מעלי לכהונה על פי עד אחד
הגמרא בפרקנו )לא (:מביאה משנה ממסכת כתובות:
"¯·.„Á‡ „Ú ÈÙ ÏÚ ‰ Â‰ÎÏ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ :¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È
‡‰ Â‰ÎÏ ÔÈÏÚÓ – ÔÈ¯¯ÂÚ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· Ï·‡ ,ÔÈ¯¯ÂÚ ˘È˘ ÌÂ˜Ó· ?È˙ÓÈ‡ :¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó
).(:‚Î ˙Â·Â˙Î
"„Á‡ „Ú ÈÙ ÏÚ
רבי יהודה קובע שעד אחד איננו נאמ להעיד על אד שהוא כה כשר ,ולהעלותו
לכהונה' .העלאה לכהונה' משמעה קבלתו ככה לעניי עבודה במקדש ,אכילת תרומה
ונשיאת כפיי .רבי אלעזר מפרש את שיטת רבי יהודה .לפי דבריו ,עד אחד איננו נאמ
להעלות לכהונה רק א הוא מתמודד ע ערער .במקו שאי ערער – נית להעלות
לכהונה על פי עד אחד.
מהו ה'ערער' שעליו דיבר רבי אלעזר? הגמרא בסוגייתנו מביאה את דברי רבי
יוחנ  ,המפרש מהו אותו ערער:
""ÌÈ ˘Ó ˙ÂÁÙ ¯Ú¯Ú ÔÈ‡ ÏÎ‰ È¯·„ :Ô ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡‰Â

)··‡ ·˙¯‡ .(.·Ï

ה'ערער' ה שני עדי המעידי שהכה פסול .העד האחד המכשיר את הכה איננו
נאמ כנגד עדות של שני עדי.
דינו של רבי יוחנ מופיע במקו נוס .הגמרא במסכת קידושי )עג (:עוסקת
בנאמנות של חיה' .חיה' היא מיילדת ,והיא נאמנת לומר על כל תינוק שיילדה הא
הוא כה  ,לוי ,ממזר וכדו' .הגמרא קובעת ,ש'חיה' איננה נאמנת במקו שיש עוררי .
בהקשר זה מובאי דבריו של רבי יוחנ  ,המפרש שאי ערער פחות משניי.
בהמש הסוגיה ש מציעה הגמרא שתי אפשרויות להבנת דינו של רבי יוחנ  .לפי
אחת ההבנות ,יש צור בערער של שניי רק כאשר הערער מתמודד ע חזקת כשרות
של הוולד .כאשר אי לוולד חזקת כשרות ,אפילו עד אחד יהיה נאמ לערער על
כשרותו של הוולד:
"Ï·‡ ,˙Â¯˘Î ˙˜ÊÁ ‡˙È‡„ ‡ÎÈ‰ ÈÏÈÓ È ‰ 'ÌÈ ˘Ó ˙ÂÁÙ ¯Ú¯Ú ÔÈ‡' Ô ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÈÎÂ
)˜„.(:‚Ú ÔÈ˘Â
"ÔÓÈ‰Ó ÈÓ „Á – ˙Â¯˘Î ˙˜ÊÁ ‡ÎÈÏ„ ‡ÎÈ‰
ההבנה השנייה איננה תולה את דינו של רבי יוחנ בחזקת הכשרות של הוולד .לפי
הבנה זו יש צור בערער של שניי ,אפילו כאשר אי לוולד חזקת כשרות.
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דינו של רבי יוחנ שאי ערער פחות משניי מקבל משמעות שונה לפי כל אחת
מההבנות .לפי ההבנה הראשונה ,רבי יוחנ בא ללמד שעד אחד איננו נאמ כנגד חזקה.
שאלה זו ,הא עד אחד נאמ נגד חזקה ,היא שאלה כללית בעדויות על איסורי.
בשאלה זו קיימות דעות שונות בראשוני .בגמרא מצאנו התייחסות לנאמנותו של עד
אחד באיסורי מול חזקה במסכת גיטי )ב ,(:וההכרעה בעניי זה תלויה בי השאר
בגרסאות בגמרא ש.
לפי ההבנה השנייה ,עד אחד איננו נאמ לערער על נאמנות החיה אפילו כשאיננו
מתמודד ע חזקה .העדות כא נוגעת לתחו שבו יש צור בשני עדי ,ועדותו של עד
אחד איננה יכולה להתקבל .יש לומר ,שעדות על כשרות לכהונה כלולה בתחו של
'דבר שבערווה' ,ולכ חל עליה הכלל "אי דבר שבערווה פחות משניי" )גיטי ב.(:
כפי שראינו ,דינו של רבי יוחנ מובא בסוגייתנו בנוגע להעלאה לכהונה .הא
העלאה לכהונה נחשבת לדבר שבערווה? כדי לענות על שאלה זו ,יש לברר את
משמעות המושג 'דבר שבערווה' ,ומה כלול בתוכו.
בשאלה זו קיימות דעות שונות בראשוני .התוספות במסכת גיטי מפרטי מספר
ענייני הנחשבי כדבר שבערווה:
"„˙Â ÊÂ ,ÔÈ˘Â„È˜·Â ÔÈËÈ‚· ,˘È‡ ˙˘‡· Â‰Ê ?ÌÈ ˘Ó ˙ÂÁÙ ÔÈ‡ ‰Â¯Ú·˘ ¯·„ ¯˜ÈÚ ÏÎ È‡Ó
)˙.(‰Â‰„ È„ÈÓ ‰"„ :· ÔÈËÈ‚ ˙ÂÙÒÂ
„‡˘˙ ‡"‰ÏÚ· ÏÚ ‰¯Ò‡Ï ˘È
המכנה המשות לכל הדוגמאות שמביאי התוספות הוא שכול נוגעי לאיסורי
עריות .נית א כ להבי ש'דבר שבערווה' משמעו כל דבר הנוגע לאיסורי עריות.
בדברי הרמב" נמצא כיוו שונה מזה של התוספות .הרמב" פוסק שיש צור
בשני עדי כשרי כדי להעיד על סימני גדלות של ילד )הל' אישות פ"ב הכ"ב( .הגרי"ד
סולובייצ'יק הבי  ,שהייתה לרמב" הגדרה שונה של המושג 'דבר שבערווה' .לדעת
הרמב"' ,דבר שבערווה' כולל כל עדות על מעמדו האישי של אד.1
סוגייתנו עוסקת בעדות על אד שהוא כה כשר .השאלה הא עדות זו נחשבת
לעדות על דבר שבערווה ,תהיה תלויה בהבנת מושג זה .לפי הבנת הרמב" ,דבר
שבערווה הינו עדות על מעמדו האישי של אד .ג העלאה לכהונה נוגעת למעמדו
האישי של האד .לכ  ,ג עדות זו תיחשב כדבר שבערווה ,ויהיה צור בשני עדי.
ואכ זוהי דעת הרמב" )הל' איסורי ביאה פ"כ הל' אב(.
1

עיי ש הגהות מיימוניות אות ד'.
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לפי הבנת התוספות ,דבר שבערווה כולל רק ענייני הנוגעי לאיסורי עריות .לפי
הבנה זו ,העלאה לכהונה איננה נחשבת לדבר שבערווה .עדות על כהונה נחשבת
כעדות רגילה בתחו של איסור והיתר .לכ  ,נית יהיה לקבל ג עד אחד ,שהרי עד
אחד נאמ באיסורי .דעה זו מובאת במגיד משנה )הל' איסורי ביאה פ"כ ה"א( .לפי
הבנה זו נוכל לפרש ,שרבי יוחנ דורש ערער של שניי דווקא כאשר הערער מתמודד
ע חזקה ,כפי שביארנו לעיל.

כה שיצא עליו קול
הזכרנו בשיעור הקוד את התרחיש שמתארת בגמרא בעניי הכה שיצא עליו קול.
נביא כא שנית את דברי הגמרא ונבאר אות בקצרה:
",‡Â‰ Ô‰Î„ È‡‰„ ‰Â·‡· ‰ÈÏ Ô È˜ÊÁÓ„ ÔÂ‚Î
,‰È È˙Á‡Â – ‡Â‰ ‰ˆÂÏÁ Ô·Â ‰˘Â¯‚ Ô·„ ‡Ï˜ ‰ÈÏÚ ˜Ù Â
,‰È ˜ÈÒ‡Â – ‡Â‰ Ô‰Î„ ¯Ó‡Â „Á‡ „Ú ‡˙‡Â
,‰È È˙Á‡Â – ‡Â‰ ‰ˆÂÏÁÂ ‰˘Â¯‚ Ô·„ È¯Ó‡Â È¯˙ È· Â˙‡Â
"‡Â‰ Ô‰Î„ ¯Ó‡Â „Á‡ „Ú ‡˙‡Â

)··‡ ·˙¯‡ .(.·Ï

במוקד האירועי נמצא כה  ,אשר היה מוחזק לנו ככה כשר .ההתרחשויות הבאות
אירעו במספר שלבי ,בזה אחר זה:
שלב ראשו – יצא קול )=שמועה( על הכה שהוא ב גרושה או חלוצה .בעקבות
קול זה ,נפסל הכה מכהונתו.
שלב שני – בא עד אחד והעיד על הכה שהוא כשר .בעקבות עדות זו ,חזרו בית
הדי והכשירו את הכה .
שלב שלישי – באו שני עדי והעידו על הכה שהוא פסול .עדות זו הובילה את
בית הדי לחזור בה מפסיקת ,ולפסול את הכה .
שלב רביעי – בא עד נוס המכשיר את הכה .
תיאור זה של הגמרא מעורר בעיה .כפי שראינו ,לדעת הרמב" העלאה לכהונה
נחשבת לדבר שבערווה ,ויש צור בשני עדי כדי לפסול את הכה  .לפי זה מסתבר היה
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לומר ,שג כדי להעלות לכהונה יידרשו שני עדי .א בגמרא מבואר שהכשירו את
הכה על פי עד אחד .כיצד יכלה הגמרא להסתפק בעד אחד?2
כדי לתר קושיה זו ,נצטר לחלק בי עדות הפוסלת את הכה  ,לבי עדות הבאה
להכשירו ולהעלותו לכהונה .כדי לפסול את הכה יש צור בשני עדי ,א כדי
להכשירו די בעד אחד.
מקור לחילוק דומה לזה נמצא בדברי התוספות במסכת קידושי  .התוספות ש
דני בנאמנות של עד אחד באיסורי .לדעת ,עד אחד נאמ רק להתיר ולא לאסור:
"ÔÂ‚Î ,¯È˙‰Ï ‡˜Â„ Â ÈÈ‰ 'ÔÈ¯ÂÒÈ‡· ÔÓ‡ „Á‡ „Ú' ÔÈ˙ÎÂ„ ÏÎ· ¯Ó‡„ ‡‰„ ,¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆÂ
'·˘¯ "ÔÓ‡ Â È‡ ¯·„‰ ¯ÂÒ‡Ï Ï·‡ ,'ÔÓÂ˘ Ï˘ ÂÊ ‰ÎÈ˙Á' Â‡ '˙¯˜Â Ó ÂÊ
)˙.(ÍÈ˙Â¯‰Ë Â‡ÓË ‰"„ :‰Ò ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÂÙÒÂ
שיטת התוספות נפסקה להלכה בשולח ערו )יו"ד קכ"ז ,ג( .אול ,הגר"א על אתר
תמה על חילוק זה ,ומתקשה להבי את הסברה העומדת מאחוריו.
נית להציע סברה מחודשת המבארת את חילוק של התוספות .אמנ ,באופ
עקרוני די בעד אחד באיסורי .אול ,כאשר העדות היא לאיסור ,מעורב כא גור
נוס .עדות לאיסור בדר כלל משפיעה על הבעלי .רכוש נאסר ,והדבר גור לה
להפסד .עדות כזו נחשבת כעדות המכוונת כלפי האד עצמו ,ולש כ יש צור בשני
עדי .עדות להיתר איננה מכוונת כלפי הבעלי ,אלא כלפי האובייקט המותר .בעדות
כזו נית להסתפק בעד אחד.
חילוק דומה נית להציע ג בענייננו .עדות הבאה לפגוע בכה ולפסול אותו
נחשבת כעדות המכוונת כלפי האד .בעדות כזו יש צור בשני עדי .לעומתה ,עדות
הבאה להכשיר את הכה איננה נחשבת כעדות בגברא ,אלא זו עדות על מעמדו
ההלכתי בלבד .כאשר מדובר בעדות כזו ,נוכל להסתפק בעד אחד.3

2

3

בשיעור הקוד עסקנו בהיבטי מסוימי של שאלה זו .כפי שראינו ש ,לדעת התוספות יש לכה
חזקת כשרות ,המבוססת על חזקת הכשרות של אביו .לפי זה ה מפרשי ,שהכשרו של הכה איננו
על פי העד האחד בלבד ,אלא רק בצירו לחזקת הכשרות .קושייתנו כא איננה לפי שיטת התוספות,
אלא לפי שיטת רש"י ,הסובר שחזקת האב לא מועילה לב .
כמוב  ,ג בעדות להיתר פסק הדי ישפיע על הכה  ,א העדות איננה נחשבת כמתייחסת אליו ישירות
אלא רק באופ עקי.
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"כל מקו שהאמינה תורה עד אחד – הרי כא שני"
השיטה מקובצת בסוגייתנו )לא :ד"ה אילימא ערער חד( מביא את דברי גיליו
התוספות .בדבריו עולה האפשרות ,שאנו מקבלי עדות של עד אחד על פי העיקרו
"כל מקו שהאמינה תורה עד אחד – הרי כא שני".
עיקרו זה מופיע במפורש בגמרא בשלושה הקשרי:
א .סוטה – על פי די התורה ,אישה סוטה צריכה לשתות מי סוטה לאחר קינוי
וסתירה ,דהיינו – בעלה קינא לה שלא תיסתר ע אד פלוני ,והיא נסתרה עימו .די
זה מתקיי רק א אי לנו עדות על מעשה הזנות עצמו ,אלא על הסתירה בלבד .א
יש עד אחד המעיד על הסוטה שזינתה ,אי היא שותה מי סוטה .אול ,א מגיע עד
נוס המכחיש את העד הראשו וטוע שהיא לא זינתה – משקי אותה.
הגמרא במסכת סוטה )לא (:עוסקת במקרה זה של שני עדי המכחישי זה את זה
בסוטה .הגמרא מלמדת ,שמשקי את האישה רק א העדי באו בבת אחת .רק
במקרה כזה העדי מתקזזי ומבטלי זה את זה ,וממילא נית להשקות את הסוטה
כאילו מעול לא הגיע העד .לעומת זאת ,א העד הראשו הגיע לפני השני – הוא
נחשב כשני עדי .במקרה זה ,ג כאשר יגיע העד השני – הוא לא יהיה נאמ כנגד
העד הראשו הנחשב כשני עדי ,והאישה איננה שותה.
ב .עגלה ערופה – ההלכה קובעת ,שדי עגלה ערופה מתקיי רק כאשר לא ידועה
זהותו של הרוצח .א יש עד אחד היודע מיהו הרוצח – אי עורפי את העגלה .ג
כא מלמדת הגמרא )סוטה מז (:שעד זה נחשב כשני עדי .הנפקא מינה ,בדומה
לסוטה ,תהיה במקרה של הכחשה .כאשר העד הגיע ראשו  ,דבריו התקבלו כעדות של
שני עדי .א יגיע אחריו עד נוס המכחיש את דבריו ,הוא לא יהיה נאמ כנגד העד
הראשו  ,ולא נערו את העגלה.
ג .מת בעלה – עד אחד נאמ להעיד על מותו של אד ,ועל ידי כ להתיר את אשתו.
ג כא קובעת הגמרא )יבמות פח (:שנאמנותו מעניקה לו מעמד של שני עדי.
המכנה המשות לשלושת התחומי הנ"ל הוא ,שבכול באופ עקרוני יש צור
בשני עדי .עדות על אישה שזינתה או שמת בעלה ה עדויות בדבר שבערווה ,ובדר
כלל נדרשי שני עדי להעיד בתחו זה .ג בעדות על רוצח יש צור בדר כלל בשני
עדי .בכל שלושת המקרי שפירטנו לעיל ,חידשה התורה שנית להסתפק בעד אחד.
ייתכ שהדרישה העקרונית לשני עדי לא השתנתה .החידוש של התורה הוא שהעד
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האחד נחשב כשני עדי ,ולכ נית לקבל את עדותו .אילו היה מדובר בתחו שבו
באופ עקרוני נית להסתפק בעד אחד ,לא היינו מעניקי לו תוק של שני עדי.4
כאמור ,לפי גיליו התוספות ,הנאמנות להעלות לכהונה מבוססת על העיקרו
הקובע שעד אחד נאמ כשניי .הצענו כא  ,שכלל זה נאמר רק במקו שבו באופ
עקרוני דרושי שני עדי .לכ  ,כדי לקבל את סברת גיליו התוספות ,יש להניח
שהעלאה לכהונה דורשת באופ עקרוני שני עדי .קיי חידוש המלמד אותנו שנית
לקבל עד אחד ,ולכ עד זה מקבל תוק של שניי .אמנ יש להעיר ,שבגיליו
התוספות לא מבואר מהו המקור להבנה זו.
א נקבל את סברת גיליו התוספות ,נית ליישב את הקושיה שהעלינו לעיל .כפי
שראינו ,הגמרא מעניקה נאמנות לעד אחד להעלות לכהונה ,א לא להוריד מכהונה.
ייתכ שהעד אשר הכשיר את הכה היה נאמ בגלל שהוא הגיע ראשו  .לאחר שקיבלנו
את דבריו ,הענקנו לו תוק של שני עדי .כעת ,כאשר מגיע עד אחד ,אי הוא נאמ
כנגד העד הראשו  .רק ערער של שני עדי יוכל להתגבר על העדות הראשונה ולפסול
את הכה .

צירו לעדות
הבאנו לעיל את תיאור הגמרא בנוגע לכה שיצא עליו קול .בסיומ של כל שלבי
האירוע ,עומדי לפנינו שני עדי המכשירי את הכה  ,ושני עדי הפוסלי אותו.
שני העדי הפוסלי הגיעו יחד ,ואילו שני העדי המכשירי הגיעו בנפרד .דינו של
הכה יהיה תלוי בשאלה ,הא נית לצר את שני העדי המכשירי לעדות אחת .א
נית לצרפ ,נגיע למצב של 'תרי ותרי' ,ואז נוכל להכשיר את הכה על סמ חזקת
הכשרות שלו.5
הגמרא מבארת ,שהאפשרות לצר את העדויות תלויה במחלוקת תנאי .רבי
אלעזר סובר שלא מצרפי את עדות ,ואילו רב שמעו ב גמליאל סובר שמצרפי.
בהמש הסוגיה אומרת הגמרא ,שמחלוקת זו קשורה למחלוקת תנאי נוספת:
4

5

זוהי שיטת ר' חיי ,הסובר שהדי של "כל מקו" לא נאמר ביחס לעד אחד באיסורי .זוהי ג כוונת
הריטב"א )יבמות פח .ד"ה והא אמר עולא(" :דדוקא בעדות דבר שבערוה דבעי שני שהאמינוהו לזה
כשני ,אבל באיסורי דעלמא דסגי בחד ,כיו שלא האמינוהו אלא כחד ,כי אתא אחרינא ואכחשיה –
הוי הכחשה" .אבל עיי תוספות כריתות יא :ד"ה אמרו לו החולק ,וכ בשו"ע יו"ד א' ,ד ,ש" יו"ד קכ"ז
ס"ק יד ו'קצות' פ"ז ס"ק ח בש אחיו הקדוש.
בשאלה הא נית לסמו על חזקה במקו של 'תרי ותרי' נעסוק להל .
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",È‡ ˙ È ‰„ ‡˙‚ÂÏÙ·Â ,È‚ÏÙÈÓ ‡˜ ˙Â„Ú Û¯ˆÏ· ‡Î‰Â
„˙ ,„Á‡Î Ì‰È ˘ Â‡¯È˘ „Ú ˙Ù¯ËˆÓ Ô˙Â„Ú ÔÈ‡ ÌÏÂÚÏ :‡È
¯·.‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· ÂÏÈÙ‡ :¯ÓÂ‡ ‰Á¯˜ Ô· Ú˘Â‰È È
‡,„Á‡Î Ì‰È ˘ Â„ÈÚÈ˘ „Ú ÔÈ„ ˙È·· ˙ÓÈÈ˜˙Ó Ô˙Â„Ú ÔÈ
¯·"ÂÈ¯·„ ÔÈÚÓÂ˘ – ¯ÁÓÏ Â¯È·Á ‡·È˘ÎÏÂ ,ÌÂÈ‰ ‰Ê Ï˘ ÔÈ¯·„ ÔÈÚÓÂ˘ :¯ÓÂ‡ Ô˙ È
)··‡ ·˙¯‡ .(.·Ï
הברייתא עוסקת בשני דיני שוני .הדי הראשו הוא די 'עדות מיוחדת' .עדות
מיוחדת היא עדות שבה כל אחד מהעדי ראה את האירוע בנפרד מחברו .חכמי
סוברי שלא נית לקבל עדות כזו ,אלא שני העדי צריכי לראות את העדות יחד.
רבי יהושע ב קרחה חולק על חכמי ,וסובר שנית לקבל עדות מיוחדת.6
הדי השני בברייתא הוא די צירו לעדות .לדעת חכמי שני העדי צריכי
להעיד יחד בבית הדי כדי שנקבל את עדות .רבי נת איננו דורש זאת ,ומאפשר לצר
את עדות של שני עדי שהעידו בזמני שוני ,האחד היו והשני למחר.
מפשט הגמרא נראה ,שמחלוקת רבי אלעזר ורשב"ג זהה למחלוקת חכמי ורבי
נת  .שתי המחלוקות נוגעות לשאלה הא נית לצר עדות או לא .אול ,נית ג
להסביר את דברי הגמרא בצורה שונה .ייתכ שהמחלוקות אינ זהות זו לזו ,אלא ה
רק נוגעות לאותו נושא.
כדי לבאר הצעה זו ,נקדי הקדמה קצרה .כפי שראינו ,חלקה הראשו של
הברייתא עוסק בעדות מיוחדת .להלכה מבואר בגמרא במסכת מכות )ו ,(:שבעניי
עדות מיוחדת ישנו חילוק בי תחומי שוני :בדיני ממונות נית לקבל עדות מיוחדת,
א לא בדיני נפשות .בנוגע לדינו של רבי נת  ,המתייחס לצירו העדויות ולא לצירו
הראיות ,לא מצאנו בגמרא מגבלה כזו .ע זאת ,הרמב" סבר שהיא אכ קיימת:
"¯Á‡Ï È ˘‰ „Ú‰ ‡Â·È˘ÎÂ ,ÌÂÈ‰ ÂÈ¯·„ ÔÈÚÓÂ˘Â „Á‡ ‡·È ,ÔÈ„ ˙È·· ÔÈ„ÈÚÓ˘ ˙Ú· ÔÎÂ
"ÔÂÓÓ‰ Ô‰· ÔÈ‡ÈˆÂÓÂ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓÂ ÂÈ¯·„ ÔÈÚÓÂ˘ ÔÓÊ
)¯.(„"‰ „"Ù ˙Â„Ú 'Ï‰ Ì"·Ó
6

קיימי שני סוגי של עדות מיוחדת .נית לדבר על עדות מיוחדת במקרה ששני העדי ראו את אותו
האירוע ,אלא שאחד ראה מחלו זה והשני ראה מחלו אחר .אול ,רבי יהושע ב קרחה הכשיר את
העדות אפילו כאשר שני העדי ראו אירועי שוני אבל זהי" :הלוואה אחר הלוואה" .עיי מכות ו,:
ותוספות ש ד"ה לעדות.
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לדעת הרמב" נית לצר שתי עדויות נפרדות רק בדיני ממונות .בדיני נפשות ,שני
העדי צריכי להעיד יחד בבית הדי .
לא מבואר ברמב" מה יהיה הדי בתחומי נוספי ,כגו בנוגע לצירו עדויות
בדבר שבערווה .ייתכ שבשאלה זו נחלקו התנאי אצלנו .רבי אלעזר ורשב"ג מודי
שנית לצר עדויות בדיני ממונות ולא בדיני נפשות ,כפסק הרמב" .מחלוקת היא
בשאלה הא דבר שבערווה נחשב לעניי זה כדיני ממונות או כדיני נפשות .רבי אלעזר
סובר שדבר שבערווה נחשב כדיני נפשות ,ולכ לא נית לצר את שני העדי
המכשירי את הכה  .רשב"ג סבר שדבר שבערווה דומה לדיני ממונות ,ולכ נית לצר
את עדות של שני העדי.7
כפי שראינו ,ג בדי עדות מיוחדת ישנו חילוק בי דיני ממונות לדיני נפשות.
מכא שג לעניי זה יש לשאול ,הא דבר שבערווה נחשב כדיני ממונות או כדיני
נפשות .לשאלה זו מצאנו התייחסות בראשוני .הרי" במסכת גיטי ד במקרה של
עדות מיוחדת בקידושי :
"‡"ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ :Â¯Ó‡Â ,‰˘ÚÓ ‰È‰ ‰Ê – ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· „Á‡Â ˙È¯Á˘· „Á
)¯.(Û"È¯‰ ÈÙ„· :‰Ï ÔÈËÈ‚ Û"È
ההסבר הפשוט בדעת הרי" הוא שדבר שבערווה דומה לדיני נפשות .כש שאי
מקבלי עדות מיוחדת בדיני נפשות ,כ לא נית לקבלה בדבר שבערווה .כ נראה ג
מדברי הר" על אתר:
""Â‰Ï ‡ÈÚ· ˙Á‡ ˙·· – ˙Â˘Ù È È„· ÍÈÈ˘„ ˙Â˘È‡ È·‚Ï
)¯".(„ÁÈ˙˙ ‡ÏÂ ‰"„ ,Û"È¯‰ ÈÙ„· :‰Ï ÔÈËÈ‚ Ô
נית ג לבאר את סברת הרי" בצורה שונה .ייתכ שדווקא בעדות על קידושי לא
נית לקבל עדות מיוחדת ,כיוו שמדובר בעדות לקיו הדבר .קידושי שלא נעשו בפני
עדי אינ קידושי  .כאשר כל אחד מהעדי עומד בנפרד ,א אחד מה איננו יכול
להעיד שהקידושי התבצעו בפני שני עדי .כיוו שכ ,אי בידינו עדות על כ שהיו
כא קידושי כשרי ,וממילא הקידושי עצמ בטלי.
ג א נבי שדבר שבערווה דומה לדיני נפשות לעניי עדות מיוחדת ,עדיי ייתכ
שבעדות על יוחסי המצב יהיה שונה .במקרה של הקידושי שאליו התייחס הרי",
7

עיי יבמות קכב :ש נחלקו רבי עקיבא וקבי טרפו הא ערווה דומה לדיני נפשות ,ש יש צור
בדרישה וחקירה ,או לדיני נפשות ,ש אי צור בכ.
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העדות התייחסה לאירוע מסוי .בניגוד לכ ,עדות ביוחסי איננה עדות על אירוע,
אלא על מעמדו של האד .ייתכ שדווקא בעדות על אירוע מסוי אנו דורשי
מהעדי שיראו את האירוע יחד .דרישה זו לא תתקיי בעדות על מעמדו האישי של
אד ,וש נוכל לקבל ג עדות מיוחדת.

חזקה בתרי ותרי
כפי שראינו ,לדעת רשב"ג נית לצר את עדות של שני העדי המכשירי את הכה .
צירו זה מביא אותנו למצב של 'תרי ותרי' – שני עדי המכשירי את הכה  ,ומול
שני העדי הפוסלי אותו .במצב זה סובר רשב"ג שנית להכשיר את הכה  ,על פי
החזקה שהוא כה כשר.
הראשוני התקשו ביחס לדי של סוגייתנו .ההנחה העומדת בבסיס הסוגיה היא
שנית לסמו על חזקה במקו של תרי ותרי .מסקנה זו עומדת בסתירה ,לכאורה,
לסוגיה במסכת קידושי .
הגמרא במסכת קידושי )סו (.מספרת על התקרית שהתחוללה סביב ייחוסו של
ינאי המל .חכמי ישראל סברו שינאי פסול לכהונה ,כיוו שאמו נשבתה על ידי הגויי
ונפסלה .בסופו של דבר לא הצליחו החכמי להביא ראיה ברורה שהוא אכ פסול.
הגמרא ש מנסה לברר מה היו פרטי המקרה .אחת האפשרויות היא ,שהחכמי הביאו
שני עדי על כ שאמו של ינאי נשבתה ,א כנגד העידו שני עדי אחרי שהיא לא
נשבתה:
"˙ÈÊÁ È‡Ó – 'È‡·˙˘È‡ ‡Ï' È¯Ó‡ È¯˙ È·Â ,'È‡·˙˘È‡' È¯Ó‡ È¯˙ È·„ ‡ÓÈÏÈ‡ ?ÈÓ„ ÈÎÈ‰
)˜.(.ÂÒ ÔÈ˘Â„È
„"!È ‰‡ ÍÂÓÒ ,È ‰‡ ˙ÎÓÒ
הגמרא ש קובעת שבמצב של תרי ותרי לא נית להכריע בי שתי כתות העדי ,ויש
להחמיר מספק .לכ  ,לא נית לפרש שבמקרה של ינאי היה מדובר במציאות של תרי
ותרי .א אמנ היה מדובר בתרי ותרי ,הדי היה שינאי פסול מספק ,כפי שטענו
החכמי .ואילו אנו יודעי שהחכמי לא הצליחו להביא עדות מספקת לפסול אותו.
מסוגיה זו נראה ,שלא נית היה להכריע את הספק בתרי ותרי על פי חזקה .קביעה
זו עומדת ,לכאורה ,בסתירה לסוגייתנו ,ממנה נית להסיק שסומכי על חזקה במצב
של תרי ותרי.

שיעורי הרא"ל בפרק חזקת הבתי

94

הראשוני העלו אפשרויות שונות להתמודד ע קושיה זו .כדי להבי את ההבדל
בי הסוגיות ,יש לברר מדוע לא סמכו על החזקה אצל ינאי .רש"י ש מציע הסבר לכ:
"!‰˙˜ÊÁ‡ ‡˙˙È‡ È˜Â‡Â È¯˙ È„‰·Ï È¯˙ È˜Â‡ :˙¯Ó‡ È‡Â
‰˜ÊÁ ÂÏ ÔÈ‡ – ÔÂ„ ‰ ‰Ê ‰ · Ï·‡ .‰¯È˙‰Ï „"·Ï ‰‡· ‰˙È‰Â ,ÔÓ˜ ‡È‰ È‡ ÈÏÈÓ È ‰
„"ÏÂÒÙ· Â˙„ÈÏ ˙ÏÈÁ˙ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ È¯‰˘ ,˙Â¯˘Î
)¯˘".(È ‰‡ ÍÂÓÒ ‰"„ .ÂÒ ÔÈ˘Â„È˜ È
לדעת רש"י ,כלל לא הייתה לינאי חזקת כשרות .לאמו של ינאי הייתה חזקה ,א
חזקתה של הא איננה עוברת לבנה .ינאי הב היה בספק מרגע שנולד ,ולא הייתה לו
חזקת כשרות מעול.
לפי שיטת רש"י יש לברר ,מהי החזקה שעליה סמכו במקרה של הכה שיצא עליו
קול .מקריאה פשוטה של הגמרא נראה ,שחזקתו של הכה מבוססת על חזקת אביו,
שהיה כה כשר .א רש"י לשיטתו אינו יכול לפרש כ ,שהרי הוא סובר שחזקת האב
איננה עוברת לב ! לכ הוא מפרש ,שהחזקה של הכה איננה מבוססת על חזקת אביו,
אלא על העד האחד שהכשיר אותו בשלב השני ברצ האירועי:
""ÔÂ˘‡¯‰ „Ú ÈÙ ÏÚ ‰È ˜ÈÒ‡„ ‡˙ÈÈÓ˜ ‰È˜ÊÁ‡ Ô ÈÓ˜Â‡Â

)¯˘".(Ô ‡Â ‰"„ :ÂÎ ˙Â·Â˙Î È

בכ מיישב רש"י את הסתירה בי הסוגיות .בסוגיה במסכת קידושי  ,לא היה שלב שבו
הכשרנו את ינאי על פי עד אחד .לכ  ,לא הייתה לינאי כל חזקה לסמו עליה .זאת
בניגוד לסוגייתנו ,שבה הכשרנו את הכה על פי החזקה שיצר העד.
רוב הראשוני חלקו על שני החידושי שבשיטת רש"י .החידוש הראשו של רש"י
שעליו חלקו הראשוני הוא שהעד האחד יוצר חזקה ,אשר נית לסמו עליה בשלב
הסופי .הראשוני חלקו על כ ,וסברו שהחזקה שיצר העד בטלה כליל כאשר הוא
הוכחש.
החידוש השני של רש"י הוא שחזקת האב איננה מועילה לב  .ראשוני רבי סברו
שחזקת האב יכולה להועיל לב  ,שלא כשיטת רש"י .כ למשל כותבי התוספות
במסכת קידושי )סו .ד"ה מאי חזית( .ראיה לשיטת ה מביאי מהגמרא במסכת
כתובות .המשנה ש )יג (.עוסקת באישה פנויה אשר התעברה מאד בלתי ידוע .לדעת
רב גמליאל ורבי אליעזר ,האישה נאמנת לומר שהיא נבעלה לאד כשר ,והיא כשרה
לכהונה .בגמרא ש יש דעות שונות בשאלה הא רב גמליאל ורבי אליעזר יכשירו רק
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את הא ,או ג את הבת .התוספות סברו שלמסקנת הסוגיה ג הבת כשרה ,ומכא
ראיה לשיטת שחזקת הא מועילה לוולד:
"Ô È¯Ó‡ ‡‰„ ,˙Â¯˘Î ˙˜ÊÁ· ‰˙È‰˘ ‰ÈÓÈ‡„ ‰˜ÊÁ ‰ÈÏ È ‰È˙ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ :¯Ó‡˙ Ì‡Â
·"'‰˙·· ¯È˘ÎÓ – ‰· ¯È˘ÎÓ‰ È¯·„Ï' ˙Â·Â˙Î„ ‡Ó˜ ˜¯Ù
)˙.(˙ÈÊÁ È‡Ó ‰"„ .ÂÒ ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÂÙÒÂ
התוספות מניחי בדבריה ,שכשרותה של הבת מבוססת על החזקה ,אשר עברה
אליה מהא .כדי ליישב את שיטת רש"י יש לומר ,שכשרותה של הבת איננה מבוססת
על חזקה ,שהרי לדעתו חזקת הא איננה עוברת לבת .אנו מכשירי את הבת בגלל
נאמנותה של הא .כש שהא נאמנת להכשיר את עצמה ,כ היא נאמנת ג להכשיר
את בתה ,מבלי להזדקק לחזקת כשרות.
נית להצביע על חילוקי נוספי בי שתי הסוגיות ,אשר באמצעות נית ליישב
את שיטת רש"י .הרא"ה במסכת כתובות )יב :ד"ה אמר ל( הסביר ,שהכשרה של הבת
מבוסס על העיקרו 'עובר יר אמו' .הא והעובר נחשבי כיחידה אחת בלתי ניתנת
לחלוקה .לכ  ,כיוו שהא כשרה ,ג הבת כשרה יחד עמה .עיקרו זה יכול להועיל
דווקא בסוגיה במסכת כתובות .בסוגיה במסכת קידושי  ,אמו של ינאי לא הייתה
מעוברת בשעה שהתעורר הספק .לכ חזקתה אינה מועילה ג לינאי.
קיי הבדל נוס בי הסוגיות .בסוגיה במסכת כתובות ,הספק נוגע ג לא וג
לבת ,ולכ נית להיעזר בחזקה כדי להכשיר את שתיה  .במקרה של ינאי ,הספק כלל
איננו נוגע לא ,שהרי בשעה שהתעורר הספק היא כבר מתה .כשרותו של ינאי בלבד
היא העומדת לדיו  ,ולכ לא נית להכשירו על פי חזקת הא.
העלינו כא מספר דרכי ליישב את שיטת רש"י שחזקת הא איננה מועילה לב .
כפי שראינו ,התוספות חלקו על רש"י וסברו שחזקת הא מועילה לב  .יש לבאר
מחלוקת זו מסברה .נראה לומר ,שהמחלוקת תלויה בהבנת אופ פעולת החזקה.8
התוספות הבינו שהחזקה מכריעה את הספק ,ומספקת לנו מידע עובדתי ביחס
למציאות .חזקת הא מאפשרת לנו לקבוע בתורת ודאי שהא כשרה .ממילא ,נית
להסיק מכא שג בתה כשרה כמוה.

8

בשיעור בעניי 'עדות מוכחשת' עסקנו בשאלה זו ,עיי לעיל עמ' .63
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רש"י הבי  ,שהחזקה היא רק הנחיה כיצד לפעול .אי היא מכריעה את הספק ,אלא
רק מאפשרת לנו לנהוג כאילו ידוע לנו שהא כשרה ,ולהתירה להינשא לכה  .הנחיה
זו ,לדעת רש"י ,מכוונת רק כלפי הא .היא אינה יכולה להועיל לב  ,אשר לו עצמו
מעול לא הייתה חזקה.9

תרי ותרי ספיקא דאורייתא או ספיקא דרבנ
לדעת התוספות ,חזקת אמו של ינאי יכולה להועיל ג לינאי עצמו .יש להבי  ,א כ ,
מדוע לא הכשירו את ינאי על סמ חזקה זו .התוספות עוסקי בשאלה זו ,ומקשרי
את הדיו לסוגיה במסכת יבמות )לא.(.
הגמרא ש עוסקת בשאלה הא נית לסמו על חזקה במצב של תרי ותרי .בעניי
זו קיימות שתי דעות :יש הסוברי 'תרי ותרי ספיקא דאורייתא' ,כלומר – במצב של
תרי ותרי לא נית לסמו על חזקה כלל ,והמצב נחשב מדאורייתא כספק ללא הכרעה.
הדעה השנייה סוברת ש'תרי ותרי ספיקא דרבנ ' .לפי דעה זו ,מדאורייתא נית להכריע
את הספק על פי החזקה ,ג במצב של תרי ותרי .אלא שחכמי החמירו שלא לסמו
על החזקה במצב זה ,ולכ מדרבנ המצב נחשב כספק.
יש להבי מה שורש המחלוקת .השיטה מקובצת מביא בש תלמידי רבנו יונה
הסבר אפשרי לדעה הסוברת שתרי ותרי ספיקא דרבנ :
"„‡„ÓÚ‰Â ,Ì È‡ ÂÏÈ‡Î ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÏÒ – ÂÊ ˙‡ ÂÊ ˙Â˘ÈÁÎÓ‰ ÌÈ„Ú È˙Î È ˘ :Ô È¯Ó
„·¯ "Â˙˜ÊÁ ÏÚ
)˘.([ÔÂ˘‡¯‰] Ï"Ê È"¯‰ È„ÈÓÏ˙ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ ‰"„ :·Î ˙Â·Â˙Î ˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ
לדעת תלמידי רבנו יונה ,הבסיס לדעה שתרי ותרי ספיקא דרבנ הוא שמסלקי את
שתי כתות העדי כאילו אינ  .כיוו ששתי הכתות מכחישות זו את זו – ה מתקזזות
ובטלות .כעת ,כאשר ביטלנו את דברי העדי ,נית )מדאורייתא( להכריע את הספק על
פי החזקה.

9

על פי זה נית להציע יישוב נוס להבדל בי הסוגיות בשיטת רש"י .במסכת קידושי מדובר במצב של
תרי ותרי ,ולכ החזקה איננה יכולה להכריע את הספק אלא היא פועלת כהנחיה בלבד .כיוו שכ ,היא
מועילה רק לא ולא לב  .במסכת כתובות ,לעומת זאת ,אי מדובר במצב של תרי ותרי .כא החזקה
פועלת כהכרעה של הספק ,והיא מועילה ג לבת .עיי עוד ב'שב שמעתתא' ,הד בסוגיה זו
בשמעתתא ד' פרק ד.
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נית להסביר ,שבשאלה זו נחלקו שתי הדעות הנ"ל בעניי תרי ותרי .למא דאמר
תרי ותרי ספיקא דרבנ  ,מסלקי את העדויות ומכריעי על פי החזקה .מי שסובר
שתרי ותרי ספיקא דאורייתא ,חולק על כ .לדעתו ,אי אנו מסלקי את העדויות,
אלא שתי העדויות הסותרות ממשיכות להתקיי .במצב כזה ,לא נית להכריע את
הספק באמצעות החזקה .שני עדי נחשבי כבירור המקסימלי שנית להגיע אליו.
לכ  ,ג כאשר החזקה מסייעת לשני העדי המכחישי ,אי בכוחה להכריע את הספק,
ואנו נשארי בספק דאורייתא.
לפי הצעתנו ,המחלוקת הא תרי ותרי ספיקא דאורייתא או דרבנ תלויה בשאלה
הא אומרי 'סלק עדות ' או לא .תלות זו איננה הכרחית ,ונית לבאר את המחלוקת
בדרכי נוספות.
השיטה מקובצת כותב בש רבנו יונה ,שאפילו למא דאמר תרי ותרי ספיקא
דרבנ  ,נאמנותה של האישה יכולה לגבור על החזקה:
"‰Ó˜Â‡ Ô È¯Ó‡ ‡Ï – 'ÈÏ È¯·' :˙¯ÓÂ‡ ‡È‰ Ì‚ ‡È‰Â ,‰È„ÚÓ „Á‡Ï ˙‡˘ ˘ ÔÂÈÎ ,¯˘Ù‡Â
)˘.([ÔÂ˘‡¯‰] Ï"Ê ‰"‡¯‰ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ ‰"„ :·Î ˙Â·Â˙Î ˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ
‡"‰˜ÊÁ
לפי דבריו של רבנו יונה ,החזקה איננה מעניקה בירור ודאי לגבי מעמד האישה .החזקה
איננה מכריעה את הספק ,אלא רק נותנת הנחיה כיצד יש לפעול .זו הסיבה לכ
שנאמנות האישה יכולה לגבור על החזקה.
ייתכ שלדעת רבנו יונה החזקה תמיד מהווה הנחיה בלבד ,ואי בה הכרעה .אול,
נית להציע הסבר אחר .אפשר לומר ,שבדר כלל יש בכוחה של החזקה להכריע את
הספק .אול ,אצלנו מדובר במציאות של תרי ותרי .במצב כזה ,החזקה איננה יכולה
להכריע את הספק ,והיא רק נותנת הנחיה כיצד יש לפעול.
לפי הבנה זו נית לומר ,שג למא דאמר תרי ותרי ספיקא דרבנ אי אנו מסלקי
את העדי .שתי כתות העדי ממשיכות להתקיי ,ואינ מאפשרות להכריע את הספק
לכא או לכא  .א על פי כ  ,נית לסמו על החזקה .החזקה כלל איננה מתיימרת
להכריע את הספק ,אלא רק לתת הנחיה לדר פעולה .הנחיה כזו יכולה להתקבל א
במצב של תרי ותרי .לפי הצעה זו ,כול מודי ש'תרי ותרי כמא דאיתא דמי' .השאלה
היא רק הא נית להכריע על פי החזקה במצב זה.
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נית ג להציע הסבר הפו :ייתכ שלדעת כול 'תרי ותרי כמא דליתא דמי',
ומסלקי את עדות .למא דאמר תרי ותרי ספיקא דרבנ  ,אחרי שסילקנו את העדי
אנו יכולי להכריע על פי החזקה .הדעה שתרי ותרי ספיקא דאורייתא סוברת ,שכאשר
סילקנו את העדי ,סילקנו יחד את ג את שאר גורמי הבירור .ג החזקה בטלה יחד
ע העדי ,ולכ לא נית להכריע על פיה ,ואנו נשארי בספק דאורייתא.
כפי שראינו ,קיימת סתירה בי סוגייתנו לגמרא במסכת קידושי  .בסוגייתנו
סומכי על חזקה במקו של תרי ותרי ,ואילו בקידושי לא סמכו על החזקה .נית
לתר  ,שיש מחלוקת בי הסוגיות .הסוגיה שלנו סוברת שתרי ותרי כמא דליתא דמי,
ולכ נית להכריע על פי החזקה .הסוגיה במסכת קידושי חולקת ,וסוברת שתרי ותרי
כמא דאיתא דמי ,ולכ לא נית לסמו על החזקה.
הראשוני ניסו ליישב בי הסוגיות מבלי לומר שיש מחלוקת ביניה  .התוספות
מאמצי את הדעה הסוברת שתרי ותרי ספיקא דרבנ  .לדעת ,חומרא זו קיימת רק
ביחס לאיסורי דאורייתא .כאשר הדיו עוסק באיסורי דרבנ – לא החמירו חכמי,
ונית לסמו על החזקה א במצב של תרי ותרי .על פי עיקרו זה ה מיישבי את
הסתירה בי הסוגיות .במקרה של ינאי ,השאלה אשר עמדה על הפרק היא כשרותה של
אמו .שאלה זו שייכת לתחו של יוחסי  ,שהוא תחו של איסורי דאורייתא .בתחו
זה יש להחמיר מדרבנ ולא לסמו על החזקה .לעומת זאת ,בסוגייתנו הכשירו את
הכה רק לאכול תרומה דרבנ  .כיוו שמדובר בתחו דרבנ  ,נית היה לסמו על
החזקה ולהכשירו.
הרמב" והרשב"א חלקו על התוספות ,והניחו שתרי ותרי ספיקא דאורייתא .א ג
ה מציעי שההבדל בי הסוגיות נובע מכ שמדובר בתחומי שוני .כ למשל כותב
הרשב"א:
"˘,Ô ·¯„ ‰ÓÂ¯˙‡ ‡Ï‡ Ô˙˜ÊÁ‡ È˜Â‡Â È¯˙ È„‰·Ï È¯˙ È˜Â‡ Ô È¯Ó‡ ‡Ï„ È ‰ ÏÎÓ Ô ÈÚÓ
‡·‰ÓÂ¯˙· Ì˙‰Â ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÓÂ¯˙· ÈÓ È‡ ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰„Â·Ú· ‡Î‰Â ,‡Ï ‡˙ÈÈ¯Â‡„· Ï
)¯˘·"‡ ˜.(‡ˆÓ ‡Ï È‡Ó ‰"„ .ÂÒ ÔÈ˘Â„È
„¯· "Ô
הרמב" מציע חילוקי נוספי .באחד מתירוציו הוא מציע לחלק בי הכשר הכה
לעניי אכילת תרומה לבי הכשרו לעניי עבודה במקדש .בתירו אחר הוא כותב
שבאופ עקרוני החזקה יכולה להועיל ,א לא נית להוציא אישה מבעלה על פיה.
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ההנחה העומדת מאחורי כל התירוצי האלה היא ,שג למא דאמר תרי ותרי
ספיקא דאורייתא ,אי פירוש הדבר שהחזקה בטלה לחלוטי  .החזקה עדיי קיימת ,אלא
שהיא חלשה יותר ,ולא תמיד נית להכריע על פיה.
מדברי הרמב" נראה שהוא פוסק כמא דאמר תרי ותרי ספיקא דאורייתא .כ
למשל הוא כותב בהלכות גירושי בעניי עדות עגונה:
"˘ – ˙‡˘ Ì‡Â ,‡˘ ˙ ‡Ï ÂÊ È¯‰ – '˙Ó ‡Ï' ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ ˘Â '˙Ó' ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ„Ú È
˙ˆ‡"˜ÙÒ ‡È‰˘ È ÙÓ ,
)¯.10(‚"Î‰ ·"ÈÙ ÔÈ˘Â¯È‚ 'Ï‰ Ì"·Ó
א על פי כ  ,פוסק הרמב" את מסקנת סוגייתנו ,שנית להכריע את הספק על פי
חזקתו של הכה :
"ÏÂ˜‰ ‰Á„ÈÂ ,ÂÏ‡Â ÂÏ‡ ÂÁ„È ,ÏÂÒÙ ‡Â‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ ˘Â ¯˘Î ‡Â‰˘ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ ˘ È¯‰Â...
– ˘"ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁ· Ô‰Î ¯‡˘ÈÂ ,‰‡ÓÎ ÌÈ ˘‰
)¯.(Ê"Ë‰ Î"Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ 'Ï‰ Ì"·Ó
כיצד מתיישב פסק זה של הרמב" ע שיטתו הנ"ל שתרי ותרי ספיקא דאורייתא?
קשה לומר שהרמב" סמ על החילוקי שראינו בדברי התוספות והרמב"  ,שהרי אי
כל רמז לחילוקי אלה בדבריו.
ייתכ שיש לחלק בי שתי משמעויות שונות של המושג 'חזקה' .עד כה דיברנו על
חזקה במשמעות של שמירה על סטטוס קוו ,העמדת המצב על כנו .א מושג החזקה
מופיע בגמרא ג במשמעות אחרת:
"‰ÏÚ· – ‰È˙Â ÈÎ˘· ‰„È ‰˜ÊÁÂ‰ :‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ .‰„Â‰È ·¯Î ,˙Â˜ÊÁ‰ ÏÚ ÔÈ˜ÏÓ
)˜.(.Ù ÔÈ˘Â„È
"‰„ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏÚ ‰˜ÂÏ
אי מדובר כא בהשארת המצב כפי שהיה .המונח 'חזקה' משמש כא במשמעות
אחרת .משמעותה של החזקה כא היא נתינת אמו במצב ציבורי קיי .כיוו שידוע
בשכונה שאישה זו היא נידה – היא מוחזקת כנידה ג מבחינה הלכתית ,ונית ללקות
עליה.

10

ועיי במגיד משנה הלכות שגגות פ"ח ה"ג ,הכותב שלדעת הרמב" יש להביא במקרה זה אש תלוי,
ומכא שמדובר בספק דאורייתא.
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ייתכ שבסוגייתנו מדובר בחזקה מסוג זה .חזקתו של הכה איננה נובעת מכ
שהוא הוחזק בעבר ככה  ,אלא מהמציאות הציבורית בה הוא מוכר ומתנהג ככה  .על
חזקה כזו נית לסמו אפילו במצב של תרי ותרי .זאת בניגוד לחזקה רגילה ,אשר
לגביה פסק הרמב" שתרי ותרי ספיקא דאורייתא.11

11

הסבר זה איננו מתר את השאלה מדוע אצל ינאי לא סמכו על החזקה .לכאורה ג ש נית לומר
שקיימת חזקה מהסוג הנ"ל של אמו במצב ציבורי קיי ,ולפי דברינו חזקה כזו מכריעה א במצב של
תרי ותרי.

