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        זילותא דבי דינאזילותא דבי דינאזילותא דבי דינאזילותא דבי דינא

שני בעלי הדי� , במקרה זה. בשיעור הקוד� עסקנו במקרה המתואר בגמרא בד� לא

לאחד מהצדדי� הייתה עדיפות על פני .  השדההביאו עדי� על כ� שהחזיקו באותו

כפי שראינו . שכ� בנוס� הביא הוא ג� עדי� על כ� שהשדה מוחזק לו מאבותיו, חברו

רב נחמ� פסק שיש לתת את השדה לאותו הצד שהביא עדי� ג� על חזקת , ש�

  .האבות

ובהיבט זה של הדיו� התמקדנו , בשלב הראשו� עסקה הגמרא בדיני עדות מוכחשת

  :בשלב השני מתארת הגמרא התרחשות נוספת שאירעה לאחר מכ�. יעור הקוד�בש

"‡È‰ ‰È˙‰·‡„ È„‰Ò È˙ÈÈ‡ .ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡ :‰ÈÈ˙Á‡ Ô‡ ,‰ÈÏ ÔÈ˜ÒÓ Ô‡ . È·„ ‡˙ÂÏÈÊÏ
ÔÈ˘ÈÈÁ ‡Ï ‡È„"  )‡Ï ‡¯˙· ‡··.(:  

ובכ� השווה , הצד השני בדיו� הביא ג� הוא עדות על כ� שהשדה מוחזק לו מאבותיו

, אילו היו מגיעות לפנינו כל הראיות מלכתחילה. ותיו לאלו של הצד הראשו�את ראי

הראיות העומדות לטובת שני . ודאי שלא היינו יכולי� להכריע לטובת אחד מ� הצדדי�

במקרה כזה היינו נאלצי� להזדקק לפתרונות המיועדי� למצבי� . בעלי הדי� ה� זהות

  .'כל דאלי� גבר'כגו� , ללא הכרעה

רב נחמ� כבר פסק . העדות על חזקת האבות באה במועד מאוחר יותר, בפועל

, כאשר הגיעו לידינו כל הראיות, כעת. שבעל הדי� הראשו� רשאי לרדת לתו� השדה

אשר היה מבוסס על , הא� נדרש רב נחמ� לחזור בו מהפסק הקוד�: נשאלת השאלה

חדשות שהובאו למרות הראיות ה, או שהפסק המקורי נשאר בתוק�, נתוני� חלקיי�

  ?בפני בית הדי�

מחמת הגור� של , הגמרא מביאה דעות על פיה� אי� לבטל את הפסק המקורי

, ולאחר זמ� חוזר בו מאותו הדי�, כאשר בית הדי� פוסק די� מסוי�. 'זילותא דבי דינא'

. מציאות כזו עלולה לגרו� לזלזול בבית הדי�. נראה הדבר כחוסר החלטיות מצדו

  .שאי� לבטל פסק של בית די�,  אות� דעותמטע� זה סוברות

הוא . וסבר שאי� לחשוש לזילותא דבי דינא, רב נחמ� עצמו חלק על דעות אלה

כל זאת בניגוד לפסק . שיש להוציא את השדה מתחת ידיו של אותו אד�, פסק

  .שבו נת� לו רב נחמ� את השדה, הראשו�

  :אא סובר שקיימת הגבלה לדי� של זילותא דבי דינ"הריטב
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"ÔÈ˙ÚÓ˘ ‰ÏÂÎ· ˜ÙÒ‰ ÔÓ ‡È‰ ‰¯È˙Ò‰˘ ÈÙÏ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ÈÎ‰Ï ˘ÈÈÁ„ Ô‡ÓÂ , ÏÚ Ï·‡
ÔÈ˘ÈÈÁ ‡Ï ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ È‡„Â‰"  )·ËÈ¯"‡Ï ‡¯˙· ‡·· ‡ :„"‡˙ÂÏÈÊÏÂ ‰.(  

החשש לזילותא דבי דינא לא יעמוד במקו� שישנה הכרעה , א"על פי דברי הריטב

פ� חד משמעי להכרעה השונה המובילות באו, א� יובאו לפנינו ראיות חדשות. ודאית

לדעת כול� יש לעקור את הפסק המקורי ולהכריע , מזו שניתנה על ידי בית הדי�

. החשש לזילותא דבי דינא מתעורר רק במקו� שאי� בידינו הכרעה ודאית. מחדש

א� אי� אנו יודעי� בוודאות , הראיות החדשות גרמו לנו להסתפק ביחס לדי� הנכו�

החשש לזילותא דבי דינא גור� לנו להעמיד , במקרה כזה. טעהשהפסק המקורי היה מו

  .את הפסק המקורי על כנו ולא לבטלו

        יסוד די� זילותא דבי דינאיסוד די� זילותא דבי דינאיסוד די� זילותא דבי דינאיסוד די� זילותא דבי דינא

כיוו� אחד להסבר הדי� מציע . בגמרא לא מבואר מהו יסוד הדי� של זילותא דבי דינא

  :�"הרשב

"· ÏÚ ˙ÂÈ¯·‰ Â‚Ï‚ÏÈ ‡Ó˘"Ì‰ÈÈ„ ˙‡ ÔÈ¯˙ÂÒ˘ ÏÚ „ ,‡Â ‡ÎÂÁÏ ÈÓ„Â‡ÏÂÏËÈ"    
  )·˘¯"‡Ï ‡¯˙· ‡·· Ì :„"‡˙ÂÏÈÊÏ ‰.(  

, א� בית הדי� יחזרו בה�. החשש לזילותא הוא חשש חיצוני בלבד, �"לדעת הרשב

דבר העלול לגרו� לזלזול , תפקודו של בית הדי� ייראה בעיני הבריות מגוח� ולא רציני

  .י מהותיואיננו מבטא יסוד משפט, די� זה נוגע לעניי� תדמיתי בלבד. בבית הדי�

עוסק .) פח(� במסכת יבמות "הראב. �"כיוו� אחר בהבנת הדי� משתמע מדברי הראב

במהל� דבריו הוא מקשר במפתיע בינו לבי� די� . באריכות בדי� של זילותא דבי דינא

ש� מדובר באד� ששלח גט ". ח בית די� יפהמה כֹ "–המופיע במסכת יבמות , נוס�

יש בכוחו , מדי� תורה. הגט לפני שהגיע ליד האישהא� ביטל את , לאשתו על ידי שליח

א� חכמי� . א� א� הגיע הגט לידה, והאישה איננה מגורשת, 1של הבעל לבטל את הגט

תוקפה של , לדעת רב� שמעו� ב� גמליאל. כדי למנוע תקלה, תיקנו שלא יבטל את הגט

  :לוא� א� כבר ביטל את הגט הוא איננו מבוט, תקנה זו הוא אפילו בדיעבד

"¯ÓÂ‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ Ô·¯ :Â‡˙ ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï ‡ÏÂ ÂÏË·Ï ‡Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ , ÁÎ ‰Ó ÔÎ Ì‡
‰ÙÈ ÔÈ„ ˙È·?"  )ˆ ˙ÂÓ·È.(:  

 

הא� הביטול הוא של הגט עצמו או של השליחות , לא נתייחס כא� לשאלה שבה עסקו הראשוני�  1

 .ה הת� בנוגע לגרסאות השונות בגמרא"ד:  עיי� תוספות גיטי� לב–בלבד 
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א� נאמר , לטענתו". מה כח בית די� יפה"ג מנמק את שיטתו על ידי העיקרו� "רשב

תקנת חכמי� האוסרת לבטל גט תיוותר ,  הגט מבוטל–שכאשר הבעל ביטל את הגט 

כדי להעניק עוצמה ותוק� לתקנה חייבי� לומר שג� בדיעבד הגט איננו . �חסרת תוק

  .בטל

זהו יסוד . איננו מבטא עניי� תדמיתי בלבד" א� כ� מה כח בית די� יפה"העיקרו� 

מה כח בית "� משווה בי� די� "הראב. הנוגע לתוק� תקנה של בית די�, משפטי מהותי

שג� די� זילותא , מהשוואה זו נית� ללמוד. לבי� הדי� של זילותא דבי דינא" די� יפה

כל עוד , פסק הנית� על ידי בית הדי� עומד בתוקפו: מבטא יסוד מהותי בדיני בית הדי�

  .לא הוכח בצורה חד משמעית שהוא פסק מוטעה

  :שתי דרכי� להבי� ממה נובע הדי� של זילותא דבי דינא, א� כ�, קיימות

  .ול של הציבור בבית הדי�חשש לזלז,  תדמיתי תדמיתי תדמיתי תדמיתיהדי� נובע מצור�. א

  .לא נית� לבטל פסק של בית די�,  משפטית מהותית משפטית מהותית משפטית מהותית משפטית מהותיתהדי� נובע מבעיה. ב

א� לא מבואר בשו� , הסברי� אלה מבארי� את מהות הדי� של זילותא דבי דינא

כמו כ� לא ברור הא� תוקפו של הדי� הוא מדאורייתא או . מקו� מהו מקור הדי�

הדי� , הממקדת את הדי� בעניי� התדמיתי, נהשלפי ההבנה הראשו, מסתבר. מדרבנ�

, לפי ההבנה השנייה הדי� נובע מיסוד משפטי מהותי, לעומת זאת. הוא די� דרבנ�

  .וייתכ� שמדובר בדי� דאורייתא

        שיטת רב נחמ�שיטת רב נחמ�שיטת רב נחמ�שיטת רב נחמ�

לאור זאת יש להבי� על מה חולק רב . ראינו את שתי ההבנות לדי� זילותא דבי דינא

  : באופ� כללי נית� להציע שני כיווני� בהסבר דעה זו.אשר אינו חושש לזילותא, נחמ�

  .אי� כא� כלל זילותא דבי דינא. א

  .ונית� לבטל את הפסק למרות הזילותא, יש כא� זילותא א� אי� חוששי� לה. ב

 בגלל שזילותא זו כלל איננה –אי� חוששי� לזילותא דבי דינא , לפי הכיוו� הראשו�

ת תו� התייחסות לשתי ההבנות בדי� זילותא דבי יש לבאר קביעה זא. קיימת במציאות

  .דינא

כדי . חשש לזלזול בבית הדי�, ההבנה הראשונה הייתה שהדי� נובע מעניי� תדמיתי

 נכונותו של בית –אדרבה . שביטול של פסק לא יגרו� לזלזול, לחלוק על כ� יש לומר
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הדבר ייחשב לו ו, הדי� להודות בטעותו ולחזור בו רק תעלה את קרנו בעיני הציבור

  .לשבח ולא לגנאי

יסוד , זילותא דבי דינא מושתת על יסוד משפטי מהותי, לפי ההבנה השנייה

שהבעיה בביטול , כדי לחלוק על כ� יש לומר. שאיננו מאפשר לבטל פסק של בית די�

כמו במקרה שהבעל , פסק של בית די� קיימת רק כאשר גור� אחר מנסה לבטל פסק זה

כאשר בית הדי� המבטל הוא אותו בית , לעומת זאת. לתקנת חכמי�מבטל גט בניגוד 

  .אי� בעיה לבטל פסק קיי�, הדי� אשר נת� את הפסיקה המקורית

הכיוו� השני הוא . ביארנו כיצד נית� לומר שהגור� של זילותא כלל איננו קיי�

השאיפה להוציא את האמת . א� אי� אנו חוששי� לה, שאמנ� יש כא� זילותא, לומר

ולכ� נית� לבטל פסק של , אור ולקיי� משפט צדק גוברת על החשש לזילותא דבי דינאל

  .בית די�

א "לדעת הריטב, כפי שראינו. א שהזכרנו לעיל"מצב דומה לזה קיי� בשיטת הריטב

א� ידוע בוודאות שהדי� שנפסק איננו נכו� . החשש לזילותא קיי� רק במצב של ספק

החשש , במקרה זה. למרות החשש לזילותא,  יש לבטל את הפסיקה המקורית–

  .א� החתירה למשפט צדק גוברת עליו, לזילותא עדיי� קיי�

        """"ושני� אומרי� לא מתושני� אומרי� לא מתושני� אומרי� לא מתושני� אומרי� לא מת, , , , שני� אומרי� מתשני� אומרי� מתשני� אומרי� מתשני� אומרי� מת""""

  :הגמרא מביאה ראיה לדעה החוששת לזילותא דבי דינא

"˙Ó ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ˘Â ˙Ó ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ˘ , ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ˘Â ‰˘¯‚˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ˘
 ‰˘¯‚˙–Ê È¯‰ ‡˘˙ ‡Ï Â , ˙‡˘ Ì‡Â–‡ˆ˙ ‡Ï .    

¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯· ÌÁÓ È·¯ :‡ˆ˙ .¯ ¯Ó‡ '¯· ÌÁÓ 'ÈÒÂÈ :‡ˆ˙ ¯ÓÂ‡ È‡ È˙ÓÈ‡ ? ÔÓÊ·
˙‡˘ ÍÎ ¯Á‡Â ÌÈ„Ú Â‡·˘ , ÌÈ„Ú Â‡· ÍÎ ¯Á‡Â ˙‡˘ Ï·‡–‡ˆ˙ ‡Ï "    

  )‡Ï ‡¯˙· ‡··.(:  

הגיעו שני עדי� והעידו על כ� , במקרה הראשו�. ברייתא זו עוסקת בשני מקרי�

. בית הדי� התירו לאישה להינשא על פי עדות זו. שהאישה התאלמנה או התגרשה

המכחישי� את העדי� , לפני שהספיקה האישה להינשא הגיעו עדי� נוספי�, אול�

. כעת בית הדי� צריכי� לחזור בה� מהפסק המקורי ולאסור את האישה. הראשוני�

חכמי� .  תצא– נישאת וא� א�, רבי מנח� ברבי יוסי סובר שאכ� האישה אסורה

 –וא� האישה תינשא , ולדעת� ההיתר המקורי של האישה לא מתבטל, חולקי� עליו

  .לא נוציא אותה מבעלה החדש
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. במקרה השני האישה הספיקה להינשא לפני שהגיעה הכת השנייה של העדי�

היא תיאל
 , א� בית הדי� יחזרו בה� מהפסק הראשו� ויאסרו את האישה, כעת

במקרה זה ג� רבי מנח� ברבי . אשר נישאה לו כבר ברשות בית די�אשר נישאה לו כבר ברשות בית די�אשר נישאה לו כבר ברשות בית די�אשר נישאה לו כבר ברשות בית די�עלה להתגרש מב

  .ולא מוציאי� אותה מבעלה, שמעמידי� את האישה על היתרה הראשו�, יוסי מודה

חשש זה הוא הסיבה . מהמקרה השני יש ראיה לכ� שחוששי� לזילותא דבי דינא

א� . ה לבעלהומעמידי� את האישה על היתר, לכ� שאי� מבטלי� את הפסק הראשו�

, בית הדי� אינ� חוזרי� בה� מפסיקת� הראשונה, לדעת חכמי�, ג� במקרה הראשו�

הא� ג� משיטת חכמי� במקרה הראשו� נית� להביא ראיה . ואינ� אוסרי� את האישה

  ?לכ� שחוששי� לזילותא דבי דינא

ג� במקרה הראשו� , סבר שאכ�.) יבמות פח(� "הראב. בשאלה זו נחלקו הראשוני�

הגור� של זילותא , �"לדעת הראב. יתר מבוסס על העיקרו� של זילותא דבי דינאהה

עצ� העובדה שנית� . קיי� אפילו א� עדיי� לא נעשה מעשה על סמ� פסיקת בית הדי�

  .מחשש לזילותא, פסק להיתר מונעת את האפשרות לבטל פסק זה

שי� שבמקרה הראשו� בברייתא אי� ראיה לכ� שחוש, ראשוני� אחרי� סברו

כאשר האישה הספיקה להינשא לפני שבאו , החשש לזילותא קיי� רק בסיפא. לזילותא

והוא מבאר מדוע ברישא אי� חשש , א"כ� סבר הרשב. העדי� האוסרי� אותה

  :לזילותא

" ˘ÓÓ ˙‡˘ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ„–ÏÏÎ ‡È„ È·„ ‡˙ÂÏÈÊ ‡ÎÈÏ  ,‰˘ÚÓ Â˘Ú ‡Ï ‡‰„ , Ï·‡
˙‡˘˘Î ,‰˘ÚÓ Â˘Ú˘ ,‡˙ÂÏÈÊ ‡ÎÈ‡"  )·˘¯"‡Ï ‡¯˙· ‡·· ‡ :„"˙‡˘ Ì‡Â ‰.(  

כל עוד לא , א סבר שכאשר מדובר בפסק של בית די� האמור להוביל למעשה"הרשב

חולק , כאמור, בנקודה זו.  אי� חשש לזילותא בביטול הפסק–נעשה אותו מעשה 

  .והוא סבור שיש חשש לזילותא א� א� לא נעשה מעשה, �"הראב

  :י ההבנות לדי� זילותא דבי דינאנית� לתלות את מחלוקת הראשוני� בשת

על פיו לא נית� לבטל פסק , יסוד משפטי מהותייסוד משפטי מהותייסוד משפטי מהותייסוד משפטי מהותישדי� זילותא נובע מ, � סבר"הראב

וג� אז , יסוד זה קיי� אפילו א� עדיי� לא נעשה מעשה על פי אותו פסק. של בית די�

  .הפסק חייב להישאר בתוק�

הדגש הוא לא על , �לכ. צור� תדמיתיצור� תדמיתיצור� תדמיתיצור� תדמיתיסבר שדי� זילותא נובע מ, לעומתו, א"הרשב

רק א� כבר נעשה מעשה על . אלא על מה שנעשה בפועל בעקבותיו, עצ� נתינת הפסק
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ביטול של פסק שעדיי� לא . יש חשש לזלזול מצד הציבור א� יבוטל הפסק, פי הפסק

  .לא יגרו� לזלזול, נעשה מעשה על פיו

א קיי� שהחשש לזילות, א"בדומה לרשב, סברו ג� ה�) ה אבל"ד: לא(התוספות 

ה� מבארי� את החילוק בי� הרישא והסיפא בצורה , אול�. רק בסיפא של הברייתא

ביטול הפסק של בית די� יאסור אותה . ברישא מדובר באישה שעדיי� לא נישאה. שונה

והיא אסורה על כל , מדובר על אישה שכבר נישאה, לעומת זאת, בסיפא. על כל העול�

על , בית הדי� יאסור אותה רק על אד� אחדביטול הפסק של . העול� חו
 מבעלה

כאשר ההשפעה של הביטול , החשש לזילותא קיי� רק בסיפא, לדעת התוספות. הבעל

  .ש� ביטול הפסק יגרו� לאיסור כללי ומקי� יותר, ולא ברישא, ממוקדת באד� אחד

שג� ה� הבינו את הדי� של זילותא דבי דינא , מחילוק זה של התוספות נראה

ביטול פסק כללי איננו . ולא מיסוד משפטי מהותי, יי� תדמיתי חיצוניכנובע מענ

כאשר , לעומת זאת. ואיננו מורגש בעיני הציבור, משפיע כרגע על המציאות בשטח

הדבר מורגש , בית הדי� מבטלי� פסק המשפיע על חייו הפרטיי� של אד� מסוי�

  .וכא� יש חשש לזילותא דבי דינא, בציבור

        ללללכה� שיצא עליו קוכה� שיצא עליו קוכה� שיצא עליו קוכה� שיצא עליו קו

  : הגמרא בהמש� הסוגיה מנסה ללמוד על די� זילותא דבי דינא ממקרה נוס�

"‡Â‰ Ô‰Î„ È‡‰„ ‰Â·‡· ‰ÈÏ ÔÈ˜ÊÁÓ„ ÔÂ‚Î,    
 ‡Â‰ ‰ˆÂÏÁ Ô·Â ‰˘Â¯‚ Ô·„ ‡Ï˜ ‰ÈÏÚ ˜ÙÂ–‰ÈÈ˙Á‡Â ,    

 ‡Â‰ Ô‰Î„ ¯Ó‡Â „Á‡ „Ú ‡˙‡Â–‰È˜ÈÒ‡Â ,    
 ‡Â‰ ‰ˆÂÏÁÂ ‰˘Â¯‚ Ô·„ È¯Ó‡Â È¯˙ È· Â˙‡Â–‰ÈÈ˙Á‡Â ,    

 ‡˙‡Â‡Â‰ Ô‰Î„ ¯Ó‡Â „Á‡ „Ú"  )·Ï ‡¯˙· ‡··.(.  

ל עברו "על הכה� הנ. אשר היה מוחזק לנו ככה� כשר, במוקד האירועי� נמצא כה�

  :שאירעו בשלבי�, מספר מהפכי�

  .על הכה� שהוא ב� גרושה או חלוצה) שמועה(= יצא קול –שלב ראשו� 

  .נפסל הכה� מכהונתו, בעקבות קול זה

  .ד על הכה� שהוא כשר בא עד אחד והעי–שלב שני 

  .חזרו בית הדי� והכשירו את הכה�, בעקבות עדות זו

  . באו שני עדי� והעידו על הכה� שהוא פסול–שלב שלישי 
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  .ולפסול את הכה�, עדות זו הובילה את בית הדי� לחזור בה� מפסיקת�

  . בא עד נוס� המכשיר את הכה�–שלב רביעי 

א� .  של זילותא הקיימת בוובבעיה, הדיו� בגמרא מתמקד בשלב האחרו�

הראשוני� העלו את השאלה של זילותא דבי דינא ביחס לשלב מוקד� יותר ברצ� 

הכשירו אותו בית הדי� , לאחר שהכה� נפסל מחמת הקול, בשלב השני. האירועי�

מבלי , כיצד ביטלו בית הדי� את פסיקת� הראשונה. בעקבות עדות של עד אחד

  ?2ינאלחשוש לבעיה של זילותא דבי ד

התוספות בתירוצ� הראשו� . הראשוני� הציעו מספר תירוצי� לשאלה זו

הכה� פסל את עצמו . שכלל לא היה פסק של בית די� אשר פסל את הכה�, מפרשי�

אי� כל בעיה של זילותא בכ� שבית , לכ�. לכהונה מיוזמתו בעקבות הקול שיצא עליו

  .הדי� שבי� ומכשירי� אותו על פי עדותו של העד

שאכ� היה פסק של בית די� שפסל את הכה� , ירוצ� השני סוברי� התוספותבת

  :אי� בעיה של זילותא בביטול פסק זה, א� על פי כ�. בעקבות הקול

"ÈÓ È‡ ,¯Ó‡˜ ‰¯ÂÓ‚ ‰„¯Â‰ ,·„ ‡˙ÂÏÈÊ ‡ÎÈÏÂ"˙Â„Ú È„È ÏÚ Â‰Â„È¯Â‰„ ‡ÎÈ‰ ‡Ï‡ „ ,
‡˙ÂÏÈÊ ‡ÎÈÏ ÏÂ˜‰ È„È ÏÚ˘ ‰„¯Â‰· Ï·‡"    

  )‡¯˙· ‡·· ˙ÂÙÒÂ˙·Ï  .„"‰ÈÏÚ ˜ÙÂ ‰.(  

, כאשר מדובר בפסק מעי� זה. בתורת ספק, הפסק על פי קול נחשב לפסק חלקי בלבד

  .ואי� בכ� זילותא דבי דינא, אי� בעיה לבטלו

התירו
 השני של התוספות מסתבר יותר על פי ההבנה שדי� זילותא נובע מיסוד 

 מלכתחילה פסק גמור פסק של בית די� נשאר בתוק� רק א� הוא היה. משפטי מהותי

קל יותר לשוב , כאשר פסולו של הכה� לא היה מבוסס על פסק ברור ומוחלט. ומוצק

לעומת . מבלי להיתקל בבעיה העקרונית של ביטול פסק של בית די�, ולהכשיר אותו

קשה יותר להבי� את תירו
 , א� נבי� את די� זילותא כנובע מעניי� תדמיתי, זאת

אי� הבדל בי� אד� שנפסל בתורת ודאי או בתורת , ציבורשהרי בעיני ה. התוספות

ובמציאות כזאת , הציבור רואה לנגד עיניו אד� שנפסל לכהונה ואחר כ� הוכשר. ספק

  .אמור להתקיי� החשש לזלזול בבית הדי�

 

שכ� פסולו של הכה� ש� היה מבוסס על עדות� של , שאלה זו איננה מתעוררת ביחס לשלב השלישי   2

 . שלא חוששי� לזילותא כנגד שני עדי�ובוודאי, שני עדי�
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. שבו פסלו את הכה� בעקבות הקול, התוספות בתירוציה� התמקדו בשלב הראשו�

, א� לדעתו הפתרו� נעו
 דווקא בשלב השני, השאלהא ג� הוא התייחס לאותה "הריטב

  :בהכשר הכה� על פי העד

"‡˙ÂÏÈÊ ‡ÎÈÏ ‡Î‰„ ,‡Ï˜Ó ÛÈ„Ú ¯˘Î Ô‰Î ‡Â‰˘ „ÈÚÓ˘ „Á‡ „Ú ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ ÔÂÈÎ ,
ÔÈ„ ˙È·· ˜ÊÁÂ‰ ÂÏÈÙ‡"  )·ËÈ¯"·Ï ‡¯˙· ‡·· ‡ .„"ÔÁÎ˘‡ ÈÎ‰ ‰.(  

. באופ� מיוחדהכשרו של הכה� על פי עד אחד הוא חזק ומשמעותי , א"לדעת הריטב

ואנו , הוא איננו עומד כנגד עדותו של העד, א� על פי שקיי� כא� חשש לזילותא, לכ�

  .מכריעי� שהכה� כשר מבלי להתחשב בחשש לזילותא

        קולקולקולקול

עד כה עסקנו בהיבטי� . במקרה של הכה� שיצא עליו קול מעורבי� מרכיבי� שוני�

� נקדיש את הדיבור לגור� חשוב מכא� ואיל. הנוגעי� לדי� זילותא דבי דינא במקרה זה

  . קול–נוס� המעורב באותו המקרה 

בשלב . הכה� נפסל מחמת קול שיצא עליו שהוא ב� גרושה או חלוצה, כפי שראינו

והכשירו את , בית הדי� קיבלו את דברי העד. הגיע עד אחד והעיד שהכה� כשר, השני

 העד גובר – בי� שניה� ובהתנגשות, שעד אחד עדי� מקול, מכא� נראה לכאורה. הכה�

  .על הקול

קול עדי� מעד ֶש, בניגוד למה שנראה מהגמרא, התוספות טועני�, אלא שבמפתיע

  :אחד

" ÏÂ˜‰ ÔÓ ÚÂ¯‚ „Ú‰ È¯‰˘Ì‡‰˜ÊÁ‰ ‡Ï  ,ÏÒÂÙ ÂÈ‡ „Ú‰Â ÏÒÂÙ ÏÂ˜‰ È¯‰˘"    
  )·Ï ‡¯˙· ‡·· ˙ÂÙÒÂ˙ .„"¯Ó‡‰Â ‰.(  

. � לפסול אד� על פי קולנית, לעומת זאת. 3עד אחד איננו מספיק כדי לפסול אד�

  .מכא� מוכיחי� התוספות שעוצמתו של הקול גדולה יותר מזו של עד אחד

הקול אמור לגבור על , שבהתנגשות בי� עד אחד לקול, התוספות מסיקי� מכא�

א� התוספות מפרשי� שהעד כא� איננו , אמנ� בסוגייתנו העד גובר על הקול. העד

הצירו� של העד . ש לכה� זה ג� חזקת כשרותי, בנוס� לעד. ניצב לבדו מול הקול

  .ולכ� הכשירו את הכה�, והחזקה מתגבר על הקול

 

  .85' עמ', מעלי� לכהונה על פי עד אחד'בטע� הדבר עיי� להל� בשיעור בעניי�    3
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הנתו� היחידי שמופיע בסוגיה הוא . בסוגיה לא מפורש שיש לכה� חזקת כשרות

, שחזקה זו של האב מועילה ג� לבנו, התוספות מניחי�. שאביו היה מוחזק ככה� כשר

  .על סמ� חזקתו של האב, ונית� לומר שג� לב� יש חזקת כשרות

. שחזקת האב מועילה לב�, הנחה זו של התוספות מבוססת על שיטת� הכללית

י ש� "רש). ה מאי חזית"ד. סו(בתוספות במסכת קידושי� , בי� השאר, שיטה זו מבוארת

, ולדעתו חזקת האב אינה מועילה לב�, אינו סובר כדעת התוספות) ה סמו� אהני"ד(

י צרי� "לפי שיטת רש. י� לא ד� באופ� ישיר במעמדו של האבלפחות במקרה שבית הד

ללא סיוע של ,  העד האחד גובר–שבהתנגשות בי� עד אחד לקול , לומר בסוגייתנו

שכ� נית� לפסול על פי , התוספות הוכיחו שהקול הוא העדי�, א� כפי שראינו. 4חזקה

  ?י"כיצד יש ליישב את הדברי� לשיטת רש. קול ולא על פי עד אחד

לבי� מציאות של , נראה שיש לחלק בי� מצב שבו כל אחד מהגורמי� ניצב לעצמו

העובדה שלקול בפני עצמו יש השפעה חזקה יותר מאשר . התנגשות בי� שני הגורמי�

  .עדיי� איננה מוכיחה שהקול יגבר על העד בהתנגשות ביניה�, לעד אחד

לומדת מהפסוקי� :) י(הגמרא ש� . נמחיש עיקרו� זה על פי סוגיה במסכת חולי�

מתלבטת הגמרא בשאלה מהו המקור לדי� .) יא(בשלב הבא . שנית� ללכת אחר חזקה

, כידוע.  מקשי� על דברי הגמרא בשלב זה)ה מנא הא מילתא"ד(התוספות ש� . רוב

מכא� נית� לכאורה . ' רוב עדי�–רוב וחזקה 'בהתנגשות בי� רוב וחזקה מקובל ש

ואי� צור� במקור , כל שכ� שנית� ללכת אחר הרוב, קהשא� הולכי� אחר חז, להסיק

א� לאחר שלמדנו את די� , מדוע א� כ� הגמרא מחפשת מקור לדי� רוב. נפרד לכ�

  ?חזקה

שאלה אחת . יש להבחי� בי� שתי שאלות נפרדות: התשובה לשאלה זו היא פשוטה

יה היא מה שאלה שני. הא� הגורמי� של רוב וחזקה קיימי� ונית� לסמו� עליה�, היא

ג� . שתי השאלות האלה אינ� בהכרח תלויות זו בזו. קורה בהתנגשות בי� רוב וחזקה

א� לאחר שלמדנו שהדי� . עדיי� יש להתלבט הא� קיי� די� רוב, א� ידוע לנו די� חזקה

בעוד . ייתכ� שאופי די� זה שונה מאופיה של החזקה, קיי� ונית� לסמו� על הרוב

או לכל , רוב מעניק ודאות לגבי המציאות, צבי� של ספקשחזקה היא כלי להכרעה במ

 

, לחלופי� נית� להסביר שמדובר במקרה שבית הדי� דנו באופ� ישיר במעמדו של האב והכשירו אותו   4

  . את הב� על סמ� חזקת האבי יודה שנית� להכשיר"ואז ג� רש
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במקו� של התנגשות יגבר הרוב על , לכ�. הפחות יש בו נימה של בירור עובדתי

  .אשר איננה אלא הכרעה פורמאלית ללא בירור, החזקה

עדותו של עד אחד היא ברורה . י בסוגייתנו"בדומה לכ� נית� לישב את שיטת רש

, ק לנו מידע עמו� ומעורפלֵ<הקול מַס. ת את דבריו של היחידא� היא מייצג, ומוצקה

אלא , א� הקול איננו נאמר בש� היחיד. המבוסס על שמועות ולא על ידיעה מוצקת

. ייתכ� שזהו הטע� לכ� שנית� לפסול על פי קול ולא עד פי עד אחד. הוא דבר הרבי�

לו שמועה הנאמרת בש� ואי, עד אחד לא יועיל כלל, במקו� שבו יש צור� בשני עדי�

, כאשר העד מתנגש ע� הקול, אול�. שניי� גורמת לנו לחשוש ולפסול את האד�

העובדה שהוא מוסר עדות ברורה מתגברת ומאפילה על הקול . דווקא העד הוא שגובר

מבלי להזדקק , כ� נית� להבי� מדוע בסוגייתנו העד מתגבר על הקול. העמו� והמעורפל

  .תוספותלחזקה שעליה התבססו ה

        אופי ההכרעה על פי העדאופי ההכרעה על פי העדאופי ההכרעה על פי העדאופי ההכרעה על פי העד

נית� להציע . נקודה משמעותית נוספת בדיוננו היא אופי ההכרעה על פי העד האחד

  :כא� שני כיווני�

והגור� היחיד הנותר שנית� להכריע על פיו הוא , העד מוחק לחלוטי� את הקול. א

  .דבריו של העד

י� הא� להכריע על פי העד ויש ספק מסו, ג� לאחר בואו של העד הקול עדיי� קיי�. ב

א� אי� זו , שעוצמתו גדולה יותר, בסופו של דבר ההכרעה נקבעת על פי העד. או הקול

  .הכרעה מתו� ודאות מוחלטת

א� נסבור שהעד מוחק . שאלה זו מתקשרת לדיוננו לעיל בעניי� זילותא דבי דינא

הבי� מדוע קל יותר ל, לחלוטי� את הקול וההכרעה היא הכרעה ודאית על פי העד

א� נסבור שההכרעה כא� באה מתו� , אול�. כשבא עד אחד אי� חוששי� לזילותא

נית� , אמנ� ג� לפי הבנה זו. יש מקו� רב יותר לחשוש לזילותא דבי דינא, ספק מסוי�

החשש לזילותא קיי� רק במצב של ספק גמור ללא . עדיי� לומר שלא חוששי� לזילותא

א� שהכרעה זו איננה נובעת מוודאות , ת העדאצלנו ישנה הכרעה לטוב. הכרעה

  .מוחלטת
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        עוצמת הקולעוצמת הקולעוצמת הקולעוצמת הקול

קול 'ישנו קול המכונה . בגמרא במסכת גיטי� מבואר שקיימות רמות שונות של קול

. קיימי� קולות מבוססי� יותר, לעומתו. קול הנובע משמועה רחוקה ועמומה', הברה

  :הגמרא מתארת קול מסוג זה

"ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ :Â˜ ÂÚÓ˘˘ ‡Ï‰¯·‰ Ï , ˙ÂÚˆÂÓ ˙ÂËÓÂ ˙Â˜ÏÂ„ ˙Â¯ ÂÈ‰È˘ È„Î ‡Ï‡
 ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÔÈ‡ˆÂÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ È·Â'ÌÂÈ‰ ˙˘„˜˙Ó ˙ÈÂÏÙ'"  )ËÙ ÔÈËÈ‚.(.  

יש לחשוש ולאסור את , כעי� זה המתואר בגמרא, רק כאשר מדובר בקול מבוסס

  : נית� להעלות שתי הבנות בנוגע לחשש לקול כזה. האישה

ישנה אומדנא שה� , ל"א� העדי� ראו את כל הפרטי� הנ –קול כזה נחשב כעדות . א

  .לפי הבנה זו יהיה צור� בקול של שני עדי�. ראו ג� את הקידושי� עצמ�

ואנו אוסרי� את האישה רק מחמת החשש , הקול איננו נחשב כעדות על הקידושי�. ב

  .ייתכ� שנוכל להסתפק בקול של עד אחד, לפי הבנה זו. הנוצר בעקבות הקול

� הגמרא ש� מחלק רב אשי בי� קול שהוחזק בבית די� לקול שלא הוחזק בהמש

  :בבית די�

"È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ : ‡È„ È·· ˜ÊÁ˙È‡ ‡Ï„ ‡Ï˜ ÏÎ–‡Â‰ ‡Ï˜ Â‡Ï "  )ËÙ ÔÈËÈ‚.(:  

י מפרש זאת על פי "רש. שכל קול שלא הוחזק בבית די� איננו קול, רב אשי קובע

תפקיד� של בית הדי� . ול הברההדורשת שהקול יהיה קול מבוסס ולא ק, הגמרא לעיל

  .ולא בקול הנובע משמועה עמומה, הוא לוודא שאכ� מדובר בקול מסוג זה

. בסוגייתנו במסכת בבא בתרא יצא קול על הכה� שהוא ב� גרושה או ב� חלוצה

 –לא נית� לתאר תרחיש דומה לזה שמתואר בגמרא במסכת גיטי� , בקול מסוג זה

 א� עדיי� יש מקו� לדרוש שהקול יהיה קול שהוחזק ".נרות דולקות ומטות מוצעות"

  .כדי לוודא שמדובר בקול מבוסס ומוצק ולא בקול הברה, בבית די�

שהפסק , הזכרנו לעיל את פירוש� של התוספות? באיזה סוג קול מדובר בסוגייתנו

. בתורת ספק, היה פסק חלקי בלבד, של בית הדי� שפסלו את הכה� על פי הקול

  :שלפי פירוש זה יש לומר שמדובר בקול שלא הוחזק בבית די�, א טוע�"הריטב
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"˙ÂÙÒÂ˙· Â˘¯ÈÙ ÔÎÂ ,‰Â‰ ÔÈ„ ˙È·· ˜ÊÁ˙‡ ‡Ï„ ‡Ï˜„ .‰ÈÈ˙Á‡„ ‡‰Â , ‰„¯Â‰ Â‡Ï
‰¯ÂÓ‚ ,‡Â‰ ‡Ï˜ Â‡Ï ‡È„ È·· ˜ÊÁ˙‡ ‡Ï„ ‡Ï˜ ÏÎ ‡‰„"    

  )·ËÈ¯"ÂÎ ˙Â·Â˙Î ‡ .„"‰ÈÏÚ ˜ÙÂ ‰.(  

גלל שמדובר בקול שלא הוחזק בבית שהעד האחד התגבר על הקול רק ב, נית� להבי�

 מאז� הכוחות בינו לבי� העד היה –אילו היה מדובר בקול שהוחזק בבית די� . די�

  .ולא היינו סומכי� על העד כנגד הקול, משתנה

שעד אחד מתגבר על קול אפילו כאשר מדובר בקול שהוחזק , לחלופי� נית� לומר

כאשר . ול שהוחזק לקול שלא הוחזקאלא שיש הבדל באופי ההכרעה בי� ק. בבית די�

ומתקבלת הכרעה , הוא מוחק את הקול לחלוטי�, העד עומד מול קול שלא הוחזק

 הוא –כאשר העד ניצב מול קול שהוחזק בבית די� , לעומת זאת. ודאית על פי העד

  .א� ההכרעה היא מתו� ספק מסוי�, אמנ� מתגבר על הקול

 לזילותא דבי דינא כשהכשירו את הכה� נית� לבאר מדוע לא חששו, לפי הבנה זו

ההכרעה על פי העד הייתה באה מתו� , אילו היה מדובר בקול שהוחזק. על פי העד

ולא נית� , השיקול של זילותא דבי דינא הוא משמעותי, במקו� של הכרעה כזו. הספק

, אצלנו מדובר הרי בקול שלא הוחזק, אול�. לבטל את הפסק המקורי שפסל את הכה�

הכרעה כזו מתגברת על החשש . רה כזה ההכרעה על פי העד האחד היא ודאיתובמק

  .ולכ� נית� היה להכשיר את הכה�, לזילותא


