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היה  לא  מוחלטת,  וודאות  הייתה  לו  וודאות.  אי  על  כלל  בדרך  מלמד  המשפטי  ההליך  קיום  עצם 
צורך בו. אולם ברוב המקרים אין ידוע מה אירע בדיוק במציאות, הצדדים טוענים טענות עובדתיות 
סותרות, לא תמיד ברור מהו החוק החל, וגם כשברור הדין שיש להחיל, יש ספק בדבר פרשנותו. 
כאשר פסק הדין ניתן, יש ספק בנכונותו, ויש אפשרות לערעור )לפעמים אפילו פעמיים(. גם כאשר 
ניתנת החלטה שיפוטית חלוטה תמיד קיימת אפשרות שנפלה טעות בהחלטה. עולם המשפט כולו 

הוא ספק אחד גדול. 

המציאותית  הוודאות  באי  ומתרכז  הוודאות,  אי  בסוגיית  בכך,  בדיוק  עוסק  הלברטל  של  ספרו 
וסיכום.  למבוא  בתוספת  קצרים  פרקים  שישה  מכיל  הספר  השיפוטית(.  הוודאות  מאי  )להבדיל 
מרבית הפרקים עוסקים בהכרעה ההלכתית החלה על מקרים מיוחדים של אי וודאויות וספקות. 

משה הלברטל - "הולדת הספק: ההתמודדות עם אי-
ודאות בספרות התנאים"
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אלו כוללים ספקות של כשרות וטריפה, טומאה וטהרה, יוחסין ונישואין, סכסוכי ממון, ופה ושם גם 
ספקות שהם יותר תיאורטיים ממעשיים )מה הסבירות שחמישה אחים התחתנו עם חמש אחיות?(. 

לעמוד  מנסה  הוא  אלו  במצבים  דיון  כדי  תוך  יותר.  רחבה  יריעה  בספרו  פורס  הלברטל  אולם 
אינדוקטיבית על כללים עקרוניים הנובעים מהדיון ההלכתי בספקות. קרי, האם ניתן לזכך 'עקרונות 
בכל  ליישום  והניתנים  הם?  באשר  הספקות  כל  על  להחילם  שניתן  על' 
מצבי אי הוודאות? ואם יש כאלו, מדוע בחרו חכמים דווקא בכללים אלו 

ולא באחרים? ומה הקשר בין כללים אלו לשאלות יסוד אחרות?

לטענתו ניתן לראות שלושה כללים עקרוניים בהתרת הספקות. העקרון 
הראשון סב סביב 'מחיר הטעות'. ככל שהחמרה בהתרת הספק עלולה 
לגרום לנזק רב יותר, תהיה נטייה להקל בספק. דוגמא בהירה היא ספק 
'פיקוח נפש'. האם להתיר לחולה לאכול ביום כיפור או לא? היות ו-'מחיר 
הטעות' הוא גבוה )סכנת נפשות(, תהיה נטייה להקל ולהורות לו לאכול 
גם כשספק הסכנה איננו רב. העיקרון השני, הערכי יותר, רואה בדרישות 
כך  להלכה.  חיצונית  ריאלית  למציאות  קשורות  שאינן  חובות  ההלכה 
למשל טומאה וטהרה, או כשרות, אינם נתפסים כממשיים פיזית, אלא כאיסורי תורה מופשטים. 

ממילא ניתן לכן להחיל עליהם עקרונות של רוב, ואפילו רוב מזערי.

העיקרון השלישי, החשוב ביותר, הוא דחיית הכיתתיות. תיאורטית, ניתן להתגבר על הספקות על 
ידי חיים בכיתה סגורה. ניתן לקנות תבואה ופירות רק מבני הכת, ואז אין חשש שאלו לא עושרו, 
אפשר לקנות בשר רק מבני הכת, ואז אין חשש שאיננו כשר, אפשר להתחתן רק עם בני/בנות הכת, 
ואז אין חשש ממזרות. אולם כללי התרת הספקות אפשרו חיים במציאות מעורבת של יהודים ולא 
יהודים, שומרי טהרה וכשרות עם כאלו שאינם כאלה. עצם קיומם מצביע על רצונם של התנאים 

לאפשר קיום יהודי ולא מסתגר בעולם ריאלי.

ללי התרת ה פקות אפשרו חיים כ
יהודים  של  מעורבת  במציאות 
וכשרות  טהרה  שומרי  יהודים,  ולא 
קיומם  עצם  כאלה.  שאינם  כאלו  עם 
מצביע על רצונם של התנאים לאפשר 
קיום יהודי ולא מ תגר בעולם ריאלי.
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בכל מה שקשור לדוגמאות הספציפיות, הרי שניתן להציע פרשנויות שונות מפרשנויותיו של הלברטל. 
)כשרה(  שחוטה  בשר  מוכרות  כולן  חנויות  "תשע  ההלכה.  בספרות  מפורסמת  לדוגמא  נתייחס 
ואחת מוכרת בשר נבילה ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח, ספיקו אסור. ובנמצא, 
הלך אחרי הרוב" )כתובות טו' עמ' א'(. סטטיסטית, הפתרון מתמיה. מי שאיננו זוכר מאיזה חנות 
לקח, הסיכוי כי החנות כשרה הוא 90%. ובכל זאת בשל הספק אסור עליו 
הבשר. אולם אם מצא את הבשר בשוק, גם אז הסיכוי הוא 90% שהבשר 
כשר, אך כאן הבשר מותר לאכילה. אם כל הסיבה קשורה לרוב ומיעוט, 

מדוע ההבדלים?

כדי  קרי,  בשוק.  קנייה  לאפשר  התנאים  ניסיון  את  בכך  רואה  הלברטל 
או  בשוק  קנייה  הרי  כיתתיים,  שאינם  וחיים  תקינים  שוק  חיי  לאפשר 
לחלוטין.  שונה  סיבה  לראות  ניתן  אולם  הרוב.  אחרי  הולכת  בו  מציאה 
במקרה הראשון, מי שקנה בעצמו יכול היה להתאמץ ולבדוק באיזו חנות 
הוא קונה. אם לא שם ליבו לכך, אין לו אלא להלין על עצמו. במינוח מודרני 
היינו אומרים שיש פה מעין "עצימת עיניים", אם ברשלנות ואם בכוונה. 
אשר לכן, אין מנוס מלאסור עליו את הבשר למען חינוכו לעתיד לבוא. אולם מי שמוצא את הבשר 
בחוץ, לא יכול היה ממילא לעשות דבר כדי לברר את מקורו. ולכן כאן יש מקום לכללי התרת ספקות 

המבוססים על רוב. 

באשר לכללים העקרוניים, הרי אלו לא רק מסקרנים אלא הם גם בעלי נפקות למשפט המודרני 
ממש. ידוע לעתים הכלל "אם יש ספק, אין ספק". כלל זה מתקיים בין היתר במשפט הפלילי לגבי 
ספק סביר, אך גם בתחומים אחרים. לפי כללי התרת הספק של התנאים, יש צורך לברר את - 'מחיר 
כלל.  אליו  נתייחס  ולא  בלבד  הספק  בגדר  נשאר  הוא  ספק,  יש  אם  אפילו  שלעיתים  כך  הטעות', 

למרות שיש סיכוי שהמציאות שונה ממה שנחליט. 

אפשר כמובן להתווכח על רבות מהטענות שהעלה הלברטל, )שרק בחלקן עסקנו(. אך  כולן מעניינות. 
האופן שבו הוא כורך בין עיסוק במשניות ומפרשיהן ובין פרשנות מודרנית הוא מרתק וייחודי.

רבות א על  להתווכח  כמובן  פשר 
הלברטל,  שהעלה  מהטענות 
כולן  אך  ע קנו(.  בחלקן  )שרק 
בין  כורך  הוא  שבו  האופן  מעניינות. 
ובין  ומפרשיהן  במשניות  עי וק 
פרשנות מודרנית הוא מרתק וייחודי.
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שתי הערות יש לנו. ראשית, כפי שהסברנו, הלברטל עוסק בשני סוגי שאלות. שאלה אחת היא כללי 
היא  השנייה  השאלה  וכו'(.  ממונות,  יוחסין,  והיתר,  )איסור  ספציפיים  בתחומים  הספקות  התרת 
דן הלברטל בשתי  המכנה המשותף לכללים אלו בעולם הספקות. אלא שבמקומות שונים בספר 
השאלות בערבוביה, דבר שעלול להקשות על הקורא. שנית, למרות ניסיונו להקל את הקריאה למי 
שאינו שולט ברזי ספרות ההלכה, נראה שספרו של הלברטל עדיין יהיה מאתגר ולא פשוט לקריאה 

למי שאין להם חינוך ישיבתי/תורני. 

מהוגי  כאחד  ומוכר  העברית,  באוניברסיטה  ופילוסופיה  ישראל  למחשבת  פרופסור  הוא  הלברטל 
המחשבה המקוריים בדורנו. פרסם מאמרים וספרים בנושאים מגוונים במחשבת ישראל כולל דרכי 

פרשנות הלכתיות ומשפטיות )גילוי נאות, מכר וותיק של מחבר הסקירה מזה שנים רבות(.

מומלץ לכל מי שמתעניין במשפט עברי או בשאלות של פתרון אי וודאויות במשפט. 
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