
 

55  


        נאמנות על בדיקת חמ
נאמנות על בדיקת חמ
נאמנות על בדיקת חמ
נאמנות על בדיקת חמ
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ה ה ה ה """"� ד� ד� ד� ד""""רמברמברמברמב, , , , ה ברי ליה ברי ליה ברי ליה ברי לי""""תוספות דתוספות דתוספות דתוספות ד, , , ,  משנה וגמרא משנה וגמרא משנה וגמרא משנה וגמרא....פחפחפחפח����::::יבמות פזיבמות פזיבמות פזיבמות פז; ; ; ; ה עד אחדה עד אחדה עד אחדה עד אחד""""ותוספות דותוספות דותוספות דותוספות ד
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        ....ק בק בק בק ב""""נתיבות ש� סנתיבות ש� סנתיבות ש� סנתיבות ש� ס; ; ; ; ק דק דק דק ד""""ח סח סח סח ס""""קצות לקצות לקצות לקצות ל

        ....ובמלחמות ש�ובמלחמות ש�ובמלחמות ש�ובמלחמות ש�..." ..." ..." ..." והיכא דראהוהיכא דראהוהיכא דראהוהיכא דראה: ": ": ": "� חולי� ג� חולי� ג� חולי� ג� חולי� ג"""" רי רי רי רי––––חובת בירור חובת בירור חובת בירור חובת בירור ) ) ) ) גגגג((((

"ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÏÚ ÌÈ�Ó‡� ÏÎ‰ ,ÌÈ˘� ÂÏÈÙ‡ ,È„·Ú ÂÏÈÙ‡Ì ,ÌÈ�Ë˜ ÂÏÈÙ‡"  )„ ÌÈÁÒÙ.(.  

. העוסקת בנאמנות� של פסולי עדות על בדיקת החמ
 וביעורו, הגמרא מביאה ברייתא

ד בניס� ה� בחזקת "הא� סת� בתי� ביו� י: הברייתא מובאת אגב דיו� בשאלה אחרת

דהיינו שנשי� , הגמרא מתלבטת הא� לקרוא את הברייתא כפשוטה. בדוקי� או לא

ובאמת אנו , או שמא ה� אינ� נאמני�; אמני� על בדיקת חמ
עבדי� וקטני� נ

מסקנת הגמרא היא שה� אכ� . סומכי� על כ� שסת� בתי� ה� בחזקת בדוקי�

  :א� נאמנות זו מוענקת לה� רק משו� שבדיקת חמ
 היא מדרבנ�, נאמני�

"‡Â‰ Ô�·¯„Ó ıÓÁ ˙˜È„·„ ÔÂÈÎ ,‰ÈÏ È‚Ò ‡ÓÏÚ· ÏÂËÈ·· ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó„ , Ô�·¯ Â‰Â�ÓÈ‰
·Ô�·¯„"  )„ ÌÈÁÒÙ.(:  

 לא היינו מאמיני� –שאילו בדיקת חמ
 הייתה מדאורייתא , מדברי הגמרא נית� לדייק

. ד(המאירי על אתר אכ� מביא דעה הסוברת כ� להלכה . לפסולי העדות שיעידו עליה

וסברו שפסולי עדות , רוב הראשוני� חלקו על דעה זו, אול�). ה ולפי דרכ� למדת"ד

בדברינו להל� ננסה לרדת לשורשה של מחלוקת . 1רי� דאורייתאנאמני� ג� באיסו

  .הראשוני� הזו

  

אול� בבדיקת חמ
 , מבארי� שבאופ� עקרוני נשי� נאמנות בדאורייתא) ה הימנוהו רבנ�"ד: ד(התוספות   1

להל� נעסוק בהרחבה בדברי . אי אפשר לקבל את דבריה� כיוו� שה� עצלניות ואינ� בודקות כראוי

, ביחס לקטני�פירש שהנאמנות מדרבנ� נצרכה רק ) ה הימנוהו רבנ�"ד: ד(רבנו דוד . התוספות האלה

  .ואילו נשי� ועבדי� הוזכרו כא� אגב שגרת הלשו�



  במסכת פסחי�ל "שיעורי הרא   56

 

        נאמנות עד אחד באיסורי�נאמנות עד אחד באיסורי�נאמנות עד אחד באיסורי�נאמנות עד אחד באיסורי�

הקובע שעד אחד נאמ� , הגמרא במספר מקומות מזכירה את הדי� המפורס�

א� , עוסקת הגמרא בחיפוש אחר המקור לדי� זה.) פח�:פז(במסכת יבמות . 2באיסורי�

.  הראשוני� העלו הצעות שונות בנוגע למקור הדי�.אינה מגיעה למסקנה חד משמעית

  :הצעה אחת מעלי� התוספות בתחילת מסכת גיטי�

"‡Â"ÔÈ¯ÂÒÈ‡· ÔÓ‡� „Á‡ „Ú„ ÔÏ ‡�ÓÂ ˙ ?‰„�Ó Ô�ÈÙÏÈ„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ , ¯È„Ó‰ ˜¯Ù· Ô�È˘¯„„
'‰Ï ‰¯ÙÒÂ '–‰ÓˆÚÏ "  )· ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ˙ :„" „Á‡ „Ú ‰]ÔÂ˘‡¯‰.([  

הנאמנת לספור לעצמה , אחד באיסורי� מנידההתוספות מביאי� ראיה לנאמנות עד 

י ש� מבאר בצורה שונה מניי� "רש. ולהודיע בסיומ� שהיא טהורה, שבעה ימי� נקיי�

  :לנו שעד אחד נאמ� באיסורי�

" ÏÚÂ ‰ËÈÁ˘‰ ÏÚÂ ‰ÓÂ¯˙ ˙˘¯Ù‰ ÏÚ Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ‰¯Â˙ ‰�ÈÓ‡‰ È¯‰˘
·ÏÁ‰Â „È‚‰ ¯Â˜È�"  )˘¯"· ÔÈËÈ‚ È :„"„Á‡ „Ú ‰.(  

כל אד� בישראל אוכל : אלא מהמציאות בשטח, י אינו מוכיח את הדי� מפסוק"רש

וא� כ� מ� הסת� התורה מאפשרת לו לסמו� על חברו בנוגע , מפע� לפע� אצל חברו

י בא רק "או שרש, י זהו מקור הדי�"לא לגמרי ברור הא� לדעת רש. לכשרות המאכל

  . בדבריוואילו המקור אינו מבואר, להוכיח את קיומו של הדי�

לא יקו� עד אחד באיש לכל "מקור שונה בוקע ועולה מדרשת הספרי על הפסוק 

  ):טו, ט"דברי� י" (� ולכל חטאת2ָע

"»ÚÏ…ÂÌ˜ Â�È‡ Ô ,‰‡È˘‰Ï ‰˘‡· ‡Â‰ Ì˜"  )‰Ó ‰˜ÒÙ ÌÈËÙÂ˘ ˙˘¯Ù ÌÈ¯·„ È¯ÙÒ.(  

דהיינו להעיד שמת בעלה והיא , שעד אחד נאמ� לעדות אישה, הספרי למד מהפסוק

אלא אפשר ללמוד , ייתכ� שכוונת הספרי לאו דווקא לעדות אישה.  להינשאמותרת

  .3וכל שכ� לעדות אישה, מהפסוק שעד אחד נאמ� לכל האיסורי�

המקורות השוני� שראינו מלמדי� אולי על הבנות שונות בנוגע לאופי הנאמנות 

די� נאמנותו של העד נלמדת מפרשה העוסקת בע, לפי הספרי. של עד אחד באיסורי�

  

  : .וחולי� י: עיי� גיטי� ב  2

צרי� ". להעלות לכהונה ולהוריד מ� הכהונה"המציי� שעד אחד אינו ק� , עיי� בתחילת דברי הספרי ש�  3

 שהמצב כא� כמו כ� ייתכ�. עיו� הא� העלאה לכהונה כלולה בשאר איסורי� או שיוחסי� ה� תחו� נפרד

 .שונה כיוו� שאיתחזק איסורא
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שבה� יש צור� בעדות של שני , הכתוב בא לומר שבניגוד לעונשי�. 4ובהלכות עדות

ג� דבריו של עד אחד , מסתבר שלפי כיוו� זה. באיסורי� די בעדות של עד אחד, עדי�

והחידוש , עד אחד באיסורי� הוא עד לכל דיניו. עדותעדותעדותעדותבאיסורי� נתפסי� בגדר של 

  .ת� להסתפק באחדהוא רק שאי� צור� בשני עדי� אלא ני

. העלו מקורות אחרי� לנאמנותו של עד אחד באיסורי�, י"ואולי ג� רש, התוספות

אי� קשר ברור בי� הנאמנות של עד אחד לבי� עדות� של שני עדי� , לפי שיטת�

 המעניק מקור נאמנות עצמאימקור נאמנות עצמאימקור נאמנות עצמאימקור נאמנות עצמאיי ותוספות קיי� "מסתבר שלדעת רש. בתחומי� אחרי�

  .כלל אינו נחשב לעדוהוא , נאמנות לעד אחד באיסורי�

העדי� העידו על יינו , לדוגמה. האחרוני� נחלקו הא� קיימת הזמה בעדי איסורי�

הא� ה� חייבי� לשל� . הוזמו העדי�, לאחר זמ�. של אד� שנתנס� ונאסר בהנאה

' נתיבות'ה). ק ד"ח ס"ל(סבר שיש הזמה במקרה כזה ' קצות'ה? לבעלי� את דמי היי�

מסתבר שמחלוקת זו תלויה ). ק ב"ש� ס(מה בעדי איסורי� וסבר שאי� הז, חלק עליו

או שיש לו מקור , הא� עד אחד באיסורי� הוא עד לכל דבר, בהבנות השונות שראינו

  .5נפרד

לפי ההבנה . ג� מחלוקת הראשוני� בסוגייתנו עשויה להיות תלויה בחקירה זו

עבדי� ,  נשי�.יהיה צור� בעד כשר דווקא, שעד אחד באיסורי� הוא עד לכל דבר

לפי ההבנה שהנאמנות של עד אחד באיסורי� . וקטני� יהיו כשרי� רק לדיני� דרבנ�

אי� כל קושי להבי� שפסולי עדות יהיו נאמני� באיסורי� , נובעת ממקור נפרד

  .6כפי שסברו רוב הראשוני�, מדאורייתא

  

אבל ק� הוא , לכל עו� ולכל חטאת הוא דאינו ק�"היא , על פי הבבלי, הדרשה המקובלת לפסוק זה  4

הנאמנות של עד אחד לחייב . בש� רבי יוסי, והיא מופיעה ג� בהמש� הספרי ש�, .)שבועות מ" (לשבועה

שא� נלמד מפסוק זה , מכא� מסתבר). ג"ה ה"עדות פ' הל(� "כפי שפוסק הרמב, שבועה היא מדי� עדות

 . ג� הוא יקבל מעמד של עד לכל דבר–כפי שלומד הספרי , ג� את נאמנותו של עד אחד באיסורי�
אלא היא משקפת מחלוקת יסודית בהגדרת , אנו מניחי� כי מחלוקת זו איננה נקודתית לעניי� הזמה  5

ועדות , "זמ� לעשות לאחיו"עניי� הזמה צרי� להתקיי� לחלופי� נית� להסביר של. עדות באיסורי�

במפורש דוחה הבנה ' קצות'ה, אול�. א� א� היא מוגדרת כעדות, באיסורי� איננה נחשבת עדות באחיו

ולא רק עד ,  עדי� המעידי� באיסורי�שנישנישנישניהיא במקרה של ' נתיבות'וה' קצות'יש לציי� שמחלוקת ה. זו

  .אחד

. נאמ� באיסורי�, בדר� כלל ג� מי שפסול לעדות. וגי� שוני� של פסולי עדותנית� להציע חילוק בי� ס  6

א� שמדובר ,  הוא לא יהיה נאמ� ג� באיסורי�– כגו� גזל� –א� הפסול הוא משו� חשש לשקר , אול�

  .כא� על מקור נאמנות עצמאי ולא על עדות
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        שני מסלולי� בעדי איסורי�שני מסלולי� בעדי איסורי�שני מסלולי� בעדי איסורי�שני מסלולי� בעדי איסורי�

הקשה ' נתיבות'ה. ה בעדי איסורי�האחרוני� נחלקו הא� קיימת הזמ, כפי שראינו

והרי ה� , כיצד אפשר לומר שיש הזמה בעדי איסורי�: 'קצות'קושיה חזקה על שיטת ה

  !כלל אינ� צריכי� להעיד בבית די�

במקרה . יודה שאי אפשר להזי� עדי� שלא העידו בבית די�' קצות'שג� ה, מסתבר

 להודות שאי� לה� די� של ייאל
' קצות'ה, שהעדי� מעידי� מחו
 לכותלי בית הדי�

המחלוקת תהיה רק במקרה שה� . אלא נאמנות� נובעת ממקור נאמנות עצמאי, עדי�

א� כאשר , אמנ� קיי� מסלול של נאמנות ללא עדות', קצות'לדעת ה. מעידי� בבית די�

הנפקא . 7וחלי� עליה� כל דיני עדות,  דבריה� נתפסי� בעדות–ה� מעידי� בבית די� 

לאור דברינו . תהיה בעניי� האפשרות להזימ�' קצות' המסלולי� בשיטת המינה בי� שני

ואילו , מחו
 לבית די� נקבל ג� פסולי עדות: לעיל אפשר להציע נפקא מינה נוספת

  .בבית די� יהיה צור� בעדי� כשרי�

התוספות . קיימות אפשרויות אחרות לחלק בי� מסלולי� שוני� בעדי איסורי�

עד אחד נאמ� באיסורי� רק , לדעת�. די� עד אחד באיסורי�במסכת קידושי� עסקו ב

  :ולא לאסור, להתיר

"¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆÂ , ÔÈ˙ÎÂ„ ÏÎ· ¯Ó‡„ ‡‰„'ÔÈ¯ÂÒÈ‡· ÔÓ‡� „Á‡ „Ú '¯È˙‰Ï ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰ , ÔÂ‚Î
'˙¯˜Â�Ó ÂÊ ¯˘· ' Â‡'ÔÓÂ˘ Ï˘ ÂÊ ‰ÎÈ˙Á ,'ÔÓ‡� Â�È‡ ¯·„‰ ¯ÂÒ‡Ï Ï·‡"     

  )‰Ò ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"ÍÈ˙Â¯‰Ë Â‡ÓË� ‰.(  

 באישבאישבאישבאישלא יקו� עד אחד "שהיסוד לחילוק התוספות הוא בלשו� הפסוק , נית� להסביר

עד אחד אינו יכול להעיד כאשר העדות היא , לדעת התוספות. "� ולכל חטאת2לכל ָע

 הוא גור� בכ� –כאשר אד� מעיד על דבר שנאסר . ומכוונת כלפי האיש עצמו, "באיש"

כאשר הוא . ולכ� עד אחד אינו נאמ�, אישעדות כזו נחשבת לעדות ב. הפסד לבעלי�

  

שא� , ההלכה קובעת). ט" רוצח פ'הל(� בעניי� עגלה ערופה "מודל דומה לזה אפשר למצוא בפסקי הרמב  7

וג� , לש� כ� אי� צור� דווקא בעדי� כשרי�.  לא עורפי� את העגלה–בא עד אחד שראה את ההורג 

כאשר הגיע עד אחד . קיימי� דיני� מסוימי� החלי� רק על עדי� כשרי�, אול�. נשי� כשרות לעדות זו

די� זה נאמר . הכחישו בשלב מאוחר יותרועד אחר לא יהיה נאמ� ל,  אנו אומרי� שהוא נחשב כשניי�–

א� , אפשר להסביר שאמנ� אי� צור� בעדי� כשרי� לעגלה ערופה. ולא בנשי�, דווקא בעדי� כשרי�

כגו� הנאמנות , וחלי� עליה� כל דיני עדות,  דבריה� נתפסי� בעדות–במקרה שהעדי� ה� כשרי� 

  .כשניי�
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אלא זוהי עדות , העדות אינה נחשבת לעדות באיש, לעומת זאת, מעיד על היתר

  .8ג� עד אחד יהיה נאמ�, במקרה כזה. ניטרלית על מציאות בשטח

ויהיה , בעדות על איסור כלל לא נאמר הדי� של נאמנות עד אחד, לפי התוספות

הדי� של עד אחד , לפי הצעתנו. ע חילוק שונה בי� המקרי�נית� להצי. צור� בשני עדי�

. אופי הדי� הוא שונה בשני המקרי�, אול�. באיסורי� נאמר ה� באיסור וה� בהיתר

בעדות . יש צור� בעד ממש, כיוו� שהעדות מכוונת כלפי האיש עצמו, בעדות לאיסור

אי� , י שהיאשאינה מכוונת כלפי האיש אלא כלפי המציאות העובדתית כפ, להיתר

  .ולאד� יש מקור נאמנות עצמאי, צור� בעד

ד בהשגותיו על "הראב. חילוק אחר אפשר למצוא בדברי הראשוני� בסוגייתנו

  :לפי הבנתו, � מבאר את די� הגמרא ביחס לנאמנות נשי� באיסורי�"הרי

"‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‡¯ÂÒÈ‡ ˜ÊÁ˙�˘ ÌÂ˜Ó· Ô˙Â„Ú ÏÚ ÌÈÎÓÂÒ ÔÈ‡ È‡„Â ˙Â„Ú È·‚ , È·‚Ï Ï·‡
ÚÈ·Ô�·¯„· Ô�·¯ Â‰�È�Ó‰ ¯Â"  )·‡¯‰ ˙Â‚˘‰"‡ ÌÈÁÒÙ „ :È¯‰ ÈÙ„·"Û.(  

, אול�. ומפורש בסוגיה, החילוק בי� איסורי� דאורייתא לאיסורי� דרבנ� הוא פשוט

נשי� אינ� כשרות לעדות באיסורי� דאורייתא רק : ד עולה חילוק נוס�"מדברי הראב

  .ה נאמנות ג� בדאורייתא ה� תהיינ–א� האיסור לא הוחזק . 9כאשר הוחזק האיסור

ד מחלק בי� שני מסלולי� שוני� של "שהראב, על פי דברינו לעיל אפשר להסביר

אשר במסגרתו אפשר לקבל ג� פסולי , קיי� מקור נאמנות עצמאי. נאמנות באיסורי�

כאשר הוחזק האיסור . מקור זה מועיל רק במקו� שבו לא הוחזק האיסור, אול�. עדות

כא� לא נוכל להאמי� . שבו עד אחד נאמ� מדי� עדות, לול שנייש צור� להזדקק למס

  .ויש צור� בעדי� כשרי� דווקא, לנשי�

        עדות על עצמו ועל אחרי�עדות על עצמו ועל אחרי�עדות על עצמו ועל אחרי�עדות על עצמו ועל אחרי�

לא . עבדי� וקטני� מעידי� על בדיקת חמ
, הברייתא עוסקת במקרה שבו נשי�

או שה� מעידי� , הא� ה� מעידי� שה� עצמ� בדקו: מבואר בברייתא מיהו הבודק

  :מדברי הגמרא בהמש� הסוגיה עולה שה� מעידי� על עצמ�. אחר שבדקעל אד� 

"Ô�È˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰Â ?˜„· ‡Ï„ ÔÏ ˜ÊÁÂÓ„ ,È�‰ È¯Ó‡˜Â :'‰È�È˜„·'"  )„ ÌÈÁÒÙ.(:  

  

  .88' עמ,  בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא בבא בתרא––––ל ל ל ל """"שיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראעיי� עוד ב  8

כשיטת חכמי ספרד , ד כשרי� ג� כשאתחזק איסורא"אשר לדעת הראב, זאת בשונה מעדי� כשרי�  9

 . עיי� להל� בשיעור זה–. בסוגיה ביבמות פח
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כ� עולה לכאורה ? הא� ייתכ� שהדי� יהיה שונה כאשר ה� מעידי� על אד� אחר

  :הנסמכי� על הירושלמי בסוגייתנו, מדברי התוספות

"Ó ÈÂ‰ È‡Â‰Ï Ô�È�ÓÈ‰Ó ‡Ï ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ,ÏÂ„‚ ˜Â„˜„ ÍÈ¯ˆÂ ‡˙¯È˙È ‡Á¯ÈË ‡ÎÈ‡„ ÌÂ˘Ó ,
 ˘¯ÙÓ˘ ÈÓÏ˘Â¯È· ÁÎÂÓ„Î'Ô‰ ˙ÂÈ�ÏˆÚ ÌÈ˘�˘ È�ÙÓ'"    

  )„ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"Ô�·¯ Â‰Â�ÓÈ‰ ‰.(  

שהסיבה לכ� שלא מקבלי� את עדות� של נשי� כלל אינה נובעת , לפי התוספות נראה

ואפשר לקבל את דבריה� ללא , שי� נאמנות לחלוטי�נ, במסגרת דיני עדות. מדיני עדות

 אנו חוששי� –כיוו� שהנשי� עצמ� ה� שבדקו : הבעיה נעוצה בטיב הבדיקה. עוררי�

שאילו , מכא� נראה. מחמת הטרחה המרובה הכרוכה בבדיקה זו, שה� לא בדקו כראוי

ית  נית� היה לסמו� עליה� ולקבוע שהב–הנשי� היו מעידות על אד� אחד שבדק 

  .בדוק

כדי . ונית� לפרש את דבריה� בצורה שונה, פירוש זה בדברי התוספות אינו הכרחי

עוסקת בדי� .) פח�:פז(הגמרא במסכת יבמות . יש להקדי� הקדמה קצרה, לבאר זאת

בי� השאר מעלה הגמרא את האפשרות לחלק בי� מקרה . של עד אחד באיסורי�

הראשוני� נחלקו בשאלה הא� . רשהוחזק האיסור לבי� מקרה שלא הוחזק האיסו

וג� להלכה עד , התוספות סברו שהחילוק קיי�. חילוק זה קיי� ג� במסקנת הסוגיה

חכמי ספרד חלקו על ). ה ברי לי"ש� ד(אחד נאמ� רק כשלא אתחזק איסורא 

� "עיי� רמב(וסברו שלהלכה עד אחד נאמ� באיסורי� ג� כשאתחזק איסורא , התוספות

  ).ה ולעני� פסק הלכה"א ד"בורש, ה מי דמי"ש� ד

 הוא –מבואר בסוגיה שא� בידו של העד לתק� את האיסור , ג� לשיטת התוספות

אד� נאמ� להעיד על הטבל שלו שהוא , כ� למשל. נאמ� אפילו כשאתחזק איסורא

שהרי , ג� בסוגייתנו מדובר במצב של אתחזק איסורא. כיוו� שבידו לתקנו, מתוק�


התוספות מפרשי� שהנאמנות של העד על בדיקת ,  ואכ�.הבית הוחזק באיסור חמ

  .חמ
 נובעת מכ� שבידו לבדוק את הבית

התוספות כותבי� , כאמור. לאור זאת נית� להציע פירוש שונה לסברת התוספות

ייתכ� שקביעה . שנשי� אינ� נאמנות על בדיקת חמ
 כיוו� שהיא כרוכה בטרחה מרובה

כיוו� שבדיקת הבית דורשת מה� לטרוח ": וביד"זו באה להפקיע מהנשי� את די� 

עובדה זו שומטת את הקרקע . היא נחשבת כדבר שאינו ביד�, ולהתאמ
 יותר מהרגיל

אפילו לא על , וממילא ה� לא תהיינה נאמנות כלל, מתחת למקור הנאמנות של הנשי�

  .אחרי�
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 ייתכ� שהדבר? האמנ� אפשר לומר שדבר הכרו� בטרחה מרובה אינו נחשב בידו

ובי� נאמנות רגילה של עד אחד " בידו"תלוי בהבנות שונות בנוגע ליחס שבי� די� 

המפרט מספר דוגמאות , י במסכת גיטי�"ציטטנו לעיל את דברי רש. באיסורי�

. בי� השאר הוא מזכיר ש� הפרשת תרומה ושחיטה. לנאמנות של עד אחד באיסורי�

  :י בעניי� זה"התוספות תוקפי� את דברי רש

"‰ ‡ÏÂ‰ËÈÁ˘Â ‰ÓÂ¯˙ ˙˘¯Ù‰ ¯ÈÎÊ‰Ï ÂÏ ‰È ,‡¯ÂÒÈ‡ ˜ÊÁ˙È‡„ ·‚ ÏÚ Û‡ ÔÓ‡� Â‰�‰·„ ,
Ì�˜˙Ï Â„È·„ ÌÂ˘Ó"  )· ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ˙ :„" „Á‡ „Ú ‰]ÔÂ˘‡¯‰.([  

, י הבי�"רש". בידו"ייתכ� שמחלוקת הראשוני� הזו נובעת מהבנות שונות ביחס לדי� 

מקור הנאמנות של , בסיסיבאופ� . ודי� עד אחד באיסורי� קשורי� זה בזה" בידו"שדי� 

אלא שבמקרה . הוא אותו המקור המעניק נאמנות לכל עד באיסורי�, "בידו"העד מדי� 

העובדה . הנאמנות הרגילה של עד אחד באיסורי� לא מספיקה, שהוחזק האיסור

ומאפשרת לו להתגבר על מכשול , שבידו לתק� את האיסור מגבירה את כוחו של העד

יכולי� להוות דוגמה לדי� , כגו� הפרשת תרומה ושחיטה, "בידו"ג� מקרי� של , לכ�. זה

  .הכללי של עד אחד באיסורי�

מחדש מקור " בידו"די� . סברו שאי� קשר בי� שני הדיני�, לעומת זאת, התוספות

משו� כ� ה� אינ� . ואינו תלוי בדי� הכללי של עד אחד באיסורי�, נאמנות עצמאי

  .י"מקבלי� את הדוגמאות של רש

. יל העלינו את השאלה הא� טרחה מרובה יכולה להחשיב דבר כאינו בידולע

לפי . התשובה לכ� עשויה להיות תלויה בהבנות השונות של הראשוני� ביחס לדי� זה

הנאמנות במקרה זה אינה נובעת ממעמדו . הוא מקור נאמנות עצמאי" בידו", התוספות

נוכל , לפי הבנה זו. את האיסוראלא א� ורק מהיכולת שלו לתק� , של העד כאד� נאמ�

א� הוא צרי� לטרוח . בהחלט לדרוש שהדבר יהיה בידו בפועל ובצורה נגישה

י הבי� "רש. והוא אינו נאמ�,  אי� הדבר נחשב בידו–ולהתאמ
 כדי לתק� את האיסור 

נצר� רק כדי " בידו. "הוא הדי� של עד אחד באיסורי�" בידו"שיסוד הנאמנות מדי� 

אולי נוכל להסתפק באפשרות התיאורטית , לפי הבנה זו. חו של העדלהגביר את כו

  .ג� א� בפועל הוא יימנע מכ� מחמת הטרחה והמאמ
, שלו לתק� את האיסור

אשר התבססה על גרסת הגמרא כפי שהיא , עד כה עסקנו בשיטת התוספות

שתהיה עדיפות לנשי� המעידות על , בשיטת התוספות עלתה האפשרות. לפנינו

ד הייתה גרסה שונה "לראב.  שבדקו על פני נשי� המעידות שה� עצמ� בדקואחרי�

הבעיה בנאמנות נשי� מתעוררת רק כאשר ה� מעידות על , לפי גרסתו. בסוגייתנו



  במסכת פסחי�ל "שיעורי הרא   62

 

.  נית� לקבל את דבריה� אפילו בדאורייתא–א� ה� מעידות על עצמ� שבדקו . אחרי�

  :כ� הוא מפרש את טע� הדבר

"‡˙ÏÈÓ„ ‡ÓÚËÂ ,¯·Á ÏÎ‰„Ì‰· ÌÈ˜ÒÂÚ Ì‰˘ ÔÂÈÎÓ ˙ÂˆÓ‰ Ïˆ‡ ÌÈ ...ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ ,
ÌÈÚÏÂ˙· Â˜ÊÁÂ‰˘ ˙Â˜¯È·Â ¯˘·‰ ¯Â˜È�· Â˙˘‡ ÏÚ ÍÓÂÒ Ì„‡ ÍÈ‡?"    

  )·‡¯‰ ˙Â‚˘‰"‡ ÌÈÁÒÙ „ :È¯‰ ÈÙ„·"Û.(  

, מסתבר. אפשר לסמו� על נשי� כיוו� שהכל חברי� אצל מצוות, ד"לדעת הראב

ד נית� לסמו� על " לפי הראב.ד כלל לא התכוו� לחדש מקור נאמנות נוס�"שהראב

הקובעת שבדר� כלל אנשי� , אלא מכוח חזקה כללית, הנשי� לא מחמת דבריה�

חזקה זו מתייחסת באופ� כללי לדרכי ההתנהגות של . מקיימי� את המצוות כראוי

, ולהניח שה� אכ� בדקו את הבית, אפשר להחיל אותה ג� ביחס לפסולי עדות. אנשי�

במקרה כזה אי� אנו סומכי� על . יכולי� להתקבל כעדותאפילו א� דבריה� אינ� 

  .אלא המציאות עצמה מלמדת אותנו שהבית בדוק, ההיגד שלה�

        חזקתו בדוקחזקתו בדוקחזקתו בדוקחזקתו בדוק

נושא הדיו� בגמרא הוא השאלה הא� סת� בתי� ביו� , כפי שאמרנו בתחילת השיעור

ת� הגמרא מביאה את די� הברייתא בעניי� נאמנו. ד בניס� ה� בחזקת בדוקי� או לא"י


או שבאמת אי� אנו , ומתלבטת הא� ה� אכ� נאמני�, של פסולי עדות על בדיקת חמ

  .סומכי� עליה� אלא על החזקה

במקרי� רבי� מופיע המונח . יש להבהיר לאיזה סוג של חזקה מתכוונת הגמרא

העמדת המצב הקוד� על כנו מתו� , קוו�במשמעות של שמירה על סטטוס" חזקה"

המונח . לא על חזקה כזו מדובר בסוגייתנו. יי� ג� כעתהנחה שהוא ממשי� להתק

או ביחס לדרכי ההתנהגות של , אצלנו פירושו הנחה מסוימת ביחס למציאות" חזקה"

אצלנו ההנחה היא שרוב בני האד� מקיימי� את ההלכה ובודקי� את . בני האד�

  .דוקד הבית כבר ב"ולכ� אפשר לסמו� על הרוב ולהניח שביו� י, ד"החמ
 בליל י

? מה פשר ההכרעה הזו, ד בניס�"א� נכריע שסת� בתי� אינ� בחזקת בדוקי� בי

ואי� לנו , ד"נית� להבי� שמבחינה מציאותית באמת אי� רוב של אנשי� הבודקי� בליל י

א� ההלכה מורה לאד� שלא , שאמנ� הרוב קיי�, לחלופי� אפשר לפרש. על מה לסמו�

,  כ� אמנ� משתמע קצת מלשו� הגמרא.לסמו� על הרוב הזה אלא לבדוק בעצמו

, מניסוח זה נראה שאנו מטריחי� את האד�". ?לאטרוחי להאי מאי: "השואלת

  .ודורשי� ממנו לעשות מעבר לחובה הבסיסית המוטלת עליו
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. ד בעניי� ספקות בבדיקת חמ
"בסיס אפשרי להסבר זה נמצא בשיטת הראב

כיוו� שבדיקת חמ
 נתקנה , מ
ד סבר שיש להחמיר במקרי� של ספק בבדיקת ח"הראב

ד ג� במקרי� שבה� קיימת "נית� אולי לייש� את שיטת הראב. 10מתחילתה על הספק

ג� א� קיימת חזקה או רוב שאפשר לסמו� . ולא רק במצבי� של ספק שקול, חזקה

ולכ� חובת הבדיקה קיימת ,  ייתכ� שבאופ� בסיסי המצב עדיי� מוגדר כספק–עליה� 

  .וננסה להציע חילוק בי� סוגי� שוני� של רוב, ר לעניי� זהלהל� נחזו. ג� כא�

        חובת בירור אחרי הכרעה הלכתיתחובת בירור אחרי הכרעה הלכתיתחובת בירור אחרי הכרעה הלכתיתחובת בירור אחרי הכרעה הלכתית

כגו� על , כאשר קיימת הכרעה הלכתית לקולא: סוגייתנו מתקשרת לשאלה כללית יותר

 הא� מותר לאד� לסמו� על הכרעה זו ללא –חזקה או גורמי בירור אחרי� , סמ� רוב

שאלה זו עולה לדיו� בראשית הסוגיה ? ק ולברר יותראו שמוטל עליו לבדו, עוררי�

תוהה , מייד כאשר נשאלת השאלה הא� סת� בתי� ה� בחזקת בדוקי� או לא. אצלנו

  :הגמרא מהי החשיבות של חקירה זו

"‰�ÈÓ ‡˜Ù� È‡ÓÏ ?‰ÈÏÈÈ˘ÈÏ !‰ÈÏÂÈ˘Ï„ È‡‰Ï ‰È˙ÈÏ„"  )„ ÌÈÁÒÙ.(.  

האד� נדרש שלא לסמו� על , ג� א� נכריע שיש חזקה שהבית בדוק, לפי דברי הגמרא

המקרה שבו אפשר לסמו� על החזקה הוא . חזקה זו אלא לשאול ולברר אצל בעל הבית

  .כיוו� שהוא אינו נמצא בסביבה, רק כאשר אי אפשר לשאול את בעל הבית

עסקנו לעיל בברייתא . התוספות בסוגייתנו מיישמי� עיקרו� זה לעניי� נוס�

הגמרא מציעה , כפי שראינו. עיד על בדיקת חמ
הקובעת שפסולי עדות כשרי� לה

: התוספות שואלי�. לפרש שבאמת אי� אנו סומכי� על העדי� האלה אלא על החזקה

? ומדוע ה� הוזכרו בברייתא, מהו הצור� באמירה של פסולי העדות, לפי פירוש זה

 האד� –א� כיוו� שבעל הבית נמצא בעיר , שאמנ� יש לנו חזקה, התוספות עוני�

אמנ� אינ� , לפי הבנת הגמרא בשלב זה, פסולי העדות. רש לשאול ולברר אצלונד


דבריה� מהווי� . א� נית� לסמו� עליה� כתוספת בירור, כשרי� להעיד על בדיקת חמ

  ).ה לאו משו�"ד: תוספות ד(תחלי� לבירור אצל בעל הבית עצמו 

ג� ממנה ש,  קישרו את דברי הגמרא אצלנו לסוגיה אחרת11הראשוני� על אתר

רוב מצויי� אצל "קובעת ש.) יב(הגמרא בפרק הראשו� במסכת חולי� . עולה עיקרו� זה

  

עוד בעניי� זה עיי� להל� בשיעור . דוד' ה ודעת הרב רבי אברה� בר"ד: דבריו הובאו בחידושי רבנו דוד ט  10


  .269' עמ, בעניי� ספקות בבדיקת חמ

  .ה מאי נפקא ל� מינה"ד. עיי� למשל רבנו דוד ד  11
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 אפשר לסמו� על הרוב ולהניח –א� נמצאה בהמה שחוטה ".  מומחי� ה�–שחיטה 

כיוו� שאנשי� העוסקי� בשחיטה ה� ברוב המקרי� מומחי� , שהשוחט היה מומחה

  :ל אותוא� מגבי, � מביא די� זה להלכה"הרי. לכ�

"‡ÓÏÚÏ ‰ÈÏ ÏÊ‡Â ËÁ˘˘ „Á‡ ‰‡¯„ ‡ÎÈ‰Â , ¯ÈÓ‚ ‡Ï È‡ ¯ÈÓ‚ È‡ Ú„È ‡ÏÂ– ‰˙Â‡ 
˙¯˙ÂÓ ‰ËÈÁ˘ ,Ô‰ ÔÈÁÓÂÓ ‰ËÈÁ˘ Ïˆ‡ ÔÈÈÂˆÓ ·Â¯„"  )È¯"‚ ÔÈÏÂÁ Û.(:  

ואי� דר� לדעת הא� הוא , � כותב שמותר לסמו� על הרוב במקרה שהשוחט הל�"הרי

,  אי� לסמו� על הרוב–א לפנינו שא� השוחט נמצ, נית� לדייק מכא�. מומחה או לא

  .אלא יש לברר ולבדוק הא� הוא מומחה

ההבנה הפשוטה היא שאנו מתמודדי� . נית� להציע שתי דרכי� להבנת הדי� הזה

, אול�. וגורמי ההכרעה השוני� מסייעי� לנו להכריע את הספק, ע� מצב של ספק

ש להוסי� ולברר האד� נדר, כיוו� שגורמי ההכרעה אינ� מספקי� ודאות מוחלטת

  .כמיטב יכולתו

 המצב כלל לא מוגדר –שבמקרה שקיימת אפשרות לברר , לחלופי� אפשר להבי�

ולא , ההלכה מכירה במציאות של ספק רק כאשר האד� עשה כמיטב יכולתו. כספק

המוגדר כספק מבחינה , רק במצב כזה. הצליח להגיע בכוחות עצמו להכרעה ברורה

א� קיימת עדיי� . סתמ� על גורמי בירור כגו� רוב וחזקהמאפשרת ההלכה לה, הלכתית

ואי אפשר להסתמ� על גורמי הבירור ,  אי� זה נחשב כספק–דר� לבדוק ולברר 

  .12א� קשה יותר ליישבה במסגרת הסוגיות השונות, הבנה זו קוסמת מסברה. השוני�

 הא�;  מהו מקור הדי�–ראשית . מספר שאלות בנוגע לדי� זה נותרו פתוחות

 מהי ההגדרה המדויקת של –שנית ? או חומרא בעלמא, דרבנ�, מדובר בדי� דאורייתא

או שקיי� גבול , הא� האד� מחויב לטרוח ולברר עד קצה יכולתו; מצב שאפשר לבררו

, הפוסקי� עסקו בהיבטי� שוני� של שאלות אלו? למאמ
 שהוא נדרש להשקיע בכ�

לתלות זאת בהבנות השונות שראינו נית� אולי . א� קשה לתת לה� מענה חד משמעי

יהיה צור� בבירור זמי� , כדי לומר שספק שאפשר לבררו כלל לא מוגדר כספק: לעיל

  

שספק ערלה , :)לח(על פי הגמרא במסכת קידושי� , פוסק) א"י הי"פ(� בהלכות מאכלות אסורות "הרמב  12

בהמש� ההלכה מבואר מהו המקרה המוגדר כספק . באר
 אסור ובחו
 לאר
 מותר מהלכה למשה מסיני

.  לוקח מה�–או ירק יוצא מ� הכר� , ובחוצה לאר
 אפילו ראה הענבי� יוצאות מכר� ערלה: " זהלעניי�

נראה מכא� שכל מצב שבו אי� ודאות ". או לוקט הירק בידו, והוא שלא יראה אותו בוצר מ� הערלה

, הזאת בניגוד להבנה שהצענו למעל. אפילו א� קיימת דר� פשוטה לבירור הספק, מוחלטת מוגדר כספק

, ברור שדי� ערלה בחו
 לאר
 הוא די� חריג, אול�. שלפיה מצב שאפשר לבררו כלל אינו מוגדר כספק

  .שקיימת הגדרה שונה לספק בעניי� ערלה, וייתכ� שזהו גו� החידוש של ההלכה למשה מסיני
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נוכל לדרוש , א� אנו מכירי� בכ� שהמצב מוגדר כספק, לעומת זאת. ונגיש במיוחד

  .מהאד� להוסי� ולברר ג� כאשר הדבר כרו� בטרחה מרובה יותר

נבהיר . הא� קיי� הבדל בי� גורמי בירור שוני�, יאשאלה נוספת העומדת לדיו� ה

כאשר הכרענו את הספק על פי . את השאלה על ידי התייחסות לשני מקרי� קיצוניי�

. ושני העדי� מהווי� בירור מקסימאלי, נראה פשוט שאי� צור� בבירור נוס�, שני עדי�

דאורייתא � שמ"ג� א� נניח שאנו מקבלי� את שיטתו המפורסמת של הרמב, מאיד�

ויהיה עלינו , מסתבר שלא נוכל לסמו� על כ� בעיניי� עצומות, 13נית� להקל בספקות

מהו א� כ� המצב בנוגע לגורמי הבירור האחרי� . להוסי� ולברר כמידת האפשר

  '?עד אחד וכדו, חזקה, רוב, ספיקא�כגו� ספק, הנמצאי� בתוו�

� חילק בי� סוגי� "בהרמ. הראשוני� בסוגיה במסכת חולי� התייחסו לשאלה זו

ויש מיעוט מצוי , הצור� לברר קיי� רק כאשר הרוב הוא קט�, לדעתו. שוני� של רוב

  :כנגדו

"ÂÈÏÚ „ÂÓÚÏ ¯˘Ù‡˘ ÔÓÊ ÏÎ ‰Ê ·Â¯· ‡ˆÂÈÎ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡˘ , ÌÂ˜Ó ÏÎ· Â�ÈˆÓ ÔÎÂ
ÈÂˆÓ ÂËÂÚÈÓ˘ ·Â¯· ‰ÏÁ˙ÎÏ ÔÈ˘˘ÂÁ˘"  )·Ó¯"‚ ÔÈÏÂÁ ˙ÂÓÁÏÓ· Ô :È¯‰ ÈÙ„·"Û.(  

וכנגדו , כאשר הרוב הוא גדול. קיי� הבדל עקרוני בי� שני סוגי הרובש, יש להסביר

לאחר שהכרענו .  הוא מעניק לנו הכרעה ודאית של הספק–עומד מיעוט שאינו מצוי 

ברוב , לעומת זאת. ולכ� אי� צור� להוסי� ולברר,  כבר אי� לנו כל ספק–על פי הרוב 

 מותר לסמו� על הרוב ולנהוג . הרוב אינו מכריע את הספק–קט� ע� מיעוט מצוי 

א� קיימת , כיוו� שכ�. א� מבחינה עקרונית הספק עומד בעינו, למעשה על פיו

  .14ולא לסמו� על הרוב בלבד,  מוטל עלינו לעשות זאת–אפשרות לברר ולבדוק 

על פי עיקרו� זה נצטר� לבחו� ג� את שאר גורמי הבירור הקיימי� במסגרת 

 –המכריעי� את הספק ומעניקי� לנו ודאות , ור חזקי�א� מדובר בגורמי ביר. ההלכה

שאי� בכוח� , א� מדובר בגורמי בירור חלשי� יותר. לא יהיה צור� בבירור נוס�

  . חובת הבירור בעינה עומדת–להכריע את הספק באופ� ודאי 

שאפילו , הצענו לעיל לפרש. חילוק זה עשוי להיות משמעותי ג� במסגרת סוגייתנו

 עדיי� מוטלת על האד� החובה –ד בחזקת בדוקי� "� בתי� ביו� יא� נכריע שסת

. הסובר שבדיקת חמ
 נתקנה בעיקרה על הספק, ד"זאת על סמ� שיטת הראב. לבדוק

  

ינו ודבר, � מדרבנ� יש להחמיר בספקות דאורייתא"ג� לדעת הרמב, כמוב�. ב"ט הי"טומאת מת פ' הל  13

  .כא� נאמרו ברובד הדאורייתא בלבד

  .ט"ל' ד סי"ובבית יוס� יו, ש" עיי–ה פסח "ד. י חולי� יב"החילוק בי� סוגי הרוב מופיע ג� ברש  14



  במסכת פסחי�ל "שיעורי הרא   66

 

א� החזקה נחשבת . נוכל לחלק בי� סוגי� שוני� של רוב, לאור הדברי� שראינו כא�

, ד" לפי שיטת הראב,ייתכ� בהחלט.  המצב עדיי� מוגדר כספק–כרוב ע� מיעוט מצוי 

א� החזקה נחשבת כרוב ע� מיעוט , לעומת זאת. שחכמי� תיקנו בדיקה ג� במצב כזה

מסתבר שנוכל , במצב כזה.  הרוב מכריע את הספק ומעניק לנו ודאות–שאינו מצוי 

 .ולא יהיה צור� לבדוק את הבית, לסמו� על החזקה


