רציפות החזקה
הגמרא )כט (.מעלה לדיו את שאלת רציפות מעשה החזקה .במסגרת הסוגיה
משתזרי שני נושאי ,אשר יש לדו בכל אחד מה בנפרד:
א .דיני חזקה – הא יש צור במעשה חזקה רצו ,ומה איכות מעשה החזקה הנדרש.
ב .דיני עדות – הא יש צור בעדות מפורטת על כל תקופת החזקה ,או שנית
להסתפק בעדות חלקית.
נדו תחילה בדיני החזקה שבסוגיה.

דינו של רב הונא
נקודת המוצא של הסוגיה היא דינו של רב הונא:
"‡"˙ÂÙÂˆ¯ ÔÏÎ‡˘ ‡Â‰ – Â¯Ó‡˘ ÌÈ ˘ ˘Ï˘ :‡ Â‰ ·¯ ¯Ó

)··‡ ·˙¯‡ .(.ËÎ

רב הונא מחדש ,שיש צור בשלוש שני רצופות של אכילת פירות כדי ליצור חזקה.
א השני ה 'מפוזרות' ,כגו שאכל את פירות השדה בשני א' ,ג' וה' – אי לו
חזקה.
הגמרא בהמש מבארת ,שישנו מקרה בו ג לדעת רב הונא תיתכ חזקה שאיננה
רצופה:
)˘.(Ì

""È‚‡· È¯·ÂÓ„ È¯˙‡· ‡ Â‰ ·¯ È„ÂÓÂ

"אתרי דמוברי באגי" ה מקומות בה לא נוהגי לעבוד את השדות כל השני.
המנהג ש הוא לזרוע את השדה בשנה אחת ובשנה שלאחר מכ להוביר אותו ולא
לעבוד בו כלל ,וחוזר חלילה .במקו כזה מודה רב הונא שנית ליצור חזקה על ידי
אכילת פירות השדה במש שלוש שני ,א על פי ששני אלה אינ רצופות .כיוו שכ
הוא מנהג המקו ,ההפסקה בי השני של אכילת הפירות אינה פוגעת בקיומה של
החזקה.

שיטת הרשב" ורוב הראשוני
בראשוני קיימי שני פירושי לדינו של רב הונא .רוב הראשוני סוברי ,שבאתרא
דמוברי באגי שנות הבור אמנ אינ מונעות את היווצרות החזקה ,א ג אינ
25
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מצטרפות לתהלי החזקה .לדעת ראשוני אלה ,החזקה תיווצר רק לאחר שלוש שני
של אכילת פירות ,דהיינו – בתו השנה החמישית .כ למשל הבי הרשב":
"¯˙ÂÈ Â¯Ë˘ ¯ÂÓ˘Ï ÍÈ¯ˆÂ ,‰˜ÊÁ È ˘ ˘Ï˘ ÔÂ·˘ÁÏ ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ‰¯È·Â‰˘ ‰ ˘ Â‰ÈÓÂ...
)··‡ ·˙¯‡ .(‡¯˙‡· ‰"„ .ËÎ
"ÌÈ ˘ ˘Ï˘ ËÂ˜ÏÈ˘ „Ú ,ÌÈ ˘ ˘Ï˘Ó
העולה משיטת אות ראשוני הוא ,שיש להבחי בי שני דיוני נפרדי המתעוררי
בסוגיה:
הדיו הראשו נוגע לצור ברציפות של מעשה החזקה .לעניי זה מתייחסי דברי
רב הונא ,המחלק בי מקו שנוהגי להוביר את שדותיה למקו שאי נוהגי כ.
הדיו השני נוגע לתוכ החזקה ,כלומר – איזה מעשה נדרש כדי לקיי את החזקה.
במסגרת דיו זה מחדשי הראשוני ,ששנת בור – שבה אי המחזיק עובד בשדה כלל
– אינה יכולה להיחשב כשנת חזקה.
רב האי גאו בספר המקח והממכר )שער מ'( חילק ג הוא בי שני התחומי
האלו .בספרו הוא מפרט ענייני שוני הנוגעי לדי חזקת שלוש שני .בתו הדברי
הוא מונה כשני ענייני נפרדי את רציפות החזקה )"העני השני"( ואת הנוכחות של
המחזיק בנכס במש כל תקופת החזקה )"העני השלישי"(.

חזקה ללא מעשה חזקה
לפי הפירוש שראינו עד כה ,דינו של רב הונא עוסק במפורש רק בשאלת רציפות
החזקה .שאלת מעשה החזקה נותרה פתוחה לדיו בראשוני .הרשב" וראשוני
נוספי הניחו כדבר פשוט שלא תיתכ חזקה בשנות בור .אול ,קביעה זו איננה
מוכרחת מתו דברי הגמרא לפי פירוש .נית בהחלט לסבור ששנת בור עולה למניי
שנות החזקה ,והחזקה תתקיי בתו שלוש שני בלבד.
השאלה הא פרק זמ שבו המחזיק איננו שוהה בנכס יכול להצטר לתקופת
החזקה ,עולה במקרי נוספי בגמרא .הגמרא מקשה על רב הונא מהמקרה של חזקה
בבית ,ש ידוע לנו על מעשה החזקה רק בימי ולא בלילות:
""?ÈÚ„È ‡Ï ‡ÈÏÈÏ· ÈÚ„È ‡ÓÓÈ·„ ,ÌÈ˙· ‡‰Â

)··‡ ·˙¯‡ .(.ËÎ

רב הונא נזקק להתמודד ע הבעיה של חוסר הרציפות במעשה החזקה הקיימת
במקרה זה .א ג הדעה החולקת על רב הונא וסוברת שאי צור ברציפות ,תצטר
לענות על שאלה נוספת ,הנוגעת לתוכ החזקה :הא הלילות יוכלו להצטר לשלוש
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שנות החזקה ,או שיהיה צור בשש שני של ישיבה בבית? הרמב" על אתר )ד"ה
מודה( עוסק בשאלה זו ,ומציע את שתי האפשרויות כפירושי שוני לדברי הגמרא.
שאלה דומה עולה במקרה נוס בהמש הגמרא:
""‡„È·Ú ‡Ï ‡ÈÏÈÏÏ ‡„È·Ú ‡ÓÓÈÏ„ ,‡ÊÂÁÓ„ ‡˙Â Á· ‡ Â‰ ·¯ ‰„ÂÓÂ
)··‡ ·˙¯‡ .(:ËÎ
על פי דברי הגמרא ,רב הונא מודה שאי בעיה של חוסר רציפות א החזיק בחנויות
דמחוזא רק בימי .זאת ,בהתבסס על כ שאי דר להחזיק בה בלילות .הראשוני
נחלקו מה מש הזמ הנדרש לחזקה בחנויות אלה :הרמב" )הל' טוע ונטע פי"ב ה"ג(
ורבנו יונה )כט :ד"ה גירסת רבותינו( כתבו שדי בחזקה של שלוש שני .לעומת,
התוספות )כט :ד"ה ומודה רב הונא( והראב"ד בהשגותיו על הרמב" )ש( סוברי
שיש צור בשש שני של חזקה .לדעת ,הלילות לא מצטרפי למעשה החזקה ,א
שאינ פוגעי ברציפותה.
נראה שהרמב" ורבנו יונה ,המסתפקי בשלוש שנות חזקה ,משווי את אות
חנויות למקומות שאי אנו מצפי מאד שישהה בה בלילות ,כגו שדה ובית הבד.
התוספות והראב"ד ,לעומת ,סוברי שהחנויות שייכות באופ בסיסי לקטגוריה של
בתי ,כיוו שיש הנוהגי לגור בה ג בלילה .לכ  ,א המחזיק לא שהה בחנות
בלילות ,אי הלילות מצטרפי לתהלי החזקה .ע זאת ,כיוו שהמנהג המקובל הוא
לא לשהות ש בלילות ,אי ה פוגעי ברציפות החזקה ,והחזקה תתקיי בתו שש
שני.

שיטת העיטור
עד כה עסקנו בפירוש אחד לדברי רב הונא ,לפיו נושא הדיו בגמרא הוא רציפות
החזקה .אול ,קיי פירוש נוס בסוגיה ,לפיו מוקד הדיו הוא בעניי השני ,דהיינו
תוכ מעשה החזקה .זהו פירושו של בעל העיטור:
"˙È‡ È‡ ,È‚‡· È¯·ÂÓ ‡Ï„ ‡¯˙‡· ÂÏÈÙ‡„ ,È˙‡ ‰"‚‡ ÈËÂÚÓÏ Â‡Ï ‡ Â‰ ·¯„ ‡¯·˙ÒÓÂ
.‡Â‰ ‰˜ÊÁ – ...‰"‚‡ ‰ÏÎ‡„ È„‰Ò ‰ÈÏ
...‰ÈÈ ˘ ‰ÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙È˘ÈÏ˘Â ‰ Â˘‡¯ ‰ ˘ ÏÎ‡ Ì‡˘ ,‡˙‡ ˙Â˜ÒÂÙÓ ÈËÂÚÓÏ ‡ Â‰ ·¯Â
).(È"Ó¯ ˙¯Â„‰Ó· .·Ó '‰‡ÁÓ' ¯ÂËÈÚ‰
– ‡"‰˜ÊÁ ‰ È
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לדעת העיטור ,לא קיימת בסוגיה בעיה של רציפות במעשה החזקה .ג א שנות
החזקה היו מפוזרות – א' ,ג' וה' ,אי בכ כל פג ,ויש חזקה במקרה זה .דינו של רב
הונא מתייחס למקרה שבו מש החזקה היה שלוש שני בלבד .בשתיי מתוכ
התבצעה אכילת פירות ,ואילו השנה האמצעית הייתה שנת בור .רב הונא קובע שאי
זו חזקה ,ויש צור בשלוש שני של אכילת פירות דווקא.
דינו של רב הונא נוגע א כ לדיו השני ,דהיינו – תוכ מעשה החזקה .הוא מחדש
שלא נית לצר לשנות החזקה שנה שבה המחזיק לא נכח בפועל בנכס .לפי פירושו
של העיטור ,ג הדי המיוחד של אתרא דמוברי באגי נוגע לדיו זה :במקו שנוהגי
להוביר את השדות ,ג שנת בור יכולה להיחשב לשנה של חזקה .שנה זו ,יחד ע שתי
השני של אכילת פירות ,מצטרפות לחזקת שלוש שני.
קיימת א כ מחלוקת בי הראשוני הא תיתכ חזקה בשני שאינ רצופות:
רוב הראשוני סוברי שאי זו חזקה ,ואילו העיטור סובר שזוהי חזקה .העיטור מביא
ראיה לשיטתו מהגמרא בהמש הפרק .הגמרא ש עוסקת בצירו של שתי עדויות
שונות על מעשה החזקה:
"‡"‰˜ÊÁ ÂÊ È¯‰ – ÌÈ¯ÂÚ˘ ‰ÏÎ‡ ¯ÓÂ‡ „Á‡Â ,ÌÈËÁ ‰ÏÎ‡ ¯ÓÂ‡ „Á‡ :‰„Â‰È ·¯ ¯Ó
)··‡ ·˙¯‡ .(:Â
רב יהודה מתאר מקרה שבו עד אחד מעיד על אכילת חטי ,והשני מעיד על אכילת
שעורי .לדעת רב יהודה עדויות אלה יכולות להצטר לעדות על חזקה בשדה ,למרות
ההבדל בתוכ העדויות .רב נחמ מקשה על דבריו:
"„Á‡Â ,'˙È˘ÈÓÁÂ ˙È˘ÈÏ˘ ‰ Â˘‡¯ ‰ÏÎ‡' ¯ÓÂ‡ „Á‡ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ :ÔÓÁ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó
)˘.(Ì
‡"?‰˜ÊÁ ‡ÈÂ‰„ ÈÓ ÈÎ‰ – '˙È˘˘Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰È ˘ ‰ÏÎ‡' ¯ÓÂ
רב נחמ משווה את המקרה של רב יהודה למקרה נוס בו שני העדי מעידי על
מעשה חזקה שונה :האחד מעיד על חזקה בשני א' ,ג' וה' ,והשני על חזקה בשני ב',
ד' וו'.
גמרא זו קשה להבנה לשיטת רוב הראשוני .שהרי ,לפי פירוש בסוגייתנו החזקה
לא מתקיימת א שנות החזקה אינ רצופות .וא כ  ,אי כל בסיס להשוואה שעור
רב נחמ  :במקרה של רב יהודה כל אחד מהעדי מעיד על חזקה הכשרה מצד עצמה –
אכילת חיטי או אכילת שעורי .הבעיה ש היא רק בצירו העדויות .ואילו רב נחמ
מתאר מקרה שבו לפי דברי כל אחד מהעדי אי כא כלל חזקה ,כיוו שאיננה רצופה!
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מכא הסיק העיטור שאי פג בחזקה שאיננה רצופה ,כפי שראינו .לפי פירושו
נפתר הקושי בדברי הגמרא הנ"ל .ג במקרה של רב נחמ הבעיה היא רק בצירו
העדויות ,ואילו עצ קיומה של החזקה לא מוטל בספק ,על א שאינה רצופה.
שאר הראשוני נאלצי להעמיד את הגמרא באתרא דמוברי באגי ,ש ג ה
מודי שקיימת חזקה שאיננה רצופה )עיי למשל תוס' נו :ד"ה אלא מעתה(.
שאלת רציפות החזקה ,שבה אנו עוסקי כא  ,מתקשרת לדיוננו בשיעור הקוד
בעניי מעשה החזקה .באותו שיעור הצענו מודל לפיו החזקה משלבת בתוכה שני
מעשי ,ברמות שונות:
א .מעשה משמעותי חד פעמי ,שבא לצור ההשתלטות הראשונית על הנכס.
ב .מעשה מינימלי במש שארית התקופה של שלוש השני ,הנועד להעביר את הזמ
ולהעניק למחזיק הצדקה לכ שאיבד את שטרו.
בשיטת העיטור בסוגייתנו קיי מודל מעי זה .לדעתו ,באתרא דמוברי באגי
קיימת חזקה בשלוש שני א כאשר השנה האמצעית היא שנת בור .ייתכ בהחלט
שהעיטור מכיר במודל הנ"ל של שתי רמות במעשה החזקה .לכ הוא מסתפק בשתי
שני של אכילת פירות ,הבאות ליצור את עצ ההשתלטות .שנת הבור האמצעית
נדרשת רק כדי להעביר את הזמ ולהצדיק את היעדרות השטר.
אמנ ,הסבר זה היה יכול להוביל אותנו למסקנות מרחיקות לכת א יותר משיטת
העיטור .היינו יכולי לומר שחזקה כזו תועיל א במקו שלא נוהגי להוביר את
השדות .כמו כ היינו יכולי לוותר על הדרישה ששנת הבור תהיה השנה האמצעית
דווקא .אול ,העיטור עצמו ודאי לא סבר כ .ייתכ שלדעת העיטור שנת הבור צריכה
להיות דווקא במקו ובשנה שהדבר נהוג ,שכ א הוא חורג ממנהג המקו ואיננו
מתנהג כשאר בעלי השדות באזורו ,יש בכ ללמד שהוא אינו הבעלי על השדה.
במקרה כזה ,שנת הבור איננה עונה אפילו על הדרישה המינימלית כדי להצדיק את
היעדרות השטר ,ולכ אי לו חזקה כלל.

אופי הדי בחזקה שאיננה רצופה
בניגוד לשיטת העיטור ,לדעת רוב הראשוני שני מפוזרות אינ יכולות להוות חזקה.
כנימוק לדי זה רווח בדברי הראשוני הביטוי "דלא מחזיק כדמחזקי אינשי" .נית
להציע שתי דרכי שונות להבנת יסוד הדי :
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א .כאשר החזקה אינה רצופה יש פג בעצ מעשה החזקה.
ב .כאשר החזקה אינה רצופה יש למרא קמא הסבר לכ שלא מחה .חזקה כזו איננה
מעוררת אצל המרא קמא גירוי מספיק שיעורר אותו למחות .לכ  ,לא נית להתחשב
בשתיקתו .לפי הסבר זה ,עצ מעשה החזקה איננו פגו כלל ,והליקוי הוא רק ברמת
הגירוי.
כמוב  ,מסברה ייתכ ששתי האפשרויות יתקיימו ,כל אחת במקרה אחר .נית
להציע למשל ,שהפסקה של שנה שלמה תהווה ליקוי בעצ מעשה החזקה ,ואילו
חזקה המתקיימת כל הימי ונפסקת רק בלילות – אי בה ליקוי במעשה החזקה ,אלא
רק בגירוי שהחזקה יוצרת.
כפי שראינו לעיל ,לפי רב הונא חזקת הבתי צריכה להיות חזקה רצופה – בימי
ובלילות .הגמרא בהמש מביאה את דברי מר זוטרא בעניי זה:
"‡‡ÓÓÈ· È ˘ ˙Ï˙ ‰È· ¯„„ ‰ÈÏ È„Â‰Ò‡Ï È„‰Ò È¯˙ Â˙ÈÏ ¯Ó‡Â ÔÈÚË È‡Â :‡¯ËÂÊ ¯Ó ¯Ó
)··‡ ·˙¯‡ .(.ËÎ
"‰ ÚË ‰È˙ ÚË – ‡ÈÏÈÏ·Â
הראשוני מפרשי ,שג לדעת מר זוטרא יש צור שהחזקה תהיה בימי ובלילות.
חידושו של מר זוטרא הוא בהלכות עדות .הוא סובר ,שבדר כלל אי צור להביא
עדות מפורשת על כ שהחזקה אכ התבצעה בלילות ,ודי בעדות על כ שהחזיק
בימי .המצב שונה כאשר המרא קמא טוע שהמחזיק לא נכח בבית בלילות .במקרה
כזה המחזיק נדרש להביא עדות מפורשת ג על הלילות.
בפשט הגמרא נית להציע פירוש שונה .ייתכ שדברי מר זוטרא אינ מתייחסי
להלכות עדות ,אלא לעצ די החזקה .מר זוטרא מחדש ,שג א המחזיק לא היה
בבית בלילות – די בכ שהחזיק בימי כדי ליצור חזקה .רק א המרא קמא טוע
במפורש ,שחסרונה של החזקה בלילות הוא שגר לו לשתוק ולא למחות – נקבל את
טענתו ,ונדרוש מהמחזיק להביא ראיה ששהה בבית ג בלילות.
שני הפירושי לדברי מר זוטרא חלוקי בשאלה הא תיתכ חזקה בימי בלבד
ללא הלילות .נית לתלות את שני הפירושי אלה בשתי ההבנות באופי הליקוי בחזקה
שאינה רצופה .א העדר החזקה מהווה ליקוי בעצ מעשה החזקה ,ברור שלא תיתכ
כלל חזקה במקרה זה ,ג ללא טענה מצדו של המערער .הבנה זו תוביל אותנו לפירוש
הראשוני בסוגיה ,שאמנ הייתה חזקה בלילות ,והחיסרו הוא רק בעדות מפורשת
על חזקה זו.
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לעומת זאת ,א נבי שהליקוי בחזקה שאיננה רצופה הוא בכ שאי היא מהווה
גירוי מספיק ,נית בהחלט לקבל את הפירוש השני שהצענו .לפי פירוש זה מעשה
החזקה הוא טוב על א שלא הייתה חזקה בלילות ,והבעיה היא רק בכ שלא נוצר
גירוי מספיק .חידושו של מר זוטרא הוא בנושא הגירוי .בעיית גירוי קיימת רק כאשר
יש טענה מפורשת מצד המרא קמא ,הטוע שחסרונה של החזקה בלילות הוא אשר
גר לו שלא למחות.

חזקת מקומות בבית הכנסת
הצור בחזקה רצופה נזכר בדברי הראשוני ביחס למקרי נוספי .כמה מה העלו
את השאלה הא יש בעיה בכ שאד נעדר מדי פע מביתו ,או שחזקתו נשמרת כל
עוד הוא מתנהג באו ַרח סביר ומקובל .שאלה זו התעוררה בפני בעל העיטור בנוגע
לחזקה במקו ישיבה בבית הכנסת:1
"‡ˆÈ ‡ÏÂ ÌÈ ˘ ‰ÓÎ Â· ˜ÈÊÁ‰˘ Ì„‡· ,˙Ò Î‰ ˙È· Ï˘ ÌÂ˜Ó· ‰˘ÚÓ ‰È‰ Èƒ„È ÏÚÂ
È˙Â·¯ ÈÏÚ Â¯·ÁÂ .‰ ˘· ÌÈÓÚÙ ÂÏ˘ ‰Ù¯ÚÓÏ ‡ˆÈ ‰ ˘ ÏÎ„ Â¯Ó˘Â ÌÈ„Ú Â‡·Â ,Â˙˜ÊÁÓ
"‚‰ Ó‰ ÈÙÎ ...‡È‰ ‰˜ÊÁ„ Ô„‚ Î È˙Ò¯˙‰Â .Â‰ È ÔÈÙÂˆ¯ ‡Ï„ ,‰˜ÊÁ ‰ È‡ Â¯Ó‡Â
).(È"Ó¯ ˙¯Â„‰Ó· :‡Ó '‰‡ÁÓ' ¯ÂËÈÚ‰
הריטב"א עסק ג הוא בשאלה זו ,והוא מציג גישה קיצונית במיוחד בנוגע לחזקה
במקומות בבית הכנסת:
"˙Â˙ÈÚ ÏÎ· Ì‰· ·˘È ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ‰˜ÊÁ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ,˙Ò Î‰ ˙È·· ˙ÂÓÂ˜ÓÏ Ô‡ÎÓÂ
)¯.(‡ Â‰ ·¯ ‰„ÂÓÂ ‰"„ :ËÎ ‡¯˙· ‡·· ‡"·ËÈ
"‰ÏÈÙ˙‰
לדעת הריטב"א ,כל היעדרות מבית הכנסת פוגעת בחזקה .כדי ליצור חזקה יש צור
בישיבה רצופה במקו במש כל התפילות .שיטה זו נראית תמוהה ביותר ,שכ היא
שוללת כמעט לחלוטי את קיומה של החזקה באופ מעשי.
1

צרי עיו קצת בנוגע לדיו זה בראשוני .שהרי ,אד היושב במקו קבוע בבית הכנסת כלל איננו
טוע שקנה את המקו ,וא אכ חלי כא דיני חזקת ג' שני – יש כא חזקה שאי עמה טענה.
ההבנה הפשוטה היא שזכותו של אד לשבת במקומו בבית הכנסת מבוססת על תקנות בית הכנסת
או מנהג .אלא שא כ ,הדי כא אמור להיקבע לפי המנהג ,ואיננו תלוי בשאלת הרציפות של חזקת
ג' שני .הראשוני המצוטטי למעלה הניחו מסיבה כלשהי שדי חזקה על מקו בבית הכנסת תלוי
בחזקת ג' שני ,ולכ יש חשיבות לניתוח שיטת במסגרת שיעור זה.
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הריטב"א מתייחס בדבריו ג לשיטת העיטור .אול ,נראה שהוא הבי את שיטתו
בצורה שונה ממה שביארנו:
"‡Ï˘Â ,Ì˘ ÏÏÙ˙‰Ï Â˙ÎÏ· Ì˘ ·˘È˘ ÂÈ„ ÈÎ ·˙Î˘ ,¯ÂËÈÚ‰ ÏÚ· ·¯‰ È¯·„Î ‡Ï˘Â
)˘.(Ì
"Ì˘Ï ÍÏÂ‰ Â È‡˘Î Â· Ì„‡ ÌÂ˘ ·˘È
הריטב"א הבי בדעת העיטור ,שאי כל בעיה בהיעדרות של האד ממקומו בבית
הכנסת .חזקתו משתמרת אפילו בהיעדרות ממושכת ,ובתנאי שהוא יהיה היחיד שיושב
במקו זה ,כאשר מזדמ לו להגיע לש .הבנה זו מובילה אותו לדחות את דברי
העיטור .אול ,בהמש דבריו של העיטור מפורש שלא כהבנת הריטב"א .ג לדעת
העיטור ,מספר הפעמי שהוא זכאי להיעדר ממקומו מוגבל .ההיעדרות איננה פוגעת
בחזקה רק כאשר היא באה בנסיבות מוצדקות ,כדרכ של בני אד.2

עדות על מעשה החזקה
עד כה עסקנו ברציפות מעשה החזקה .כעת נעבור לעסוק במעשה חזקה רצי שיש
עליו עדות מקוטעת .הא נקבל עדי שהעידו על מעשה חזקה שהיה בימי בלבד,
ולא בלילות? כפי שראינו לעיל ,מר זוטרא קובע שג במקרה כזה קיימת חזקה .הזכרנו
ש את הפירוש המקובל בראשוני לדברי מר זוטרא .הראשוני פירשו ,שהסיבה לכ
שחזקה זו מועילה נעוצה בדיני עדות :אנו רואי את העדות על הימי כמתייחסת ג
ללילות ,כ שבסופו של דבר יש בידינו עדות על חזקה רצופה במש כל התקופה.
התוספות על אתר מבארי ש"מסתמא כיו שדר בימי – דר נמי בלילות" )כט.
ד"ה אמר מר זוטרא( .נראה שיש מקו לשתי הבנות לגבי אופי פעולת הדי :
א .ידיעתנו על כ שהייתה חזקה ג בלילות באה מתוק העדות עצמה .כיוו שזו
מסקנה סבירה מתו העדות על הימי ,ג חזקת הלילות היא חלק מהעדות.
ב .ידיעתנו על כ שהייתה חזקה ג בלילות היא מסקנה שאנו מסיקי מתו העדות.
מסקנה זו איננה חלק מהעדות עצמה ,כיוו שהעדות התייחסה באופ מפורש רק
לימי.
2

קיי שוני נוס בי דברי העיטור כפי שה לפנינו לבי הדברי כפי שהביא אות הריטב"א .הריטב"א
כותב שיש חזקה א לא ישב ש שו אד .מדברי העיטור עצמו נראה שהוא לא דורש זאת ,אלא רק
שאד אחר לא יבצע ש מעשה חזקה" :ודוקא שלא יצא מחזקה לחזקה אחרינא" )ש( .ועיי ברא"ש
)בבא בתרא פ"ג סי' ב( המרחיב את ההיתר א מעבר לכ ,וכותב שיש חזקה על מקומות בבית הכנסת
אפילו א היה טרוד בעסקיו ולא נכנס לבית הכנסת.
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לפי האפשרות הראשונה ,אנו מכלילי בדברי העדי תכני נוספי מעבר למה
שה אמרו במפורש .אפשרות כזו קיימת במקומות נוספי בש"ס .כ למשל בשיטת
בית הלל בעניי עדות על ייחוד של איש ואישה:
""'‰‡È· È„Ú Ô‰ Ô‰Â ,„ÂÁÈÈ È„Ú Ô‰ Ô‰' Ô È¯Ó‡ :È¯·Ò ÏÏ‰ ˙È·Â...

)‚.(:‡Ù ÔÈËÈ

העדי מעידי על כ שאיש ואישה התייחדו .לדעת בית הלל חשוב הדבר כאילו העידו
במפורש על מעשה הביאה ,כיוו שמסתמא הוא אמנ התרחש.3
לפי האפשרות השנייה ,אנו פועלי על פי מסקנות שהסקנו מתו דברי העדי.
האפשרות לבצע הסקת מסקנות כזו ג היא עולה לדיו בסוגיות נוספות .אפשרות זו
מתקשרת לדיו בעניי עדות מאומד .נושא זה נידו )בי השאר( בסוגיה במסכת
סנהדרי  .הגמרא ש מבארת ,שיש לחקור את העדי הא ה ראו את עדות באופ
ישיר ,או שה מעידי מאומד:
"˙ Ì˙ˆ¯Â ,‰·¯ÂÁÏ Â¯È·Á ¯Á‡ ı»¯˘ ,Ì˙È‡¯ ÍÎ ‡Ó˘ :Ô‰Ï ¯ÓÂ‡ ?„ÓÂ‡Ó „ˆÈÎ :Ô ·¯ Â
).(:ÊÏ ÔÈ¯„‰ Ò
‡"...?¯Ù¯ÙÓ ‚Â¯‰Â ÛËÙËÓ ÂÓ„Â Â„È· ÛÈÈÒ Ì˙‡ˆÓÂ ÂÈ¯Á
האפשרות להסיק מתו עדות כזו שאכ התבצע הרצח ,דומה להסקת המסקנות
המתבצעת בסוגייתנו.
קיימי ,א כ  ,מקרי שוני של הסקת מסקנות מתו העדות .בחלק מהמקרי
המסקנה הופכת לחלק מהעדות עצמה ,ואילו במקרי אחרי היא נשארת בגדר
מסקנה בלבד ,ללא תוק של עדות .מסתבר ,שא מדובר במסקנה בלבד ללא תוק של
עדות ,היא לא תעמוד כנגד עדות מפורשת הסותרת אותה .המסקנה היא נכונה רק כל
עוד לא הוכח אחרת.
ייתכ שג בסוגייתנו נמצא יישו של עיקרו זה .ראינו לעיל שהמרא קמא יכול
לערער ולטעו שלא הייתה חזקה בלילות .נית להסביר שדבר זה מתאפשר מפני
שמדובר במסקנה מתו העדות ,ומסקנה זו בטלה כאשר המרא קמא טוע באופ ישיר
כנגדה.
התוספות על אתר מביאי קושיה בש ר"י בר מרדכי .הריב" תמה על כ שאנו
מסיקי מסקנות הנובעות "מסתמא" מהעדות ,ואיננו שואלי את העדי באופ ישיר:
3

ליבו הסוגיה ש דורש דיו נפרד ,אשר אי מקומו כא .
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"ÈÓ Ô‡ÎÂ ,‰ÙÈ ÔÈ˘¯Â„ Â ‡ ˙ÂÈ„Ú ÏÎ·„ ,...Ô‰Ó Ï‡˘ ‡Ï È‡Ó‡ ...ÈÎ„¯Ó ¯· È"¯ ‰˘˜‰
)˙.(‡¯ËÂÊ ¯Ó ¯Ó‡ ‰"„ .ËÎ ‡¯˙· ‡·· ˙ÂÙÒÂ
‡"?˜ÙÒÓ Ô˙Â‡ ¯Â˜Á ‡Ï È‡Ó
אמנ ,קיי תקדי לכ שאי אנו מבררי את כוונת העדי עד הפרט האחרו  ,א
כאשר הדבר אפשרי .בגמרא במסכת פסחי מובא מקרה של עדי המכחישי זה את
זה בנוגע לזמ האירוע .נחלקו התנאי מה הדי במקרה זה:
"‡È¯·„ ,‰ÏË· Ô˙Â„Ú – ˘ÓÁ· ¯ÓÂ‡ „Á‡Â (ÌÂÈ· ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰Ú˘·-) ˘Ï˘· ¯ÓÂ‡ „Á
).(:‡È ÌÈÁÒÙ
¯·"˙ÓÈÈ˜ Ô˙Â„Ú :¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ .¯È‡Ó È
א ההפרש בי השעות שבשתי העדויות הוא שעה אחת בלבד ,לדעת כול נית לקבל
את העדות .במקרה כזה אי העדי נחשבי כמכחישי זה את זה ,אלא מסתמא אחד
מה טעה בהערכת השעה המדויקת ,הערכה אשר התבצעה בימיה על פי גרמי
השמי.
כאשר ההפרש בי העדויות הוא של שעתיי ,נחלקו התנאי הא יש בכ
הכחשה .רבי מאיר סובר שעדות בטלה ,ואילו לדעת רבי יהודה אי ה נחשבי
כמכחישי זה את זה ,ועדות מתקבלת .אביי מבאר שלדעת רבי יהודה אנו מניחי
שישנו הבדל בניסוח בי שני העדי :העד הראשו כשאמר "שלישית" התכוו לסו
השעה השלישית ,ואילו העד השני כשאמר "חמישית" התכוו לתחילת השעה
החמישית .פירוש זה מותיר הפרש של שעה בלבד בי העדויות ,אותו נית לייחס
לחוסר בקיאות בגרמי השמי.
רבא מקשה על שיטת אביי:
"˘ÓÁ ¯Ó‡˜„ È‡‰Â ,˘Ï˘ ˙ÏÈÁ˙· – ˘Ï˘ ¯Ó‡˜„ È‡‰„ È„‰Ò È ‰· Ô È˜ÈÈ„ ÂÏÈ‡ ‰ÓÂ
– ·‡ ÓÁ¯Â !?‡˜ÙÒÓ ÏÈË˜ Â ÌÂ˜È Ô ‡Â ,Ô ÈÏË˜ ‡ÏÂ ˙˘ÁÎÂÓ ˙Â„Ú ‡ÈÂ‰Â ,˘ÓÁ ÛÂÒ
)˘.(.·È Ì
‡"!'‰„Ú‰ ÂÏÈˆ‰Â ,‰„Ú‰ ÂËÙ˘Â' :¯Ó
לדעת רבא לא ייתכ שנסמו על פרשנות שלנו לדברי העדי ,כאשר יש לנו אפשרות
לשאול ולברר מה הייתה כוונת .על פניו נראה שדברי רבא תואמי את תמיהתו של
הריב" ,הסובר שאי להסתפק בהערכה שלנו במקו בו נית לברר ולשאול את
העדי .כ אמנ דייק התומי )סי' ל' ס"ק י(.
אול ,עיו מדוקדק יותר מגלה שיש מכא ראיה דווקא כנגד שיטת הריב" .שהרי,
דבריו של רבא נאמרו כחומרא בדיני נפשות ,ש יש צור בחקירה טובה במיוחד כדי
למנוע מצב של הוצאה להורג מספק .לעומת זאת ,בתחומי אחרי נראה שנוכל
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להסתפק בפרשנות שלנו לדברי העדי ,ואי צור לשאול אות לכוונת .כ כתב ג
הנתיבות )סי' ל' ס"ק ה(.
כדי ליישב את שיטת הריב" ,נית להצביע על שני חילוקי בי המקרה של
הגמרא במסכת פסחי לבי המקרה שבו מדובר בסוגייתנו:
א .בגמרא במסכת פסחי אנו מעניקי פרשנות למילי שנאמרו במפורש על ידי
העדי ,ואנו מפרשי שכוונת המונח "שלוש" היא "סו שלוש" .לעומת זאת בסוגייתנו
אנו מרחיבי את עדות לענייני שכלל לא הוזכרו בדבריה :העדי דיברו על
הימי ,ואנו מרחיבי את עדות ג ביחס ללילות .הרחבה מעי זו מהווה חידוש
מרחיק לכת יותר מזה שקיי בגמרא במסכת פסחי.
ב .העדות על שעת האירוע איננה כלולה בעיקר העדות ,אלא היא חלק מהדרישות
והחקירות .אצלנו לעומת זאת ההתייחסות לימי וללילות היא חלק מגו העדות.
ייתכ א כ  ,שהאפשרות להתבסס על פרשנות שלנו לדברי העדי קיימת דווקא
כאשר מדובר בדרישות וחקירות .בכל הנוגע לגו העדות ,לא נוכל להסתפק בכ .יש
לשאול את העדי במפורש מה הייתה כוונת ,כדברי הריב".

