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  שיעור כללי 

  היחס בין סוגיית עד אחד נאמן באיסורין וסוגיית ספקא דאורייתא לחומרא

ספיקא דאורייתא ים המפורסמת האם ההלכה שלמחלוקת הראשונ עד אחד נאמן באיסוריןסוגיית  –בשיעור היום נעסוק ביחס שבין סוגייתנו 
  הוא דין דאורייתא או דין דרבנן.  לחומרא

  מה.שהיא סוגייה חשובה בפני עציתא', וריבענין 'ספיקא דאהרחבת דיון מעבר לסוגייתנו גם מראי המקומות כוללים 

  סוגייתנו

  'לפי שאין בקיאין לשמה ליבעי תרי' עד סוף הענין ג. 'משום עיגונא אקילו בה רבנן'.'ולרבה דאמר ב: יש לראות את הגמ 
  .'תוס' בד"ה 'הוי דבר שבערווה'. ראה את דברי הגמ' ביבמות פח. שהובאו בתוס 

o  ודברי הריטב"א בחידושיו ליבמותחידושי המאירי בסוגיין חידושי הרמב"ן ראה. 

 סוגיית ספיקא דאורייתא לחומרא

 .'ראה דברי הרמב"ם בפרק ט' מהלכות טומאת מת הלכה יב 
 :ראה מה שהאריך בדבר הרשב"א בספר תורת הבית שער ד' פרק א'. ויש לראות בנידון את הסוגיות דלהלן 

o .'קידושין עג. 'אמר רבא שתוקי כשר' עד 'שמא ישא אחותו מאביו 
o .'קידושין לט. 'אמר רב אסי אמר רבי יוחנן ערלה בחוץ לארץ' עד 'ודאה אסור 
o יתמר רב כריתות יח. בענין חיוב אשם תלוי ושם על מה שנאמר במשנה 'שומן וחלב לפניו ואכל אחד מהן' בגמ': 'א

 חתיכה אחת שנינו' עד 'מצוות קרינן'.אסי אמר 
o .'חולין יא. 'מנא הא מילתא דאמור רבנן אזלינן בתר רובא' עד 'חטאת קרייה רחמנא 

  היחס בין הסוגיות

 .עיין פני יהושע בסוגיין במה שהקשה 
 לסוגיין.חידושי חתם סופר וראה מה שכתב ב  

  

  

  חידושי הרמב"ן מסכת גיטין דף ב עמוד ב

עד אחד נאמן באיסורין. פי' רש"י ז"ל שכל אחד האמינתו תורה על הפרשת תרומה ונקור בשר וגיד הנשה ושחיטה, וי"מ משום דכתיב וספרה 
סופרת לעצמה ונאמנת על טבילתה וניגמר מינה דעד  לה לעצמה, וק"ל התם הא איתחזק איסורא שאפילו פירסה נדה עמו במטה או שילדה

אחד מהימן אפילו איתחזק איסורא, אלא שאני התם שמתוך שנאמנת לעצמה נאמנת נמי לבעלה אבל בשאר עדיות מנא לן, אי נמי התם אי 
עדיות כלל שאין דנין אפשר  אפשר שתביא עדים לפסיקת זיבתה ונדותה ולספירתה ולטבילתה לפיכך האמינתה תורה ואין למידין ממנה לשאר

משאי אפשר, ובתוספות מפרשים דהתם בידה לתקן שתספור ותטבול ואף על פי שאין בידה לתקן עכשיו אם לא שלמו ימי טומאתה מ"מ 
יותר יכולה היא להמתין ולספור ולטבול, וכל שבידו לתקן עד אחד נאמן אף על גב דאיתחזק איסורא כדאיתא בפי' האשה רבה, וכבר פירשתי 

  מזה בפ"ק דשחיטת חולין.

אבל הכא הא איתחזק איסורא דאשת איש הוי דבר שבערוה כו'. ק"ל הא כיון דאיתחזק איסורא אפילו בשאר איסורים נמי לא, כדאמרינן בפ' 
' לאסור נמי האשה רבה בהקדש וקונמות דאיתחזק איסורא ולא מהימן, ודבר שבערוה אפילו לא איתחזק איסורא נמי אין פחות משנים ואפי

אינו פחות משנים כדאמרינן בפ' האיש מקדש, ואית נוסחי דלא גרסי הכי אלא אבל הכא דאיתחזק איסורא דאשת איש לא, ואי גרסי' ליה ה"ג 
  והוי דבר שבערוה, וכן נמי בפ' האשה רבה, ופי' דחדא ועוד קאמרי', ולא נהירא.

  בית הבחירה (מאירי) מסכת גיטין דף ב עמוד ב

אלא מאיסור ערוה ואף על פי  יש אומרין שב[כ]ל האיסורין נאמן אף באיתחזק אף על פי שאין ביד שום אדם לתקנו ולא הוקשה בסוגיא זו
שהלשון מוכיח בדרך אחרת שהרי אמר אימר דאמרינן עד אחד נאמן כגון חתיכה ספק חלב וכו' דלא אתחזק איסורא אלמא בכל דאתחזק מיהא 

ף לא מהימן מכל מקום אינהו דייקי לה מסופה דקאמר אבל הכא איכא איסורא דאשת איש אלמא דאי לאו איסורא דאשת איש מהימן א
  .באיתחזק והיינו דקאמר הוי דבר שבערוה וכו' והדברים רופפים

  חידושי הריטב"א מסכת יבמות דף פח עמוד א

ומ"מ לפום סוגיין לא איפשיטא לן שיהא ע"א נאמן באיסורין במידי דאיתחזק איסורא כשאין בידו לתקנו, ויש שכתבו מרז"ל 
ילי' מנ"ל מדאורייתא, והוא הוא דלא איפשיטא לן, וק"ל דהא אתו דשפיר קים להו לתלמודא דהכי דינא ומהימן, אלא דקא שי

למפשט מחתיכה ספק חלב ספק שומן ולית לן ראיה מן התורה אלא משום דקים לן כדפרי' לעיל וכפרש"י ז"ל, מכלל דבאידך 
מוסכם בכל ישראל  דאיתחזק איסורא לא קים לן, וי"ל דבחתיכה ספק חלב ספק שומן קים לן לגמרי שהוא במושכל ראשון והוא

משום דלא סגיא בלאו הכי, אבל באידך אף על גב דקים להו לרבנן משום דגמירי לה לא קים להו לכ"ע, ומשום דאמרינן לה מגמרא 
  אמרינן דמדאורייתא מנ"ל ולא איפשיטא לן, זהו דעת מ"ה הר"ם ז"ל
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  תורת הבית הארוך בית ד שער א

רא דבר תורה הוא דספיקא דאורייתא כודאי מן התורה. אבל ראיתי לרמב"ם ז"ל שכתב ומסתברא לי דכשאמרו ספיקא דאורייתא לחומ
דספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן הוא שהחמירו בספיקו. והביא ראיה לדבריו מדאמרינן בקידושין פרק עשרה יוחסין (עג א) אי זהו 

סולין ואי דאזלי אינהו לגבה כל דפריש מרובא פריש שתוקי אמר רבה דבר תורה שתוקי כשר מאי טעמא דרוב כשרין אצלה ומיעוט פ
מאי אמרת דילמא אזלא איהו לגבייהו הוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי והתורה אמרה לא יבא ממזר בקהל ה' ממזר 

ריו מחוורין אצלי ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא. אלמא לא אסרה תורה אלא האסורין הוודאין הא ספק האיסורין לא. ואין דב
דאדרבה דוק מינה דבעלמא ספיקא דאורייתא כודאי דאי לא אמאי איצטריך רבא לאורוכי בלישניה כולי האי לימא מאי טעמא הוה ליה 
ספק ספיקא ומותרת /וספק מותר/ דבר תורה דהשתא הוה כאילו כולהו ספיקי דאורייתא ומאי שנא ממזר דנקט. אלא ודאי ספק ממזר 

ואולי סבר הרב ז"ל דגלי קרא בממזר ספיקו מותר  ...בל שאר ספיקי לא. וטעמא דממזר משום דרבייה קרא להיתירא דוקא קאמר א
עמוד א] דקידושין אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן ערלה  לטינן מיניה לכל התורה כולה. ואינו מחוור דהא אמרינן בפרק קמא [דף וגמר

בחוצה לארץ הלכה למשה מסיני. אמר ליה רבי זירא לרב אסי והתנן ספק ערלה בארץ ישראל אסור בסוריא מותר. אשתומם כשעה חדא 
מותר ודאה אסור. שמעינן מהא דלהתיר ספיקה בחוצה לארץ הוצרכה הלכה ליאמר כך מפורש א"ל אימור כך נאמרה הלכה ספיקא 

בסיני הא לאו הכי כל מקום שנאסרה ודאי אף ספקה אסורה. ובארץ ישראל אף ספיקה אסור דבר תורה. וי"ל דכי הוצרכה הלכה במקום 
ק איסורא ספיקו מותר. ומכל מקום אי אפשר שאם כן דאיתחזק איסורא דבעלמא אסור דבר תורה והכא שרי אבל היכא דלא איתחז

ותדע לך עוד אשם תלוי למאן דאמר לא בעינן חתיכה משתי חתיכות היכי משכחת לה והא ספיקו מותר לכתחילה ואשם היכי מיחייב. 
בפסח דרחמנא אמר ועצם מדאיבעיא לן בפרק קמא דחולין מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא ואייתינן למיפשטא משבירת עצם 

לא תשברו בו וניחוש שמא ניקב קרום של מוח אלא משום דאמרינן זיל בתר רובא וכן מפרה אדומה. ואם איתה מאי ראיה מהני לרובא 
דעלמא דהא בכל כי הני אפילו לא אזלינן בתר רובא הני שרו דהא ספק טרפות נינהו וכל ספק איסורא רחמנא שריה. אלא ודאי 

  ק דאורייתא לחומרא מדבר תורה הוא ולא מדבריהם.מסתברא דספ

  פני יהושע מסכת גיטין דף ב עמוד ב

גמרא אימר דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין כגון חתיכה ספק חלב ספק שומן כו'. לכאורה מוכח מכאן כשיטת רש"י ותוספות וסייעתם דספק 
האמין על פי עד אחד משא"כ לשיטת הרמב"ם ז"ל וסייעתו דספק השקול השקול היכא דליכא חזקה אסור מן התורה ומש"ה אצטריך להתיר ול

 היכא דליכא חזקה מותר מן התורה והא דאמרינן ספיקא דאורייתא לחומרא היינו דמדרבנן אסור וא"כ מה צורך לנאמנותו של עד אחד. ויש ליישב
אורייתא איירי אלא ממעשים בכל יום מייתי ראיה ואהא מקשה דאין ה"נ דלשיטת הרמב"ם וסייעתו הא דמשנינן עד אחד נאמן באיסורין לאו מד

שפיר אימר דאמרינן דנאמן ממעשה בכל יום אלא משום דלא איתחזק איסורא דמשום דמותר מדאורייתא לגמרי וליכא אלא חומרא דרבנן מש"ה 
  דלא מהימן, כן נראה לי ועדיין צ"ע: מהימן עד אחד דהימנוהו רבנן בדרבנן משא"כ בדאיתחזק איסורא דאיכא איסור דאורייתא לעולם

  חתם סופר מסכת גיטין דף ב עמוד ב

דלא איתחזק איסורא, פירש"י איסורא דחלב בהך חתיכה גופא עכ"ל. יתור לשון הוא זה, והיינו משום דכבר ביאר מהרי"ט בתשו' ח"ב ריש חי"ד 
שלו דרש"י ס"ל כהרמב"ם דספיקא דאוריתא מן התורה לקולא, וכן הוכחתי ובררתי בכמה מקומות בעזה"י. ועל כן חתיכה א' שאנו מסופקים אם 

או שומן מותר מן התורה בלי ע"א כלל, אך הכי מיירי מב' חתיכות א' חלב וא' שומן דאתחזק איסורא והאוכל א' מהם מייתי אשם תלוי'. הוא חלב 
ומ"מ ע"א נאמן לברר הספק ולומר שהוא מכיר שזו שומן, אף על גב דאתחזק איסורא בהאי דוכתא אבל בהאי חתיכה לא אתחזק איסורא משו"ה 

תיכה שאתחזק בהאי חתיכה עצמה איסור כגון כרי טבל שהוא עצמו בחזקת איסור ובא עד אחד לומר שנתקן ואין בידו לא ע"א נאמן, אבל ח
מהימן כיון שהחתיכה עצמה היה בחזקת איסור וה"נ איתתא בחזקת א"א ובא ע"א להעיד שנתגרשה ולהוציאה מחזקתה אין ע"א נאמן וזהו פשוט 

 ן פנ"י ז"ל ע"ש שלא עמד בזה:מאד בכוונת ותמיה גדולה על הגאו


