בס"ד

פסול קטן ושוטה לעדות
הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א
)בתוספת הערותיהם והארותיהם של הרב דורון אלון והרב אריה כץ(

א .פתיחה – פסול קט לעדות
רש"י במסכת בבא קמא )ד פ"ח .ד"ה "פסולה לעדות"( מביא שני לימודי לכ שקט פסול לעדות:
דכתיב גבי עדי זוממי" :ועמדו שני האנשי" ...קט נמי מהכא נפקא ל ,דכתיב" :אנשי" ולא קטני ,1ועוד
דעדות שאי אתה יכול להזימה היא ,דלאו בר עונשי הוא.
עולה מדבריו ,בהסברו השני ,שקט פסול לעדות ,מכיוו שהוא פטור מעונשי ,וא יזימו אותו לא יוכלו לקיי בו "כאשר זמ",
נמצא שעדותו היא בגדר עדות שאי אתה יכול להזימה ,ופסולה .מסביר ר' עקיבא איגר )שו"ת מהדו"ק סי' קע"ו( שעדיי יש צור
בלימוד מיוחד מפסוק לפסול עדות של קט ,מכיוו שיש עדויות בה אי צור שיהיה נית להזימ ,כגו עדות החודש ,שבה לא
באו העדי לחייב מישהו ,וג בה קט פסול לעדות מכוח גזירת הכתוב של "אנשי ולא קטני".
א נראה שיש בקט שתי דרגות:
הדרגה הראשונה היא קט שאי לו דעה בכלל ,ופשוט מסברא שאי ער למעשיו בכל התורה כולה.
התורה הוסיפה את הדרגה השנייה ,שא #קט שהוא מבי פסול לעדות .א #על פי שבדברי אחרי יש חילוקי בי קט שמבי
לקט שאינו מבי ,כגו הדי שמובא במשנה בגיטי )ד נ"ט" :(.הפעוטות  מקח מקח וממכר ממכר במטלטלי" ,ומבואר
בגמרא )ש( ,שהקריטריו הקובע לדי זה הוא החריפות של הקט .וא #שדי זה הוא מדרבנ )כמו שמשמע בגמרא ש ,ומפורש
ברש"י ש ד"ה "קמ"ל( ,א מהות החילוק היא מדאורייתא ,שכ בהמש )ד ס"ה (.אומרת הגמרא שגיל זה הוא ג הגיל בו
קטנה שהשיאה אביה ,יכולה לקבל גט.2
ב .פסול קט לעדות אישה
על פי מה שביארנו ,שקט שהגיע לעונת הפעוטות פסול לעדות למרות שהוא מבי ,מכוחה של גזירת הכתוב ,יש לדו בתוקפה
של עדות קט להעיד על אישה שמת בעלה .מבואר במשנה ביבמות )ד קכ"ב (.שג עדי פסולי ,כגו אישה או עבד ,כשרי
לעדות אישה .לעומת זאת ,גזל פסול ג לעדות אישה )יבמות ד כ"ה.(:
החילוק ביניה מתבאר ,לאור דברי הגמרא בבבא בתרא )ד קנ"ט:(.
היה יודע לו עדות בשטר עד שלא נעשה גזל ,ונעשה גזל  הוא אינו מעיד על כתב ידו ,אבל אחרי מעידי...
כגו שהוחזק כתב ידו בב"ד! ...היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ,ונעשה חתנו  הוא אינו מעיד על כתב
ידו ,אבל אחרי מעידי ...א #על פי שלא הוחזק כתב ידו בבית די! ומאי קושיא? דלמא גזירת מל היא דאיהו
לא מהימ ואחריני מהימני ,ולאו משו דמשקר! דאי לא תימא הכי ,משה ואהר לחותנ משו דלא מהימני
הוא? אלא גזירת מל הוא שלא יעידו לה ,ה"נ גזירת מל הוא שלא יעיד על כתב ידו לחותנו.
מדברי הגמרא עולה ,ששטר שהובא לפנינו ,ואחד העדי החתומי בו הוא גזל ,א #על פי שתארי השטר הינו קוד שנפסל
בגזלנות ,אנו חוששי שמא ג תארי החתימה היה בשקר ,ולכ אנו מקבלי את השטר רק א הוחזק בבית די קוד שנעשה
גזל .לעומת זאת ,א אחד החתומי על השטר הוא קרוב ,ותארי החתימה על השטר הינו קוד שנעשה קרוב ,אנו מקבלי את
השטר ואיננו חוששי שמא התארי זוי .#סיבת החילוק היא שגזל חשוד לשקר ,אבל פסולו של קרוב לעדות אינו מחמת

 1כמבואר בגמרא )בבא בתרא ד #קנ"ה (:שלמדה מש את פסולו של קט לעדות.
 2חרש הוא בודאי כקט שהגיע לעונת הפעוטות ,שהרי חרשת יכולה לקבל גירושי כמפורש במשנה )יבמות ד #קי"ב ,(:והסיבה היא שהבנה יש לה,
ורצו לא צרי כדי להתגרש כפי שיבואר בהמש השיעור.

בס"ד
החשש שהוא משקר ,אלא מכוח גזירת הכתוב .ממילא מוב ג החילוק בעדות אישה ,בה חכמי אפשרו לפסולי עדות להעיד,
א דווקא לכאלו שפסול נובע מחמת גזירת הכתוב ,א לא לכאלו שחשודי לשקר.
לאור האמור לעיל ,היה מקו לומר שקט יהיה נאמ לעדות אישה ,שכ כפי שראינו לעיל ,פסולו של קט המבי ,נובע מחמת
גזירת הכתוב .אלא שמהגמרא ביבמות )ד קכ"א (:עולה ,שקט נאמ לעדות אישה רק במקרה מסוי ביותר:
ר' יהודה אומר :אפי' שמע מ התינוקות אומרי הרי אנו הולכי לספוד ולקבור את איש פלוני .בי שהוא מתכוי,
ובי שאינו מתכוי ...ודלמא לא אזלי! אמר רב יהודה אמר שמואל :דקאמרי הרינו באי מלספוד ומלקבור את
איש פלוני .ודלמא קמצא בעלמא שכיב ליה ,ואסיקו ליה על שמיה ]רש"י :חגב או נמלה המיתו התינוקות והעלו לה ש
איש פלוני כדר שהתינוקות משחקי [! דקאמרי כ וכ רבנ הוו הת ,כ וכ ספדני הוו הת.
משמע מדברי הגמרא ,שבעדות רגילה אי הקט נאמ ,אלא רק במקרה בו ברור לנו בוודאות מדברי הקטני ,שהשתתפו בלוויה
של מת.
אמנ מדברי הטור )אב העזר סי' י"ז( משמע שהצור בוודאות כזו היא דווקא כשאד שומע את שיחת הקטני בינ לבי עצמ,
א כאשר הקט בא להעיד בעצמו הוא יהיה נאמ:
אפילו שמעו מ התינוקות שאמרו מת פלוני ב פלוני ,בי כיונו לש עדות בי כיונו שלא לש עדות משיאי את
אשתו .וא שומעי מה שאומרי הרי אנו באי מקבורתו ,ואי סומכי עליה להשיא אשתו ,אא"כ יאמרו כ
וכ ספדני היו ש ,וכ וכ הלכו אחר המטה ,שיש דבר שמורה על העני שהוא אמת.
א הרמב" )הל' גירושי פי"ג הל' ט'( והשולח ערו )אב

העזר סי' י"ז סעי י"ג( פסקו אחרת:

אבל א שמע מפי שוטה או קט ,אינו מעיד ואי סומכי על דבריה .שמע מהתינוקות שאומרי :עכשיו באנו
מהספד פלוני ,כ וכ ספדני היו ש ופלוני החכ ופלוני עלו אחר מטתו ,כ וכ עשו במטתו ,הרי זה מעיד
מפיה על פי הדברי האלו וכיוצא בה ,ומשיאי את אשתו.
עולה שלהלכה ,אי קט מעיד כלל בעדות אישה ,אלא א כ מדבריו ניכרת האמת.
נית לתר) קושיא זו במספר אופני:
א .קט פסול מסברא ג ללא גזירת הכתוב ,והצור בפסוק הוא לפסול קט שמסיח לפי תומו ,ואומר דברי הניכרי שה אמת.
לכ ,בעדות אישה שאליה כשרי פסולי העדות מכוח גזירת הכתוב ,הכשירו ג קט המסיח לפי תומו ,א לא עדות רגילה של
קט.
ב .כפי שראינו לעיל ,יש חילוק בי קט המבי לקט שאינו מבי ,והיות וקט שאינו מבי פסול לעדות מכוח סברא ,ואי צור
בגזירת הכתוב לפוסלו ,לא רצו חכמי לחלק בי קט לקט לעניי עדות אישה.
ג .יש סברא נוספת לומר שקט פסול לעדות ,מעבר לשני ההסברי שהבואו לעיל בדברי רש"י ,והיא שג בעדויות שאי עליה
תורת הזמה ,מסתמא א העד ישקר תהיה לו עבירה ,וכ הוא יפסל לעדות .לעומת זאת ,על קט אי עבירה א ישקר ,שהרי הוא
אינו מצווה ,וא כ יש בקט חשש משקר ,שהרי אינו חושש לכ ,שאי בזה איסור מבחינתו .3ויתכ ג לומר שהתורה אמרה
שקט פסול ,כיוו שיש חשש שהוא משקר ,וזו כוונת התורה ,ואי כא רק גזירת הכתוב בלי טע ,אלא גילוי מילתא של התורה
)וכמו ברשע(.
ג .פסול שוטה
כפי שבקט יש חילוק בי שני סוגי אחד שאינו בר דעת כלל ,ואחד שיש בו דעת והוא פסול מכוח גזירת הכתוב ,ג בשוטה
מצאנו חילוק בי שני סוגי ,כפי שמבואר בגמרא ביבמות )ד קי"ג:(.

 3אמנ הרמב" )הל' גניבה פ"י הל' א'( אומר שראוי לבית די להכות קט שגנב ,ואע"פ שבית די לא מצווי להפריש קט אוכל נבלות ,אומר המגיד
משנה שזה רק בבי אד למקו ,א לא בבי אד לחברו ,וצ"ע בנקודה הזו.

בס"ד
א"ר יצחק :דבר תורה שוטה מתגרשת ,מידי דהוה אפקחת בעל כרחה ,ומה טע אמרו אינה מגורשת? שלא ינהגו
בה מנהג הפקר .היכי דמי? ...אלא דאי יודעת לשמור לא גיטה ולא עצמה ,דבר תורה שוטה מתגרשת? והא אמר
דבי רבי ינאי' :ונת בידה' )דברי כ"ד ,ג'(  מי שיש לה יד לגרש עצמה ,יצתה זו שאי לה יד לגרש עצמה! ותנא
דבי רבי ישמעאל' :ושלחה מביתו' )ש(  מי שמשלחה ואינה חוזרת ,יצתה זו שמשלחה וחוזרת! לא צריכא,
דיודעת לשמור גיטה ואינה יודעת לשמור עצמה ,דבר תורה שוטה מתגרשת  דהא יודעת לשמור גיטה ,ואמור
רבנ לא ליפקא ,שלא ינהגו בה מנהג הפקר.
זאת אומרת ששוטה במדרגה כזאת שאינה מבינה כלל את עניי הגירושי ,לא יכולה להתגרש ,א שוטה שמבינה את הגירושי,
רק שמחמת שטותה אינה מסוגלת לשמור על עצמה ,יכולה להתגרש מדאורייתא ,ורק חכמי גזרו שלא יגרשה ,כדי שלא ינהגו
בה מנהג הפקר.
הסיבה שנית לגרש שוטה כזו ,מתבארת על פי החילוק המבואר ב"עונג יו טוב" )סי' ב'( בי רצו לכוונה:
משו דבאמת במחשבה שהצריכו חכמי ע המעשה ,יש תרי גווני מחשבות:
א' מחשבה המורה על עשיית המעשה ,דהיינו שהוא צרי לחשוב בדעתו למה הוא עושה מעשה הזאת .ועיקר
פעולת הדבר נגמר ע"י המעשה .רק שאמרה תורה שאי המעשה פועלת ,אלא א כ מחשב בדעתו בשעת עשייתו
למה הוא עושה דבר זה.
ויש מחשבה שהיא בעצמה גורמת ופועלת עניי המעשה ,כמו גבי גט וכל הקניני ,שאי האשה מתגרשת אלא
א הבעל רוצה ,ואי המקח נקנה ,אלא א כ המוכר ולוקח רוצי להקנות ולקנות ,רק שאמרה תורה שאי הגט
נגמר בדברי ורצו לחוד ,אלא א כ נעשה הדבר על ידי מעשה ,כגו גט על ידי כתיבת ונתינת ספר כריתות.
ומקח על ידי מעות ומשיכה ,אבל באמת ג הרצו שלה פועל הקניי ,ואינו בא להורות על פעולת המעשה למה
עושה אותה רק שהוא מעצ הקני ,אלא שאי רצו הלזה עושה פעולתו רק ע"י מעשה.
מדבריו של העונג יו טוב נראה ,שישנ דברי בה צרי רצו של האד לביצוע המעשה ,כגו קניי או קידושי ,ולה שוטה
פסול ,א #א הוא מבי .לעומת זאת ,יש דברי שלא זקוקי לרצו האד אלא צרי מציאות והבנה שזו באמת המציאות ,ובה
מועילי שוטה וקט שמביני ,כגו כתיבת גט לשמה ,או אפיית מצות ,ולכ זה כשר כשגדול עומד על גב ורואה שה מביני
לש מה ה עושי זאת.
כדי לגרש צרי רצו ,ולכ שוטה פסול מ התורה לגרש ,א כדי להתגרש לא צרי רצו )שהרי האישה מתגרשת בעל כורחה(
ומספיקה הבנה ,ולכ שוטה שיודעת לשמור את גיטה מתגרשת מ התורה ורק מדרבנ לא ,ורק שוטה שאינה יכולה לשמור את
גיטה ואי לה כלל הבנה ,לא יכולה לקבל גט.

ד .הפתאי
ההגדרה של שוטה ,כפי שעולה מדברי הגמרא בחגיגה )ד ג ,(:היא אד שעושה מעשי שטות ,וכ כותבי הרמב" )הל' עדות פ"ט

הל' ט'( והשולח ערו )סי' ל"ה סעי ח'(:
השוטה פסול לעדות מ התורה לפי שאינו ב מצות ,ולא שוטה שהוא מהל ערו ומשבר כלי וזורק אבני
בלבד ,אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת תמיד בדבר מ הדברי אע"פ שהוא מדבר ושואל
כעניי בשאר דברי הרי זה פסול ובכלל שוטי יחשב.
לאחר מכ מחדשי הרמב" )ש הל' י'( והשולח ערו )ש סעי י'( די חדש ,והוא די הפתאי:
הפתאי ביותר שאי מכירי דברי שסותרי זה את זה ,ולא יבינו עניני הדבר כדר שמביני שאר ע האר) ,וכ
המבוהלי והנחפזי בדעת והמשתגעי ביותר הרי אלו בכלל השוטי ,ודבר זה לפי מה שיראה הדיי ,שאי
אפשר לכוי הדעת בכתב.
הסמ"ע )ש ס"ק כ"א( מבאר את החילוק שבי שוטה לפתי:

בס"ד
זה החילוק בי שוטה לפתי ,שהשוטה דעתו היא משובשת ומטורפת לגמרי בדבר מהדברי ,מה שאי כ פתי
שאינו מטור #לגמרי בשו דבר .אבל מצד אחד הוא גרע מהשוטה ,שהשוטה בשאר דברי הוא חכ כשאר בני
אד ,והפתי הוא שאי לו שכל גמור ,ואינו מבי שו דבר כדר שמביני אותו שאר בני אד.
ה"עונג יו טוב" )סי' קנ"ג( ד באריכות בגדריו של הפתי ,ומדבריו נראה שפתי לא הופ לשוטה ,אלא הוא מי שאינו מבי ,וישנו
חילוק מהותי ביניה:
שוטה שלא יכול לגרש ,ג קידושיו אינ קידושי ,כיוו שכאשר הגיע למדרגת שוטה הוא מוגדר כמי שאינו ב דעת כלל.
לעומת זאת ,פתי יש דברי שהוא מבי א יסבירו לו ,וכיוו שאינו בגדר שוטה שעושה מעשה שטות הכול תלוי בהבנתו ,ולכ
יתכ שיוכל לקדש ,א לא יוכל לגרש ,כיוו שאינו פסול מצד גזירת הכתוב ,אלא מצד שאינו מבי ,ויתכ שיש דברי שהוא
מבי ויש דברי שלא.
מתו כ מגיע ה"עונג יו טוב" לחידוש נוס ,#והוא החילוק שקיי ב קידושי לגירושי ,שבגירושי בנוס #לצור בהבנת
מהות הגירושי ,עליו להבי שהוא מגרש בגט זה ,בניגוד לכס #קידושי שלא צרי להבי שבכס #זה הוא מקדש ,ולכ פתי
שקידש אנו חוששי לקידושיו ,ואי לו אפשרות לגרש ממה נפש ,שכ יתכ שאת עניי הקידושי הוא הבי ,א בגירושי ש
צרי להבי עוד משהו ,הוא אינו מבי ולא יכול לגרש.
נראה שכוונת חילוקו של ה"עונג יו טוב" היא שלעומת הגט ,שמגרש דווקא בו ,הכס #הינו רק אמצעי ,ואי צור דווקא בכס#
המסוי הזה ,א לפי זה הייתה עצה שפתי יוכל לקדש בשטר ,ואז יכול לגרש ממה נפש ,שא הוא הבי את עניי הקידושי
בשטר וקידושיו חלו ,הוא יבי ג את הגט ויוכל לגרש ,וא הוא אינו מבי את עניי הגט ,ממילא ג לא הבי את הקידושי
שבשטר ,וקידושיו לא חלו ,וצ"ע.
בשו"ת "חת סופר" )ח"ד סי' ב'( מובא הסבר אחר לחילוק בי פתי לשוטה ,והוא שפתי נחשב כחרש ,מכיוו שאינו מבי ,ובניגוד
לשוטה שפסולו הוא עקב מעשי השטות שלו .זוהי ג הסיבה שהרמב" כתב את פסול הפתי רק בהלכות עדות ולא במקומות
אחרי ,מכיוו שבעדות חרש פסול ממילא כיוו שאינו יכול לדבר ,ויש בו "מפיה ולא מפי כתב" ,וכ לא יכול לשמוע את
האיומי שמאימי עליו ,ולכ היה מקו לומר שפתי ,שאי בו את החסרונות הללו ,יהיה כשר לעדות ,לולא דבריו המפורשי
של הרמב".
בהסבר זה ישנו קושי ,מכיוו שישנ חרשי שה בני דעת ובכל זאת ה פסולי ג לשאר דברי ,וא כ רואי שיש בזה ג
גזירת הכתוב ,ונראה ליישב ,שיסוד הפסול של חרש הוא חוסר הבנתו ,וג הפתי נכלל בזה ,אלא שג א ישנו חרש שמבי,
התורה קבעה לנו גבול שכל חרש פסול ,כיוו שסתמו אינו מבי ,ואי צור לבדוק כל רגע א ישנה הבנה.
ה .פסול שיכור
מקו נוס #בו אנו רואי שיש דרגות בי סוגי שוטה הוא פסול השיכור.
הרמב" )הל' גירושי

פ"ב הל' י"ד( כותב:

מי שהיתה רוח רעה מבעתת אותו ואמר כשהתחיל בו החולי כתבו גט לאשתי לא אמר כלו מפני שאי דעתו
נכונה ומיושבת ,וכ השכור שהגיע לשכרותו של לוט...4
אמנ ה"בית שמואל" )סי' קכ"א ס"ק ב'( וה"פרי חדש" )ש ס"ק ד'( מבארי שיש חילוק בי שיכור לשוטה ,והוא במקרה בו ציוה
לכתוב את הגט כשהיה פיכח ולאחר מכ נשתכר ,בו כותבי ונותני את הגט ,וכמו שנית לתת גט של אד רגיל בשעה שהוא
יש ,לעומת פיקח שציווה לכתוב גט ונשתטה ,שאז אי כותבי ונותני את הגט .החילוק בי שיכור ליש ,מתבאר על פי הגמרא
בגיטי )ד ע (:ששיכור מתעורר לבד ובניגוד לשוטה שאינו מתרפא לבד ,או ששוטה אי לו תרופה.

 4מקומות נוספי בה רואי מדברי הרמב" ,שאי משמעות למעשיו של מי שהגיע לשכרותו של לוט ה בהל' אישות )פ"ד הל' י"ח( לגבי קידושי,
בהל' נזירות )פ"א הל' י"ב( לגבי נזירות שנדר ושפטור על עבירות שעשה ,ובהל' מכירה )פכ"ט הל' י"ח( לגבי מכירתו" :והרי הוא כשוטה או כקט פחות
מב שש".

בס"ד
מכא ישנה הוכחה נוספת ,ששוטה פסול מכוח גזירת הכתוב ולא רק מצד שאינו מבי ,אחרת לא היה מקו לחלק בי שוטה
לשיכור ,מכיוו ששניה אינ מביני.
ו .סיכו
קט פסול לעדות מכוח גזירת הכתוב .הפסוק נצר א #שזו עדות שאי אתה יכול להזימה ,שכ לא בכל העדויות יש צור בכ,
וקט פסול א #בעדויות אלו .כמו כ ,הפסוק נצר לפסול אפילו קט שהוא בר הבנה.
למרות שקט המבי פסול מכוח גזירת הכתוב בלבד ,לדעת הרמב" והשולח ערו הוא פסול לעדות אישה ,א #על פי שחכמי
הכשירו את כל הפסולי שאינ פסולי מחמת חשש שקר ,אלא מכוח גזירת הכתוב בלבד .נית להסביר זאת בכמה דרכי:
 .1כל קט פסול מסברא ,והפסוק נועד לפסול ג קט המסיח לפי תומו ,ואותו הכשירו חכמי לעדות אישה.
 .2כיוו שקט שאינו מבי פסול מסברא ,לא רצו חכמי לחלק בי סוגי הקטני ולהכשיר את חלק.
 .3גזירת הכתוב בקט מגלה לנו שהוא חשוד לשקר א #א הוא בר הבנה ,כיוו שאי עליו עונש א הוא משקר.
ג בפסול שוטה מצאנו שתי דרגות :האחת היא שוטה שאינו מבי כלל ,והוא פסול לכל דבר בו צרי הבנה ,והאחרת היא שוטה
המבי ,שכשר לדברי המצריכי הבנה ,א פסול לענייני המצריכי רצו.
הרמב" מחדש ,שבנוס #לשוטה שפסול לעדות ,קיימי ג הפתאי ,שאמנ לא עושי מעשי שטות ,א דעת קלושה באופ
כללי ,ואי ה מביני שו נדבר כמו שצרי.
לדעת ה"עונג יו טוב" ,כיוו שהפסול שלה נעו) בחוסר הבנה ולא במעשי שטות ,יתכ מצב של פתי שמבי דברי מסוימי,
ואליו דברי אחרי הוא אינו מבי ,ולכ יתכ שפתי יוכל לקדש ,א לא לגרש.
לדעת ה"חת סופר" ,פסול הפתי נובע מפסול החרש ,שנובע מחוסר הבנה ,ולא מפסול השוטה שנובע ממעשי שטות .ואמנ א#
חרש המבי פסול מכוח גזירת הכתוב ,א נראה שהיסוד נעו) בחוסר ההבנה ,וגזירת הכתוב נועדה כדי שלא נצטר לבחו כל
מקרה לגופו.
ג שיכור פסול מחמת שאי בו דעת ,א הוא שונה משוטה בכ ,שא ציווה לכתוב גט ונשתכר ,כותבי ונותני את הגט ,זאת
מכיוו שאי בשיכור פסול של גזירת הכתוב ,אלא רק של חוסר דעת.

