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המוב� הפשוט של בידו הוא היכולת לפעול את הפעולה, והבעלות היא לכאורה רק  א.

הגמ' ביבמות הדנה בנאמנות להעיד  כלי שיוצר אותה, וכ( עולה מפשטות דברי

  :(פח.)שהופרשו מהתבואה תרומה ומעשרות 

על תבואת חברו, (שמעיד  , אלא דאחרמשום דבידו לתקנו -אי דידיה האי טבל היכי דמי? 

, מאי קסבר? אי קא סבר: תורם משלו על של )רותתרומה ומעשממנה שראה את חברו מפריש 

ואי קסבר: צריך דעת בעלים,  דבידו לתקנו, משוםאינו צריך דעת בעלים,  -חברו 

  ואמר אנא ידענא ביה דמתקן, היא גופה מנלן?

הבעלות על התבואה אינה יוצרת לכשעצמה נאמנות, אלא היא רק אמצעי לכ( ש'בידו 

לתקנו'. זאת ועוד, הגמ' משתמשת באות� מילי�, 'בידו לתקנו', בתבואתו ובתבואת 

י� המקרי�. השאלה שבה נתבונ� היא א� בכ( אחרי�, ומכא� שאי� הבדל מהותי ב

מתמצה תרומת הבעלות לנאמנות או שמא יש לה משקל מהותי יותר והיא מהווה �יבת 

  נאמנות עצמאית.

  

ששולל את ההבנה שהנאמנות של בידו מבו��ת על  הרא"שנתחיל את הדר( בדברי  ב.

  :(גיטין ה, יג)די� מיגו 

(שהרי אם היה  דאי טמאינהו בעי שלומי מיגו)דין ום (לא משולאו מטעמא דאי בעי מטמא להו 

ועוד אמרינן בפרק  ...מיגו)כאן מטמא היה צריך לשלם ועכשיו שאומר שנטמאו מעצמן פטור וא"כ אין 

האשה רבה (דף פח א) דאי סבר תורם משלו על של חבירו א"צ דעת משום דבידו 

מעדיף לומר שהחבר  רור שהוא(ובלתקנו ואטו בשופטני עסקינן שיתרום מטבלו על של חבירו 

  .אלא כיון שבידו לתקנו הוי כבעליו וא"כ אין כאן מיגו)ולא להפריש בעצמו הפריש 

ממה נובע דין בידו לפי הרא"ש? חשוב: מה הוא יענה לשאלתנו אם הבעלות 

  היא סיבת נאמנות?

ת עצמאית ונפרדת. עולה מדבריו, 'אלא כיון שבידו לתקנו הוי כבעליו', שהבעלות היא סיבת נאמנו

יתרה מכך, היכולת לפעול משמעותית משום שבזכותה האדם נחשב כ'בעליו', ומכאן שהבעלות 

  היא הסיבה הבסיסית והפשוטה יותר.

  

  :(שו"ע יו"ד קכז, ג)כותב  הרמ"אכ( עולה ג� מדברי הט"ז.  ג.
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, ד)(מן הגי וכל היכא דאתחזק דבר באיסור, כגון טבל או חתיכת בשר שאינה מנוקרת

  .אין העד נאמן עליו להתירו אלא א"כ בידו לתקנו

  :(שם ס"ק ו) הט"זכותב על כ( 

(ואי  זה מיירי שהבשר כבר נחתך לחתיכות קטנות - או חתיכת בשר שאינה מנוקרת

(להעיד שנוקר על ידי בקיא אבל כל שניכר בו ניקור ודאי נאמן  אפשר לדעת אם הוא נוקר או לא)

ואין לחוש שמא נקרו מי שאינו בקי בניקור  ,יה שהוא מנוקרדהא חזינן ל כפי שצריך)

עד ה(גם כאשר לא ראינו שנוקר וומ"מ גם לזה יש תקנה ... דכל המצויין אצל ניקור בקיאין הם

שאז נאמן עליה כיון שהיא  שיתננה או ימכרנה לזה המעיד עליה מעיד שנוקר ואינו בידו)

  .כא חיישינן בזה אח"כמ"ש בסמוך ואח"כ יחזור ויתננה לו ול שלו

  מה הפתרון שמציע הט"ז?

הט"ז מציע שהבעלים ימכור את החתיכה לעד, ובעקבות המכירה העד יהיה נאמן. זאת למרות 

הרי הבשר כבר נחתך לחתיכות קטנות. הוא  –שהדבר לא היה בידו בעבר וגם כעת הוא לא בידו 

צמאית הקיימת גם ללא היכולת יהיה נאמן בשל בעלותו, ומכאן שהבעלות היא סיבת נאמנות ע

  המעשית לפעול!

  :(ו, ו)מדבריו ומדברי הרא"ש  השב שמעתתאוכ( לומד 

ובט"ז שם העלה לדעת הרמ"א דאינו נאמן בניקור הגיד היכא שאינו בידו שימכרנה 

או יתננה לזה שמעיד עליו, דאז הוא נאמן משום שהוא שלו ואח"כ יחזור ויתננה 

דאדם נאמן על שלו אף שלא היה מעולם בידו ואפילו  ומבואר מדבריולנותן ע"ש, 

אתחזק איסורא, וכן משמע מדברי הרא"ש דבעלים נאמנין בשלהן מדכתב טעמא 

  .דבידו נאמן משום דכל שבידו הוי ליה כבעלים ע"ש בפרק הנזקין

  

הקשה על כ( שתי קושיות. הקושיה הראשונה היא מהגמ' ביבמות  השב שמעתתא ד.

  :ש ו, ו)(ש"שלמדנו לעיל 

מיהו קשה מהא דאמרו בפרק האשה רבה יבמות פ"ח א' אי טבל דידיה משום דבידו 

וכיון דבידו אינו אלא משום  לתקנו, וכן שם גבי הקדש אי דידיה משום דבידו לפדותו

  .כבעלים, והתם אי דידיה הא בעלים נאמנין ולמה צריך לטעמא דבידו י ליהדהו

לא�ור ג� א� הבעלי� מכחישי� אותו, ומכא�  היא מכ( שהעד נאמ� ההקושיה השניי

  :(שם)שהנאמנות של בידו אינו קשורה לבעלות 



  353  עד אחד  

ואפילו  ,ובש"ע י"ד סי' קכ"ז סעיף א' האומר לחבירו נתנסך יינך אם הוא בידו נאמן

אם בפעם הראשון שמצאו אמר לו נתנסך  ,1אם אינו עתה בידו שכבר הוחזר לבעלים

אותו ע"ש, והוא מפסקי תוס' (קידושין ס"ה ב' ד"ה יינך נאמן אם הבעלים מכחישים 

ר טעמא נטמאו) והרא"ש (גיטין פ"ה סי' י"א) ומרדכי (קידושין סי' תקכ"ט), וכיון דעיק

הבעלים וכמ"ש הרא"ש בפרק הנזקין וא"כ הבעלים  י ליהדבידו אינו אלא משום דהו

דזה  ריך לומרציון דאינהו נמי בעלים נינהו, ושהם מכחישים מאי אולמיה דבידו כ

  .שבידו חשיב ליה בעלים טפי נגד בעלים האמיתיים כיון שזה בידו ואכתי צ"ע

  ?המהן שתי הקושיות של הש"ש? מהי תשובתו לקושיה השניי

בקושיה הראשונה כבר נגענו לעיל, ונתמקד בשנייה: הראשונים פוסקים שהעד שבידו נאמן לאסור 

היכולת לפעול מועילה רק משום שבעקבותיה הוא גם כאשר הבעלים מכחישים אותו. והנה, אם 

  נחשב בעל החפץ, אז מדוע וכיצד הוא נאמן יותר מהבעלים?

אנו נאלצים לומר, מיישב הש"ש, ש'זה שבידו חשיב ליה בעלים טפי נגד בעלים האמיתיים', כלומר 

עדיין היכולת לפעול מגדירה את האדם כבעלים הרלבנטי והמשמעותי, יותר מהבעלים האמיתי. ו

  הדברים דחוקים לדעתו.

  

  :(שערי יושר ו, ד)מציע מכוח שאלות אלו דר( אחרת וחולק על הט"ז  ר' שמעו� שקופ ה.

דלהתיר אינו נאמן רק משום בידו, ולאסור סגי אם ונלענ"ד דעיקר החילוק בזה הוא 

דהנה ביסוד הענין מה שנאמן היכא שבידו ילפינן מוספרה לה  הוא רק כבעלים,

על הטבילה ועל הבדיקה משום דבידה לספור ולטבול, והרא"ש ביאר ענין שנאמנת 

אלא דמי שהיה בידו לעשות הוי כבעליו, ... זה דאינו בגדר מיגו משום מה לו לשקר

היינו דמי שהדבר מסור בידו נתנה לו תורה הנאמנות, ואין הדבר תלוי בקנין אלא מי 

היכא  זה ולפי .על ענין זהלהוציא לפו השהוא בעלים על כח המעשה שבידו הי

שמעיד לאסור דבר המותר עיקר הכח בזה הוא מסור למי שהוא בעלים בקנין, דמי 

שהוא הבעלים הרי בכחו למנוע תשמיש זה ע"י אופנים שונים לאבד או לשרוף 

וכיו"ב, אבל להתיר את דבר האסור אינו כן, דלענין זה אין שליטת הבעלים גורמת 

ין בכח בעלים להתיר את הטבל רק ע"י הפרשת תרומה וכן רק בגבולים ידועים, דא

  .בשחיטה ונקור

ומהאי טעמא אמרינן בגמרא פרק האשה (פח א) בטעמא דמילתא דאדם נאמן על 

טבלו שכבר נתרם משום דבידו לתרום, דאי אפשר לומר משום דהוי בעלים בקנין, 

ין זה, ורק היכא דבעלים בקנין אינו מועיל בזה כלום אם אין בידם כח התרה בענ

  

  כפי שראינו, הנאמנות של בידו מועילה ג� לאחר שהדבר יצא מרשותו.   .1
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שמעיד לאסור דלמנוע התשמיש הוא מסור לעולם ביד הבעלים, אז סגי לן במה 

  שהוא בעלים.

בידו יותר מן  היתיישב גם מה שהקשה הש"ש למה נאמן לומר השומר כשהי זה ולפי

הבעלים עצמם, דכיון דהעד מעיד לאסור והבעלים להתיר, ועל כח התרה להתיר יין 

חשבינן דרק השומר שמעיד לאסור הוא  ם הכיכלום, ומשונסך אין בכח בעלים 

, אבל הבעלים עצמם אם היו מעידים לאסור אז היו כבעלים לענין זה שמעיד הוא

אבל נאמנים יותר מן השומר דהרי למנוע תשמישי הדבר הוא לעולם בידם, 

ר יין נסך אין בידם שום כח , דלהתיכשמעידים להיתר אין להם כח נאמנות כלל

  בעלים מועיל לזה כלום. אין כח ם הכיומשו

הוגן נלענ"ד שאם השוחט שנמסר לו הבהמה לשחוט מעיד שנשחטה כ זה ולפי

הכחשת בעלים עדיפא, דלאסור הם נאמנים  אי גוונאוהבעלים מכחישים אותו דבכה

  .2לעולם

  :(שם)חילוק זה מוביל אותו לחלוק על הט"ז 

ה למעשה על מה שכתב הרמ"א באם ולכן נפלאים בעיני דברי הט"ז מה שכתב הלכ

 המעיד אחד על חתיכת בשר שהיתה בחזקת שאינה מנוקרת שאינו נאמן אם לא הי

בידו לנקר, וכתב הט"ז שימכרנה או יתננה לזה שמעיד עליו דאז הוא נאמן משום 

שהוא שלו, ואח"כ יחזור ויקנה ממנו, דמפרש שהדבר תלוי בקנין דכל אדם נאמן על 

ד חזקה, אף שאין בידו להתיר. ולפי מה שכתבנו אין הדין כן, שלו, אף שהוא נג

  .דבעלים בקנין לא מהני רק לאסור ולא להתיר

  מתי הבעלות היא סיבת נאמנות נפרדת ומתי היא רק אמצעי ליכולת מעשית?

. היכולת הבעלות היא סיבת נאמנות נפרדת רק בעדות לאיסור ולא בעדות להתירלדבריו, 

במוקד והבעלות מאפשרת אותה, אלא שבעדות לאיסור היא עושה זאת,  המעשית עומדת תמיד

', ובעדות דמי שהוא הבעלים הרי בכחו למנוע תשמיש זה ע"י אופנים שונים לאבד או לשרוף וכיו"ב'

  להיתר אין בכוחה לעשות זאת.

לכן מכוח עמדה עקרונית זו הוא מתמודד עם שתי הראיות: א. הגמ' ביבמות עוסקת בעדות להיתר ו

היא תולה את נאמנות הבעלים בכך שבידם להפריש, 'אי דידיה משום שבידו לתקנו'. ב. הראשונים 

עוסקים במקרה שבו העד מעיד לאסור והבעלים להיתר, ולכן הבעלות אינה יוצרת נאמנות והעד 

  נאמן.

ת גם ר' שמעון חולק אפוא על דברי הט"ז: הט"ז פוסק שהבעלות היא סיבת נאמנות עצמאית ונפרד

  

� שוויא אנפשיה חתיכא דאי�ורא, אלא והחידוש הוא שלא רק שהבהמה א�ורה על הבעלי� מדי  .2

 שהיא א�ורה ג� על שאר העול�.
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בעדות להיתר, ולכן הוא פוסק שבזכות קניית החתיכה העד נאמן להעיד שהבשר נוקר, ולמרות 

שהדבר אינו בידו. ר' שמעון חולק: אם הבעלות אינה יוצרת יכולת מעשית להתיר העד לא נאמן 

  בזכותה.

חשוב: מה יענה הט"ז לקושיות השב שמעתתא והשערי יושר? מהי סברת 

  הט"ז?

תחילה עם שאלת הסברה. כדי לעשות זאת נשוב לדברי רש"י ביסוד נאמנות עד אנסה להתמודד 

מטרת  .'דאי לאו הכי אין לך אדם אוכל משל חברו ואין לך אדם סומך על בני ביתואחד באיסורין, '

הנאמנות היא לאפשר זרימה טבעית ושוטפת של החיים, ולכן התורה העניקה לבעלים נאמנות 

יתחזק איסורא. הבעלות לכשעצמה היא סיבת הנאמנות הרחבה, 'דאי לאו רחבה יותר, אפילו מול א

הכי אין לך אדם אוכל משל חברו', ואין הבדל בין עדות להתיר ובין עדות לאיסור. מתוך אותה 

תפיסה עקרונית התורה העניקה נאמנות רחבה לאנשים העוסקים במלאכה מסוימת, 'בידו', שכן 

אי על הפעולה נאמןבלעדיה יהיה קשה להתנהל, והאחר
3
.  

מדובר בשתי נאמנויות דומות ביסודן, ולכן הגמ' ביבמות נקטה בהסבר הפשוט המחבר ומזהה בין 

הדברים, 'אי דידיה משום שבידו לתקנו' ופשוט שנאמן. גם דברי הראשונים שהעד שבידו נאמן גם 

א במקרה שבו מול הכחשת הבעלים אינם קשים: בדרך כלל התורה אמנם מאמינה לבעלים, אך ל

האדם שמופקד על עשיית המלאכה מכחיש אותם ומעיד לאסור. במקרה זה אנו חוששים שמא 

  חרים להאמין לבעל היכולת המעשית.נגיעתם בדבר מסיטה אותם מהאמת ובו

  

 ואלו דברי הרא"ש שבזכות היכולת המעשית הוא נחשב כבעלי�.  .3


