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#6שב שמעתתא   

The Power of One:  

 עד אחד נאמן באיסורין 
 ג. -גיטין ב. (1

 המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם... מתני'/./

ולרבה, דאמר לפי שאין    .. לפי שאין בקיאין לשמה, רבא אמר: לפי שאין עדים מצויין לקיימו. מ"ט? רבה אמר:  גמ'.

אימור דאמרינן עד אחד נאמן    עד אחד נאמן באיסורין.בקיאין לשמה, ליבעי תרי, מידי דהוה אכל עדיות שבתורה!  

באיסורין, כגון חתיכה ספק של חלב ספק של שומן, דלא איתחזק איסורא, אבל הכא דאיתחזק איסורא דאשת איש 

משנים! רוב בקיאין הן. ואפילו לר"מ דחייש למיעוטא, סתם ספרי דדייני  הוי דבר שבערוה, ואין דבר שבערוה פחות  

 משום עיגונא אקילו בה רבנן. מיגמר גמירי, ורבנן הוא דאצרוך, והכא

 

 רש"י שם (2

שהרי האמינה תורה כל אחד ואחד מישראל על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל   -ומשני עד אחד נאמן באיסורין  

 :ניקור הגיד והחלב

 

 רש"י מסכת יבמות דף פח עמוד א  (3

והא ודאי פשיטא לן דסמכי' עליה כל זמן שלא נחשד דאי לאו הכי אין לך אדם   -ואמר ברי לי דשומן הוא דמהימן  

 אוכל משל חברו ואין לך אדם סומך על בני ביתו. 

 

 תוספות שם ד"ה "עד אחד נאמן באיסורין"  (4

" וספרה לה" .(כתובות דף עב)  ילפינן מנדה דדרשינן בפרק המדירוי"ל ד...וא"ת ומנא לן דעד אחד נאמן באיסורין  

וי"ל דאינה בחזקת שתהא רואה כל שעה וכשעברו שבעה טהורה   ?!וא"ת אם כן אפילו איתחזק איסורא  .לעצמה  –

 :ממילא ולא איתחזק איסורא וגם בידה לטבול

 

 דברים יט:טו  (5

י ֶׁ֣ א ַעל־פ  ֱחָטָ֑ ר ֶיֹֽ א ֲאֶׁשֶׁ֣ טְּ ֵ֖ ׇכל־ח  את בְּ ׇכל־ַחָטָּ֔ ׇכל־ָעֺו֙ן ּולְּ יׁש לְּ א ִ֗ ד בְּ ד ֶאָחָ֜ א־ָיקּו֩ם ע ֵ֨ ֹֺֽ ּום    ׀ ל ים ָיקִּ֥ ֵ֖ ד  ה־ע  ֹלָׁשֹֽ י ׁשְּ ִּ֥ ים ֛אֹו ַעל־פ  ד ִ֗ ֶׁ֣י ע  נ  ׁשְּ

ר׃   ָדָבֹֽ

 

 שבועות ל.  (6

ואינה נוהגת אלא   ,בכשרין ולא בפסולין ,ברחוקין ולא בקרובין ,באנשים ולא בנשיםשבועת העדות נוהגת  מתני׳

 ...בראוין להעיד 

 דת"ר )דברים יט, יז( ועמדו שני האנשים ?מנהני מילי גמ׳

 

 סנהדרין עד. (7

ואמר ליה אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלניא ואי לא  דרבהדההוא דאתא לקמיה  סברא הוארוצח גופיה מנא לן 

 מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דהוא גברא סומק טפי קטלינא לך אמר ליה לקטלוך ולא תיקטול 

 

 יבמות פח:  (8

אמר שמואל לא שנו אלא שלא מכחשתו אבל מכחשתו לא תצא במאי עסקינן אילימא בבי תרי כי מכחשתא ליה  

 מאי הוי אלא בחד טעמא דמכחשתו הא שתקה תצא  

ואין דבריו של אחד במקום שנים הכא במאי עסקינן  והאמר עולא כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים

   ...בפסולי עדות וכדר' נחמיה

 

 :של עד אחד שונה בכל דין מקורו

 תוספות  .vsרש"י  –לאיסורין  .1

לכל עוון ולכל חטאת הוא   - לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת""  (טו: דברים יט) -לחייב שבועה  .2

 . (כתובות פז) לא קם, אבל קם הוא לשבועה 

 (.סוטה ב) עד אחד אוסר את הסוטה על בעלה  -ועד אין בה והיא לא נתפשה" "  (יג:במדבר ה ) -לטומאת סוטה  .3

  .( סוטה מז) שאם יש עד אחד לא עורפים את העגלה  -לא נודע מי הכהו" ( "א:דברים כא)  –לעריפת עגלה  .4

 מועיל מדרבנן    -להוציא ממון בעבידא לגלויי )שעתיד להתברר האם שיקר(  .5

  נחלקו ראשונים האם נאמן מדאורייתא או מדרבנן -למיתת הבעל בעבידא לגלויי   .6
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 יד :ש"ך יורה דעה סימן קכז ש"ך יורה דעה סימן קכז 

התורה   דהא  כב'  ה"ל  נאמן  אחד  דעד  לן קרא  דגלי  היכא  דודאי  וסייעתו  הריטב"א  דדעת  לומר  ואפשר 

כגון חתיכה ספק שומן   דלא גלי לן קרא אלא דמסתברא או מתקנת חכמים הוא נאמןהאמינתו כב' אבל היכא  

ובכל דוכתא ספק חלב ואמר עד אחד דהוא שומן או היכא דא"ל עד אחד נתנסך יינך והוא שותק וכה"ג  

 דאמרינן עד אחד נאמן באיסורים כיון דלא גלי לן קרא אינו חשוב כב' 

 

 רמב"ם הלכות עדות פרק ה הלכה ב 

ומות האמינה תורה עד אחד, בסוטה שלא תשתה מי מרים ובעגלה ערופה שלא תערף כמו שביארנו, בשני מק

 וכן מדבריהן בעדות אשה שיעיד לה שמת בעלה.

 

 סימן צח ס"ק בט"ז יורה דעה  (9

ונ"ל דהרשב"א והרא"ש ס"ל דהא דאמרינן בהגוזל דאין מסל"ת נאמן במילי דאורייתא היינו במידי דבעי עדות  

תדע דהא ע"א  משא"כ באיסור והיתר שפיר מהני דבזה לא בעינן עדות גמורה אלא באם יש לנו הוכחה סגידוקא 

נאמן באיסורין להתיר ואם כן הכי נמי מסל"ת דמזה יש לנו סברא שאין שם איסור וסגי בזה והא ראייה שקפילא 

אלא ע"כ דבאיסורין מהני אפי' באינו מסל"ת מטעם דלא מרעא חזקתו ובמידי דבעי' עדות ודאי לא מהני דבר כזה  

 .לא צריך רק הוכחה

 

 שערי יושר ז:א ד"ה קיי"ל   (10

מה שאמרה תורה עפ״י שנים עדים יקום דבר, אין כונת התורה שהעדים יבררו רק האמת לפני בי׳׳ד, אלא ד

וכיחיד מוחחה שיכול לדון  שהעדים פועלים לחדש אצל בי״ד כח חדש לחתוך הדין ולכוף לקיימו כשורת הדין,

אמת איכא ק״ו, אבל לענין קיום דלא  יחידי עפ״י שמיעת עדים, לא מהני לדון אם ראה יחידי כיום, אף דלענן ברור ה

ולכוף את הנתנע לקיים הדין, רק עפ״י  ,אין מתחדש אצל בי״ד כח לחתוך את הדיןתהא שמיעה גדולה מראיה, 

ואם בי״ד של   שלא יתחדש אצל בי״ד כחם רק עפ״י עדים, ,משום שהתורה אמרה עפ״י שנים עדים יקום דבר ,עדים

דלענין זה אין לדון שאין עד נעשה דיין, דרק לענין הגדה שייך ענין זה,  ,שלשה ראו כיום הם דיינים ועדים יחד

 :שאין לדיין לדון עפ״י הגדת עצמו. אכל לענין קיום הדכר ע״י ראי׳ שפיר נעשה עד ודיין

 שם ד"ה ומה 

שלם הוא ע״י דין המחצה שפעל ע״א וחייבה תורה כעין וי״ל דגם ענין חיוב שבועה שע״א מחייב או לישבע או ל

ומה״ט אין ע״א קם לשבועה רק אם שניים כיוצא בזה מחייבים ממון, וקרוב או פסול דלא  פשר שישבע או ישלם, 

, דהרי ענין השבועה הוא כעין פשר מחמת דין החצי כח  מהני לענין ממון לא יחייב גם שבועה ול״ד לע״א באיסורים

ע״א וראיתי בכמה ספרי אחרונים שחתרו למצוא טעם למה שאני ע״א לענין שבועה מכל הענינים  שמתחדש ע״י

 שע״א נאמן שגם קרוב ופסול נאמן ולענין שבועה דוקא עד כשר, ולפי מש״כ הוא פשוט 

 

 (Same as Source #4)  תוספות שם ד"ה "עד אחד נאמן באיסורין"   (11

" וספרה לה" .(כתובות דף עב)  באיסורין וי"ל דילפינן מנדה דדרשינן בפרק המדיר...וא"ת ומנא לן דעד אחד נאמן  

וי"ל דאינה בחזקת שתהא רואה כל שעה וכשעברו שבעה טהורה   ?!וא"ת אם כן אפילו איתחזק איסורא  .לעצמה  –

 :ממילא ולא איתחזק איסורא וגם בידה לטבול

 

 מהרש"א חידושי הלכות גיטין ב:     (12

וכשעברו שבעה טהורה ממילא ולא אתחזק איסורא וגם בידה לטבול עכ"ל לכאורה קשה כיון דבנדה איכא   בא"ד

תרתי דלא אתחזק איסורא וגם בידה הוא הדרן קושייתם לדוכתיה מנלן דע"א נאמן באיסורין אפי' בלא אתחזק 

דבריהם משום דבנדה איכא  ויש לפרשאיסורא ואין בידו כגון ספק של חלב או שומן דאמרינן בשמעתין דנאמן 

ואהא קאמרי' דמשום   וגם אח"כ היא טמאה עד שתטבול ,דהיא טמאה כל זמן שרואה ואין בידה לפסוק דמה - תרתי

ומחמת ראייתה היא טהורה ממילא  כיון דאינה בחזקת שהיא רואה כל שעהשהיא רואה לא מקרי אתחזק איסורא 

  הרי יש בידה לטבולאתחזק איסורא וטמאה משום דלא טבלה אחר ז' ואי משום דעדיין אף אחר שאינה רואה 

וכן יש  והשתא ניחא דבין לאו בידו ולא אתחזק איסורא ובין איתתזק איסורא והוא בידו איכא למילף שפיר מנדה

 :ללמוד דברים אלו מחידושי רשב"א ע"ש
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 שב שמעתא ו:יט     (13

דכיון דהא דאשה נאמנת אינו אלא בתורת ע"א נאמן  , ולפ"ז קשיא לן הא דאשה נאמנת לומר לבעלה טמאה אני לך

באיסורין ומשום דכתיב וספרה לה, והא דנאמנת על ספירת שבעה נקיים אע"ג דאתחזק איסורא ואין ע"א מהימן 

ע"ש,   בשמעתא ג' פ"י נגד חזקה כבר כתבו תוס' ריש פ"ק דגיטין ובריש פרק האשה רבה ליישב, הובא דבריהם

 ן נגד חזקה.אבל היכי נאמנת לומר לבעלה טמאה אני לך, כיון דכל הנשים בחזקת טהרה לבעליהם ואין ע"א מהימ

ואין לומר דנאמנת מתורת בעלים דנאמנין בשלהן ואפילו נגד חזקה, דא"כ לא מקשי תוס' ריש פ"ק דגיטין מספירת  

לעיל  ז' נקיים כיון דהוא מתורת בעלים, אלא ע"כ דלא אמרינן תורת בעלים דנאמנין בשלהם אלא בממונם וכמ"ש

 .ע"ש בפ"ו

דוספרה לה בשבעה נקיים הוא  ואפשר הא דאשה נאמנת לומר לבעלה שראתה נדה לאו מוספרה לה יליף,

 ... אבל תחילת נדתה הוא משום דשויא אנפשה חתיכה דאיסורא.דכתיב ובטהרתה, 

אלא שיש להסתפק לפ"ז דאשה שאמרה טמאה אני לך דנאמנת משום שויה אנפשה חד"א, אם האיסור גם לבעל 

תפק בכל מקום דשויא אנפשה , וכהאי גוונא יש להסהבא עליה, או אין האיסור אלא לאשה דשויא אנפשה חד"א

 .חד"א, כגון באשה שאמרה אשת איש אני, אם האיסור כמו כן לבא עליה

 

 קצות החושן לד:ד      (14

אבל ראיתי במהרי"ט ח"ג סימן א' שדחה דבר זה   ומקצת שכתבו גם בדין שויא אנפשי' חד"א הוא גם כן מתורת נדר

ולפי דרכינו גם בדין שויא אנפשי' חד"א הוא מדין נאמנות וכתב דאם היה מתורת נדר הוי מהני בי' שאלה עיין שם 

אלא דאכתי איכא   דכיון דהאמין התורה לכל אדם על עצמו אם כן בין בממון בין באיסור לעולם נאמן על עצמו

את בעל דין יותר מעדי' ואי משום דכתיב כי הוא זה היינו דהיכא דליכא עדים דמכתשי' לי' ומשום  למידק מנלן דהוד

מגו הוא דנאמן וכמ"ש דאי בעי יהיב לי' במתנה אבל היכא דאיכא עדים דמכחשי לי' דלא שייך מגו דהא מגו במקום  

מלשון רש"י דיליף לה מקרא דכתיב  עדים לא אמרינן ואם כן מנלן דהוא נאמן ואין לומר דהוא מסברא דהא חזינן

 :'כי הוא זה ועמ"ש בסימן ל"ז סעיף י' ובסימן רמ"א סעיף א
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