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 פתיחה

 : )כז.( אומרת הגמ' 

אביי אמר: למפרע הוא נפסל, ורבא אמר: מיכן ולהבא הוא נפסל. אביי אמר: למפרע הוא    "איתמר עד זומם;

אל תשת רשע עד. רבא אמר: מיכן   -מעידנא דאסהיד רשע הוא, והתורה אמרה אל תשת ידך עם רשע נפסל, 

דושו  וש הוא: מאי חזית דסמכת אהני? סמוך אהני! אין לך בו אלא משעת חימם חידולהבא הוא נפסל; עד זו

דא דלקוחות... משום פסי  -ואילך. איכא דאמרי, רבא נמי כאביי סבירא ליה, ומאי טעם קאמר מכאן ולהבא  

 והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם". 

מרגע העדות, ולפי רגע מרגע   י אבייהגמרא מביאה שאביי ורבא נחלקו ממתי העדים הזוממים נפסלים. לפ

לדינו של רבא. א. כל הדין של עד זומם הוא חידוש ולכן אין לך בו שפסלו אותם. הגמרא מביאה שני טעמים  

 הפסד הלקוחות.. ב. 1אלא משעת חידושו

 במאמר זה ננסה לבאר שלושה שאלות מרכזיות: 

יטה שעד זומם )מעיקר הדין( נפסל רק  על הש  בדיוק אביי )והלשון השנייה של רבא( חולקא. באיזה נקודה  

 . מכאן ולהבא

 ש בעד זומם. ב. מה הוא החידו

 "חידוש".  נכלל במושגג. מה 

 

 נחלקו האם עד זומם זה חידוש

חולק על רבא וסובר שבכלל עד זומם זה לא חידוש, וממילא לא שייך לומר שאין לך בו   מתבקש לומר שאביי

 זה חידוש שהכת השנייה יותר נאמנת מהראשונה. ה אין אלא משעת חידושו. וצריך לבאר למ

 

 

 

 
אלא חידושו, הוא מסברא. כיוון שיש גורם לא ידוע שגורם לשינוי בדין, לא ניתן לדעת על    לכאורה, מקור הדין שאין לך  1

, כל דבר נדרים ג:( מסביר שזה נובע מאחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם "ס )איזה עוד דינים הוא משפיע. אבל החת 
 שהיה בכלל ויצא מין הכלל לדון בדבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו.  
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 פסול נוגע 

 : )חו"מ לח, ז(  2ור כתב הט

והוי כאלו העידו עליהן שהרגו הנפש או שחללו  "ומפני זה האחרונים נאמנין כיון שמעידין על גופן של העדים,  

 שבת, והן אינן נאמנין על עצמן לומר לא עשינו כך וכך".

ים  העדים השניים הוא גופם של העדים הראשונים, ועל זה העדים הראשונ  ושא שלבפשטות הטור מבאר שהנ

 . 3לא נאמנים כיוון שהם נוגעים בדבר, אין להם נאמנות גבי עצמם 

 יי, שכיוון שהעדים הראשונים נוגעים בדבר אין חידוש בנאמנות של העדים השניים.  וכן יסבור אב

 חולק? וצריך ביאור, מה שורש המחלוקת? על מה רבא 

יקום של העדות. אפשר להסביר  יתכן שרבא סבר שסוף סוף העדות של הראשונים כוללת בתוכה את המ  א.

גרירה(   של  )במובן  מיגו  במעין  התורה האמי  -זאת  לכלל אם  שתאמין  מסתבר  בעדותו  אחד  דבר  על  לו  נה 

וא היה שם.  לו שה העדות. יתרה מזאת, מתוך שהתורה מאמינה לו על המעשה שנעשה, מוכרח שהיא מאמינה

הוא נאמן ולא על עצמו, וממילא ניתן לפוסלו. אביי סבר שהנאמנות שקיבל מצומצמת יותר, רק על המעשה  

 וצריך ביאור במה שורש המחלוקת. 

לי ניתן לפלפל ולומר שנחלקו מדוע עדים נאמנים. לפי אביי נאמנות העד היא רק מכוח התורה, שכן אין  או

ע לסמוך  למה  אמיתית  שני  סיבה  וכו' ל  שקרנים  מצינו  הרי  וכדומה,  מחזקה  ולהוציא  כדברי  4עדים  אלא   ,

ז( הרמב"ם   ז,  רת עד שעדים רגילים הם שכך נצטווינו לעשות. כלומר, עדות רגילה כל כך לא מסתב  5)יסה"ת 

על הבעלי   -! ולכן אין לך בו אלא חידושו, התורה האמינה אותו רק שיעיד לנו על המעשה אשר נעשה6חידוש

הגיון בדבר, אע"פ שיתכן שהם   ולא על עצמו. רבא לעומתו סבר שסוף סוף יש חזקת נאמנות לעדים, יש ינים,  ד

  ך שנאמן על המעשה נאמן גם על מיקומו. משקרים לא נחוש לזה, וממילא זה לא חידוש ומתו

ורבא סבר    חידוש. יוצא שסברות אביי ורבא הפוכות. כיוון שאביי סובר שעדים זה חידוש, עדים זוממים זה לא  

 ש. להיפך, כיוון שעדים הם לא חידוש, עדים זוממים זה חידו

 את מחלוקתם.  אבל לא חייבים להפליג כל כך. ניתן על פי הרמב"ם הנ"ל לבאר באופן אחר  ב.

ניתן לומר שאביי מודה לרבא שהתורה נתנה לעדים נאמנות גמורה על כל העדות וממילא גם על עצמם. אלא  

ק את מי שודאי  מסתבר להאמין לעדים רגילים, אין לך אלא חידושו והתורה הכשירה ר   בר שלאכיוון שאביי ס

לעומ נאמנות.  שום  להם  אין  גריעותא  איזה  עליהם  שיש  ברגע  היא  כשר,  העדים  שנאמנות  סבר  רבא  תו 

 מסתברת, ולכן אף אם זה לא כל כך ודאי כמו תמיד עדיין נאמנים עד שיוכח אחרת.

 
יובאו )רא זו הביאו גם הרמב"ם )פיהמ"ש מכות א, ד(, הרמב"ן )בפירושו לתורה דברים יט, יח(, והחינוך )מצוה תקכד( סב 2

 . (הערותר ובלקמן במאמ
כדי שתהיה היכי תמצי שהעדים צריכים להעיד על עצמם. ומה שהזכיר את הדמיון למקרה שהעידו שעברו עבירה,    3

 דמוי מילתא בעלמא. 
שקרנים, שהם עברו על איסור שהראשונים  עידים  שהשניים מלומר גם בכוונת הטור שפועל הם מעידים    אבל אולי אפשר

 א יתכן.  בית דין. שהרי הם אומרים אנחנו ראינו שהמעשה נעשה שם, וזה לון באמירת דבר לא נכ -"לא תענה" 
, מתוך  (וכן לרבא גם במסקנה)קודם  על פי הסבר זה, נוצרת לנו הבנה חדשה בטעם פסלותם של העדים הזוממים. לטעם ה 

יך לומר משעת א שיהדין שאני מאמין להם על המיקום נובע הפסול, כעת אנו אומרים שהעדות היא הפסול, וממילא ל
 העדות השנייה. 

, לא ניתן לומר כאפשרות השנייה, כיוון שהוא מצריך איסור לאו שיש בו מלקות יש לציין שלשיטת הרמב"ם, לכאורה
י,   מלקות.  )עדות  בו  אין  תענה  דלא  ולאו  באופנים ב(  מלקות  יש  לרמב"ם  דעתי  לפי  א.  דרכים:  בכמה  ליישב  אפשר 

. ג. נראה לי שמעיד  רבה פוסקים אין מח' בדין זה שבשביל להיפסל לעדות צריך מלקותפי המסויימים של לא תענה. ב. ל
 . עדות שקר נפסל גם בלי מלקות לכו"ע. ע"ע מנחת חינוך לז, ו

 מצינו בהם דין מחודש שנאמנים ב' כמאה.  וכן 4
 וכן ביאר בדבריו האמרי בינה )עדות א(. 5
 לקמן נביא ב' שיטות בגדר חידוש.י. וונסבור שהגדרת חידוש זה דבר שלא הגיונ  6
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 ש א חידוהאם טעם נוגע הו

. אבל  7ה למה עד זומם זה לא חידוש עד כה הסברנו שהטור ביאר את שיטת אביי שהגמרא פוסקת אותה להלכ

שלושה ראשונים שהביאו את הטעם של הטור, ואעפ"כ שלושתם כתבו לא ברור שאכן זו כוונת הטור. מצינו  

 שעד זומם זה חידוש. 

ביאר את    )מכות א, ד( וב, ומצד שני בפירוש המשנה  רת הכתכתב שזה גז  )עדות יח, ג( ראשית הרמב"ם במשנה תורה  

 להזמה ע"פ טעמו של הטור.   ההבדל בין הכחשה

נז( והנוב"י    )ב, סד( מחודש, המהריב"ל  אבל אע"פ שמשמע מפשט דבריו שכל דין ההזמה   ביארו   )מהדו"ת אה"ע 

טובים ממאה מוזמים.   ם יותר שדברי הרמב"ם "גזרת הכתוב" שייכים להמשך דבריו, והחידוש הוא ששני מזימי

הבינו את    )עדות יח, ב( והלח"מ    )כט, ג, ו( ידוש. אבל בעל התרומות  ואם כן יכול לסבור כטור שאביי סבר שזה לא ח

 . 8הרמב"ם כפשטם שגזרת הכתוב היא על עצם דין ההזמה דברי

  )שם יט( , אבל אח"כ  ל הטור הסתירה קצת יותר ניכרת. בתחילה כותב מביא את טעמו ש  יט( -)דברים יט, יחברמב"ן  

 , שהם שנים ושנים".גזרת השליטי משפט העדים המוזמין בכשמבאר את דין העונש של העדים כותב "בעבור כ

הדברים ממש מפורשים. שכן כתב כתב "ובאשר תאמין התורה האחרונים על הראשונים    קכד( )מצוה תבחינוך  

 ", ואז מביא את הטעם של הטור. טענה בדבר קצת  ם  , אכן הגיד לי אחד מן החכמילא ידענו טעם ברור בזה

י הדין  רצה לומר שזה ממש טעם למה זה לא חידוש, שכן היה לו לכתוב את דינו גב אף בטור ניתן לדייק שלא  

של עד למפרע הוא נפסל בסימן לד, ולא בסימן לח בביאור ההבדל בין הכחשה להזמה. אבל יש לדחות שכיוון  

ת אביי ורבא אין עניין לבאר בנפקא מינא ממחלוקתם את סברת אביי,  מחלוק  שהטור לא הביא בפירוש את 

 בדל בין הכחשה להזמה. אלא רק במקום שבו הוא בא לידי ביטוי בהבדלים שהם הלכה למעשה, כמו הה

 ?9ואם כן, נצטרך לבאר למה הטעם הנ"ל לא מספיק, ולשם מה הוצרך הטור להביאו להלכה

ני  . ניתן לראות בה ש)סנהדרין קז.( שניה וכפי שעמד על כך הבית מאיר  עדות הנצטרך להגדיר אחרת את גדר ה

ונים. אבל מצד שני, המהות של  היבטים, מצד אחד התוכן של העדות השנייה הוא על מיקום העדים הראש

העדות היא לגבי הדין שעליהם העדים הראשונים העידו. ומצד הסברא העיקר הוא המהות של העדות, כלומר, 

נידון זה סברתו של רבא היא  ין הראשון )לא העדים הראשונים( חייב או שאין ראיה שחייב. ולגבי  הבעל ד האם  

ונים? וכאן נכנס החידוש של הטור בביאור החידוש של התורה. ברזל, איזה יתרון יש לשניים על פני הראש

העדות. ובזה באמת   לית של החידוש הוא שעיקר עדותם הוא המילים שהם אומרים )גוף העדים(, ולא לגבי התכ

ביאר מה התורה חידשה שקורה בעדות, אבל אחרי שאנו    יש הגיון כפי שבארו הראשונים. כלומר, הטור רק

 
 ב( בדבריו.  וכן הבין הלח"מ )עדות יח, 7
אחרת, ואז ודאי שזה קאי אלעיל ולא   וכן עיין רמב"ם מהדורת פרקנל שהביאו כתבי יד תימניים שמחלקים את הלכה  8

 אלהבא.
ו שביאר הלח"מ הנ"ל שתלה  . כמשכן אם היינו אומרים שכוונת הטור היא לבאר שזה לא חידוש היתה לנו נפקא מינא  9

ש המחודש  דינו  את  חידש  זה  האם  עם במח'  זה  במקום  שהיו  טוענים  המזימים  העדים  שאם  ב(  יח,  )עדות  הרמב"ם  ל 
ין ולא היו דברים מעולם, אין זו הזמה אלא הכחשה. והבין הלח"מ שכוונת הרמב"ם היא שיש תרתי גם  הזוממים והבעלי ד

י המקום אך לא ה לא קרה, לעומת הזמה שרק יודעים שהעדים לא העידו בגלל שינוהמקרשינוי מקום וגם שיש ודאות ש
. והוקשה לו שהרי זה ק"ו שהעדים  (ועוד אחרוניםוכן הבין גם מהר"י בן חביב )קלו(  )יודעים מה קרה בפועל עם הבעלי דין  

 מקרה זה הם יהיו זוממים. "נ בהשניים יהיו מזימים. ותירץ שהרמב"ם סבר שזה חידוש. ולטור שזה לא חידוש, אה
ה אחרונים )לדוג' מהר"י בי רב, מובא במהרי"ט )ח"ב אה"ע סי' לז(, וכן פסק הנתיבות אבל גם זה לא רווח מוכרח שהרי הרב

ח, א( ביארו אחרת ברמב"ם, שהעדים השניים לא שינו את המיקום של העדות אלא רק את האמת של העדות, ממילא  )ל
ום ואמיתת המקרה( לא יהיה ים, ואין ראיה שהרמב"ם אכן יסבור שאם יש תרתי לגריעותא )מיקל עדאין עדות על גופם ש 

 דין של עדים זוממין.  
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 . 11 10, הגיון הדין מובן יודעים שזה המקרה

אם כן, יוצא שסברת הטור לא באה לבאר מדוע אביי סבר שעד זומם זה לא חידוש. ואם כן עוד ניתן לבאר למה 

 רבא. חלק על 

 

 חשש משקר 

ין. יותר מסתבר שהעדים הראשונים לא זכרו או לא חששו  ביאר עוד אופן בהגיון הד  )דרשות יא ד"ה ומפני זה( הר"ן  

שמישהו לא ראה אותם במקום אחר באותה שעה, ולא ברור בכלל שמישהו יכחיש אותם אף פעם, לכן יש יותר 

יודעים שהם נגד עדים, ואם זה שקר הרי שהעדים  מעידי  חשש שהם ישקרו. העדים האחרונים לעומתם  ם 

 ו לאור את צדקם.  שונים לא ינוחו עד שיוציאהרא

לכאורה היה ניתן לומר שזו סברת אביי מדוע זה לא חידוש. אבל הר"ן ממשיך ואומר שאעפ"כ הדברים לא  

כתרי,   שתרי  מצינו  התורה  דיני  שבשאר  כיוון  חידוש,  הוא  זומם  שעד  הגמרא  דברי  את  עוסותרים  לם קלי 

ת לאחרונים, סוף סוף לא מצינו בשאר  אע"פ שיש קצת יותר נאמנו   שקולים כמשה ושמואל. ואם כן, גם כאן 

 דיני עדות שיתרון זה ישפיע. 

 

 מהו חידוש 

 אבל יתכן שבכל זאת ניתן לבאר על פי הר"ן את מחלוקת אביי ורבא. ונקדים בביאור מושג ה"חידוש".  

ש  "ן ביאר שעד זומם זה חידובמחלוקות ראשונים ואחרונים. ראינו שהר   ר שנוימה זה חידוש? ניתן לומר שהדב

". כלומר, הגדרת חידוש זה דבר שנוגד את דברי  ויציאה מדרך התורה בשאר המקומותכיוון ש"הוא חידוש  

 .12התורה. וכן ביאר את המושג בספר המידות לחקר ההלכה

את ההיגיון.    ת חידוש זה דבר לא הגיוני, דבר שסותר שהגדר   13)צו. ד"ה ונשאל לו( לעומת זאת, משמע מתוס' בב"מ  

בנוב" לז( י  וכן כתב  יו"ד  שהוא  )מהדו"ת  "והנה חידוש שייך לומר בדבר  סברא החיצונה,:  שהסברא   נגד  דהיינו 

 החיצונה מורה לנו ההיפך ממה שמורה לנו הקרא". 

וש זה דבר שאע"פ שהוא הגיוני,  ן שחידניתן לפלפל ולומר, שאביי ורבא נחלקו מה הוא חידוש. רבא ביאר כר"

ל אביי סבר כמו תוס', שהגדרת חידוש זה דבר שסותר את ההיגיון, וכיוון  יני תורה לא מצינו אותו. אבבשאר ד

 שעד זומם הוא הגיוני קצת, הוא לא חידוש. 

סרון  עוד חי אבל מלבד שהסבר זה לא יועיל לר"ן ולדעימיה, שכן כאן הגמרא פוסקת כסברת אביי בחידוש, יש  

 מושג. ו בהבדל כזה מהותי בהגדרת הבהסבר זה שהיה לגמרא לפרש שנחלק

 

 פסול מוכחשים

 עוד אפשרות לביאור מחלוקת אביי ורבא האם עד זומם הוא חידוש טמונה בתוס' בסוגיה.  

 
נות. לדוג', יש צורך להעיד בפני בעלי הדין, אם נגדיר שהתורה חידשה שהעדים מהבנה זו יכולים לצאת כמה נפקא מי  10

 ותם דווקא בפניהם. מו אהזוממים הם בעלי הדין החדשים, נמצא שצריך שיזי
הדין של הבעל דין  י תוצאות מהעדות השנייה. א.  תביאר שיש ש  הואו(.  גידולי תרומה )כט, ג,  פשרה אחרת מציע ה 11

ראשונים. לגבי הדין בעלי הדין אין סיבה למה לא יקבל את שכרו, יאמר הרי יש תרי בעדי ותרי עדים ה. ב. עונש ה הראשון
כן האחרונים נאמנים  א של רבא היא חקה מאוד. ופתרון התורה הוא לחדש שהעדים פסולים ולהסברנגדי, מאי חזית? כאן  

 ניין העונש אביי ורבא לא חלקו. יותר. אבל לגבי העונש של העדים השניים, שם ברורה סברת הטור, ולע
 ובמידה יא אות קיג. . 22עיי"ש בהקדמה עמ'  12
מה   לפטור והוי כחדוש ואין לך בו אלא חדושו". היה ניתן לומר שכל  בראין סא...אבל שאילה בבעלים  ונשאל לודף צו. "  13

ממונות יש קודם את משפטי הממון    שתוס' מדבר על סברא זה רק בדיני ממונות, כמו שיסד לנו השערי יושר )ה, א( שבדיני
מסברא הוא חידוש.  כנס  ורק אח"כ על גביהם יש את דיני התורה, ובמשפטי הממון שם שייך להכניס סברות ומה שלא נ

שאין קשר להגיון האנושי, אלא כל התורה היא הגיון אלוקי רציף. אבל   בשאר דיני תורה היה ניתן לומר שתוס' יודה לר"ן
 ך באותו מושג שסתמו התוס', במיוחד שמצאנו עוד שאמרו כתוס' אף דיני איסור והיתר.נראה תמוה לחלק כ
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ף רוצה להעמיד את רבא כמו רב חסדא שעדים מוכחשים פסולים לגמרי א  )לא:( תוס' שואלים איך הגמ' בב"ב  

ם לפסול את הראשונים, והרי לפי  נאמנות לשניי  יותר א למה יש  עדיות. הרי נימוקו של רבא הוא הקושי  בשאר 

רב חסדא אין צורך ביותר נאמנות, אלא אף אם יש ספק מי דובר אמת שני הכיתות אמורות להיות פסולות. 

רב חסדא. יוצא שאפשר  ר כמו  בתירוץ הראשון עונים תוס' שאכן אם רבא סובר שזה חידוש הוא לא יכול לומ

 .14קת רב חסדא ורב הונאיי ורבא אצלינו תלויה במחלולומר שמחלוקת אב

אבל קשה על התירוץ הזה מצד ההלכה. שמצד א' אנו פוסקים כרב הונא שלא נפסלים לגמרי, ומצד ב' אנו  

 פוסקים כאביי.  

הם מבארים שכל מה שרב חסדא פוסל   ן לך( )עב: ד"ה אי, אבל בב"ק 15ועוד שכל זה נכון רק לתירוץ של תוס' כאן 

?  16לך לפוסלו להחזיק ממון מספק שמא הוא פסול ק שמא פסול, אך מניין  במוכחשים זה רק להוציא ממון מספ

ועל זה חידשה התורה שעד זומם פסול לגמרי. ואם כן, לתירוץ זה אין לנו ביאור למה אביי סבר שעד זומם זה 

 לא חידוש. 

סברות של  כיוונים לביאור מחלוקת אביי ורבא. ההסברים הללו היו מבוססים על  מספר  לסיכום, עד כה ראינו

 חשש משקר, עדים מוכחשים.  פסול נוגע, 

המשותף לתירוצים עד כה הוא שאביי ורבא נחלקו האם זה חידוש. ויש בזה קצת תימה למה הדבר לא נזכר 

ש להקשות על התירוצים הללו ש"חידוש"  עוד י   מדוע אביי לא אומר במפורש שעד זומם אינו חידוש.   -בגמרא  

דבר שאין לו שום דמיון והוא יוצא מגדר הרגיל, ואילו    אותו דין רבא אומר זהזה דבר עצום. לא מסתבר שעל  

"סברות   – אביי חולק חזיתית   שדרך בעלי התוס' שיהיו כמה שפחות  ידוע  והרי  קיצונית,  זו ממש מחלוקת 

 הפוכות".

 

 נחלקו בגדרי חידוש

חידוש. אלא שנחלק עם רבא מה   אחר שניתן ללכת בו הוא, לומר שאביי סבר שעדים זוממים זה אכן כן  כיוון

 הנפקא מינא של החידוש.  

מבארים עוד אפשרות איך גם לרב חסדא עד זומם הוא מחודש. אע"פ שפסול העדים הוא   תוס' אצלנו )הנ"ל(

אעפ"כ כיון שיש בדין עד זומם משהו מחודש,  סבר ש  לא מחודש, כשרות העדים המזימים היא המחודשת! רבא

ואין לך בכולו אלא מה שכתוב. כלומר הוא סבר שברגע שיש דין אחד לא מובן    הוא נהפך למהות מחודשת

בתוך הדין הכללי זה מגלה שהדין הכללי לא נמצא תחת המושגים הרגילים שאנו מכירים, וממילא אי אפשר  

את אביי יסבור שכל חלק עומד לעצמו, אע"פ שיש דין פרטי שלא  ומת זע להחיל בו דברים לא מפורשים. ל

 . 17אין זה משליך לגבי ההבנה של הדין הכללימובן 

 
 ורב הונא על פי מה שבארנו לעיל על פי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה סדא  ולכאורה ניתן לבאר את מחלוקת רב ח 14

ה הכשירה רק את מי שודאי הנ"ל. אביי ורב חסדא סברו שלא מסתבר להאמין לעדים רגילים, אין לך אלא חידושו והתור
מסתברת, היא  כשר, וברגע שיש עליהם איזה גריעותא אין להם שום נאמנות. לעומתם רב הונא סבר שנאמנות העדים  

 שיוכח אחרת. ולכן אף אם זה לא כל כך ודאי כמו תמיד עדיין נאמנים עד  
 תוס' כאן גם הביאו עוד תירוץ, אך לקמן נדון בו.  15
ל כך טוב, שצ"ע למה לא הביאו אותו כאן, ולמה נצרכו לדחוקים האחרים. אולי ניתן לומר שהם לכאורה זה תירוץ כ  16

סלים  סול בתורת ספק. כל שקרן הוא לא ודאי שימשיך לשקר, ואעפ"כ אנו פווא פסברו שכל פסול של חשש משקר ה
ש מקום גדול לחלק בין מי שודאי אותו בתורת ודאי. גם כאן שיש ספק שמא הוא פסול, הוא פסול לגמרי מספק. ואע"פ שי

 שיקר למי שספק שיקר, אע"פ לדעות האלו זה לא הבדל גדול מספיק. 
ה, והציע שאביי חולק  "ק מג( לקח את הדברים עוד צעד קדימקו"ש )בההש"ס, על תוס' הנ"ל.  יון  ועיין בהערת רע"א בגל  17

סברא הזו, הרבה מאוד פעמים. לא למדו טעם  על הסברא שאין לך בו אלא חידוש. אבל נראה לי שלהלכה מצינו את ה
חד ממוציא שם רע, כיוון שמוציא ת כאכעיקר מבשר בחלב כיוון שהוא חידוש )פסחים מד:(, לא לומדים לחייב ממון ומלקו

 בות הדוגמאות. שם רע זה חידוש )מכות ד:( ועוד ר
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 לא מחלקים 

ניתן להציע עוד כיוון מדוע אע"פ שאביי כן סובר שעדים זוממים הוא חידוש, הוא נפסל אף קודם שעת חידושו,  

 ממקור הדין של פסול עדים זוממים. 

ול מניין? ומתרצים תוס' שואלים מניין שעד זומם פסול לעדות? עונש שמענו, פס  ד"ה אין לך(   )עב: ק  תוס' בב" 

 שאם נענשים כל שכן שפסולים, שכן לא יתכן שהתורה לא האמינה אותו לחצאין.  

לפי זה סברת רבא כלל לא מובנת. אם הוא פוסל את העדים, למה לא פוסלם לגמרי? למה אנחנו לא יכולים לא  

? צריך לומר, שבדבר שממש  לחצי )לפסלותם(, וכן יכולים לא להאמין לרבע )לפסלותם משעת עדות(האמין ל

נטוע בהגדרת החידוש על כורחנו צריכים לקבל את כל תוצאותיו, אך השלכות ומסקנות לא ישירות לא ניתן  

ם בתוך החידוש  כלולי  רק דברים שהם   -ללמוד ממנו. ניתן לדקדק זאת בלשון תוס' שאמר ש'כל שכן' שפסול

שבו קבלתי את העדות קבלתי לגמרי, אך זה לא צריך    ןמהזמאותם אנו לא מחלקים. או במילים יותר פשוטות:  

 להשפיע למפרע. זו דעת רבא.  

אביי לעומתו יסבור שאין נאמנות לחצאין באופן הפשוט של הדבר, הוא לא מחלק בזמן, אלא אם התורה אמרה 

 גמרי.  שהוא נאמן הוא נאמן ל

פי הרב עמיאל   ניתן לבאר על  בזה?  נובע הבדלי הדעות  ז( )המידות  ממה  ו,  סבר שחידוש    לחקר ההלכה  שאביי 

שקר, העידו  שהראשונים  אמרה  שהתורה  יסבור   ב"סיבה",  רבא  ואילו  הנאמנות.  כל  מתחיל  מאז  ממילא 

שעה שהאחרונים  ל רק מ שהחידוש הוא רק ב"מסובב" במה שהעדים האחרונים נאמנים, וממילא מתחיל הפסו

 נאמנים. 

נחלקו מה בדיוק התורה חידשה. אביי הבין שהתורה חידשה    אפשרות אחרונה וקצת דומה היא, שאביי ורבא 

ולכ לעדים,  מאמינים  מה שאנו  כמו  מתנהגים  שאנו  חידשה  שהתורה  סבר  לעומתו  רבא  לגמרי.  יועיל  זה  ן 

 ין לך בו אלא משעת חידשו.  ר זה אשהעדים האחרונים אומרים, אע"פ שאין טעם לדבר, ולדב

לעיל. תוס' שאלו על רבא מניין שהעדים נפסלים, הרי רק שמענו    על פי זה יובן שאלת תוס' בב"ק שהבאנו

אלא שתוס' הבינו שרבא סבר    אין זה ברור שהתורה לא מענישה אנשים חפים מפשע?  שעונשים אותם. וכי

ו "מתנהגים כאילו" אנו מאמינים לגמרי מהרגע הראוי  ון שאנשזה רק הנהגה, ובתירוץ חידשו שאף בהנהגה כיו

 העונש.  

בעדים זוממים    לוקח עיקרון זה שלב אחד קדימה. הוא הסתפק מה הדין   )מכות ה.( אולי לומר שהמאירי  ניתן  

שלא ניתן לקיים בהם את עונש ההזמה )כגון שכבר הרגו את הבעל דין, וככלל הידוע הרגו אינם נהרגים וכדו'(, 

למה צריך שיבצעו בפועל   הם נפסלים? אם החידוש הוא שמאמינים לעדים האחרונים לא יהיה מובן אם גם  ה

העונש לא    - את  שהראשונים  מילתא  גילוי  רק  הוא  העונש  שאנו  הרי  הוא  שהחידוש  נאמר  אם  אך  נאמנים. 

נות השניים  ה לנאמ מתנהגים על פי עדות השניים, צריך שבית דין ינהג על פי עדותם, כלומר העונש הוא סיב

 . ולפסול הראשונים, אז יהיה אפשר לומר שלא יפסלו העדים

 

 סיכום 

הוא נפסל כיוון שיש חידוש  אביי ורבא נחלקו האם עד זומם למפרע הוא נפסל, וסברת רבא שמכאן ולהבא  

 להאמין דווקא לעדים האחרונים. ביארנו כמה הסברים במחלוקתם. 

 . ובארנו זאת בשלושה אופנים. חידוש הדרך הראשונה הייתה שנחלקו האם יש
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ות לעדים הראשונים על עצמם כיוון שהם נוגעים בדבר, או שהתורה נתנה  . על פי הטור, נחלקו האם אין נאמנ 1

אך יותר נראה שכוונתו היא רק לבאר  כמה אחרונים בדבריו.  ם הראשונים אף על עצמם. וכן הבינו  נאמנות לעדי

 וא הגיוני. למה ה את גדר עד זומם ולא לתת נימוק

שה2 כיוון  נאמנות לעדים השניים  יותר  ביאר שיש  נגדם.  . הר"ן  יאמרו  יודעים שיש עדים אחרים שודאי  ם 

לוקת הראשונים והאחרונים האם גדר חידוש הוא משהו נגד ההגיון,  והצענו בדוחק שרבא ואביי נחלקו במח

 או נגד שאר דיני התורה. 

 יקשה על זה מצד ההלכה., אבל  . נחלקו האם עדים נפסלים גם מספק3

שיש בעד זומם חידוש, אע"פ כן הפסול חל אף למפרע. וגם הדרך השנייה הייתה לבאר שאע"פ שאביי סבר  

 ם. בדרך זו הצענו כמה ביאורי

 . נחלקו האם חידוש בדין פרטי בתוך הדין הכללי, הופך את כל הדין הכללי לחידוש. 1

נחלקו ממתי מתחיל נאמנותם. ואולי תלוי אם התורה חידשה    אמנות,. אחרי שהתורה חידשה לעדים השניים נ2

 עדים השניים או פסול לעדים השניים. נאמנות ל

 רק דין שנלך אחריהם. האם התורה חידשה להם נאמנות או . נחלקו 3


