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 1מחלוקת רבא ורב יוסף 

 אמוראים: ט: נחלקו בדף 

רשע הוא והתורה אמרה אל תשת    -לרצונו  .צטרפין להרגוהוא ואחר מ  -פלוני רבעו לאונסו  :אמר רב יוסף"

 ".אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע  :רבא אמר .רשע עד

עם אחר ן יחד  העד נאמ  -דהיינו, מוסכם גם לרבא וגם לרב יוסף, שבאופן שעד אומר שפלוני רבעו לאונסו  

אומר 'פלוני רבעני לרצוני': שלפי רב יוסף    להרוג את הרובע. ומחלוקתם באופן שהעד משים עצמו רשע כאשר 

אינו יכול להעיד עדות זו כיון שרשע הוא, ולרבא יכול להעיד עדותו כיון שאין אדם משים עצמו רשע משום 

 שאדם קרוב לעצמו. 

 במקרים נוספים. כה לכך ה ההשלויש להבין במה נחלקו רב יוסף ורבא, ומ

 

 ביאור המח' אם אדם משים עצמו רשע 

פשטות נראה שבאופן שהעד מעיד פלוני רבעני לרצוני, אין שום קשר בין העדות על הרובע לבין העדות והנה ב

על הנרבע, דאף שהמעשה הוא אחד מ"מ אין שום תלות בין ההשלכה לרובע להשלכה של הנרבע. ובפשטות 

בע דפלגינן דיבורא רג הרו"ונה)ד"ה רבא אמר(  ת של "פלגינן דיבורא", וכמו שכתב רש"י  המשמעונראה שזוהי  

 ומהימנינן ליה לגבי חבריה ולא מהימנינן ליה לגבי דידיה לפסול לעדות". 

ועל כן נראה בפשטות שאין שום סיבה לומר שמח' רבא ורב יוסף היא בענין זה אי פלגינן דיבורא, אלא כו"ע  

יוסף שמ"מ פוסל לכאו'  של רב  נן ב' עדויות שאינם תלויות זב"ז אין בעיה לקבל אחת, וטעמו אשר יש מודו שכ

 מפורש בגמ' "רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד".  

מדברי רב יוסף עצמו אולי יש ללמוד שפלגינן דיבורא, שכן כבר ראינו שאף רב יוסף מודה באופן    -ויתרה מזו  

לא נאמן    ר שאדםנסי' שמקבלים את העדות על חבירו. ולכאו' זה דבר פשוט וברוני לאושהעד אומר 'פלוני רבע

להעיד על עצמו, שלא גרע מכל קרוב אחר, ובכל זאת מבואר שמקבלים את העדות כלפי האדם השני, וא"כ 

נמצא שאף לרב יוסף אמרינן פלגינן דיבורא. ובאמת כך מבואר להדיא בשו"ת הרדב"ז שאף באופן שאומר 

א(.  לח,  )הו"ד בתומים  האדם עצמו    א כלפי רבעני לאונסי אנו מפלגים הדיבור ומקבלים רק כלפי פלוני ולפלוני  

ולפי דברי הרדב"ז שאף רב יוסף מודה שפלגינן דיבורא, ממילא מוכרחים לומר שכל המח' בין רב יוסף לבין  

 סף העד נעשה רשע ע"פ דבריו.רב יו   רבא היא רק לעניין אם אדם משים עצמו רשע, וכפשטות לשון הגמ' שלפי

 
 חלוקת בין רבא לרב יוסף, והמאמר של שלמה יוסף אליצור עוסק במהותהמאמר שלפנינו עוסק בעיקר בנידון מה המ  1

 דין פלגינן דיבורא, ומשלימים זא"ז.
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יוסף יהא אדם נאמן על עצמו לשומו רשע, הלא כמו שאינו נאמן על  פי רב  אמנם הדבר טעון ביאור, כיצד ל

 עצמו לחייב עצמו מיתה ומלקות כך לא יהיה נאמן לעניין שהוא רשע.  

בע"ד. כלומר שאדם הודאת  ונראה שי"ל שלרב יוסף אדם נאמן לשים עצמו רשע לא בתור עדות, כ"א מתורת  

ר לו להעיד. וכ"כ התומים הנ"ל אליבא דהרדב"ז תה אסומתחייב מחמת שאומר על עצמו שהוא רשע שמע

)ואין לומר שא"א לשים עצמו רשע דחב בכך לאחריני, שכן זהו רק    )וכעי"ז בקר"א ביבמות כה: ובשו"מ תנינא ח"ד סי' ג'( 

 (. פועל יוצא מדבריו

שא  רבא  שדעת  צ"ל  אדםאכן  ל  ין  זאת  להסביר  וניתן  בע"ד.  הודאת  בתור  אפי'  רשע  עצמו  דעתמשים    פי 

שאדם שיודע עדות והוא רשע הוא יכול להעיד אם הבי"ד לא יודעים מכך   חו"מ לד, א(   )הובא בפת"שהפוסקים  

שהוא רשע, ומשום כך לא שייך לומר שאדם יוכל לפסול עצמו לעדות מדין הודאת בע"ד, שכן הודאת בע"ד  

יכול לחייב עצמו קנס או דם לא  הבי"ד מחייב את האדם את מה שהוא חייב לעשות בעצמו, ולכן איינה שענ

מיתה בהודאת בע"ד, כיון שהחיוב לא תלוי באדם אלא בבי"ד. ומכיון שפסול רשע לעדות זהו רק כלפי בי"ד  

נראה שאין זה   ד, מ"מלפיכך לא שייך כאן הודאת בע"ד. ונראה שאפילו לדעות הפוסקים שאסור לרשע להעי

ותו לפיכך אין לו להכשילם, אך מ"מ לא שייך לומר לקבל אחיוב מצד האדם עצמו, אלא מחמת שלבי"ד אסור 

שיוכל לפסול עצמו מדין הודאת בע"ד כיון שאין זה דין באדם עצמו. ולרב יוסף צ"ל דכיון דעכ"פ יש דין בעד  

   בע"ד.  שאין לו להעיד מצד רשעותו לפיכך שייך דין הודאת

ך הגמ', באדם שאומר 'פלוני בא על  א בהמשונמצא לפי זה, שבאופן שאדם לא משים עצמו רשע, כמו בדוגמ

אשתי', שאף רב יוסף יסכים לכך שפלגינן דיבורא ומקבלים את העדות על הפלוני. שכן באופן הנ"ל האדם לא  

 שם את עצמו רשע.  

 לקו התנאים שם:  שכן נח. )ב, ט( וכן נראה מדברי הרמב"ם בפיהמ"ש ביבמות 

תם, לא ישא את אשתו. מת, הרגתיו, הרגנוהו, לא ישא את נכתב ובפני נח"המביא גט ממדינת הים, ואמר בפני 

 אשתו. רבי יהודה אומר: הרגתיו, לא תנשא אשתו. הרגנוהו, תנשא אשתו".

בעל האישה. ופירש  רג את  מבואר שרבי יהודה סובר כרב יוסף, ולכן אין אדם יכול להעיד שה  )כה:( ובגמ' שם  

". ומשמע מדבריו  כך אם אמר הרגתיו לא תנשא אשתולפי  עצמו רשע  אדם משיםרבי יהודה אומר  הרמב"ם "

 שלפי רב יוסף )שהוא בשיטת רבי יהודה( אדם ממש משים עצמו רשע. 

 

 שיטת התוס' שהמח' בפלגינן דיבורא 

הנוספת של רבא באדם שאומר 'פלוני    המימראאמנם יש להתבונן בדבר, שכן בהמשך הגמ' לאחר שהביאו את  

ומשמע מכך שעיקר חידושו של רבא    ,"מאי קמ"ל, פלגינן דיבורא? היינו הך" לה הגמ' הגמ'  בא על אשתי', שא

זהו דין פלגינן דיבורא, וחזינן מיניה שרבא ורב יוסף כנראה חולקים בהאי דינא, ולא אם אדם משים עצמו רשע  

 יבורא זהו דין מחודש שצריך לחדשו(. גינן ד)ועוד חזינן מכך שדין פל

, שכתבו להקשות סתירה בדברי רבי יהודה, שמחד גיסא מעמידה )כה: ד"ה לימא(   בתוס' ביבמות   ובאמת מבואר כן

אותו הגמ' כרב יוסף, ומאידך בדף מז. מסופר שבא לפני רבי יהודה אדם שאמר שנתגייר בלא דיינים וגיורו  

ות על בניו  ואין לו נאמנ  לפסול את עצמו ולא את בניו, שכן לפי דבריו הוא גוי שנאמן  פסול, ואמר לו רבי יהודה  

)שלפי דבריו הם ממזרים, מכיון שגוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר לשיטת רבי יהודה, כ"כ התוס' שם(. 

' על  ות אפיוא"כ משמע משם שאף לרבי יהודה פלגינן דיבורא. ותירצו התוס' ששם באמת אין לו כלל נאמנ
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התוס' שלמדו שלפי רב יוסף אין דין פלגינן  ומבואר מדברי  עצמו, ורק מטעם שוויא אנפשיה הוא נחשב כגוי.  

 . 2דיבורא, ולא כשיטת הרדב"ז הנ"ל 

בסוגיין   התוס'  מלשון  גם  משמע  אדם(  וכן  ואין  בכתובות  )ד"ה  של  מהסוגיא  שמעידין  )יח:(  שהקשו  שעדים 

לבטל בכך את    אומרים שהם היו אנוסים מחמת ממון, הם אינם יכוליםן, אך  שהחתימה שבשטר היא כתב יד 

דותן כיון שאין אדם משים עצמו רשע. ושאלו התוס' למה לא נימא פלגינן דיבורא, ונקבל מה שאומרים שהיו  ע

הוא דמסיק התם   ורבאאנוסים, אך נתלה שלא היו אנוסים מחמת ממון אלא מחמת נפשות. והוסיפו התוס' "

ם פלגינן דיבורא. וכן א"כ פשיטא שלא אומרימע מדבריהם שאם הסוגיא שם היתה לפי רב יוסף  ". ומשהכי

ותדע  בהמשך דבריהם כתבו התוס' לבאר את החילוק בין פלגינן דיבורא בחד גופא לבין תרי גופי, והוסיפו "

הורגו אבל לא  רפין לדמצט  לרבא דאם היה כהן נשוי אחותו והוא ואחר מעידין שפלוני בא עליה סברא היא  

ומפורש בדבריהם שרק אליבא דרבא אמרינן פלגינן  ". ''פ שנאסרת באונסלהרגה אפילו לאוסרה על בעלה אע

 דיבורא ולא לרב יוסף. 

אכן כאמור לעיל, א"א להתכחש לכך שלשון הגמ' מורה ע"כ שלפי רב יוסף העד נחשב כרשע, ופשטות הדברים  

היא אם אדם משים    ב מחד גיסא כיצד נסביר שמחלוקת רב יוסף ורבא א"כ צ"בנקודה זו נחלקו רב יוסף ורבא. ו

 מו רשע, ומאידך לפי' התוס' מבואר שנחלקו אי פלגינן דיבורא. עצ

 

 ביאור המח' דבתרתי פלגי

אמנם ניתן לומר לשיטת התוס', שעיקר מחלוקתם של רבא ורב יוסף היא האם אדם משים עצמו רשע, וכמו 

 האם פלגינן דיבורא.  -גזרת מחלוקת נוספתשמכך נשנתבאר עד כה, אלא  

שר אדם מעיד עדות אחת מוכרחים לקבל את כולה, שכן אם נקבל רק את מקצתה אר, שכן יש לומר שכא ונב

יש לנו לומר שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. ועל כן לפי רב יוסף שסובר שאדם משים עצמו רשע נמצא  

צא רשע לפיכך  נית מקבלים את כל עדותו, אלא שמכיון שהוא נמ י עקרושכאשר אדם מעיד פלוני רבעני לרצונ

כול להעיד על חבירו. אך לשיטת רבא שאין אדם משים עצמו רשע נמצא שחלק מן העדות איננה יכולה אינו י

נוסף רבא מוכרח לחדש חידוש  ולכן  יכול להעיד על עצמו,  כיון שאינו  שפלגינן דיבורא,    -להתקבל בבי"ד, 

 מתבטלת. למשפט כב' עדויות, וע"כ העדות על פלוני לא  ייחסיםכלומר שמת

לומר שאף התוס' ביבמות ובסוגיין מודים שעיקר מחלוקתם של רב יוסף ורבא היא לעניין אם אדם ולפ"ז ניתן 

משים עצמו רשע, וכפשטות לשון הגמ', אלא דמ"מ נובע מכך שלרב יוסף אין צורך לומר שפלגינן דיבורא, ולכן  

 )שם(.  ל. וכהסבר זה נקט הרש"ש ביבמות ק' כנ"התוס' ה

פלגינן דיבורא איננו רק תיאור עובדה שמקבלים חלק מן העדות, אלא חידוש דין  לפי ביאור זה שדין    ונמצא

 . 3שמתייחסים לאמירת העד כב' עדויות כדי שלא נאמר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה

לומר ם הובאו דברי רבי יהודה שאדם נאמן על בניו  בגמ' שנראה לא כך:  )קכז:(  אכן מדברי הראשונים בב"ב  

והקשה הריטב"א הלא אין אדם משים עצמו רשע! ולפי דברי הרש"ש לא מובן קושייתו, הלא שהם בני גרושה,  

בסוגיא ביבמות הנ"ל מתבאר שרבי יהודה בהכרח סבור כרב יוסף, ולדברי הרש"ש נמצא שסובר רבי יהודה 

 מקום לקושיית הראשונים!  א"כ מהשאדם משים עצמו רשע ו

מדובר שאומר שבא על    .ארי הריטב"א כתב לתרץ בג' אופנים:  אמנם באמת נראה שאין זה קשה, דאדרבה, ה

  .גגזה"כ דנאמן להכיר את בניו אפי' באופן ששם עצמו רשע.    . בהגרושה בשוגג ולכן לא משים עצמו רשע.  

 
  סי ל"צ כלל לדין פלגינן דיבורא, כיון שאין בעדותו על עצמו שום נפק"מ ולפי תוס' צ"ל דבאופן שמעיד פלוני רבעני לאונ   2

 אין זה נחשב עדות כלל. 
 כך.  ך ניתן לומר סברא זו גם לשיטת רש"י בהמשך הסוגיא שנראה לכאו' לאבהמשך המאמר יתבאר בס"ד אי  3
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ה סובר כרב יוסף א"כ כיצד ניתן  צ"ב טובא, כיון שרבי יהודצמו. ופלגינן דיבורו שמאמינים לו על בניו ולא על ע

 ין יכיר מתבסס על דין פלגינן דיבורא!  לומר שד

ועל כורחנו צ"ל, שאף שמפשטות הגמ' ביבמות שם משמע דרבי יהודה הוא כרב יוסף, מ"מ רבא עצמו יתרץ 

העדות היא על  י, שכיון שעיקר  לרצונ  עצמו ג"כ אליבא דרבי יהודה. וזאת משום שיש לחלק בין פלוני רבעני 

ות בין העדות על פלוני לבין העדות על העד עצמו. משא"כ במקרה של  הפלוני לפיכך יש לחלק ולפלג את העד

יבמות שמעיד העד על בעלה של האישה 'הרגתיו', שעיקר תוכן העדות על ההריגה של הרוצח, ואע"פ שבודאי  

ת היא על עצם הרצח, וע"כ אפשר להבין  , מ"מ תוכן העדוה לשוקתכלית העדות היא בשביל להתיר את האיש

היות גם אליבא דרבי יהודה, שבאופן כזה לא אמרינן פלגינן דיבורא. ואם כן, נמצא שאין שום  שרבא יוכל ל

 אליבא דרבא.  הוכחה נגד הרש"ש מדברי הריטב"א, שכן יתכן שרבי יהודה הוא גם

שע, שכן לפ"ז נמצא שאפי' באופן שהעד  אדם משים עצמו ר יוסף    אמנם נראה שבלא"ה מאד יקשה לומר שלרב

רבע', ועוד עדות ש'אני חללתי שבת', שגם במקרה כזה יפסל לעדות. וא"כ למה הוצרכה הסוגיא    מעיד 'פלוני

 לומר דוקא במקרה שאומר 'פלוני רבעני לרצוני'! 

של רבא  ן לבאר מחלוקתם  ר שניתועוד שמפשטות דברי התוס' ביבמות משמע דלא כהרש"ש, שכן הרש"ש ביא

מו רשע, אכן אין לכך הכרח ובקל היינו יכולים לומר שרב יוסף  ורב יוסף בתרתי בפלגינן ובאם אדם משים עצ

מודה לדין פלגינן, וא"כ למה התוס' ביבמות התקשו כ"כ בסתירת דברי רבי יהודה, הלא יכלו לומר שאף רבי  

   יהודה מודה לדין פלגינן דיבורא. 

 

 צד מיגו בפלגינן בלבד מ ר המח'ביאו 

ם לכך שאין אדם משים עצמו רשע, וכל מחלוקתו עם רבא היא  וע"כ נראה מדברי התוס' שאף רב יוסף מסכי

רק האם פלגינן דיבורא. אמנם שוב צריך ביאור לשון הגמ' בסוגיא שמשמע מפשטות לשונה שלפי רב יוסף  

 אדם ממש משים עצמו רשע. 

 רי הגמ', שהנה בהמשך דברי הגמ' נאמר: דים לכך המשך דבא, ונקאכן נראה לבאר באופן הב

דמפלגינן    ,מאי קא משמע לן  .פלוני בא על אשתי הוא ואחר מצטרפין להורגו אבל לא להורגה  "ואמר רבא:

 : בעי רבא  ...מהו דתימא אדם קרוב אצל עצמו אמרינן אצל אשתו לא אמרינן קא משמע לן  !היינו הך  ?בדיבורא

למא אמרינן אדם  או די  ,ם קרוב אצל עצמו ואין אדם קרוב אצל ממונומי אמרינן אד   ?וורי מהפלוני רבע ש

 ". אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם קרוב אצל ממונו :בתר דבעיא הדר פשטה .קרוב אצל ממונו

ה לומר שכשם שאדם תונחלקו רבותינו הראשונים בהבנת דברי הגמ': רש"י ותוס' פירשו שההו"א של הגמ' הי

רבא שאשתו קרובה לגביו לעניין    , משום כך יש להאמינו במיגו גם לגבי אשתו, וקמ"לדותו כלפי פלוני אמן בענ

פלגינן דיבורא ומחמת כן נהרג רק פלוני ולא אשתו. והמשך הגמ' לפי רש"י, שאדם שמעיד שפלוני רבע שורי,  

 ו נאמן(. דו אינבאופן הזה באמת יהיה נאמן גם לגבי השור )אע"פ שאם מעיד על שורו לב

רינן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ולא  אכן הראשונים מאד תמהו על דברי רש"י, הלא בכל התורה אמ

 להפך שמתוך שנכשיר מקצת נכשיר הכל! 

הראב"ד   פירוש  הראשונים  הביאו  ז( ולפיכך  א,  במכות  והרא"ש  כאן  הר"ן  ממש:  )חידושי  הפוך  הסוגיא  שמהלך   ,

"ט. לה, ועל כן במעיד על שורו שנרבע אזי תיבטל כל העדות מהה בטלה כוה מקצת העיקרון הוא שעדות שבטל

אלא מ"מ כאשר מעיד על עצמו או על אשתו באופן כזה לא בטילה שאר העדות, מכיון שאדם נחשב בעל דבר 

על עצמו וכלל לא יכול להעיד. ולכן כאשר מעיד על פלוני בא על שורי, כשם שבטילה עדותו על השור כך  

 ב(.  )עדות יב,הרמב"ם והראב"ד  וני. ונחלקו בכך ג"כותו על פלילה עדבט
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בב"ב  ובי רש"י, שהנה  דברי  גזה"כ    ( .)קנטאור  האם  לחקור  ויש  מלך,  גזירת  היא  קרוב  שעדות  שעצם מבואר 

, כלומר בעד, או שפסול קרוב הוא לא פסול בעדות אלא פסול  כיון שהיא לא אובייקטיביתהיא בעייתית    העדות

הנ  תחיצוניבצורה  ים לעמוד  ם צריכ שעדי ולא להיות קשורים איכשהו למקרה  אין בעיה  לעדות  וע"כ  ידון, 

בעצם העדות כ"א הבעיה היא בעצמו של העד שהוא לא יכול להעיד על מקרה שהוא קשור אליו. וא"כ אי נימא  

לקבל את    וב א"א דהפסול הוא בעד ולא בעדות, ניתן יותר להבין דברי רש"י: שכאשר עיקר העדות על קר 

ב, באופן זה היה מקום לומר שמכיון שכל הבעיה  העדות, אך באופן שעיקר העדות היא על הבועל ולא על הקרו

היא בקבלת העדות, לפיכך כיון שהנושא הנדון הוא לא על הקרוב אלא על הבועל מחמת כן היה סברא שנימא  

 . 4יבורא מיגו לקבל את כל העדות, וע"ז קמ"ל רבא דאמרינן פלגינן ד

אחת לעדות אחרת; לפי זה יתכן לומר, נמצא לדברי רש"י, שיסוד הדברים הוא שאומרים מיגו מעדות  עכ"פ  

שכוונת רב יוסף שאף שאין אדם משים עצמו רשע, מ"מ כיון שמקבלים את עדותו על פלוני שרבע, כך ג"כ יש  

כבר א"א לפעול ע"פ    סל לעדותהוא נפ לקבל את עדותו על עצמו שהוא נרבע וע"כ הוא נפסל לעדות. ומכיון ש

 עדותו על פלוני.  

רב יוסף מודה לכך שאין ביכולתו של אדם לשים עצמו רשע, אלא שמ"מ כיון שנאמן על  ומעתה נתבאר, שאף  

רשע הוא, שמתוך   -השני כך ג"כ נאמן בעדותו על עצמו, ומה"ט קאמר רב יוסף שבעדות 'פלוני רבעני לרצוני'

רבא אמרינן  שים עצמו רשע, וכיון שכך א"א לקבל את עדותו. אכן לדברי ל עצמו לנאמן עשנאמן על פלוני כך 

)קמא סי' עב  פלגינן דיבורא, ומה"ט לא אומרים מיגו מעדות אחת לעדות אחרת. וכך כתב לבאר הנודע ביהודה  

 . בסתירת היתר שני( 

יה נאמן על עצמו  שאדם יה  א יודהאמנם נמצא לפי דברי הנוב"י, שבאופן שלא אומרים פלגינן דיבורא אף רב

, כיון שלא הוזכר דבר זה בפוסקים שאדם )הובא בפת"ש אבה"ע קטו, לב( י  במיגו. ומכאן השיגו האחרונים ע"ד הנוב"

על דברי הנוב"י, שבשלמא כאשר מעיד פלוני  "י ו, יא( ר)שעיוכל להיפסל לעדות ע"י עצמו. ועוד השיג הגרש"ש  

שלבסוף  ך נאמן על השור, אך כאשר אומר פלוני רבעני לרצוני כיון  הפלוני כמן על  בא על שורי אמרינן מיגו שנא

   לא נוכל לקבל דבריו מחמת שהוא רשע נמצא שאין כאן מיגו כלל!

ו( אכן זקני הערך ש"י   כתב לבאר, שאין כוונת הנוב"י שלפי רב יוסף העד נפסל על פי עדותו, אלא    )חו"מ לח, 

א  על פלוני מחמת כן יהא נאמן ג"כ על עצמו, אלא שאם כן הו  ן בדבריוו שנאמשבעיקרון היה ראוי לומר מיג

רשע וכבר א"א להאמין לשאר דבריו, ומשום כך כבר א"א לקבל שום דבר מדבריו כיון שא"א להאמין לכל 

 דבריו. 

 

 ביאור המח' אם אמרינן ממ"נ 

י' אנו מקבלים את כל עדותו, לרצונ  הנה עד כה נתבאר בס"ד, לדברי רב יוסף כאשר העד מעיד 'פלוני רבעני 

רשע, ולהנוב"י מטעם שאמרינן מיגו שנאמן כלפי פלוני כך נאמן   להתומים והרש"ש מטעם שאדם משים עצמו

כלפי עצמו. ונמצא לפי דבריהם שאין מציאות שישנה עדות שמקבלים רק מקצתה, שכן לפי רב יוסף מקבלים  

 לוני כעדות אחרת. על פ תאת כל העדות, ולפי רבא אנו מתייחסים לעדו

רשע הוא. לדבריו  שלפי רב יוסף א"א להאמין לעד כיון ש  אמנם מדברי היד רמ"ה בסוגיין נראה לא כך, שכתב 

ומשמע מדבריו שאף לפי רב יוסף אין אדם נאמן כלל לשים עצמו רשע, אלא שמ"מ א"א לקבל את עדותו כיון  

 
שייך לומר מיגו, אלא דהו"א אמנם ע' בקוב"ש )ח"ב בחלק המכתבים עמ' קכב( שביאר להפך, שדוקא מצד קורבה לא    4

פסול הוא כגופו ואין זה כקורבה אלא כבעל דבר, ובבעל דבר כל ה  דנימא שכל הפסול לאשתו זהו רק מחמת שאשתו
פלוני כך יוכל להעיד גם על אשתו, וע"ז קמ"ל שאדם ג"כ קרוב בהגדה בבי"ד, וע"כ הו"א דנימא דמיגו שיכול להעיד כלפי  

 אצל אשתו.
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זה חולק   ועל  נפשך לפי דבריו הלא הוא רשע.  וכ"כ כתב לבאר  בא כיר שממה  ון שאומרים פלגינן דיבורא. 

וכן נראה מהמשך דברי היד רמ"ה, ששאל דמה בכך שלדבריו רשע הוא,  ) מות שם אות כו( )על המשנה ביבהגרעק"א 

הלא אם מאמינים לעדותו א"כ מה אכפ"ל בכך שהוא רשע! ותי' היד רמ"ה דמ"מ גזה"כ דהתורה פסלה אותו 

ו  יוסף אדם משים עצמו רשע, א"כ מה מקום לשאלה זו, הלא כיון שעכשי  פי רב לולדברי התומים והרש"ש ש

 . כלל )אמנם לפ"ד הנוב"י יש לדון בכך((הוא נידון כרשע אין יותר לשמוע את דבריו 

אכן לפ"ז יתחדש חידוש עצום, שכן נמצא שעל אף שאין מאמינים לו לעד על מה שמעיד על עצמו, מ"מ אין זו  

כך עדותו הרי רב יוסף ביאר טעמו מחמת שלדבריו של העד 'רשע הוא' ורק משום ות, שדסיבה לפסול את הע

פסולה, אך לא פוסלים עדותו מצד שלא נאמן על עצמו. ומעתה ניתן לומר, שאף רב יוסף מודה לכך שפלגינן  

ן  פלגינ  נאמנות, היינו שניתן לקבל עדות בלא להאמין לכולה אלא רק למקצתה, אלא שנחלק עם רבא האם ג"כ

 כא, א(.  )כך ביאר הקובה"ע דיבורא 

הגרעק"א   דקדק  יסוד  אותו  במשנה,  ואת  חכמים  מדברי  יוסף  רב  שיטת  על  שהקשו  ביבמות,  מהסוגיא  גם 

שלדבריהם אדם שאומר על בעל האישה 'הרגתיו' נאמן להתיר את אשתו, והלא לדברי רב יוסף הוא רשע!  

כיון שנתבאר בפשטות שאף רב יוסף סובר שאין אדם והנה    ותירץ רב יוסף דלעדות אישה אף עד רשע כשר. 

 מצא שאף שאדם לא יכול להעיד על עצמו מ"מ אין זה פוסל את שאר העדות.  משים עצמו רשע, נ

וא"כ נמצא מלשון הגמ' ביבמות ובסוגיין, שרב יוסף בעצם מודה לכך שפלגינן נאמנות, היינו שניתן להאמין  

חלק אחר מן העדות, ורק באופן שלדבריו של העד הוא רשע לא ניתן    א סותר ללחלק מן הדיבור כל עוד הוא  

קבל את העדות מחמת שלדבריו הוא רשע. ולכן בעדות אישה לשיטת רב יוסף גם רשע מה"ת כשר, ולכך ל

כאשר מעיד "הרגתיו" אין חיסרון בעדותו, שאע"פ שאדם לא נאמן כלפי עצמו, מ"מ אין בכך חיסרון לקבל את  

 שלדבריו רשע הוא, מ"מ אין בכך פסול כיון שרשע כשר לעדות אישה.  ו, ואףתכל עדו

, שמבואר שם למסקנת הסוגיא שכאשר עדים  )יח:( אך הקשה הגרעק"א שמעתה צ"ב טובא מהסוגיא בכתובות  

מעידים על חתימת ידיהם בשטר "כתב ידינו הוא, אבל אנוסים היינו מחמת ממון", שמכיון שאין אדם משים  

דברי הגמ' שכאשר אדם ך אינם נאמנים שהיו אנוסים ודיבורם בטל, והשטר מקויים. ומבואר מע לפיכשעצמו ר 

לא יכול להעיד על עצמו אזי דיבורו בטל לגמרי. וצ"ב, הלא נתבאר לעיל שכאשר אדם מעיד דבר על עצמו  

יוסף שלא פלגינן דיבורא,   "מ פלגינן  יון שמכועל אחרים אין בעיה לקבל חלק מן הדברים אפי' לשיטת רב 

א"כ כאשר אומרים אנוסים היינו מחמת ממון,  נאמנות, ורק כאשר לדבריו הוא רשע א"א לקבל את העדות.  

מ"מ הלא אין  ר בתוס' )שם ובסוגיין וכן כתבו שאר הראשונים(,  אע"פ שלא פלגינן דיבורא מכמה טעמים כמבוא

דיין מה בכך, מ"מ שיהיו נאמנים  שעים ער בעיה לקבל את העדות כמבואר ביבמות, ואע"פ שלדבריהם הם  

יכלו לא לקיים את השטר כלל. והמוכרח לכאורה מדברי הגמ' הנ"ל  במיגו הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ש

שכאשר אדם מעיד על עצמו דבריו בטלים לגמרי כיון שאינו יכול להעיד על עצמו, ולכך אין מקבלים כלל את  

 זא"ז, כה"ק הגרעק"א. ותרות סאמירתם שהיו אנוסים. ונמצאו הסוגיות 

שאם כהן אומר אנו לעיל מהריטב"א בתירוצו הראשון( שכתב י יוסף )וכן הב ועוד הקשה הגרעק"א ע"ד הנמוק

עדותו בטילה, דלא אמרינן פלגינן דיבורא )או מחמת דל"א פל"ד   -שבא על אשתו גרושה במזיד ובניו חללין

היו חללין(, וכיון שאין אדם משים עצמו רשע עדותו בניו יובחד גופא, או דזהו תרתי דסתרי שלא יהיה רשע  

יש להקשות, הלא מהגמ' ביבמות נוכחנו לדעת שעדות אדם על עצמו איננה מבטלת את שאר   בטילה. וגם כאן 

העדות, וא"כ למה עדותו על בניו בטילה, הלא אף אם לדבריו הוא רשע מה בכך, הלא נאמנות אדם על בניו היא  

 ות, ועל כן אף רשע כשר לעדות זו, ולמה יש לפוסלו.זה עד ן מדין יכיר ואי

דרכ לפי  כהגרע"א  ובאמת  ביבמות  מהגמ'  להוכיח  אין  דבריהם  שלפי  כיון  ל"ק,  והנוב"י  הרש"ש  התומים  ם 

שעדות על האדם עצמו שאינו נאמן בה איננה פוסלת את כל העדות, כיון שלדבריהם לפי רב יוסף אדם באמת 
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ג"כ על  רש"ש מטעם הודאת בע"ד, ולהנוב"י מטעם מיגו שנאמן על פלוני נאמן  מים ולומשים עצמו רשע )להת

עצמו(. וכיון שכן א"א ללמוד מכך לאופן שאדם לא נאמן על עצמו, כיון שלפי רב יוסף אדם באמת כן נאמן על  

מר וסף לויתנו הוצרך רב  יוכן בסוגי)עצמו, אך באופן שלא נאמן על עצמו ניתן לומר שהעדות כולה בטילה  

תו בטילה מחמת שאינו יכול להעיד על  'רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד', ולא אמרינן שבלא"ה עדו 

עצמו, כיון שבאמת לפי רב יוסף אדם נאמן על עצמו לשים עצמו רשע לשיטת האחרונים הנ"ל כמש"נ, ולכן רק  

 . (מחמת שנעשה רשע עדותו בטילה

שחתמו כשהיו אנוסין מחמת ממון עדותן בטילה, כיון שהסוגיא   העדים  םולכן בסוגיא בכתובות כאשר אומרי

"י,  קליבא דרבא, ולרבא אין אדם משים עצמו רשע, וע"כ העדות כולה בטילה. וכן מובנים היטב דברי הנמוכאן א

שכאשר אומר הכהן שבא על גרושה במזיד, מכיון שאין אדם משים עצמו רשע )כיון שקיי"ל כרבא( ואינו יכול 

עק"א למד שאף לרב יוסף אין  אך לדרכו של הגרע"א א"א לומר כן, כיון שהגר   ל עצמו עדותו בטילה. העיד על

 אדם משים עצמו רשע, א"כ מוכרח מהגמ' ביבמות הנ"ל שעדות האדם על עצמו אינה מבטלת את שאר העדות. 

ק"א שלרב יוסף אין אדם ו הגרענבין כמשיש מקום לומר שאף אם  )חובל ומזיק ה, ז(  אמנם כתב הגרא"ז באבן האזל  

פלגינן נאמנות. שכן ניתן לומר שבעיקרון לא פלגינן נאמנות משים עצמו רשע כלל, מ"מ אין הכרח לדקדק ש

וא"א לקבל רק מקצת של עדות, ומה שמבואר ביבמות שאדם יכול להתיר עגונה כשאומר 'הרגתיו' למרות 

מנות ומאמינים לו על פלוני שנהרג, אלא י"ל  ינן נא"א שפלג שאין אדם משים עצמו רשע, אפ"ל דלא כגרעק

דיבורא כאשר ישנה התחלה של עדות, וכיון שגם רשע כשר לעדות אישה )לשיטת רב   שמודה רב יוסף פלגינן

יוסף(, לפיכך באופן זה מודה רב יוסף שנחלוק את הדיבור לב' עדויות כדי שנוכל לקבל את העדות על פלוני. 

כן בס שאין  כיון  תובות,וגיא בכמה  ואנוסין היינו מחמת ממון,  זה  שא"א    שכאשר העדים אומרים כת"י הוא 

לחלוק עדותם מהטעמים המבוארים בראשונים לפיכך כל אמירתם על עצמם בטילה, וממילא השטר נשאר 

  הוא רשע מקויים. ונמצא לפ"ז שכוונת הגמ' בסוגייתינו, שכאשר העד אומר פלוני רבעני לרצוני, כיון לדבריו  

, ומשו"ה באופן כזה לא חולקים את  שאין כאן התחלה של עדות, שלפי דבריו הרי ג"כ אינו נאמן על פלונינמצא  

 .5העדות וכל העדות בטילה 

 

 סיכום  

בגמ' נחלקו רב יוסף ורבא האם עד שאומר פלוני רבעני לרצוני נאמן כלפי הרובע, מדברי הרמב"ם בפיהמ"ש  

דם משים עצמו רשע, וכ"כ התומים, ונתבאר הדבר מצד הודאת  האם א  א לענייןביבמות משמע שמחלוקתם הי

ג"כ בדין פלגינן  בע"ד. אכ שנחלקו  רשע, וממילא  ן הרש"ש כתב לבאר מחלוקתם גם אם אדם משים עצמו 

דיבורא. אמנם מדברי התוס' ביבמות משמע שהמח' היא רק בעניין אם פלגינן דיבורא, אכן שיטת רב יוסף לפי  

פי רב יוסף הוא מיגו שנאמן כלפי הרובע כך נאמן כלפי עצמו, אך מהיד רמ"ה משמע שלומרים י היא שאהנוב"

אינו נאמן מצד מיגו אלא מצד שממ"נ לדבריו הוא רשע וכך נקט הגרעק"א. וראינו שמדברי הגרעק"א מבואר 

ל דלא פלגינן  "ז שי"אור הגראשגם רב יוסף מודה לכך שפלגינן נאמנות, והק' לפ"ז מהסוגיא בכתובות, והבאנו בי

 וסף שפלגינן דיבורא היכא שיש התחלה של עדות.נאמנות וא"א לקבל עדות אחת לחצאין, אלא דמודה רב י

 
גרושה במזיד לא נאמן על בניו,  "י עדיין צ"ע, דבאופן שאומר שבא על אשתו  קור הגרא"ז לכאו' דברי הנמואמנם גם לביא  5

"י אפ"ל  ק ראה דבנידון דהנמולהכיר את בניו א"כ באופן כזה י"ל דפלגינן דיבורא ונקבל הכל. ונ הלא כיון שאף רשע נאמן 
יו על עצמו שבא על גרושה נמצא שבניו חללין למרות שאנו דאפי' לרבא לא נימא פלגינן דיבורא, כיון דאם לא נקבל דבר

כזה כל דבריו בטלים כיון שאין אדם משים עצמו   א על גרושה והוא כשר, וזה כמובן לא יתכן, וע"כ באופןלא מאמינים שב
 רשע.


