אומדנא כמו שמעון בן שטח אראה בנחמה אם לא ראיתי
הרוג מפרפר ודם מטפטף וחרב בידו אמרתי לו רשע מי הרגו לזה אני או אתה אבל מה אני
אעשה שאמרה תורה על פי שנים עדים יקום דבר ,מיהו בדיני ממונות אזלינן בתר אומדנא כי
ההיא דר' אחא גמל האוחר בין הגמלים בידוע שזה הרגו.
 .22שו"ת הרא"ש ,כלל סח ,ס' כג
וכן בכמה מקומות הלכו חכמי הגמרא בתר אומדנא דמוכח; גבי שטר מברחת ,וכן גבי מי שכתב
כל נכסיו לאחר ואח"כ נודע לו שיש לו בן ,וכן מתנת שכיב מרע בכולה ,וההוא גברא דזבין
נכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל ,וגמל האוחר בין הגמלים .ודבר זה יש לו עיקר מדברי
קבלה ,מאב לחכמים ,אשר צוה ליתן לה הילד החי .על כן בכל דור ודור מצווין לשבור מלתעות
עול ,והמטים עקלקלותם להדריכם בנתיב יושר.
 .23שו"ת תשב"ץ ,ח"א ,סימן פ
וכיון שמצינו לרז"ל שהם דנין מאומדן דעתא למדו הפוסקים ז"ל לעשות כן בכיוצא בזה וכן
מצינו להרא"ש ז"ל שהוא מגדולי האחרונים ז"ל ודיינא הוא ונחית לעומק' דדינא דן כמה דינים
באומדן דעתא כמ"ש בס' חשן המשפט והביא כמה ראיות כלם נכוחים למבין וישרים למוצאי
דעת.
 .24טור ,חושן משפט סימן צ
וכי היכי דאמרינן גבי נחבל אי איבריר מילתא דחבל ביה שקיל בלא שבועה ה"ה גבי נגזל אי
בריר מילתא דגזליה אף על גב דלא חזו דגזליה שקיל בלא שבועה והיכי משכחת לה כגון
דמסהדי סהדי דהוה ליה בביתו כך וכך כלים וחזו להאי דעייל לביתיה ונפק ולא עייל התם אינש
אחרינא ומקמי דעייל להתם אינש אחרינא עייל לביתיה ומנינהו להנהו כלים ואשתכחו חסר ולא
הוה התם דוכתא דליפלו הנך כלים בגויה שקיל בעל כלים מההוא דמסהדי בו סהדי דעייל להתם
בלא שבועה וזו היא עדות המתקיימת בידיעה בלא ראות.
 .25רמב"ם ,הלכות סנהדרין כד ,א
יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן שהן אמת והדבר חזק בלבו שהוא
כן אף על פי שאין שם ראיה ברורה ואין צריך לומר אם היה יודע בודאי שהדבר כן הוא שהוא
דן כפי מה שיודע .כיצד הרי שנתחייב אדם שבועה בב''ד ואמר לדיין אדם שהוא נאמן אצלו
20

ושדעתו סומכת על דבריו שזה האיש חשוד על השבועה יש לדיין להפוך השבועה על שכנגדו
וישבע ויטול הואיל וסמכה דעתו של דיין על דברי זה .אפילו היתה אשה או עבד נאמנים אצלו
הואיל ומצא הדבר חזק ונכון בלבו סומך עליו ודן .ואין צריך לומר אם ידע הוא עצמו שזה
חשוד .וכן אם יצא שטר חוב לפניו ואמר לו אדם שסמך עליו אפילו אשה או קרוב זה פרוע הוא
אם סמכה דעתו על דבריו יש לו לומר לזה לא תפרע אלא בשבועה .או אם היה עליו שטר חוב
לאחר יתן לזה שלא נפגם שטרו כלל ויניח זה שנפגם שטרו בדברי האחד או ישליך השטר בפניו
ולא ידון בו כפי מה שיראה .וכן מי שבא וטען שיש לו פקדון אצל פלוני שמת בלא צואה ונתן
סימנין מובהקין ולא היה זה הטוען רגיל להכנס בבית זה האיש שמת .אם ידע הדיין שזה המת
אינו אמוד להיות לו חפץ זה וסמכה דעתו שאין זה החפץ של מת מוציאו מן היורשין ונותנו לזה
האמוד בו ונתן סימנים .וכן כל כיוצא בזה שאין הדבר מסור אלא ללבו של דיין לפי מה שיראה
לו שהוא דין האמת .אם כן למה הצריכה תורה שני עדים שבזמן שיבואו לפני הדיין שני עדים
ידון על פי עדותן אע''פ שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר.
 .26נתיבות המשפט ,ביאורים ,סימן טו ,ס"ק ב
[ב] יש לדיין לדון וכו' .לשון הרמב"ם [פכ"ד מסנהדרין ה"א] הביאו הטור [סעיף ד'] ,יש לדיין
לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו וכו' ,אם כן למה הצריכה התורה שני עדים ,שבזמן
שיבואו לפני הדיין שני עדים ידון על פי עדותן אף על פי שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר.
ולכאורה תימה ,דהא אפילו ראה ,כשנעשה עד אינו נעשה דיין ,ואין לך אומדנא דמוכח גדול
מזה שהוא בעצמו ראה המעשה ,ואפילו הכי אסור לו לדון.
ונראה דלא מהני אומדנא רק לענין אורועי שטרא .תדע ,דאמרינן בכתובות פרק הכותב [פ"ה
ע"א] קרענא סלקא דעתך אלא מרענא .או לענין מיפך שבועה ,אבל לענין להוציא ממון אין שום
הוה אמינא ,כדאמרינן שם קרענא סלקא דעתך.
והא דמהני אומדנא להוציא מיתומים [כמבואר ברמב"ם שם] ,נראה דוקא אומדנא שהיא
אומדנא לכל העולם ,כגון ידענא ביה בחסא דלא אמיד [כתובות שם ע"ב] ,דכשם שידוע לו כך
ידוע לכל העולם ,ובדבר שהוא אומד של כל העולם אין זה בגדר עדות כמו שכתבו התוס'
ביבמות ריש פרק האשה רבה [פ"ח ע"א ד"ה אתא גברא] ,אבל בדבר שהוא רק ידוע להדיין
פסלו רחמנא בגזירת הכתוב ,כנ"ל.
 .27שו"ת עזרת כהן סימן מא
[ ]..והנה מצד הדין אנו הולכים בכל דיני תורה בתר אומדנא ,המבוררת לנו ,שהיא באמת
הידיעה הנכונה .וראיה לדבר ,שהאומדנא הברורה היא באמת המדה שאנו צריכין לדון על פיה
בכל התורה כולה ,הוא מזה שהוצרכה התורה להוציא מן הכלל הזה את העונשין בדיני נפשות,
שלא לדון על פי אומדנא ,כד' הרמב"ם בפ"כ מהלכות סנהדרין ה"א אין בית דין עונשין באומד
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הדעת ,וע"ז נאמר ונקי וצדיק אל תהרוג ,דמשמע שזהו חידוש שחדשה תורה רק בעידי נפשות
[ ]..א"כ הוא חידוש מיוחד בעונשין של דיני נפשות ,שהוא מפני חומר שיש להציל ,והצילו
העדה ,אבל באמת אומדנא ברורה דין תורה יש לו שהוא נחשב כודאי גמור.
ואף על פי שדברי הרמב"ם כאן צריכים ביאור ,דמשמע מהם שבכל מקום אזלינן בתר אומדנא,
אלא שבנפשות יצא הדבר מן הכלל ,מגזירת הכתוב דונקי וצדיק אל תהרוג .והרי מהסוגיא
דסנהדרין שם לא משמע הכי במסקנא ,שהרי מקשה התם ,בדיני נפשות הוא דלא אמדינן ,הא
בד"מ אמדינן כמאן כר' אחא ,ומייתי שם הא דגמל האוחר בין הגמלים ,ומסיק התם דאע"ג
דפסילי בדיני ממונות ,אמרי' להו בדיני נפשות וא"כ אם בדיני נפשות קיי"ל דלא אזלי' בתר
אומדנא ,צריך לומר דה"ה בדיני ממונות ,וממילא בכל איסורי תורה ג"כ לא ניזל בתר אומדנא
מדינא.
והדבר קשה ביותר ,שהרי אנן לא קיי"ל כר' אחא ,ולא אזלינן בתר אומדנא בדיני ממונות ג"כ,
וכמו שפסק הרמב"ם בפ"ח מה' נזקי ממון הלכה י"ד ,וא"כ לא ניזל בכל מקום בתר אומדנא,
ולמה הוצרך הרמב"ם להאריך כ"כ בספר המצות ,ולהביא לנו מצוה מיוחדת מקרא דדיני נפשות
מונקי וצדיק אל תהרוג ]..[ .וגם עצם הדבר קשה ,שהרי בפכ"ד מה' סנהדרין מאריך הרמב"ם
שיש לדיין לדון בדיני ממונות ע"פ הדברים שדעתו נוטה להן שהן אמת ,ומשמע שם שזהו דין
תורה ,אלא שבטלו הדבר בדורות האחרונים ,וכ"ה בשו"ע חו"מ סי' ט"ו .א"כ נראה דמעיקר
הדין אזלינן בתר אומדנא ,ואם נמצא מקום דלא אזלינן בתרה צ"ל שחומרא בעלמא היא ,ולא
מדין תורה .ואף על פי שאפשר לפרש את כל דברי הרמב"ם והשו"ע הללו ,שהולכים מדינא בתר
אומדנא ,רק במניעה שלא להוציא ממון ,שהם רוב הענינים המוזכרים שם ,אבל להוציא ממון
י"ל דאין סומכין על אומדנא ,וממילא י"ל דה"ה בשאר דינים ,שאין סומכין על אומדנא מה"ת.
אבל באמת כבר כתב שם הרמב"ם הדין של הוצאת ממון מיתומים ,ע"פ האומד של הדיין שהי'
אביהם לא אמוד ,אף על פי שהדבר הוא ברשותם .וכ"נ מדברי הראשונים בתשובת הרא"ש סוף
כלל ק"ז ,דמביא ראי' שדנים ע"פ אומדנא מהא דרבי בנאה ,דבב"ת נ"ח ,זילו חבוטו אקברא
דאבוכון ,ומטו לה מדינו של שלמה בשתים הנשים ,דמכ"ז מוכח דהכי קיי"ל דאזלינן בתר
אומדנא לדינא ,ולא הוציאה תורה אלא דיני נפשות מהכלל הזה.
ונראה שדוקא בדבר פרטי לפסוק שתמיד יהי' הדין לסמוך על אומדנא מיוחדת ,לא אזלינן
בתרה ,דשמא ישתנה הענין ובזמן אחר לא יהי' הענין מכריח כ"כ ,כמו שביאר הרמב"ם כה"ג
בסהמ"צ מפני שהשער הזה הוא רחב ,אבל בדרך כלל במקום שמתברר להדיין ,בכלל אמיתת
הענין ,לא ע"פ איזה פרט של אומדנא ,אלא מההקף של כמה ענינים ביחד ,זהו ענין ברור ,שע"ז
לא שייך כלל לומר דל"א בתר אומדנא .וע"כ אף על גב דקיי"ל דלא כר"א היינו לסמוך תמיד על
פרט זה ,וכן נראה מאריכות דברי הברייתא ,שלא נאמר הואיל וזה ניגח וזה מועד ליגח וכיו"ב,
אבל אם באותו המאורע מתברר לדיין ביחוד שהאמת הוא באופן מיוחד דנין על פיו מדינא [.]..
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מושב שני :הלכה וחברה  -פסולי עדות כמקרה מבחן
פסולי עדות
א .מקרא ופרשנים
 .1שמות כג ,א-ג
י־רבִ ים לְ ָּׂרעֹ ת
ם־רשָּׂ ע לִ הְ יֹת עֵׁ ד חָּׂ מָּׂ ס( :ב) ֹלא־תִ הְ יֶׁה ַאח ֲֵׁר ַ
(א) ֹלא תִ שָּׂ א שֵׁ מַ ע שָּׂ וְ א ַאל־תָּׂ שֶׁ ת י ְָּׂדָך עִ ָּׂ
ל־רב לִ ְנטֹת ַאח ֲֵׁרי ַרבִ ים לְ הַ טֹת( :ג) וְ ָּׂדל ֹלא תֶׁ הְ ַדר בְ ִריב ֹו:
וְ ֹלא־תַ ֲענֶׁה עַ ִ
 .2רש"י ,שם
אל תשת ידך עם רשע .הטוען את חבירו תביעת שקר ,שהבטיחהו להיות לו עד חמס.
 .3אבן עזרא ,שם
וטעם אל תשת ידך עם רשע להתחבר עמו בעדות שוא ,לעשות חמס לנקי .אולי העני יעשה זאת
למלאות חסרונו.
 .4חזקוני ,שם
אל תשת ידך עם רשע ,וכל שכן אני מזהירך שלא תצטרף עם רשע בעדות שקר וחמס.
 .5ר' חיים פלטיאל ,שם
לא תשא שמע שוא .לקבל טענת מרומה .ואל תשת ידך עם רשע ,אם יש עדים שקרים אל תאמר
הקולר תלוי בצוארם של עדים ,וזהו להיות עד חמס ,כלומר לקיים כדאמר לא יגרום בו מום שנ'
לא יהיה ,קרי ביה לא יהייה.
 .6ספורנו ,שם
אל תשת ידך עם רשע .לחתום עמו על שטר ,כאמרם על אנשי ירושלים שלא היו חותמים על
השטר אלא אם כן יודעים מי חותם עמהם (סנהדרין כג א):
להיות עד חמס .שתהיה מעיד יחידי ,שאין הרשע ראוי להעיד ,ויוציא הדיין כל הממון מהנתבע
על פיך בלבד שלא כדין.
 .7לבוש ,חושן משפט ,סימן לד ,סעיף א
רשע פסול להעיד שנאמר [שמות כג ,א] אל תשת ידך עם רשע להיות עד .ועיקר משמעות
פשוטו של זה הכתוב נ"ל דהכי משמעו ,שתצוה התורה לעד כשר שיודע בחבירו שהוא רשע
ואין הדיינין מכירין רשעו ,שזה הכשר לא ישית ידו עמו להיות עד כלומר לא יעיד עמו ,אף על
פי שהוא יודע שהעדות שהוא מעיד הוא אמת שנעשה כן בפני שניהם ,אפילו הכי אסור מפני
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שהוא גורם שהדיינים יפסקו הדין על פיו ועל פי הרשע שעמו ,וזהו מה שסיים הכתוב ואמר
חמס ,פירוש אם אתה עושה כן שתעיד עמו גורם אתה חמס ,כלומר שיפסקו הדיינים על פיו ועל
פיך להוציא ממון מזה לזה ,וזה יהיה חמס שיוציאו ממון שלא כדין כיון שהעד פסול הוא אף על
פי שהענין אמת .והוא הדין כל דבר שיפסקו הדיינים ויעשו על פי העד הפסול ואפילו אינו דבר
של ממון נקרא חמס כיון שנעשה שלא כדין ,זהו נ"ל פירוש של מקרא זה ,לפי מה דקי"ל כל
רשע פסול לעדות אפילו אינו רשע דחמס ,שפירושו רשע דממון כמו שיתבאר לפנינו בעזה"י.
 .8רש"ר הירש ,שמות ,שם
אל תשת ידך עם רשע וגו' .העדות ופסק הדין הם גורמי הדיון בבית הדין ,והעד והדיין
מצטרפים יחד לבירור הדין .והעד הוא הגורם העיקרי ,שכן הדיון מתנהל על פי דברי עדותו ,ורק
על פי דבריו נקבעים הדברים לאמיתם ,וביחוד בדין הפלילי .לפיכך לא ישית בית הדין את "ידו"
 הווה אומר :את כוח הפסיקה הנתון בידו  -עם רשע ,ולא יתן לרשע להשתמש לרעה בכוחו שלבית הדין  -להית עד חמס :להביא את בית הדין לידי עשיית דין מעוות וגרימת חמס לאדם.
מכאן שרשע פסול לעדות ,והשם "רשע" חל לעולם על אדם שעבר עבירה"( .רשע" קרוב
ל"רשה" ,שהוא ביטוי לרצון בלתי  -מרוסן ,ומכאן ,לפי הוראתו היסודית ,שרירות הלב ופריקת
עול החוק).

ב .ספרי מצוות
 .9ספר המצוות לרמב"ם ,מצות לא תעשה ,רפו
והמצוה הרפ"ו היא שהזהיר הדיין שלא לקבל עדות בעל עבירה ומעשות על פי עדותו .והוא
אמרו יתעלה (שמות כג) אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס .בא בפירוש (מכילתא) אל תשת
רשע עד אל תשת חמס עד להוציא את החמסנים ואת הגזלנים שהן פסולין לעדות שנ' (דברים
יט טז) כי יקום עד חמס באיש.
 .11ספר החינוך ,מצוה עה ,שלא יעיד בעל עבירה
שלא נקבל עדות איש חוטא ולא נעשה בשביל עדותו שום דבר ,שנאמר (שמות כ"ג ,א') אל
תשת ידך עם רשע להיות עד חמס ,ובא הפירוש אל תשת רשע עד ,אל תשת חמס עד ,כלומר
בעל חמס ,להוציא את החמסנין ואת הגזלנין שהם פסולין לעדות ,שנאמר (דברים י"ט ,ט"ז)
(לא) [כי] יקום עד חמס באיש.
שורש מצוה זו נגלה ,שכל מי שעל עצמו לא חס ולא יחוש על מעשיו הרעים לא יחוש על
אחרים ,ועל כן אין ראוי להאמינו בדבר.

ג .ספרות התנאים  -מדרשי הלכה ומשנה
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 .11מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי כג ,א
ומנין לעד אחד שיודע בחבירו שהוא רשע אל יעיד עמו ,ת"ל :אל תשת ידך עם רשע  -אל
תצטרף עמו לעדות.
 .12מכילתא דרבי ישמעאל ,מסכתא דכספא ,פרשה כ
אל תשת ידך עם רשע .אמר לו ,איש פלוני חייב לי מאתים דינרין ,ולי עד אחד ,בא והצטרף
עליו ,וטול אתה מנה ואני מנה ,לכך נאמר אל תשת ידך וגו' .אמר לו רבו ,אתה יודע בי ,שאלו
נותנין לי כל ממון שבעולם אין אני מבדה ,מנה לי אצל פלוני ויש לי עד אחד ,בא והצטרף עמו
כדי שאטול את שלי ,לכך נאמר אל תשת ידך וגו' ,עד חמס הוא זה.
כך היו נקיי הדעת שבירושלם עושין ,לא היה אחד מהם הולך לבית המשתה עד שהוא יודע מי
הולך עמו ,ולא היה חותם בגט ,עד שהוא יודע מי חותם עמו.
רבי נתן אומר ,אל תשת ידך ,אל תשת חמס עד ,להוציא את החמסנין ואת הגזלנין שהן פסולין
לעדות ,שנאמר (דברים יט ,טו-טז) לא יקום  -עד חמס באיש ,מהו אומר (דברים יט ,יט) ועשיתם
לו כאשר זמם.
 .13משנה ,סנהדרין ג ,ג
ואלו הן הפסולין :המשחק בקוביא והמלוה בריבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית...
אמר רבי יהודה אימתי בזמן שאין להם אומנות אלא הוא אבל יש להן אומנות שלא הוא כשרין.
 .14פירוש המשנה לרמב"ם ,שם
ושמא תחשוב שאלו בלבד הם הפסולי עדות ,אין הדבר כן ,אלא רבים הם שיארך פירוטם ,אבל
תפוש בהם שני עיקרים שהם כוללים את רובם ,ואולי שאין יוצא מן הכללים האלו אלא אחדים,
והם שכל העושה עבירה שהוא חייב עליה מלקות הרי זה פסול לעדות ואף על פי שלא היה
באותה העבירה דין ממון כלל ,כגון האוכל בשר בחלב או נבלה או שגלח את הפאה ,או לבש
שעטנז וכיוצא בזה ,לפי שספר האמת קרא לכל מחוייב מלקות רשע ,והוא אמרו והיה אם בן
הכות הרשע ,והזהיר מלקבל עדות רשע והוא אמרו אל תשת ידך עם רשע להיות עד ,ובא
בקבלה בפירושו אל תשת רשע עד .ואם ספג מלקות חזר להיות כשר לעדות כמו שאמרנו ונקלה
אחיך וכו' כיון שנקלה הרי הוא אחיך .זהו העיקר האחד.
והעיקר השני שכל הלוקח ממון שלא בצדק אף על פי שאינו חייב מלקות הרי זה פסול לעדות
כגון הגנב והגזלן ומלוה ברבית .ומצד לקיחת ממון שלא בצדק עשינו מפריחי יונים והחמסנין
והגבאין והמוכסין והרועים ואוכלי צדקה של גוים פסולי עדות ,לפי שהגבאין פעמים לוקחים
לעצמם ,וכן המוכסין .והרועים רועים מקניהם בשדות אחרים .וצדקה של גוים אינה לישראל
ואכילתו אותה בפרהסיא בלי צורך עבירה היא .אלא שאלו פסולי עדות מדרבנן ולפיכך לא
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תתקיים בהם הפסלנות ותבטל עדותם אלא אחר ההכרזה והודעת בני אדם שהם פסולים ,ופסולי
עדות דאוריתא אינם צריכים הכרזה.

ד .תלמוד
 .15בבלי ,סנהדרין כו ,ב
אמר רב נחמן :אוכלי דבר אחר פסולין לעדות .הני מילי  -בפרהסיא ,אבל בצינעה  -לא.
ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דאפשר ליה לאיתזוני בצינעה ,וקא מבזי נפשיה בפרהסיא ,אבל לא
אפשר ליה  -חיותיה הוא.
אמר רב נחמן :החשוד על העריות כשר לעדות .אמר רב ששת :עני מרי ,ארבעין בכתפיה וכשר?
אמר רבא :ומודה רב נחמן לענין עדות אשה שהוא פסול.
אמר רבינא ואיתימא רב פפא :לא אמרן אלא לאפוקה ,אבל לעיולה  -לית לן בה .פשיטא! מהו
דתימא :הא עדיפא ליה ,דכתיב מים גנובים ימתקו וגו' ,קא משמע לן :דכמה דקיימא הכי -
שכיחא ליה []..
הנהו קבוראי דקבור נפשא ביום טוב ראשון של עצרת ,שמתינהו רב פפא ,ופסלינהו לעדות.
ואכשרינהו רב הונא בריה דרב יהושע .אמר ליה רב פפא :והא רשעים נינהו? סברי מצוה קא
עבדי .והא קא משמתינא להו! סברי :כפרה קא עבדי לן רבנן.
 .16רש"י ,שם
אוכלי דבר אחר  -מקבלי צדקה מן הנכרים דהוי חילול השם מחמת ממון ,הוה ליה כרשע
דחמס .כשר לעדות  -דבעינן רשע דחמס ,כדכתיב (שמות כג) אל תשת וגו' עד חמס .עני מרי -
ענני אדוני .ארבעין בכתפיה  -חייב מלקות הוא ,אף על פי שאין שם התראה ,דאמר מר (קדושין
פא ,א) :מלקין על לא טובה השמועה ,שנאמר אל בני כי לא טובה השמועה .וכשר  -בתמיה.
לאפוקה  -לומר מת בעלה או גירשה ,דניחא ליה לשוויה פנויה ,דתיהוי שכיחא ליה .לעיולה -
לומר פלוני קידשה .הא עדיפא ליה  -דתיהוי אסורה עליה ולא תיהוי שכיחא ליה .דכתיב מים
גנובים ימתקו  -ושקורי משקר.
קבוראי  -קוברי מתים .ופסלינהו לעדות  -דמשום שכר ממון עוברים על דת ,והוו להו כרשע
דחמס .והא משמתינן להו  -על הראשונה ,וחוזרין ועוברין ושונין בעבירה .סברי  -האי
דשמתינן משום כפרה הוא על שעברנו ,ולא משום דנהדר בן ,אלא מותר לחלל יום טוב בשביל
המצוה ,ונשב בנידוי משום כפרה.
 .17בבלי ,סנהדרין כז ,א
מומר אוכל נבילות לתיאבון  -דברי הכל פסול.
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להכעיס ,אביי אמר :פסול ,רבא אמר :כשר .אביי אמר :פסול ,דהוה ליה רשע ,ורחמנא אמר אל
תשת רשע עד .ורבא אמר :כשר ,רשע דחמס בעינן.
מיתיבי :אל תשת רשע עד ,אל תשת חמס עד  -אלו גזלנין ומועלין בשבועות .מאי לאו אחד
שבועת שוא ואחד שבועת ממון? לא ,אידי ואידי שבועת ממון .ומאי שבועות  -שבועות
דעלמא.
מיתיבי :אל תשת רשע עד ,אל תשת חמס עד  -אלו גזלנין ומלוי רביות .תיובתא דאביי תיובתא.

ה .פוסקים פוסלים
 .18רמב"ם ,הלכות עדות ,י
א הרשעים פסולין לעדות מן התורה ,שנאמר :אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס .מפי
השמועה למדו :אל תשת רשע עד .ואפילו עד כשר שיודע בחבירו שהוא רשע ואין הדיינים
מכירין רשעו ,אסור לו להעיד עמו אף על פי שהוא עדות אמת ,מפני שמצטרף עמו ,ונמצא זה
הכשר השית ידו עם הרשע עד שנתקבלה עדותו ,ואין צריך לומר עד כשר שהוא יודע בעדות
לחבירו וידע שהעד השני עמו עד שקר ,שאסור לו להעיד ,שנאמר :אל תשת ידך עם רשע.
ב אי זהו רשע? כל שעבר עבירה שחייבין עליה מלקות זהו רשע ופסול ,שהרי התורה קראה
למחוייב מלקות רשע ,שנאמר :והיה אם בן הכות הרשע ,ואין צריך לומר מחוייב מיתת בית דין
שהוא פסול ,שנאמר :אשר הוא רשע למות.
ג עבר עבירה שחייבין עליה מלקות מן התורה הרי זה פסול מן התורה ,ואם היה החיוב שבה
מדבריהם הרי זה פסול מדבריהם ,כיצד? אכל בשר בהמה בחלב או שאכל נבלות ושקצים
וכיוצא בהן בין לתיאבון בין להכעיס; או שחלל את יום טוב הראשון ,או שלבש שעטנז שהוא
שוע או טווי או נוז הרי זה פסול לעדות מן התורה .אבל אם אכל בשר עוף בחלב ,או שחלל יום
טוב שני של גליות ,או שלבש בגד צמר שאבד בו חוט של פשתן וכיוצא בו  -הרי הוא פסול
מדבריהם .וכבר מנינו כל עבירה שחייבין עליה מלקות ,וכבר נתבאר בכל מצוה ומצוה דברים
שאסורים מן התורה ודברים שאסורין מדבריהם.
ד ועוד יש שם רשעים שהן פסולין לעדות ,אף על פי שהן בני תשלומין ואינן בני מלקות ,הואיל
ולוקחים ממון שאינו שלהם בחמס פסולין ,שנאמר כי יקום עד חמס באיש ,כגון הגנבים
והחמסנים ,אף על פי שהחזיר פסול לעדות מעת שגנב או גזל ,וכן עד זומם אף על פי שהוזם
בעדות ממון ושלם  -הרי זה פסול מן התורה לכל עדות ...וכן המלוה ברבית אחד המלוה ואחד
הלוה שניהם פסולין לעדות ,אם רבית קצוצה עשו הרי הן פסולין מן התורה ואם אבק רבית עשו
הרי הן פסולין מדבריהם.
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וכן כל העובר על גזל של דבריהם הרי הוא פסול מדבריהם ,כיצד? החמסנים והם הלוקחים
קרקע או מטלטלין שלא ברצון הבעלים אף על פי שנותנין הדמים הרי אלו פסולין מדבריהם,
וכן הרועים אחד רועי בהמה דקה ואחד רועי בהמה גסה של עצמן הרי הן פסולין שחזקתן
פושטין ידיהן בגזל ומניחים בהמתן לרעות בשדות ופרדסים של אחרים ולפיכך סתם רועה
פסול ,ומגדלי בהמה דקה בארץ ישראל פסולין אבל בחוצה לארץ כשרין ,ומותר לגדל בהמה
גסה בכל מקום ,וכן המוכסין סתמן פסולין מפני שחזקתן ליקח יותר מדבר הקצוב להם בדין
המלכות ולוקחין היתר לעצמן ,אבל גבאי מנת המלך סתמן כשרין ואם נודע שלקחו אפילו פעם
אחת יתר מן הראוי להם לגבות הרי אלו פסולין .וכן מפריחי יונים ביישוב פסולין מפני שחזקתן
שגוזלים יונים של אחרים בחנם ,וכן סוחרי שביעית והם בני אדם שיושבין בטלים ,וכיון שבאה
שביעית פושטים ידיהן ומתחילין לישא וליתן בפירות שחזקת אלו שהן אוספין פירות שביעית
ועושין בהן סחורה ,וכן משחק בקוביא והוא שלא תהיה לו אומנות אלא הוא ,הואיל ואינו עוסק
ביישובו של עולם הרי זה בחזקת שאוכל מן הקוביא שהוא אבק גזל ,ולא בקוביא בלבד אלא
אפילו משחקים בקליפי אגוזים וקליפי רמונים ,וכן לא יונים בלבד אמרו אלא אפילו המשחקים
בבהמה חיה ועוף ואומר כל הקודם את חבירו או כל הנוצח את חבירו יטול בעליו את שניהן וכן
כל כיוצא בשחוק זה ,והוא שלא תהיה לו אומנות אלא שחוק זה הרי הוא פסול ,וכל אלו פסולין
מדבריהם.
 .19שו"ת יכין ובועז ,חלק ב ,סימן כ
ואם העדים שהעידו שהיתה גדולה בעת הקידושין ,יש בהם חשש פסול  -אין ראוי לקבל
עדותם ,ויהיה החשש הזה אם מצד רשעתם אם מצד פחיתותם ,לפי שבזה הם נפסלים העדים
אעפ"י שיש דרכים אחרים לפסול העדים אבל אין נחוש עתה ,כי אם באלו הב' עניינים שהם
חשש רשעתם או חשש פחיתותם .ופסול רשעתם הוא מפני שאמרה תורה אל תשת ידך עם רשע
להיות עד חמס ודרשוהו בגמ' בפ' זה בורר אל תשת רשע עד ואמרי' בפ"ק דקידושין :כל מי
שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן היישוב ,וא"ר יוחנן ופסול לעדות; וכן
כתב הרמב"ם ז"ל בפי"א מהלכות עדות :מי שאינו במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ הרי זה
בחזקת רשע ופסול לעדות .ותניא בפ' אלו עוברין :ששה דברים נאמרו בעם הארץ אין מוסרין לו
עדות ואין מקבלין ממנו עדות וכו'; ואף על גב דאמרינן בחגיגה בפ' חומר בקדש :כמאן
מקבלין האידנא סהדותא מעם הארץ? כמאן כר' יוסי .כבר תרצה הרי"אף ז"ל דעם הארץ דר'
יוסי הוא שאינו לא במקרא ולא במשנה ,אבל ישנו בדרך ארץ ,ולא בו חשד עריות ולא גזל ולא
שבועת שוא ,ולא שאר מיני פסול .ועם הארץ דאמרי' ,דאין מוסרין לו עדות ,הוא שאינו אפי'
בדרך ארץ ,וחשוד על כל מה שנזכר או על א' מהם]..[ .
וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפי"א מה' עדות אין מוסרין עדות לעם הארץ ואין מקבלין ממנו עדות
אלא אם הוחזק שהוא עסוק במצות ובגמילות חסדים ונוהג בדרכי הישרים ויש בו דרך ארץ
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מקבלין עדותו .לכן אם יש בעדי' שהעידו שהיתה גדולה חשד הדברים הנז' ואפי' אחד
מהדברים הנז' עדותם בטלה והקידושין קיימין.
והענייני' הפוסלים אותם מצד פחיתותם ,הם מפורשים בגמ' בפ' זה בורר :אוכלי דבר אחר
פסולים לעדות .ופירשו המפרשי' ז"ל אוכלי דבר אחר היינו מקבלי צדקה מן העכו"ם ולא אמרן
אלא בפרהסיא אבל בצנעא לא ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דהוה ליה לאתזוני בצנעא וקא
מבזי נפשיה בפרהסיא אבל אי לא הוה ליה לאתזוני בצנע' חיותא היא ,הרי משו' דמבזו נפשייהו
נפסלו לעדות .ובפ"ק דקידושין אמרינן ת"ר :האוכל בשוק הרי זה כלב /דומה לכלב /ויש
אומרים פסול לעדות .אמר רב אידי בר אבין הלכה כיש אומרים .והר' אליהו פירשה :כגון שהלך
אצל חנוני וטועם מכל אחד ,כאלו הוא רוצה לקנות ומערים .ור"ת ז"ל פירש :אוכל בשוק אוכל
סעודתו דגנאי הוא ובזיון מי שאוכל סעודתו בשוק .וכן כתב הרא"ש ז"ל וכן היא הרמב"ם ז"ל,
שלא מנאן בכלל עדי חמס ,אלא בכלל הבזויים ,שהרי כתב בפי"א מהלכות עדות ,וז"ל :וכן
הבזויים פסולין לעדות והם האנשים שהולכים ואוכלין בשוק בפני כל אדם וכגון אלו שהולכין
ערומים בשוק בעת שהן עסוקין במלאכה מנוולת וכיוצא באלו ,שאינן מקפידין על הבושת ,שכל
אלו חשובין ככלב ,ואין מקפידין על עדות שקר .על כן אם העדים שהעידו בגדלות הבת אינם
נזהרים מכל מה שכתבנו אין לחוש לעדותם והבת תשאר בחזקת קידושין גמורים.

ו .פוסקים מסתייגים
 .21רמב"ם ,הלכות עדות ,יב ,א
כל הנפסל בעבירה אם העידו עליו שני עדים שעשה עבירה פלונית אף על פי שלא התרו בו
שהרי אינו לוקה הרי זה פסול לעדות ,במה דברים אמורים כשעבר על דברים שפשט בישראל
שהן עבירה ,כגון שנשבע לשקר או לשוא או גזל או גנב או אכל נבלה וכיוצא בו ,אבל אם ראוהו
עדים עובר על דבר שקרוב העושה להיות שוגג צריכין להזהירו ואח"כ יפסל ,כיצד ראוהו קושר
או מתיר בשבת צריכין להודיעו שזה חילול שבת מפני שרוב העם אינן יודעין זה ,וכן אם ראוהו
עושה מלאכה בשבת או ביום טוב צריכין להודיעו שהיום שבת שמא שוכח הוא ,וכן המשחק
בקוביא תמיד או מי שנעשה מוכס או גבאי שמוסיף לעצמו צריכין העדים להודיעו שהעושה
דבר זה פסול לעדות ,שרוב העם אינן יודעים דברים אלו וכן כל כיוצא בזה ,כללו של דבר כל
עבירה שהדברים מראים לעדים שזה ידע שהוא רשע ועבר בזדון אף על פי שלא התרו בו הרי זה
פסול לעדות ואינו לוקה.
 .21שו"ת רבי עקיבא איגר ,מהדורא קמא ,סימן צו
וביותר כיון דרואין כמה פעמים שב"ד מקבלין עדות ממגולחי זקן ,ובאמת הטעם שאין יודעים
אם גולח במספרים או בסם או בתער אבל המון עם שמבינים מה בתער ומה במספרים וסם ,המה
רואים שהב"ד מקבלין עדות מהם וחושבין שלהב"ד ג"כ הכרה זו ,מזה שפטו שכשרים לעדות.
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וביותר י"ל שזהו פשוט דבעובר עבירה שיש בו לאו פסול לעדות וכיון דרואין דהב"ד מקבלין
עדו' ממגולחי זקן ולדעת' מכירי' הב"ד שהוא בתער מוכיחין מזה דבאמת אין בזה איסור לאו,
ועי' תשו' רמ"א( ,סי' י"ג) שכתב הגאון מה"ו נפתלי וז"ל ,גם בענין פסול העד מכח מסירה
והזכרת שם ,יש צד להכשירו שקלקול קצת ראשי העיר הם תקנתם כיון שקצת מוסרים
מפורסמים נמנים להיות ראשי העיר ,א"כ העד ראה ויתר למסור באומד דעתו דאין נקרא מסירה
רק המוסר גוף ולא ממונו ומורגלים בזה וכו' ע"ש.
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 .22שו"ת זקן אהרן וואלקין ,אבן העזר ,סימן פא (קטעים :ימני עליון – האירוע;
ימני תחתון ושמאלי עליון – רצופים :הפסק)
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ז .עדות של מי שאינם שומרי-מצוות :פוסקי זמננו
 .23שו"ת אגרות משה ,אבן העזר ,חלק א ,סימן פב
ואמינא עוד יותר דאף בניהם שכתב הרמב"ם שם בה"ג אבל בני התועים האלה ובני בניהם
שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין הקראים וגדלו אותם על דעתם הרי הוא כתינוק שנשבה ביניהם
וגדלוהו ואינו זריז לאחוז בדרכי המצות שה"ה כאנוס עיין שם ,שחזינן שאין להם דין מורידין
ולא מעלין ,מ"מ לענין פסול לעדות גם הם פסולין ,דנהי דלא גרע מעכו"ם אבל לא עדיף
מעכו"ם לענין עדות דעכ"פ אינו בכלל ישראל לעדות דאנוס אינו כמאן דעבד ולכן כמו שעכו"ם
פסול לעדות כ"כ פסולין בני הכופרים .ואף שלענין לא מעלין מסתבר שעדיף מעכו"ם מטעם
שאיתא ברמב"ם שם שצריך להחזירן לתשובה ולמשכן בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה,
מה שליכא זה בעכו"ם ,מ"מ לענין עדות כל זמן שלא חזרו בתשובה והם בטעותם לא עדיפי
מעכו"ם מאחר דחזינן דכפירה מחשיבה ליצא מכלל ישראל משום שאינו מחזיק בדת ישראל
לכן כל זמן שטועה אינו בכלל ישראל ,רק שלענין מעלין עדיף משום דעל עכו"ם איננו מחוייבין
להחזירו למוטב ,ועליהם אנו מחוייבין להחזירן למוטב.
ולכן אף אם נדמה אותם כנשבו בין העכו"ם מחמת הכפירה שנתפשטה בעולם רחמנא ליצלן
ונגררו אחריהם ,מ"מ פסולין דלא עדיפי מעכו"ם .אבל מסתבר שאין לומר כלל שהם נחשבים
כנשבו בין העכו"ם כיון דהם במקומות שיהודים כשרים נמצאים וגם אבותיהם מאמינים בה'
ובתורתו רק שהם נגררו בטעותם והיו יכולין לגרור אחרי הכשרים ואבותיהם ובן נגרר יותר אחר
אביו וא"כ רק בבחירת עצמו בדעתו הרעה נתפתה להרשעים והוי תועה עצמו.
וראיה מהרמב"ם שם שכתב בד"א באיש שהלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות לבו וכופר
בתורה שבע"פ תחלה כצדוק ובייתוס וכן כל התועים אחריו עיין שם חזינן שאף התועים אחריו
אף שמעצמם לא היו כופרין אבל מאחר שנתפתו לדברי צדוק ובייתוס והלכו אחריו ולא הלכו
אחרי הכשרים נחשבים ככופרים תחלה .והטעם פשוט דהא הם ראו גם צדיקים וכשרים ויכלו
לילך אחריהם והם נתפתו ללכת אחרי הרשעים נחשבו מזידין ,וכן הוא בעובדא דידן שהרי רואין
גם צדיקים וכשרים ונתפתו ללכת אחרי הרשעים הוו מזידין וככופרים תחלה וישנם בכלל
מורידין ולא מעלין וגרועים מהעכו"ם ופסולין לעדות כדבארתי.
 .24שו"ת אגרות משה ,אבן העזר ,חלק ד ,סימן לב
זה שכתבתי בח"א דאה"ע סימן פ"ב ענף י"א שבני הכופרים שהם כתינוק שנשבה בין העכו"ם
שאף שעדיף מעכו"ם לענין שמעלין פסול הוא לעדות הוא פשוט וברור דעכ"פ הא אינם שומרי
תורה וגם הם כופרין בתורה שאף אם הוא באונס שלמדוהו אבותיו אינו יודע איסור להעיד שקר
ושיש עונש לשמים בזה שאף אם יאמרו להם הא לא יאמינו להם ולא מובן לי מה שיקשה
לכתר"ה ע"ז.
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 .25שו"ת יביע אומר ,חלק ח ,אבן העזר ,סימן ה
ו) [ ]..נראה שדוקא משחק בקוביא ומוכס שפיסולם מדרבנן צריכים להודיעו שהעושה דבר זה
פסול לעדות ,משום דלא שמיע להו לאינשי איסורא כולי האי ,אבל המחלל שבת במלאכה
דאורייתא ,שהדבר חמור ומפורסם מצד עצמו ,כל שידע שזהו בכלל חילול שבת הרי זה נפסל
לעדות ,וא"צ שיודיעוהו שהוא פסול לעדות ע"י כך .וכן מבואר להדיא בתשו' מרן הבית יוסף
לאה"ע (סי' ב) בד"ה ובעדות .ע"ש .וכ"כ הב"ח (חו"מ סי' לד סוף אות לה) ,שבחילול שבת
א"צ להודיעו שהוא נפסל לעדות בכך ,שכל שהודיעוהו שהוא חילול שבת ממילא הוא יודע
שנפסל לעדות בזה ,משא"כ במשחק בקוביא ומוכס דאיכא אינשי טובא דעבדי הכי ואין ב"ד
מוחים בידם ,הילכך צריך להודיעו שהעושה כן פסול לעדות .ע"כ .וכיו"ב כ' בשו"ת הגאון
רעק"א (ס"ס צו) ,שהמגלח זקנו בתער לא נפסל לעדות ,כי מבואר בחו"מ (סי' לד) שצריך
להודיעו שהעושה כן נפסל לעדות .ואף דמשמע דקאי דוקא על משחק בקוביא ומוכס ,אבל
בחילול שבת נזכר רק שיודיעוהו שזו מלאכה ושהוא יום שבת ,מ"מ הרי הטעם הוא שכל
שמודיעים אותו כן ממילא הוא יודע שנפסל לעדות בכך ,אבל במשחק בקוביא ומוכס שרבים
עושים כן ואין ב"ד מוחים בידם ,כסבור הוא שכשרים לעדות ,וא"כ ה"נ בגילוח הזקן שרבים
עושים כן צריך להודיעו שנפסל לעדות בכך .ע"כ.
אבל הסמ"ע שם (סי' לד ס"ק נז) כתב ,נקט ג' מיני הודעות ,שאיסור המלאכה ידוע ,וגם שיודע
שהיום שבת ,ועם כל זה אם אינו יודע שהוא נפסל לעדות ע"י כך ,צריך להודיעו .ע"כ .נמצא
דס"ל שאף בחילול שבת צריך שיודיעוהו שנפסל לעדות ...אולם הנתיבות (סי' לד ס"ק טז) כ',
שאף שמדברי הסמ"ע מוכח שאפי' באיסור תורה שיש בו מלקות בעינן שידע ג"כ שנפסל לעדות
בכך ,לפענ"ד נראה שבזה ודאי פסול הוא ,שהרי רשע נקרא ,והתורה אמרה אל תשת רשע עד,
ולא חילק הכתוב בין אם הוא יודע אם נפסל לעדות בכך ,או לא .ועוד שהוא חשוד להעיד שקר,
ורק היכא שאינו נפסל אלא מדרבנן שייך חילוק זה ,שהם אמרו והם אמרו .ע"כ []..
אולם בס' פחד יצחק (מערכת פסולים מן התורה דל"ו ע"א) ,בדין המגלח פאות בתער ,כתב,
שאם אינו יודע שהוא פסול להעיד ע"י כך ,לא נפסל לעדות עד שיודיעוהו חומר הדברים ,ואז
יהיה פסול מכאן ולהבא ,והסברא נותנת כן ,שהרי אמרה תורה אל תשת רשע עד ,ואינו נקרא
רשע אלא אם כן יודע חומרת האיסור ומתכוין לעבור על דת .ע"כ []..
 .26שו"ת יביע אומר ,חלק ח ,אבן העזר ,סימן ה
והן אמת שעדיין י"ל שמכיון שבמדינת צרפת רבים מהם לא ידעו ולא יבינו חומר איסור חילול
שבת בפרהסיא ,הרי הם כתינוק שנשבה בין העכו"ם .וכיו"ב כתב בשו"ת מלמד להועיל (חאו"ח
סי' כט ,וחיו"ד סי' נב)" :והגיד לי הרה"ג ר' משולם זלמן הכהן בשם הגאון בעל שואל ומשיב,
שהאנשים הדרים באמריקה ומחללים שבת בפרהסיא אינם נחשבים כמומרים לכל התורה כולה,
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מפני שהם כתינוקות שנשבו בין העכו"ם .וכיו"ב כ' הגרע"א בהגהותיו ליו"ד סי' רסד" .ע"כ.
וע"ע בשו"ת משפטי עוזיאל (חאה"ע סי' נז) ,בדין אשה שנתקדשה לאחד ואח"כ נשתטה,
והושם בבית חולי רוח ,ונשארה עגונה ,וקבלו עדות שמסדר הקידושין והעדים שעמו כולם
מוחזקים למחללי שבת בפרהסיא ואוכלי טריפות וכו' .ואחר שהביא מחלוקת הסמ"ע והנתיבות
הנ"ל אם צריך שיודיעוהו שהוא נפסל לעדות בכך ,והביא דברי הגרע"א (סי' צו) שדוקא
במשחק בקוביא ומוכס צריך להודיעו כן ,משא"כ בחילול שבת ושאר איסורי תורה .וסיים,
ומ"מ אף לד' הגרע"א והנתיבות אין להתיר אשה זו מדין המקדש בפסולי עדות ,ע"פ מ"ש
הגרע"א בתשו' שם בדין עדים מגולחי זקן בתער ,שמכיון שרואים שב"ד מקבלים עדותם ,וגם
נמנים להיות ראשי העיר וכו' ,לכן א"א לפוסלם לעדות .ואף על פי שזה נאמר רק לענין גילוח
זקן בתער ,שיש מקום לטעות שאין בזה איסור כ"כ ,אבל חילול שבת כולם יודעים שהוא אסור,
ועוברים ביד רמה ,ומ"מ עדיין אני אומר שבזמן הזה שבעוה"ר התפשט מאד חילול שבת בהמון
ונעשה להם כהיתר ,ובמקום שאין יד הרבנות תקיפה מקבלים אנשים כאלה גם לעדות קידושין,
לפיכך א"א לבטל קידושין כאלה ,שא"כ תצא תקלה רבה והפקרות גמורה לעושי רשע
המבקשים תואנה להפטר מאשת חיקם בטענות כאלה .עכת"ד .ולדעתי אדרבה איפכא מסתברא,
שאם נכשיר עדי קידושין כאלה לא הנחת בת לאברהם אבינו מתגרת ידי הרשעים שיתנו עיניהם
בבנות ישראל ,ויעשו להם קידושין במרמה ,בעדים רשעים כאלה ,כדי לבצוע בצע []..
ומ"ש המשפטי עוזיאל הנ"ל שבמקום שאין יד הרבנות תקיפה מקבלים עדים כאלה לעדות
קידושין ,חלילה לא תהא כזאת בישראל ,ולא שמענו דבר זה מעולם ,וכל רב מסדר קידושין
שיעשה כן יש לגעור בו בנזיפה ,ואם יתן כתף סוררת יש להעבירו ולהדיחו []..
ולא אכחד כי הלום ראיתי בשו"ת זקן אהרן וואלקין ח"א (ס"ס עד) שהביא דברי הסמ"ע שצריך
להודיעו שהוא נפסל לעדות בחילול שבת ,וכתב ,ולפ"ז אפי' אם באו עדים והעידו על העדים
האלה שהם מחללי שבת ואוכלי טריפות אינם נפסלים לעדות ,כל זמן שלא הודיעום שבכך הם
נפסלים לעדות ...ותדע ,דהא קי"ל ביו"ד (סי' קיט ס"ה) החשוד על איסור חמור חשוד על הקל
ממנו בעונש ,אא"כ הוא חמור יותר בעיני בני אדם שנזהרים בו יותר מבחמור ...וא"כ איך אפשר
להחליט שכל עוברי עבירה דאורייתא פסולים לעדות ,והרי עדות שקר חמירא לאינשי טובא.
והנסיון יורנו שכמה אנשים שעוברים עבירות בפרהסיא ,ובכל זאת לא יעידו שקר ,ומכאן יסוד
לד' הסמ"ע ,שבאמת אין נפסלים אא"כ יודעים שבכך הם נפסלים לעדות ,וכיון שידעו ולא נזהרו
הרי הם חשודים לאותו דבר ופסולים לעדות .עכת"ד ...ובמחכ"ת אין דבריו מחוורים ,שגזרת
הכתוב היא אל תשת רשע עד ,ולא חילקה התורה בין איסור לא תעשה שהוא קל בעיני הבריות
לאיסור ל"ת החמור בעיני הבריות ,שלא נתנה התורה דבריה לשיעורים ...וע"ע בקצות החשן
(סי' מו ס"ק יז) שכתב ,פיסול רשע דחמס הוא משום שחשוד לאותו דבר ,וחיישינן שמא משקר
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בעדותו ,אבל רשע דלאו חמס אינו פסול אלא מצד גזירת הכתוב דכתיב אל תשת רשע עד ,ולאו
משום שהוא נחשד לשקר ,דהא קי"ל החשוד לדבר אחד אינו חשוד לדבר אחר .ע"ש []..
ושו"ר בשו"ת בית יצחק ח"א (חאה"ע סי' פט אות ב) שכ' ,שלפ"ד הנמק"י שבמקום שאשה
נאמנת כגון בעדות אשה אין לפסול עוברי עבירה מה"ת אלא רשע דחמס ,לפ"ז יש סברא גדולה
לומר שאע"פ שהאוכל נבלות לתיאבון חשוד להעיד שקר בשביל הנאתו ,כשם שאוכל נבלות
בשביל הנאתו ,מ"מ אנשים אלה שנתגדלו בין העכו"ם ומחללים שבת ואוכלים נבלות הו"ל
כתינוק שנשבה בין הגוים ונאמנים לעדות אשה ,ולא חיישינן דמשקרי ,דנהי דהוו רעים לשמים
לא נחשדו להיות רעים לבריות .ומ"מ אין בידינו להתיר נגד סתימת הש"ע והפוסקים דס"ל
להיפך .ומ"מ אם לא נודע שהם מחללי שבת ואוכלי נבלות אין לפוסלם מספק .ע"כ [] ..
ועוד דבנ"ד שהוא מומר לחלל שבת שדינו כמומר לכל התורה כולה ,ואינו מאמין בתורה ,הרי
הוא חשוד להעיד שקר מדינא ומסברא ,ולא רק מחמת גזירת הכתוב ,ופשיטא שאינו נאמן אפי'
לעדות אשה ,ומאי מהני שהוא תינוק שנשבה בין העכו"ם ,הרי מי שאינו מאמין באנכי ה' א-
לוקיך ,וזכור את יום השבת לקדשו ,בודאי שאינו מאמין בלא תענה ברעך עד שקר ,וסלק עדותו
לגמרי .עכת"ד []..
אתה הראת לדעת מכל האחרונים הנ"ל שאין מקום להכשיר עדות מחלל שבת בפרהסיא .ודלא
כהמשפטי עוזיאל והזקן אהרן שכ' להכשירו לעדות בזה"ז ,דליתא .ויש עוד לאלוה מלין בזה.
ואכמ"ל יותר.
 .27הרב הרצוג' ,עדותו של מי שאינו דתי בימינו' ,תחוקה לישראל על-פי התורה (א'
ורהפטיג  -עורך) ,כרך ג ,עמ'  .232וכן שם ,עמ' 239-238
מכיון שלדאבוננו כ"כ (= כל כך) ריבוי גדול מישראל בדורנו ...בבחינת חפשים פחות או יותר...
אין נסיעה בשבת ואפילו עישון וכדומה ,הוכחה על שקר בבית דין .ואדם אף מסוג זה ,הידוע
באופן מיוחד לישר ונאמן – מצבו עוד יותר טוב בנוגע לעדותו בבית דין.
 .28קובץ פסקי דין (ורהפטיג) ,עמ' קלג ,קלט (בהרכב הרבנים עוזיאל ,הרצוג
וראטה)
יש להתחשב עם העובדה ,שבזמן ובמקום שרבתה ופשטה בעוונותינו החופשיות לרגלי סיבות
וגורמים כלליים עולמיים ,אין עבירות מסוג זה עלולות לחתור תחת נאמנותם של העדים...
בכגון זה קובעים בהרבה ,ההערכה של נאמנותו של העד לפי מסיבות הזמן והמקום ,ואם הבית
דין קים לו באדם זה שהוא איננו עלול לשקר בשביל הנאה ,הרי יש לקבלו כעד כשר.
 .29שו"ת עזרת כהן (ענייני אבן העזר) ,סימן מח
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דהנה מה שמעיד העד אליהו בן יוסף חסון שחיים אידי איננו דתי ,א"א ודאי להחליט מזה שהוא
רשע ממש ופסול לעדות מה"ת ,די"ל שראה בו איזה קלות ועברינות במנהגי ישראל ,או במידי
דרבנן ,או בביטול מ"ע ,ובשביל כך קורא אותו איננו דתי ,ומ"מ איננו פסול לעדות בכך מה"ת,
וגם מדרבנן בלא הכרזה .וסוף דבריו מוכיח ע"ז ,שסיים שאינו מניח תפילין ,שזהו רק ביטול
מ"ע ,שאין בזה כדי לפסול לעדות ,חוץ ממה שבעצם קשה להעיד על דבר שהוא מצוה בקו"ע,
וכי עמד עליו לשמרו כל היום עד שיודע שלא הניח תפילין אפילו פ"א באיזה שעה קלה ביום.
אמנם מה שמעיד עליו שאוכל בשר טרף עם משפחתו ,יש כאן ענין פסול של אוכל טריפות
לכאורה ,אבל העדות הזאת אינה מספיקה ג"כ לפסול אותו מה"ת ,שהרי לא הזכיר זה העד
מהיכן הוא לוקח את הבשר הטריפה ,וי"ל שהיא משחיטת ישראל ,ורוב בהמות כשרות הן ,ורוב
הטריפות שלנו הם מדרבנן ,ומצד חומרות הפוסקים ,וי"ל שעדיין לא נפסל בזה מה"ת כלל.
גם על עדותו של העד משה אזולאי יש לפקפק ,אף על פי שהוא אמר מפורש שראה את חיים
אידי שאכל בשר צלי טרף שקנה מהגוי ,מ"מ י"ל שאותו הגוי קנה מישראל את הבשר ,ואולי
קנה ג"כ בשר כשר ,ואפילו אם נאמר שהוא טריפה ,שמא אינו כ"א טריפה דרבנן או מחמת
חומרא ומנהג .וגם אפילו אם היה של הגוי ממש ,אם הוא ישמעאלי הלא רבו הסוברים דדינם
כגר תושב כיון שאינם עובדים ע"ז []..
ומה שאמר שיושב בבית הקאוה /הקפה /בשבת ,הלא לא העיד עליו בזה שום חלול שבת,
שיפסל בשביל כך .והעד השלישי ג"כ העיד כהשני שלוקח בשר טרף מהגוי ,והוא עוד פחות
מבורר מהעד הקודם ,שלא העיד כלל שראהו שאוכל את הבשר הטריפה ,אלא שקונה ,והמשרת
שלו קונה .וא"ז מספיק כלל לפסול אותו מה"ת וגם הם לא הזכירו את הזמן .עכ"פ אין לנו יסוד
לפסול את העד חיים אידי בהחלט ,אם יבורר לנו שהעד השני אברהם כרסנתי יעיד את עדותו,
ולא יהיה פסול מדינא .וזה אנחנו חייבים לברר מצד הדין כמש"כ.
וגם החשש של המחמירים שמא עשה תשובה ,שהוא עכ"פ ראוי לחוש לו במקום שיש איזה
נדנוד ספק על תשובתו ,יש לחוש בנ"ד על העד חיים אידי ,שאע"פ שהוא ע"ה ואינו יודע עומק
הענין של תשובה מ"מ מאחר שבקש שיסלחו לו ,או יתירו לו כהתרת נדרים ,י"ל שיודע עכ"פ
שעשה שלא כהוגן ,ושהוא מתחרט מזה ,ורוצה שלא לעבור עוד להבא ע"ז ,והוא באמת עיקר
התשובה ובכה"ג י"ל דיותר ראוי לחוש שמא עשה תשובה גם למפרע ,לפני ראיית העדות ,ממה
שיש לחוש על מי שלא ראינו ממנו תשובה כלל בדבור מפורש ,אלא באופן תנאי ,ע"מ שאני
צדיק ...וי"ל דסוף כ"א מישראל לשוב בתשובה וע"כ כשיש מקום המראה שעכשיו שב ,י"ל
דאזלינן בתר חזקה דהשתא []..
 .31הרב אליהו בקשי דורון ,קבלת עדים בבתי הדין ,תורה שבעל פה כב ,עמ' פד
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עדות נשים
הערה :מקורות רבים הובאו שלא בשלמותם.

א .מקורות חז"ל (וקרובים להם)
 .1יוסף בן מתתיהו קדמוניות היהודים (מהדורת אברהם שליט ,כרך א) ספר רביעי
פסקה טו
נשים פסולות לעדות מחמת קלות דעתן והחוצפה שבמינן.
 .2ספרי ,דברים פרשת שופטים ,פיסקא קצ
ועמדו ,מצוה בנדונים שיעמדו .שני האנשים ,אין לי אלא בזמן שהם שני אנשים איש עם אשה
ואשה עם איש שתי נשים זו עם זו מנין תלמוד לומר אשר להם הריב מכל מקום ,יכול אף אשה
תהא כשירה לעדות נאמר כאן שני ונאמר להלן +דברים יט טו +שני מה שני האמור כאן אנשים
ולא נשים אף שני האמור להלן אנשים ולא נשים.
 .3משנה ,שבועות ד ,א
שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים ברחוקין ולא בקרובין בכשרים ולא בפסולין ואינה
נוהגת אלא בראויין להעיד.
 .4משנה ,ראש השנה א ,ח
אלו הן הפסולין המשחק בקוביא ומלוי ברבית ומפריחי יונים וסוחרי שביעית ועבדים זה הכלל
כל עדות שאין האשה כשירה לה אף הן אינן כשירים לה [השוו :סנהדרין ג ג בה חסר 'זה
הכלל'].
 .5תוספתא ,כתובות (ליברמן) ג
אמ' ר' יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטן לומ' מיכן יצא נחיל זה במי דברים אמורים בזמן
שהעידו על מעמדן אבל אם יצאו וחזרו אין נאמנין שלא אמרו אלא מתוך הפיתוי ומתוך היראה.
 .6ירושלמי ,סנהדרין פ"ג ה"ט ,יח ,א
התיב רבי חגי לרבי יסא והכתי' ועמדו שני האנשים מעתה מיעוט אנשים שניה מה תלמוד לומ'
שני שיהו שוין והכתיב לא תטה משפט גר יתום הרי גר דן עם מי שאינו גר יתום דן עם מי שאינו
יתום אם כן למה נאמר שני מופנה להקיש ולדון ממנו גזירה שוה נאמר כאן שני ונאמר להלן
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וישארו שני אנשים מה להלן אנשים ולא נשים אף כאן אנשים ולא נשים ולא קטנים הרי למדנו
שאין האישה דנה ולא מעידה.
 .7בבלי ,בבא קמא פח ,א
יהא עבד כשר לעדות ,דכתיב :והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו! אמר עולא :עדות לא מצית
אמרת ,אתיא עדות בקל וחומר מאישה :ומה אישה שהיא ראויה לבא בקהל  -פסולה לעדות,
עבד שאינו ראוי לבא בקהל  -אינו דין שפסול לעדות.
 .8פרקי דרבי אליעזר (היגר) " -חורב" פרק יד
ונתן לאשה מתשע קללות ומות ,ענוי לידה ,וענוי דם בתולים ,וענוי הריון ,וענוי גדול בנים,
ומכסה את ראשה כאבל ,ואינה מגלחת אותה כי אם בזנות ,ורצע את אזנה כעבד עולם וכשפחה
משרתת בעלה ,ואינה נאמנת בעדות ,ואחר כל אלו מות.
 .9ילקוט שמעוני תורה פרשת וירא [רמז פב]
ותכחש שרה [י"ח ,ט"ו] לאמר מכאן שהנשים פסולות לעדות ואילולי שאמר הקדוש ברוך הוא
לאברהם שהוא נותן בן משרה לא היתה יולדת שלא האמינה.

ב .ראשונים
 .Iספרד
 .11רמב"ם ,הלכות עדות ט ,ב
נשים פסולות לעדות מן התורה שנאמר על פי שנים עדים לשון זכר ולא לשון נקבה.
 .11רמב"ם ,הלכות מלכים ט ,יד
וכיצד מצווין הן על הדינין ,חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצות
אלו ...ובן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא התראה ועל פי קרובין אבל לא בעדות אשה ולא
תדון אשה להם.
 .12רמב"ם ,הלכות נזקי ממון ח ,יג
שלא תאמר הואיל ואין מצויין באוריות הסוסים וברפת הבקר וגדרות הצאן אלא העבדים
והרועים וכיוצא בהן אם העידו שבהמה זו היא שהזיקה את זו שומעין להן או אם העידו קטנים
או נשים שאדם זה חבל את זה או העידו בשאר נזקין סומכין עליהן ,אין הדבר כן ,אלא לעולם
אין מחייבין ממון על פי עדים עד שיהיו עדים הכשרים להעיד שאר עדיות ויעידו בבית דין
ויחייבו בית דין המזיק לשלם.
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 .13ספר החינוך מצוה לז  -שלא להעיד בשקר
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים אבל לא בנקבות ,שאין הנשים בתורת עדות ,שהעדות צריך
כיוון וישוב הדעת הרבה.
 .14שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן ,סימן קכח
ודאי הוא ,שמבטלין דברי העד הראשון ,ומוציאין אותה מהיתרה הראשון ,על פי שני
הישמעאלים הבאים באחרונה ,שאומרים :שלא מת .כדרך שאמרו בפסולי עדים ,כגון נשים
ועבדים .שבאמת ,הולכים בהם אחר רוב דעות ,ושנים מהם נאמנים להוציאה מהיתרה הראשון,
שהתירוה על פי האחד ,כמו שנתבאר שם ביבמות .אלא ,שיש לדון בדבר .לפי שיש לומר :שאין
אומרים כן בישמעאלים וכותים .אלא כיון שהתירוה על פי כותי אחד ,מסיח לפי תומו ,אף על פי
שבאו אחר כך מאה כותים ,בין במתכוונים להעיד ,בין במסיחין לפי תומם ,אין מוציאין אותה
מהיתרה הראשון ,ואינם דומים לשאר פסולי עדות .לפי ששאר פסולים :בנשים ,ובעבדים
ושפחות ,וקרובים; אפילו במתכוונים להעיד ולהתיר ,הרי אלו נאמנים ,מפני שאין אנו חושדין
אותם שמשקרים ,אלא שבשאר עדיות אינן נאמנים ,מפני גזירת הכתוב שפסלם .וכדאמרי' :אטו
משה ואהרן ,משום דלא מהימני הוא?
 .15שו"ת הרשב"א חלק ה סימן קלט
ולענין שני חלקי מקום ישיבה של בית הכנסת ,שנתנה חנה לבנה שמואל ,וכלל כל אותו ענין
שכתבתם ...דעו :שעדות הנשים ,ואפי' אם יהיו אלף ,כולן שוות כעדות אחת ,ואין עדותן עדות,
אלא בדבר איסור בלבד ואני רואה מתוך הקונטרס שכתבתם אתם ,ותוקעין עצמכם על עדות
הנשים .ואולי מצאתם כן לאחד מן הראשונים ,במקומות שהנשים יושבות שם בבית הכנסת,
מפני שהוא מקום מיוחד לנשים ,ואין האנשים נכנסים שם בשעת שהנשים יושבות שם .ואנחנו
לא נדע דברים אלו ,ולא שמענו מעולם ,ואין ראוי לסמוך עליהם.

 .IIאשכנז

Louis Finkelstein Jewish self-government in the Middle Ages (1962) p. .16
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 .17שם ,211 ,מיוחס לרגמ"ה

 .18ספר האגודה ,קידושין פרק ד ,סימן סד
[קידושין עג ע"ב] כל זמן שהוא בשוק אביו ואמו נאמנים עליו ובשני רעבון אף על פי שנאסף
מן השוק נאמנים עליו נאמנת חיה לומר זה כהן זה לוי זה נתין זה ממזר כל זמן שלא נקרא עליו
ערער[ .ע"ד ע"א] שלשה נאמנים על הבכור אילו הן חיה אביו ואמו ,חיה לאלתר אמו כל שבעה
ואביו לעולם .שמעתי פוסקים מכאן שמאמינים לאדם דבר שהוא עסוק בו ולא (אחד) [אחר] כי
ההיא דחיה נאמנת נפקא מינה לחרופים ועניינים הנעשים בבית הכנסת של הנשים דסומכים
אנשים להעיד.
 .19שו"ת תרומת הדשן ,סימן שנג
שאלה :לאה ורחל חולקין בשביל מקומות בבהכ"נ של נשים ,והביאה לאה שתי נשים
שהמקומות שלה הן ,ורחל הביאה איש א' מעיד שהמקומות שלה הן ,איזה עדות עדיפא טפי
דשתי נשים או של איש אחד?
תשובה :יראה דהאי דינא בחזקת המקומות תליא מילתא כמו שאבאר ,אם מוחזקת לאה בהני
מקומות ורחל אתית לאפוקי מינה אין לאה צריכה אפילו שבועה להכחיש העד של רחל .ואף על
גב דרוב גאונים פסקו דנשבעים שבועה דרבנן אפי' על הקרקעות ,הכא הואיל ואית לה ללאה
שתי נשים מעידות כדבריה פטורה .ואף על גב דבעלמא אין עדות אשה כלום ,בנדון זה דאינהו
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רגילי למידק טפי מאנשים מהימנינן להו שפיר .וכן מצאתי הועתק מפסקי גדול דנאמנות הנשים
להעיד לאלמנה אלו הבגדים לבשה בהן בחיי הבעל ,משום דאין האנשים רגילין להסתכל בבגדי
הנשים ,והביא ראיה מהא דאמרי' ג' נאמנים על הבכור חיה לאלתר .הא קמן דבמילי דלא רגילי
האנשים למידע מהמנינן לנשים ,אפי' לאפוקי ממונא כי התם בבגדי אלמנה .ונראה דבמקומות
בהכ"נ של הנשים נמי אין האנשים רגילים לידע איזה מקומה של אשה זו ואיזו של זו ...דנראים
דבריו של רמב"ם שרוצה לתת טעם למה הוצרכו לגבי נזיקין להוציא עבדים ונכרים מכלל עדות
טפי מכל התורה כולה ,דמילתא דפשיטא היא דפסולין לעדות ,ואהא יהיב טעמא דס"ד
דנהימנינהו משום דאין מצינן שם אלא הן .ועדיין ה"א דוקא הני משום דלית להו חייס או לאו
בני מצות נינהו ,אבל נשים וקטנים דאית בהו הני תרי נכשור להו ,דהרבה פעמים נמי אין עדים
כשרים מצוין גבי חבלות נזיקין ,קמ"ל רמב"ם דבעינן עדות ברורה ,כך נראה לפרש דעת
הרמב"ם .ואף על גב דאשירי מפרש התם תרי טעמי אחריני ,אמאי צריך לפרש התנא גבי נזיקין
טפי דעבדים ונכרים פסולי /פסולים /לעדות ,מ"מ אית לן למימר דלא פליגי אטעמא דרמב"ם,
דמר אמר טעמא ומר אמר טעמא כדכתב איהו גופא בפ' הפרה /ב"ק מו ע"ב /אהני פרושים
דפרשו הגאונים אהא דקאמרינן נזקקין לתובע תחילה .והשתא כיון דשמעינן מן התנא דסברא
לומר דכל היכי דהפסולים שכיחי טפי מן הכשרים יש להכשיר הפסולים ,אף על גב דמסיק התנא
דלא נכשרינהו אית למימר הנ"מ גבי נזיקין ,משום דאי הימנינהו א"כ לא שביק חיי לכל בריה,
דכל חשוד גזלן ישכיר עבדים או נכרים או יפתה נשים או קטנים שיעידו לו שחבירו או בהמת
חבירו הזיקו בק' מנה בכל יום .אבל לעולם נימא במילי אקראי כגון בגדי אלמנות או מקומות
בבהכ"נ של נשים יש לנו לתפוס סברת התנא דיש להכשיר הפסולים ...
 .21שו"ת מהרי"ק ,סימן קעט
ועוד שהרי מצאתי כתוב במקום אחר בשם ר"ת וז"ל ואשה או קרוב נאמנים על זה וכן בכל דבר
קטטה שאין עדים רגילין להיות בדבר מזומנים וכן למוסר מאומד נאמנים עליו לפי שכשהלשין
לא היו שם עדים עכ"ל הרי לך בהדיא דלכל דבר קטטה אשה או קרוב נאמנים עוד נמצא
בתשוב' שאלה סביב המרדכי בפרק החובל וז"ל נשאל נשאלנו על דבר הריבות והמחלוקת
והחרופים אם הנשים והקרובים יכולין להעיד ודאי הוא דנאמנת אפילו בדבר שיש בו ממון
כדאמרינן התם החיה נאמנת לומר זה בכור אפילו יש בו הוצאות ממון ה' סלעים לכהן עכ"ל הרי
לנו כמה עדים נאמנים דבכהאי גוונא נאמנים הנשים והקרובים.

ג .אחרונים
 .21שולחן ערוך ,חושן משפט סימן לה ,סעיף יד
אשה ,פסולה .וטומטום ואנדרוגינוס ,פסולים מספק .וכל מי שהוא ספק כשר ספק פסול ,הרי
הוא פסול.
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הגה :וכל אלו הפסולים ,פסולים אפילו במקום דלא שכיחא אנשים כשרים להעיד (הרשב"א
בתשובה והרמב"ם בפ"ח מה' נזקי ממון וכ"כ הב"י) ,וכל זה מדינא ,אבל י"א דתקנת קדמונים
הוא דבמקום שאין אנשים רגילים להיות ,כגון בב"ה של נשים או בשאר דבר אקראי שאשה
רגילה ולא אנשים ,כגון לומר שבגדים אלו לבשה אשה פלונית והן שלה ,ואין רגילים אנשים
לדקדק בזה ,נשים נאמנות (ת"ה סי' שנ"ג ואגודה פ' י' יוחסין) .ולכן יש מי שכתב דאפילו אשה
יחידה ,או קרוב או קטן ,נאמנים בענין הכאה ובזיון ת"ח או שאר קטטות ומסירות ,לפי שאין
דרך להזמין עדים כשרים לזה ,ואין פנאי להזמין (מהרי"ק שורש קע"ט ומהר"ם מריזבורג וכלבו
סי' קט"ז) .והוא שהתובע טוען ברי (מהרי"ק שורש כ"ג /צ"ג( )/וע"ל סכ"ח סט"ו בהג"ה).

 .Iפוסקי אשכנז
 .22ים של שלמה ,בבא קמא פרק א ,סימן מא
והנה מהרי"ק כתב בסי' ק' ,שנמצא בתשובה בתקנות קדמוניות דרבינו תם .שאפילו אשה יחידה
או קרוב נאמנים להעיד שראו שהכהו כו' .וכן קטן נאמן ,לפי שאין פנאי להזמין כשרים פתאום
לזה .ועוד מצאתי בשם רבינו תם וז"ל ,אשה וקרוב נאמנים על זה ,וכן בכל דבר קטטות ,שאין
עדים רגילים להיות בדבר מזומנים ...והנה מה שכתב הרי לך עדים נאמנים כו' .אדרבא אמינא
שעדים נאמנים במתניתין ,רבינו הקדוש וסיעתו ,שסדרו לפנינו להיפך .וכן הרמב"ם ומהרא"י.
גם יכול להיות שדברי ר"ת תקנה הוא ,ובזמנו ולדורו עשאו למגדר מילתא .ולא נתפשטה תקנה
זאת ,שהרי קדמאי בעלי התו' ובתראי הרא"ש והטור שום אחד לא הזכירו .ואדרבא ,כתב הטו"ר
(סימן שפ"ח) בשם הרא"ש בתשובה (סי' צ') [כלל י"ז סימן ה] שאפילו היכא שיש עדים על
המסירה ,ומקצת ההפסד יכול לברר על פי עדות .והשאר בהוכחות .אזי לא מחייבנא ליה למוסר
אלא במה שמברר הנמסר עליו בעדים .אבל לא בהוכחה .ולא כמו שכתוב בתקנתו דדנין אותו
באומד .וכן כתב מהר"ם בפרק הגוזל בתרא סי' כ"ה ,שצריך ראיה ברורה .ועוד אכתוב לקמן
בשם מהר"ם ,דאפילו עד כשר וגם גוים מעידים עליו שמסרו .נשבע כנגד העד ופטור .וגם כן לא
דמי לחיה כלל ,כאשר אפרש.
והנה ראיתי בתשובת רבי פנחס מעיל צדק' ,שכתב בשם הקדמונים ,שתקנו שאשה יחידה או
קרוב יחיד ,וכן קטן ,נאמן לומר שראה שהכהו ,שאין פנאי להזמין עדים כשרים .וראיה מפרק
החובל (לקמו צ ע"ב) דההוא גברא דתקע לחבריה .ואמר רב יהודא הא חזינא זיל שלים .ולא
אמר חזינן .ומדיחיד נאמן ה"ה קרוב או אשה כו' ,ודבריו לא נראין בעיני כלל .דאפילו את"ל
תקנה הוא מגאונים .סוף סוף בימי התלמוד לא מצינו רמז לזו .בפרט מאחר שנאמר להדיא
במתניתין על פי עדים כו' למעט .ואם היה בימי התלמוד תקנה כנגד המשנה .אי אפשר שלא
כתבוה .מאחר שרב יהודא קדמון היה .ועוד דליכא ראיה מהתם כלל ,כי בודאי רב יהודא לא
היה ביחידי .שלא היה שום תלמיד וצורב אצלו .ובודאי היה אחד עמו .והא דקאמר חזינא דרך
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הלשון הוא .שאמר לאותו חובל שהיה רוצה לכפור הדבר .וא"ל איך תוכל לכפור ולהעיד כנגדו.
הא קא חזינא .ועוד איפכא נדקדק ,שבסוגיא אומר אחר כך כגון שראו בלילה כו' .משמע שאחר
עמו היה .ועוד משום הכי אמר חזינא ,לפי שהוא היה מצטרף עם אחר .ולאשמועינן דעד נעשה
דיין ,היכא שראו בלילה .כדמתרץ תלמודא .ואם היית אומר חזינן ה"א שזולתו היו עדים בדבר.
אבל לעולם הוא לא חזא לבד .אלא אחר היה עמו .וכמו שאמרינן אין עד נעשה דיין ,שלא איירי
ביחידי ,אלא במצטרף אחר עמו .הכי נמי הכא.
ואני גם כן מצאתי בתשובת קדמוניות שכתב ,גבי מוסר שהוא חשוד .נאמנים קרוב ואשה .וכתב
שהוא מתקנת הגאונים .וכבר אני כתבתי דתקנה זו לא נתפשטה ,ומכל מקום שני אנשים שבאו
לפני בית דין ,והכאה היתה ביניהם .רק שזה אמר אתה הפושע ומתחיל .והשני אומר להיפך .וכן
לעניין חירופים וגידופים .שאחד אמר אתה התחלת להוציא דופי ושם רע עלי ,ודברת כך וכך,
והשני טעון התחלתך גרמה שדברת לי אלף גידופים כנגדם מקודם .אז אמרינן ,מאחר שהוא
במקום שרגילין להיות הפסולים .נאמנים אפילו אשה וקטן שיש לו דעת .אף שלא הגיע לכלל
י"ג .דומיא דחיה ,שהיא גם כן נאמנת לאלתר גבי שני זכרים מי הבכור .או אחד זכר ואחד נקבה,
מי נולד קודם .דהא ע"כ אחד נולד מקודם .רק ספק הוא לפנינו .על זאת והדומה לו נאמנים .וכן
גבי שור שנגח הפרה ונמצא עוברה בצדה ,ואין ידוע כו' .גם כן נראה שנאמנים אפילו הפסולים,
במקום שאין רגילים להיות שם כשרים .וכהאי גוונא נראה במסירה ,היכא שאינו ידוע כמה
הזיק .והמוסר בעצמו אמר איני יודע כמה .אף שגם כן הנמסר אינו יודע כמה היזק הגיע לו
ממסירתו ,כגון שהשר קנס אותו ,ויכול להיות שאף בלא מסירה היה מקנס אותו .אבל לא כל כך
הון רב .אם יש עדים אפילו פסולים יכולים להעיד .מאחר שאין דרך להיות אצל המסירה אנשים
כשרים ,חוץ מגוים ,שכל פיהם דבר שוא ומרמה .שבשום עניין אינם נאמנים ... .ונשים וקטנים
שיש להם דעת נאמנים ,במקום שאין רגילים להיות כשרים ,אבל דוקא בהני תנאים שכתבתי
לעיל .אבל לא בענין אחר כלל.
 .23שו"ת נודע ביהודה ,מהדורא תניינא  -חושן משפט סימן נח
...וכעת ראיתי שורש שאלתם באחד שיצא לו שם גניבה בעיר ואחר ימים אחדים נמצאו שתי
בתולות שאמרו שראו הגניבה בבית פלוני אלמוני ואותו פלוני מכחיש את הבתולות ,ונחלקתם
בדבר הזה יש מכם האומר שדבר זה דומה למ"ש רמ"א בח"מ ס"ס ל"ה בשם תה"ד שמצד
התקנה מועיל עדות לפרקים .ויש מכם האומר שאין הדמיונות שוים כי שם הענין לענין מקומות
בה"כ בע"נ שאין אנשים שכיחים שם או לענין מלבוש שלבשה האשה מטעם שאין דרכם של
אנשים להסתכל הרבה כמבואר שם ע"כ לשון שאלתם:
הנה דעו כי בעו"ה יסרני ה' זה כמה ירחים ואינני בקו הבריאות ואני צועק ראשי ראשי ועבור זה
גזרו עלי הרופאים לבטל מלימודי ושלא לעיין בשום דבר הצריך קצת עיון ועל כן אינני משיב
לשום אדם השואל ממני איזה שאלה ממקום אחר ,אך בראותי כי אתם שלשתכם נבררתם
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לדיינים בדבר זה ונאספתם איש איש ממקומו לבוא יחד ולדון בדבר אני חס שלא תהיה טרחת
ההליכות לריק ואומר אני כי כל אחד מכם לא דקדק בלשונו :והנה זה הרוצה להאמין לעדות
נשים כתב שזה דומה למ"ש הרמ"א בשם תה"ד והביא כי האי עורבא נורא לקיניה ולמה לא עיין
שם בתה"ד בסימן שנ"ג שכתב וז"ל כיון דשמעינן מן התנא דסבר לומר דכל היכא דהפסולים
שכיחי טפי מהכשרים יש להכשיר הפסולים אף על גב דמסיק התנא לא נכשרינהו אית לן למימר
ה"מ גבי נזיקין משום דאי נהימנינהו א"כ לא שביק חיי לכל בריה דכל חשוד גזלן ישכור או
יפתה אנשים פסולים או נשים וקטנים שיעידו לו שחבירו או בהמת חבירו הזיקו במאה מנה בכל
יום וכו' יע"ש בתה"ד .וא"כ גם כאן י"ל דלא שבקת חיי דכל אחד יפתה נשים שיעידו לו
שחבירו גנב לו מאה מנה.
ואין לומר דשאני הכא שיצא לו שם גניבה בעיר דא"כ גם גבי נזיקין היכא שהשור הניזק מוטל
לפנינו יהיו נשים או פסולים נאמנים והרי התנא סתם ופסק עפ"י עדים בני חורין ובני ברית א"ו
שאין חילוק בדבר .ולא היה לו להביא מדברי התה"ד כי התה"ד מדינא דגמרא איירי אבל היה
לו להביא סוף דברי הרמ"א שם שכתב בשם מהרי"ק שאשה אפילו יחידה או קרוב או קטן
נאמנים בענין הכאות ובזיון ת"ח או שאר קטטות ומסירות וזהו מצד התקנה ולא מצד דינא
דגמרא .ולכן אני תמה גם לאידך גיסא על דברי החולק מכם שכתב שאין הדמיונות שוים כי
לענין מקומות בבה"כ בע"נ אין אנשים שכיחים וכו' ומה יענה לסוף דברי הרמ"א לענין הכאות
ובזיון ומסירות שכשם שאין אנשים שכיחים כך אין הנשים שכיחות ואעפ"כ הנשים נאמנות
אבל שורש הדבר שבמקום שנשים שכיחי ואנשים לא שכיחי אז יש להאמין הנשים ולא מצד
התקנה לחוד .ויש אפי' סמך לזה מדברי הגמרא שנאמנת החיה לומר זה בכור אבל בעסק קטטות
והכאות ומסירות ששם כשם שלא שכיחי אנשים כך לא שכיחי הנשים והוא רק תקנת הקדמונים
כיון שהדבר עצמו אינו שכיח והוא דבר שאירע פתאום ואין פנאי להזמין הכשרים תקנו
הקדמונים להאמין הנשים אבל מ"מ הלא מבואר שם בסוף דברי הרמ"א וז"ל והוא שהתובע
טוען ברי וכאן הרי התובע אינו טוען ברי ואף שכאן יצא שם גניבה בעיר ויכול הוא לטעון ברי
שנגנב אבל אינו יכול לטעון ברי שהגניבה הוא ביד פלוני אלמוני .הא חדא.
ועוד אני אומר שאילו היה התובע טוען ברי שראה הגניבה שלו בבית פלוני אלמוני והבתולות
העידו כדבריו לא היה יכול להוציא ממון בעדות נשים כי נלענ"ד דע"כ לא אמרו שבדבר דלא
שכיח עשו תקנה להאמין הפסולים אלא בדבר הנעשה פתאום ונגמר הדבר לגמרי כגון הכאה או
מסירות שמי שלא היה בשעת הכאה או בשעת מסירות שוב אי אפשר לו להעיד ע"ז אבל מה
שרצה האחד מכם לדמות גם האי עובדא לזה ובודאי טעמו כי גם גניבה לא שכיח כי כל הגונב
עושה בסתר ובזה היה קצת מקום לדבריו אם היו הבתולות מעידות שראו שפלוני אלמוני גנב
אבל הם לא העידו שגנב רק העידו שראו שהגניבה בידו וזה אינו על רגע אחד שהרי אפשר
לגניבה להיות בידו זמנים טובא והיה אפשר להיות שגם אנשים יראו הגניבה בידו אלא שלא
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אירע שראו אנשים בזה לא תיקנו שיהיה נשים או פסולי עדות כשרים והבו דלא להוסיף על
התקנה .ואפילו אם היו מעידים הבתולות שראו שגנב אין אני מחליט שיהיו נאמנות אלא
שאמרתי שהיה מקום לדון בזה אבל בעובדא דידכו ודאי אינם נאמנות והנלע"ד כתבתי.
 .24נתיבות המשפט ,חידושים ,סימן לה ,ס"ק יט
וכל זה מדינא .הסמ"ע [סק"ל] הקשה ,דלקמן בסימן ת"ח הביא [הטור] לשון הרמב"ם [פ"ח
מנזקי ממון הי"ג] דבנזיקין אינן נאמנין לא עבדים ולא כיוצא בהם ,אף דלא שכיחי שם כשרים,
ולא הגיהו לא המחבר ולא רמ"א דמתורת תקנה נאמנים ,כי הך דהכא .ותירץ דנזיקין שכיחי,
משא"כ כאן מילי דאקראי .פירוש ,במילתא דשכיחי לא עשו תקנה זו ,כי כל איש עושה עול
ישכור גוים ופסולים להעיד שחבירו הזיקו ולא שבקת חיי לכשרים[ .או"ת אורים סקכ"ג].
 .25ערוך השולחן ,חושן משפט סימן תח ,סעיף ב
כבר כתב רבינו הרמ"א בסוף סימן ל"ה דכ"ז מדינא אבל מתקנת קדמונים במקום שאינו מצוי
עדות כשרים מקבלין עדות אפילו מפסולים ויש מי שכתב דזהו דוקא במילתא דלא שכיחא אבל
נזקין דשכיחא לא אמרינן כן [שם בסמ"ע] ותמיהני דא"כ לא שבקת חיי דמאין נקח עדים כשרים
לנזקי שן ורגל וכה"ג [והסמ"ע עצמו בסי' זה נראה שחזר בו שהרי הביא דברי הרמ"א] ורבינו
הרמ"א שלא הגיה בכאן מפני שסמך עצמו אדלעיל כדרכו ועוד נראה דעיקר הטעם כתבו שאם
נסמוך על עדות פסולים חיישינן שישכור הפסולים ויעידו שקר ולכן נראה לדינא שאם לפי ראות
עיני ב"ד אין ממש בדבריהם והמזיק מכחישם לגמרי אין דנין על פיהן אבל אם לפי הראות
ההיזק אמת דנין על פיהן לחייב את המזיק שאם אי אתה אומר כן יחריבו השדות והגנות
והפרדסים ואין אומר השב וכן נראה עיקר לדינא ולעשות את השור מועד אין מקבלין עדות
פסולים כלל אלא עדים כשרים ובפני בעל דין ואינו מועיל מה שהשור לפנינו דוהועד בבעליו
כתיב לפיכך אפילו היה הוא ועדיו חולים אין מקבלין העדות אף על פי שבכל דיני ממונות
מקבלין כמ"ש בסי' כ"ח [נמק"י פ"ב דב"ק וזהו כוונת הרמ"א].

 .IIפוסקי ספרד
 .26ר' יעקב קשטרו (מהריק"ש) ,חו"מ לה ס"ק יד

 .27שו"ת רדב"ז חלק א סימן שסו
48

ומ"מ אם הביאה נשים שראו אותה לובשת בגדים אלו בחול סגי בה כי אף על גב דאין עדות
לאשה והטעם שאין רגילות האנשים להסתכל בבגדי הנשים וראיה לדבר מהא דאמרינן ג'
נאמנים על הבכור חיה לאלתר וכו' הא לך דבדבר שהאשה רגילה לידע ולא האיש נאמנת אפי'
לאפוקי ממונא דהא בכור נוטל פי שנים בעדות החיה הכא נמי לא שנא :ואף על גב דכתב
הרמב"ם ז"ל פ"ח מהלכות נזיקין וז"ל אין הנזקין משתלמין אלא בעדות ברורה שלא תאמר
הואיל ואין מצויין וכו' וכן אם יעידו קטנים או נשים וכו' יש לתרץ דאי נהמנינהו להני לא שבקת
חיי לכל בריה דכל גזלן ישכיר עבדים או פסולי עדים להעיד לו שבהמת חבירו הזיקה אותו
במאה מנה וכן בכל יום אבל דברים שהם אקראי בעלמא כנ"ד לא חיישינן כן תירץ הר"ר ישראל
ז"ל בסימן שנ"ג על דין כיוצא בזה שבא לפניו וכן העיד על אחד מן הגדולים :ואני מתרץ עוד
דבשלמא התם נמי דרגילות להמצא בארוות הסוסים וברפתות הבקר עבדים ורועים מ"מ אינו מן
הנמנע שלא ימצאו כשרים לעדות ומשום הכי העמידו אותו על דין תורה אבל בנ"ד לעולם ימצא
איש מעיד על זה שנמצא מעיד על עצמו דעבר אדרבנן שאסרו להסתכל בבגדי אשה אפילו
כשאינה עליה וכ"ש בזמן שהם עליה וכיון שלא ימצא מי שיעיד על זה ראוי להכשיר עדות
נשים.
 .28עזיאל בן מרדכי אלחיך ,משכנות הרועים ,מערכת עין אות סה

ד .תשובות מהמאה העשרים
 .29הרב חיים הירשנזון ,מלכי בקודש ח"ב ,תשובה ד
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 .31הרב הרצוג ,תחוקה לישראל על פי התורה ח"ג ,עמ'  :56-57הערות לחוק שווי
זכויות האשה

 .31שם ,עמ' 64
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 .32שם ,ח"א עמ' 216

 .33בית הדין הגדול ,אוסף ורהפטיג ח"ב עמ'  ,13-14הרבנים הרצוג ,עוזיאל ואזולאי
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 .34הרב עוזיאל ,שו"ת משפטי עוזיאל כרך ד ,חושן משפט ,סימן כ
פסול אשה לעדות היא הלכה פסוקה שאין עליה מחלוקת ...
וא"כ השתא דברירנא דאין נשים חשודות לשקר ,ע"כ טעמא דפסלותם הוא משום דלא דייקי,
כלומר :שאין דרכן לעסוק במסחר ובדברים של ממון ,ולכן אינן יכולות לקבל ציור ברור בהבנת
הענין שראו בעיניהן ,ועלולות לטעות בדדמי ולהוציא מפיהן שלא במתכוון עדות בלתי נאמנה
ומדויקת .אבל בכל דבר שהוא גלוי מלתא או שרגילות ומדיקות בו סמכינן אעדותייהו .שבכל
דבר שרגילות למידק בו מבינות את הדבר על בוריו "והקב"ה חנן בינה יתירה לנשים" (נדה
מ"ה) .ועל יסוד זה מבוססת תקנת הקדמונים דבמקום שאין אנשים רגילים להיות כגון בבית
הכנסת של נשים או בשאר דבר אקראי שאשה רגילה ולא אנשים כגון לומר שבגדים אלו לבשה
אשה פלונית והן שלה ואין רגילים אנשים לדקדק בזה נשים נאמנות (חושן משפט סימן ל"ה
סעיף י"ד בהגה) .ועל פי זה רשאים הקהל לתקן בהסכמת כלם להכשיר אשה לעדות כמו
שמהניא תקנתם לקבל עדות הקרובים (עיין בשו"ע חושן משפט סימן ל"ג סעיף י"ח וסימן ל"ז
סעיף כ"ב).
וכל זה הוא בעדות שבממון ,אבל בעדי קדושין וגטין וכן בדבר שבערוה אסור לתקן תקנה כזאת
ואף אם תקנו תקנתם בטלה ,דכיון שיש בעדות זו הרבה חלוקי דינים וספקות וצדדים להקל,
חשודה האשה להקל בהם והרי זה דומה ממש למה שכתב רמ"א :אבל בספק שמא אין כאן
איסור וכו' או אסור שיש בו צדדים להקל אין אשה נאמנת דאשה דעתה קלה להקל (יורה דעה
סימן קכ"ז סעיף ג') ובכל מקום שיש חשד לא מהני תקנה לפי שאין זו אלא תקלה והפקרות.
מסקנא :א) רשאים הצבור לתקן שעדות אשה תהיה מקובלת עליהם כשל איש בכל דיני ממונות.
ב) אין תקנה זאת מועלת בדיני גיטין וקדושין וכו' שיש בהם חלוקי דינים וספיקות הרבה.
והנלע"ד כתבתי.
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 .35הרב עוזיאל ,בתוך :תחוקה לישראל על פי התורה ג :66 ,הערות לחוק שווי
זכויות האשה

 .36הרב יהושע מנחם אהרנברג

53

65-67 ,Jewish women in time and Torah , הרב אליעזר ברקוביץ.37

ה .פסיקת בית הדין הרבני
 .38ערעורים תשי"ט /מאה עשרים ושש  -מאה ארבעים ושש /בבית הדין הרבני
הגדול ,פסקי דין רבניים חלק ג ,פס"ד בעמ' 235
ז( .א) במקום שאין מצויים גברים כגון בבית כנסת של נשים וכדו' תקנת הקדמונים היא שגם
נשים נאמנות .וכן בענין הכאות וקטטות שאין דרך ואין פנאי להזמין עדים ,נאמנים גם נשים
וקטנים וקרובים( .ב) אולם אף במקום שאין מצויים גברים אין אשה יחידה נאמנת כתרי ,אם כי
גם תקנה זו משמע שהיתה משום דהוי כאילו קיבלו עליהם ,כי הרי אפשר בשתי נשים כאמור
לגבי עניני ציבור .מה שאין כן בהכאות וקטטות ,שסומכין גם על יחיד פסול משום דאין זה אלא
באקראי ולא שכיחי עדים כלל והוי כאילו קיבלו עליהם במפורש פסול אחד כתרי .ואפשר שאף
לדעת הסוברים שגם אם קיבלו במפורש פסול אחד כשנים לא מועיל בלא קנין ,כאן היתה
התקנה בכוח בי"ד יפה שנחשב כאילו קיבלו בתוקף של קנין... .ט .הלכה זו שדנים במקרים
מסוימים בפסולים אינה אלא כשהתובע טוען טענת ברי .י .נראה שאף לדברי הסוברים שגם
במקרים דלא שכיחי עדים כשרים להעיד לא דנים עפ"י פסולים ,אין זה אלא לענין להוציא
מחזקה ,אבל לא אם דרושה עדות להחזיק .יא .בכל המקרים הנ"ל יש לדון אם יש רשות לבעל
הדין שנוגע לו הדבר לבא ולומר לפני הדיון שאינו מקבל עליו עדים פסולים ודיינים פסולים... .
ולבסוף עלינו להוסיף שמלבד כל הנ"ל שהוכחנו וקבענו מכמה פנים שאין בנ"ד לדון ולחייב
את הנתבע על יסוד דברי השו"ע שבסי' ל"ז  -שכל התקנות והמנהגים בזה לא מחייבים את
הדיינים לפסוק על פיהם באם לפי ראות עינם אין לסמוך על העדים הפסולים ולחייב על פיהם,
ועיין בערוך השלחן סוף סי' ל"ז דמסיק :מ"מ אם הדיינים רואים שאם ידונו עפ"י בני העיר יצא
הענין מקולקל הרשות בידם לצוות שיביא דיינים מעיר אחרת וכן הדין ,ואף שהוא נגד המנהג,
דהמנהג נעשה רק לתקון ולא לקלקול.
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 .39פס"ד של הרב אברהם שרמן ,דברי משפט ה' ,צט

 .41הרב אברהם שינפלד ,אלימות כעילה לגירושין ,שורת הדין ט"ו
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 .41הרב שניאור זלמן פרדס (דיין ביה"ד נתניה) ,קבלת עדות מפסולי עדות
לפנינו זוג שלהם שני ילדים .הבעל תובע גירושין ,משום שלטענתו האשה מתנהגת כלפיו
באלימות רודנות ותוקפנות ... .מכיון שהזוג היו ביעוץ נישואין ,החליט ביה"ד להזמין את
היועצת גב' ...לבירור הענין .בעדותה איששה היועצת את טענות הבעל ... .הבעל תובע לאור
הטענות הנ"ל ,כי יש לחייב את אשתו בגירושין.
יש לציין ,כי בדיון מאוחר יותר הופיעה מטעם האשה עדה שהעידה כנגד דברי היועצת.
במקרה שלפנינו אין עדים כשרים  -העדה הינה אשה (במקרה זה יש לדון גם ,האם עדותה
כמומחית מקבלת חוזק בבחינת "אין אומן מרע אומנתו")  -הנידון הוא איפוא ,האם יש אפשרות
לקבל עדות מפסולי עדות ,באופן שרק על פי דבריהם נוכל לקבוע את הדין... .
יא .נאמנות פסולי עדות במקרים שלפנינו  -אם תקנת הקדמונים שייכת בנידונים שלפנינו.
לפי שיטות הפוסקים שדחו את תקנת הקדמונים (כמובא באות ג) ,אם כן לכאורה אין להאמין
לפסולי עדות כלל .ולשיטתם ,בשני המקרים שלפנינו אין לקבל את עדות הפסולים ...אלא
שעדיין יש לדון בזה ,כי גם לדעות הנוקטות להלכה את תקנת הקדמונים ,הלא יש בזה הגבלות
וסייגים ,וכפי המובא באריכות לעיל .על כן עלינו לדון בכל ההגבלות הנזכרות לעיל ,ולבדוק אם
הן שייכות במקרים הנידונים או לא....
עדותם כשירה רק בדבר אקראי ולא שכיח:
יתכן שנידון דידן בתקופתנו כבר הפך לשכיח ,שהרי לצערנו נושא המריבות ,הגידופים,
הקללות ,וההשפלות ,הפך לנחלת רבים מהבתים בישראל ,עד שכמעט כל זוג שלישי מפרק את
התא המשפחתי בגירושין.
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באם ננקוט שנושאי העדות במקרים שלפנינו הינם שכיחים ומצויים ,כי אז לא שייכת בהם תקנת
הקדמונים ,ואין להאמין בהם לעדות פסולים .נמצא איפוא ,כי עדות האשה היא עדות פסולה
שאינה מתקבלת.
עדותם כשירה רק בדבר הנעשה פתאום ונגמר:
הסיבה להגבלה זו היא ,משום שרק במקרה שכזה לא ניתן למצוא עדים כשרים ,והלא זהו
השורש לכל תקנת הקדמונים המדוברת.
אולם המקרים שלפנינו אינם מסוג המקרים החד פעמים שאירעו ונסתיימו ,שהרי טענות
התובעים הם על תקופה ארוכה של המעשים הנידונים ,ולכאורה בזה לא שייכת תקנת
הקדמונים ,שהרי יכולים היו למצוא עדות כשירה לטענותיהם ,ועל כל פנים התקנה לא נתקנה
בכה"ג....
פסק הדין
צ"ע אם ניתן לקבל את עדות היועצת שהיא אשה ,שאם נבוא לדון מצד "תקנת הקדמונים" ,הרי
החיכוכים כדוגמתן הפכו לנחלת רבים והדבר שכיח ...מה גם שאין המדובר על מקרה חד פעמי
שאירע פתאום ונגמר ,ונמצא לכאורה שאין מקום לתקנת הקדמונים במקרה זה .אמנם יש לצדד
שהיועצת נאמנת מדין "אין אומן מרע אומנותו" ,והוא נושא לדיון בפני עצמו.
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מושב שלישי :עדים זוממים
"הרגו אין נהרגין"
א .מקרא ופרשנים
 .1דברים יט ,טז-כא
(טז) כִ י יָּׂקּום עֵׁ ד חָּׂ מָּׂ ס בְ אִ יש ַלעֲנוֹת ב ֹו סָּׂ ָּׂרה( :יז) וְ עָּׂ ְמדּו ְשנֵׁי הָּׂ ֲאנ ִָּׂשים אֲשֶׁ ר לָּׂהֶׁ ם הָּׂ ִריב לִ פְ נֵׁי ה'
לִ פְ נֵׁי הַ כֹ ֲהנִים וְ הַ שֹפְ ִטים אֲשֶׁ ר יִהְ יּו בַ י ִָּׂמים הָּׂ הֵׁ ם( :יח) וְ ָּׂד ְרשּו הַ שֹפְ ִטים הֵׁ יטֵׁ ב וְ הִ נֵׁה עֵׁ ד שֶׁ קֶׁ ר הָּׂ עֵׁ ד
ָארים
ָאחיו ּובִ עַ ְרתָּׂ הָּׂ ָּׂרע ִמ ִק ְרבֶׁ ָך( :כ) וְ הַ נ ְִש ִ
ָאחיו( :יט) וַ ע ֲִשיתֶׁ ם ל ֹו ַכאֲשֶׁ ר זָּׂמַ ם ַלעֲשוֹת לְ ִ
שֶׁ קֶׁ ר עָּׂ נָּׂה בְ ִ
י ְִש ְמעּו וְ י ִָּׂראּו וְ ֹלא יֹסִ פּו ַלעֲשוֹת עוֹד כ ַָּׂדבָּׂ ר הָּׂ ָּׂרע הַ זֶׁה בְ ִק ְרבֶׁ ָך( :כא) וְ ֹלא תָּׂ חוֹס עֵׁ ינֶָׁך נֶׁפֶׁ ש בְ נֶׁפֶׁ ש עַ יִן
בְ עַ יִן שֵׁ ן בְ שֵׁ ן יָּׂד בְ יָּׂד ֶׁרגֶׁל בְ ָּׂרגֶׁל:
 .2רש"י ,שם
כאשר זמם .ולא כאשר עשה .מכאן אמרו ,הרגו אין נהרגין.
 .3רמב"ן ,שם
כאשר זמם .ולא כאשר עשה מכאן אמרו הרגו אין נהרגין לשון רש"י מדברי רבותינו (מכות ה)
והטעם בזה בעבור כי משפט העדים הזוממין בגזרת השליט שהם שנים ושנים והנה כאשר יבואו
שנים ויעידו על ראובן שהרג את הנפש ויבואו שנים אחרים ויזימו אותם מעדותם צוה הכתוב
שיהרגו כי בזכותו של ראובן שהיה נקי וצדיק בא המעשה הזה אילו היה רשע בן מות לא הצילו
השם מיד ב"ד כאשר אמר (שמות כג ז) כי לא אצדיק רשע אבל אם נהרג ראובן נחשוב שהיה
אמת כל אשר העידו עליו הראשונים כי הוא בעונו מת ואילו היה צדיק לא יעזבנו ה' בידם כמו
שאמר הכתוב (תהלים לז לג) ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו ועוד שלא יתן ה'
השופטים הצדיקים העומדים לפניו לשפוך דם נקי כי המשפט לא-לוקים הוא ובקרב א-לוקים
ישפוט והנה כל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל וההבטחה שהקב"ה מסכים על ידם ועמהם
בדבר המשפט וזה טעם ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ה' (פסוק יז) כי לפני ה' הם
עומדים בבואם לפני הכהנים והשופטים והוא ינחם בדרך אמת וכבר הזכרתי מזה בסדר ואלה
המשפטים (שמות כא ו).
 .4תורה תמימה ,שם ,הערה עג
ועיקר טעם יסודי בזה נעלם מאתנו ,וכבר נסו חכמים רבים ראשונים ואחרונים למצוא טעם
מסביר בזה .והקרוב והנראה יותר לאמת ומתקבל בזה ,הם דברי ר' עובדיה מברטנורה בפי' על
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התורה וז"ל ,עוד טעם אחר ,שאם היו נהרגין נמצא שאין לדבר סוף שיהיה קרובי הנהרג מביאין
עדים אחרים להרוג המזימין וכן קרובי הנהרגין וכן עד סוף העולם עכ"ל .ובצרוף הידוע עד
כמה השתדלו גדולי חכמינו ז"ל להמעיט את מספר הרוגי ב"ד ,עד שאמרו (מכות ז' א') סנהדרין
ההורגת אחת לשבעים שנה נקראת חובלנית ,ויש שאמר ואלו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם
מעולם  -הנה טעם זה מאיר עינינו .וכמה מן הפליאה הוא שכל החוקרים בענין זה לא הביאו
דבריו הרצוים והנוחים האלה.

ב .משנה ופרשנים
 .5משנה ,מכות א ,ו
אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין .שהרי הצדוקין אומרים עד שיהרג ,שנאמר' :נפש
תחת נפש' .אמרו להם חכמים :והלא כבר נאמר( :דברים י"ט) 'ועשיתם לו כאשר זמם לעשות
לאחיו'  -והרי אחיו קיים! ואם כן למה נאמר 'נפש תחת נפש'? יכול משעה שקבלו עדותן
יהרגו? תלמוד לומר' :נפש תחת נפש' הא אינן נהרגין עד שיגמר הדין.
 .6גנזי שכטר ,כרך ב ,ניו יורק תרפ"ט ,עמ' 411
אמרו להם חכמ' :שלא כדין עשיתם ,שאינו כתו' :ועשי' לו כא' עשה ,אלא כאשר זמם.
 .7פירוש המשנה לרמב"ם ,מכות א ,ו
אם נהרג זה שהועד עליו ואחר מותו הוזמו עדיו לא ייהרגו שהרי אמר ה' כאשר זמם לעשות
לאחיו ועדיין אחיו קיים.

ג .תלמוד
 .8בבלי ,מכות ה ,ב
מתני' .אין העדים זוממין נהרגין עד שיגמר הדין []..
גמ' .תנא ,בריבי אומר :לא הרגו  -נהרגין ,הרגו  -אין נהרגין .אמר אביו :בני ,לאו קל וחומר
הוא? אמר לו :לימדתנו רבינו ,שאין עונשין מן הדין; []..
תניא ,אמר רבי יהודה בן טבאי :אראה בנחמה ,אם לא הרגתי עד זומם ,להוציא מלבן של
צדוקים שהיו אומרים :אין העדים זוממין נהרגין עד שיהרג הנדון .אמר לו שמעון בן שטח:
אראה בנחמה ,אם לא שפכת דם נקי ,שהרי אמרו חכמים :אין העדים זוממין נהרגין עד שיזומו
שניהם ,ואין לוקין עד שיזומו שניהם .מיד קבל עליו ר' יהודה בן טבאי ,שאינו מורה הוראה אלא
לפני שמעון בן שטח .וכל ימיו של ר' יהודה בן טבאי היה משתטח על קברו של אותו העד ,והיה
קולו נשמע ,וכסבורין העם לומר :קולו של הרוג ,אמר :קולי שלי הוא ,תדעו ,למחר הוא מת אין
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קולו נשמע .אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי :דלמא בדינא קם בהדיה ,אי נמי פיוסי
פייסיה!
 .9בבלי ,חולין יא ,א-ב
מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא? [ ]..רבינא אמר :אתיא מעדים זוממין ,דאמר
רחמנא+ :דברים י"ט +ועשיתם לו כאשר זמם וגו' ,וליחוש דלמא הך דאסהידו ביה טרפה הוה!
אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא; וכי תימא דבדקינן ליה ,והתניא ,ברבי אומר :לא הרגו -
נהרגין ,הרגו  -אין נהרגין.
 .11בבלי ,מכות ב ,א-ב
תנא התם קאי :כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה ,חוץ מזוממי בת כהן ובועלה ,שאין מקדימין
לאותה מיתה אלא למיתה אחרת; ויש עדים זוממין אחרים ,שאין עושין בהן דין הזמה כל עיקר
אלא מלקות ארבעים ,כיצד? מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה ,אין
אומרים :יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו ,אלא לוקה את הארבעים .מנהני מילי? א"ר
יהושע בן לוי (אמר ר"ש בן לקיש) ,דאמר קרא+ :דברים י"ט +ועשיתם לו כאשר זמם ,לו  -ולא
לזרעו .וליפסלוהו לדידיה ולא ליפסלו לזרעיה! בעינן כאשר זמם לעשות וליכא .בר פדא אומר:
ק"ו ,ומה המחלל אינו מתחלל ,הבא לחלל ולא חילל  -אינו דין שלא יתחלל .מתקיף לה רבינא:
אם כן ,בטלת תורת עדים זוממין ,ומה הסוקל אינו נסקל ,הבא לסקול ולא סקל  -אינו דין שלא
יסקל! אלא ,מחוורתא כדשנינן מעיקרא.
 .11רש"י ,שם
ומה הסוקל אינו נסקל  -עדים שלא הוזמו עד שנהרג הנדון ואח"כ הוזמו אין נהרגין כדאמרינן
בפרקין /מכות( /דף ה ):הרגו אין נהרגין דכתיב כאשר זמם ולא כאשר עשה.
הבא לסקול ולא סקל  -שהוזם עד שלא נהרג הנדון.
 .12תוספות ,מכות ב ,ב
ומה הסוקל אינו נסקל  -פי' הקונטרס כשהרגו אין נהרגין דין הוא דבאו להרוג ולא הרגו דאין
נהרגין וקשה טובא חדא דה"ל למימר כדאמרינן לקמן (דף ה ):הרגו אין נהרגין [ ]..לכך פירש
ר"ת דה"ק ומה הסוקל אינו נסקל פירוש אדם שסוקל חבירו באבנים ומת דנדון בסייף ולא
בסקילה הבא ליסקל ולא נסקל עדים שמעידין איש פלוני שמחויב סקילה ולא נסקל על ידם אינו
דין שלא יסקלנו []..
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"באו אחרים והזימום"
א .ספרות תנאים
 .13משנה ,מכות א ,ד-ה
ד .אין העדים נעשים זוממין עד שיזומו את עצמן .כיצד? אמרו :מעידין אנו באיש פלוני שהרג
את הנפש .אמרו להם :היאך אתם מעידין? שהרי נהרג זה או ההורג היה עמנו אותו היום במקום
פלוני! אין אלו זוממין .אבל אמרו להם :היאך אתם מעידין? שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום
במקום פלוני! הרי אלו זוממין ונהרגין על פיהם.
ה .באו אחרים והזימום ,באו אחרים והזימום ,אפילו מאה  -כולם יהרגו .רבי יהודה אומר:
איסטסית [כ"י קאופמן :אסטסיס] היא זו ,ואינה נהרגת אלא כת הראשונה בלבד.
 .14תוספתא ,מכות (צוקרמאנדל) פרק א הלכה י
מעידין אנו באיש פלוני שהרג את הנפש ,ובאו אחרים והזימום  -הנידון כשר [הגרסה ברמב"ן
מכות ה,ב :פטור] ,כת הראשונה חייבת .ובאו אחרים והזימום  -הנידון חייב וכת הראשונה
פטורה וכת השנייה חייבת .כת אחת נכנסת וכת אחת יוצאה ,אפילו הן מאה  -כולן פטורין
[הגרסה ברמב"ן שם :כולם חייבין] .ר' יהודה אומ' איסטיטית היא זו ואינה נהרגת אלא כת
הראשונה בלבד.
 .15בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מה
ורבנן אמרי ד' מדות נאמרו בנשים [ ]..רבי יהודה בר נחמיה אמר :אף איסטטניות ודברניות.
איסטטניות' :ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך'.

ב .תלמודים
 .16בבלי ,מכות ה ,ב
רבי יהודה אומר :איסטטית היא זו כו'.
אי איסטטית היא זו ,אפי' כת ראשונה נמי לא! אמר ר' אבהו :שקדמו והרגו .מאי דהוה הוה!
אלא אמר רבא ,הכי קאמר :אם אינה אלא כת אחת  -נהרגת ,אי איכא טפי  -אין נהרגין .הא
בלבד קאמר! קשיא .ההיא איתתא דאתאי סהדי ואישתקור ,אייתי סהדי ואישתקור ,אזלה אייתי
סהדי אחריני דלא אישתקור ,אמר ריש לקיש :הוחזקה זו .א"ל ר' אלעזר :אם היא הוחזקה ,כל
ישראל מי הוחזקו? זימנין הוו יתבי קמיה דרבי יוחנן ,אתא כי האי מעשה לקמייהו ,אמר ריש
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לקיש :הוחזקה זו .א"ל רבי יוחנן :אם הוחזקה זו ,כל ישראל מי הוחזקו? הדר חזיה לרבי אלעזר
בישות ,אמר ליה :שמעת מילי מבר נפחא ולא אמרת לי משמיה .לימא ,ריש לקיש דאמר כרבי
יהודה ,ורבי יוחנן דאמר כרבנן! אמר לך ריש לקיש :אנא דאמרי לך אפי' לרבנן ,עד כאן לא קא
אמרי רבנן התם  -דליכא דקא מהדר ,אבל הכא איכא הא דקא מהדרא .ורבי יוחנן אמר לך :אנא
דאמרי אפי' לרבי יהודה ,עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם  -דאמרינן :אטו כולי עלמא גבי הני
הוו קיימי? אבל הכא  -הני ידעי בסהדותא והני לא ידעי בסהדותא.
 .17ירושלמי ,מכות פ"א ה"ג ,לא ,א
מתני' .אין העדים נעשים זוממים עד שיזומו את עצמן כיצד אמרו מעידין אנו באיש פלוני שהרג
את הנפש אמרו להן היאך אתם מעידים שהרי הנהרג הזה או ההורג היה עמנו אותו היום במקום
פלוני אין אלו זוממין אבל אמרו להן היאך אתם מעידין שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום
במקום פלוני הרי אילו זוממין ונהרגין על פיהן באו אחרים והזימום באו אחרים והזימום אפילו
מאה כולם ייהרגו ר' יהודה אומר איסטיסיס היא זו אינה נהרגת אלא כת הראשונה בלבד.
גמ' .רבי בא בר ממל והוא שנהרג ,אבל אם לא נהרג – לא .הדא היא דתנינן :אינה נהרגת אלא
כת הראשונה בלבד.
רבי בון בר חייא בעא קומי רבי זעירא :היו עומדין ומעידין עליו שהרג את הנפש בלוד ,באו
אחרים ואמרו להן :היאך אתם מעידין? שהרי אתם הייתם עמנו בחמשה בחדש בקיסרי! ובאו
אחרים ואמרו להן :היאך אתם מעידים? שהרי אתם הייתם עמנו בעשרה בחדש בציפורי! ההורג
אינו נהרג  -שמא עדים זוממין הן ,והעדים אינן נהרגין  -שמא אמת אמרו.

ג .ספרות ראשונים
 .18רבנו חננאל ,מכות ה ,א
באו אחרים והזימו העדים באו אחרים והזימו המזימין ובאו עוד אחרים והזימו מזימי המזימין
כולן ימותו .פי'  -המוזמין כולן ימותו ,שאומרים לעולם עם האחרונים האמת עד שיוזמו .ר'
יהודה אומר איסטסית היא זו .פי'  -לא נכון הוא זה.
 .19רש"י ,מכות ה ,א
איסטטית היא זו  -הכת הזאת כת של עדות סרה וסטיא היא ,כך נטלו עצה ביניהם להזים את כל
הבא להעיד עליו.
 .21רי"ף ,מכות ב ,א באלפס
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הא מתני' קא חזינא בה לרבוותא פירושא דלא דאיק ,דקא סלקא דעתייהו דהאי דקתני באו
אחרים והזימום ,כגון דאתו סהדי ואוזימו (להני דאוזימו) לסהדי קמאי והדר אתו סהדי אחריני
ואוזימו להני דאוזימו לסהדי קמאי וכן עד כמה זימני הני מוזמי להני והני מוזמי להני.
ולאו הכין פירושא דמתני' ,אלא הכין פירושא .קתני ברישא אבל אמרו להן היאך אתם מעידין
שהרי אתם הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני  -הרי אלו זוממין ונהרגין על פיהן .באו אחרים
והזימום – כלומר ,אחר שהוזמו העדים הראשונים באו אחרים והעידו באותה עדות בעצמה,
והזימום השנים שהזימו לראשונים .ועוד באה כת שלישית והעידו אותה עדות בעצמה ,והזימום
אותם הב' שהזימו לכת הראשונה והשניה .וכן כל כת שתבוא ותעיד על אותו פלוני שהרג את
הנפש ,אותן הב' שהזימו לכת ראשונה עומדין כנגדם ומזימין אותם .ואפילו ק' כיתות ואותן הב'
מזימין  -אותן כולן יהרגו ע"פ אותן הב' .ופליג רבי יהודה וקאמר איסטסיס היא זו – כלומר ,וכי
זו עדות יורה של איסטסיס היא שכל הנוגע בה יצטבע? ואין נהרגת אלא כת הראשונה בלבד.
[ ]..ע"כ לא קאמר ר' יהודה התם אלא דאמרינן אטו כ"ע גבי הני הוו קיימי כלומר דהא כל דאתי
ומסהיד על ההוא פלוני שהרג את הנפש ביום פלוני א"ל הני סהדי גבן הוית קאי וכי כ"ע גבייהו
הוו קיימי ומש"ה לא מקבלינן סהדותייהו אלא בכת ראשונה בלבד אבל על כל כת וכת לא.
ושמעת מינה ,דלאו הני מוזמי להני והני מוזמי להני כדקא פירשו קמאי אלא שני עדים בלבד
הוא דקא מוזמי לכל מאן דאתי ומסהיד על אותו האיש שהרג את הנפש .ומתני' נמי דיקא דקתני
אפילו ק' כולם יהרגו ואי סלקא דעתך דהני מוזמי להני והני מוזמי להני אמאי כולם יהרגו הא
לא מיחייב קטלא אלא מאן דקיימא עליה הזמה בלחוד .ועוד ,ר' יהודה דקאמר אינה נהרגת אלא
כת הראשונה בלבד לההוא פירוש דקמאי היכי מתברר טעמא הלכך ליכא לפרושי אלא
כדפרשינן.
 .21חידושי הריטב"א ,מכות ה ,ב
לימא ר"י ור"ל בפלוגתא דר' יהודה ורבנן קמיפלגי .הריא"ף ז"ל שינה עכשיו בכאן הפירוש
שפירש במשנתינו שעל כת המזמת אומר ר' יהודה אסטטית ושעליה נחלקו ר"י ורבנן ,משום
דקשיא ליה למרן ז"ל דא"כ מה ענין הכת ההיא אצל האשה הזאת שהוחזקה בשתי כיתי עדים
להביא עידי שקר ואילו הכת המזמת אין לנו עליה שום ראיה שהעידה שקר כלל.
ולכך פירש כאן ,דהשתא סלקא דעתין דתלמודא דפלוגתא דרבנן ור"י אינו אלא על העדים
שבאו להעיד על הנדון שהרג את הנפש ,והאי דקתני באו אחרים והזימום לא שהזימום הכת
הראשונה המזמת אלא כת אחרת ,כי על כל העדים שבאו להעיד על ראובן שהרג באו כת עדים
שהזימום ,ואמרי רבנן שכל הכיתות ההם שהעידו על ראובן נהרגין שכבר הוזמה כל אחת מהן
בכת אחרת ,ור"י אומר כי עדות זו שמעידין על ההריגה אסטטית וכל העדים שמביאין אחר
שהוזמה הראשונה אין מקבלין אותם כלל דודאי שקר הם מעידין ואפילו לא הוזמו ,והיא
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הנותנת שאינן נהרגין אם הוזמו דליכא למימר בהו כאשר זמם לעשות ,כיון שלא היו עושין
מעשה על פיהם כי בודאי היו באין להעיד סרה או לצבוע העולם בדם נקי להרוג ראובן שלא
כדין .ועל זה הוא שאמרו כאן דרבנן דאמרי כר' יוחנן דאמר דישראל לא הוחזקו ואף על פי
שהוזמו הראשונים או אפילו השניים ,אולי השלישים שמעידים על ראובן שהרג אמת הם
מעידים ,ור"ל דאמר הוחזקה זו כר"י דאמר אסטטית היא.
ואף על פי דר"ל לא חשיב לה מוחזקת אלא בתר תרי זימני דאתו סהדי ואישתקור ואולי ר'
יהודה מחזיק להו בחדא זימנא בכת הראשונה שהוזמו ,דילמא הוא הדין לר"ל דמחזיק לאשה זו
בחדא זימנא אלא שלא היה שם ר"ל עד שהוחזקה שני פעמים ,והיינו מאי דקס"ד מעיקרא ,וגם
על דרך זה תירץ התלמוד אליבא דר"ל ,אבל כשתירץ אליבא דר' יוחנן ואמר אמר לך ר' יוחנן
עד כאן לא קאמר ר"י התם אלא משום דאמרינן אטו כל הני סהדי קמי הני הוו קיימי הדר מהאי
פירושא וס"ל כפירושא דפרישנא במתני' דר"י לכת המזמת קרי אסטטית (וכדי כמה פליג על
רבנן) ,ובודאי דלמאי דקס"ד השתא שפיר אתי לישנא דמתני' דקתני אינה נהרגת אלא כת
הראשונה בלבד דאפילו בשלא קדמו והרגו היא נהרגת דכי מסהדי ראויה היתה לקבל עדותה
ולדון על פיה ושפיר קרינן ביה ועשיתם לו כאשר זמם לעשות ,וכל מאי דאקשינן ופרכינן לעיל
אינו אלא על דעת המסקנא הזאת שהיא כפירוש משנתינו דהא ידע לה ר' אבהו (וסוגיא דלעיל
אינו אלא על דעת המסקנא הזאת) להאי מסקנא ,זו שיטת רבינו הריא"ף ז"ל.
 .22רמב"ם הלכות עדות פרק כ הלכה ה
כשם שהשנים מזימין את המאה אם העידו המאה בבת אחת ,כך הן מזימין אותן אפילו היו
חמשים כת ובאו שנים אחר שנים .כיצד? כת שהעידה על ראובן שהרג את שמעון בירושלים,
ובאו שני עדים והזימוה .ובאת כת שניה והעידה אותה עדות עצמה ,שראובן הרג שמעון
בירושלים ,ועמדו אותן השנים והזימוה גם זו הכת השניה וכן השלישית וכן הרביעית אפילו
מאה כולן הן נהרגין על פי אלו השנים.
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מושב רביעי :ראיות סטטיסטיות וחזקות
א .עדות נסיבתית
 .1בבלי ,סנהדרין לז ,ב
משנה .כיצד מאיימין את העדים על עדי נפשות? היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן :שמא
תאמרו מאומד ומשמועה ,עד מפי עד ,ומפי אדם נאמן? שמא אי אתם יודעין שסופנו לבדוק
אתכם בדרישה ובחקירה! הוו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשות ,דיני ממונות  -אדם נותן
ממון ומתכפר לו ,דיני נפשות  -דמו ודם זרעותיו תלויין בו עד סוף העולם...
גמרא .תנו רבנן :כיצד מאומד? אומר להן :שמא כך ראיתם :שרץ אחר חבירו לחורבה ,ורצתם
אחריו ,ומצאתם סייף בידו ודמו מטפטף ,והרוג מפרפר? אם כך ראיתם  -לא ראיתם כלום.
תניא :אמר רבי שמעון בן שטח :אראה בנחמה אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חבירו לחורבה,
ורצתי אחריו ,וראיתי סייף בידו ודמו מטפטף והרוג מפרפר ,ואמרתי לו :רשע ,מי הרגו לזה? או
אני או אתה .אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי ,שהרי אמרה תורה "על פי שנים עדים יומת
המת" ,היודע מחשבות יפרע מאותו האיש שהרג את חבירו.
אמרו :לא זזו משם עד שבא נחש והכישו ,ומת.
 .2ספר המצוות לרמב"ם ,מצוות לא-תעשה רצ
והמצוה הר"צ היא ,שהזהירנו שלא לחתוך הגדרים באומד הדעת החזק ואפילו היה קרוב אל
האמת .כמו שיהיה אדם ירדפהו שונאו להרגו ,ולהינצל ממנו יכנס בבית אחד ,ויכנס הרודף
ההוא אחריו ,וניכנס אנחנו אחריהם ונמצא הנרדף הרוג והוא מפרפר ושונאו שהיה רודפו עומד
עליו והסכין בידו ושניהם מנטפין דם – הנה זה הרודף לא יהרגוהו הסנהדרין על דרך קיום
העונש ,אחר שאין שם עדים מעידים שראו ההריגה...
ולא תרחיק זה ולא תיפלא מזה הדין ,כי הדברים האפשריים מהם קרובי האפשרות מאד ומהם
רחוקי האפשרות ומהם אמצעיים בין זה לזה ,ולאפשר רוחב גדול מאד ,ואילו התירה התורה
לחתוך דיני נפשות באפשר הקרוב מאד ,שאפשר שיהיה קרוב מן המחויב המציאות ,כגון זה
שהמשלנו ,היינו מקיימים העונשים במה שהוא רחוק מזה מעט ,ובמה שהוא יותר רחוק גם כן
עד שיחתכו הגדרים וימיתו האנשים פעמים במעט אומד לפי דמיון הדיין ומחשבתו.
ולכן סגר יתעלה את הפתח הזה ואמר שלא ייחתך העונש אלא כשיהיו העדים מעידים שהם ידעו
בודאי שזה עשה המעשה ההוא באמת בלא ספק ובלא דמיון כלל .וכאשר לא נחתוך העונשים
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בדמיון החזק מאד  -הנה תכלית מה שיהיה שנפטור החוטא ,וכאשר חתכנו העונשים בדמיון
ובאומד הנה פעמים נהרוג נקי יום אחד .ולזכות אלף חוטאים יותר טוב ונכסף מהרוג זכאי אחד
יום אחד.
 .3רמב"ם ,הלכות איסורי ביאה א ,יט
אין העדים נזקקין לראות המנאפים שהערו זה בזה והכניס כמכחול בשפופרת ,אלא משיראו
אותן דבוקין זה עם זה כדרך כל הבועלין הרי אלו נהרגין בראיה זו ,ואין אומרים שמא לא
הערה ,מפני שחזקת צורה זו שהערה.

ב .הליכה אחר הרוב באיסורים ובדיני עונשין ,וההבחנה בין "רובא
דאיתא קמן" ל"רובא דליתא קמן"
 .4בבלי ,חולין יא ,א
מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא? (=מניין המקור לדברים אלה שאמרו חכמים
שהולכים אחר הרוב)?
 מנלן (=מניין) ?! דכתיב" :אחרי רבים להטות"!רובא דאיתא קמן (=רוב שישנו לפנינו) ,כגון תשע חנויות וסנהדרין ,לא קא מיבעיא לן
(=לא הוקשה לנו) ,כי קא מיבעיא לן רובא דליתיה קמן (=מה שהוקשה לנו היה מקרה
של רוב שאינו לפנינו) ,כגון קטן וקטנה ,מנלן?...
רב מרי אמר :אתיא ממכה אביו ואמו ,דאמר רחמנא :קטליה (=הרוג אותו) .וליחוש דלמא לאו
אביו הוא (=ונחוש שמא לא אביו הוא)! אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא ,ורוב בעילות
אחר הבעל (=אלא בודאי משום שאנו אומרים לך אחר הרוב ,ורוב הבעילות של האישה אחר
בעלה).
ממאי (=מה הראיה מהלכה זו)? דלמא (=אולי) כגון שהיו אביו ואמו חבושים בבית
האסורין!
אפילו הכי אין אפוטרופוס לעריות.
רב כהנא אמר :אתיא מהורג את הנפש ,דאמר רחמנא :קטליה ,וליחוש דלמא טרפה הוה! אלא
לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא .וכי תימא דבדקינן ליה ...וניחוש שמא במקום סייף נקב הוה.
רבינא אמר :אתיא מעדים זוממין ,דאמר רחמנא" :ועשיתם לו כאשר זמם" וגו' ,וליחוש דלמא
הך דאסהידו ביה טרפה הוה (=ונחשוש שזה שהעידו עליו היה טריפה)! אלא לאו משום
דאמרינן זיל בתר רובא (אלא בודאי משום שאנו אומרים :לך אחר הרוב); וכי תימא דבדקינן
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ליה (ואם תאמר שבודקים את הנידון אם הוא טריפה) ,והתניא :ברבי אומר :לא הרגו  -נהרגין,
הרגו  -אין נהרגין.
אמר רב אשי :אמריתא לשמעתא קמיה דרב כהנא ,ואמרי לה רב כהנא קמיה דרב שימי ,ואמר
ליה :ודלמא היכא דאפשר אפשר ,היכא דלא אפשר לא אפשר...
 .5בבלי ,כתובות טו ,א
תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ,ואחת מוכרת בשר נבלה ,ולקח מאחת מהן ואינו יודע
מאי זה מהן לקח – ספיקו אסור .ובנמצא – הלך אחר הרוב.
 .6בבלי ,יבמות קיט ,א
ָאמרּו לָּּׂה מֵׁ ת בַ עְ לִ יְךֹ ,לא תִ נָּׂשֵׁ א וְ ֹלא
[משנה :הָּׂ אִ שָּׂ ה שֶׁ הָּׂ לְַך בַ עְ לָּּׂה וְ צָּׂ ָּׂרתָּׂ ּה לִ מְ ִדינַת הַ יָּׂםּ ,ובָּׂ אּו וְ ְ
תִ תְ יַבֵׁ ם ,עַ ד שֶׁ תֵׁ ַדע שֶׁ מָּׂ א ְמעֻבֶׁ ֶׁרת הִ יא צָּׂ ָּׂרתָּׂ ּה].
"לא תנשא ולא תתייבם" :בשלמא יבומי לא ,דדלמא מיעברא וקפגעה באשת אח דאורייתא,
אלא לא תנשא אמאי? הלך אחר רוב נשים ורוב נשים מתעברות ויולדות!
לימא רבי מאיר היא דחייש למיעוטא?
אפילו תימא רבנן ,כי אזלי רבנן בתר רובא רובא דאיתיה קמן ,כגון תשע חנויות וסנהדרי ,אבל
רובא דליתיה קמן לא אזלי רבנן בתר רובא.
והרי קטן וקטנה דרובא דליתא קמן היא ואזלי רבנן בתר רובא ,דתניא:
קטן וקטנה לא חולצין ולא מייבמין ,דברי ר' מאיר .אמרו לו לר' מאיר :יפה אמרת שאין
חולצין" ,איש" כתיב בפרשה ומקישינן אשה לאיש .אלא מה טעם אין מייבמין? אמר
להם :קטן שמא ימצא סריס ,קטנה שמא תמצא אילונית ,ונמצאו פוגעים בערוה.
ורבנן סברי :זיל בתר רובא דקטנים [=לך אחר רוב הקטנים] ,ורוב קטנים לאו סריסי נינהו
[=הם] ,זיל בתר רוב קטנות ,ורוב קטנות לאו אילונית נינהו.
אלא מחוורתא מתניתין רבי מאיר היא.

ג .הליכה אחר הרוב בדיני נפשות
 .7בבלי ,סנהדרין סט ,א-ב
אמרוה קמיה דרב הונא בריה דרב יהושע ,אמר ליה :ובדיני נפשות מי אזלינן בתר רובא? התורה
אמרה "ושפטו העדה והצילו העדה" ,ואת אמרת זיל בתר רובא?
אהדרוה קמיה דרבינא ,אמר ליה :ובדיני נפשות לא אזלינן בתר רובא ,והתנן :אחד אומר בשנים
בחדש ואחד אומר בשלשה עדותן קיימת ,שזה יודע בעיבורו של חדש וזה אינו יודע .ואי סלקא
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דעתך לא אמרינן זיל בתר רובא ,נימא הני דוקא קא מסהדי ואכחושי הוא דקא מכחשי אהדדי!
אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא ורובא דאינשי עבדי דטעו בעיבורא דירחא.
אמר רבי ירמיה מדפתי :אף אנן נמי תנינא" :בת שלש שנים ויום אחד מתקדשת בביאה ,ואם בא
עליה יבם קנאה ,וחייבין עליה משום אשת איש ומטמא את בועלה לטמא משכב התחתון
כעליון ,נישאת לכהן אוכלת בתרומה ,בא עליה אחד מן הפסולין פסלה מן הכהונה ,ואם בא
עליה אחד מכל העריות האמורות בתורה מומתין עליה והיא פטורה" .ואמאי ,אימא איילונית
היא ,ואדעתא דהכי לא קדיש! אלא לאו דאמרינן זיל בתר רובא ורוב נשים לאו איילונית נינהו!
לא ,מאי חייב עליה דקתני? קרבן.
והא "מומתין על ידה" קתני! בבא עליה אביה.
והא "אם בא עליה אחד מכל העריות" קתני! אלא הכא במאי עסקינן דקבלה עילויה.

ד .האם הולכים אחר הרוב בדיני ממונות?
 .8בבלי ,בבא קמא כז ,א
משנה .המניח את הכד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה ושברה – פטור .ואם הוזק בה  -בעל
החבית חייב בנזקו.
גמרא .פתח בכד וסיים בחבית?...
אמר רב פפא :היינו כד היינו חבית.
למאי נפקא מינה?
למקח וממכר.
היכי דמי? אילימא באתרא דכדא לא קרו חבית ,וחבית לא קרו כדא ,הא לא קרו לה!
לא צריכא דרובא קרו לה לכדא כדא ולחביתא חביתא ,ואיכא נמי דקרו לחביתא כדא ולכדא
חביתא ,מהו דתימא זיל בתר רובא( ,ע"ב) קא משמע לן דאין הולכין בממון אחר הרוב.
 .8.1רש"י שם
פתח בכד  -דקתני וזה בא בכדו של דבש וסיים בחבית דקתני נסדקה חבית של דבש.
למקח וממכר  -שביד המוכר לתת לו איזה שירצה ואפילו התנה עמו חבית דמשמע גדולה נותן
לו כד שהיא קטנה.
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אין הולכין בממון אחר הרוב  -היכא דמסתפקא לן מילתא כגון הכא וכגון (לקמן דף מו) המוכר
שור לחבירו ונמצא נגחן ,לא אמרינן בתר רובא זיל ולחרישה קנאו והוי טעות ,אלא אמר
המוציא מחבירו עליו הראיה ויכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך.
 .8.2תוספות שם (ע"ב)
קמ"ל דאין הולכין בממון אחר הרוב  -תימה מה טעם אין הולכין ,ליתי בקל וחומר מדיני נפשות
כדאמרינן בפ"ק דסנהדרין (דף ג" :):ור' יאשיה מייתי ליה בק"ו מדיני נפשות ומה דיני נפשות
דחמירי אמר רחמנא זיל בתר רובא ,דיני ממונות לא כל שכן ?" .ואפי' רובא דליתיה קמן אזלינן
בדיני נפשות בתר רובא ,כדאמר בריש סורר ומורה (סנהדרין דף סט !).ויש לומר דהתם גבי
דיינים שאני ,דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו ,וליכא למימר התם אוקי ממונה בחזקת מריה,
דהא בי"ד מפקי מיניה ,אבל גבי שאר ממון דאיכא מיעוט וחזקה  -לא אזלינן בתר רובא.
 .9בבלי ,סנהדרין ג ,ב
...ורבי יאשיה בשאר בי דינא נמי לית ליה (=שיש צורך במספר אי זוגי של דיינים כדי להכריע
על פי נטיית הרוב) .ואלא האי "לנטות" מאי עביד ליה? מוקים לה בדיני נפשות .אבל בדיני
ממונות לא? אלא הא דתנן "שנים אומרים זכאי ואחד אומר חייב – זכאי; שנים אומרים חייב
ואחד אומר זכאי – חייב" ,נימא דלא כרבי יאשיה? אפילו תימא רבי יאשיה ,מייתי לה בקל
וחומר מדיני נפשות ,ומה דיני נפשות דחמירי אמר רחמנא זיל בתר רובא ,דיני ממונות לא כל
שכן?
 .9.1תוספות שם
דיני ממונות לא כל שכן?  -תימה דבריש המוכר פירות (ב"ב צב ):קאמר שמואל דאין הולכים
בממון אחר הרוב ,ואמאי לא נילף בק"ו מדיני נפשות כדאמר הכא? ואין לומר דדיני נפשות
גופייהו לא אזלינן בתר רובא ברובא דליתיה קמן אלא ברובא דאיתיה קמן ,דהא בריש פרק סורר
ומורה משמע דבכל דוכתא אזלינן בתר רובא בדיני נפשות ,כגדון רוב נשים לתשעה (חודשים)
יולדות ורובא דאינשי דטעו בעיבורא דירחא!
וצריך לומר ד"רובא לרדיא זבני" לא חשיב כי הנך רובא ,הלכך לא סמכינן אהך רובא בדיני
ממונות.
 .11בבלי ,בבא בתרא צב ,א – צג ,א
א .איתמר :המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן –
רב אמר :הרי זה מקח טעות; ושמואל אמר :יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך.
וליחזי :אי גברא דזבין לנכסתא – לנכסתא ,אי לרדיא  -לרדיא!
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בגברא דזבין להכי ולהכי.
וליחזי דמי היכי נינהו!
לא צריכא דאייקר בישרא וקם בדמי רדיא.
אי הכי למאי נפקא מינה?
נפקא מינה לטרחא.
היכי דמי? (צב/ב) אי דליכא לאישתלומי מיניה  -ליעכב תורא בזוזיה ,דאמרי אינשי :מן
מרי רשותיך פארי אפרע.
לא צריכא ,דאיכא לאישתלומי מיניה.
רב אמר :הרי זה מקח טעות ,בתר רובא אזלינן ,ורובא לרדיא זבני.
ושמואל אמר לך :כי אזלינן בתר רובא באיסורא ,בממונא לא.

ב .מיתיבי" :האשה שנתאלמנה או נתגרשה ,והיא אומרת :בתולה נישאתי ,והוא אומר :לא כי
אלא אלמנה נשאתיך – אם יש עדים שיצאה בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים" .טעמא
דאיכא עדים ,הא ליכא עדים – לא .ואמאי? לימא הלך אחר רוב הנשים ,ורוב נשים בתולות
נישאות!
אמר רבינא :משום דאיכא למימר רוב נשים בתולות נישאות ומיעוט אלמנות ,וכל הנישאת
בתולה יש לה קול ,וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא.
אי כל הנישאות בתולות יש להן קול ,כי איכא עדים מאי הוי? מדלית לה קול סהדי
שקרי נינהו!
אלא רוב הנישאות בתולות יש להן קול וזו הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא.

ג .תא שמע" :המוכר עבד לחברו ונמצא גנב או קוביוסטוס – הגיעו; לסטים מזויין או מוכתב
למלכות – אומר לו הרי שלך לפניך" .רישא (צג/א) מאי טעמא ,לאו משום דרובא הכי איתנהו?
לא ,כולהו הכי איתנהו.
תא שמע" :שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה ,ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה או אם
משנגחה ילדה -משלם חצי נזק לפרה ורביע לולד" ,ואמאי? לימא הלך אחר רוב פרות ורוב
פרות מתעברות ויולדות ,והא ודאי מחמת נגיחה הפילה!
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התם משום דמספקא לן ,דאיכא למימר מקמה אתא ומביעתותא הפילה ,ואיכא למימר מאחורה
אתא ומינגח נגחה והפילה  -הוי ממון המוטל בספק ,וכל ממון המוטל בספק חולקין.

ד .לימא כתנאי :שור שהיה רועה ונמצא שור הרוג בצדו ,אע"פ שזה מנוגח וזה מועד ליגח ,זה
מנושך וזה מועד לישוך ,אין אומרים בידוע שזה נגחו וזה נשכו .רבי אחא אומר :גמל האוחר
בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצדו בידוע שזה הרגו.
סברוה דרובא וחזקה כי הדדי נינהו ,לימא רב דאמר כר' אחא ושמואל דאמר כתנא קמא.
אמר לך רב :אנא דאמרי אפילו לתנא קמא ,עד כאן לא קאמר תנא קמא התם אלא דלא אזלינן
בתר חזקה ,אבל בתר רובא אזלינן .ושמואל אמר לך :אנא דאמרי אפילו לר' אחא ,עד כאן לא
קאמר ר' אחא התם אלא דאזלינן בתר חזקה ,דהוא גופיה מוחזק ,אבל בתר רובא לא אזלינן.

ה .תא שמע" :המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו ואפי' זרע פשתן אינו חייב באחריותן מאי
אפי' לאו אפילו זרע פשתן דרובא לזריעה זבני ,ואפילו הכי לא אזלינן בתר רובא".
תנאי היא ,דתניא:
המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו זרעוני גינה שאין נאכלין חייב באחריותן זרע פשתן אינו
חייב באחריותן .רבי יוסי אומר (צג/ב) נותן לו דמי זרע .אמרו לו :הרבה לוקחין אותו לדברים
אחרים.
מאן תנאי? אילימא רבי יוסי ואמרו לו ,תרוייהו בתר רובא אזלי ,מר אזיל בתר רובא
דאינשי ומר אזיל בתר רובא דזריעה.
אלא אי תנא קמא ור' יוסי ,אי ת"ק ואמרו לו.
 .11רמב"ם ,הלכות נזקי ממון ח ,יג-יד
יג .אין הניזקין משתלמין ואין חייבין בכופר ואין הבהמה נהרגת אלא בראיה ברורה ובעדים
הכשרים להעיד...
יד .שור שהיה רועה על גב הנהר ונמצא שור הרוג בצדו ,אף על פי שזה מנוגח וזה מועד ליגח
זה מנושך וזה מועד לישך ,אין אומרין בידוע שזה נשכו וזה נגחו .אפילו גמל האוחר בין
הגמלים ונמצא גמל הרוג בצדו ,אין אומרין בידוע שזה הרגו ,עד שיראוהו עדים כשרים.

ה .חזקות בדיני עונשין
 .12בבלי ,קידושין פ ,א
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אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :מלקין על החזקות ,סוקלין ושורפין על החזקות...
מלקין על החזקות ,כרב יהודה ,דאמר רב יהודה :הוחזקה נדה בשכנותיה  -בעלה לוקה עליה
משום נדה.
סוקלין ושורפין על החזקות ,כדרבה בר רב הונא ,דאמר רבה בר רב הונא :איש ואשה ,תינוק
ותינוקת ,שהגדילו בתוך הבית  -נסקלין זה על זה ונשרפין זה על זה.
אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא :מעשה באשה שבאת לירושלים
ותינוק מורכב לה על כתיפה והגדילתו ,ובא עליה ,והביאום לבית דין וסקלום ,לא מפני שבנה
ודאי אלא מפני שכרוך אחריה.
 .13רמב"ם ,הלכות איסורי ביאה א ,יט-כא
יט .אין העדים נזקקין לראות המנאפים שהערו זה בזה והכניס כמכחול בשפופרת ,אלא משיראו
אותן דבוקין זה עם זה כדרך כל הבועלין הרי אלו נהרגין בראיה זו ,ואין אומרים שמא לא
הערה ,מפני שחזקת צורה זו שהערה.
כ .מי שהוחזק בשאר בשר ,דנין בו על פי החזקה ,אף על פי שאין שם ראיה ברורה שזה קרוב.
ומלקין ושורפין וסוקלין וחונקין על חזקה זו .כיצד? הרי שהוחזק שזו אחותו או בתו או אמו,
ובא עליה בעדים ,הרי זה לוקה או נשרף או נסקל ,ואע"פ שאין שם ראיה ברורה שזו היא אחותו
או אמו או בתו ,אלא בחזקה בלבד .ומעשה באשה אחת שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על
כתיפה והגדילתו בחזקת שהוא בנה ,ובא עליה ,והביאוה לב"ד וסקלוה ,ראיה לדין זה מה שדנה
תורה במקלל אביו ומכה אביו שיומת ,ומנין לנו ראיה ברורה שזה אביו? אלא בחזקה ,כך שאר
קרובים בחזקה.
כא .איש ואשה שבאו ממדינת הים ,הוא אומר :זאת אשתי ,והיא אומרת :זה בעלי ,אם הוחזקה
בעיר שלושים יום שהיא אשתו הורגין עליה ,אבל בתוך שלושים יום אין הורגין עליה משום
אשת איש.
 .14רמב"ם ,הלכות איסורי ביאה טו ,כא-כג
כא .האסופי שנמצא בעיר שיש בה גויים ,בין שהיה רוב גויים או רוב ישראל – הרי זה ספק גוי
לעניין ייחוסין; קידש אישה ,צריכה גט מספק...
כב .היו רוב העיר גויים – מותר להאכילו נבילות וטריפות; היה רובן ישראל – מחזירין לו
אבידתו כישראל .מחצה למחצה ...והרי הוא לעניין נזקין ככל ספק ממון – המוציא מחברו,
עליו הראיה.
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כג .ייראה לי ,שכל מדינה שיש בה שפחה או גויה הראויה לוולד – הואיל והאסופי הנמצא שם
ספק גוי או ספק עבד ,כשיישא הגיורת כמו שביארנו ,הרי זו ספק אשת איש ,והבא עליה פטור,
שאין הורגין מספק.

ו .שיקול דעת הדיין
 .15רמב"ם ,הלכות סנהדרין כד ,א;ג
א .יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן שהן אמת והדבר חזק בלבו
שהוא כן ,אף על פי שאין שם ראיה ברורה .ואין צריך לומר אם היה יודע בודאי שהדבר כן הוא
שהוא דן כפי מה שיודע .כיצד? הרי שנתחייב אדם שבועה בבית דין ,ואמר לדיין אדם שהוא
נאמן אצלו ושדעתו סומכת על דבריו ,שזה האיש חשוד על השבועה ,יש לדיין להפוך השבועה
על שכנגדו ,וישבע ויטול ,הואיל וסמכה דעתו של דיין על דברי זה ,אפילו היתה אשה או עבד
נאמנים אצלו ,הואיל ומצא הדבר חזק ונכון בלבו סומך עליו ודן ,ואין צריך לומר אם ידע הוא
עצמו שזה חשוד .וכן אם יצא שטר חוב לפניו ואמר לו אדם שסמך עליו ,אפילו אשה או קרוב,
זה פרוע הוא ,אם סמכה דעתו על דבריו יש לו לומר לזה לא תפרע אלא בשבועה ...וכן כל
כיוצא בזה ,שאין הדבר מסור אלא ללבו של דיין לפי מה שיראה לו שהוא דין האמת .אם כן
למה הצריכה תורה שני עדים? שבזמן שיבואו לפני הדיין שני עדים ידון על פי עדותן אע"פ
שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר.
ג .ומנין לדיין שהוא יודע בדין שהוא מרומה ,שלא יאמר "אחתכנו ,ויהיה הקולר תלוי בצוארי
העדים"? תלמוד לומר "מדבר שקר תרחק" ,כיצד יעשה? ידרוש בו ויחקור הרבה בדרישה
ובחקירה של דיני נפשות .אם נראה לו לפי דעתו [שאין בו רמאות – חותך את הדין על פי
העדות ,אבל אם היה לבו נוקפו] שיש בו רמאות ,או שאין דעתו סומכת על דברי העדים ,אע"פ
שאינו יכול לפסלן ,או שדעתו נוטה שבעל דין זה רמאי ובעל ערמה והשיא את העדים ,אף על
פי שהם כשרים ולפי תומם העידו ,וזה הטעם (=גרם להם לטעות) ,או שנראה לו (=לדיין)
מכלל הדברים שיש שם דברים אחרים מסותרין ואינן רוצים לגלותם ,כל אלו הדברים וכיוצא
בהן אסור לו לחתוך אותו הדין ,אלא יסלק עצמו מדין זה וידיננו מי שלבו שלם בדבר ,והרי
הדברים מסורים ללב ,והכתוב אומר "כי המשפט לאלהים הוא".

ז .אחרונים
 .16שו"ת תרומת הדשן ,סימן שי"ד

56

שאלה :ראובן מסר לשמעון עשרה זהובים ולוי מסר לו ששה ,ובקשוהו שיוליכם ממקום
למקום ,והיו גם לשמעון עצמו עשרים זהובים בכיסו ואמר להם הריני מניח זהובים שלכם עם
זהובים שלי בכיסי ועל אחריות שלכם אוליכם ,ויצא לדרכו ובלכתו בדרך ע"י טלטולו נתקרע
הכיס קצת ונאבדו לו ד' זהובים ,ואין לידע מאיזה זהובים נאבדו ,והשלשה אלו באין לדין לאיזה
מהן יגיע ההפסד ,או אם לכולן לפי חשבון ,היכא דיינינן להא דינא?
תשובה :יראה דיש לברר דין זה יפה מן התלמוד ומפסקי הגאונים ,ונראה דשמעון לא יפסיד
כלום באבידה זאת ,דכיון שהוא מוחזק בכל הזהובים מצי למימר שלכם נפסדו ,ו"המוציא
מחברו עליו הראיה" .והכי אמרינן פ"ב דבכורות (דף יח ע"ב) ובאשירי פרק התקבל בגיטין
מייתי לה :הכל מודים באחד שהפקיד טלה אצל חבירו ,ומת טלה אחד ברשות חבירו ,דמצי
למימר שלך מת ,והמומיא מחבירו עליו הראיה" ...ואם כן בנדון דידן דהיה חלק של כל אחד
מבורר ,כולי עלמא מודים דאומר להן :שלכם נפסד והמוציא מחבירו עליו הראיה.
ואין לומר אדרבה הואיל ורוב הזהובים היו של שמעון נימא כל דפריש מרובא קפריש .וכה"ג
משמע בהדיא בתשובת המיימון מתשובת ריצב"א וז"ל" :ששאלת על ד' וה' כיסים אשר
בתיבתך משלך ומשל אחרים ,ולקחה בתך דינר מהם ואין יודע מאיזה לקחה ,כך נראה בעיני
כיון שלקחה מן הקבוע כמחצה על מחצה דמי ,ולא אזלינן בתר רובא כו' .וכיון דהוי פלגא
ופלגא דמי לאחד שהפקיד טלה דאמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה" ,ע"כ .משמע בהדיא דאי
לא הוי פלגא הוי אזלינן בתר רובא ,ואמרינן דמה שנפרש מן הרוב נפרש ואפילו להוציא ממון
עלה ,מדקאמר "וכיון דפלגא ופלגא הוא אמרינן המע"ה" ,הא אי הוי רובא לא אמרינן המע"ה.
ואם תאמר הא קי"ל כשמואל פ' המוכר (ב"ב צ"ב ע"ב) דלא אזלינן בממון אחר הרוב ,צריך
לחלק דהיינו רובא דליתא קמן ,כגון גבי המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ,אבל רובא דאיתא קמן
אזלינן בתריה אפילו נגד חזקת ממון ,ונידון דידן נמי רובא דאיתא קמן הוא.
אמנם מוכח מן המרדכי בשם ר"י בשילהי פ"ק דכתובות ,והכא נמי איתא התם בגיליון ,דאפילו
ברובא דאיתא קמן סבר שמואל דאין הולכים אחריו בממון ,דמקשה עלה מההוא תינוק שנמצא
בעיר שרובה ישראל דאמרינן ישראל הוא להחזיר לו אבידתו .ופירש רש"י דרבותא הוא
שמוציאין האבידה מיד מוצאה ונותנים אותה לזה .ומקשין למ"ד דאין הולכין בממון אחר
הרוב אמאי מוציאין? ומתרצים דגבי אבידה שאני כדמבואר התם ,דלא חשיבי חזקת ממון
הואיל ולא מדעת בעל האבידה באתה לידו .ולא דמי לחזקת ממון דגבי מוכר שור לחבירו
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ונמצא נגחן .משמע בהדיא דאי הוה חזקה גמורה לא אזלינן בתר רוב אפילו רובא דאיתא קמן
1
כנגדה ,דההיא דרוב העיר ישראל רובא דאיתא קמן הוא בפשיטות.
ולפי זה ,ההפסד אין מגרע כלום לשמעון ,ואע"ג דרוב הזהובים שלו היו .אבל לראובן דלדידיה
הוי ליה רוב נגד לוי ,לכך ההפסד מן הד' זהובים מגיע לו הכל ,דכיון דראובן אינו מוחזק כמו
לוי ,ודאי אזלינן בתר רוב ,ואמרינן "כל דפריש מרובה קא פריש" ,והיינו הזהובים של ראובן.
והכי איתא בהדיא בתוספות (סוף פרק ב' דב"ב ,דף כג ע"ב ד"ה חוץ) בשמעתין דניפול הנמצא,
דאזלינן בתר רובא אפילו גבי ממונא ,היכא דליכא חזקת ממונא כנגד הרוב.
ואם תאמר כיון דשמעון מוחזק הוא בממון ראובן ולוי בזהובים שלהם ,בחזקת שניהם חשיב
כאילו שניהם מוחזקים בעצמם ,והכי איתא בתוס' בריש ב"מ במתניתין דמה שהנפקד תופס
במנה שלישי בחזקת שניהם הוי חשיב כאלו עצמם מוחזקים בו .וא"כ איכא נמי הכא חזקת
ממון לראובן ובעי לוי לאפוקי מיניה מכח רוב .וכה"ג איתא נמי בתוס' בההיא מתניתין דגבי
טלית אע"פ ששניהם מוחזקים בשוה ,מ"מ אי הוי בעי חד מינייהו לזכות כנגד חבירו מכח מגו
לא מצי ,דמגו להוציא לא אמרינן ,אלמא דחשיב אפוקי ממונא כה"ג .נראה דיש לחלק בההיא
דנפקד תופס בחזקת שניהם .וי"ל דלא חשיב חזקת ממונא כה"ג רק לענין ההוא מילתא דקאמר
עלה בתוספת דחשיב כמו שהן עצמם מוחזקים ,דלא נימא כל דאלים גבר ,דבלא"ה דינא דכל
דאלים גבר דומים קצת לדינא דפרסאי ,והיכא דאיכא קצת טעמא דחינן ליה ואמרינן יחלוקו.
וכן לא אמרינן מגו בחזקה כל ההיא סוגיא דדחינן למיגו ,אבל לעולם לענין שתעמוד החזקה של
ממון כנגד הרוב לדחותו בעינן חזקה גמורה שהוא עצמו מוחזק בממון .ותדע דיש לחלק ,דהא
במרדכי בשם ר"י והגיליון פ"ק דכתובות שהבאתי לעיל שפירשו דלגבי אבידה לא מהני חזקת
ממון נגד הרוב ,הואיל ולא מדעת בעלים באתה האבידה לידו .ולענין שנים אוחזין בטלית
חשבינן להו מוחזקים לענין דלא נימא כל דאלים גבר ואפי' לענין דלא אמרינן מגו משום
דחשיבי חזקה ,אע"כ נגד הרוב לדחותו בעינן חזקה גמורה ואלימתא.
ואין לומר דליכא למימר איזל /שמא צ"ל :אזיל /בתר רובא בין ראובן ללוי ,דע"כ נוכל לומר כל
דפריש מרובא קפריש ,דהא הכא רוב הזהובים של שמעון היו וחזקת ממון דיליה דחה ליה
לרובא ,א"כ לא ניזל בתריה כל עיקר .די"ל נהי דלא אמרינן גבי שמעון זיל בתר רובא משום
דלדידיה איכא חזקת ממון והמע"ה ,והוי ליה כמו אנן סהדי דלא נפסדו כלל מזהובים שלו ,ולא
נשאר ההפסד הלא /שמא צ"ל :אלא /בין ראובן ללוי בדידהו לעולם ניזל בתר רובא .ואע"ג

1

מרדכי ,כתובות פרק א ,סי' קמא" :אם רוב ישראל  -ישראל .למאי הלכתא? להחזיר לו אבדה .פירש רש"י רבותא הוא דמוציאין מיד
ישראל הזוכה בה .ופירש ר"י דאפילו לאן דאמר אין הולכים בממון אחר הרוב ,דוקא כשהממון שאנו רוצים להוציא בא לידו ברשות
בעליו ,כגון מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ,אבל הך מציאה דשמא שלא כדין בא לידו כולי עלמא מודו דהולכים אחר הרוב להוציאו
מידו".
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דשפיר קאמר לוי אני ודאי המועט נגד שניכם ומדידי לא נפרשו אלא או משל ראובן או משל
שמעון ,ואם אין בי כח להוציא בשביל כך משמעון מינך ראובן לא צרכינא לאפוקי ,אין אני
צריך להזכיר הזהובים של שמעון אתה צריך להזכירם שהיו מרובים משלך זיל ודון אתה בהדיה
וק"ל.
אכן כי דייקינן שפיר בנ"ד לפי טעם וסברת הלב והעמיד דבר על בוריו ,ימצא לנו דלא שייך הכא
למימר המע"ה ושלכם יפסדו ,או כל דפריש מרובא קפריש ,לפי דברי אשירי דלעיל שחילק
בראיות ריצב"א ,משום דגבי חמרא לא הוברר חלקו לא שייך לומר שלך לומר שלך החמיצו,
משום דשם כולם על כל חבית וחבית .ה"כא נמי בנדון דידן ,אע"ג דהיה לכל אחד כבר
מבוררים הזהובים שלו ,מ"מ לאחר שעירבו מדעתו שֵׁ ם טיבעא חד הוא ,ואם לא היה נפסד כלום
מהם ודאי היו נוטלים בלא קפידא מן הכיס' והיה מחזיר לכל אחד לפי המנין שנתן לו .ולא דמי
למפקיד טלה דיש קפידא בין טלה לחבירו וכל אחד מקפיד שיבא לידו את שלו .מה שאין כן
בזהובים שהן כולם טבי ותקולי ,לא קפדי אינשי כלל שיבא לידם את שלהם ,וא"כ שם כולם על
כל זהוב וזהוב ולא שייך לומר בהן שלך נפסד וכל דפריש מרובא קפריש .ולד' וה' כיסים
שבתיבה שבתשובת ריצב"א דלעיל ,דפשיטא דלא דמי ,דהתם היו כיסים חלוקים וידועים לכל
אחד את שלו.
 .17שב שמעתתא ,שמעתא ד פרק ו
קיימא לן דאין הולכין בממון אחר הרוב ,ריש פרק המניח (ב"ק כז ע"ב) ,ובריש פרק המוכר
פירות (ב"ב צב ).איתמר :המוכר שור לחברו ונמצא נגחן רב אמר הרי זה מקח טעות ושמואל
אמר יכול לומר לשחיטה מכרתיו ,כו' ,רב אמר הרי זה מקח טעות בתר רובא אזלינן ורובא
לרדיא זבני ,ושמואל אמר לך כי אזלינן בתר רובא באיסורא בממונא לא ,ע"ש.
ובתוספות פרק קמא דסנהדרין דף ג' ע"ב ד"ה דיני ממונות לא כ"ש וז"ל:
תימה ,דבריש המוכר פירות קאמר שמואל דאין הולכין בממון אחר הרוב ,ואמאי לא
נילף בקל וחומר מדיני נפשות כדאמר הכא? ואין לומר דדיני נפשות גופייהו לא אזלינן
בתר רובא ברובא דליתא קמן אלא ברובא דאיתיה קמן ,דהא בריש פרק בן סורר
(סנהדרין דף סט ).משמע דבכל דוכתא אזלינן בתר רובא בדיני נפשות ,כגון רוב נשים
לט' ילדן ורובא דאינשי דטעו בעיבורא דירחא! וצריך לומר דרובא לרדיא זבני לא
חשיב כי הנך רובא ,הלכך לא סמכינן אהך רובא בדיני ממונות ,עכ"ל.
וצריך ביאור במה שכתבו תוס' דרובא לרדיא לא חשיב ולא כתבו מאיזה טעם לא חשיב רובא
כהנך רובא ...ונראה לפרש לפי מה שכתב הרמב"ן בספר המלחמות פרק ב' דקידושין (דף נ
ע"ב) גבי סבלונות דאמרינן דרובא מסבלי והדר מקדשי ,והקשו בזה כיון דרובא מסבלי והדר
מקדשי ,אמאי חוששין לסבלונות ,הא בכל דוכתא אזלינן בתר רובא! וכתב עלה הרמב"ן ז"ל:
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אבל הטעם לשאלה זו שאין רוב זה דומה לפלוגתא דר' מאיר וחכמים ,דהתם רוב חיוב וטבע
הוא ,ואי אפשר אלא כן ,אבל כאן אינו אלא מנהג ,ופעמים הרבה שאדם נוהג כמנהג המיעוט,
הלכך במקום איסור אשת איש החמירו לחוש ,עכ"ל.
ובריטב"א שם (פרק ב' דקידושין דף נ' ע"ב ,ד"ה לא צריכא דמסבלי והדר מקדשי ,מהו דתימא
לא ניחוש למיעוטא) וז"ל :ואי קשיא לך והא קיי"ל כרבנן דלא חיישי למיעוטא ואפילו
לחומרא! דהתם הוא ברובא דבחיוב וטבע שאינו תלוי ברצון ,כגון האי דקטן וקטנה שחולצין
ומייבמין ולא חיישינן לסריס ואיילונית ,וכהאי דאמרינן רוב נשים מעוברות יולדות ומיעוט
מפילות ,אבל ברוב התלוי במנהג שאינו חיוב וכל אדם שרוצה יכול לנהוג כמנהג המועט  -ודאי
חוששין למיעוט לחומרא ,שהרי כיון שהדבר תלוי בדעת פעמים שאדם נוהג כמנהג המועט.
עכ"ל .ע"ש .וזה כדברי הרמב"ן ,אלא שנראה מדברי הרמב"ן דגם רוב כהאי ,שתלוי ברצון
ובמנהג ,נמי מדינא רובא הוי ,אלא דבמקום איסור אשת איש החמירו ברובא כהאי ,דאי לאו
משום חומרא דאשת איש היה מהני רוב כהאי.
ובזה ניחא דברי תוס' דרובא לרדיא לא חשיב כהנך רובא ,והיינו משום דרובא לרדיא תליא
בדעת וברצון בני אדם ופעמים שאדם רוצה לקנות לשחיטה ,ורוב כזה נמי רוב מעליא הוא ,אלא
כיון דאינו כמו שאר רובא סבירא ליה לשמואל דהני מילי באיסורא אבל בממונא לא מהני רוב
כהאי ,אבל בשאר רובא דהוא בחיוב וטבע גם בממונא מהני.
ובתוס' יומא ,דף פ"ה ד"ה לא צריכא דנגחיה תורא דידן ,ע"ש שכתבו דברוב ישראל היכא
דנגחיה תורא דידן לתורא דידיה (של אסופי שנמצא בעיר ,ואין ידוע אם הוא ישראל או גוי)
צריכין לשלם לו (כי רוב הסיכויים שהוא ישראל ,כי רוב העיר ישראל) וע"ש ,והוא תמוה דהא
קיימא לן אין הולכין בממון אחר הרוב .וכן דעת הטור ושו"ע אה"ע סימן ד' (סל"ד) דלנזקין
פטור אפילו ברוב ישראל ,כיון דאין הולכין בממון בתר רוב...
ונראה בדעת תוס' ביומא דכתבו ברוב ישראל ונגח תורא דידן לתורא דידיה דצריכין לשלם
אע"ג דאין הולכין אחר הרוב בממון וכמו שכתב הרב המגיד ,היינו דאזלי לשיטתייהו שכתבו
ריש פרק קמא דסנהדרין (ג ע"ב) דהא דסבר שמואל אין הולכין אחר הרוב היינו דוקא ברובא
לרדיא דאינו רובא מעליא וכמו שכתבנו ביאור הדברים ,אבל בעלמא אזיל בתר רובא אפילו
בממונא.
 .18שב שמעתתא ,שמעתא ד פרק ח
ואחי הרב המופלג מוהר"ר יהודא כהנא ש"ן (=בעל קונטרס הספיקות) הקשה דהיכי אזלינן
בדיני נפשות בתר רובא ,ואפילו ליתא קמן ,וכמו שהוכיחו תוספות מריש פרק בן סורר ומורה.
מאי שנא ממון דאין הולכין אחר הרוב ,משום דמסייע למיעוט חזקת ממון דאלים טובא ,ולמה
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לא נימא כן בדיני נפשות כיון דמסייע ליה חזקת גופיה? ואם גופו נידון ליהרג על ידי רובא,
ממונו לא כל שכן?! והיא קושיה עצומה...
אמנם לענ"ד נראה דבדיני נפשות ובדיני ממונות לא אזלינן כלל בתר רובא ,ודוקא על פי שנים
עדים יקום דבר ולא רוב ולא חזקה ,והא דסוקלין על החזקות וכדאיתא בפרק עשרה יוחסין
(קידושין פ ).גבי בנה כרוך ,עי"ש ,נראה לפי מה שכתב הרמב"ם (פט"ז מהלכות סנהדרין הלכה
ו') דאין צריך שני עדים למלקות אלא בשעת מעשה ,אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק.
"כיצד? אמר עד אחד חלב כליות הוא זה ,גרושה או זונה אשה זו ,ואכל או בעל בעדים אחר
שהתרו בו ,הרי זה לוקה ,אעפ"י שעיקר האיסור בעד אחד" ,עכ"ל ע"ש .ומשום הכי סוקלין על
החזקות ,דכיון דכבר הוחזק ע"י החזקה שזה בנה ,ומשום הכי אחר שהתרו בו לוקין וסוקלין על
החזקות ,דעיקר האיסור גם בעד אחד הוחזק ,וכשם שאינו קם עד אחד לכל עון ולכל חטאת,
ואפילו הכי האיסור הוחזק על פי עד אחד ,כמו כן החזקות אינו אלא לקבוע האיסור ע"י
החזקות ,אבל לאחר מעשה לא מהני חזקות ליסקל על ידו...
ומשום הכי בבת שלש שנים ויום אחד דמתקדשת בביאה ואיסור אשת איש הוקבע ע"י הרוב,
דרוב נשים לאו איילוניות נינהו והוי ליה אשת איש גמורה ,וכשהתרו בו – מומתין ,כיון דכבר
הוקבע איסור .וכמו כן במכה אביו ,דאמרו פרק קמא דחולין דף י"א דילמא לאו אביו ,אלא לאו
משום דאזלינן בתר רובא ,התם נמי כיון דאיקבע איסורא ע"י הרוב שהוא ודאי אביו ואחר כך
מומתין על ידי הרוב .וכן הא דבן סורר ומורה נמי ,הרוב בא קודם המעשה ,ולפי שרוב נשים
לתשעה ילדן וא"כ עד תלתא ירחי אית ליה דין בן סורר ומורה ,ממילא כשעשה מעשה בן סורר
אחר שהוקבע בו כבר דין בן סורר  -ממיתין אותו ,דכהאי גוונא אפילו ע"י עד אחד הוקבע
איסור ודאי ומומתין על ידו .ואם בא העד אחר המעשה ואמר שזה שאכל חלב היה אינו קם לכל
עון ולכל חטאת .ומשום הכי בהנך רובא דלרדיא זבני אין הולכין בממון אחר הרוב ,כיון דהרוב
בא אחר מעשה אין דנין דין ממון על פי רובא.
והא דאזלינן בדיני נפשות בתר רובא בבן סורר ,וכן גבי אשה מתקדשת בת שלש ,ולא חיישינן
לאיילונית ,היינו משום דהרוב בא קודם מעשה.
ובדיינים דאזלינן בתר רובא היינו משום דגבי דיני ממונות נמי בדיינים אזלינן בתר רובא ומשום
דהמיעוט כמי שאינו ,וכמו שכתבו תוס' פרק המניח (כז ע"ב) ,וכן בטעו בעיבורא דירחא
דאזלינן בתר רובא בדיני נפשות היינו נמי משום דגם בדיני ממונות מהני רובא דעדיף ,וכמ"ש
בטור וש"ע ח"מ סימן ל' סעיף ז'...
 .19שערי יושר ,שער ג ,פרק א

55

א .גרסינן בפרק קמא דחולין דף י"א ע"א :מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא? מנלן?!
דכתיב "אחרי רבים להטות"! רובא דאיתא קמן כגון ט' חנויות וסנהדרין לא קמיבעיא לן ,כי
קמיבעיא לן רובא דליתא קמן ,כגון קטן וקטנה ,מנא לן?...
ב .והנה מפשטות הש"ס נראה דענין הרוב של ט' חנויות יש ללמוד מקרא ד"אחרי רבים
להטות" ,ורובא דליתא קמן ליכא למילף מזה ,ומשמע לכאורה דרובא דאיתא קמן הוא רוב
שמכריע ומברר יותר את הספק מכמו רובא דליתא קמן .וכן מתרץ הש"ס בתירוץ א' ביבמות דף
קי"ט ע"א" :אפילו תימא רבנן ,כי אזלי רבנן בתר רובא דאיתא קמן כגון ט' חנויות וסנהדרין,
אבל רובא דליתא קמן לא אזלי רבנן בתר רובא ,יעו"ש .וברשב"ם ב"ב דף צ"ג ע"א ד"ה דהוא
גופא מוחזק כתב בזה"ל :וכיון דהוא עומד בצדו אזלינן בתר אומדנא אבל בתר רובא דליתא
קמן לא אזלינן עכ"ל .משמע קצת דרק ברובא דליתא קמן סבירא ליה לשמואל דאין הולכים
בממון אחר הרוב .וכן הוכיח מדבריו בספר תרומת הדשן...
ג .והנה באמת מוכח מדברי הרמב"ם  -פרק ט"ו מהלכות איסורי ביאה הלכה כ"ז  -דרובא
דליתא קמן עדיף ,דזה לשונו" :יראה לי שכל מדינה שיש בה שפחה או עכו"ם הראוי לילד,
הואיל והאסופי הנמצא שם ספק עכו"ם או ספק עבד ,כשישא הגיורת כמו שבארנו הרי זו ספק
אשת איש ,והבא עליה פטור שאין הורגין על ספק .עכ"ל .והראב"ד הקשה על זה בזה"ל :מצאנו
במסכת סנהדרין שהולכים בדיני נפשות אחר הרוב .עכ"ל .ומזה שהוכיח הראב"ד שם ,גם
הרמב"ם סובר להלכה דאזלינן בתר רוב בדיני נפשות ,דהרי פסק בפרק ג' מהלכות איסורי ביאה
בבא על הקטנה שקדשה אביה הרי זה בחנק ,ומוכח דסובר דרובא דליתא קמן מהני גם לדיני
נפשות ,ורובא דאיתא קמן לא מהני בדיני נפשות .ובקונטרס הספיקות הביא דברי הרמב"ם אלו
וכתב דסובר דאין זה רוב מעליא ולא אדע לחלק.
ד .ובאמת מצאתי לגדולי האחרונים שכתבו דרובא דליתא קמן הוא רוב מכריע ומברר יותר
מרובא דאיתא קמן ,הגרע"א בחידושיו למסכת כתובות דף י"ג ובהגהות לספר שב שמעתתא
להגאון ר"ב פריינקיל .יעו"ש .ועל כן ענין זה צריך ביאור.
ה .ונלענ"ד לבאר ענין זה ,דהנה באמת בט' חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת בשר נבילה
דילפינן מקרא ד"אחרי רבים להטות" ,אם נאמר שהוא משום בירור ומכריע ענין המעשה
במציאות ,קשה מאד להבין איזה דמיון הוא ענין של ט' חנויות לרוב דיינים .דבשלמא בדיינים
יש טעם לומר דרוב דיינים שמכוונים לדעה אחת יותר קרוב לומר שהם כונו להלכה מן המיעוט
החולק ,וכמו שכתב בספר החנוך מצוה ע"ח .יעו"ש .אבל בט' חנויות אם נאמר עפ"י שיקול
דעתנו דיותר קרוב במציאות שבשר הנמצא הוא מט' החנויות ,אין בירור זה דומה לשיקול הדעת
של רוב מכוונים לדעה אחת.
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ו .ועוד דעניין זה לומר שעפ"י רוב הרבים שחולקים עם היחיד מכונים אל האמת יותר ,הוא רוב
דליתא קמן ,כמו רוב בהמות כשירות ורוב אינם אילונית ,שהוא ענין מה שאנו משערים שיותר
מצוי להיות כן מאשר להיפוך ,ובאמת כשנבוא לשפוט בט' חנויות להכריע שהבשר הנפרש הוא
מט' חנויות שהם מוכרות בשר שחוטה מחמת שהרוב מצוי יותר שיקרה בהם מקרה זו ,בירור זה
אינו אמת ,דהרי על כל חנות מעשרה חנויות אלו נוכל להחליט דלא נפרש ממנה ,דאיכא ט'
אחרות נגדה ,ועכ"פ נפרש רק מאחת מהן ,ובמציאות של הפרישה אין חילוק בין שחוטה ובין
נבילה ,וממילא בטל מזה כל ענין הבירור וההכרעה ,וכיון דליכא בירור המציאות על עצם
פרישת הבשר ,ממילא ליכא שום בירור על כשרות הבשר.
ז .אלא נראה שהענין בתשע חנויות הוא כענין דין הרוב המכריע בדיינים ,והוא דכיון שהבשר
בע"כ נפרש מאחת מהעשר חנויות ,כל חנות וחנות גורמת דין על הבשר לספק את הדין על
הבשר ,ונמצא דעל הבשר איכא תשעה צדדים הגורמים צד היתר וצד אחד הגורם צד איסור,
והתורה אמרה "אחרי רבים להטות" ,דכן הוא הדין בדיינים שאמרה תורה שהדין היוצא מהרוב
עלינו לעשות כן .כמו כן הדין הנולד מרוב חנויות נגד המיעוט הוא דין שעלינו להתנהג כן ,אף
שבמציאות ליכא כאן בירור כלל.
ח .ועפ"י כלל זה אמרו בגמרא דרובא דאיתא קמן ילפינן מקרא ד"אחרי רבים להטות" ,ועל זה
לא פליג רבי מאיר לומר דחיישינן למיעוטא כמו דלא פליג בדיינים .אבל ברובא דליתא קמן כמו
ענין רוב בהמות כשירות הן וכדומה ,דלא דמי לרובא דאיתא קמן שיהיו ענין כדיינים ,דברובא
דליתא קמן אין מציאות לפנינו לגרום היתר או איסור ,רק שיקול דעות על מציאות שהוא עפ"י
מקרים היותר שכיחים ורגילים ,רוב זה אינו נלמד מקרא זה של דיינים ,דשם אינו מטעם בירור,
ורובא דליתא קמן הוא מטעם בירור ,ומשום הכי עלינו לומר דענין זה דקיי"ל דאזלינן בתר רובא
דליתא קמן קבלנו הלכה למשה מסיני ,או דקבלו חז"ל דגם זה כללה תורה בקרא זה ד"אחרי
רבים להטות" .ועל זה פליג רבי מאיר ואומר דחיישינן למיעוטא ,והיכא דלא אפשר שאני היינו
דשם בע"כ עלינו לומר דבהכי חייבה תורה או הכשירה תורה ,כיון דאמרה תורה מכה אביו יומת
בהכי חייבה תורה וכן כל מה שהובא שם בגמרא פרק קמא דחולין.
ט .ולפי זה שני עניני רוב אלו נפרדים המה .רובא דאיתא קמן אינו מברר את המציאות כלום
ונשאר הספק כמו במחצה על מחצה ,רק לענין הכרעת הדין מהני רוב זה כמו בדיינים .ורובא
דליתא קמן הוא ענין בירור לברר ולהכריע את המציאות שאמרה תורה לנו לסמוך על בירור זה
בין לקולא ובין לחומרא.
 .21שערי יושר ,שער ג ,פרק ג
א .ועפ"י מה שנתבאר לנו יצא מזה ,דעל פי מסקנת הש"ס בריש פרק בן סורר (סט א) הולכים
בדיני נפשות אחר הרוב ,דקים להו לחז"ל דכללא הוא בתורה לילך בתר הרוב בכל הדינים בשוה
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אף בדיני נפשות .ומעתה קמה ונצבה התמיה הגדולה ,מאי שנא דין ממון מנפשות? איך יתכן
שיהיו חמור ענין זה להוציא ממון מיד מוחזק מלהרוג נפש ,ולמה אין הולכין בממון אחר הרוב
להוציא מן המוחזק?
ב .ונראה לענ"ד ,דהנה באמת יש לדקדק בהא דאמר שמואל "כי אזלינן בתר רובא באיסורא,
אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא" ,כיון דגם בדיני נפשות אזלינן בתר רובא ,הוה ליה לפרש
"באיסורא ובדיני נפשות"!...
ג .על כן נראה דהיסוד בזה למאן דאמר דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא ,דשאני דיני ממונות
מכל דיני התורה .דכבר נתקשו האחרונים בהא דקיי"ל דכל ספק ממון "המוציא מחבירו עליו
הראיה" ,למה לא יהיו ענין זה ככל ספק איסור של תורה? והלא לאו ד"לא תגזול" הוא כלאו
ד"לא תאכל חלב"!
ד .ובספר אורים ותומים בקיצור תקפו כהן ,אות כ"ב ,הביא ענין זה ודחה כל התירוצים שנאמרו
בשם הגדולים שלפניו .וכתב שם דאין קושיא כלל כי כך הוא המצוה ,והלאו ש"לא תגזול" דוקא
גזל ודאי ולא ספק ,וכמו שאמרה תורה "ממזר" ודאי ולא ספק" ,עשירי" ודאי ולא ספק .יעו"ש.
ואין דבריו מתישבים על הלב ,דהרי לא מצינו על זה שום רמז בתורה להתיר ספק גזל ,דבמעשר
ילפינן מקרא וכן בממזר .וגם בגמרא לא נזכר חידוש זה שספק גזל מותר .ובגמרא נאמר דענין
זה סברא הוא ,דהמוציא מחבירו עליו הראיה.
ה .ונראה שכלל הוא במשפט גדרי זכות ממון שכל ספק הנולד בזה הוא חוזר לעיקרי הגדרים
של שלטון וזכות ממון שבין אדם לחבירו ,וכמו שעיקרי הגדרים של זכות ממון אינם חוקים על
פי התורה אלא היסוד בהם הסכמת שכלנו ,שהמגביה מציאה יהיו שלו ופירות שדהו וולד
בהמתו יהיו שלו ,וכל כהאי גוונא ,וכן דרכי הקנינים במה שאדם מוסר מקניניו לחבירו כתבו
גדולי האחרונים שאינם חוקים שיהיו דוקא על ידי זה ,וכשהסכימו רוב המדינה שיגמר קנין ע"י
סיטומתא וכהאי גוונא הוא קנין מהתורה ,ומשום הכי גם ספק הנופל בזה חוזר לכלל זה,
שהיסוד בזה סברת החכמים שהחליטו שכן ראוי להיות ,שהמוציא מחברו עליו הראיה ,דכל זמן
שלא יבורר בראיה ברורה שנפקע זכות בעלים הראשונים הוא ראוי להיות הבעלים והשליט בכל
אופני השתמשות ,ומשום הכי לא שייך לדון בזה מספק איסור גזל ,דמתחילה עלינו להחליט מי
הוא הבעלים שראוי להיות בידם שליטת והשתמשות החפץ ואח"כ יחול דין איסור גזילה .וכיון
דעפ"י משפט סברת השכל החפץ שייך למוחזק ,הרי זה חפץ שלו כאילו זכה בו עפ"י שאר
הסכמת שכליים ,והתופס ממנו הוא הגוזל ,ויתבאר עוד ענין זה בס"ד בפרטות במקום אחר.
ו .ולפי זה כל הכללים השנויים בדיני ממונות שאינם מפורשים בתורה ,הם שנויים עפ"י משפט
זה ,כמו ברי ושמא דקיי"ל ברי עדיף היכא שאין שניהם מוחזקים ,ולהוציא מיד מוחזק לא מהני,
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דהטעם בזה דמי שיש לו טענה מעולה מחבירו הסברא מחייבת שיהיו זכותו גדול מחבירו ,אבל
נגד זה יתרון הזכות של המוחזק עולה נגד יתרון של טענה טובה דחבירו.
ז .ומהאי טעמא סבירא ליה לשמואל כיון דדין לילך בתר רוב הוא חוק התורה אף שאינו בירור
גמור ,דהרי ידעינן דיש מיעוט ,מכל מקום אמר רחמנא שעלינו להתנהג בכל דרכי התורה על פי
הרוב ,אבל כל זה בדינים שעיקריהם הוא חוק התורה ,אבל בספק ממון שיסודו הוא גדרי הזכות,
וכן כללי הספיקות כמו כן הם גדרים של זכות ממון שתלויים בדעת והסכמת השכל וסברא
הישרה ,הנה כשיש לתובע רוב המסייעו ,שעל ידי זה ראוי להיות זכותו גדול בהחפץ שטוענים
עליו ,אבל נגד זה זכות הנותן להנתבע במה שהוא מוחזק עולה נגד כח הזכות של התובע .ובזה
יש מקום לומר דמה דאמר שמואל "כי אזלינן בתר רובא באיסורא ,אבל בממונא לא אזלינן בתר
רובא" ,הוא הכונה דבדינים שיסודם חוק התורה אמרה תורה ליזיל בתר רוב ,אבל בממון
שיסודו הוא הסכמת שכלי גם בירור הספיקות תלוי על פי שכל וסברא ,אם לא במקומות
שמפורש בתורה ,כמו דיני עדות ושבועות שהם חוקי התורה ככל המצוות.
ח .ועל פי מה שכתבנו יש לישב מה דנקטינן דגם לדיני ממונות מצרפין עדות המכחישות היכא
דאפשר שטעו בעיבורא דירחא ,כמו שכתבו בחו"מ סימן ל' ,ובמסכת סנהדרין מוכיח הש"ס
דאזלינן בדיני נפשות אחר הרוב מהא דמהני עדות המכחישות זו את זו היכא שיש לתלות שטעו
בעיבורא דירחא ,דעל פי זה בממון דלא אזלינן בתר רוב מהראוי להיות שלא לצרף העדים
בכה"ג! אבל לפי מה שכתבנו הנה בדיני העדות וגדרי הגדה שזה ודאי מחוקי התורה ,ועל זה
נאמר בתורה לילך בתר הרוב ,והוי הגדת עדים ,והוא בכלל "עפ"י שנים עדים יקום דבר"
שאמרה תורה ,ובזה אין מקום לגרוע ולהוסיף על פי מה שנדמה סברות שכליות כמובן.
ט .וכן אם יהיו לנו ספק בכשרות העדים ,והדיינים ועל פי רוב הם כשירים יהיו כשירים גם לדיני
ממונות ,כיון דכשרותם הוא דין תורה וע"ז נאמר בתורה לילך בתר הרוב ,וממילא מהני עדותם
גם להוציא ממון .ולא דמי ענין זה להא דהסכימו רוב הפוסקים בתינוק הנמצא ,דברוב ישראל
אם נגח תורא דידן לתורא דידיה דאין צריך לשלם ,דאין הולכים בממון אחר הרוב .דהתם צדדי
הספק הוא ספק בזכות הממון מצד עצמו ,דאם הוא ישראל חייב לשלם ואם לאו פטור ,וכיון
דיש מיעוט שאינו ישראל הוא ,דמצד הסברא גם זה ספק הוא ,וחזקת ממון עדיף ,משום הכי
פטור לשלם .אבל כשהספק הוא בהגדת העדים או בכשרותם ,דכשרות העדים והגדתם אינו
גורם באמת זכות וחובה ,דלא איברו סהדי אלא לשקרי ,משום הכי אם על פי רוב הגדתם שלמה,
אף דיש לספק שמא אין הגדתם כראוי ,ספק זה אינו ספק בזכות הממון שיגרום זכות לנתבע
שיסייעהו חזקת הממון .וזה חילוק נכון ומסתבר ,כן נראה לענ"ד בזה.
 .21יצחק שילת ,בתורתו של הרב גדליה ,עמ' מג-נה (מצולם בנספח)
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