הרב ניר אביב

האמ מי שמחזיק אייפונ נפל לעדות
פתיחה
התפתחותה המהירה של הטכנולוגיה בדורנו הביאה לעולמ את רשת
האינטרנט ,שבאמצעותה ניתנ לגלוש ולהתקשר עמ תכנימ מגוונימ .ונדמה
ששיא הטכנולוגיה כיומ הוא מכשיר ה'אייפונ' )או מתחרהו ה'גלקי'( שמהווה
טלפונ לולרי ומחשב מתוחכמ גמ יחד ,וניתנ לגלוש באמצעותו לאתרי
האינטרנט השונימ .במקומ אחר )מעשה רשת עמ'  (25-40הארכנו בביאור הכנות
והאיורימ הכרוכימ בגלישה ברשת האינטרנט ,ואינ פק שהאינטרנט הוא
מכשיר שניתנ להשתמש בו לדברי היתר או אפילו למצוה ,ומאידכ ניתנ גמ
להיכשל בו בגלישה באתרימ שיש בהמ מראות אורימ ולא צנועות .כדי למנוע
זאת ,חובה על האדמ להתקינ תוכנת ינונ על האינטרנט שיש לו ,כפי שהארכנו
בפר הנ"ל )ושמ דנו האמ זהו חיוב מדאורייתא או מדרבננ(.
לאחרונה יצאו שמועות שונות בשמ רבנימ גדולימ שכל מי שמחזיק אייפונ
עמ אינטרנט לא מוננ הרי שהוא פול לעדות ,ואחת ההשלכות היא שאינו
יכול לשמש כעד בחופה וקידושינ .כאמור ,לענ"ד חובה היא להתקינ ינונ
באייפונ ,אולמ לבוא ולומר שכל מי שלא עושה כנ הרי שהוא פול לעדות
לענ"ד הוא טעות ,ומאחר שלצערנו רבימ וטובימ ויראי ה' מעמ ישראל מחזיקימ
כיומ מכשיר כזה ,ומשמשימ כעדי קידושינ בכל יומ ,מצוה רבה ללמד זכות על
ישראל .ובעז"ה ית' נבאר שמי שמחזיק אייפונ פרוצ למרות שאינו נוהג לפי
ההלכה וראוי לנזיפה ,מכל מקומ הוא כשר לעדות לכתחילה .וה' יאיר עינינו
בתורתו.

א .גדר איור ראיית מראות אורימ
 .1אי%ור 'לא תקרב'
הרמב"מ )הלכות איורי ביאה כא ,א-ב( מונה בהלכה הראשונה את איור הקרבה
לעריות כגונ חיבוק ונישוק ,ומבאר שיש בזה לאו דאורייתא:
"כל הבא על ערוה מנ העריות דרכ איברימ או שחבק ונשק דרכ תאוה ונהנה
בקרוב בשר הרי זה לוקה מנ התורה ,שנאמר לבלתי עשות מחקות התועבות
וגו' ונאמר לא תקרבו לגלות ערוה ,כלומר לא תקרבו לדברימ המביאינ לידי
גילוי ערוה".
ובהלכה ב' מונה הרמב"מ איורימ שאינמ בכלל "לא תקרב" והעונש עליהמ
הוא מכת מרדות:
"וא%ור לאדמ לקרוצ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מנ העריות או
לשחוק עמה או להקל ראש ואפילו להריח בשמימ שעליה או להביט ביפיה
א%ור ,ומכינ למתכוינ לדבר זה מכת מרדות".
המגיד משנה מבאר שבעיפ ב' האיורימ המ מדרבננ ,ולכנ מכינ את העובר
רק מכות מרדות ,ולא מלקות ממש.
והרא"ה בפר החינוכ )מצוה קפח( לגבי מצוה שלא להתעדנ מנ העריות כותב
"מדיני המצוה ,מה שארו חכמימ זכרונמ לברכה בזה לגדר ,והוא שלא יקרוצ
אדמ בידיו וירמוז בעיניו לאחת מנ העריות ,ושלא לשחוק עמהמ כלל ,ואפילו
להריח בשמימ שעליהמ אור ,ושלא להביט בנשימ כלל ואפילו בפני כלה
בכוונת הנאה ,ואפילו באצבע קטנה שלהנ ארו להתכל ,חוצ מאשתו של
אדמ שמותר לו להביט ביופיה ,ואמרו זכרונמ לברכה )ברכות כ"ד ע"א( גמ כנ
שא%ור לה%תכל אפילו בשערה של אשה הא%ורה לו".
בעוד הרמב"מ מחלק בינ "לא תקרב" מדאורייתא לאיור ראייה והרהור
שהמ מדרבננ ,הרמב"נ כתב שלא נמנה לאו זה של קריבה במנינ הלאוינ ,שכל
הרחק הקריבה דרבננ היא .והראיה מה שאמרו זכרונמ לברכה אמר רבי יוי
ברבי בונ היא בל תקרב היא בל תגלה ,כלומר שאינ בקריבה לאו אלא לאו דגילוי
ממש ,ולא בחיבוק ונישוק וכדו'.

העולה לנו ,לגבי חיבוק ונישוק ושאר קריבה לעריות נחלקו הרמב"מ
והרמב"נ האמ הוא איור תורה או דרבננ ,ואילו התכלות בעריות לכו"ע אינו
בכלל איור "לא תקרב".

 .2אי%ור 'לא תתורו'
התורה מזהירה )דברימ טו ,לט( "ולא תתורו אחרי לבבכמ ואחרי עיניכמ" ,ובמדרש
פרי )במדבר פרשת שלח פיקא קטו( שנינו:
"ולא תתורו אחרי לבבכמ ,זו מינות...ואחרי עיניכמ ,זו זנות ,כעניינ שנאמר
ויאמר שמשונ אותה קח לי כי היא ישרה בעיני )שופטימ יד ג(".
לאו זה נאמר הנ על איור הרהור בעבודה זרה והנ בהרהור של זנות,
הרמב"מ מנה זאת במצות לא תעשה מ"ז ,וכנ בהלכות עבודה זרה )ב ,ג( ובופ
כתב "ולאו זה אפ על פי שהוא גורמ לאדמ לטרדו מנ העולמ הבא אינ בו
מלקות".
וכנ המ"ג בלאווינ מצוה מו ,מצטט את דברי הרמב"מ ,ומיימ "ולאו זה אפ
על פי שגורמ לאדמ לטורדו מנ העולמ הבא אינ בו מלקות )ע"פ רמב"מ ע"ז פ"ב הל'
ג( כדינ לאו שאינ בו מעשה".
ובפר החינוכ מנה זאת במצוה שפ"ז ,וכתב יבה נופת מדוע אינ לוקינ על
לאו זה:
"ואינ לוקינ על לאו זה ,לפי שאינ זה דבר מ%וימ שנוכל להתרות בו העובר
עליו ,כי מהיות האדמ בנוי בעניינ שאי אפשר לו שלא יראה בעיניו לפעמימ
יותר ממה שראוי ,וכמו כנ אי אפשר לו שלא תתפשט המחשבה לפעמימ
יותר מנ הראוי ,על כנ אי אפשר להגביל האדמ בזה בגבול ידוע .גמ כי
פעמימ אפשר לעבור על לאו זה מבלי שומ מעשה ,וכבר כתבתי למעלה
שכל לאו שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה אפ על פי שעשה בו מעשה אינ
לוקינ עליו לפי הדומה".
כל הראשונימ האלה מנו את איור לא תתורו אחר ע"ז ואיור ראיית
העיניימ בזנות בלאו אחד ,אולמ בפר שערי תשובה לרבינו )שער ג "ק ד( מנה
את איור ההתכלות באשה כלאו בפני עצמו:

'

"וגמ רבימ נוקשימ ונלכדימ בחללמ החושימ הנכבדימ :חוש הראות וחוש
השמע .ונאמר על חוש הראות )במדבר טו ,לט( :ולא תתורו אחרי לבבכמ ואחרי
עיניכמ  -הוזהרנו בזה שלא יתכל אדמ באשת איש ובשאר עריות פנ יוקש
בהנ".
אולמ הבית שמואל ובר בדעת הרמב"מ שמאחר וכתב שלוקה מכת מרדות,
הרי שובר שאיור זה של לא תתורו אחרי עיניכמ הוא מדרבננ .והעצי ארזימ
על אתר דוחה את דברי הב"ש וכותב שגמ לרמב"מ הוא איור תורה ,ומה
שכתב שאינו לוקה הוא משומ שהוא לאו שאינ בו מעשה )וכנ כתב האג"מ ד ,י
בדעת הרמב"מ(.
השולחנ ערוכ )אבנ העזר כא ,א( העתיק את לשונ הרמב"מ להלכה ,וכתב "צריכ
אדמ להתרחק מהנשימ מאד מאד .ואור לקרוצ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו
לאחד מהעריות .ואור לשחוק עמה ,להקל ראשו כנגדה או להביט ביופיה".
העולה לנו ,שאינ לוקינ על איור 'לא תתורו' ,ונחלקו האח' בדעת הרמב"מ
האמ מטעמ שהוא לאו שאינ בו מעשה או מחמת שאינו אלא איור דרבננ.

" .3ונשמרת מכל דבר רע"
התורה מזהירה )דברימ כג ,י( את היוצאימ למלחמה "כי תצא מחנה על אויביכ
ונשמרת מכל דבר רע".
והגמרא במכת ע"ז )כ (.אומרת:
"ונשמרת מכל דבר רע  -שלא י%תכל אדמ באשה נאה ואפילו פנויה ,באשת
איש ואפילו מכוערת ,ולא בבגדי צבע של אשה ת"ר :ונשמרת מכל דבר רע
 שלא יהרהר אדמ ביומ ויבוא לידי טומאה בלילה".מפוק זה לומדימ את איור ההתכלות באשה וכנ את ההרהור בה .ופר
יראימ )ימנ מה( כותב שהפוק הוא אמכתא "ועוד הזהירונו רבותינו )ע"ז כ' א'(
שלא להתכל בעריות ואמכוה אקרא דונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר
אדמ ביומ ויבא לידי טומאה בלילה".

אולמ רוב הראשונימ 113וברימ שזו דרשה גמורה והאיור הוא מנ התורה.
ואזהרה זו אפ על פי שמוזהרימ בה בכל מקומ ,לא נאמרה בתורה אלא במחנה
של מלחמה ,לפי שזה גורמ הפד המחנה.
ועולה לנו ,שאיור זה לרוב הפוקימ מנ התורה ,ואינ לוקינ עליו.

מה ההבדל בינ אי%ור 'ונשמרת' לאי%ור 'ולא תתורו'
איור זה של ונשמרת מכל דבר רע ,אפילו לוברימ שהוא מנ התורה ,כתבו
הראשונימ )מ"ק י' ל( שאינו עניינ ללאו של 'ולא תתורו אחרי עיניכמ',
שב'ונשמרת' האיור בהתכלות שלא לשמ זנות ,אלא שנהנה בהתכלו' ,ולא
תתורו' האיור הוא במתכל לשמ זנות .ואמרו ,הרהור אפ על פי שאינו
כמעשה ,שנאמר :אונ אמ ראיתי בלבי לא ישמע ה' ,הרהור באשת איש חמור
ביותר .והב"ש )הנ"ל( מחלק בינ מביט ביופיה שהוא בכלל 'ולא תתורו' להרהור
שלדברי הכל הוא אור מהתורה.

האמ האי%ורימ שייכימ גמ בנשימ
פר החינוכ )שמ( במצות יור הקריבה לעריות כותב ככ:
"...ונוהגת בכל מקומ ובכל זמנ בזכרימ ונקבות .שגמ להנ א%ור להרהר אחר
האנשימ זולתי בבעליהנ ,שעליהמ ראוי להנ להמשיכ כל חשקנ וחפצנ ,וכנ
יעשו בנות ישראל הכשירות .ועובר עליה וקרב אל הערוה קירוב בשר כדי
שיהנה ממנה ,במזיד ובהתראה לוקה ,ואמ עבר על שאר הדברימ שא%רו
זיכרונמ לברכה להרחקה ,כגונ השחוק עמהנ וקלות ראש ,והתרו בו ולא
נמנע ,מכינ אותו מכת מרדות".
וידוע שאינ הנשימ מצוות על פריה ורביה ,אולמ בהשחתת זרע כתבו
פוקימ רבימ שאפ הנ מצוות ,ככ פק הר' עקיבא איגר בתשובה )י' עא( ,וכנ
 113תו' ע"ז כ ב ד"ה שלא; רמב"נ חולינ לז ב; חי' הר"נ שמ; מ"ג לאוינ קכו; מ"ק י' כד;
רבנו יונה באגרת התשובה יומ ב' הובא בארחות חיימ ח"ב עמ'  113וממנו בב"י י' כא ובב"ש
שמ ,ועי' רמב"נ בהופות להמ"צ מל"ת יא שכ' ואפשר שיכלול בו )בלאו של ונשמרת וכו'( גמ
ההרהור שמא יבוא לידי קרי כו'.

החתמ ופר )יו"ד קעב( .ואילו בשו"ת תורת חד )אה"ע י' מב( חלק )והתיר
במקומ כנת נפשות לאשה לשמש במוכ לאחר תשמיש( .ושו"ת דברי יציב )אבנ
העזר ימנ לה( נשאל האמ יש איור לנשימ להתכל על גברימ להרהר בהמ,
והשיב "ובודאי שגמ בהמ יש איור התכלות והרהור בעריות ,דהשוה הכתוב
אשה לאיש לכל עונשימ שבתורה .וכנ מפורש בחינוכ מצוה קפ"ח ,בלאו דלא
תקרבו לגלות ערוה ,אחר שהאריכ לבאר הפרטימ מדיני המצוה שלא יקרוצ
אדמ בידיו וירמוז בעיניו וכו' ושלא להביט בנשימ כלל וכו' ,יימ ,ונוהגת בכל
מקומ ובכל זמנ בזכרימ ונקבות שגמ להנ אור להרהר אחר האנשימ זולתי
בבעליהנ וכו' עיינ שמ .ובפר חידימ י' תרי"ד ,והוא הדינ אשה לא תשמע
קול איש שמכל שהאיש מוזהר אשה מוזהרת עכ"ל עיינ שמ .ומי יבוא אחר
המלכ להרהר ולחלוק על הראשונימ כמלאכימ".
ועוד הויפ שאיור השחתת הזרע ואיור ההרהור המ שני עניינימ שונימ:
"ומעיקרא דדינא פירכא ,שיוד דבריכ בנית על מ"ש בנדה י"ג ע"א דנשימ לאו
בנות הרגשה נינהו )ובתו' שמ( ,ובאמת האריכו הפוקימ הרבה בזה אמ קיי"ל
כדעת ר"ת דאיננ מצוות אהשחתה ,ועיינ שו"ת תורת חד י' מ"ח ועוד .ויעויינ
בהגדה על פח ברית מטה משה )עמ' קל"ט בנדמ"ח( בהג"ה שכתב ,בחטא גדול
הרע הזה נכשלימ וכו' ואחד נשימ ואחד אנשימ נכשלימ בהוצאת זרע לבטלה
שלא במקומ מצוה כאשר שמעו' מצויה בנשימ יותר וכו' עיינ שמ".

מ%קנה
העולה מכל האמור שאיור הרהור והתכלות במראות אורימ הוא איור
תורה )לרוב הפוקימ( או לכל הפחות מדרבננ ,אולמ לכו"ע אינ לוקינ עליו מנ
התורה.

ב .על אלו עבירות נפלימ לעדות
התורה מצוה אותנו )שמות כג ,א( "אל תשת ידכ עמ רשע להיות עד חמ" ,כלומר
אל תעיד עמ רשע שתגרומ שבית דינ יפקו על פי שניכמ ויוציאו ממונ על פי
עד שהוא פול מנ התורה ואינ לכ חמ גדול מזה.
ומי נקרא "רשע" שהוא פול לעדות?

הרמב"מ בהלכות עדות )י ,ב( כותב ככ:
"איזהו רשע? כל שעבר עבירה שחייבינ עליה מלקות זהו רשע ופ%ול ,שהרי
התורה קראה למחוייב מלקות רשע שנאמר והי אמ בנ הכות הרשע ,ואינ
צריכ לומר מחוייב מיתת בית דינ שהוא פ%ול שנאמר אשר הוא רשע
למות".
כלומר ,כל שעבר עבירה של תורה במזיד וחייבינ עליה מיתה או כרת או
מלקות ,בינ שעבר להכעי בינ שעבר לתיאבונ ,שהתורה קראתו רשע ,שנאמר
)דברימ כה ,ב( והיה אמ בנ הכות הרשע ,וכל שכנ חייבי כריתות ומיתות בית דינ.
וככ פוק מרנ השו"ע בהלכות עדות )חו"מ לד ,א(:
"רשע ,כל שעבר עבירה שחייבימ עליה מלקות; ואינ צריכ לומר אמ חייבימ
עליה מיתת בית דינ .לא שנא אמ עבר לתיאבונ ,לא שנא אמ עבר להכעי".
ואמ עבר עבירה שאינ בה מלקות לדעת הטור והרמב"מ נפל מדרבננ ,אולמ
לדעת רש"י ותו' )ר"ה כ"ב א( נראה שנפל מנ התורה .התו' כתבו שמלוה
בריבית אינו פול אלא מדרבננ אפ על גב שריבית הוא איור דאורייתא ,משומ
שהלוה נותנ לו מרצונו ולא משמע ליה לאינשי איורא בזה ,ומבואר שלולי
טעמ זה היה פול מנ התורה אפ על גב שאינ בריבית מלקות שהרי הוא ניתק
לעשה דהשבה )ב"מ "ב א(.
הרמ"א פק את הטור והרמב"מ שכל מי שעבר על מצוה דאורייתא שאינ בה
מלקות נפל רק מדרבננ.
בנידונ שלנו מדובר לכו"ע באיור שאינ לוקינ עליו מנ התורה ,וכאמור
נאמרו ג' יבות לככ שאינ לוקינ עליו:
א .זהו לאו שבכללות )עצי ארזימ אה"ע י' כ"א בדעת הרמב"מ(.
ב .זהו לאו שאינ בו מעשה )מ"ג מו(.
ג .לאו שאינו ניתנ להתראה )חינוכ שפז(.
מכל מקומ ,מאחר ואינ לוקינ על לאו זה מאיזו יבה שתהיה מג' יבות
אלה ,אינ העובר נפל לעדות בשל ככ .ואפ שנפל מדרבננ זהו דווקא לאחר
הכרזה בבית דינ .כפי שכתב מרנ הבית יופ )אבנ העזר ימנ מב ד"ה מצאתי כתוב(:
"וכנ כתב הרב רבי משה בר מיימונ זכרונו לברכה )הלכות עדות פ"י ה"ב( ו%פר
מצות גדול )לאוינ ריד %ו (.איזהו רשע כל שעבר עבירה שחייב עליה מלקות

&

זהו פ%ול לעדות מנ התורה וכו' .וגמ על חילול שבת אמ עבר על מוקצה או
אפילו על הוצאה בזמנ הזה אינ פי%ולנ אלא מדבריהמ וצריכ הכרזה )%נהדרינ
כו (:וכאנ לא הכריזו עליו ,ומ%פק אינ לנו לפ%לו כי שמא לא חילל שבת
אלא בשל דבריהמ".
לכנ דינ פשוט הוא ,שללא הכרזה אינו פול אפילו מדרבננ.
והמשנה למלכ )פ"ד מהל' מלוה ולוה( התפק מצד הדינ בפול דרבננ דבעי
הכרזה ,שאולי היינו דוקא בפול מחמת עבירה דרבננ אבל בפול מדרבננ
מחמת עבירה דאורייתא לא בעיננ הכרזה והביא כנ בשמ מהרי"ט .ועוד הביא
שיש אומרימ שלעניינ מילתא דאיורא לא בעיננ הכרזה .על פי מה שכתב
הנימוקי יופ שהטעמ שצריכ הכרזה הוא תקנת חכמימ משומ פידא
דלקוחות ,ולא שייכ באיורינ.
אולמ לא מצאנו לו חבר בשאר הפוקימ שלא חילקו בזה בינ פולי דרבננ,
ובכל פול דרבננ לוגיהמ בעיננ הכרזה בבית דינ כדי לפולו.

ג .פילה נעשית על ידי ב' עדימ
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השו"ע )חו"מ לד ,כה( פוק ככ:
"אדמ נפ%ל בעבירה על פי עצמו ,אלא על פי עדימ שיעידו עליו ,שאינ אדמ
משימ עצמו רשע".
מבואר מכאנ שהפלות חלה רק לאחר קבלת עדות של שני עדימ בפני בית
דינ כשר .ללא קבלת עדות לא ניתנ לפול את העובר למרות שעבר איורי
דאורייתא ,ובנידונ שלנו ברור שללא קבלת עדות של שני עדימ המעידימ בבית
דינ שראו שבעל האייפונ עושה את העבירה של ראיית מראות אורימ לא ניתנ
לפלו כלל .ואפ אמ יפר מעצמו שנכשל אינו נאמנ בככ.

 .114מקורות רבימ שיובאו בעיפימ הבאימ מצאתי בתשובה להלכה בעניינ קבלת עדות
ממחלל שבת מאת הרב אלקנה זאבערמאנ אב"ד יורדנוב )אוצרות ירושלימ חלק קצ"ד ,קצח,רג(
להרב אברהמ ישכר אבד"ק אנאווצא ,שנכתבה לאחר מלחמת העולמ השניה שהיו עגונות
רבות ובתי הדינ נמכו על עדויות של מחללי שבת בפרהיא.

ד .העדות צריכה להתקבל בבית דינ כשר
כאמור ,תנאי נופ לפול העד הוא שהעדות ניתנה בפני בית דינ של שלושה
דווקא .וכנ כתב בתשובת פני אריה שהובא בפתחי תשובה )אה"ע י' מב( שנשאל
לגבי בתולה שנתקדשה בפני עדימ רקימ ופוחזימ ואחר ככ באו עדימ כשרימ
והעידו לפני הרב על עידי הקידושינ שהמ פולימ לעדות דאורייתא שבכל יומ
עוברימ על נשג"ז ואוכלימ טריפות .וכתב שאינ זה מפיק לפול את עידי
הקידושינ משומ שהרב קיבל עדותו יחידי ,ודינ פשוט הוא בשו"ע )חו"מ י' כח(
שלקבלת עדות בעיננ שלושה מומחימ ,ואפילו בדיעבד אמ התקבל בפחות
משלושה לאו כלומ הוא.
וכנ כתב החתמ ופר )יו"ד י' יא( "דאפ דידעיננ בוודאי שהוא פול מחמת
עבירה ,אפ על פי כנ כל זמנ שלא העידו עליו בבית דינ של שלושה שעבר
עבירה ,זה לא נפל לעדות".

ה .העדות צריכה להתקבל בפני מי שרוצימ לפלו
ככ פק השולחנ ערוכ )חו"מ כח,טו(" :אינ מקבלימ עדות שלא בפני בעל דינ; ואמ
קבלו ,אינ דנינ על פיו" .ומשמע שאפ בדיעבד אינו נפל ,ונחלקו הרא"ש
והרשב"א האמ בדיעבד אינ מקבלימ את העדות מדאורייתא או רק מדרבננ )עיינ
פקי רעק"א י' צט( ,ונפ"מ לעדות אשה .ואמנמ ישנה דעת יחיד דעת הריב"ש
)הובאה בב"י אה"ע י' לח( שדווקא לחייב ממונ או נפשות בעיננ בפניו ,אולמ
לפולו לעדות אינ צריכ בפניו ,ועיינ תשובת בנודע ביהודה )מהדו"ק י' עב בהיתר
החמישי( שמאריכ לחלוק עליו בראיות רבות .וגמ הבית יופ )אה"ע י' מב שמ(
כתב "ועוד אפילו היו פולי עדות דאורייתא אמ לא נתקבלה עדות פיולמ
בפניהמ עדות הפולימ בטלה ומי שהורה להתירה אמ ידע שלא נתקבלה עדות
פיולמ בפניהמ ראוי לנדותו ולהחרימו ולקללו ולהענישו אמ לא יחזור בו מיד
שכיונ שיצא קול שנתקבלו עדויות פיולמ שלא בפניהמ היה צריכ לחקור אחר
הדבר".

ו .פול מחמת אומדנא או מוחזקות או אננ הדי
ואמ יבוא המקשנ ויטענ שאינ צורכ כאנ בעדימ או בקול שהרי דינ בעלי האייפונ
הוא כדינ המוחזקימ בעבירה שפולימ ללא עדות כגונ הרועימ והמוכימ .דינ
הרועימ מובא בשו"ע בי' לד בעי' יג" :וכנ הרועימ ,אחד רועי בהמה דקה,
ואחד רועי בהמה גה של עצממ ,הרי המ פולימ ,שחזקתנ פושטימ ידיהמ
בגזל ומניחימ בהמתנ לרעות בשדות ובפרדימ של אחרימ" .ודינ המוכימ
מובא שמ בעיפ יד ,וככ כתב "המוכימ ,תממ פולימ ,מפני שחזקתנ ליקח
יותר מהקצוב להמ בדינ המלכות" .והרמ"א בהגה מפרש "מוכימ ,שגובה המכ
לפי אומד הדעת ואינ בדבר קצבה ,לפיככ מתמא פול ,דמתמא נושאימ פנימ
למקצת בני אדמ ומכבידימ על אחרימ" .ובעיפ י"ז כותב השו"ע "מי שאינו לא
במקרא ולא במשנה ולא בדרכ ארצ ,הרי זה בחזקת רשע ופול לעדות
מדבריהמ .לפיככ אינ מורימ עדות לעמ הארצ ,ואינ מקבלימ ממנו עדות ,אלא
אמ כנ הוחזק שעוק במצות ובגמילות חדימ ונוהג בדרכי הישרימ ויש בו דרכ
ארצ ,אפ על פי שהוא עמ הארצ".
ויוצא שניתנ לפול לעדות מטעמ מוחזקות ,ואינ צורכ בעדימ דווקא.
ויש מי שאמר שיש כלפי מחזיקי האייפונ דינ 'אננ הדי' שנכשלימ בעבירה,
וכעינ דברי החתמ ופר )יו"ד ק( שבקידושינ איננו אומרימ נמצא אחד קרוב או
פול כל העדות בטלה ,מטעמ אננ הדי שקידשה .ועיינ שו"ת יביע אומר )חלק
ח אבנ העזר ימנ ג( בשמ תשובת דברי מלכיאל חלק ד' )ימנ קג( שכתב ,שאפ על
פי שהנודע ביהודה תנינא )חלק אבנ העזר ימנ עו( צידד לומר דבקידושינ לא
אמריננ ברא דנמצא אחד מהמ קרוב או פול עדותמ בטלה ,ועיינ עוד בחתמ
ופר ימנ ק' ,אולמ כל הפוקימ חולקימ על זה ,ואפ הנודע ביהודה לא כתב כנ
בהחלט".
בשו"ת אחיעזר )חלק ג ימנ כה( מביא מה שכתב היש"ש )ב"ק פ"ג דינ ז( ,לעניינ
גזילה קיימת שיצאה מתחת ידמ והכל יודעימ שאינה שלהמ ,כהאי גונא אינ
צריכ לקבלת עדות .וכנ השיטה מקובצת )ב"ק קי"ב( בשמ הראב"ד כתב שכיונ
שידוע לבי"ד אינ צריכ בזה לעדות ,דלא תהא שמיעה גדולה מראיה .וכעינ זה
כתב החת" בתשובה )אה"ע י' ק( שכל עדות שהוא ע"י אננ הדי אינ צריכ
לקבלת עדות ,ועל כנ אמ מפורמ הדבר שמחלל שבת בפרהיא במלאכה

דאורייתא אינו צריכ לקבלת עדות".
ובפר ערוכ השולחנ )יורה דעה קיט,יא( כתב "זה שכתב הרמב"מ מוחזק
בכשרות אינ הכוונה שיהיה ירא אלהימ מרבימ או חיד וצדיק אלא כל שמתנהג
על פי דת ישראל מניח טלית ותפילינ ומתפלל ג' פעמימ בכל יומ ונוטל ידיו
לאכילה ומנהיג את בני ביתו בכשרות דת תורתנו הקדושה זה נקרא מוחזק
בכשרות ,ויכול להיות שבאיזה פרט הוא חשוד מפני קלות הדבר בעיניו ולכל
הדברימ הוא מוחזק בכשרות".
נמצאנו למדימ שאדמ המוחזק לנו שעובר עבירה ,הרי שנפל מכח החזקה
ואינ צורכ בעדימ שיעידו עליו .לכאורה ,מכאנ ראיה לומר שמי שמחזיק אייפונ
פרוצ נפל לעדות ,משומ שמוחזק שעובר בו את העבירות.
אולמ באמת אינו דומה ולא קרב זה אל זה :המוחזקות של הרועימ
והמוכימ היא לעבור על גזל שהוא עבירה בידיימ והוי לאו שיש בו מעשה
שלוקינ עליו ולכנ נפלימ לעדות .אולמ ראיית מראות אורימ הוא איור
דרבננ או לכל היותר איור תורה לאו שאינ בו מעשה ואינ לוקינ עליו.
ועוד ,מניינ לנו לומר שכל המחזיק אייפונ פרוצ נכשל במראות אורימ? מי
קבע שיש כאנ חזקה? כדי לומר מוחזקות או אננ הדי צריכ אומדנא גמורה,
ובנידונ דידנ אינ לנו דרכ ויכולת להגדיר את כל מחזיקי האייפונ כעוברי עבירה.
ואמנמ ישנמ פרומימ או מחקרימ באינטרנט המפרמימ נתונימ על הרגלי
הגלישה ,אכ אינ להמ השפעה הלכתית מחמת שאינ להמ נאמנות ,וכנ מחמת
שמיקימ מקנות על ידי קריטריונימ ,קרימ או טטיטיקות כדו' שאיננ
קבילות מבחינה הלכתית-משפטית.

ז .מי שיצא עליו קול שעושה עבירה
הרמ"א כתב בעיפ כ"ה ככ:
"וכנ אינ נפ%ל על קול וחשד בעלמא ,כגונ מי שחשוד על עריות ,שרגיל עמ
עריות ומתייחד עמהמ ,וקול יוצא עליו ,כשר לכל עדות חוצ מלעדות אשה".
וכנ פ%ק באבנ העזר )%ימנ מב( "החשוד על העריות ,אפ על פי שאינ עדימ
שבא על הערוה ,רק שחשוד בעלמא )תו%פות והרא"ש( ,פ%ול לעדות אשה ,בינ
לענינ קדושינ בינ לענינ גירושינ".

מבואר בדבריו שללא עדות אינ לפול מי שחשוד על העריות מחמת קול
וחשד ללא קבלת עדות גמורה .ואמנמ בופ כתב שלעדות אשה הוא פול,
ולכאורה היה מקומ לומר שמי שנכשל במראות אורימ של עריות פול לעדות
קידושינ משומ שזו אותה העבירה.
אולמ ,בוודאי שטענה זו יש לדחותה ,שהרי מדובר שמ שיצא קול על ככ
שהוא עשה עבירות שאמ היו עליהמ עדימ היה נפל לעדות כגונ שעבר על
גילוי עריות או "לא תקרב" )לדעת הרמב"מ( ,אולמ כפי שנאמר לעיל באיור
ראיית מראות אורימ אפ יבואו עדימ על ככ אינו נפל משומ שהוא לאו שאינ
בו מעשה או מיבות נופות כפי שכתבנו .ולכנ ,כאשר מדובר רק על קול שהוא
פחות מעדימ קל וחומר ובנ בנו של קל וחומר שאינ לפול מחמתו לעדות מי
שמחזיק אייפונ אפ אמ ידוע שנכשל במראות אורימ.
הפתחי תשובה )אה"ע י' מב( מביא תשובת פני אריה ימנ כ"ח לגבי מי
שקידש בפני עדימ פוחזימ וריקימ מחללי שבת ,שכתב "וגמ אינ לבטל עדי
הקדושינ מחמת דאפ בלא עדות האלו הרי המ חשודימ וניכרימ לכל לפוחזימ
וריקימ ,דליתא כיונ שאינמ חשודימ להעיד שקר בשביל ממונ אלא חשודימ על
שאר עבירות ,כל זמנ שאינ לפנינו שני עדימ שמעידימ שראו שעברו עבירה
אלא שנתפר%מ ככ על ידי קלא כשרימ המ לכל עדות שבתורה חוצ מלאותו
דבר שהמ חשודימ עליו .ואפ על גב דבנידונ דידנ העדימ חשודימ גמ על נשג"ז
והוי ליה חשוד על העריות ,מכל מקומ לא מבעיא אלו שאיננ חשודימ אלא על
נשג"ז שאינ עיקר איורו אלא מדברי ופרימ )כדלעיל י' ט"ז( ,אלא אפילו היו
חשודימ על עריות דאורייתא כיונ שאינ כאנ עדות ברורה שנתקבל בפניהמ אלא
חשודימ בעלמא אינמ פולימ אלא מדרבננ .והא קיי"ל המקדש בפולי עדות
דרבננ חוששינ לקידושינ ע"ש שהאריכ מאד בזה.

ח .האמ העובר מודע לחומרת העבירה
הגמרא במכת נהדרינ )כו ,ב( מפרת:
"הנהו קבוראי דקבור נפשא ביומ טוב ראשונ של עצרת ,שמתינהו רב פפא,
ופ%לינהו לעדות .ואכשרינהו רב הונא בריה דרב יהושע .אמר ליה רב פפא:
והא רשעימ נינהו? % -ברי מצוה קא עבדי - .והא קא משמתינא להו! -

%ברי :כפרה קא עבדי לנ רבננ".
רואימ מהגמרא שלמרות שקוברי המת ביומ טוב עברו עבירה במזיד וחיללו
יומ טוב במלאכה דאורייתא לא נפלו לעדות ,משומ שבורימ שעשו מצוה ולא
עבירה ,רק שצריכימ כפרה.
ובעקבות הגמרא הזו כתב הרמב"מ בהלכות עדות )יב ,א( ככ:
"כל הנפ%ל בעבירה אמ העידו עליו שני עדימ שעשה עבירה פלונית אפ על
פי שלא התרו בו שהרי אינו לוקה הרי זה פ%ול לעדות ,במה דברימ אמורימ
כשעבר על דברימ שפשט בישראל שהנ עבירה ,כגונ שנשבע לשקר או לשוא
או גזל או גנב או אכל נבלה וכיוצא בו ,אבל אמ ראוהו עדימ עובר על דבר
שקרוב העושה להיות שוגג צריכינ להזהירו ואח"כ יפ%ל ,כיצד ראוהו קושר
או מתיר בשבת צריכינ להודיעו שזה חילול שבת מפני שרוב העמ איננ
יודעינ זה ,וכנ אמ ראוהו עושה מלאכה בשבת או ביומ טוב צריכינ להודיעו
שהיומ שבת שמא שוכח הוא ,וכנ המשחק בקוביא תמיד או מי שנעשה
מוכ %או גבאי שמו%יפ לעצמו צריכינ העדימ להודיעו שהעושה דבר זה
פ%ול לעדות ,שרוב העמ איננ יודעימ דברימ אלו וכנ כל כיוצא בזה ,כללו
של דבר כל עבירה שהדברימ מראימ לעדימ שזה ידע שהוא רשע ועבר
בזדונ אפ על פי שלא התרו בו הרי זה פ%ול לעדות ואינו לוקה".
וכנ הרא"ש )נהדרינ ג ,טו( ביאר שלא נפלו ש"אינ לפולו כיונ שאנו יכולימ
למצוא להמ טענה של זכות ,כדחזיננ לעיל )דפ כה ב( בגזלנימ וחמנינ דמתחילה
לא פלומ כל זמנ שיכלו למצוא להנ צד זכות".
והעולה הוא שכל שאפשר למצוא להמ צד זכות לא נפלימ לעדות.
והדברימ הובאו להלכה בשולחנ ערוכ )שמ ע' כד( פק ככ:
"כל מי שהעידו עליו שעבר עבירה פלונית ,אפ על פי שלא התרו בו ,שהרי
אינו לוקה ,פ%ול; והוא שעבר על דברימ שפשט בישראל שהמ עבירה .אבל
אמ ראוהו עובר על דבר שקרוב העושה להיות שוגג ,צריכימ להזהירו ואחר
ככ יפ%ל .כיצד ,ראוהו קושר או מתיר בשבת ,צריכימ להודיעו שזה חילול
שבת ,מפני שרוב העמ אינמ יודעימ זה .וכנ אמ ראוהו עושה מלאכה בשבת
או ביומ טוב ,צריכימ להודיעו שהיומ שבת ,שמא שוכח הוא .וכנ המשחק

'

בקוביא תמיד ,או מי שנעשה מוכ %או גבאי שמו%יפ לעצמו ,צריכימ העדימ
להודיעו שהעושה דבר זה פ%ול לעדות ,שרוב העמ אינמ יודעימ דברימ אלו.
וכנ כל כיוצא בזה".
ר' עקיבא איגר )שו"ת י' צ( נשאל על כשרות עידי קידושינ מגולחי זקנ בתער,
והעלה שאינ להתירה בלא גט משומ דילמא לא ידעו שהשחתה בתער הוא
איור כל ככ .ובשו"ת כנת יחזקאל מכשיר מגולח זקנ לעדות משומ שדשו בו
רבימ כהיתרא דמי להו .וזהו כמו שהגמרא אומרת לגבי איור לא תחמוד
שהעובר כשר לעדות מדאורייתא ולשבועה משומ ש'לא תחמוד' משמע
לאנשימ רק בלא לשלמ ממונ ,אכ בורימ בטעות שאמ משלמימ אינ בזה משומ
'לא תחמוד' .והרדב"ז )שהובא בשדי חמד( הכשיר לעדות הגונב מעכו"מ אפילו
שהוא איור תורה מאותו הטעמ שלא משמע לאנשימ שיש איור ממש בזה.
ור' עקיבא איגר בתשובה אחרת )ייו"ד י' שלט( הביא תשובת רמ"א )י' יג( לגבי
מזכיר שמ שמימ לבטלה ,שעכשיו שרגילימ בו הוי כאומר מותר .וכנ נראה
להויפ כדוגמא את הלכות לשונ הרע ורכילות שגמ האנשימ המוחזקימ
לשומרי תורה ומצוות נכשלימ בהמ ,ורבינו ישראל מאיר הכהנ זצוק"ל כתב
בהקדמה לפרו "חפצ חיימ" הל' שמירת הלשונ "וְ ֻה ְרּגַ לְ נּו ָּכל ָּכְכ ְּב ָעוֹנ זֶ ה,
ֹנֹותינּו ָה ַר ִּבימַ ,עד ֶש ִמ ְּפנֵ י זֶ ה ְּב ֵעינֵ י ַה ְר ֵּבה ְּבנֵ י ָא ָדמ ֵאינ ָּד ָבר זֶ ה נֶ ְח ָשב לְ ָעוֹנ
ַּב ַעו ֵ
מּורהְּ ,כגֹונ
ְּכלָ לַ ,א ִפּלּו ִאמ יְ ַד ֵּבר ָּד ָבר ֶשּנִ ְר ֶאה לַ ּכֹל ֶשהּוא לָ שֹונ ָה ָרע ְּור ִכילּות ּגְ ָ
ּומגַ ּנֵ הּו ְּב ַת ְכלִ ית ַהּגְ נּותְ .ו ִאמ יִ ְש ָאלֵ הּו ֶא ָחד :לָ ָמה ִּד ַּב ְר ָּת
ֶשהּוא ְמ ַד ֵּבר ַרע ַעל ַח ֵברֹו ְ
לָ שֹונ ָה ָרע אֹו ְר ִכילּות? יַ ְחשֹב ְּבלִ ּבֹוֶ ,שהּוא ָּבא לַ ַעשֹותֹו ַצ ִּדיק וְ ָח ִידְ ,וֹלא יְ ַק ֵּבל
ֹנֹותינּו
רֹואה ֶש ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ֶה ְפ ֵקרַּ ,ב ַעו ֵ
ֶ
יח ְּכלָ לַּ ,ב ַא ֶשר ֶשהּוא
מֹוכ ַ
ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ִ
ָה ַר ִּבימ" .ועמ כל זה לא שמענו שבשביל זה נפלו כולמ להיות עידי קידושינ,
אלא ודאי שאינמ נפלימ משומ שאינ זה מוחזק לעוונ כל ככ.
ולגבי התכלות באתרי אינטרנט לא צנועימ ,צא ולמד מה שכתב הרמב"מ
בהלכות תשובה )ד ,ד(:
"ומהנ חמשה דברימ העושה אותנ אינ חזקתו לשוב מהנ ,לפי שהמ דברימ
קלימ בעיני רוב האדמ ונמצא חוטא והוא ידמה שאינ זה חטא ,ואלו
הנ...:המ%תכל בעריות מעלה על דעתו שאינ בככ כלומ שהוא אומר וכי
בעלתי או קרבתי אצלה ,והוא אינו יודע שראיית העיניימ עוונ גדול שהיא

גורמת לגופנ של עריות שנאמר ולא תתורו אחרי לבבכמ ואחרי עיניכמ".
ולכנ ,גמ אמ ידוע שנכשל בגלישה באתרימ אורימ אינ לפולו מחמת
שבורימ העולמ שהרהור או בראייה בלבד ללא מעשה אינ איור כל ככ ,ואינמ
יודעימ את חומרת האיור בזה ,ולכנ אינמ נפלימ לעדות .והנה כיומ השימוש
באייפונ הפכ לנחלת הכלל והוא בחינת "דשו בו רבימ" ,והאייפונ ביודו פרוצ
ללא ינונ ,ורוב האנשימ לא מודעימ לבעיה או שחושבימ שאינ להמ צורכ
בינונ או שלא רוצימ להיות מוגבלימ בינונ המונע גמ כניה לאתרימ מותרימ,
או שחוששימ מהקוד הודי ,וכו' .והגמ שאינ צדק בכל הטענות הללו ,מכל
מקומ הרוב נוהגימ להתיר לעצממ מיבות שונות ,ואינ לפולמ לעדות מחמת
זה.

ט .האמ העובר יודע שהעבירה הזו פולתו לעדות
המ"ע )"ק נז( כתב שהשו"ע מודיע לנו כאנ ש"אפ שהוא ידוע שהוא יודע
להמעשה שהוא עושה שעושהו באיור ,מכל מקומ אי איכא למימר שאינו יודע
שיפל על ידי זה ,צריכ להודיעו".
כלומר ,עובר העבירה צריכ לדעת שעבירה זו פולתו לעדות ,שלא יוכל
להיות עד כשר.
אולמ נתיבות המשפט )"ק טז( מביא את המ"ע וחולק עליו:
"ומשמע מדבריו דאפילו באי%ור דאורייתא שיש בו מלקות ,בעיננ גמ כנ
שידע גמ כנ שנפ%ל על ידו .ולפי ענ"ד נראה דבזה ודאי פ%ול ,דהא רשע
נקרא והתורה אמרה )שמות כ"ג א'( אל תשת רשע עד ,ולא חילק רחמנא.
ועוד ,דחשיד על עדות שקר ,ובמידי דאינו נפ%ל רק מדרבננ שייכ חילוק זה,
דהמ אמרו והמ אמרו".
כלומר ,לפי הנתיבות בעבירות דאורייתא שיש בהנ מלקות למרות שעובר
העבירה אינו מודע להשלכה המשפטית של העבירה על כשרותו לעדות ,הרי
שנפל מיד בינ כה וכה .אכ פר התומימ )י' כה( כתב שהטעמ שרשע נפל
לעדות אינו מגזרת הכתוב כמו קרובימ אלא שכיונ שהוא רשע הוא חשוד לשקר
עדותו ונפל מחרונ נאמנות ,והאחרונימ כתבו שהמקור לדברי התומימ הוא

השלטי גיבורימ )פרק זה בורר( וזו לשונו "וכתב האור זרוע ונראה בעיני שאפ
הפול מנ התורה אינו נפל אלא בדבר שחשוד בו" .ואמ כנ מבואר שכל הפול
של עד הוא משומ שחשוד להעיד שקר .ומאחר ואנו רואימ שיש הרבה אנשימ
שעוברימ עבירות חמורות בפרהיא לתיאבונ ,אכ בכל זאת לא יעידו עדות שקר
באותה עבירה ,משומ שעדות שקר הוא דבר חמור בעיני האנשימ .ולכנ כתב
המ"ע שאכנ אינ נפלימ עוברי העבירה אלא אמ כנ יודעימ שעל ידי זה
נפלימ לעדות ,שאז כיונ שידע שנפל ולא נזהר הרי הוא חשוד לאותו דבר,
ובחשוד לאותו דבר גמ לשלטי גיבורימ פול לעדות .וכנ כתב הרבי עקיבא איגר
)י' צו( שצריכ להודיע שהעושה עבירה נפל בככ לעדות ,ונמצא ששיטתמ
כדעת המ"ע שפול לעדות הוא רק אמ עובר העבירה ידע שעבירה זו פולתו
לעדות.
בעלי האייפונ אינמ מודעימ לככ שנעשימ פולימ לעדות בעצמ החזקתמ
באייפונ או בגלישה באתרימ פרוצימ ,ואפ אמ מאנ דהוא אומר זאת נראה להמ
כגוזמא בעלמא .ומאחר שבנידונ שלנו מדובר בראיית מראות אורימ שהוא
לאו שאינ בו מעשה ולא לוקינ עלינ ,גמ הרעק"א מודה למ"ע שאינו נפל אלא
אמ כנ יודע שנפל לעדות על ידי העבירה.

י .העולה מנ הדברימ
אדמ המוחזק לנו שהוא שומר תורה ומצוות ,מתפלל ומניח תפילינ וכדו',
שמשתמש במכשיר אייפונ או גלקי )או כל טלפונ חכמ( המחובר לאינטרנט ללא
ינונ ,למרות שנוהג שלא כשורה שאינו מתקינ תוכנת ינונ ,אינו נפל לעדות
בככ ,בינ לכתחילה ובינ בדיעבד.

