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 פתיחה

. ידועים  י''הודאת בע"ד כמאה עד)ים( דמ  )ב"מ, א, י( מספר הסברים ניתנו ע"י רבותינו האחרונים לדין התוספתא  

, ולבסוף  1רבותבשם מהריב"ל שזוהי התחייבות מחודשת. קצוה"ח מקשה ע"כ קושיות    )לד, ד( דברי קצוה"ח  

תורה על נאמנות בע"ד בהודאתו. עוד הביא  שמן הפסוק 'כי הוא זה' גזרה ה )קידושין סה:( מסיק עפ"י דברי רש"י 

בריו, שכן כלל ידוע הוא מיגו. דחה קצוה"ח ד  וחשהנאמנות הינה מכ  )א, עו( קצוה"ח בתחילה את דברי התשב"ץ  

התשב"ץ. ואולם, אף דעת קצוה"ח איננה פשוטה. קושייתו    ש"מיגו במקום עדים לא אמרינן" וא"כ נסתרים דברי

יחס לשיטתו. אף אם נאמר שגזרה התורה נאמנות, מניין שנאמנות זו גוברת על  ניעורה בעל התשב"ץ חוזרת ו

שאין בי"ד מאמינים לעדים מכוח סברה, כ"א מפאת    )יסודי התורה ח, ב( כתב הרמב"ם  ש  עדים. עוד יקשה, לפי מה

פי שלשה־ פי שני עדים או על־וא"כ מהיכי תיתי לומר שנאמנות בע"ד תגבור על ציווי התורה על־ציווי התורה,  

עפ"י שני עדים".  ק  עדים יקום דבר, והסביר אבן עזרא על אתר "בין לרוצח בין למכה בין למסיג בין לכול דבר, ר 

 א"כ, ג' השיטות אינן פשוטות כלל, וצ"ב רב. 

שאין בי"ד מאמינים לבע"ד    )סי' א(   2הכרי' ת מן הקושיות. כתב בספר 'תרומת  ישנה שיטה פחות ידועה, אך מיושב 

ב',  לב'כי האדם יראה לעינים וה' יראה ל  )שמואל א טז, ז( הוא בהכרח דובר אמת, שכן מניין זאת, וכבר נאמר  מפני ש

זקה ישנה  א יפה עיניים, שהוא הדבר אשר יראה האדם". ואע"פ שסברה חוהסביר במצודת דוד "אם הנראה הו

ע"ד מועילה מפני שבי"ד כופה ם, כאמור. אלא, הודאת בשהאדם דובר אמת, מ"מ לא מצינו סברה החזקה מעדי

בכך שעל    )קידושין סה:( יסורא'  דאעל עם ישראל את קיום המצוות. עוד מבואר בזה דין 'שויא אנפשיא חתיכה  

אדם מודה שגזל מאדם אחר, הרי שהוא בי"ד לכפות על האדם את קיום המצוות לפי דבריו. והנה, במידה ו

 . 3ע"כ מחויב בהשבת הגזילה, ועל בי"ד לכפות

ן  מיואולם, כל הרואה ישתומם מדברי תרומת הכרי. וכי ניתנו לעמ"י שתי תורות ח"ו, וכיצד ייתכן שבי"ד יא 

עשה צדקה  "  )משלי כא, ג( לאדם א', ואעפ"כ במקביל יכפה על אדם אחר לפעול עפ"י עדות אחרת, והרי נאמר  

 
ן זו התחייבות. : בגמ' בשבועות )מא( נאמר "כל האומר לא לוויתי כאומר לא פרעתי", וא"כ חזינן בהדיא שאיבין השאר  1

 מכך שאין בע"ד בהכחשה והזמה. מדין מודה במקצת, ראה שם.
 ב בעל קצוה"ח. חיבר בנוסף את 'קונטרס הספיקות'. א הלר, אחיו הגדול של ר' אריה ליר' יהודה כהנ 2
 מה שכתב בהגהות אשר"י )ב"ק ט, יח( שאין הכלל 'אין אדם משים עצמו רשע' חל בהודאת בע"ד.  עפ"י זה מובן 3
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  -אהבת הטוב, ומידת משפט    -ק  ומשפט נבחר לה' מזבח", והסביר רבינו יונה גירונדי על אתר "ומידת הצד

 , ובאלה יתרצה האדם אל השם יתברך".  אהבת האמת

שפעמים בכך  להסביר  שמכח  ק  נ"ל  ההלכה,  בקביעת  המדויקת  ורה  המציאות  אין  מסוים,  הלכתי  עיקרון 

 עת האדם וכוונתו, ונבאר בע"ה. משפיעה על ההלכה, כ"א ידי 

 

 ספק ערלה בחו"ל 

 : )קידושין לט( אומרת הגמ' 

"מר בריה דרבנא מתני ליה לקולא: זה וזה יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד. אמר ליה לוי לשמואל אריוך  

  חריפי דפומבדיתא אין ערלה   -רב אויא ורבה בר רב חנן מספקו ספוקי להדדי. אמריאנא איכול.  לי וק  ספ

 בחוצה לארץ".

ואנא איכול ובערלה קאי". תמוה לכאורה,   שיהיה ספק אצלי הסביר רש"י על אתר "ספק לי. לקוט שלא בפני  

ני. אלא, שאין נאסר לאכול ערלה סימה מועיל 'שיהיה ספק אצלי', סו"ס זו עורלה האסורה מהלכה למשה מ

 . 4מותר" )שם( -באופן זה, מפני ש"ספק עורלה בחו"ל

 

 מתכוון  דבר שאינו

 :)ביצה כג( הגמ' אומרת 

ושוחקין את הפלפלין   מים אוסרים... ומקרדין את הבהמה ביו"ט"שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכ

בהמה ביום טוב מפני שעושה חבורה אבל מקרצפין. וחכמים ה  ברחיים שלהן. רבי יהודה אומר: אין מקרדין את

י נמי כר' יהודה דבר שאינו מתכוין אסור, וגזרינן קרצוף ... ורבנן סבראומרים אין מקרדין אף לא מקרצפין: גמ'

קרוד. ור' אלעזר בן עזריה סבר לה כר' שמעון דאמר דבר שאינו מתכוון מותר, ובין קרוד ובין קרצוף    אטו

 שרי".

קרוד   שרי הלכך אפי'   אף על גב דזמנין דמתרמי לחבורה,    הואיל ואין מתכוין  -ר רש"י "ור' אלעזר סבר ביהס

)סי'  עשה. וכ"כ ב'אתוון דאורייתא'  ומר, אין מתחשבים כ"כ במה שיקרה בפועל, כ"א בדרך עשיית המשרי". כל

ד תבואר לפי זה דעת ר' נתן  עושלדעת ר' שמעון רואים את המלאכה כנעשית מאיליה, ולא בדרך אסורה.    י( 

 : )שבת קיא( בהסבר דבריו הרמב"ן א ניחא ליה מותר, וכ"כ בעל הערוך שאליבא דר' שמעון פסיק רישא דל

נו נהנה בה, אף על פי שהוא פסיק רישא מותר לרבי שמעון,  "כל מלאכה שאין אדם עושה אותה להנאתו ואי

 ". דבר שאינו מתכוון מיקריד

 5כה, שמפאת דין 'מלאכת מחשבת' למדנו שמעשה זה מותרכלל שתיעשה בפועל מלא  נהוי"ל בשיטתו שאין מש
שספק פסיק רישא מותר, משום שאע"פ שייתכן    7)או"ח סי' שטז( ת הט"ז  זו להסביר את דע  . עוד ייתכן בדרך6

 כוונת האדם היה בכך ספק, ולכן אין בכך\ויתברר למפרע שהפעולה נעשתה ככול פסיק רישא, מצד ידיעת

 .8יסור א

 
 שערי יושר )א, ו(. הרמב"ם והטור השמיטו דבר זה מן ההלכה, ומספר הסברים ניתנו לכך, ראה דברי הגרש"ש ב 4
ארוכים. אעיר, שדברינו מיוסדים על    שבת, והדברים  ו האם זה הוא דין כללי, או שמא דין ייחודי באיסורינחלקו בשיטת  5

 דברי ה'פני יהושע' )שבת מב( שדעת ר"ש מוסבת על דין 'מלאכת מחשבת'. 
הרמב"ם,  ז( בדעת  -ספר יד פשוטה )שבת א, העוד ראה בשו"ת 'עונג יום טוב' )סי' כב( מה שכתב בדעת הרשב"א וכן ב  6

 והשלם לכאן.  
 רמב"ן בחידושיו )דף מא(, ראה שם.דעה זו סובר ההביאור הלכה )שם( הוכיח שכ 7
הגאון רע"א )יו"ד סי' פז( חולק על הט"ז, וסוגיה זו ארוכה. עוד עלה על ליבי לבאר בדרך זו את דעת אביי הראשונית   8

וא, אין מתחשבים בהשלכות של המעשה. ואולם,  שמאחר ובכוונתו לעשות מעשה כלשה  שאין ר"ש אוסר בפס"ר, בכך
בא ש"מודה ר"ש בפס"ר" )שבת קלג(, והסביר הגר"ש שקאפ )שערי יושר ג, כה( שה'פסיק רישא' אביי והודה לרחזר בו  

לא נחשב   שבשאר דבר שאינו מתכוון  אע"פ שלא התכוון אליה,  לפעולת האיסור  שהייתה פעולת  מגדיר את המעשה 
כן נחשב    -ום לפעולת האיסור  אי שהמעשה יגרישה אלא לגרירת כיסא, לדוג'(, אך כאן, כיוון שבוודאיסור )לא נחשב לחר
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 עקירה ברה"ר 

 : )שבת ה:( עוד תובן הגמ' 

והוציאן, פטור שלא הייתה  צים מזווית לזווית ונמלך עליהן  "אמר רב ספרא א''ר אמי א''ר יוחנן: המעביר חפ

 עקירה משעה ראשונה לכך". 

 :)קב.( וביתר ביאור להלן 

  - או קלטה הכלב או נשרפה  רחייב. והאנן תנן: קלטה אח  -"אמר רבה: זרק ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן

 פטור? התם דלא מכוין, הכא דקא מכוין". 

צאה לאותו צורך, הרי שמה"ת לאחר שלא  ההו  כ"א כאשר עשה את כול פעולותוא"כ, י"ל שמאחר ואין חיוב  

דאורייתא )אע"פ שלעיני המתבונן לא ייראה הבדל -התכוון בעקירתו לשם הוצאה, אזי מותר להוציא לרה"ר 

 ם אלו, ודוק(. יכלל בין מעש

 

 הטמאות כהן גדול לאביו 

 :)ויקרא כא( נאמר במקרא 

ללבש את־הבגדים את־ראשו לא יפרע    על־ראשו שמן המשחה ומלא את־ידו  קר־יוצש"והכהן הגדול מאחיו א

 ובגדיו לא יפרם. ועל כל־נפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא". 

 : )נזיר מט( אומרת הגמ' 

א היינו טעמא דלא מיטמא ליה משום דחזקה בעלמא  הוה אמינ  -י, דאי כתב אביוכ"לאביו ולאמו למה לי? צרי

 ן דילידתיה ליטמא לה". הוא, אבל אמו דידעי

 "י: וביאר רש

"צריכי דאי כתב רחמנא לאביו. ולא לאמו, הוה אמינא לאביו הוא דאינו מיטמא משום דלא ברירא מילתא אי 

 לידתיה ליטמא לה קמשמע לן".י אבוה הוא דחזקה בעלמא הוא, אבל אמו דודאי 

כלל ואין    ", ואם אינו אביו, אזי אינו כהןוכבר תמהו, מה ההו"א: ממה נפשך, אם זהו אביו, הרי "ברירא מילתא

שבהו"א מצוות הטומאה קיימת רק מתוך ידיעה, וע"כ    )אהע"ז סי' יח( הוא נאסר בטומאה. השיב בעל 'אבני נזר'  

ינה נדחית מפני המצווה. והם הם דברינו. בהו"א אין מתחשבים במציאות אכל עוד אין ידיעה ברורה הטומאה 

ר שבהו"א יש לילך אחר מעין 'מציאות מדומה', ולא  תו. אם נרצה, ניתן לומאדם וכוונ בידיעת ה  הביולוגית, כ"א 

 אחר טבע העולם. 

 

 הטמעות משפחות לעתיד לבוא 

מעה נטמעה". ש ברוך הוא עם ישראל שמשפחה שנטו צדקה עשה הקד  -: "אמר רבי יצחק)קידושין עא( נאמר בגמ'  

 : )מלכים יב(  9פסק הרמב"ם

כשת המשיח.  המלך  ויתקבצו  "בימי  ממלכתו  כל  תיישב  הקודש  אליו  ברוח  פיו  על  כולם  יתייחסו  ישראל. 

שתנוח עליו... ואינו מייחס ישראל אלא לשבטיהם. שמודיע שזה משבט פלוני וזה משבט פלוני. אבל אינו  

 .הדין הוא שמשפחה שנטמעה נטמעה"ן בחזקת כשרות זה ממזר וזה עבד, שה אומר על ש

 
לפעולת האיסור, ועוד צ"ב הדבר. באו"א הסביר הגר"א וסרמן )קוב"ש כתובות סי' יח(, הפסיק רישא )הוודאיות שהפעולה  

כפעולה    -רת הכיסא( והאסורה )החרישה(  המותרת )גרי  -יר את שתי הפעולות  המותרת תגרום לפעולה האסורה( מגד 
מותרת נחשבת ככוונה גם לפעולה האסורה, ודינו כאילו מתכוון לפעולה האסורה, ואסור וונה לפעולה האחת, ולכן הכ

 , ראה שם.)נחשב כאילו התכוון לחרישה(, ודומים הדברים ממש לדברינו למעלה. ובדעת הערוך הסביר מעט אחרת
 בפשט הגמ', ראה בחידושי הרמב"ן והריטב"א על אתר.ישנם פירושים אחרים  9
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לא־יבא ממזר בקהל ה', ופירש ב'כלי יקר' "לא יישא  כלשהם עוברים באיסור  וקשה, שייתכן שאיש ואישה  

ישראלית כלומר אפי' אם נשאה, כופין אותו להוציאה", ומה בכך שה"משפחה נטמעה". ועפ"י הנ"ל מיושב.  

 . 10חל בתנאי שישנה ידיעה ע"כ, ואין מתייחסים בהכרח לאמת הביולוגית ר איסור ממז

 

 כוונה לעבירה 

 :)קידושין פא( י הגמ' ר זאת דבר יובנו לאו

"אישה הפרם וה' יסלח־לה: במה הכתוב מדבר? באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה, והיא לא ידעה  

בא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי, אמר 'ומה  י שהפר לה בעלה והייתה שותה יין ומטמאה למתים. רבי עק

צריכה כפרה וסליחה, מי שנתכוון לאכול בשר    אמרה תורהבשר טלה    מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו

חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה. כיוצא בדבר אתה אומר ולא־ידע ואשם ונשא עונו. כשהיה רבי  

בוכה, 'ומה מי שנתכוון לאכול שומן ועלה בידו חלב, אמרה תורה ולא ידע ואשם    עקיבא מגיע לפסוק זה היה

ול חלב ועלה בידו חלב על אחת כמה וכמה'. איסי בן יהודה אומר ולא־ידע ואשם  תכוון לאכנו, מי שנונשא עו 

 על דבר זה ידוו כל הדווים". -ונשא עונו

 וביאר רש"י: 

שיש להם   -כל הדווים  .ון שהיא לאיסור נתכוונה צריכה סליחהיכמיד ואף על פי שבהיתר   -"והיא שותה ביין

 נשיאות עוון".  ן ויש כאןינו מתכוו לב לדוות ידוו על זה שא

 : )נזיר ד( עפ"י המשנה   )נדרים יב( ומפליא פסק הרמב"ם 

הרי זו פטורה.    -"נדרה והפר לה האב או הבעל והיא לא ידעה שהפר, ועברה על נדרה או על שבועתה בזדון

מכין . ואביה אתה׃ע''פ שנתכוונה לאסור, הואיל ונעשה ההיתר פטורה, ועל זה נאמר וה' יסלח־לה כי־הניא  או

 ".מפני שנתכוונה לאיסור  -אותה מכת מרדות

 :( פירוש רש"י )כתובות כב, עםהרי שכוונתה בלבד מחייבת מכת מרדות. אמירת ברי נאמר בגמ' 

ואח''כ נשאת, אבל נשאת (  שאמרו 'לא מת') צא? בזמן שבאו עדיםתאמר רבי מנחם בר יוסי: אימתי אני אומר  "

קאי? א''ר ששת:  (  בא על ספק כרת)  ינהו! הבא עליה באשם תלוי תרי ותרי נתצא. מכדי  לא    -ואח''כ באו עדים

היא גופה  (.  מת, דאין אשם תלוי אלא למי שלבו נוקפו וזה אומר ברי לי  שאמרו)  כגון שנשאת לאחד מעדיה

 (". אין לבי נוקפי, שברי לי )ש(אילו היה קיים היה בא) יקיימא? באומרת ברי ל   באשם תלוי

אומרים הם 'ברי לי', סו"ס קיים ספק מה"ת האם מותר להם להינשא, ויתר ע"כ,  , מה בכך שיישוב הגמ'תמוה  

בחידושיו   הרשב"א  יישב  לאסור.  חזקה  יש  סו( אף  החזקה,  )קידושין  אחר  הולכים  התורה  שמן  שלמרות  א  ל, 

בריא ש"אינהו  משום  מבעלה  אותה  בדיעבד"   מוציאים  הן  נאמנין  ולגבי עצמן  דבריו.  11קאמרי  בעל   הסביר 

אין בי"ד מצווין להפרישו,    -ש"כל שהוא אומר 'ברי שהותר הדבר', אף שהיה בחזקת איסור   )סי' לא( הכרי  תרומת  

 כיוון שאין הדבר שייך אלא בו, והוא אומר דהוא היתרא". 

האנשים הטוענים  מצד האמת האבסולוטית זהו ספק שיש להכריע בו לאיסור, מצד  לעיל. אע"פ ש  ווהן הן דברינ

"כ "נאמנין הן בדיעבד". ובזה יישב תרוה"כ )שם( את דעת הרשב"א, מדוע שונה דין  מעשה זה )כ(היתר, וע  'ברי'

 
ונים במשנתו של הרמב"ם' לרב נחום רבינוביץ' זצ"ל במאמר "המדע כפסיקת הלכה" שהתייחס לסוגיה ראה בספר 'עי  10

ית הסיכויים שאינו  בי אדם שמרבזו. עוד אעיר, שהראני ירדן צבי שטרן הי"ו שבשו"ת חת"ם סופר )יו"ד סי' רמה( דן לג
מותר לחלוטין לעבור על איסורי התורה, ואף אם ודי )אסופי(, האם על בי"ד לכפות עליו להתגייר, והשיב שאותו אדם יה

אין בכך כלום, מפני שכלל גדול בידינו ש"הולכים אחר הרוב" )חולין יא(. ייתכן לראות   -יתברר למפרע שבאמת הוא יהודי
כ"כ אורה תלוי הדבר בהגדררינו, אך לכבכך חיזוק לדב גזה"כ גמורה, אזי אין שייך  ת 'הליכה אחר הרוב' )שאת"ל שזו 

הבין גזה"כ עפ"י סברה, אך גם זאת יש לדחות לאור הגישה המובאת ב'שיעורי ר' גדליה )נדל(' )פרק ג( שאף גזה"כ מיסודה  ל
 מבוססת על סברה(, ועוד צ"ב דבר זה.  

 את פשט הגמ', ראה שם. הבינו אחרת התוס' )כתובות שם(   11
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'ברי' ין מידו, שלא כדעת  א מוצי  -הטוען ברי באיסורים מבדיני ממונות )שכן, לדעת הרשב"א התופס וטוען 

 . ק הדיןבעלי התוס'(, שבדיני ממונות יש להתחשב בתוצאה של פס

 

 במפתיע הצלת נפשות 

 :( פירוש רש"י )מנחות סד, עם נאמר בגמ' 

חייב. להעלות דגים והעלה    -"איתמר: לא שמע שטבע תינוק בים ופרש מצודה להעלות דגים והעלה דגים

(,  ואיגלאי למפרע דשפיר עבד)  חייב. רבה אמר פטור זיל בתר מעשיו   תינוק ודגים: רבה אמר פטור, ורבא אמר

 תו".  זיל בתר מחשב -ר חייבורבא אמ

הרי שלדעת רבא, אע"פ שהמעשה שלעצמו הינו מעצה מצווה, מ"מ הולכים אחר מחשבת האדם, ולכן הוא 

חול דבפרק אלו עוברין  לחייב קרבן. ובזה יובנו דברי התוס' על אתר "רבא אמר חייב. לא דמי לאופה מיו''ט  

ליה אתינוק    א הכא נמי הואיל ופטר לעי ליה אורחין, ונימ, דפטרינן )לדעת רבה( מטעם הואיל ומק)פסחים מו:( 

יו''ט אבל הכא צידת דגים לא חזיא בשבת". ויש לבאר,   פטור נמי אדגים, דהתם הוא דאפייתו חזיא לצורך 

 סור גרידא, ופשוט. י שמצד האדם )טרם המעשה( אין בצידת הדגים כ"א א

 

 ייבום שלא לשמה 

 :)יבמות לט( נאמר בגמ' 

למצות חליצה, ועכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה,  מצות ייבום קודמת    -  יו מתכוונין לשם מצוה"בראשונה שה 

אמרו: מצוות חליצה קודמת למצות ייבום. אמר רמי בר חמא א"ר יצחק, חזרו לומר: מצות יבום קודמת למצות  

א סברי לה כאבא רב נחמן בר יצחק: אכשור דרי? )בתמיהה וכי הדור נהפך להיות כשר( מעיקר  לחליצה. א"

ן; דתניא, אבא שאול אומר: הכונס את יבמתו לשם נוי, ולשום אישות, ולשום  ולבסוף סברי לה כרבנ   שאול,

מכל   -יבא עליה  וקרוב אני בעיני להיות הולד ממזר; וחכמים אומרים: יבמה כאילו פוגע בערווה  -דבר אחר 

 מקום". 

ו"ס חל על האדם חיוב לייבם,  הרמב"ן בחידושיו )שם( נשאר בצ"ע בדעת אבא שאול. דעת חכמים מובנת, שס

שאין קנייה בייבום זה כבשאר מקרי ייבום, מ"מ מצינו שלדעת    אך מה פשר דעת אבא שאול. ועוד, שאף את"ל 

אי שנא זמ"ז לדעת אבא שאול. זה בביאת קטן ביבמה, ומ  ביאת יבמה מעוברת מותרת, וכעין  )שם לה:( ריש לקיש  

)מהדו' פרופ' בלאו  רבינו הרמב"ם, וכך הסביר את מחלוקת התנאים    בחסדי ה' נתגלו בדורונו תשובות רבות מאת

: "וידועה לכם מסקנת פסק ההלכה, שמצות ייבום קודמת למצות חליצה, אפילו אינו מתכון לשם מצוה, סי' ריח( 

ולאחר שמת )אחיו( בלא בנים, הותרה )לו( ונסתלק איסור הערווה בכלל,  או לשם ממון, יד הואיל    אלא לשם נוי 

. אבל לפי שיטת אבא שאול מצות חליצה קודמת, להיותו סובר, שאיסור אשת אח דחוי מפני הייבום,  12חכמים כ

א שאול איסור הערווה ב ואם מתכוונים לדבר אחר זולתי המצווה, הריהו כאלו פגע בערוה". א"כ, הרי שלדעת א

האחד חוטא והאחד מקיים    לוי לחלוטין בדעת האדם, וייתכנו שני אנשים העושים אותו המעשה, ואעפ"כת

 אדם. כוונת ה\מצוותו. כלומר, ההלכה נקבעת עפ"י דעת

 

ראינו לעיל מס' סוגיות שונות בש"ס העוסקות בדינים שונים לחלוטין, אך הצד השווה ביניהם הוא התלות 

ים  וכוונתו. שמא כך יש להבין את סוגייתנו. אין הודאת בעל הדין נכונה בהכרח, ועדתית בדעת האדם  כההל

להתחייב במצוות ממוניות  בוודאי נאמנים יותר. גזירת הכתוב "אשר יאמר כי־הוא זה" מקנה לאדם אפשרות  

 כפי דעתו. 

 
 דעת הרמב"ם לפסוק כחכמים.   נחלקו רבותינו הראשונים והאחרונים בפסק ההלכה, ואכמ"ל. עכ"פ, 12
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 סוגייתנו 

 :  )כריתות ג, א( עפ"י הנ"ל יובן דבר נוסף. נאמר במשנה 

אכ" אומרין  אכלתישנים  לא  אומר  והוא  למי  -ל,  שנים  הביאוהו  'אם  מאיר:  רבי  אמר  מחייב.  מאיר  תה  רבי 

 חמורה לא יביאוהו לקרבן הקל'. אמרו לו: 'מה אם ירצה ויאמר מזיד הייתי'". 

דות נאמרו סברות רבות להוכיח את דברי ר' חייא 'קמייתא' )שאין הודאת פיו חמורה פחות מע  )ג:( בגמ' בסוגיין  

ארו התוס' על  ואחת מהן "מה לפי שכן מחייבתו קרבן, תאמר בעדים שאין מחייבים אותו קרבן". ביב' עדים(,  

, שאכן אליבא דחכמים הודאת האדם מחייבת קרבן אף נגד העדים. הקשה ב'שיטה מקובצת'  )ד"ה מה לפיו( אתר 

את קרבנו, והרי    להקריב ולאכול  בשם תוס' חיצוניות, כיצד לדעת התוס' רשאים הכהנים )אליבא דחכמים(

ן שנאמן האדם על עצמו, אין מוחים ביד הכהנים. ייתכן ואלו 'חולין בעזרה'. יישב בשיטמ"ק בב' דרכים: א( כיוו

)קובץ הערות כא,  ב את הקרבן, אין מוחים בידו הכהנים. ביאר הגר"א וסרמן  ב( במידה ובא האדם בעצמו להקרי 

"ד. לחד מ"ד, האדם נאמן ע"ע לחלוטין, וע"כ כו"ע נגררים  בגדר הודאת בע  שנחלקו ב' תירוצי השיטמ"ק   יח( 

תירו עפ"י  דבריו.  לולא אחר  בהכרח.  לו  מאמינים  כו"ע  אין  אך  הודאתו,  עפ"י  לפעול  רשאי  האדם  ב',  ץ 

בע"דדמס הודאת  דין  בעצם  הנ"ל  האחרונים  במחלוקת  תלויים  התירוצים  ששני  י"ל  שמא  ומובן  13תפינא,   ,

 .14י בעל תרומת הכריץ ב' עפ"י דבר בשופי תירו

 

 סיכום 

מחשבה באופן ישיר, כסמך בעלמא נראה שניתן להבין   אף שאין ניתן כ"כ להקיש בין סברות הלכתיות לענייני

ת כל הנ"ל לאור עיקרון האומר שעבודת הבורא נמדדת בעיקרה עפ"י מחשבת האדם ורצונותיו, ועל כגון א

  -: "אחד המרבה ואחד הממעיט)מנחות קי( יו לשם שמיים", וכן נאמר  מעשיך יה   כול"ו  )אבות, ב, יב( כבר ציוו חכמים  

בינו הגדול ש"הבורא יתברך יודע כול מעשה  יבו לשמיים". וזהו אחד מי"ג העיקרים שכתב ר ובלבד שיכווין ל 

שיית 'ריקי  להשיב על קו  )שמות לא, יא( ". וכן יובן מה שהביא ר' אברהם אבן עזרא  מבין אל ליבותיהם בני אדם ו

שם עם השם כמספר  מוח', "מה עשה משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה?". והשיב "ולא ידעו, אם יעמוד ה

כי    וסוד כל המצות שצווהו, כי יחשבו הזה וכפל כפלו שנים, לא יוכל לדעת חלק מאלף ממעשה השם ודרכיו  

ן כתוב בפיך ובלבבך לעשתו, וקדמונינו  המעשה העיקר. ואיננו, רק הלבב והמעשה, והלבב והלשון להרגיל. וכ

 רחמנא לבא בעי".  )סנהדרין קו(  -אמרו

נו אליו אחיו שיסלח להם על כך שמכרוהו, ואמר להם: "אל תיראו כי  יוסף לאחר שהתחנ  וכן יובן מה שאמר 

, למען עשה כיום הזה להחית עם רב". לבאר  לי רעה אלקים חשבה לטבה אתם חשבתם עהתחת אלקים אני, ו

ני בדין  שהשיב להם יוסף: "אי  )סי' לג( שו"ת 'מקור חיים'  הניגוד בין מחשבת האחים למחשבת הבורא, כתב ב את  

.  , וזה אין שייך לי, כי התחת אלקים אני"בדיני שמיים אתם חייבים כיוון שבא לי טובה מזה, רק  שאיענש לכם,  

 יבנו לעבוד את ה' באמת. הרי שבכול מעשיו נידון האדם לפי כוונתו וליבו. יה"ר שטהור יהיה ל

 
על    13 בסי' לד כתב שהודאת בע"ד מיוסדת  קצות החושן. שכן,  אעיר, שלפי דברינו ישנה סתירה לכאורה בדעת בעל 

ליישב עפ"י דעת קצוה"ח )סי' רנט(    ילה לבע"ד בלבד. ונ"לאת בע"ד מוענאמנות, ואילו בסי' צט כתב כדבר פשוט שהוד
ון, וא"כ דין אומדנא כהודאת בע"ד )הבית יעקב במסכתן )יג( חולק דברי קצוה"ח בסי'  שאין מועילה אומדנא להוציא ממ

 צט, וכן בנתיה"מ חולק מס' פעמים בעניין אומדנא, והדברים ארוכים(.
וידוע לבי"ד שאין תוכן הודאת בעל הדין נכונה יש לפסוק  ל, ז( פסק שאף במקרה הדו"ק חו"מ בשו"ת 'נודע ביהודה' )מ 14

 תו, ושמא יש להבין דבריו לאור הנ"ל. עפ"י הודא


