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 פתיחה

הגמ' דנה במקרים שבהם אדם מעיד על פסול לו ועל אדם אחר יחד, האם הוא נאמן להעיד על השני עם עד  

 נוסף. 

הוא לא עשה עבירה, אך  ת שכשאדם העיד שפלוני רבעו לאונסו כולם מודים שהוא נאמן, משום ש' אומר הגמ

שזה היה לרצונו נחלקו האמוראים. שיטת רב יוסף היא שכל העדות פסולה, משום ש"רשע  במקרה שהוא מעיד  

,  1"רשע   ם עצמוהוא, והתורה אמרה: אל תשת רשע עד". אולם רבא אומר: "אדם קרוב אצל עצמו וא"א משי

את הדין    פלגינן דיבורא'. יש שיטות רבות להסביר ואמנם על עצמו אינו נאמן אך על חבירו הוא נאמן, משום ש'

 הזה וכיצד הוא עובד, ונתמקד בע"ה בשיטות העיקריות. 

בהמשך רבא אומר שכשאדם מעיד שפלוני בא על אשתו גם כן פלגינן דיבורא ומאמינים לו רק לגבי האחר.  

האם אדם   -ספק אחר    שהחידוש בדבריו הוא שאדם קרוב אצל אשתו לעניין זה. הוא גם פושט  אומרת  הגמ'

ואומר שאדם אינו קרוב אצל ממונו, ולא אומרים שם פלגינן. ננסה להבין את הספיקות האלו   -קרוב אצל ממונו  

 לפי השיטות השונות. 

 

 המחלוקת הבסיסית

לשניים, לחצי להאמין ולחצי לא להאמין, ויש כמה שיטות  ות אחתמדברי רבא יוצא שאנחנו יכולים לחלק עד

ן מתפצלת לשניים, נובעות מהשאלה מהי עדות וכיצד  ובד. שתי השיטות העיקריות, שכל אחת מה זה ע  כיצד

נעשית החלוקה לפי זה. נביא את מחלוקת תוס' ורשב"א בהסבר הסוגיה בכתובות, ולפי זה נראה כיצד הם 

 . ה שלנומסבירים את הסוגי

דים שאמנם זה כתב ידיהם אך הם היו  מביאה מקרה של שטר שיש עליו עדים והם מעי  )יח:( המשנה בכתובות  

סים )ויוצא שהשטר פסול(, ואומרת שהם נאמנים לפסול את השטר )משום שהפה שאסר הוא הפה שהתיר(. אנו

הם נאמנים, אך מחמת   נפשות  רמי בר חמא מבאר )אליבא דרבא( שדוקא אם הם אומרים אנוסים היינו מחמת

 וא"א משים עצמו רשע(.  ממון אינם נאמנים )משום שאדם קרוב אצל עצמו

 
אפשרות להעיד  ת כה: ד"ה ואין אדם, מחלק בין הלשון "אין אדם משים עצמו רשע" שמשמעותה היא שאין לו  תוס' ביבמו  1

ין  בין הלשון "לא עביד איניש דמשוי נפשיה רשיעא" )קידושעל עצמו וממילא אנחנו לא יכולים להאמין לו שהוא רשע, ל
 וכמובן שאם הוא אמר נאמין לו, ועיי"ש. נ.( שהכוונה היא שבד"כ אנשים לא אומרים על עצמם דברים רעים, 
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לים, מדוע לא עושים פלגינן דיבורא כשהם אומרים מחמת ממון, ואומרים שהם נאמנים לומר שוא  2הראשונים 

ה מהם מרכזיים,  , שלושאנוסים היינו אך לא נאמנים לומר מחמת ממון? נאמרו בראשונים חמישה תירוצים לכך

 .3ושניים מהם נביא כעת 

 

 נתונים -שיטת תוס' 

 מתרץ:  )ד"ה ואין אדם( אצלנו  תוס'

  גופא,   בחד  דיבורא  פלגינן  דלא(  ושם:  קלד  דף  ב"ב )  נוחלין  ביש  דאמר  כמאן  אתיא  דכתובות  דההיא  ...ונראה"

  להבא,   ומהימן  לשעבר  מןמהי  לאד   לומר  גופא  בחד  דיבורא  פלגינן  דלא  אשתי  את  גירשתי  כמו  גופא  בחד'  פי

  ממון   מחמת  שהוא ניהמניה  אנוס  שהוא  ליה  מהימנת  דאי  כן  מעיד  הוא  עצמו   שעל  ממון  מחמת  היינו אנוסין  וכן

  שרבעו   לומר  דיבורא  פלגינן   אלא  לרצונו  דקאמר  במאי  מהימן   דלא  לפרש  אין  לרצונו   רבעו  פלוני  וכן   נאנס,

  לומר   פלגינן  אלא  מהימן,  לא  ובמקצת  גופא  אהאי  מהימן  צתובמק  אגופ בחד  דיבורא  פלגינן  הוה  כ"דא לאונסו,

 ".שרבעו... לא  אבל שרבע

יכול לגרש אותה תוס'   שהיה  "גירשתי את אשתי" במיגו  נאמן לטעון  שאדם  מביא את הגמ' בב"ב שאומרת 

אינו נאמן, האם פנחלקו  האמוראים  .  עכשיו שהרי על אתמול  גירשתי אתמול,  יהיה הדין כשטוען  לגינן  מה 

לא הגיונית  שבמקרה כזה שהחלוקה  דיבורא בחד גופא לומר שאינו נאמן על העבר אך נאמן על העתיד, או  

במציאות )שכן אין טענה שהוא גירש עכשיו( לא פלגינן. תוס' אומר שהסוגיה בכתובות סוברת כמ"ד שלא  

רי אין משמעות לכך שהם  ון, שהפלגינן בחד גופא, ולכן א"א לטעון שאנוסים היו בלי לומר שזה היה מחמת ממ

 היו אנוסים בלי סיבה. 

רא שאצלנו באותו אופן. אנחנו לא אומרים שהוא נרבע אך שלא  פרש את הפלגינן דיבולפי זה תוס' נזקק ל

לרצונו, שכן אין משמעות לכך, אלא אנחנו אומרים שהוא נאמן לומר שהאדם רבע, אך הוא לא נאמן לומר 

 שהוא נרבע.  

שלאחד אנחנו   אומר שהראב"ד גם כן מפרש את פלגינן דיבורא באופן של שני נתונים  כתובותהשיטה ישנה ב

 ם ולאחד לא. מאמיני

 

 מילים  -שיטת הרשב"א 

מסביר את הסוגיה בכתובות באופן אחר: אם נמחק את המילים "מחמת ממון" לא נוכל   )בכתובות שם( הרשב"א  

 בדבר נדיר. תולים  לפרש שזה היה מחמת נפשות, כיוון שזה נדיר ולא 

הרשב"א  רבעני   4בשו"ת  פלוני  לעניין  שיטתו  את  מבאר  באו  הוא  ואומר  פירש  לרצוני,  שהוא  למה  דומה  פן 

רק   שנשארות  ויוצא  אותה,  לומר  נאמן  לא  שהוא  משום  "לרצוני",  המילה  את  שמוחקים  בכתובות,  בסוגיה 

 א יהיה רשע. הוא ל המילים "פלוני רבעני" שאפשר לפרש אותן באופן שרבעו לאונסו, וכך

ם שהוא אמר ולא באופן של  ופן של חילוק המילימכך אנו רואים שהרשב"א מפרש את ה'פלגינן דיבורא' בא

 חילוק נתונים. 

 

 

 
 עי' בשיטמ"ק שם שמביא את הראשונים. 2
נחקרה עדותן, וא"א לפסול את   ץ השלישי הוא שקיום שטרות מדרבנן, אך מדאו' כבר כשיש חתימות על השטרהתירו  3

 ורא )תוס' אצלנו בסופו, תוס' בכתובות )ד"ה וא"א(, ועוד(.השטר על סמך פלגינן דיב
 ובאו ברמב"ן בכתובות.ירוצים הנוספים נמצאים: א. בסוף התוס' בכתובות )תירוצו הרביעי(. ב. חכמי הצרפתים, השני הת

 ה למאירי.חלק א' סי' אלף רלז. יש אומרים שהתשובה נכתב 4
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 נפק"מ 

הרשב"א אומר שאם אדם יאמר "רבעתי את פלוני" או "זניתי עם אשתך" כל העדות תפסל, משום שאם נמחק  

ם שנשארו, ואת המילה רבעתי אי אפשר לפרש לאונסו כי  למילי  את המילה "רבעתי" לא תהיה שום משמעות

כך כל העדות נפסלת. הוא אומר שמשום כך הגמ' נקטה דוגמאות שבהן    תמיד לרצונו, ומשום מי שרובע זה  

 המעיד הוא דוקא הנרבע, כי אם הוא היה הרובע לא אומרים פלגינן. 

ש שני נתונים: הנרבע והרובע, ואפשר לקבל  כאן י אך תוס' יאמר שגם במקרה הזה הוא יהיה נאמן, משום שגם

 לקבל את העדות לגבי הרובע. ן שפלוני נרבע ולא את העדות שלו לגבי הנתו

 

 יסוד המחלוקת 

כנתונים   לעדות  מתייחס  שהתוס'  רואים  אנו  העדות.  מהי  ההבנה  ע"פ  להסביר  אפשר  המחלוקת  יסוד  את 

חלוקה היא בין הסיפור על הרובע לבין  ומר שהשאפשר להשתמש בהם ואפשר לא לקבלם, משום שהוא א

ם עצמן של העד, ואומר שאנחנו ממש חותכים את המילים,  נותן חשיבות למילי  הסיפור על הנרבע. אך הרשב"א 

יוצא שיסוד המחלוקת הוא האם עדות זה  וכנראה הוא סובר שהעדות נעשית ע"י הדיבור שמחיל מציאות. 

 . מציאותהעברת מידע או אמירת דיבור שמחיל 

"פלו שאדם אמר  שיטתו מהמקרה שבהמשך לגבי שורו,  ורוצתוס' מוכיח את  רבע שורי",  שם  ני  ים לעשות 

פלגינן. שם לא יעזור לנו לפרש זאת לאונסו של שורו, שכן גם באונס שור נהרג, אלא מוכרחים להסביר שהוא  

 נאמן לגבי הרביעה ולא נאמן ששורו היה הנרבע.  

במילים    אנחנו מסבירים את העדות ואת הפלגינן כמו תוס', שהחיתוך לא נעשה  רק אם  אולם הוכחה זו נכונה

בנתוני את  אלא  שחותכים  להסביר  יוכל  שחותכים,  מה  וזה  הדיבור,  היא  העדות  שלשיטתו  הרשב"א  אך  ם, 

הרשב"א   כנראה שלפי  פלוני"  ע"י  נרבע  "שורי  יאמר  הוא  אם  ואכן  רבע".  "פלוני  רק  ונשאר  "שורי"  המילה 

 פסל. עדות תה

 

 נתונים  -עדות 

מנתונ בנויה  שהעדות  שסוברת  בשיטה  נעסוק  שם  כעת  שגם  ונראה  הפלגינן,  ים,  עובד  כיצד  מחלוקת  יש 

שנובעת מהמקור לפסול של אדם להעיד על עצמו. לפי רש"י זה פסול קרוב, ולפי הראב"ד זה פסול של בעל  

 דבר.

 

 שיטת רש"י 

 :)ד"ה רבא אמר( רש"י על דברי רבא מפרש 

 ".כלומר על עדות עצמו אינו נעשה רשע שהרי תורה פסלה קרוב לעדות......"

 מכאן אנו רואים שהוא הבין את הפסול של האדם לעצמו כקרוב כמו שאר הקרובים.  

מוצאת מקור לכל הקרובים, אך היא לא מפרשת מה המקור לאדם עצמו. דרך ראשונה שאפשר    כח.( -)כז:הגמ'  

 . 5בים לומר שזה ק"ו משאר הקרו

 
תר ממאה עדים, אך אולי זה לא דומה משום שזה לא בדיוק עדות אלא אפשר לפרוך מממון, שאדם נאמן על עצמו יו  5

במח' הקצות והמהריב"ל   סתלקות מהדיון, או כמין שויא אנפשיה. ועל דרך הפלפול אפשר לומר שרבא ורב יוסף נחלקוה
 )קצות לד, ד(, אך ברור שזה לא הפשט.
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אומרת שאסור להעיד    )כח:( רוב: הגמ'  ק, שפסול קרוב אצל עצמו הוא עצם גזירת הכתוב ב 6דרך נוספת ששמעתי 

לאשה כבר מהאירוסין, ואף ששאר החיובים הם מהנישואין זה משום שהם חלים רק כשהיא 'שארו', אך כאן  

רואים שהגמ' הבינה שהגדר   אן אנוהפסול הוא משום איקרובי דעתא, ודעתה קרובה אליו כבר מהאירוסין. מכ

הוא  לעדות  שפסולים  התורה  של  החידוש  אליו   של  קרובה  שדעתו  למישהו  להעיד  יכול  לא  אלא  7שאדם   ,

העדות צריכה להיות חיצונית לפסק. מכאן ברור שהתורה התכוונה לאסור גם את עצמו, שאין לך יותר איקרובי  

 . 8דעתא ממנו 

 גינן: בהמשך רש"י מסביר כיצד עובד הפל

 לגבי דידיה לפסול לעדות".   ה"... דפלגינן דיבורא ומהימנינן ליה לגבי חבריה ולא מהימנינן לי

כלומר, קבלת העדות נעשית ע"י האמנה. האמירה שלו מוסרת לנו כמה נתונים, ואנחנו מקבלים רק את הנתונים  

 שהתורה התירה לנו לסמוך על הנאמנות שלהם. 

 

 שיטת הראב"ד 

 ב אצל עצמו מדין 'בעל דבר', כפי שנבאר להלן. דם קרוהראב"ד סובר שא

. הגמ' שואלת איך עדות יכולה להיות כשירה, הרי ההורג )לדוגמא( יכוון )ו.(הגמ' במכות  המקור לדין זה הוא  

להעיד והרי הוא פסול, וכך כל העדות תפסל, שכן הוקשו שלושה לשניים לעניין זה שאם אחד מהם קרוב או 

 וכיצד אפשר להורגו? הגמ' עונה:פסלת, פסול כל העדות נ 

 במקיימי דבר הכתוב מדבר".  -ום דבר" דרבא אמר ליה: "יק   "כי אתא לקמיה

מסביר את הגמ' שבעל הדין אינו נחשב עד כלל, משום שהעדים מוכרחים להיות מקיימי דבר בלבד,   9הראב"ד

 ולא בעלי הדבר, ומשום כך עדותו לא פוסלת.  

'בעל    -ך היא עדות פסולה(  פסול חמור יותר מקרוב )שעדותו נחשבת עדות א  ב"ד ישמכך יוצא, שלשיטת הרא

דבר', שעדותו לא נחשבת עדות. על פי זה הוא מסביר את דין 'פלגינן דיבורא', שכשאדם מעיד על עצמו ועל 

 חבירו במשפט אחד אין פה בכלל עדות פסולה משום שכל העדות שיש כאן היא על חבירו. 

ב' היא מתכוונת הגמ' אומרת כאן 'קרומשך הגמ' מובן על פי הראב"ד. הם מסבירים שכשרים שההראשונים אומ

לבעל דבר, כמו במשפט "אדם קרוב אצל עצמו", שהסברנו שזה ברור שהוא קרוב והחידוש של רבא זה שהוא 

ואז כל קרוב,  גם בעל דבר ולכן אנחנו יכולים לעשות פלגינן דיבורא. כך הספק לגבי אשתו הוא האם היא רק  

אשתו כגופו היא גם נחשבת בעל דבר, כאילו  את השני, או משום ש  העדות תהיה פסולה ולא יוכלו להרוג גם

 הוא מעיד על עצמו, וזה לא נחשב עדות, ואז נוכל לעשות פלגינן. 

רבא  כמו כן הספק בשורו הוא האם אדם נחשב בעל דבר אצל ממונו, או שהוא רק קרוב ואז כל העדות נפסלת, ו 

 לא את הרובע. שט שהוא לא בעל דבר ולא הורגים לא את השור ופו

 

 נפק"מ 

מדברי רש"י יוצא שאין הבדל בין עדות של אדם על עצמו לעל קרובו, וא"כ אומרים פלגינן דיבורא גם על  

ד  סובר כמו רש"י, ורואים זאת מכך שהוא מביא מקרה שבו אדם מעי  )ד"ה ואין אדם( '  עדות על קרובים. גם תוס

 
 של עריות שלא עושים ק"ו בקרובים.  בלת את הק"ו משום שהראשונים אומרים לגבי פסולי קורבהשלא מק 6
דודתו פסול לו ואילו חבירו אינו  -אם הם לא מכירים אחד את השני, שהרי בעלה של בת  הכוונה באופן מוחשי, ואפילו  7

 ל לו.פסו
 חולק על רבא.לפי שיטה זו ניתן לומר שרב יוסף חולק על סברא זו, ולכן הוא  8
 רות אחרים )שנביא אי"ה להלן( גם כן אפשר לראות את שיטתו.הובא בראשונים כאן ובמכות )ז.(. ממקו 9
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 . 10חותו, ואעפ"כ אומר שאומרים שם פלגינן על א

פלוני ביחד עם קרוב אחר, שאינו בעל דבר, לא ניתן לקבלה, משום שהיא נחשבת  אך לפי הראב"ד עדות על  

 עדות, ועדות שנפסלה מקצתה נפסלה כולה.

נפשט  נפק"מ נוספת שיוצאת מכאן היא שבשונה מהראב"ד שהסביר שכשאדם אינו קרוב אצל ממונו )שכך  

 ובע ולא את השור. ספק( בטלה כל העדות, ולא הורגים לא את הר ה

ש"י מסביר את הסוגיה באופן אחר, כמו שנבאר בהמשך, ועל פי שיטתו הספק בגמ' הוא האם הורגים גם אך ר 

את השור וגם את הרובע או שהשור קרוב וא"א להורגו אלא רק את הרובע. לפי זה המסקנה תהיה שהורגים  

   את שניהם. 

 :ב(   )עדות יב,והראב"ד  לראות זאת במחלוקת הרמב"ם )שסובר כרש"י(  ניתן 

, פלוני רבע את שורי הוא  בזה כיוצא כל וכן  להרגה לא  אבל להרגו מצטרפין ואחר הוא אשתי על  בא "...פלוני

 ואחר מצטרפין להורגו שאין אדם קרוב אצל ממונו. 

הראב"ד אדם  :השגת  שאין  עד  וכו'  בזה  כיוצא  כל  יש  קרוב    וכן  הטובים  המפרשים  מן  א"א  ממונו.  אצל 

דלא פלגינן דיבורא וגם   ,הרובע אינו נהרג לפי שהעדות נגעה על שורו 11שגם  שמפרשים פלוני רבע את שורי

בטלה    וכשם שאינו נאמן על שורו כך אינו נאמן על הרובע דעדות שבטלה מקצתה  ,על שורו נתכוון להעיד

 . "כולה

 

 בין רש"י לראב"ד 

לאחד לא, אך הראב"ד רואה  ינו שרש"י מתייחס לפלגינן בתור שני נתונים, שלאחד אנו מאמינים ושיו ראעד עכ

בנוגע לפירוש  רש"י לראב"ד  בין  לנו כעת לברר את ההבדלים  נשאר  נתון אחד.  רק  לנו כאן  יש  זאת כאילו 

ראב"ד: א. מה ת של הא, ובכך להבין מה רש"י יענה על השאלוהסוגיות שיוצאות מהמחלוקת בפלגינן דיבור 

שך הסוגיה. ג. מתי אומרים עדות שבטלה מקצתה רש"י עושה עם הגמ' במכות. ב. כיצד הוא יסביר את המ

 בטלה כולה. ד. מה רש"י יענה על קושיה נוספת שיש עליו מהירושלמי, כמו שנביא להלן. 

 

 א. בעל דבר

עדות, משום שזה לא נחשב עדות. ל את ההראב"ד הוא הגמ' במכות, שהבעל דבר לא פוסהמקור שעליו מתבסס  

 היא לא שזה לא נחשב עדות, אלא הוא כותב:  רש"י שם מפרש שהסיבה שהוא לא פוסל

 "יקום דבר כתיב בהאי קרא שעשאן לכולם כשניים, דהיינו העדים, אבל לא בעושי הדבר". 

קצתה נפסלה כולה פסלה מ שב עדות, אך הגזירת הכתוב לעניין עדות שנכלומר, אמנם העדות שלו יכולה להיח

 לא קיימת בעושי הדבר.  

 לל פסול של בעל דבר וכל הפסול של אדם על עצמו הוא משום קרוב. יוצא מכאן שלרש"י אין בכ

 

 ב. המיגו 

נים. אך לפי  לפי הראב"ד אפשר להבין את המשך הגמ', לגבי הספיקות של אשתו ושורו, כמו שהסבירו הראשו

א, מעיד עליהם בלבד לא מאמינים לו, למה לא להגיד כאן פלגינן דיבור   כשהוא  רש"י קשה יותר להבין, הרי אם 

 
 בהסבר של הנודע ביהודה שהובא בהמשך.  ועי' 10
קשה מה הוא סובר. אך אפשר להסביר בשני אופנים: א. הראב"ד    משמש מלשונו שלפי הרמב"ם לא נהרג השור, וא"כ  11

אב"ד הבין את הגמ' כך שהספק הוא האם הרובע נהרג הרובע אינו נהרג. ב. הר  גםהתכוון שלא רק שהשור אינו נהרג אלא  
 א פסק כמו ההו"א אם אין אדם קרוב אצל ממונו. אינו נהרג(, והוא תמה על הרמב"ם מדוע הו)אך השור ברור ש
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מה ההבדל בין העדות של האדם על עצמו שאז אומרים פלגינן, לבין העדות שלו על אשתו ושורו ששם יש  

 ספק? 

 משום כך רש"י מסביר שיש כאן דין מיוחד של מיגו: 

והואיל ומהימן אההוא דיבורא למיקטליה לחבריה  בורא,  שתו לא אמרינן אדם קרוב לעניין פלגינן די"אצל א

 ..".ליקטלוה נמי לדידה.

רואים מכאן שגם לפי רש"י יש סוג נוסף של קרוב, שאמנם באופן ישיר אי אפשר להעיד עליו, אך אפשר להורגו 

 ע"י מיגו. כך גם תוס' מסביר את הספק. 

לגינן ויהרגו רק את הרובע, ואם לא,  נעשה פשורו רש"י מסביר שאם אדם קרוב אצל ממונו  גם את הספק ב 

 יהרגו את שניהם )ע"י המיגו(: 

"מי אמרינן אדם קרוב אצל ממונו, ופלגינן דיבורא להימוניה אחבריה ולא אשור, או דילמא לא אמרינן לעניין  

ב  ל אצל עצמו: הדר פשטה. לא אמרינן אדם קרו פלגי דיבורא אדם קרוב אצל ממונו אע"פ דפלגינן ליה לעי 

 שורו והשור יסקל...".אצל 

ם האם עושים אותו באשתו ובשורו, ואילו בעצמו אין ספק שלא  ננסה להבין מהו המיגו, ומדוע אנחנו מסתפקי

זאת   ולעומת  כן צריך להבין מדוע באשתו למסקנה לא עושים מיגו, אלא פלגינן דיבורא,  עושים מיגו. כמו 

 בשורו פשטנו שעושים, ושניהם נהרגים.

, 12היה נאמן גם על אשתון את המיגו בצורה של נאמנות, שמתוך שהוא נמצא אמין על חלק הוא יר להביאי אפש

מכמה סיבות: א. מכך שהוא העיד על השני אין הוכחה שהוא אמין ולא משקר )אלא פשוט יש לו נאמנות להעיד  

לו על אשתו זה לא   אמינים. ב. זה שאנחנו לא מ13הוכחה לכך שהוא לא משקר על כך(, בניגוד למיגו רגיל שיש 

לחובה, אלא זו גזה"כ שאיננו יכולים להאמין לו, וא"כ    בגלל שאנחנו חוששים שהוא משקר, שהרי הוא מעיד

 לא יעזור לנו מיגו של נאמנות. 

כלומר, פלגינן דיבורא אפשר    לכן צריך לומר שזו לא נאמנות, אלא מתוך שנתקיימה מקצתה נתקיימה כולה. 

י אפשר  ב )וכפי שנסביר בהמשך את ההבדל בין הרמות של הקורבה(, ובמקרה שא מש קרולעשות רק כשאדם מ

שצריך    עדות שלימה לעשות פלגינן דיבורא כי הוא לא כל כך קרוב, אנחנו לא יכולים לחתוך את העדות, והיא  

 ים על חצי מהעדות גם החצי הראשון מתקבל. שיהיה לכולה דין אחד, ומשום שיש שני עדים כשר 

הרי מצינו כלל בדיוק  קשים על כך, כיצד ייתכן שמשום שחלק מהעדות כשרה נכשיר את כולה,  ונים מ הראש

שראינו לעיל   נתקיימה כולה. כפי  שנתקיימה מקצתה  ולא עדות  שבטלה מקצתה בטלה כולה,  הפוך: עדות 

צטרך  ה זו נושים פלגינן בפסול קורבה. בשביל לענות על שאלבכלל זה השתמשו הראשונים כדי לומר שלא ע

 בהמשך.  לברר את שיטת רש"י בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ונעשה זאת

 כעת ננסה להבין מדוע עושים את המיגו דוקא במקומות מסוימים. 

יגו דווקא אצל אשתו ולא  מסביר למה שייך לומר מ  ( , באמצע סתירת ההיתר השני)אהע"ז מהדו"ק סי' ע"ב   הנודע ביהודה

ם מעיד  שהטעם של פלגינן הוא שכשאד  )יח: בשם שיטה ישנה( השיטמ"ק בכתובות  א בשם  אצלו. הוא מקדים ומבי

עליו ועל חבירו הוא לא מתכוון להעיד על עצמו, ומשום כך אנחנו מקבלים את עדותו רק על חבירו. בעצם  

, שאז יוצאים לנו שני סוגים של קרובים: קרוב שהוא מתכוון להעיד עליו אך איננו יכולים לקבל את עדותו

 . 14צמו(, ואז פלגינן דיבורא אינו מתכוון להעיד עליו )ע אפשר להורגו ע"י מיגו, וקרוב שהוא אף

 
אמנם על פי ההבנה הזו מובן למה פשוט לנו שבאדם עצמו לא עושים מיגו, משום שאנחנו לא רוצים להשתמש במיגו    12

את המיגו הרסנו את כל העדות. משום  על עצמו, כי אם כן הוא יהיה פסול לעדות, ויוצא שעל ידי שעשינו   ולהאמין לו גם
 א לעשות את המיגו.  ו מוכרחים להאמין לו רק על החלק של חברו, ולכך אנ

 על השוואה זו עי' בשיטמ"ק בכתובות יח: בשם הרא"ה ד"ה ואל תשיבני.  13
גם    14 ה ישנה' את הספיקות בגמ' על פי שיטת הראב"ד, מכמה סיבות. קודם כל, ה'שיטההסבר הזה יכול להסביר טוב 
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ע"פ זה הוא מסביר אצלנו שהיה פשוט לגמ' שפלגינן דיבורא כשהאדם מעיד על עצמו, כי הוא לא מתכוון 

יד על אשתו,  צה להעלהעיד על עצמו, משום שהוא לא רוצה שיהרגו אותו. אך הגמ' הסתפקה האם הוא רו

רא גם כאן. גם בשורו היה ספק דומה, האם האדם מתכוון גם לעניין זה, ופלגינן דיבו  והכריע רבא שאשתו כגופו

 . 15להעיד על ממונו, ורבא פשט שהוא מתכוון, ולכן שניהם נהרגים 

ך הגיוני  "י(, אכעת פשוט יותר לומר שאמנם לעניין עדות ישירה הוא פסול להעיד על ממונו )כפי שמזכיר רש

 .17  16מיגו בממונו, וכך נוכל להורגו ע"י לומר שאדם ירצה לעשות דין 

  

 ג. עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה

ראינו שהראב"ד סובר שכשאדם מעיד על קרובו )שהוא לא בעל דבר( ועל מישהו אחר, והחלק שעל קרובו 

 השני נאמן על קרובו. וג את נפסל, גם החצי השני נפסל, אך רש"י אומר להפך: מתוך שנאמן להר 

טלה מקצתה בטלה כולה: לפי רש"י כשיש שני עדים על  שהם חולקים באיזה מקרה עדות שב  צריך להסביר 

נתון מסוים זה נחשב עדות אחת, ואם חלק ממנה נופל כל העדות נופלת, משום שלא יכול להיות חצי עד על  

ת נפסלת. דת בפני עצמה, ואין בעיה בכך שאחות עומדבר אחד. אך כשיש שתי עדוית על נתונים שונים, כל עד

 הסיפור הוא אותו סיפור ומקצתו בטל, לא נוכל לקבל את הצד השני.  אך לפי הראב"ד כל עוד 

אפשר לומר שיסוד המחלוקת הוא בסיבת הפסול. לפי הראב"ד ברגע שחלק מהעדות נפסלה כבר א"א להאמין  

ינה, ובין אם הוא נתון  ד אחר, שאז העדות על המקרה לא אמ הוא ע לה, ולכן גם החצי השני לא מתקבל, בין אם 

, ולכן  18ר העד, שאז הנאמנות של העד נפסלה. אך רש"י סובר שזה משום שלא ניתן לקבל חצי עדותנוסף שאמ

הפסול קיים רק כשמקצת מהעדים נפסלו, אך כשיש שתי עדויות של עד אחד, ועל אחת מהן יש שני עדים אין  

 ה. בל אותלנו בעיה לק

ים על נתון מסוים העדות התקבלה, וממילא  ת המיגו שרש"י עושה. כשיש שני עדכך גם ניתן להבין יותר טוב א

 אני יכול לעשות מיגו ולהכשיר עדות אחרת שהעידו יחד עם אותה עדות.

 

 ד. פלגינן נאמנות 

ם מעיד על קרובו רה שאד, שמשווה את המק)א, א( הראשונים מוכיחים את שיטת הראב"ד מהירושלמי בגיטין  

יוחנן אומר שם שבמקרה שאדם נתן את ממונו לשני    עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. רביועל אדם אחר, ל

מהמשנה   לו  מסייע  ורבי אלעזר  העדות,  כל  בטלה  מהם,  לאחד  קרובים  המתנה  שטר  והעדים על  אדם,  בני 

רואים שכשאדם מעיד על ק על אדם אחר אומרים עדות רובו ושעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה. מכאן 

 ן דיבורא )כמו שאמר רש"י(. קצתה בטלה כולה ולא אומרים פלגינ שבטלה מ 

 
בשיטתו של הראב"ד מסביר כך את ובר כמו הראב"ד )עיי"ש(. גם היד רמ"ה שהולך  בכתובות, שמביא את ההסבר הזה, ס

ל שורו נתכוון הסוגיה, ואף מהראב"ד עצמו משמע כך משום שהוא אומר בהשגתו על הרמב"ם )שהובאה לעיל(: "וגם ע
 להעיד". 

, משום שכשאדם מספר סיפור שאדם הוא הבעל דבר אין עדותו נחשבת עדותגם בסברא ניתן להבין כך: על פי הראב"ד, כ
הוא לא מתכוון להעיד על עצמו, ולכן זו לא נחשבת עדות כלל. אך באשתו ובשורו יש להסתפק האם  על עצמו ועל חבירו

 הוא בעל דבר.  
יכול להסתדר רק לפי רש"י, משום שבשאר הקרובים גם כן יהיה הדין שהורגים את שניהם, וא"כ הסבר זה  לפי זה יוצא    15

דם מעיד על אחותו עושים פלגינן, וא"כ נצטרך להסביר אחרת.  ' )שהבאנו לעיל בנפק"מ בין רש"י לראב"ד( כשאשלפי תוס
 רובים, אולם זה קצת דחוק. אולם אפשר לומר שמה שאמרנו עדיין נכון, ואשתו זה דוגמא לשאר הק

 עצמו. ק משום שהוא סובר שאדם מתכוון להעיד על ע"פ זה אפשר גם להסביר שרב יוסף חול 16
כתב ששלח לו אחיו, ששם הוא רוצה לומר שגם לרש"י יש פסול של בעל דבר, לאפשרות נוספת עי' בקובץ שיעורים במ  17

בר )בדיוק הפוך מהראב"ד(. אך קשה לומר כך משום שיוצא  והספק הוא האם אשתו גם נחשבת קרובה שלו או רק בעל ד
 סותר את המשנה בכז:.שלא קשור אליו בקשר דם אינו קרוב וזה שבהו"א מי  

 ר' עקיבא.עי' ברש"י מכות ה: ד"ה  18
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 אפשר לתרץ את שיטת רש"י במספר דרכים:

מביא שאפשר לומר שרבא סובר כמו ריש לקיש בירושלמי שחולק על רבי יוחנן    )כלל ס סי' א( הרא"ש בתשובה  

 "י יסביר את הסוגיה. מר שרשולא משווה בין הסוגיות. כך אפשר לו

לק מהאחרונים מגדירים את המקרה שבירושלמי כ"פלגינן  פת, היא שיש חילוק בין המקרים. חאפשרות נוס

 נאמנות", כלומר דיבור אחד שמעיד על שני דברים, ואת זה אי אפשר לחלוק.

 

 מילים -עדות 

נעשית  השיטות שסוברות שעדות  אה את  עד עכשיו ראינו את השיטות שמתייחסות לעדות כנתונים, ועכשיו נר 

רשע, ומשתמשים רק  ע"י דיבור. כשאדם מעיד על עצמו, אנח נו מוחקים את המילים שמהם משמע שהוא 

 במילים האחרות. כאן נחלקים הרשב"א והמאירי באופן עשיית החלוקה והשימוש במילים. 

 

 שיטת הרשב"א 

לר  רבעני  שבפלוני  הרשב"א אומר  בהתחלה,  שהזכרנו  מכפי  את המילה  צוני  את  וחקים  ומפרשים  "לרצוני" 

 ה היה לאונסו. המילים "פלוני רבעני" כך שז

, ששם יש דעה שא"א לעשות פלגינן בחצי  )ב"ב קלד:( את האופן הזה של החלוקה השווה תוס' לפלגינן בחד גופא  

ולם שם  ימה, אדבר. אולם לפי הרשב"א זה לא דומה משום שכאן החלוקה נעשית במילים, וחותכים מילה של

ר השני. דווקא הרשב"א לא יוכל להסביר כמו לים מאמינים לדבר אחד שנובע מהן ולא מאמינים לדבבאותן מי

 תוס', משום שאין דרך לחלק את המילים בצורה שנוכל לפרש שהוא רבע מישהו אחר. 

 בדרך זו הרשב"א מסביר מקומות אחרים בש"ס שעושים בהם פלגינן דיבורא: 

את המילה לדידי    לדידי אוזפי בריביתא" )לי הלוה בריבית(, ומוחקיםמרת שאדם העיד "גמ' אוא. בדף כה. ה

יגיע לאותה תוצאה אך בדרך אחרת   הוא נאמן על כך   -ונשארת העדות שהוא הלוה בריבית. כאן גם תוס' 

 שהמלוה הלוה, אך לא שהוא היה הלוה.

שתו כשרה להינשא. כאן משתמש  לו שפלוני מת ואנאמין  נאמר שאדם נאמן לומר "הרגתיו" וכך    )כה.( ב. ביבמות  

שים את דבריו שזה היה בשוגג או באונס, והוא אומר שאף אם הוא אמר "לרצוני"  הרשב"א בכך שאנו מפר 

מוחקים זאת ותולים שזה היה בשוגג או באונס. כאן זה קצת דחוק משום שפשט המילים "הרגתיו" זה לרצונו 

בכתובות לא תולה באנוסים מחמת נפשות משום שזה    שאמרנו שהרשב"א  ט )ואףואעפ"כ מפרשים בניגוד לפש

קרה רחוק, צריך לומר שיש הבדל בין מקרה רחוק לבין משהו שלא נשמע מהפשט, שזה נתון בידינו לפרש  מ

 כדי לקיים את העדות בצורה שהוא לא שם את עצמו רשע(. 

 

 שיטת המאירי 

את המילה "לרצוני" וממילא אי אפשר להורגו, אלא רק חותכים    דיבורולא מפרשים את    )בסוגייתנו( לפי המאירי  

ול להיות שזה היה לאונסו. כך גם הוא מפרש את שאר המקומות, והוא מתבסס על עיקרון שלפעמים הגמ' כי יכ

 לא כותבת את כל המילים של העדות, אלא רק בקיצור:

הו בריבית  "מלוה  הייתה  העדות  שבאמת  הוא אומר  בריבית  דלדיא.  בריביתא  אוזיף  יכולים  די  אנו  וכך  א", 

 עצמו.   למחוק את המילים שהוא אמר על 

ב. בהרגתיו הוא אומר שהעדות הייתה "מת פלוני כי אני הרגתיו" וכך יכולים לקבל את המלים "מת פלוני". כך  

 הוא מרויח את הדוחק שיש ברשב"א, משום שלא צריך לפרש אלא רק למחוק.
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 יסוד המחלוקת 

ני, ובשביל זה מנסים  ביניהם הוא האם אנחנו מנסים לקבל את העדות על הששיסוד המחלוקת    להסביר אפשר  

אפשר   אי  ואם  לקבל,  שא"א  המילים  את  מורידים  פשוט  או  תתקבל,  שהעדות  בצורה  המילים  את  לפרש 

קבל  להשתמש בשאר העדות נופלת. לפי הרשב"א אנחנו מנסים לסדר את המילים ולפרש אותם כדי שנוכל ל 

 ולים לקבל. המאירי אנחנו רק מורידים את המילים שאנחנו לא יכהעדות, אך לפי  את

נפק"מ ביניהם תהיה לדוגמא אם הוא אמר רק "הרגתיו". לפי הרשב"א נפרש שזה היה באונס או בשוגג )כמו 

 שאומרת הגמ' לשיטתו(, אך לפי המאירי נמחק את זה ולא תישאר עדות.

 

 סיכום 

 בורא: עושים פלגינן דיכיצד   ראינו ארבע שיטות

נים ולחלק מהנתונים לא, וזה נכון ביחס לכל עדות שאנחנו לא  אנחנו מאמינים לחלק מהנתו  -א. רש"י ותוס'  

 יכולים להאמין לה. 

מה שהאדם מעיד על עצמו זה לא נחשב עדות, ולכן אנחנו יכולים לקבל את החלק השני ולא לומר   -ב. ראב"ד  

 לה.צתה בטשכל העדות בטלה כי מק

ות להאמנה מוחקים אותם, ומפרשים את  העדות זה דיבור, שברגע שחלק מהמילים שבו לא ניתנ  -ג. רשב"א  

 השאר בצורה שנוכל לקבל את העדות.

מוחקים את המילים ומקבלים את השאר.  -ד. מאירי 


