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        אאאא""""הרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליט
  )בתוספת הערותיהם והארותיהם של הרב דורון אלון והרב אריה כץ(

        

        פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה. . . . אאאא

  :יהודה לחכמי�' מביאה מחלוקת בי	 ר, שמונה פסולי עדות :)ז"ד� כ(המשנה בסנהדרי	 

: אמרו לו.  כל שלא דבר עמו שלשה ימי� באיבה� שונא,  זה שושבינו� אוהב .  האוהב והשונא...: רבי יהודה אומר

�  .לא נחשדו ישראל על כ

  .ה� פוסלי� אות� לדו	, שא� על פי שחכמי� מכשירי� אוהב ושונא להעיד,  מבואר.)ט"ד� כ(בהמש� הגמרא 

  :)'ק א"ג ס"ל' סי(ע "אומר הסמ, לדיינות בה ה� פסולי�, שבה ה� כשרי�, בטע� החילוק בי	 עדות

מה , ולא חשדינ	 ליה שישנה בכיוו	 בשביל אהבתו או שנאתו, ות המעשה כאשר היה לפניו הוא מעידדבעד, הטע�

  .והמחשבה נשתנה מחמת אהבתו או שנאתו אפילו בלא כוונת רשע, שאי	 כ	 די	 שתולה בסברא

דיי	 זה עניי	 של חכמה א� , ואי	 ישראל חשודי� על כ�, מעיד על מציאות שכדי לשנותה צרי� לשקרעד  ש, משמעות דבריו היא

  .1שאהבה ושנאה יכולי� לגרו� לה ללא שהאד� מודע לכ�, ובזה שיי� טעות

 לא יכול ,אד� שהזיקכגו	 א� ראה ,  לדבריוללא כל פרשנותו ,שראה במדויקאת הדברי� לפי זה צרי� לומר שעד חייב להגיד רק 

אלא א� ורק להעיד על , ואי	 לעדי� סמכות להביע דיעה, דעתשפרשנות היא עניי	 של אומד	 משו� ', לומר שזה היה בגרמא וכד

  . מציאות

 �  :הפוסק, )' סעי� אב"ל' סי(כ� עולה ג� מדברי השולח	 ערו

סת� שהודה בפניה� שהוא חייב לשמעו	 ית די	 לא יעידו בב, א� אמר ראוב	 בפני עדי� שהוא חייב לשמעו	 מנה

או בטענת שלא להשביע את , ו להפטר בטענת משטה הייתי בואלא יאמרו דברי� כהויית	 לפי שאיפשר ל, מנה

  .  יבחינו הדברי� א� ה� בעני	 שיועילו טענות אלו או לאוית די	וב, א"על דר� שיתבאר בסימ	 פ, עצמי נתכוונתי

�ות  יש צור� בעדלפי דברינו תמידא� , בה קיי� החשש שלא נעשתה ברצינות,  מדובר בעדות על הודאהואמנ� בשולח	 ערו

  .אלא לדיי	, מכיוו	 שכל מה שעבר לכ� כבר אינו נתו	 לשיפוטו של העד, מדויקת

        אומדנא בעדות ובדיינותאומדנא בעדות ובדיינותאומדנא בעדות ובדיינותאומדנא בעדות ובדיינות. . . . בבבב

לדייני� , שמחלק בי	 עדי� שאינ� יכולי� להסתמ� על אומדנא בעדות�, ק"נית	 להסביר את המהרי, על פי החילוק שבארנו לעיל

  .שיכולי� לעשות זאת

ואומרת , אומרת שאי	 מעידי� על פי אומדנא .)ז"ד� ל(המשנה בסנהדרי	 שמצד אחד ,  מקשה)ט"שורש קכ( בתשובותיו ק"המהרי

  :שמדובר אפילו באומדנא ברורה ביותר, :)ש�(הגמרא 

                                                 

בת , חמותה(חמש נשי� שחזקת	 שונאות אותה , להעיד על אישה שמת בעלה.) ז"משנה יבמות ד� קי(מדוע פסלו חכמי� ,  לשאולעל פי הדברי� הללו יש 1

וראייתו , אומר ששונא גמור חשוד ג� לשקר ופסול לעדות) ג"ל' סי(ל בתשובה "המהרש? הרי אי	 שונא חשוד לשקר, )בת בעלה, יבמתה, צרתה, חמותה

ועולה מכא	 , וזה למרות ששונא כשר להעיד, האומר שהסיבה שהרוג פסול לעדות על הרוצח מכיוו	 שהוא שונא, ")אלא מעתה"ה "ד. וד� (מתוספות במכות 

  .ששונא גמור פסול לעדות לכולי עלמא

ורק , אישה פסולה להעידולכ	 מתר& שהיות ומעיקר הדי	 , כותב שלא ברור שחמש נשי� אלו נחשבות לשונאות גמורות) ד"פ' שמעתא ז" (שב שמעתתא"ה

  .העדות כשרה, א� בעלמא ג� בשנאה ברמה כזאת, וה� ג� אמרו לפסול עדות אישה שונאת, ה� אמרו להכשיר עדות אישה, חכמי� ה� שהכשירו אותה



 

והרוג , ומצאת� סיי� בידו ודמו מטפט�, ורצת� אחריו, שר& אחר חבירו לחורבה: שמא כ� ראית�: אומר לה	

  .ו� לא ראית� כל�א� כ� ראית� . מפרפר

, ולאחר מכ	 בא בנו, כגו	 מי ששמע שמת בנו וכתב כל נכסיו לאחרי�, פעמי� רבות הולכי� אחר אומדנא בהכרעת הדי	, מצד שני

ש� ד� ; .ב"בבא בתרא ד� קל( לא היה כותב את נכסיו, שא� היה יודע שבנו חי, מכיוו	 שאומד	 הדעת אומר לנו, שיכול לחזור בו

  .:)ו"קמ

  :)ש�( ק"על כ� אומר המהרי

 אלא שאנו מסופקי	 באומד	 דעת הנות	 או המוכר , דודאי דכל היכא שהמעשה מבורר אצל הדייני�,לא קשה מידי

דאי	 '  אבל היכא דלא נתברר גו� המעשה אצל הדייני� כי ההיא דגמל אוחר כו, אזלינ	 בתר אומדנא,או המגרשה

 וקיימא ל	 כוותייהו לדעת ,ו רבנ	 עליה דרבי אחא בהא ודאי פליג, אלא מתו� אומד,ידוע לנו א� נגחו וא� לאו

  . הפוסקי� הנזכר למעלה

נראה שהסיבה . א� לגבי הפרשנות שלה הולכי� אחרי אומדנא,  שעל העובדה עצמה לא הולכי� אחרי אומדנא,ק היא"כוונת המהרי

ות בה אי	 אפשרות של בירור גמור לעומת פרשנ, 2ולכ	 אי	 לסמו� על אומדנא, עובדות נית	 לברר באמצעות ראייהלכ� היא ש

א� פרשנות , די�י� שראיית העובדה היא הגדרה של עמכא	 רוא. ולכ	 צרי� לסמו� על אומדנא, )שהרי לא נית	 לקרוא מחשבות(

  .ואי	 זה מסמכות העדי�, כי בה לא צרי� ראייה, היא כבר הגדרה של בית הדי	

        ����""""ראיות נוספות מדברי הרמבראיות נוספות מדברי הרמבראיות נוספות מדברי הרמבראיות נוספות מדברי הרמב. . . . גגגג

  .�"ברמבתי הלכות המופיעות מש, איות על החילוק המהותי שקיי� בי	 עדי� לדייני�רעוד נית	 להביא 

 נחלקו :)ד� צ(בגמרא במסכת בבא קמא . מי שהכה את רעהו באב	 והרגו חייב מיתה רק א� האב	 הייתה בגודל שראוי להמית בה. א

  :הדייני�על  בית הדי	 או על , כדי להמיתעקיבא על מי מוטל לבדוק א� היה שיעור באב	' שמעו	 התימני ור

 �א� כל , מה אגרו� מיוחד שמסור לעדה ולעדי�:  שמעו	 התימני אומר�והכה איש את רעהו באב	 או באגרו

וכי בפני : ע"אמר לו ר; ]כלומר שצריכי� להביא אותה לבית די�[ פרט לשיצתה מתחת יד העדי�, שמסור לעדה ולעדי�

                                                 

ולאחר מכ	 מצאו את הנרד� , כמו המקרה שראו אד� רוד� אחרי חבירו ע� סי�, מדוע לא הולכי� בעדות על גו� המעשה אחרי אומדנא ברורה, בטע� הדבר 2

  :את הדברי� הבאי�) צ"מצוות לא תעשה ר(� בספר המצוות "אומר הרמב, הרוג ואת הרוד� אוחז בסי� מלא ד�

 ומה� אמצעיי� בי	 זה , ומה� רחוקי האפשרות, מה� קרובי האפשרות מאד,כי הדברי� האפשריי�. ולא תרחיק זה ולא תפלא מזה הדי	

 ,ואילו התירה התורה לחתו� דיני נפשות באפשר הקרוב מאד שאפשר שיהיה קרוב מ	 המחוייב המציאות. אדולאפשר רוחב גדול מ. לזה

 עד שיחתכו הגדרי� וימיתו האנשי� , היינו חותכי� הגדר במה שהוא רחוק מזה מעט ובמה שהוא יותר רחוק ג� כ	,כגו	 זה שהמשלנו

 ואמר שלא ייחת� גדר העונש אלא כשיהיו העדי� , יתעלה את הפתח הזהולכ	 סגר. פעמי� במעט אומד לפי דמיו	 הדיי	 ומחשבתו

 הנה ,וכאשר לא נחתו� הגדרי� בדמיו	 החזק מאד.  שה� ידעו בודאי שזה עשה המעשה ההוא באמת בלא ספק ובלא דמיו	 כלל,מעידי�

ולזכות אל� חוטאי� יותר טוב . י יו� אחדוכאשר חתכנו הגדרי� בדמיו	 ובאומד הנה פעמי� נהרוג נק, תכלית מה שיהיה שנפטור החוטא

  .ונכס� מהרוג זכאי אחד יו� אחד

ונכו	 , מכיוו	 שלא נית	 לקבוע את הגבול, אנו עלולי� להגיע למצב בו נהרוג ג� על פי אומדנא קלושה, א� נהרוג על פי אומדנא ברורה, �"לפי דברי הרמב

  .מאשר שנעניש אד� שלא הרג, יותר לפטור מעונש אד� שהרג

א� , עוו	 הריגה בידו וחייב מיתה בידי שמיי�, שמי שהרג את חבירו בגרמא) 'ב' ב הל"רוצח פ' הל(� כותב "הרמב. על פי דברי� אלו נית	 להסביר עוד הלכה

  ?בית די	 לא ממיתי� אותו, מדוע א� יש בידו עוו	 הריגה, ונשאלת השאלה. לא נענש במיתת בית די	

היינו עלולי� להרוג ג� על פי גרמות , אלא שא� היינו הורגי� על פי גרמא, וממית בגרמא דינו כממית בידיי�, דל כיצד המיתאי	 הב, אלא שמבחינה אמיתית

  .כדי למנוע מצבי� כאלו, ולכ	 התורה הגבילה את היכולת להרוג רוצח בגרמא, רחוקות ביותר

בו האיסור , א� יש לחלק בי	 איסור רציחה, )ב"ד סעי� כ"של' ערו� אורח חיי� סיראה שולח	 (ואמנ� בשבת אי	 איסור של גרמא והיא הותרה במקו� הפסד 

 .כמו שמצאנו שרק מלאכת מחשבת נאסרה, בו התורה הקפידה דווקא על צורת המעשה, לבי	 איסור שבת,  הריגת האד�–הוא בתוצאה 



 

הרי שדח� את חבירו מראש הגג , ועוד? א� על שוקו או ציפר נפשו, הכהושיודעי	 כמה הכהו ועל מה , ד הכהו"ב

, אלא? א� נפלה חוזר ובונה, ועוד? בית די	 הולכי	 אצל בירה או בירה הולכת אצל בית די	, או מראש הבירה ומת

 ור פט–פרט לכשיצתה אב	 מתחת ידו של מכה , א� כל שהוא מסור לעדי�, מה אגרו� מיוחד שהוא מסור לעדי�

  ;]כלומר שמספיק שהעדי� יראו א� יש באב� שיעור[

  :)ח"י' א הל"חובל ומזיק פ' הל(� כמותו "פוסק הרמב, למרות שמפשט סוגיית הגמרא ש� נראה שדעתו של שמעו	 התימני נדחתה

די	  לפיכ� צריכי	 העדי� לידע במה הזיק ומביאי	 החפ& שהזיק בו לבית ...כש� שאומדי	 למיתה כ� אומדי	 לנזקי	

  .עד שאומדי	 אותו ודני	 עליו

ואינ� , א� היה בה בכדי להזיק או להמיתדייני� יאמדו נראה שהסיבה לכ� שהעדי� צריכי� להביא את האב	 לבית די	 על מנת שה

ואילו השאלה א� היה ,  שתפקיד העדי� הוא א� ורק להעיד על עובדות,היא על פי מה שנתבאר לעיל, �יכולי� להעיד בעצמ� על כ

  .3שהוא תפקיד� של הדייני� ואינו בסמכות העדי�, תלויה באומד	 הדעת, באב	 כדי להמית

א� ידוע שהמת אינו , ונות	 סימני�, שאד� שטוע	 על יורשי� שהפקיד אצל אביה� חפ&,  מחדשת:)ה"ד� פ(הגמרא בכתובות . ב

  .עלותנותני� אותו לזה שטוע	 עליו ב, עשיר מספיק כדי להחזיק חפ& שכזה בבעלותו

  : כיצד בית הדי	 יודע שהמת אינו עשיר מספיק בכדי להחזיק חפ& שכזה, ד	 בשאלה)'ד' ו הל"שאלה פ' הל(� "הרמב

באו עדי� ...  יש לו לדיי	 הזה לתת הפקדו	 לזה שנת	 סימניו,היה יודע הדיי	 שלא היה המת אמוד שזה הפקדו	 שלו

 ואומד	 דעת	 אינו אומד , שאי	 זה ראייה ברורה,ומי� בעדות	 אי	 מוציאי	 מיד הית,והעידו לדיי	 שאי	 זה אמוד

  . ואי	 לו לדיי	 אלא מה שדעתו סומכת עליו,דעתו

, משו� שזהו אומד	 דעת שאינו בסמכות העדי�, שלא נית	 להעיד על אד� שאינו אמיד מספיק כדי להחזיק חפ& מסוי�, עולה מכא	

  .	 שמורה סמכות זו של אומד	 הדעתורק לדיי, אשר יכולי� להעיד א� ורק על עובדות

        בהכרת חתימות העדי� פועלי� בתור דייני�בהכרת חתימות העדי� פועלי� בתור דייני�בהכרת חתימות העדי� פועלי� בתור דייני�בהכרת חתימות העדי� פועלי� בתור דייני�": ": ": ": נתיבות המשפטנתיבות המשפטנתיבות המשפטנתיבות המשפט""""שיטת שיטת שיטת שיטת . . . . דדדד

שאחד החילוקי� בי	 עדות לאומדנות הוא שלעומת ,  אומרת הגמרא:)ז"תמורה ד� כ. ב"שבועות ד� מ. ג"יומא ד� פ(במספר מקומות 

וכאשר יש שני , "תרי כמאה"הרי שבעדות , )ני� הולכי� אחר הרובוכמו שבדיי (אומדנא בה כשיש מחלוקת הולכי� אחר הרוב

  .יהיה כוח� יותר משל שני עדי�לא , א� א� יבואו מאה עדי� אחרי� להכחיש�, עדי� המעידי� על דבר מסוי�

כתב יד עדי למרות שמדובר בעדי� המעידי� על ,  בקיו� שטרות הולכי� אחרי רוב דעות,)'ק ז" סו"סימ� מ( "נתיבות המשפט"לדעת 

 ואי	 ,שקר באמת והתלוימשו� שעדות בעלמא זה  ,"תרי כמאה"בעדות אנו אומרי� שא� על פי שש, הסברא לכ� היא. השטר

, ומרובי� מביני� יותר ממועטי�, כיוו	 שזה תלוי בחכמה, א� בדייני� הולכי� אחרי רוב דעות, �יותר נאמנות מלשניעדי� למאה 

  .ולכ	 הולכי� אחרי רוב דעות,  או לא העדי�מה א� זה כתב ידובקיו� שטרות יש עניי	 של חכ

        הכרת אד�הכרת אד�הכרת אד�הכרת אד�. . . . הההה

  :המקור ממנו לומד הנתיבות את דבריו הוא התוספות במסכת יבמות

, הוא הגיעולאחר מכ	 ,  מתבעלה הראשו	העידו ששעדי� על סמ�   אישה התחתנה מדברת על מקרה בו).ח"ד� פ(הגמרא ביבמות 

  :שאז האישה אסורה ה	 על בעלה הראשו	 וה	 על השני

אתא גברא : מחכו עליה במערבא.  לא תצא� אבל ניסת על פי שני עדי� , לא שנו אלא שניסת בעד אחד: אמר רב

   ! ואת אמרת לא תצא, וקאי

  .פשוט שעברה על איסור אשת איש ועליה לצאת לכל הפחות מבעלה השני, היות והבעל לפנינו, כלומר

�  :")אתא גברא"ה "ש� ד( התוספות מקשי� על כ

                                                 

כ "ת' סי(א� השולח	 ערו� , שהאומד הוא לעי	 העדי� ולא לעי	 בית הדי	, עקיבא' שפסק כר) ד"ב ע"ב ד� צ"א ח"מישרי� נתיב ל(אמנ� עיי	 ברבנו ירוח�  3

 .�"פסק כדברי הרמב) ח"סעי� כ



 

  ? הא תרי כמאה דמו, מה בכ�, איכא מאה דאמרי שזהולו אפי, כיו	 דאיכא תרי דאמרי מת,וא� תאמר

, כל מי שיבוא ויכחיש אות� לא יהיה נאמ	 יותר מה�וממילא , הרי יש שני עדי� שאמרו שהוא מת, ג� א� אנו יודעי� שזה הבעל

  ? ל� יגידו שהוא הבעל עדיי	 יהיה ספקולכ	 אפילו א� כו

  :)ש�( התוספותעל כ� עוני� 

  .4'אבל בשני עדי� לא תצא':  לא היה אומר רב, דלגבי דבר הנראה וידוע לכל,ויש לומר

כיוו	 שברגע שאנו מתלבטי� הא� , שג� כא	 זוהי שאלה התלויה בחכמה ולא באמת ושקר, להסביר את כוונת התוספותנראה 

וכמו שראינו מדברי , א� הוא ממשי� בגדרי חכמה, שאמנ� הדיו	 מתחיל בגדרי עדות, זה כמו הכרת החתימות, ימדובר בפלונ

  .5וכמו שבדייני� הולכי� אחר הרוב, ולא קיי� הכלל של תרי ומאה, במקרי� כאלו הולכי� אחרי רוב דעות, לעיל" נתיבות המשפט"

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . וווו

ואילו דייני� , בה	 שיי� אמת או שקר, הוא שעדי� מעידי� על עובדות, ת� של דייני�ההבדל היסודי בי	 עדות� של עדי� להכרע

  .שבה אנשי� עשויי� לטעות, דבר התלוי בחכמה, מכריעי� על פי שיקול דעת�

  :מהבדל זה נובעי� מספר הבדלי� עקרוניי� בהלכה בי	 עדי� לדייני�

מכיוו	 שאהבה ושנאה יכולות , א� פסולי� לדו	, ב אהבת� ושנאת�מכיוו	 שאי	 חשש שישקרו עק, אוהב ושונא כשרי� לעדות. 1

  .לגרו� לטעות בשיקול הדעת

כשבאי� , לעומת זאת. ויש צור� לראות אות	, מכיוו	 שעדות היא על עובדות ממשיות, אי	 עדי� יכולי� להעיד על פי אומדנא. 2

  . נית	 לסמו� על אומדנא,כגו	 להחליט א� מעשה מסוי� נעשה בלב של�, להכריע בכוונת המעשה

אלא , אי	 ה� מוסמכי� לומר א� היה באב	 שיעור הכאה, כאשר עדי� מעידי� על אד� שהכה את רעהו באב	, �"לדעת הרמב. 3

  .ובית די	 יאמדו אותה, עליה� להביא את האב	 לבית די	

אי	 הדיי	 יכול לסמו� ,  אצל יורשיובמקרה שהכרעת הדי	 תלויה בשאלה הא� אד� אמוד שיש לו חפ& שנמצא, �"לדעת הרמב. 4

  .א� הוא עצמו יכול לאמוד את הדברי�, על עדי� שיעידו זאת

, לעומת דייני� בה� הולכי� אחר הרוב, לא תהיה לה� עדיפות, וא� א� מאה יעידו כנגד�, בעדות רגילה אי	 למעלה משני עדי�. 5

  .ואנו סומכי� בזה על הרוב, ל הדעת עשויה לקרותא� טעות בשיקו, זאת מכיוו	 שאי	 אנו חושדי� בשני� שישקרו

או הכרת חתימות של , כגו	 הכרת פניו של אד�, במקרי� בה� העדות תלויה בחכמה ולא בעובדה גמורה, "נתיבות המשפט"לדעת 

  .א� שיש שני� שאומרי� אחרת, דינ� של העדי� כמו דייני� והולכי� בזה אחר הרוב,  עדי�

                                                 

. מובא דבר פלא על מקרה בו הגיע אד� לעיר אחת ואישה טענה שזה בעלה שעיג	 אותה במש� שני�) ה"ס' ק סי"אב	 העזר מהדו" (נודע ביהודה"ת "בשו 4

וש� טענה אישה אחרת שהוא , לאחר מכ	 הוא הגיע לעיר אחרת. ובסופו של דבר הודה בכ� אד� זה ונת	 לה גט, יעות עי	כל בני העיר ג� כ	 הכירוהו בטב

לבעל " צלעות הבית"ת "מקרה זה מובא ג� בשו. [וסיפר שבעיר אחרת טענו שהוא מישהו אחר, הבעל הודה בזה. כאשר ג� כא	 הכירוהו כל בני העיר, בעלה

א� שג� זה רחוק , אלא מסתבר שמדובר בטעות, במקרה זה לא נראה לומר שעיר שלמה שיקרה] וש� מובאות ג� כל העדויות בנידו	, )'ח' סי" (בית מאיר"ה

 . מ	 הדעת שעיר שלמה תטעה

את כוונת דברי וא� כ	 לפי דבריו נית	 להסביר , שמחדש שאנ	 סהדי יותר חזק מעדי�, ")ההוא רעיא"ה "ד.  ד� ה(א בבא מציעא "אמנ� עיי	 ברשב 5

האומר שבעדות על , )ו"ק ס"ו ס"מ' סי(� "וכ	 נראית דעת הש, שכל העול� יותר טוב משני עדי� ג� בדבר התלוי בידיעה ולא רק בחכמה, התוספות כפשוט�

  .ופג� משפחה זו ידיעה ולא חכמה, משו� שהאמת תיוודע לכל העול�, פג� משפחה לא שיי� תרי ותרי


