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עדות ביהוסף (קאפח) סי' פב

שו"ת מאמר מרדכי כרך ג אבן העזר סימן ג
[מאמר מקיף על האומדנא בהלכה ,ע"ש]

בירור ע"י קלטת וידאו
היה בדידי מקרה מעניין ,שזוג אחד באו לארץ אחרי שהתחתנו בחוץ לארץ ,ונפרד הבעל מאשתו והשאירה
עגונה וכמה שניסינו לשכנע אותו לתת גט לא רצה .והנה באה האשה ואמרה לנו שביררה וגילתה שהעדים
שהיו בחופתה היו פסולים ,והביאה לנו את קלטת הוידיאו של החתונה שלה שם מתועד המעשה כולו ,ובקלטת
רואים את העדים שאינם שומרים תורה ומצוות וגם ידוע שהם מחללי שבתות ,אוכלי נבלות וטרפות ודבר אחר,
בועלי נדות וכו' .אמרנו לה שאולי בין הקהל היה אדם אחד שהוא כשר ושומר מצוות יד ,אמרה הנה תראו
הצלם צילם את כל האורחים ותוכלו לראות באותה הקלטת את כל הקהל שכולם כאופי העדים.
ולכאורה דין זה דומה למי שראה מעשה במראה ,שאם ראה את כל המעשה כולו העדות קיימת .לדוגמא ,אם
אדם יושב במושב הנהג ברכב ורואה במראה איש ואשה שיושבים במושב האחורי ואומר האיש לאשה התקדשי
לי בטבעת זו ,הנה אם ראה את כל המעשה כולו ,הרי היא מקודשת (כמובן אם היה שם עוד אחד)  -אם כן נוכל
לומר גם כאן שהוידיאו דומה למראה ונוכל לדון את המעשה כמו עדות שרואים בשידור ישיר ולא מצולם!
אלא שאפשר לחלק ולומר שהרואה את מעשה הקידושין וכדומה דרך צילום וידיאו אינו דומה לראייה במראה,
שכן בימינו ניתן לערוך צילום וידיאו מקטעים שונים וכולו מזוייף בצורה כל כך יפה שעין לא מנוסה לא תבחין
בתרמית (נשאיר את עניין הוידיאו לעקבתא דמשיחא) ,וא"כ הוי אומדנא דלא מוכח ואפי' גרוע מכך.
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[עמוד  ]300תיק מס1880/ .מ"ז
בבית הדין הרבני האזורי נתניה ,בפני כבוד הדיינים הרבנים :חיים שלמה רוזנטל  -אב"ד גרשון אריאלי ציון
בוארון

א .התובע
נגד ב .נתבעת
הנידון :השמעת קלטת שנקלטה בסתר בביה"ד

בקשת הבעל להשמעת קלטות והתנגדות האשה - .דיני הראיות המחייבים את בתי הדין  -אם בעל הדין יכול
להעלים מידע ועדיות מביה"ד  -דין מרומה איך דנים באומדנא דמוכח והגדרת אומדנא " -החמצת הדבר"  -חרם
דרבינו גרשום שלא לקרוא כתב חבירו  -טביעות עינא דקלא  -גדרי קיום שטרות וקיום קול  -גדרי זיהוי טביעת
אצבעות - .הודאה בכתב על זנות  -קולות זנות.

מסקנות
א .חובת הצדדים לטעון טענות אמת אפילו במקום פסידא.
ב .אם הראיות יודע בהם מי שכנגדו חייב להגיד.
ג .אם הנתבע או העדים מסרבים להגיש ראיה אפשר לדון בו כדין מרומה.
ד .באם נראה לדיין שהנתבע כובש דבריו יעשה הדיין כאילו השיב ונתברר שקרו ויחייבנו מאומד הדעת.
ה .מחלוקת התנאים אם אזלינן בתר אומדנא והלכה כחכמים שלא אזלינן בתר אומדנא.
ו .חילוק בין אומדנא טבעית וכללית לבין אומדנא פרטית.
ז .יש פוסקים שגם אזלינן בתר אומדנא פרטית ורבים חולקים עליהם.
ח .י"א שבזה"ז אין אנו בקיאים בשיעור האומדנא כמו שהיו בקיאים בהם חכמי התלמוד.
ט .פעמים שמכשירים פסולי עדים בגדר של "החמצת הדבר".
י .חרם דרבינו גרשום שלא לקרוא כתב ששלח אדם לחבירו ללא רשות.
יא .חדר"ג אינו מכוון כלפי בי"ד כשם שאין איסור לשון הרע ורכילות כלפי בי"ד.
יב .עדות שהורתה ולידתה באיסור אם העד לא נפסל הרי העדות מתקבלת.
יג .מחלוקת הראשונים אם אפשר להעיד על פי הכרת הקול.
יד .באיסורין לכולי עלמא סמכינן אטביעות עינא דקלא ,בנפשות לא סמכינן אטביעות עין [עמוד  ]301דקלא,
בעדות ממון להוציא מחלוקת הפוסקים אי סמכינן.
טו .ישנם ג' אופנים של קיום כתב יד ומחלוקת הראשונים אם בכתב יד הלוה מועיל קיום של השואת כתבי יד.
טז .אפילו אם קיום של השואת כתבי יד דינו כסימנין ,קיום של הכרת כתב יד ע"י עדים הוא בטביעות עין.
יז .אם אחרים מכירים את הקול שהוקלט בסרט ההקלטה זה נחשב כקיום ע"י הכרה וזה הוי כקיום של טביעת
עין ,אך אם לא מכירים את הקול ששמעו אך ע"י השוואה עם קול ששמעו בענין אחר ,יש לומר שזאת לא עדות.
יח .זיהוי אדם עפ"י טביעת אצבעות הוא זיהוי מוחלט ואפילו יותר מסימן מובהק.
יט .האשה שאמרה לבעלה שזינתה תחתיו ברצון אע"פ שאין מאמינים לה לאסור אותה על בעלה מ"מ אבדה
כתובתה.
כ .גם כשההודאה היתה בכתב הוי הודאה ,אך יתכן שצריך שיקיימו כתב ידה דוקא בקיום של הכרת כתב היד
ולא של השואה.
כא .מחלוקת הראשונים אם שמעו קולות של זנות בלא שראו אם אפשר לאסור אשה על בעלה.
כב .בקידושין ,העדים הם עדי קיום ,ואם אין שני עדים אין מעשה קידושין ,אפילו אם יש עד אחד או אפילו
כששניהם מודים שנעשה מעשה קידושין.

כג .לא כן הדבר בדיני ממונות שהעדים הם עדי בירור ,ושם הודאת החייב מועילה( .וגם עד אחד מחייב
שבועה).
כד .העדים שמעידים שהאשה נטמאה ואסורה לבעלה הם עדי בירור כמו עדי ממון ,וגם הודאת האשה מועילה
לאסרה על בעלה.
כה .האשה נאסרת על בעלה כשהעדים מעידים על מעשה כיעור אף על פי שאינם מעידים על העבירה ממש
אלא שהדברים מראים שנעשתה עבירה (ויש חולקים).
כו .עד אחד ראה מעשה כיעור מסוים ועד שני ראה מעשה כיעור אחר ,מצטרפים להיות עדי כיעור.
כז .בדיני נפשות עד אחד ראה בחלון זה והשני בחלון אחר אין מצטרפין ,אך מכניסים את הרוצח לכיפה
ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ עד שימות.
כח .עדים שאינם שומרי מצוות עדותם מתקבלת לגבי לאסור אשה על בעלה.
כט .כמו כן עדות של קרוב או פסול עדות אחר מתקבלת לאסור אשה על בעלה .אם הבעל איננו טוען שהם
מעידים שקר ,ויש רגלים לדבר.
ל .כן הדבר כשהעדים פסולים ,ונראה בעיני הדיין שאמרו אמת כופין אותה לקבל גט אם הבעל רוצה לגרשה,
ואין בזה משום חדר"ג.
לא .אם יש עדי כיעור רשאי הבעל לגרשה בעל כרחה ואין בזה משום חדר"ג ,והיא מפסידה כתובתה.
לב .כאשר מתברר לביה"ד ,לאחר ששמעו הדברים בקלטת ,שהיתה כאן עבירה ,היא נאסרת על בעלה כי יש
לראות בזה הודאה.
לג .אם תכחיש מה שנאמר בקלטת היא תצטרך לתת אמתלא לדבריה ,ואם היא תשתוק אפשר לומר "שתיקה
כהודאה".
לד .בדיני ממונות יש לדיין לדון לפי הדברים שדעתו נוטה שהן אמת אעפ"י שאין עדות ברורה.
[עמוד  ] 302לה .גם בזמן הזה מוטל על הדיין לדון על פי האמת שנתאמת לו ולא על פי הטענות אם הם מכחישות
(לדעתו) את האמת.
לו .אם הנתבע לא רוצה לענות על השאלה שהדיין שואל אותו ,יכול הדיין לפסוק לו כאילו השיב בדברי שקר.
לז .גם בזמננו אפשר לפסוק לפי אומדנא ,אם ברור לכל שהאומדנא היא האמת.
לח .החייב לחבירו ונתן כל אשר לו לאחר ,בערמה ,כדי שלא ישלם לבע"ח ,בית דין מוציאים ממקבל המתנה
ובעל חוב גובה מהם.
לט .כתב כל נכסיו לאחר והלך ולווה מאחרים והכל רואים שנתכוון להבריח נכסיו מבעלי החוב שלוה מהם
אחר כך ,שלא ימצאו נכסים לגבות את חובם מוציאין הנכסים ממקבל המתנה ובעלי החוב גובים את חובם.
(אעפ"י שהמתנה ניתנה לפני שלווה).
מ .הוא הדין בענין לאסור אשה על בעלה ,שאפשר לדון על פי אומדנא ,כאשר יש רגלים לדבר שנעשתה עבירה
אעפ"י שאין עדות ברורה שהאשה זנתה.
מא .כאשר ביה"ד ישמע הדברים בקלטת ויתברר להם שהיתה עבירה יש לאסור האשה על בעלה ולכל הפחות
לחייבה בגט.

דעת המיעוט
מב .בשמיעת דברים שנקלטו אין ראיה ברורה מי הוא המדבר ,כי כל זמן שלא רואים את פניו של המדבר אין
לומר בוודאות שהמדבר הוא האדם המסוים( .לפי הכרת הקול שזה קולו).
מג .רק בעדות שני עדים כשרים שראו את העבירה אפשר לאסור אשה על בעלה.
מד .ואפילו ע"י הכרת הקול שבקלטת שזה קולה של האשה אין לאסרה על בעלה כי אפילו האומרת בפירוש
שהיא זינתה אין אוסרים אותה על בעלה דשמא עיניה נתנה באחר.
מה .יש פוסקים שאומרים שאין לאסור אשה על בעלה אלא אם ראו העדים שזינתה ממש כמכחול בשפורפרת.
מו .על פי סרט ההקלטה אי אפשר לקבוע שיש כאן הודאה מצידה על מעשה עבירה.
מז .בעל האומר שאשתו זינתה אינה נאסרת עליו( .לפי דעת כמה פוסקים).
מח .הדברים שבקלטת ,הם דברים שבכתב שאין הדיין צריך לקבלם.
מט .גם אם הדברים שבקלטת יש בהם משום הודאה אין לקבל הודאתה כי אין אדם משים עצמו רשע.

פסק דין
הצדדים מתדיינים בביה"ד בתביעת האשה לשלום בית ובתביעת הבעל לגירושין .ביה"ד שמע טענות ומענות
הצדדים במספר ישיבות.
ביה"ד קבע תאריך לדיון ולשמיעת ראיות ליום ל' תשרי התשמ"ט .ביום הקבוע לדיון לא הופיעה האשה לדיון
וב"כ האשה התנגד לשמיעת העדים .וכן הודיע לביה"ד על צו מניעה זמני שניתן בבית המשפט המחוזי לבקשת
האשה האוסר על המשיבים וכל אדם מטעמם [עמוד  ]303לעשות שימוש בהקלטות ובצילומים בכל צורה
שהיא ,בטענה שההקלטות והצילומים נעשו תוך פגיעה בפרטיותה.
ב"כ האשה טען איפוא שביה"ד מנוע מלקבל ההקלטות והצילומים עקב הצו האמור .ביה"ד החליט בנושא הנדון
כדלהלן:
א) ב"כ הבעל הביא להיום עדים בענינים שבין בני הזוג .ב"כ האשה מתנגד לשמיעת העדים שלא בפני האשה.
כמו"כ התעוררה בעיה אם לשמוע ההקלטות משום שניתן צו ע"י ביהמ"ש המחוזי האוסר על הבעל והחוקר וכל
אדם מטעמם לעשות שימוש בכל צורה שהיא בהקלטות.
ביה"ד קובע שהצו שניתן אינו יכול למנוע ביה"ד משמיעת ההוכחות ליום שנקבע לדיון ולשמיעת ראיות.
ב) ביה"ד דוחה שמיעת העדים וההוכחות מצד הבעל ליום...
ג)...
ההחלטה בסעיף א' ניתנה ברוב דעות .לדעת המיעוט אין לשמוע את ההקלטות .ניתן ביום ל' תשרי תשמ"ט.
ואילו נמוקי ההחלטה:
א) ביהמ"ש נתן צו האוסר על המשיבים וכל אדם מטעמם לעשות שימוש בהקלטות ובצילומים בכל צורה
שהיא ,הצו ניתן לבקשת המבקשת שטענה כי בהצעת ההוכחות הנזכרות פגעו בפרטיותה על פי חוק הגנת
הפרטיות וחוק האזנת סתר ,לדעת ביה"ד החוקים הנזכרים אינם חלים על סדרי הדיון והראיות שבבית הדין
הדנים לפי דין תורה.
גם המחוקק לא התכוון בחוקים הנזכרים לשנות דיני הראיות וסדרי הדיון בביה"ד ולפיכך לא התייחס
התיחסות ישירה לבתי הדין כמו שהתייחס בחוקים אחרים שהפנה אותם גם לבתי הדין.

לדעת ביה"ד לא בכדי אין התייחסות ופניה בחוקים הנזכרים לענינים הנידונים בביה"ד ,שהרי באם היה מפנה
המחוקק דבריו לביה"ד כי אז היה נסתם הגולל על בירור הרבה ענינים שבתחום שיפוטו היחודי של ביה"ד -
עניני נשואין וגירושין ,שמטבע הדברים הנידונים בהם רב ההסתר על הגלוי ,וכאשר עומדות לפני המחוקק
שאלות ערכיות של ערך "צנעת הפרט" לעומת ערך "צדקת הפרט" ,העדיף המחוקק שלא להתייחס בחקיקתו
לביה"ד.
השאלה העומדת איפוא בפני ביה"ד היא אחת :האם הראיות המוגשות לביה"ד קבילות לפי דין תורה אם לאו.
ב) ביה"ד בהחלטתו הנזכרת כתב שהצו שניתן אינו יכול למנוע את ביה"ד משמיעת ההוכחות ,סתמנו ולא
פירשנו אלו הוכחות ,ולא בכדי ,שהרי כל זמן שהראיות לא הוגשו לביה"ד אין ביה"ד יכול לקבוע שאלת
קבילותם .אמנם מדברים שבע"פ של ב"כ הצדדים יכול ביה"ד לנחש במה דברים אמורים ,אך ביה"ד לא פוסק
מתוך ניחושים והרהורי הלב ,ולאחר שביה"ד ידע ויראה ההוכחות יחליט אם לקבלם אם לאו.
[עמוד  ]304לא יעלה על הדעת להעלות טענה שאין להראות הראיות לביה"ד לפני שביה"ד יחליט על שאלת
קבילותם כיון שביה"ד עשוי ל"התרשם" מהראיות גם אם אינם קבילות לפי ההלכה  -שהרי ביה"ד אינו חבר
מושבעים הפוסק עפ"י נטיית הלב וחזקה על ביה"ד שידון לפי ההלכה הפסוקה.
היינו מסתפקים במה שכתבנו עד כה ולא נכנסים לשאלה ההלכתית בענין קבילות הקלטות ,שכן כאמור עדיין
עינינו לא ראו ואזנינו לא שמעו במה דברים אמורים ,אך ,כיון שבדעת המיעוט נכתב שאין לשמוע את ההקלטות,
וישנה התייחסות לשאלה הנכבדה של קבילות קלטות לפי דין תורה ,נענה ונאמר שאין דעתנו כדעת המיעוט
בזה ,ולדעתנו יש לקבל הראיות שבקלטות מהטעמים הבאים.
א .על פי דין תורה חובת הצדדים לטעון טענות אמת ואסור לאדם לטעון טענות שקר כדי לעוות הדין וכו'
(רמב"ם טוען ונטען פרק ט"ז הלכה ט') "ואפילו אם יגרם לו הפסד חס ליה לזרעיה דאברהם דלימא שיקרא
ואפילו במקום פסידא" (שו"ת רשב"א ח"ג סי' פא) ,והדבר פשוט שאין לבעלי הדין להעלים מידע ועדיות מביה"ד
גם אם הראיה היא לחובתם( ,ועיין בזה עוד בש"ך חו"מ סי' ע"ה ס"ק ע"ז) כיון שכן על האשה כאן בנדוננו
להמציא לביה"ד את הקלטת ובודאי לא להתנגד להגשת הקלטות.
ועיין בשו"ע חו"מ סי' ט"ז סעיף ג' שאם טען אחד מבעלי דינים יש לי זכות בעדים או בראיה ואיני יודע ביד מי
הוא חייב הדיין להטיל חרם ...אפילו אם הזכות של העדים והראיה יודע בהם מי שכנגדו חייב להגיד ,הנה כי כן
בי"ד יכול להכריח אחד מן הצדדים בכל דרך שהיא אפילו בהטלת "חרם סתם" להביא הראיות אפילו שהן
לחובתו ,ומקורו מהטור בשם הרא"ש בתשובה כלל ו סי' ט"ז .ועיין בביאור הגר"א אות ו ואות ז שמקור ההלכה
מהגמ' בב"ק דף נ"ו ע"א ובתוס' שם ,וכוונתו כנראה דהגמרא שם אומרת שהשוכר עידי שקר פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים מקשה הגמ' דלימא לנפשיה ממונא בעי שלומי (רש"י  -אותו ממון שהוציא חייב להחזיר)
[ובדיני אדם נמי חייב] ובתוס' שם ד"ה ממונא כתבו וכ"ת פטור מדיני אדם משום דלא ידעינן שהם עידי שקר,
מ"מ כיון שאם היינו יודעין שהם עידי שקר משלם אין שייך למתני פטור מדיני אדם ע"כ ,הרי שהבע"ד עצמו
חייב להביא הראיות שהם כנגדו.
ב .עוד נראה לומר שבנדון שאין הסכמה מהנתבעת להגשת הקלטות יש בזה גדר של דין מרומה וכמו שכתב
הרא"ש בתשובה כלל קז (ה) וז"ל" :וצריך הנתבע להשיב על כל מה שישאל הדיין ,ואם אינו רוצה להשיב לדיין
ומכסה ומעלים דבריו ומשיב תשובות גנובות כדי שלא יוכל הדיין לעמוד על אמתת הדין ,מה יעשה הדיין,
לזכותו אי אפשר מאחר שנראה לו דין מרומה ...וא"כ יסתלק מן הדין היינו זכות כי בזה יפטר אם שום דיין לא
יזקק לדונו מפני שהוא טוען ברמאות ואינו רוצה להשיב על חקירות ודרישות ונמצא חוטא נשכר ,ועל זה ועל
כיוצא בזה נאמר אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות וכיון שנראה לדיין שאם היה זה משיב על שאלותיו היה
הדבר מתברר ומחמת שלא יתברר הוא כובש דבריו ויעשה הדיין כאלו השיב ונתברר שקרו ויחייבנו מאומד
הדעת אעפ"י שאינו יכול לברר שקרו בביאור ובפירוש מאחר שהעדר הביאור בא מחמת רמאותו שאינו רוצה
להשיב על חקירות ודרישות כדי שיתברר שקרו אומדנא דמוכח הוא וכו'" ,וכ"ה בשו"ע חו"מ סי' ט"ז סעיף ד'
בקצרה [עמוד  ]305ועיי"ש בסמ"ע ס"ק יג ואף כאן כיון שהאשה נמנעת מלהציג הקלטות הרי ביה"ד יכול לעשות
"כאילו השיב ונתברר שקרו ויחייבנו מאומד הדעת".

ג .לכאורה היה מקום לדון שיש להשתמש בהוכחות שבקלטות מדין אומדנא אף ללא טעם הרא"ש דלעיל
שפעמים יש לחייב מדין אומד הדעת.
הגמרא במסכת בבא בתרא דף צ"ג ב'  -בסוגיית גמל האוחר בין הגמלים ובמסכת שבועות דף ל"ד א'  -בסוגיית
נכנס אחריו לחורבה ומצאו סייף בידו ודם מטפטף ,מביאה מחלוקת התנאים אם אזלינן בתר אומדנא או לא
שלרב אחא מחייבים על פי אומדנא ולחכמים לא דנים על פי אומדנא ,ופסק הרמב"ם בשני הדינים כחכמים שלא
דנים על פי אומדנא (פ"ח מהל' נזקי ממון הל' י"ד ובפ"כ מהל' סנהדרין הל' א') ,וכתב מהרי"ק בשורש קכ"ט שכן
דעת כל הפוסקים לפסוק כחכמים (זולת המרדכי בתשובה עיי"ש) ,וביאר שם המהרי"ק דאף דאזלינן בכמה
סוגיות הש"ס בתר אומדנא יש לחלק "דכל היכא שהמעשה מבורר אצל הדיינים אלא שאנו מסופקים בדעת
הנותן או המוכר או המגרש אזלינן בתר אומדנא אבל היכא דלא נתברר גוף המעשה כי ההיא דגמל האוחר בין
הגמלים דאין ידוע לנו אם נגחו ואם לאו בהא פליגי רבנן ורב אחא".
ובקובץ שעורים  -לר"א וסרמן (ח"ב סי' לח וח"א בבא בתרא סי' תקפ לדף קנט) הקשה על דברי המהרי"ק
דמצינו דמהני אומדנא אפילו להעיד על עיקר המעשה ,כגון באחריות ט"ס דאנן סהדי דלא שדי אינש זוזי בכדי
ובודאי קיבל עליו אחריות וכן אלמנה ששהתה כ"ה שנים ולא תבעה כתובתה ודאי מחלה ,וכו' ,הרי שגם אם
עיקר המעשה אינו מבורר בכל זאת אזלינן בתר אומדנא.
וי"ל שיש לחלק בין אומדנא טבעית וכללית לבין אומדנא פרטית ,שבענין אחריות ט"ס היא חזקה ואומדנא
כללית וטבעית היא שלא שדי איניש זוזי בכדי וכל העולם כולו חושב כן וכיון שכן אחריות טעות סופר ,וכן בנדון
של אלמנה ששהתה שהוא דבר כללי בכל אלמנה ששהתה כך וכך שנים אמרינן שודאי מחלה ,אבל בענין פרטי
שצריך לדמות מלתא למלתא וצריך לדון לפי עיני הדיינים לא אזלינן בתר אומדנא וא"ש .וראה נתיבות המשפט
סי' ט"ו ס"ק ב שמחלק בכה"ג.
על כל פנים מבואר שלא אזלינן בתר אומדנא פרטית של ראית עיני הדיין.
והנה הרמב"ם פכ"ד מהל' סנהדרין ה"א כתב" :יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן שהן
אמת והדבר חזק בלבו שהוא כן אע"פ שאין שם ראיה ברורה ואין צריך לומר אם היה יודע בודאי שהדבר כן הוא
שהוא דן כפי מה שיודע כיצד הרי שנתחייב אדם שבועה בבית דין ואמר לדיין אדם שהוא נאמן אצלו ושדעתו
סומכת על דבריו שזה האיש חשוד על השבועה יש לדיין להפוך השבועה על שכנגדו וישבע ויטול הואיל וסמכה
דעתו של דיין על דברי זה וכו'" ,הרי משמע לכאורה שאפשר לפסוק ולדון על פי אומד ,מעיקר הדין ,וצ"ל כפי
שביאר הגרא"ז באבן האזל שם שהרמב"ם סובר שלהוציא ממון לא יכול הדיין לדון עפ"י אומד והוכיח כן מזה
שהרמב"ם כתב שלשה אופנים בהם אפשר לדון עפ"י אומד וכל הדוגמאות שהביא אינם מענין הוצאת ממון,
ובע"כ צ"ל כן כדברי האבן האזל שהרי הרמב"ם פסק להלן בפ"ח מהל' נזקי ממון הל' י"ד כחכמים שלא אזלינן
בתר אומדנא ,ובע"כ כוונת הרמב"ם בהל' סנהדרין ג"כ כך שלא אזלינן בתר אומדנא להוציא ממון ורק
שאפשר [עמוד  ]306להפוך שבועה על שכנגדו באומדנא פרטית ,אבל להוציא ממון ולא כ"ש שדיני נפשות
ולהוציא אשה מבעלה ודאי שלא דיינינן עפ"י אומדנא פרטית.
אמנם משו"ת שבות יעקב (ח"א סי' קיג) משמע לכאורה דפוסקים עפ"י אומדנא פרטית בענין כפיית גט ,עיי"ש
בנדון אשה שנחבלה והאשה טוענת שבעלה הכה אותה מכה אכזרית והבעל כופר בכל ואומר שהיא חבלה
בעצמה ,וכתב שם השבות יעקב דאף שהוי אומדנא דמוכח טובא ,מ"מ לענין להוציא אשה מבעלה שזה כדיני
נפשות למקצת פוסקים וגם האומדנא אינה ברורה כל כך אין להאמינה לכפות אותו לגרשה .הרי שכתב שיתכן
דכפינן להוציא עפ"י אומדנא דמוכח (מזה שכתב שכאן לא הוי כ"כ אומדנא ברורה) ,מ"מ המעיין היטב בתשובה
שם יראה שלא פסק למעשה להוציא ומסתפק שם בהמשך התשובה אם אזלינן בתר אומדנא ,וגם כתב שם
להסתפק דאפילו אם אזלינן בתר אומדנא ברורה לגמרי (ראה יד רמה סנהדרין לז ע"ב) ,יתכן שהוא רק בממון
ולא בדיני נפשות ,ודיני נשים דמיא להרבה פוסקים לדיני נפשות.
עכ"פ גם לדברי השבות יעקב הנזכר אין הדבר ברור כלל שאזלינן בתר אומדנא פרטית בנידון דנן ,ובפרט לפי
מה שכתב בשו"ת חכם צבי סי' קלה שהר"א מזרחי [בסי' טז] האריך בענין האומדנות ,וכללת דבריו דאנן לא
בקיאים האידנא בשיעור האומדנא כמו שהיו בקיאים בהם חכמי התלמוד דהוי בקיאי טפי באומד כל דבר ,לא
נוכל אנחנו להוציא מיד המוחזק אלא בראיה ברורה ,או באומד שנזכר בתלמוד או באומדנא דמוכח טפי דליכא

למיתלי בשום מילתא אחריתי והרב החסיד גדול זמננו כמהר"ר שמואל אבוהב ז"ל בח"ש סי' סו החזיק בדבריו
הללו וכו' ,ודון מיניהו שהם להחזיק ממונא ואוקי באתרין שהוא איסורא שאין לנו להקל בו מחמת אומדנא
הנראית לנו וכו' ,הרי שאפילו אם נדון שע"י הקלטות יש אומדנא דמוכח שהדברים הנטענים הם אמת שהרי
מאומתים הם ע"י הקלטות ,מ"מ הרי באומדנא פרטית אין לדון לפי מסקנת רוב הפוסקים ובפרט לחדש אומדנא
שלא מוזכרת בפוסקים אין זה פשוט כלל שאפשר.
ד .אמנם נראה שגם אם אין הקלטות קבילות מבחינה הלכתית בתור אומדנא ,בכל זאת אפשר להסתייע בהם
בגדר "החמצת הדבר" ,כפי שמצינו פעמים שמכשירים פסולי עדות בגדר "החמצת הדבר" ,ולפיכך כתב המרדכי
במסכת שבועות פ"ד סי' תשס (ה ד) שהחרם [בביה"כ למי שיודע עדות ואינו מעיד] חל על הקרובים ואם לא
הגידו עוברים על לאו דואם לא יגיד וכו' ובחרם ,ונקראים עבריינים דלב ב"ד מתנה עליהם כדי לחקור האמת
ולהתרחק מעונש שבועת שקר ,ואע"ג דלא מפקינן ממונא אפומייהו מ"מ מחמיצין עליהם את הדין (העתקתי
לשון הדרכי משה חו"מ ריש סי' כח בשם המרדכי  -דרכי משה השלם ,ירושלים תשל"ט) ועיין בסמ"ע סי' כח
ס"ק יז מה שכתב להלכה אימת חל החרם על הקרובים ועל בעל דבר.
ונראה שהגדרת ה"חמצת הדבר" פירושו שע"י הראיות הללו אף שאינן קבילות בתור עדות בכ"ז יעזרו לחקירה
שביה"ד יוכל להסתייע בראיות הללו כדי לחקור פרטים וכו' וכן להשואת מידע.
ועיין עוד בשו"ע חו"מ סוף סי' לה ובדרכי משה שם בדין עדות נשים במריבות במקומות שאין עדים כשרים
מצויים שם ,וע"ע בשו"ת הרמ"א סי' יג וסי' יד.
[עמוד  ]307ה .יש שרצו לדון ולאסור שמיעת קלטות מטעם חרם דרבינו גרשום שאסר לקרוא כתב חבירו.
בנוסח התקנה נאמר :ושלא לראות כתב ששולח אדם לחברו ללא רשותו.
ופשוט הדבר שיש להרחיב הדבר ולומר שכשם שאסור לראות כתב חבירו כן אסור להאזין בסתר למה שחבירו
מדבר שהרי לכאורה הטעמים שנתנו האחרונים לחדר"ג בענין כתב ישנן גם בהאזנה ,שהרי בשו"ת חקקי לב יו"ד
סי' מט כתב בטעם התקנה שהוא גדר של לא תלך רכיל בעמך שיש איסור לבקש ולחפש מסתוריו של חבירו או
שזה בכלל גניבת דעת או בכלל ואהבת לרעך כמוך שמה ששנאוי לך אל תעשה לחבירך .וכל זה שייך גם
בהאזנה[ .בשו"ת תורת חיים ח"ג סי' מז כתב עוד טעם של שואל שלא מדעת שהרי בד"כ המשתמש בכתב עושה
זאת גלל התועלת שיוצאת לו מזה והוא שואל שלא מדעת שדינו כגזלן ויש לדון אם ב"קול" שייך זה שלכאורה
הואיל ואין בקול ממש אין בו דין גזל כמו שאין דין מעילה ,ואכמ"ל].
אך נראה שאין בכל זה למנוע מבית דין שמיעת הראיות שבקלטות מהטעמים הבאים :א) כשם שאיסור לשון
הרע ורכילות לא שייך כלפי בי"ד ולבי"ד מותר לשמוע עדיות וטענות אפילו שהם בגדר לשון הרע ,כמו כן חרם
דרבינו גרשום אינו מופנה לבי"ד ובי"ד מותר לו להאזין ולקרוא מכתבים ומסמכים שהוגשו על ידי אחד
מהצדדים אפילו שלצד עצמו יתכן שיש בזה משום חדר"ג .ב) כל הנושא של ענין חדר"ג שייך לטעון רק כלפי
הצד שהאזין או קרא או הקליט שלא בידיעת השני וגם כאן יש לבוא משני צדדים.
א) גם במקום שיש חדר"ג בענין אגרת כתבו האחרונים שאם יש היזק יתכן שמותר לעשות כל תצטדקי כדי שלא
ינזק מהענין שבאיגרת כולל פתיחת האגרת או השמדת האגרת ,ראה בשו"ת חקקי לב שם ,וא"כ כאן יתכן שהיה
מותר לצד המעונין בהאזנה להאזין כדי שלא ינזק.
ב) גם אם אסור היה להאזין מטעם חדר"ג או מחמת כל טעם אחר ,אין הדבר מונע ביה"ד מלהתייחס להאזנה,
והגע עצמך עדות שהתקבלה בדרך אסורה כגון שחילל שבת כדי לראות העדות ובאופן שלא נפסל לעדות מטעם
חילול שבת כגון שהיה בלא התראה או בכדומה לזה .ודאי שיש לקבל העדות .ואפילו עדות הבועל מתקבלת
באופן שניתן לומר פלגינן דיבורא (ראה שו"ת רשב"א) ,אף שהעדות נוצרה באיסור ,א"כ ודאי שגם אם אפילו
עבר על החרם והאזין ,ביה"ד יכול וצריך לקבל העדות ואין העובדה שהעדות נגרמה באיסור פוסלת את העדות.
והטעם לכך ברור שהרי לבי"ד המצוה לפסוק ב"צדק תשפוט עמיתך" עפ"י הלכות דיינים ועדות ,ואם לפי הלכות
דיינים ועדות ,העדות והעדים מתקבלים שוב אין זה מעניין בי"ד איך נתקבלה העדות זולת אם באופן יצירת

העדות נעשו העדים פסולים כי אז בהל' עדות נאמר שעד כזה פסול לעדות ,אבל כל זמן שלא נפסל לעדות בי"ד
צריך לקבלו.
ועתה יש לדון בעצם מהימנות הקלטות.
א) בשו"ת ר"י מיגאש סי' קמט הוכיח מסוגית הגמ' בחולין צו א שעדים המעידים על פי הכרת הקול עדותם
כשירה ,ולפיכך כתב שם שעדים ששמעו מאחורי הגדר שאדם הודה שחייב לחבירו מנה והעדים לא ראו את
המודה רק מכירים את קולו ,אפשר לחייב על פי העדים והוכיח כן מסוגית הגמ' סנהדרין כ"ט ב מההוא דאטמין
עדים בכלתיה.
[עמוד  ]308אולם בשלטי הגיבורים סנהדרין דף כט ע"ב (שם) הביא דברי היד רמה סנהדרין ט"ז ע"א שאין
העדים יכולין להעיד על דברים של אדם אלא אם כן ראו אותו ושומעין קולו וכ"ה בתשובת הגאונים סי' סג ,ושם
בתשובות הגאונים הוסיפו שכיון שנאמר והוא עד או ראה או ידע הרי שאין מחייבים אלא בעדות ראיה או ידיעה
ובקול אינו לא ראיה ולא ידיעה עיי"ש( .ועיין ברמב"ם ה"ז מעדות ,וצ"ב).
ובספר שער המשפט סי' ל"ה ס"ק ד' כתב שכדברי הר"י מיגאש משמע מלשון השו"ע חו"מ סי' פא סעיף יג ששם
לא מוזכר שבהטמין לו עדים בעינן שהעדים יראו אותו ,וביאר שמ"או ראה וכו'" ילפינן שיהיה ראוי לראות
לאפוקי סומא ,אבל במקום שיכול לראות מועיל שפיר טביעת עין דקלא עי"ש אריכות דברים בזה.
אמנם גם אם נסכים לדברי "שער המשפט" וכפי שהוכיח מלשון השו"ע שעדות ט"ע דקלא מתקבלת ואין זה
חסרון ב"או ראה וכו'" ,אכתי באנו למחלוקת אם בכל העדיות אמרינן שסומכין על ט"ע דקלא.
ב) בגמרא חולין צ"ו א' וגיטין כ"ג א' מבואר שסומכים על טביעות עינא דקלא באיסורין דאם לא כן איך סומא
מותר באשתו ואיך בנ"א מותרים בנשותיהם בלילה .מכאן שסומכים על טביעות עינא דקלא באיסורין.
במסכת סנהדרין דף סד שנינו :ושאר כל חייבי מיתות שבתורה אין מכמינין עליהם חוץ מזו ,ובגמ' שם" .כיצד
עושין לו מדליקין את הנר בבית הפנימי ומושיבין לו עדים בבית החיצון כדי שיהיו הן רואין אותו ושומעין קולו
והוא אינו רואה אותן" ,ופירש"י" ,הן רואין אותו לאור הנר דאי לא מצי חזי ליה לא מצי מסהדי עליה לחיובא
קטלא ואע"ג דשמעין קולו דמצי אמר לאו הני הוא".
והוכיח בקצוה"ח סי' פ"א ס"ק יג מדברי רש"י הנזכרים שטביעת עין דקלא מועיל רק באיסורין ולא בדיני נפשות,
ולפיכך במסית שהוא דיני נפשות כתב רש"י דאי לא מצי חזי ליה לא מצי מסהדי עליה לחיוב קטלא ,ודן שם
בקצוה"ח שגם בממון א"א לסמוך אטביעות עין דקלא.
ובנתיבות המשפט שם ס"ק ז כתב שמועיל ט"ע דקלא בממון מכ"ש מאיסורים ובנפשות אין מועיל ט"ע דקלא
משום שבדיני נפשות בעינן ראיה וידיעה ,ועדות עפ"י ט"ע דקלא הוי עדות ידיעה בלא ראיה ,אבל בממון
שמתקיימת עדות ידיעה בלא ראיה ,שפיר אפשר לסמוך על ט"ע דקלא ,וכ"ה בשער המשפט סי' לה ס"ק ד.
והקצוה"ח (במשובב נתיבות) כתב על דבריו שט"ע דקלא הוי עדות ראיה ממש דמה לי רואה או שומע דכל
שמשיגו באחד החושים בכלל רואה הוא כשאין צריך לכח המשער ובעצם היה צריך להועיל גם בדיני נפשות
מצד עדות ראיה ,ובע"כ צ"ל שלא מועיל משום שט"ע דקלא הוי עדות ראיה קלושה ולא סמכינן אהכרה דיליה
וכיון שכך גם בדיני ממון לא מהני .ובקצוה"ח שם (בסי' פא) כתב להגדיר שט"ע דקלא הוי כסימנין ובשלמא
באיסורין סמכינן אסימנין אבל להוציא ממון וכן בדיני נפשות דלא מהני סימנין לא סמכינן אט"ע דקלא
עיי"ש [עמוד ( ]309וכן כתב גם בקרני ראם סנהדרין דף סז ע"א שט"ע דקלא הוי כסימנין וראה להלן) .הרי
שלמעשה באיסורין לכולי עלמא סמכינן אטביעות עין דקלא ,בעדות נפשות גם לנתיבות המשפט וגם לקצות
החושן אין סומכין על ט"ע דקלא לנתהמ"ש משום דהוי עדות ידיעה בלא ראיה ,ולקצוה"ח משום דהוי כסימנים
ולא סמכינן אסימנין בנפשות ,ובעדות ממון לנתהמ"ש סמכינן ולקצוה"ח לא סמכינן להוציא ממון בעדות דבר
שבערוה ובעדות ממון (להחזיק) כתב במרחשת ח"ב סי' ו' [אות ה' ואילך] שגם לקצוה"ח סמכינן אטביעות עין
דקלא .ועיין בשו"ת חת"ס חו"מ סי' ב אריכות דברים בדין ט"ע דקלא.

ג) במקורות שהבאנו לעיל בנדון טביעות עינא דקלא מדובר ששמעו קול אדם ,ויודעים שהוא אותו אדם
שמדברים בו ע"י זה שמזהים קולו דהיינו שמכירים קולו.
ויש לדון בנדון שמיעת קול מוקלט בסרט הקלטה שכאן יש לדון גם מעוד צד דהיינו זהוי הקול המוקלט לקול
הנידון.
בענין קיום (זיהוי) כתב יד מצינו בטור חושן המשפט סי' מו שלושה אופנים של קיום.
א) על ידי החותם עצמו שמעיד שכתב ידו הוא זה.
ב) על ידי אחר המכיר כתב יד החותם.
ג) על ידי השואת כתב היד עם כתב יד היוצא ממקום אחר.
והביא שם בטור דעת רב שרירא גאון שהקיום ע"י השואת כתב יד מועיל רק בשטר משום שקיום שטרות דרבנן,
אבל במקום שצריך קיום מדאוריתא כגון בכתב יד הלוה לא מועיל קיום של השואת כתבי יד .אך דעת הטור היא
שאף בכתב יד הלוה מועיל קיום של השואת כת"י.
ובקצות החושן שם ס"ק ח כתב בהסבר דברי רב שרירא גאון שקיום שעל ידי השואה הוי כסימנין דהיינו צורת
האות של פלוני דומה לצורת האות שמקיימין מתוכו ואף שהוי סימן מובהק מ"מ אין מוציאין ממון בסימנין
ומסיים שם הקצוה"ח שבאיסור מועיל סימנים וקיום ע"י השואה כמו דמהני סימנין להתיר אשת איש ע"י סימנין
שנהרג אותו פלוני ,ובנתיבות המשפט שם ס"ק ח ס"ל ג"כ דהוי כסימנין אבל ס"ל שבסימן מובהק מוציאין ממון
עיי"ש.
בשו"ת ברכת רצה (לר' צבי הירש אורנשטיין אב"ד לבוב) סי' ג דן בשאלה אם לסמוך על תצלום לענין היתר
עגונא בשני אופנים א) ע"י זהוי תצלום של המת על ידי עדים שהכירוהו בחייו ,ב) על ידי השואת תמונות של
המת עם תמונות של המת מחיים.
ועיי"ש שמאריך לדון ולדמות השואת תמונות לקיום שטרות ודן שם להאריך בביאור והגדרת שלושת סוגי
הקיום שהביא הטור.
וכתב שם שהגדרת האחרונים של קיום על ידי השואת כתבי יד לסימנין הוא דוקא בקיום (השלישי) של השואת
כתב יד ,אבל בקיום של הכרת כתב היד ע"י אחר (הקיום השני) לא הוי כסימנין אלא הוי כטביעות עין ממש
"שבסימנין כל סימן וסימן ענין הוא בפני עצמו ,וצריך המכיר לחשוב ולהתבונן על כל אחד ואחד אם יש כזה
בדיוק בחפץ הלזה ,לא כן [עמוד  ]310בטביעות עין שעל ידי ההבדלים הרבים ניכר הוא מיד למכירים כי זהו ולא
אחר ,והמכירים בעצמם אינם יודעים במה יבדל הוא מזולתו ,ורק בדרך כלל נתפס במחשבה וכח הדמיון עד
שלא יפול בחוש הראות שום ספק".
ובקיום שעל ידי השואה אף שאינו כטביעות עין ס"ל לטור שמועיל משום דס"ל שבסימן מובהק אפשר להוציא
ממון וכדעת הנתיבות עיי"ש .והאריך בתשובה שם בנדון השואת תמונות עיי"ש וע"ע בנדון של זיהוי ע"י תמונות
בשו"ת מרחשת ח"ב סי' ו אות יט ועין יצחק אבהע"ז סי' לא.
ונראה לפי כל הנ"ל שזיהוי קול ששומעים בקלטת הוי כקיום של הכרה והוי כמו כתב יד החותם שאחרים
מכירים אותו וכמו כן בקול שהוקלט בסרט הקלטה הוי ככתב יד ואם אחרים מכירים את הקול (בלא שום ספק)
הוי קיום של הכרה ,ולפי הנ"ל קיום של הכרה אינו קיום של סימנין אלא הוי כקיום של טביעת עין שמועיל גם
להוציא ממון.
אמנם כל זה הוא לדעת הנתיבות (סי' פא) דלעיל שטביעות עין דקלא הוי הגדרה של ידיעה בלא ראיה ולא שהוא
הגדרה של סימנין ,אבל לדעת קצוה"ח שם שטביעות עין דקלא לא הוי טפי מסימנין אכתי יש לדון אפילו אי הוי
כסימן מובהק הרי לגבי נפשות לא יועיל ,ולענין ממון דעת הקצוה"ח שגם בסימן מובהק אין מוציאין ממון ורק
לענין איסורין ועיגונא הקילו.

ויש לדון אם הנדון שבכאן הוא ענין איסור שיועיל כאן עדות עפ"י הכרה בט"ע וכן יש לדון אם הוי ענין של
להוציא ממון או שמא הוי להחזיק ולא לפרוע הכתובה ויש להאריך בכל זה וראה להלן הנפקותות לדינא
בשמיעת הקלטות.
ונראה בביאור עומק הדברים עפ"י הערה שהערנו מכבר ביחס לזיהוי אדם עפ"י טביעת אצבעות נראה שהוי
זיהוי מוחלט יותר מאשר סימנים ואף יותר מסימן מובהק ולפיכך יועיל אף להוצאת ממון ואף לדיני נפשות,
והוא משום שבאמצעי זהוי בטביעת אצבעות אני קורא ע"י הנייר את מה שכתוב על אצבעו ,דהיינו בעין רגילה
א"א לקרוא הנקודות שבאצבע וכאן אני מסתייע ע"י נייר ,שעליו הוטבעה אצבעו אבל זה רק עוזר לי לקרוא את
האדם עצמו ולפיכך אין זה ענין של סימנים אלא זו אפשרות לתרגם לנו מה כתוב עליו ,וממילא הוי יותר
מסימנים ודו"ק בזה ,והיה אפשר להשוות בין הקצות החושן והנתיבות ולומר שגם בט"ע דקלא זהו האדם וכך
אנחנו מזהים את האדם עפ"י קולו וכמו שהקצות הגדיר הדברים לנתיבות ב"משובב נתיבות" "שכל שמשיגו
באחד החושים בכלל רואה הוא" ,רק הקצות עצמו אומר שאין זו הוכחה ברורה וזו ראיה קלושה ויתכן אולי
לומר שהקצות אמר דבריו כאשר לא מכיר הקול מכבר דומיא דמסית ששם פעם ראשונה שומעים אותו העדים
שממילא יתכן שמא לא ידעו לזהות אותו כראוי ע"י קולו ,משא"כ במכירים אותו שפיר בקול יתכן דגם קצות
החושן יודה שהוי ראיה ברורה ,ויתכן שזהו הביאור בדקדוק לשון ברמב"ם פ"ז מהל' גירושין הי"ג במי שהיה
מושלך בבור ואומר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו והוא שידעו אותו ,ועמדו מפרשי
הרמב"ם על דקדוק לשונו "והוא שידעו אותו" ואמרו זה בכה וזה בכה ועדיין הדברים צריכים ביאור ולהנ"ל יתכן
שכוונת הרמב"ם לומר שמתי מועיל הכרה ע"י קול דוקא אם היו מכירים אותו מכבר וכנ"ל ,אבל לא כששומעים
אותו פעם אחת ואח"כ נשוה את קולו עם קולו באופן חד פעמי ע"י סימנים בקול ודו"ק ויתכן [עמוד  ]311איפוא
שבקלטות אם תהא השואה על ידי בעלי מקצוע מומחים כי אז גם לקצוה"ח יועיל בגדר ראיה.
בתחילת דברינו אמרנו שכל זמן שלא שמענו מה שיש בקלטות לא נוכל לקבוע מסמרות בענין קבילותם כאן
בתיק הנדון ,וכיון שלא שמענו הדברים נדון כאן באופן כללי.
נראה שיש שני דברים שאפשר יהיה לשמוע בקלטות :א) הודאה על זנות ,ב) קולות של זנות.
מבואר בגמ' ברמב"ם אישות פכ"ד הי"ח ובשו"ע אהע"ז סי' קט"ו סעיף ו שהאשה שאמרה לבעלה שזינתה תחתיו
ברצון אף על פי שאין מאמינים לה לאסור אותה על בעלה מ"מ אבדה כתובתה שהרי הודתה שזינתה ויש לדון
א"כ אם הודתה בקלטת שזינתה או אם יש בקלטת הוכחות שזינתה מה דינה.
בשו"ת כתב סופר סי' יד כתב בנדון שאשה כתבה לנחשד דברים המוכיחים שזינתה שהוי שוויה אנפשה חתיכה
דאיסורא ובהודאת פיה ויש רגלים לדבר מוציאין כמבואר בסי' קטו ,ואפילו להחולקים שם מ"מ כאן בנידון
דידיה דאיכא קלא דלא פסיק ועידי כיעור דמוציאין מבעל ודאי דבצירוף אמירה דידה מוציאין.
הרי שס"ל שהודאה בכתב הוי הודאה לאפוקי מבעלה( ,ויש לדון שודאי דבעינן קיום על כתב ידה שבל"ז תהא
נאמנת לומר שלאו כתב ידה הוא .וראה להלן)
ובספר עמק שאלה סי' יז כתב באשה שיצא עליה קלא דלא פסיק והנחשד הודה על כיעור וגם הראה מכתבים
ממנה שמבקשת שלא יגיד האמת כדי שלא יגרום חלישות דעת להוריה ,ועיי"ש שהאריך שלא לאוסרה ,אך כל
זה הוא מטעם שאין בדברים הכתובים משום כיעור ,עיי"ש ,ומשמע מדבריו שאם היה בדברים הכתובים משום
כיעור שפיר הוי אסרינן אותה על בעלה ומפסדת כתובתה עפ"י הודאתה בכתב.
ובשו"ת אבני נזר סי' לד דן באשה שמצאו מכתב ממנה אל הנחשד ובו כמה דברים מכוערים ועיי"ש שכתב
שבנדון דלא נכתב בו בפירוש שזנתה לא נחשב יותר מכיעור ,ואם יתברר בשופי שזה כתב ידה נראה ודאי שאם
ירצה יוכל לגרשה בעל כרחה.
משמע מדבריו שם שאם כתוב בו בפירוש שזינתה הוי הודאה על זנות ותפסיד כתובתה.
ועיי"ש עוד באבני נזר שדן באופן ההכרה של כתב היד וכתב שהשוואה עם כתב ידה (שהמכתב דומה אל
הפתקא שמודה שהיא שלה) לא יועיל מכמה טעמים ששמא זיופי זיוף ובעיקר שקיום ע"י דימוי לא יועיל לאסור

אשה על בעלה ורק אם יכירו עדים בטביעות עין שהוא כתב ידה יועיל( .אך כתב שבנדון דידיה אין מחוייבין
לחקור על זה כיון שגם אם יבאו עדים לא הוי יותר מכיעור עיי"ש).
מעתה בנדון דידן אם ההודאה כי האי גוונא היתה מוקלטת ועדים מכירים הקול שבקלטת שהוא הקול של
האשה יש מקום להפסידה כתובתה או לפחות שיוכל בעלה לגרשה בע"כ או לישא אשה על אשתו.
אמנם אם עדים לא יכירו הקול רק שנצטרך להשוות עם קול אחר שבקלטת כאן יש מקום לומר שלא יועיל וכפי
שהארכנו בהגדרת הדברים לעיל.
[עמוד  ]312ובאם בקלטת יש קולות של זנות ,נראה שהנה בהגהות מרדכי (קידושין סי' תקמט) הביא מעשה
בכהן שהיה חושד את אשתו מאיש אחד ופעם ראה אותה נכנסה עמו לסתר וסמך אזנו לכותל ושמע קול
נשימתם כדרך משמשים מטותם ואסרה ה"ר יחזקאל ,ומהר"ם אומר להיתר דאיכא למימר כיון שלא ראה גוף
המעשה היה שם ענין שגעון דרך שחוק עיי"ש ,וכ"ה בתשובות מימוניות נשים סי' ח ,הרי דבאנו למחלוקת אם
בשמיעת קולות כה"ג ,בלי ראית דבר אפשר לאוסרה שלר' יחזקאל אסורה ולמהר"ם מותרת .אך עיין בשו"ת ארי'
דבי עילאי סי' כג שמהר"ם עצמו בתשובות הרשב"א סי' תתל"ב ותתל"ג כתב חלילה לי להתיר מה שאסר מורי
הר"ר חזקיה כו' וסיים ואני איני מתיר כלל ,ועוד כתב שם לחלק דדוקא אחורי הכותל יש לתלות בשגעון ושחוק
משא"כ בנידון דידיה שהיה בתוך הבית הרי זה דומה למה שכתב בתשובות מימוני הנ"ל דאם שמע באותו ענין
שבלבו ודאי ברור שלא היה דבר אחר אלא תשמיש חלילה לקיימה .וכן בשו"ת צמח צדק סי' עט (ציין לדבריו
בפ"ת אות ט) סיים בתשובתו לאסור בענין שמיעת קולות ניאוף.
מעתה בנידון דידן אם קולות הניאוף היו מוקלטות ועדים מכירים הקול שבקלטת שהוא הקול של האשה
(וכדלעיל) ,יש מקום להפסידה כתובתה או לגרשה בע"כ וכנ"ל .וכפי שהארכנו בהגדרת ההכרה של הקול לעיל.
למסקנת הדברים י"ל שודאי יש מקום בהלכה לקבלת הראיות שבקלטות ולפיכך יש לביה"ד לשמעם ולפסוק על
פיהם כפי האפשר להלכה.
ח .ש .ר
והיות שנחלקו הדיעות בביה"ד אם לשמוע את הקלטות ולהסתמך עליהן.
מצד א' דעתו של כבוד אבה"ד שליט"א שיש לשמוע את הקלטות והביא ראיות רבות לדבריו ומאידך דעתו של
כב' הגאון הרב ג .אריאלי שליט"א בצורה ברורה ונחרצת שאין להסתמך ע"ז ולא על כיו"ב (הואיל ואין אוסרים
אשה על בעלה אלא בעידי טומאה ולא באופן אחר).
ולהיות שדעתי נוטה לסברא שיש לקבל את הקלטות הנני לכתוב בזה מה שעלתה במצודתי (הגם שדברי בזה
הם כמשנה שאינה צריכה לאור הראיות המפורטות והנכוחות שהביא כב' אבה"ד שליט"א)
והנה הגם שבענין כזה אין ראיה ומופת חותך לכאן או לכאן וכעין מ"ש הרמב"ן בהקדמתו לספר המלחמות" .כי
יודע כל לומד תלמודנו שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות ,ולא ברוב קושיות חלוטות שאין בחכמה הזאת
מופת ברור כגון חשבוני התשבורת ,ונסיוני התכונה ...אבל נשים כל מאדנו ...בסברות מכריעות ונדחוק עליה
השמועות ,וזאת תכלית יכלתנו וכונת כל חכם וירא אלקים" וכו' .עכ"ל.
ואשר על כן גם נטייתי בזה לדעה א' .בנושא שלפנינו אינה מפני מופת ברור ,ואף לא מפני הרחקת הדיעה הב'
מחמת קושיות חלוטות כי אם מאשר נראה לי בסברא לדמות מילתא למילתא עם מקצת הראיות ,ואשר בלא
ספק כי לשיקול  -הדעת ונטיתו חלק לא מבוטל בהכרעה ,לכאן או לכאן.
[עמוד  ]313וזה החלי בעזהשי"ת.
ובטרם שניגע בגופו של ענין הקלטות ,נקדים ב' דברים ,שהן אמה יסוד ואמה בנין ,לענינים אלה ,וכיוצא באלה,
הנידונים בבתיה"ד.

א) יש להבדיל בין עדות שהיא לקיום הדבר כעדות קידושין אשר בלעדי העדים אין שום תוקף לדבר ושאפילו
יש הודאה משני הצדדים על מעשה הקידושין אין בזה ממש.
ויתירה מזו דאפילו קדשה בפני עד אחד ואח"כ קדשה בפני עד אחר (זה שלא בפני זה) אינה מקודשת( .שו"ע סי'
מ"ב ס"ב) אך שונה מזה ענין עדות שהיא לברר הדבר כעדות ממון וכדומה .דכאשר יש הודאה המועילה או
בירור מתאים אין צורך בעדים ,ושעל זה אמרו דלא איברו סהדי אלא לשקרי.
והנה עדות טומאה לענין לאסור אשה על בעלה או לענין גירושין בעל כרחה (לא לענין קטלא) דינה כעדות ממון
דכאשר יש הודאה או דברים ברורים עבדינן עובדא כמו בעניני ממון .דכ"כ להדיא מרן הב"י בסי' י"ח .והואיל
ועניני איסור כעניני ממון ותלויים בבירור גרידא ולא ב"דין עדות" אשר על כן כאשר יש עניני כיעור מצינו בגמ'
שמסתמכים עליהן ,ודנין ,ואעפ"י שבעצם מעשי הכיעור אין עדות ממש על גוף העבירה והדבר הוא רק מכח זה
"שהדברים מראים שהיתה שם עבירה" (לשון הרמב"ם)
ויתירה מזו פסק הרמ"א דאפילו עדות מיוחדת על כיעור .וכיעור דחזא האי לא חזא האי ,מצטרפין (ידוע
דהרמ"א דעתו נוטה לפסוק כהשאלתות ,רש"י ,ור"ת ,דע"י כיעור לבד כופין את הבעל להוציא ,וכמ"ש בפת"ש
משם רעק"א בתשובה יעו"ש) וזה בעצם מן הטעם שכ' בב"י שעדות איסור דינה כעדות ממון ובעדות ממון קי"ל
דעדות מיוחדת כשרה ומוציאין ע"י ממון (כמבואר בסנהד' דף ל' ושו"ע סי' ל')
ועיין בסנהד' פ"א :דההורג נפש שלא בעדים מכניסין אותו לכיפה ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ עד שכרסו
מתבקעת ,ועל מה ששאלו שם בגמ' "מנא ידעינן" אמר רב בעדות מיוחדת ,וז"ל רש"י שם ,בעדות מיוחדת ,דשנים
מעידין עליו ועדותן אמת אלא שאין מיתתו מסורה לב"ד ,וכגון ב' רואין אותו א' מחלון זה וא' מחלון זה דאמר
במכות ו' :דלא מיקטל עליה ומיהו הכא תנינן דעייל לכיפה .עכ"ל.
הרי דע"י עדות מיוחדת הוי ידיעה ומתוך ד"עדותן אמת" מענישין עי"ז להכניסו לכיפה ולהחזיקו שם בתנאים
קשים ולסבב עי"כ מיתתו (אלא שאין מיתתו מסורה לבי"ד להמיתו בידים)
ומתוך זה נבין ונדון גם לעניני איסור דגם באופן שאין העדות כשרה לענין קטלא מ"מ כשהדברים ברורים
לאיסור ,אוסרים ומוציאין מן הבעל .וכפי שמצוי מאד בבתיה"ד שהעדים המעידים על עניני איסור אינם שומרי
תו"מ .ומ"מ ניכרין הדברים מתוך פירוט העובדות לפרטים ,ומתוך תשובות ותגובות הצד שכנגד ,שהיתה
עבירה ,ואפילו ב"כ של הצד האשה אינו טוען שהעדים שקרנים בעצם ,אלא כל טענתו שיש כאן "פסול עדות"
דבר שאינו טוענו בשום מקום אחר ,ובעצם ,הנידונים עצמם עם ב"כ אינם שומרי תו"מ יותר מהעדים ,ומעולם
לא העלו על דעתם שמשום דבר זה מוחזקים לשקרנים ,וברור לנו לביה"ד ולכל השומעים ,שהיתה עבירה ,הרי
שיש לדון עפי"ז ,דהוא אומדנא דמוכח טובא .וכפי שמצינו בעדות [עמוד  ]314מיוחדת ,וכמו בעדות קרוב או
פסול דכשהוא נאמן לבעל דאסורה עליו והגם שיש אומרים שאין הבעל נאמן לומר שהוא מאמין לעד כדי שלא
לבטל חדר"ג מ"מ כשיש רגלים לדבר נאמן .וכל שכן כאשר גם על לב ביה"ד מתקבלין הדברים שהן אמת ,מהיכי
תיתי לומר שאין הבעל נאמן לטעון שהוא מאמין לדברים ,והרי אין המדובר כאן בחוקה וגזה"כ או תקנה במלתא
בלא טעמא כ"א ענינים שבסברא וכאשר הדברים מראים שהיתה עבירה דנין עפ"י זה.
וראה בערוך השלחן אה"ע סי' י"א אות י"ד שכתב שם" :וכן יראה לי בנמצא בין העדים קרוב או פסול ,דעדותן
בטלה אפילו הם מאה עדים (כמ"ש בח"מ סי' ל"ו) מ"מ אם לפי ראות עיני ב"ד הדבר אמת לא גרע מדבר מכוער
דאל"כ וכו'"( .וכ"ז מדובר שם אפילו לענין לאסור ולהוציא מן הבעל נגד רצונו (ראה הערה קודמת)) הרי דגם
כאשר מדינא בטלה לגמרי אעפי"כ אם לפי ראות" ...הדבר אמת" אוסרים על זה ומוציאין אפילו מבעל ,ואעפ"י
שיש חשש עישוי שלא כדין ,וכ"ש כאשר הבעל רוצה לגרש והאשה מסרבת ,דקיל טפי ,שכופין אותה לקבל גט
בע"כ .גם כשהעדים פסולים ,אם הדברים נראים אמת ,דמה לי אם העדים פסולים מחמת קורבה מה לי מחמת
ענין אחר .כאשר אינם חשודים להעיד שקר.
ב) דבר ברור ויסודי המוסכם מכל הפוסקים הוא .דיש חילוק גדול בין לאסור אשה על בעלה ולחייב את הבעל
לגרש ,ובין דין גירושי אשה בעל כרחה ,דגם כאשר מן הדין אין לביה"ד לאוסרה על בעלה מ"מ אם הבעל רוצה
לגרש ,דשומעין לו ...אפילו במקום שקבלו עליהם ,שלא לגרש בעל כרחה.

וכמ"ש בב"ש סי' י"א סק"ו ז"ל :כ' הרמב"ם והסמ"ג דבעל רשאי להוציאה בע"כ ועיין בתשובת מהרא"ם דאפי'
בזה"ז דאיכא חר"ג יכול להוציאה וכ"כ בתשובת מהר"ם לובלין וכ"כ בט"ז ודלא כרש"ל ואין צורךבהתראה
כמ"ש הרמב"ם בפכ"ד מהל' אישות ועיין תשובת מהרי"ק שורש קל"ה.
וראה באוצה"פ סי' י"א אות כ' משם הצמח צדק החדש סי' ד' באשה שהעידו עליה עידי כיעור ורוצה לגרשה
בעל כרחה ואינה רוצה לקבל גט אם לא בכסף מלא כ' דיכול לגרשה בע"כ וכדעת הב"ש והט"ז דלא כרש"ל וכן
מפורש ברמ"א סי' קט"ו ס"ד ושדברי הרש"ל קשה להולמם...
וכן בשם מהרא"ל צונץ סי' י"א דאף דבעידי כיעור לחוד (בלא קלא דל"פ) כולם שוים (חוץ מדעת ר"ת) דאין
מוציאין מבעל .מ"מ נראה דיכול לגרשה בעל כרחה ואין בזה משום חדר"ג ולענין הכתובה הגם דנראה דלדינא
לא הפסידה כשהיא מותרת לו וכו' מ"מ לא מלאני לבי לעבור ע"ד הרמב"ם וסמ"ג וריטב"א הסוברים שמפסדת
כתובתה אם רצה להוציא.
ועוד שם בשם מהר"ש ענגל ח"ב סי' י' שכ' דנהי דבדבר מכוער לא נאסרה על בעלה ,מ"מ מהני עכ"פ לענין
שיוכל לגרשה בעל כרחה וגם העד הב' אף שמה שראה שהוא בורח וקושר המכנסים לא חשיב דבר מכוער מ"מ
חשיב בכלל רגלים לדבר וליכא חדר"ג.
ובאבני נזר סי' ו' אות י"ח כתב דלענין לגרשה בעל כרחה ודאי מהני עדות שהעידו על כיעור ואף שלא בפניה
ובשו"ת החוט המשולש (בתשובת ר' הלל חתן מהר"ח מוולאז'ין ,תלמיד הגר"ח) ז"ל ובפרט שמצוה לגרשה בע"כ
מחמת שראה אותה משחקת תמיד עמהם [עמוד  ]315ואין בזה איסור חדר"ג כלל ...כמבואר בב"ש סי' י"א סק"ו
דאף במקום שאין כופין אעפי"כ מצוה לגרשה ואין בזה איסור תדר"ג וכן פ' הרמ"א סי' הנ"ל דבחדא מילתא כופין
לנחשד ,וכן לבעל מצוה לגרשה ...ובשו"ת מהר"י הלוי דביש עדי כיעור יכול לגרשה בע"כ ושכ"כ הרשב"א
ומהר"ם פדוואה ובשות הרא"ם .ומהרש"ל שכ' דא"י לגרשה בע"כ דבריו תמוהים...
ונסיים בדברי הט"ז שהרחיב הדברים יותר .וז"ל ולענין הלכה ודאי יש לנו להחמיר אפי' לגבי בעלה עפ"י עדי
כיעור וקלא דלא פסיק .שזה בין לר"ת ובין להרא"ש אע"ג דלהרמב"ם והרי"ף אין מוציאין מבעל רק בעידי טומאה
ממש .מ"מ אין להקל נגד ר"ת והרא"ש ,עפ"י השאלתות .ואם אין שם אלא עידי כיעור לחוד ,אעפ"י שלדעת ר"ת
גם בזה כופין מ"מ כיון דהרא"ש חולק עליו אין כח לכופו אבל ודאי אם הבעל עצמו אינו רוצה לדור עמה אין
כופין אותו לדור עמה ובזה אפילו הרמב"ם ס"ל דתצא בלא כתובה אם רוצה לגרש ואפילו באותן מדינות
שנוהגין שלא לגרש בע"כ כמ"ש הרמ"א בסי' קט"ו".
הארכתי בזה רק כדי להוכיח שדבר זה מוסכם מכל הראשונים והאחרונים (מלבד דעת רש"ל שכתבו האחרונים
דלא חיישינן לה).
ואחרי שנתברר לנו כדבר מוסכם שע"י עדי כיעור (או רגלים לדבר ,כמבואר בדברי מהר"ש ענגל שהובא לעיל)
יכול הבעל לגרש בעל כרחה .הבוא נבוא לברר ענין הקלטות אם אפשר לאסור על ידן או לכה"פ לדון בענין חיוב
גט .והנראה לי בזה הוא דכאשר ברור לנו מתוך הדברים בקלטות שהיתה עבירה (ובאופן שאין ספק שאכן זהו
קול האשה) ה"ז לא גרע ממנעלים הפוכים או רוק ע"ג כילה שהוזכרו בגמ' ואשר לרוב הראשונים אוסרים על
הבעל .ולכ"ע לפחות כופין את האשה בע"כ .ויתירה מזה הכא דזה דומה ממש להודאה מפיה על העבירה .או
שדומה להודאתה בפני עד קרוב או פסול (ואינה מכחישתו אח"כ) וכ"ש בהצטרף עניני הקלטות לעוד דברים של
עניני כיעור שדובר עליהם בביה"ד "ושבר" אל "שבר" יחדיו יודבקו ומהוים "תמונה ברורה" על דבר האיסור
ואשר בודאי על כגון זה לא תיקן רגמ"ה שלא לגרשה בע"כ כאשר ביה"ד משוכנע על כך בלא ספק.
זאת ועוד יתכן ויתכן ,דכאשר ישמעו הדברים המוקלטים בביה"ד בנוכחות האשה לא תוכל להעיז פניה והיא
תאלץ להודות ויש אשר תנסה האשה לתרץ הדברים באמתלאות שאינן מתקבלות על לב ביה"ד .ויהיה בזה
משום הודאה על אמתות המעשים .שנטענת עליהם ,וכמ"ש בשו"ת החוט המשולש בסי' ז' בכיו"ב וז"ל" :וקודם
כל דבר צריך לקרוא לאשה שתאמר ברבים ההכחשה שלה ואם לא תכנס באזני השומעים ובאזני הבעל ובלבו
יתאמת שהיא משקרת ,הוי לגביה כהודית לדברי העד ואסורה עליו לכל הדיעות ...ואח"ז מצאתי במרדכי בפ'
שני דיבמות דאם מכחשת העד צריך שתתן אמתלא המתקבלת לכל ,ואם לא הוי כהודית לדברי העד ומפסדת
כתובתה" .זאת ועוד גם אם תשתוק ולא תכחיש את הדברים הרי שיהיה זה בגדר "שתיקה כהודאה" כמבואר

ביו"ד סי' קכ"ז" :האומר לחבירו נתנסך יינך אינו נאמן אם הבעל מכחיש אבל אם שתק שתיקה כהודאה דמיא
והיין אסור" יעו"ש( .ועיין קידושין דף ס"ה עמ' ב' בתוס' ד"ה "אמר" וד"ה "נטמאו טהרותיך") ובנדון שלפנינו לא
גרע מאשר אדם אחר האומר בפניה דברים שעשתה והיא שותקת ,ואדרבה נדון זה עדיף יותר ש"פיה" ולא זר
הוא "המעיד" ומטיח הדברים בפניה ועיין בכנה"ג ח"מ סי' קע"ח בהגהת [עמוד  ]316הטור אות ח' .בשם הרדב"ז:
שנים או שלשה חברים שאמר אחד מהם אנו עשינו זה ושתקו האחרים ,שתיקה כהודאה דמיא ,והרי הוא כאילו
אמרו שהם גם עשו הכל"...
כתב הרמב"ם בפכ"ד מסנהדרין ה"א וז"ל" :יש לדיין לדון בדיני ממונות לפי הדברים שדעתו נוטה להם שהן
אמת והדבר חזק בלבו שהוא כן אעפ"י שאין שם ראיה ברורה ,ואצ"ל אם היה יודע בודאי שהדבר כן הוא ,שהוא
דן כפי מה שיודע וכו' .כיצד הרי שנתחייב אדם שבועה וכו' וכן מי שבא וטען שיש לו פקדון אצל פלוני שמת בלא
צואה ...אם ידע הדיין וכו' מוציאין מן היורשין ונותנו לזה וכן כל כיו"ב ,שאין הדבר מסור אלא ללבו של דיין לפי
מה שיראה לו שהוא דין האמת א"כ למה הצריכה תורה ב' עדים שבזמן שיבואו לפני הדיין ב' עדים ידין עפ"י
עדותן אעפ"י שאין יודע אם באמת העידו או בשקר ...ושם בהל' ב' כל אלו הדברים הן עיקר הדין ,אבל משרבו
בתיה"ד שאינן הגונים ואפי' היו הגונים במעשיהן אינן חכמים כראוי ובעלי בינה ,הסכימו רוב בתי דינים ישראל
שלא יהפכו שבועה אלא בראיה ברורה וכן בשאר כל הדינין .ולא ידון הדיין בסמיכת דעתו ולא בידיעתו כדי
שלא יאמר כל הדיוט לבי מאמין לדברי זה ודעתי סומכת ע"ז וע' בכסף משנה שמקור דברי הרמב"ם הם דברי
הרי"ף בשם גאון) והובא כ"ז בשו"ע חו"מ סי' טו סעיף ה' .ובסמ"ע ס"ק ט"ו ובש"ך שם ,הביאו משם מהרי"ק שורש
ק"ח ,דאף בזה"ז מוטל על הדיין לדון עפ"י האמת שנתאמת לו ולא על פי הטענות אם הם מכחישות האמת...
ויתירה מזו כ' הסמ"ע שם ס"ק י"ג והש"ך בשם הרא"ש שם ס"ק ה' בתשובה דאם הנתבע אינו רוצה להשיב על
כל דבר שחוקר אותו ודאי רמאי הוא ,ויכול לפסוק לו כאילו השיב ונתברר השקר ...ועיין שם בפ"ת סק"ט משם
שבות יעקב שלמד מדברי הראש ומהרי"ק ושאר פוסקים דיש פעמים שאפשר לדון עפ"י האומדנא אף בזה"ז,
וכ"ז משם תשובת עבוה"ג סי' צ"א והביא גם דברי הרמ"א בסי' צ"ט שכתב דמי שבא וכו' חייבים חכמי הדור
לבטל כונתו אעפ"י שאין ראיה רק אומדנות מוכיחות .וכ' השבות יעקב דאדרבה נראה לי דעכשיו יותר יש לדון
עפ"י האומד דהרי הסכמת האחרונים דהאידנא לית דידע דין תורה וכו' רק שצריך כל דיין להיות מתון וכו' ורק
שיהיה כונתו לש"ש.
והערוך השלחן בחו"מ בסי' ט"ו סוף אות ד' כ'" :ואעפ"י שהרמב"ם ז"ל כ' דמשרבו בתי דינין שאינם בעלי בינה
ואינם הגונים אין לדון עפ"י אומדן דעת .מ"מ המהרי"ק ואלשי"ך ועוד רבים מהגדולים כתבו דהיכא דיש
אומדנות הרבה ולבו של הדיין שלם בדבר והוא מומחה ומוחזק לאינו נושא פנים בדין יש לו לדון עפ"י אומדנא
דמוכח גם בזה"ז ובלבד שתהיה כונתו לש"ש".
והנה אחר העיון נלע"ד שכל דברי הרי"ף (בשם גאון) והרמב"ם בענין אי דנין האידנא עפ"י אומדנא הוא דוקא
באופן שיתכן שרק לאותו דיין (או ב"ד) נראים הדברים כן ואפשר שבעיני דיינים אחרים יתפרשו הדברים באופן
אחר .שעל זה אמרו שבזה"ז לא ידון הדיין בסמיכת דעתו ולא בידיעתו כדי שלא יאמר כל הדיוט ,לבי מאמין
לדברי זה ודעתי סומכת ע"ז .אבל בדבר שלא יסתפק בו אדם וכמו בנדון הקלטות שמיד כל מי ששומע את תוכנן
יהיה ברור לו שנעשתה עבירה בלא כל ספק ע"ז לא דיברו כלל ,דעל דבר כזה לא שייך הטעם שכ' הרמב"ם "כדי
שלא יאמר כל הדיוט" ...לבי מאמין" וכו' ...דבדברים ברורים כאלה הן חכם הן הדיוט יבינו את הדברים בצורה
שוה ,ולא שייך בזה החשש של "כדי שלא יאמר[ ." ...עמוד  ]317וכמו שמצינו להרא"ש בתשובה כלל ע"ט ס"א
והובא להלכה בשו"ע חו"מ סי' צ"ט סעיף ו'" :החייב לחבירו ונתן כל אשר לו לאחר להפקיע חובו לא תועיל
ערמתו ויגבה בע"ח חובו אפי' הוא מלוה ע"פ וישבע מקבל המתנה על דעת ב"ד בלא ערמה ומרמה כמה קבל
מתנה מראובן ויגבה ב"ד לבעה"ח חובו מכל מה שקבל מראובן"( .ואע"פ שמן הדין אין להוציא מיד מקבל
המתנה הואיל ומדובר במלוה ע"פ)...
ושם בסעיף ז" :הכותב כל נכסיו לאחר ואח"כ לוה מאחרים וכו' והכל רואים שאעפ"י שכ' כל נכסיו לאחר וכו'
ולא נתכוין אלא להבריח מבעלי חובות שלא ימצאו ממה לגבות ויאכל ממון אחרים המתנה בטלה וגובה בע"ח
ממנה אע"פ שקדמה להלואה".

ועוד שם בסעיף ח' :מי שקנה קרקע והתנה בשעת הקנין וכו' או שקנה קרקע וצוה לכתוב השטר בשם אחיו כדי
להפקיע ממנה שעבוד כתובתה לא הועיל כלום ואשתו גובה כתובתה מאותן קרקעות".
הרי להדיא דאעפ"י שכתבו את השטרות בשם אחרים וכיו"ב ,ומן הדין היה שלא בע"ח ולא האשה יגבו מהן
אעפי"כ הואיל והדברים ברורים וידועים לכל ולא יסתפק בהם שום אדם דנים בפשיטות עפ"י אמדנות דמוכחי
ואפילו מוציאין ממון עפ"י זה.
ולדברים הנ"ל שבשו"ע הסכים הרמ"א כמבואר שם בסוף סעיף ח' להדיא .והסכימו לזה כל מפרשי השו"ע כמו
שיראה המעיין שם ויעויין שם בקצוה"ח אות ח'.
והנה כ"ז בדיני ממונות ,כ"ש וכ"ש בעניני איסור שמצינו להדיא לחז"ל שסמכו בהן על עניני אומדנא ,ורגלים
לדבר ,לאסור אשה על בעלה (וכמבואר לעיל דעות הראשונים בענין זה) .ואעפ"י שעניני כיעור אינם אלא
אומדנא דמוכח ,ורגל"ד ,וכלשון הרמב"ם פכ"ד מה"א הט"ו" :שהדברים מראין שהיתה שם עבירה" ...אם שאין
שם עדות ברורה בזנות" .ואל תשיבני דאין ללמוד מזה משום דאין בכחנו "לדמות מלתא למלתא" ומה שאמרו
אמרו ולא יותר הא ליתא .שהרי אין המדובר בחוקה וגזה"כ או בתקנה שהיא מילתא בלא טעמא שאין לך בו אלא
חדושו .המדובר כאן בדבר שבסברא והגיון ,ופשוט ומה לי אופן שפירטו חז"ל או באופן אחר ,שהרי לענין הרגל
עבירה אין לקבוע דפוסים וכללים לאמר זה ולא אחר" ...וכל שהדברים מראין שהיתה שם עבירה" מה לי כך או
כך( ...והדברים כ"כ פשוטים עד שלא ניתנו ליכתב)...
ואשר על כן אף בנדון העומד בזה אם יתברר לביה"ד עם שמיעת דברים הנקלטים שהיתה שם עבירה .הרי שאין
ספק שיש לאסור את האשה על בעלה או לכה"פ לחייב את האשה בגט וכפי שאמרנו לעיל דקולות האשה
הנקלטים ומראים על עניני עבירה לא גרע ממקום מנעלים הפוכים וכו' שהוזכר בגמ' בענין זה.
וגם מצינו במשנה (במס' סוטה) דלרבי אליעזר אפילו שמע מעוף הפורח (ומרש"י משמע כפשוטו דאיירי בעוף
ממש) מהני הדבר לבירור הענין .כשהיתה סתירה ולר"י דפליג ,מפרש בגמ' משום דלשיטתו אזיל דלא מהני ע"א.
הא לא"ה היה מספיק בעדות העוף .ובכו"א ,גם לר"י דפליג ,מודה בנשאו ונתנו בה "מוזרות בלבנה" ואעפ"י שאין
המדובר בעדות ממש אלא באומדנא הבאה מקולות הנשמעים ...מפי נשים פטפטניות...
העולה מכל האמור הוא:
[עמוד  ]318א .כאשר אין ספק שהקול הוא קול האשה והדברים מראין על עבירה אפשר גם לאסור אותה על
בעלה .הואיל ועדות איסור דינה כעדות ממון.
ב) גם אם האשה שותקת או שהיא מכחישה ומסבירה את הדברים שבקלטות באמתלאות שאינן מתקבלות על
הדעת יש לאסור את האשה ,משום דחשיב כהודאה( ,כמ"ש בשו"ת החוט המשולש ומשם המרדכי ,וכמ"ש
הסמ"ע וש"ך משם מהרי"ק ,דעל הדיין מוטל לדון עפ"י מה שנתאמת לו ולא עפ"י הטענות המכחישות האמת).
ג) גם אם נקל ולא נאסור את האשה על בעלה הרי שברור דיש אפשרות לחייב את האשה בגירושין ,וכמו
שנתבאר ,דאפילו בכיעור לבד (או בעוברת על דת) אפילו להראשונים דס"ל דאין האשה נאסרת בכך ,מ"מ יכול
לגרשה בע"כ ,ואפילו מצוה נמי איכא ,שבכגון דא לא תיקן רגמ"ה.
ד) גם אם אין בחומר שבקלטות כדי לאסור הרי שבהצטרף הדברים לעוד דברים ,על מעשים מכוערים יתבהרו
הענינים ותצא האמת לאור וגם סביר מאד ,שזה יביא להודאה מפורשת או לסיום הפרשה בפשרה בזמן מוקדם
במקום להסחב בדיונים ארוכים חסרי תועלת.
ואשר על כן מכל האמור יש לשמוע את הקלטות בביה"ד.
צ .ב.
באחד הדיונים בבית הדין בתביעות של הזוג ,וכדי לבסס תביעת הבעל לגירושין נגד אשתו ,טען הבעל שיש לו
סרטי הקלטה של שיחות האשה עם גברים זרים  -להוכיח שהיא משרכת דרכיה .מאידך התקומם ב"כ האשה
בכל עוזו ,והביע התנגדות לשמוע סרטי הקלטה בהיות וקיים צו מביהמ"ש שאין רשות לבעל להשתמש בסרטי

ההקלטה ,אמנם אין מסמכותו של ביהמ"ש לתת צו כנגד ביה"ד ,אבל התעורר ויכוח אם יש לשמוע סרטי
הקלטות או לא מבחינת ההלכה ,ואם בכלל יש להסתמך על הקלטות כאלו.
א .נראה שאין להסתמך על הקלטות האלו ,שעל פי רוב אין קולו של המדבר ברור ,ואינו ניכר מיהו המדבר,
ואפילו כשנשמע קולו ממש ,לא ברור שהוא הוא המדבר ,כי יש חשש לחיקוי מאדם זר המומחה לדברים כאלו,
וכפי שנתברר בענינים אחרים .ובכלל ,לפי ההלכה המבוררת ,אין בקול הנשמע סמך ברור שזה קול האדם
מדבר ,כמבואר בכמה מקומות בש"ס ,עיין גיטין סו ,ובמגילה ג .ועי' רמב"ם פ"ב גירושין הי"ג ובשו"ע אב"ע סימן
קמ"א סעיף ט .כי כל זמן שלא רואים פני האדם לא אומרים שזהו האדם המדבר ע"ש בבירור הש"ס בסוגיא שם,
היוצא מזה כי כל זמן שלא רואים פני האדם לא דנים מזה כלום.
ב .בענין לאסור אשה על בעלה הרי צריך שני עדים כשרים שראו את המעשה האסור ע"י האשה ,כמבואר שו"ע
אב"ע סימן י"א ,ורק ע"י קינוי וסתירה וע"י שנים כשרים עי"ש בסימן קע"ח ,ובודאי הקלטות לא יכולות לשמש
במקום עדים ,וביחוד ע"י בעלת דין ,איך אפשר להסתמך על דבריה ,כביכול ,אפילו אם נניח שהיא היא המדברת,
והרי אפילו אם מודה בכך ,נפסקה ההלכה לפי המשנה בנדרים ז :ובשו"ע אב"ע סימן ט"ו סעיף ו'" :אין עדים
שזינתה אלא שהיא אומרת שזינתה אין חוששין לדבר זה לאוסרה על בעלה דשמא עיניה [עמוד  ]319נתנה
באחר" .ואלו הקלטות לא עדיף מאשר היא עצמה אומרת בפה מלא טמאה אני ואין ערך לדבריה ,גם ברור
שאפילו יש בקלטות שיחה של נאוף וכדומה ,ונקבלו כעין הודאה מצדה ,הרי בפועל לא נראה שום דבר ,ולא
יכול לשמש אפילו אומדנא ,ועי' ר"ה כא :בקש קהלת למצוא דברי חפץ ,לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא
בהתראה ,יצאה בת קול ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת על פי שניים עדים וכו' ,ועי' בת' הרא"ש כלל קז.
ג .עיין ב"מ צא :אמר שמואל במנאפים עד שיראו כדרך המנאפים ,והבאתי בפסק דין קודם את דברי הבה"ג
המובא ברא"ש בפ"ב יבמות דאין מוציאין מהבעל עד שיראו העדים כמכחול בשופפרת .ועי' אור שמח פ' כ"ד הל'
אישות הט"ז ,ופ"א מאיסורי ביאה הי"ט .דמצדיק שיטת הבה"ג .ועי' נמו"י ור"מ שם .ועי' רש"י מכות ז ,הנראה ג"כ
דעומד בשיטת הבה"ג ,ואף אלה החולקים על הבה"ג ,היינו ,שלא צריך שיראו ממש כמכחול בשופפרת ,אבל על
כל פנים צריך שיראו מעשה ניאוף וכיעור.
ד .בפוסקים בשו"ע סימן י"א הסכימו דבעדי כיעור לחוד ,לא נאסרה אשה על בעלה ,וכן דעת הרמב"ם פכ"ד
אישות הט"ו ,ועיין בביאור הגר"א שם ,ובתשובות הגרע"א סימן כא .ועי' ברא"ש פ"ב יבמות ,דבעל שראה הכיעור
שלא בעדים לא מפקינן מיניה.
וכאמור שע"י סרט הקלטה לא נוכל לקבוע שיש כאן הודאה מצידה .דלא משמע מדבריה שנטמאה ועשתה
מעשה ,ולכל היותר שהיה המדובר על מעשה כיעור אבל בפועל לא נעשה שום דבר .ועיין בת' הרמ"א סימן י"ב
י"ג איך שהוא מתלבט ותרץ דברי ההודאה ,דמיירי שם אף שהיו עדים בדבר .וראה רמ"א אב"ע סימן קעח,
ובח"מ שם דבזה"ז אינו יכול לגרשה בעל כורחה ,וכופין אותו להיות אתה ומשמש עמה ,עי"ש .ועיין בפוסקים
שם ,ובת' רע"א סימן פח וסימן צט ,שדן בענין בעל האומר שראה שאשתו זינתה ,ופסק להקל להתירה לו.
ה .מלבד זה יש להעיר ,שקלטת יש לה דין כתב ,כאילו כתבה בכתב ידה ,ואילו היתה האשה כותבת ומספרת על
מעשה איסור שעשתה ,בוודאי על סמך זה ,לא היינו אוסרים אותה על בעלה .ועוד יש לדון ,שאין להגיש טענות
בכתב בבית הדין ,כמו שנפסק בשו"ע חו"מ סימן י"ג (סעיף ג') שאין לדיין לקבל בכתב טענות בעל דין ,אלא ישמע
טענותיהם מפיהם ,ועיין בהגר"א שם .ואף שמבואר שם ,כי אחרי שנשמעו טענותיהם בע"פ ,מותר לבעלי דין
להגישם בכתב ,זה רק אם שני הצדדים מסכימים ,אבל כשצד אחד לא מסכים להגיש בכתב אסור לדון על פי
כתב זה.
ועי' בסנהדרין ט' :אין אדם משים עצמו רשע ,כי אין האדם נאמן להרשיע את עצמו ,ועי' ברמב"ם פ' י"ח ה'
סנהדרין ה' ו ,אין מקבלין עדותו של אדם נגד עצמו וכו' ואין סנהדרין ממיתין ולא מכין המודה בעבירה ,שמא
נטרפה דעתו בדבר זה וכו'.
הכלל הוא ,שאין הקלטות יכולות לשמש הוכחה במקום שצריך עדים בראיית המעשה.
לכן לדעתי ,אין לשמוע אותן בבית הדין ,כי אין בהן תועלת ואין להם שום ערך להוכיח עובדות ממשיות.

ג .א.
[עמוד  ]320החלטה
א .צו ביהמ"ש האוסר שמיעת הקלטה איננו חל על בית הדין.
ב .יש מקום בהלכה לקבל הראיות שבקלטת ולכן על ביה"ד לשמוע את הקלטת ולפסוק בהתאם .סעיף ב' של
ההחלטה ניתנה ברוב דעות.
ח .ש .רוזנטל נ .אריאלי צ .בוארון.
ניתן ביום ל' תשרי תשמ"ט.

תורה שבעל פה – לו ,הרב שלמה דיכופסקי – האזנת סתר ,בלב שומע לשלמה חלק א סימן ט
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האזנת סתר ,אליעזר שנקלובסקי ,המעיין ,תמוז תשנ"ז
https://daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/haazanat-2.htm

פסקי דין רבניים מתוך המאגר המקוון פס"ד קפו
כ .ביה"ד התרשם כי תמונות הנתבעת עם הידיד שהוצגו בוידאו במספר וריאציות זהות בהחלט למבנה גופה,
ולתמונה בה הודתה כי אכן זו היא ,למרות זאת עקב טענותיה כי הקלטת מזוייפת נקט ביה"ד משנה זהירות
והקלטת נשלחה (יחד עם עוד  4קלטות שהוצגו) לבדיקה מקצועית שנערכה במעבדה של מחלקת המז"פ
במשטרת ישראל.
...
מהו תוקפה ההלכתי של צפייה קלטת וידאו ובו זוהתה הנתבעת ע"י ביה"ד במעשה בגידה?
טרם נתייחס לשאלה זו מתעוררת שאלה מקדמית והיא האם מותר לביה"ד להשתמש ולהסתייע בקלטת זו
כראיה מאחר והיא נעשית במסתרים ובאיסור ע"י התובע?
שאלה זו עלתה בתקופה האחרונה בעקבות השימוש הרב שנעשה באמצעות תצלומי וידאו ע"י חוקרים פרטיים
או צד המעוניין להתחקות אחר יריבו .שאלה זו נדונה בבתי הדין הרבניים וכבר האריכו בפד"ר כרך י"ד (עמודים
 )289 - 333במקורות הלכה זו .ומסקנתם להתיר לביה"ד את השימוש בכך ראה שם בהרחבה ,נימוקים נוספים
להתיר את השימוש בקלטת ראה פסק דין נוסף של ביה"ד הגדול מתאריך י' תמוז תשס"ד 29ב06ב( 04לא
פורסם)

ועתה לגוף השאלה ,לדעת ביה"ד ,כל עוד לא הוחזקה הקלטת לאוטנטית יש מקום לקבל את טענת הנתבעת
שהקלטת זויפה ונעשתה בה עריכה.
אולם לאחר שהקלטת נבדקה ע"י גורם מקצועי ומיומן המקובל במערכת הבינלאומית כמו זו של יחידת המז"פ
במשטרת ישראל ,שעיקר התמחותם היא בפענוח דברים קשים ומסובכים.
ונשללה האפשרות שהקלטת זוייפה הרי שדברי הנתבעת הוכחשו מכל וכל ע"י גורם מקצועי ונתגלו כלא
אמינים.
ומה שנותר לברר ,את טענתה שנאמרה בשפה רפה וגובתה ע"י בא כחה שזה לא היא בתמונה.
אשר על כן בנדוננו ,בו ביה"ד זיהה את תמונת הנתבעת שבקלטת הוידאו כאשר היא נוכחת באולם הדיונים
וכמו כן הסתייע בהשוואה לתמונה בה הנתבעת נראית בבירור עם אותו ידיד עמו בילתה במטה אחת.
לדעת ביה"ד יש מקום בהלכה להחשיב זאת כטביעות עין שסומכים עליה הפוסקים בגדר סימן מובהק ביותר
וכמ"ש הב"י סימן י"ז בשם הפוסקים.
וראה סנהדרין (ל"ח ע"א) "היה ר"מ אומר בשלושה דברים אדם משתנה מחבירו ,בקול במראה ובדעת ,בקול
ובמראה משום ערוה" ,ודוק
ולהגדרת טביעות עין בצורת האדם ,ראה דבריו המאלפים של הנו"ב (ח"ב אה"ע מהדורא תניינא סימן ס"ב)
נצטט קטעים רלוונטיים מדבריו.
 ...וכל זה בחתיכת בשר ,אבל בצורת אדם לא צריך המחבר לכתוב כן ,דבלאו הכי ,מי שמכיר את האדם צורת
פניו ענתה בו ,תמונתו בכח המדמה בציור המחשבה כמו שיבואר ...ולכאורה קשה לפירושו ,למה יגרע
הטביעות עין שבגוף מטביעות עין של הפרצוף פנים ,ואם אנו סומכין על טביעות עין של הפנים למה לא נסמוך
גם על טביעות עין של הגוף ,אבל לפמש"כ דאין ט"ע של כל הדברים שווים ,והנה הפרצוף פנים של אדם ,בזה
בודאי יש לסמוך על הטביעות עין ,דהואיל ופני האדם מורכב מכמה איברים והוא משותף מהמצח ועיניים וגבות
העיניים ולחיים ושפתיים וסנטר ועל שם זה נקרא פני האדם בלשון רבים פנים ,הואיל והוא מורכב מכמה
חלקים וא"כ בצורת האדם בקל יוכל לבחון בטביעות עין בחלקי הפנים ...ובזה יש טביעות עין טוב ואין פני אדם
דומה לחבירו ואין צייר כאלקינו שטבע כל אדם במטבע של אדם הראשון ואפ"ה אין אחד דומה לחבירו ,ובקל
יכולה עין הרואה לבחון בין צורה לצורה" ע"כ תו"ד.
והיוצא מדבריו שזיהוי הנתבעת בתמונת הוידאו ע"י ביה"ד מהווה ידיעה ברורה בגדר של טביעות עין וסימנים
מובהקים ביותר שניתן להתיר אשה מעגינותה ואף להוציא ממון כמבואר בפוסקים ,טביעות עין של מראה,
שונה היא בתכלית מטביעות קול כמו קלטת שמע ,בה נחלקו הפוסקים ראה שם בפד"ר הנ"ל ,כמו כן אין לדמות
טביעות עין של נדוננו למחלוקת המפורסמת בין קצוה"ח ונתיבוה"מ חו"מ (סימן מ"ו סק"ד)
שם נחלקו האם ניתן להוציא ממון מהמוחזק ע"י דימוי (קיום) חתימות הלווה כאשר יש צורך בקיום מן התורה
לכמה דיעות.
נבאר דברינו בקצרה.
הטור חו"מ (סימן ס"ט) הביא שיטת רבינו שרירא גאון שאין לקיים חתימת הלווה ע"י דימוי חתימתו .ונחלק
עליו .ובשו"ע פסק להלכה כדעת הטור .וראה שם ב"ח וש"ך בביאור מחלוקת זו ופסקו כדעת הטור והשו"ע.
אולם קצוה"ח (סימן מ"ו סק"ד) הביא דבריהם ופסק שאין להוציא מהמוחזק ע"י דימוי חתימות הלווה ,מאחר
ולשיטתו אין להוציא ממון אף ע"פ סימנים מובהקים.
ראה דבריו באורך (סימן רנ"ט סק"ב ,ורצ"ז סק"א) שם הביא ראיות לדבריו.
ומ"מ גם לשיטתו ניתן להוציא ממון בטביעות עין טובה שהיא טובה יותר מאשר סימנים מובהקים.

ברם הנתיבות שם (סימן מ"ו) והש"ך סימן רצ"ז סק"א ועוד רבים מן הפוסקים חולקים וסוברים שסימנים
מובהקים מועילים להוציא ממון ,וכ"פ הב"י סימן י"ז.
וראה בהרחבה ביאור מחלוקת זו פד"ר כרך י"ד עמודים ( )308 - 327מרחשת (ח"ב סימן ו') קהלות יעקב (ב"מ
סימן כ"ט) שפלפל באורך בשיטת הקצות ומסקנתו כי גם בסימן בינוני ניתן להוציא ממון .עיי"ש היטיב.
וראה עוד בספרו של הראשל"צ הגרע"י שליט"א יביע אומר (ח"ו אה"ע סימן ג' אות י"ח) שדן באורך בנושא של
זיהוי פרצוף ע"פ תמונות להתיר מעיגונא ,ומה הערך ההלכתי שיש לזיהוי זה.
ושם הביא מחלוקת זו וכן דיעות הפוסקים העומדים בשיטת קצוה"ח ,ומ"מ סבורים שכאשר מדמים פרצוף
לתמונה וכמו בנדוננו ,אין חולק שהדבר מועיל ,והסתייע בדברי הנו"ב עיי"ש היטיב.
ומדברי הפוסקים הנ"ל אנו למדים שבנדוננו שזיהוי הנתבעת ע"י ביה"ד נעשה כאשר היתה נוכחת באולם
ביה"ד וביה"ד נעזר בתמונה ברורה בה הודתה הנתבעת ,יש לראות זאת כסימן מובהק ביותר לדעת רוב
הפוסקים או כטביעות עין גמורה לשיטת קצוה"ח ,ומשקלה ההלכתי שווה יותר מאומדנא דמוכח טובא וניתן
להוציא ממון ע"פ זיהוי תמונתה.
ובגדר נאמנות ת"ח בטביעות עין ראה ב"ב קס"ח ע"א "כיון דדק דק" ב"מ כ"ג ע"ב "לאהדורי לצורבא מרבנן
בטביעות עין" וכן נפסק להלכה ואכמ"ל.
לסיכום:
יש משקל הלכתי מכריע לקלטת הוידאו המקורית בו נצפתה הנתבעת ע"י ביה"ד במעשה בגידה להפסידה
כתובתה הן מדין סימנים מובהקים ביותר כמבואר בפוסקים והן מצד טביעות עין כמבואר בקצוה"ח.
צירוף דבריה נותן לביה"ד אומדנא דמוכח טובא לפיה ניתן להוציא ממון
זאת ועוד דבריה בביה"ד שהקלטת זויפה הוכחו בבדיקה מקצועית כלא אמינים כמו גם דבריה המגומגמים
שאולי זו לא היא ,נסתרים ע"י טביעות עין של ביה"ד וביה"ד מתרשם שאלמלא הגיבוי המסיבי שקיבלה מבא
כחה אפשר והיתה מודה.
כמו כן דבריה בביהמ"ש מיום 7ב04ב 05ודברי הידיד מיום 31ב12ב( 03ראה פרוטוקולים מצ"ב) דו"ח חוקר מיום
1ב1ב( 2001מצ"ב) מראים בעליל שהיו ישנים בבית אחד .גירסתה בבית המשפט לא מקובלת בעיני ביה"ד (ראה
שם היטיב) בתיק נמצאים גם מסמכים שהמכתבים של הידיד היו ממוענים לכתובת בו התגוררה הנתבעת,
גירסת ב"כ הנתבעת שהיא היתה מקבלת מכתבים שלו ,אינה מספקת בנתונים הקיימים.
זאת ועוד ,הנתבעת ובא כוחה סרבו להצעת ביה"ד להבדק בפוליגרף כדי לבדוק את גירסתם ומאידך התובע
ובא כוחו הסכימו( .התובע נבדק מיוזמתו במכון פוליגרף לביסוס גירסתו ותוצאות הבדיקה הראו שאינו משקר)
מכלול הדברים הללו מוכיחים בעליל כי היחסים בין הנתבעת לחבר היו עמוקים וביה"ד אינו יכול לקבל את
גירסתה.
וראה בענין זה תשובת הרא"ש (כלל ק"ז) שהאריך לצרף תשובות גנובות ומתחמקות של נתבע כהוכחה לאי
אמינותו ואף להוציא ממון מכח אומדנא דמוכח טובא.
התמונה הברורה בה נראית עם הגבר זר בתנוחה החורגת מכללי הנורמה המקובלים אף בחברה בת ימינו
מהווה נדבך נוסף לחומר הראיות המונח בפני ביה"ד ,ובודאי שראוי לצרף זאת לאומדנא ברורה שיש לביה"ד כי
לנתבעת היה קשר אינטימי עם החבר.
ביה"ד אינו יכול להתעלם מתשתית עובדתית זו ולקבל את גירסתה כי היו ביניהם יחסי ידידות בלבד.

ואמנם גם באומדנא דמוכח טובא יש פוסקים הסבורים שלא ניתן להוציא ממון מהמוחזק ולפי זה לא ניתן יהיה
לחייב אותה להשיב מה שכבר גבתה .אולם לא בנסיבות מקרה זה ,בו לדעת ביה"ד אין חולק שניתן להוציא ממון
גם מהמוחזק.
ואין כאן המקום להאריך בעניין זה מאחר וכבר ביארנו שמלבד זאת יש משקל הלכתי לקלטת מעבר לאומדנא
דמוכח טובא .והרוצה יעיין מאמר חשוב בגדרי אומדנא של הגר"י אלמליח שליט"א (דיין ביה"ד הרבני ת"א,
פד"ר כרך י"ט עמודים )106 - 130
ובו ציטט את המקורות ההלכתיים החל מן התלמוד ועד אחרוני זמננו ושם נפסק כי אין להוציא ממון מן
המוחזק ,מאחר והיו אומדנות סותרות ,משאכ"כ בנדוננו בו צירוף האומדנות מאמת את אשר ראה ביה"ד
בקלטת הוידאו ובאופן זה אין חולק שמועילים הצרופים של האומדנות החזקות שיש לביה"ד להוציא מן
המוחזק.
לסיכום:
יש לביה"ד צירוף אומדנות חזקות וברורות המהוות רגליים לדבר למעשה הבגידה שבקלטת אשר כאמור יש
לה משקל הלכתי בפני עצמו להוציא ממון מהמוחזק ,ולחייב את הנתבעת להשיב את הכסף.
אולם על אף האמור מתעוררת השאלה כדלקמן.

אורות משפט ח"א ,הרב יצחק אושינסקי עמ' קצט

שו"ת אמרי משפט ח"ב סימן כט ,הרב יצחק אלמליח

פסקי דין  -ירושלים דיני ממונות ובירורי יהדות ג פס"ד המתחיל בעמוד סג
התובע הוא בעל אולם מפואר ,והנתבע ערך אצלו שמחת בר מצוה לבנו ,אך עדיין לא שילם לו כלום ,למרות
שמאז הבר מצוה עברו כבר כמה חדשים .עפ"י דרישת בעל האולם זמן קצר לאחר הבר מצוה ,הפקיד הנתבע
בידיו צ'ק בטחון בסך  20000ש"ח ,אך ביטלו בבנק ושוב אינו ניתן לגביה .כמו כן כתב לו הנתבע מכתב בו הוא
כותב שהוא מתחייב לשלם לו סך  7143דולר עבור הבר מצוה עד לתאריך מסויים ,אך גם מכתב התחייבות זה
לא קויים.
ההזמנה וההסכם על עריכת הבר מצוה ותנאי התשלום סוכמו בין הצדדים בע"פ כמה חדשים לפני האירוע ,אך
לא נערך ביניהם כל הסכם בכתב ,ולדברי התובע נהג כך בגלל האימון הרב שרחש כלפי הנתבע בהיותו ידוע
בציבור "כמברך" "ובעל סגולות".
טוען הנתבע שבתחילה הזמין אצל התובע  500 - 400מנות לבר מצוה במחיר של  17דולר לכל מנה ,אך בגלל
שנעדר מן הארץ בתקופה שלפני הבר מצוה לא הספיק להזמין את כל המוזמנים שתיכנן ,וכחודש לפני האירוע
בקש מהתובע לבטל את האירוע או לדחותו לתקופה יותר מאוחרת ,אך בעל האולם סרב .למעשה לא באו לבר
מצוה אלא כ  200 -עד  250איש בלבד (והוא יכול להוכיח עובדה זו ע"י סרט הוידאו שצולם במקום) ,וע"כ אינו
חייב לשלם עבור  500מנות אלא רק עבור המנות שקבל בפועל ,מאחר ולבעל האולם יש פריזר שבו הוא מאחסן
את השיריים לצורך שימוש חוזר בשמחות אחרות .אך גם עבור [עמוד סד]  200המנות אין לו לשלם ,מאחר וכל
ההכנסות שהוא מקבל "מפדיונות" "וברכות" "ותרומות" הוא מעביר לעמותה שלו המחזיקה משפחות שונות
בכל הארץ ,וגם מהמתנות שקבל לבר מצוה לא נשאר כלום ,והוא מוכן לפרוע את החוב בתשלומים חדשיים של
 1000ש"ח .הוא רומז שאת מכתב ההתחייבות כתב מתוך לחץ של התובע ,אך לא פירש את כוונתו וגם לא הביא

כל ראיה לכך .לדבריו הרבה בעלי אולמות אחרים היו חפצים שיעשה את שמחתו באולם שלהם ,אך מכר
משותף שלו ושל התובע הפציר בו לעשות אצל התובע .עוד הוא אומר שקציני משטרה בכירים שהשתתפו
בשמחה אמרו לו שיהיו מוכנים לסייע לו במקרה של סכסוך עם בעל האולם.
התובע מכחיש שהנתבע בקש ממנו לפני הבר מצוה לבטל או לדחות את האירוע ,וטוען שאילו היה מתבקש
לכך היה נענה ברצון מאחר ומדובר היה על תקופת השמחות .הוא מודה שבאירוע לא היו  500מוזמנים אלא כ -
 250בלבד ,אך לטענתו הוא הכין כמוזמן עבור האירוע  500מנות ועוד  10אחוז של מנות לרזרווה כנהוג ,ואת כל
המנות המיותרות היה צריך לזרוק או לחלק ,מאחר ואין הוא נוהג לשמור מנות מאירוע לאירוע פן יפסיד את כל
פרנסתו מהתנהגות כזו ,במיוחד שמדובר באירוע של יום חמישי בערב שיש כמה ימים עד האירוע הבא.
התובע מספר שמשנוכח לראות שלא באו כל  500המוזמנים הסכים לבוא לקראת הנתבע ,והסכים לתת לו
הנחה של  2000דולר ,וכן לתת על חשבונו את כל הויסקי ששתו בעלי השמחה באותו אירוע ,אך מאחר
שהנתבע לא פרע עדיין את חובו עד שהוכרח לפנות לביה"ד הוא מבטל את ההנחה ואת המתנה והוא דורש
החזר מיידי של כל הסכום עבור  500המנות המוזמנות.
ביה"ד פנה ביחידות לנתבע ובקש ממנו להגיע לסיכום עם התובע כדי למנוע חילול ה' ח"ו ,אך הוא עמד על
שלו.
פס"ד:
הנתבע חייב לשלם לתובע את כל הסכום שהתחייב עליו בכתב ידו.
ג .לענין עדות קדוש החודש שנינו בברייתא בר"ה כד א :ראינוהו במים ראינוהו בעששית ראינוהו בעבים אין
מעידין עליו ,ופרש"י ד"ה ראינוהו במים :תוך נהר או מעין ראינו דמותה של לבנה[ .עמוד סז] ופסק הרמב"ם
הלכות קדוש החודש פ"ג ה"ה כתב שהטעם שאין מעידים הוא משום שאין זו ראייה ואין מקדשים על ראייה
זאת ,וכתב בשו"ת עין יצחק אבהע"ז סי' לא משום שבקדוש החודש נאמר החודש הזה לכם ,ודרשוהו בר"ה כ
כזה ראה וקדש ,וע"כ צריך שיראו את עצם הלבנה ולא ע"י דמיון וכיוצא ,ועי' שו"ת שבות יעקב ח"א סי' קכו
שדוקא בקדוש החודש החמירו משום שקלקלו הבייתוסים ,וכמש"כ הרמב"ם קה"ח פ"ב ה"ב.
אמנם בברכ"י חו"מ סי' לה כתב בשם הלכות קטנות שעדים שראו את הנידון עובר עבירה בתוך מה שנצטייר
במראה זכוכית והכירו הכל ,אין זו עדות גמורה ,והראיה מדין עדות של קדוש החודש שראינוה בעששית אין
מעידין ,משמע שמתוך עששית אינה ראייה ,ודחה הברכ"י דשאני התם דיש מציאות דראו כוביתא דעיבא ,אבל
בנידון דידן אם הוא באופן שאין להסתפק בשום מציאות אפשר דמיקרייא ראייה ,ועי' פת"ש חו"מ סי' לה ושע"ת
או"ח סי' תכו ס"ק א.
ומבואר מהברכ"י וההלכות קטנות שהחסרון בראייה שע"י עששית אינה רק חסרון בשם ראייה אלא שאין בה
אפילו הוכחה או ידיעה ,וע"כ סברו לומר שאף בשאר דינים אין בי"ד יכולים לחייב עפ"י ראייה בעששית ,אבל
לפי מה שמבואר בעין יצחק ובשבות יעקב שזו הלכה מיוחדת בקדוש החודש שצריך ע"י ראייה ממש ,אפשר
שלענין שאר דינים שמספיק הוכחה וידיעה גם ראיה שע"י עששית חשובה עדות ,ועי' שו"ע חו"מ סי' ל סעי' יד
וסי' צ סעי' ו שבדיני ממונות מתקיימת העדות בידיעה בלבד אפי' בלא ראייה ,ועי' תומים סי' צ ס"ק יד שאף בדיני
נפשות מועילה עדות אומדנא כמו בד"מ ,ועי' אחיעזר אבהע"ז סי' כה אות ד בסופו ,ועי' קצוה"ח סי' פא ס"ק יג
ונתה"מ ס"ק ז ומשובב נתיבות שם לענין עדות שעפ"י טביעות קול.
ולפיכך הוכחה עפ"י סרט וידאו גם אם אין לדונה כראייה ,אלא כעששית ,מ"מ לכאורה יש בה לכל הפחות
הוכחה ואומדנא ,ובדיני ממונות פוסקים עפ"י זה ,אם כי יש לדחות שסרט וידאו גרע מעששית משום שעיקרו
בנוי על צירוף של תמונות בודדות שמעבירים אותן במהירות ע"ג המסך ,והרוצה לשקר יכול לשקר בקלות
ולשלב בתוך התמונות מה שלא שייך להן ,או להוציא מתוכן מה שאינו מעוניין שיראו ,ובודאי נכונים הדברים
לנידון דידן שטוען הנתבע שיכול להוכיח עפ"י סרט הוידאו כמה אנשים השתתפו בבר מצוה ,שהרי אין כל
הוכחה שצילמו את כל האורחים ,וגם אם צילמו את כולם אולי הושמטו כמה מהתמונות בתוך הסרט הכללי,
ע"כ נראה לדחות את ההצעה של הנתבע להוכיח את דבריו מסרט הוידאו.

אור תורה תשנ"ו סימן מא ,הרב יצחק רלב"ג

שו"ת שמע שלמה חלק ד אבן העזר סימן יבמפקודיף אתבונן – תוקפה של ראיה נסיבתית
במשפט העברי ,עמ' 381
=https://tablet.otzar.org/he/book/book.php?book=616719&width17&scroll=0&udid=16291406098728712&fs=163657%2C163632&pagenum=361
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