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  "דבר ולא חצי דבר"סוגיית . א

,  ביסודיות" ולא חצי דבר–דבר "סוגיית תוודע לעלינו להבתחילת שיעורנו 

מה נדרש להתקבל במלואו ומה , "עדות"ו" דבר"ולהגדיר היטב את המושגים 

  .עד להשלמת התמונה השלימה" פאזל"כעין , ניתן להתקבל בשלבים

  

  :  בעניין ראיית עדות מתארת מחלוקת.)דף למסכת סנהדרין ב(הגמרא 

כלומר .  אין העדות מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד:לפי חכמים •

  ".עדות"כדי שייחשב , צריכים שני עדים לראות ביחד את המאורע

  .  אפילו בזה אחר זה:לפי רבי יהושע בן קרחה •

  

 , חידוש גדול הםרבי יהושע בן קרחה דברי –ובעוד שדברי חכמים מובנים 

על אותו שאין צורך דווקא ששני העדים יעידו , יין עדותשלימדנו כלל בענ

תוצאת ולצרף את , אירועים נפרדיםאלא אפשר להעיד על , מאורע בדיוק

הדוגמה שהגמרא בוחרת להביא ( ולהסיק מסקנות הנובעות מאיחוד המידעדבריהם 

, ם על מנֶה אחדלפי חכמים אין שני עדי.  זוז במועדים שונים100א לגבי שתי עדויות על הלוואת יה

, שע בן קרחה העיקר שיש חלק משותף על חיוב מנהוואילו לפי רבי יה, ולכן כל אחד אין בו כלום

  .)ולכן יש הצטרפות העדים לעניין זה

  

מודים  ,אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב: )'מוד בבע(גמרא המשך הב

 –בת מאי וכן שבבן ושב... וכן שבבן ושבבת... חכמים לרבי יהושע בן קרחה

חצי דבר וחצי  האי –אילימא אחד אומר אחד בגבה ואחד אומר אחד בכריסה 

  . שניים בכריסהואחד אומר , שניים בגבהאלא אחד אומר ,  הואעדות

  

 מוכנים לקבל שתי עדויות על מועדים )החולקים על רבי יהושע בן קרחה( חכמיםגם 

שתי הודאות על : ויש דוגמאות רבות לכך( אחד נתון משפטיובתנאי שמתארים , שונים

הדוגמא  .)'שתי עדויות על מומים שונים באותו בכור וכו, שתי הודאות על מלווה אחד, קרקע אחת

שאם יש (מציאת שתי שערות בנערה  – שהיא מרכז הסוגיה –השייכת לענייננו 

  .")הילד" נקראת –ואם יש לה שערה אחת , "בוגרת" נקראת –לה שתי שערות 
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ומלמדת , "דבר יקום עדיםעל פי שנים "את לשון הפסוק הגמרא מדייקת 

, שבהם נדרש הפרט להצטרף לפרט השני,  הלכתייםשיש שני מושגיםאותנו 

  :והם, ות יחד מערכת שלימהוולה

ן שני עדים החיבור ביו, חצי עדות תד נחשבכל ֵעל ש עדותו – "עדות" •

  ".עדות"ייקרא בשם 

מציאות משפטית שכל עד מעיד על ,  הוא תוכן העדות– "דבר" •

  . המהווה יחידה שלימה

  

שכל , "עדות"א על חלק צירוף הי של חכמים ורבי יהושע בן קרחה המחלוקתם

  .  וביחד תהיה עדות שלימה–עד יספק חצי עדות 

  

ו לימוד  ישנשכן ,"חצי דבר"אין אפשרות לקבל עדות העוסקת באלא ש

 שכל עד צריך )ועומקה יתברר בהמשך השיעור(  ולא חצי דבר– "קום דברי"מהפסוק 

  .לומר דבר שלם ולא דבר חלקי

   

, עד אחד הוא חצי עדותש, אר את דרישת איכות העדותי ב)ה חצי דבר"ד( י"רשוב

  . ושערה אחת הוא חצי דבר

  

  .דבר שלםובלבד שיעיד על , אמנם נקבל עדותו של כל עד יחיד: ובקצרה

  

 הואיל והיא נקראת –אפשר לקבל עדות על שערה בודדת  פשוט שאי –לפי זה 

 כי חצי בוגרת היא קטנה,  אין בכך כלום– שהיא חצי בוגרת אישה: וכאמור(, "חצי דבר"רק 

והשני , שתי שערות בגבה זה אומר שראה –שלם " דבר"אלא נדרש . )...מושלמת

מכנה המשותף המצטרף מעדותם הוא  וה,שתי שערות בכריסהמעיד שראה 

על עדות שלימה  וצירופם של העדים נותן ,כל אחד מהם ראה בוגרת שלימהש

  . בגרותה של נערה זו

  

  י שניים"י שניים וטבח עפ"סוגיית גנב עפ. ב

י שניים "י שניים וטבח ומכר עפ"גנב עפ ".)קמא דף ע במסכת בבא( במשנה

 שאם יש כת עדים על הגניבה וכת ,"לם תשלומי ארבעה וחמישה מש–אחרים 
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מדין ' ה- ו'  מצטרפות העדויות זו לזו לחייב ד–אחרת על הטביחה או המכירה 

  . גנב וטבח או מכר

  

 " ולא חצי דבר–דבר "שדרש , אולי משנתנו אינה כרבי עקיבא: ואומרת הגמרא

 אפשר לומר שטובח את –א עדי הגניבה שלל, שהרי עדי הטביחה מעידים על חצי דבר: י"רשוב(

  . )שלו

  

שאם אדם , חזקת הבתיםדבריו של רבי עקיבא נאמרו על דין ש, צריך להזכירו

 ראיה ו הרי ז–שנים ' בה געדים שיושב וגם מביא ,  קרקע זוטוען שקנה

 המעידות כל כתות עדים' גומחדש רבי עקיבא שאם יש . שהקרקע היא שלו

ואם כן משנתנו .  שלימהאין כאן הצטרפות לחזקה – אחת על שנת חזקה אחת

  .אינה כרבי עקיבאלכאורה 

  

 שהרי הוא מודה – שאפשר לומר שמשנתנו היא כן כרבי עקיבא עונה הגמרא

 ושני עדים אומרים ) זו מקודשתאישהכלומר ( "קידש"במקרה ששני עדים אומרים 

עדי הביאה נצרכים לעדי שאפילו ש, )צא שבעל אשת אישויו,  הזאתאישהאת ה( "בעל"

 זו היתה אישהללא עדות ש, אישהשבעל אדם אין משמעות לעדות על : דהיינו( הקידושין

 –)  פנויה ואין בזה איסוראישהאולי בעל , שאחרת מי אמר שבעל אשת איש ועבר איסור, מקודשת

על הקידושין היא עדות עדות ( עדי הקידושין אינם צריכים את עדי הביאהכיוון ש

ולכן גם במשנת , "דבר" נקראת העדות בשם – )עצמאית ובעלת שלימות בפני עצמה

תלויים בעדי  שעדי הגניבה הם בלתי, שגם שם המבנה דומה, גנב וטבח או מכר

  . שלם"דבר" נקראת עדות זו בשם –הטביחה 

  

היות מוחזק שנים ל'  שהכשירו בעדות ג–עקיבא '  החולקים על ר– ואילו רבנן

שניים אומרים שראו שערה ( שתי שערות את דין למעטבאה " דבר" המילה –בקרקע 

ורוצים להצטרף להיות עדות , בכריסהאחת ושניים אחרים אומרים שראו שערה , בגבהאחת 

כיוון שכל אחד , "חצי דבר" שעדות זו תיקרא בשם ,)מאוחדת על בגרותה של נערה זו

  .הילדה המדוברת עדיין קטנהד דהיינו שמהם מעיד על שערה אחת בלב
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  שלמות בפני עצמה –" דבר ":ם"רשבה ו'תוסה. ג

ראה למשל ( שעליה נשענת כל הסוגיה, השאלה המרכזית של רוב הראשונים

 החולקים על רבי לפי דעת רבנן:  היא)ה למעוטי"תוספות ד: במסכת בבא קמא דף ע

לבין הכת ', ין הכת האומרת שערה אחת בגבה וכו מה ההבדל ב–עקיבא 

אילו  ו,מדוע לא צירפנו את שתי הכתות בנושא השערות(האומרת שנה אחת של חזקה 

  . ) כן צירפנו אותם להיות חטיבה אחת–בתים הת שלושת הכתות בחזקב

  

במסכת בבא בתרא דף (ם "הרשבוכן לומד גם ,  בתירוץ ראשון)שם( התוספות כתבו

לכן עדותם .  באותה שנהראו העדים כל מה שאפשר לראות חזקה דות שבע:)ו"ע

אבל בעדות השערות ראו רק את החלק שמלפנים או את החלק . היא דבר שלם

  .אבל דבר שלם לא ראו, שמאחור

  

באופן שאין הכוונה שהעדות לא מועילה בגלל ש )ג"סימן קפ(ט "והעמיק הגרנ

אלא הכוונה היא שכדי שדבר יהיה נקרא .  לא ראו את כל מה שאפשרטכני

כל חלק הוא דבר ובתנאי ש,  מורכב מחלקיםהוא שכך אין פסול ב–" דבר שלם"

כל חלק  ולפעמים ,הדבר השלם הוא סכום חלקיובהגדרה קצרה אפשר לומר שלפעמים ( .שלם

שלפעמים נאמר שיש בזה איסור " חצי שיעור"דוגמה לזה מצאנו בדיני . מתוך השלם אינו כלום

אבל , כיוון שהיא חצי שיעור בעל חשיבות, כתיבת אות אחת בשבת אסורה: כגון, ולפעמים לא

  . )ומותר, כי אין חשיבות לחצי אות,  אין בזה כלום–ואפילו כמה חצאי אותיות , כתיבת חצי אות

  

  :הנושאים בסוגייתנוכך נאמר גם לגבי ו

כיוון ,  בפני עצמודבר שלם חלק זה הוא –  בקרקעחזקהשנת עדות על  •

אכילה של שנה השתמשות ואפשר לראות יותר מ שבשנה אחת אי

י עוד שתי " ע–ומצטרפת , שלם" דבר"לכן כל שנה נקראת . אחת

  .  ליצירת חזקה–עדויות כמוה 

 שאינו – שערה בודדתשונה בעדות על היא מציאות ה – ערה בודדתשב •

 שתי שערותובין עדות על , ות קטנעלא אל, מעיד על תחילת גדלות

יוצא שאם הם .  ובזה היא נקראת גדולה–אחת  שנמצאות אצלה בבת

כי ראו ,  לא ראו את כל מה שהיו צריכים לראות–ראו רק שערה אחת 

 מדוע לא –כי אילו היו שתי שערות .  גדולהאישהולא ראו ילדה קטנה 

  ! קטנה הרי ראו –ואם ראו הכל , ראו אותם
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" חצי דבר"שְּפסול ,  למד בתוספות)ה"במסכת בבא בתרא אות רנ( קובץ שיעוריםוב

היא פסולה " חצי דבר"שרִאיית .  ולא בהגדתהברִאיית העדותהוא דווקא 

כיוון שהעדים לא ראו אלא רק , כאשר יש שם דבר שלם שהיה ניתן לראותו

 – דבר שלםחצי הוא כ ה" א–אבל כאשר אין אפשרות לראות יותר מחצי . חצי

 נקרא –חצי כופר אצל חצי בן חורין : דוגמא לכך(. אם כן החצי שהם ראו הוא דבר שלם

  ).'בתוספות בשם כופר שלם

  

  ת מאורע בודדית תהליך וראייראי. ד

ומגיעה , השונה מעט מקודמתה( אחרת הבנהבבאר את דברי התוספות אפשר לו

 הוא שערות' ובין עדות על ב, שנות חזקה' הבדל בין עדות על גהש ,)לאותה תוצאה

  :כדלקמן

כלומר , משך זמן העדות הנדרשת היא על דבר שיש לו – בשנות חזקה •

 הוא כל קטע על ציר הזמןו.  ולא עדות נקודתיתמהלך עדות של תנדרש

 "דבר"וייקרא , ונותן את החלק הנדרש להשלמת התמונה, משמעותי

  . אם יהיה חסר בפרטים"חצי דבר" ו,סר בשלימותאם נמ, שלם

רגע  מה שנדרש הוא תיאור מצב של – שערות' בעדות על בכ "משא •

כ בוודאי שצריך להעיד על "א. נקודתי ולא תהליכיכל הנושא הוא . זה

  ."חצי דבר " הרי זה–ואם לא ראו הכל . כל מה ששייך לדעת ברגע זה

  

 שהרי אילו ,רק חצי דברכל זוג עדים ראה  –לגבי המכונית הגנובה  –ובענייננו 

אבל .  היו יכולים לראות את שאר הפרטים של המקרה–היו מתמקדים יותר 

 כל –  את זהות הגניבהוחסר יםוהשני,  את זהות הגנבוסריח הראשוניםכאשר 

לעדויות לא יהיה צירוף ם "ולפי התוספות והרשב, אחד מהם אמר רק חצי דבר

  . אלו

  

  דבריהםממ " נפק–" דבר ":ף"ריה.ה

. דף ל בתרא ומופיעה במלואה במסכת בבא, המובאת בתוספות בתירוץ השני( ף"שיטת הרי

 ,מדוע לא צירפנו את שתי הכתות בנושא השערות( לענות על הקושיה דלעיל )ף"מדפי הרי

ק חלבכיוון ש,  על חזקה מתקבלת שעדות) לחזקהיחסצירפנו את שתי הכתות בש בזמן
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אבל ,  לעניין חיוב תשלומי פירות)השלכה משפטית(מינא  נפקא  ישהעדות הזושל 

  .חלק זהב אין שום השלכהבעדות שערות 

  

כשבאה כת עדים ומעידה שראובן ישב במשך שנה בקרקע : ביאור הדברים

צריך לשלם על  בוודאי שראובן –השתמש בה ונהנה ממנה , עיבד אותה, פלונית

 המספיקכ עדותם של עדי כת זו "א. אם אינה שלו,  שהופקו מקרקע זוהפירות

ורק אם נצרף שלוש ( על אכילת פירות קרקע זו במשך השנה כדי לחייב את ראובן

 יתהפכו –וראובן יטען שקנה את הקרקע , שכל אחת תעיד על שנת שימוש בקרקע, כתות כאלו

שהרי התברר למפרע , טר מתשלום על הפירותוממילא גם ייפ, ותוגדר הקרקע להיות שלו, היוצרות

בגלל המשמעות העצמית , שלם" דבר"במקרה זה העדות תיקרא . )שהכל היה שלו

  . שיש לה

  

 להעיד שעדים הבאים וכיון, מ לעדות זו"אין שום נפק –אבל לגבי שערה אחת 

,  להעיד על דבר שיש לו השלכה משפטית לעניין מסוייםים חייב–ד "לפני בי

  ".חצי דבר"אלא היא ,  אין משמעות לעדותם– השלכה כזאת וכשאין

  

כיוון , "חצי דבר" היא רק –נראה שכל אחת מהעדויות שהובאה  –ובענייננו 

כי מה בכך שראובן נכנס . שאין ביכולתה להשליך תוצאה משפטית כלשהי

 – נגנב של שמעון תועלת בידיעה שרכבוומה .  אולי הרכב שלו–לרכב ונסע בו 

שאין ( נמצא שהמקרה שלנו דומה יותר לשתי שערות.  הגנבלא ידוע מיהוד כל עו

  .לא יצטרפו זו לזוולכן העדויות . )משמעות לכל אחת מהכתות

  

   ההפך מעדות אכילת פירות–עדות על חזקה . ו

כיוון שיש , שעדות על אכילת שנה אחת היא משמעותית(ף "בהבנת דברי הריעמיק הבה נ

  :)לה השלכה על חיוב אכילת פירות של שנה אחת

  

, ף מייחס חשיבות לעדות על חזקה" איך ייתכן שהרי:ותחילה יש להקשות

הרי סוף סוף דנים כאן ,  שאינן ממין הטענה–פירות תשלום המ על "מחמת נפק

,  המעידה על קניין המחזיק בקרקע ולא על חיובו לשלם פירותעדות חזקהב

המחזיק , התביעהשל ן כיו(המ זו היא גם ההפך מ"נפק: ויתירה מזו( א אחר לגמרינוששזה 

וכי . )' במקום זה הוא ישלם כגזלן שאכל פירות לא שלו–קיווה לקבל אישור בעלות על הקרקע 
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הפוכה מ "נפק שיהיה בה –" דבר שלם"זו משמעותה של העדות להיקרא 

  ? הרצויןיוּוהּכמ

  

והיה מקום ,  היא עדות חשובהעדות על חיוב פירות הקשה שאמנם מאיריוה

, אלא שמיד בצירופן של העדויות מתקבלת משמעות הפוכה. לקבל עדות זו

מ לכל עדות בנפרד "ממילא איך שייך לומר שיש נפק. שאין עדותם על הפירות

  . משמעותוושמייד יווכח שלא זבדבר 

  

,  הוסיף על דברי המאירי])במהדורה הישנה[ז "במסכת סנהדרין סימן י( יעקב קהילותוב

בזמן שהכת השלישית כבר , והקשה שאפילו לפני הצירוף של הכתות זו לזו

 היא – )אלא זו שבאה אחרונה מכולם, ולאו דווקא בכת על השנה השלישית( באה ומעידה

 ומקבלים את –שאם צודקת כת זו כיוון , בוודאי אינה מעידה על הפירות

. כ מעתה מתברר שגם הקרקע היא שלו והכל מצטרף לעדות חזקה" א–עדותה 

וכעין זה ראה בתוספות (נפשך אי אפשר לחייב פירות של שנה שלישית  ממילא ממה

אמנם קושיה זו מתורצת למסקנת [? כ איך יקבלו כת זו"א, )ה ואי"ד: ג"בתרא דף ל בבא

 כבר לא אכפת לנו שעדי המכירה –די הגניבה אינם צריכים את עדי המכירה  שכאשר ע–הגמרא 

 תוכל כת שלישית –גם כאן , ואפשר להיתלות בעדות אחת ראשית, צריכים את עדי הגניבה

  ].מות העדות של שתי קודמותיהֵלהיתלות בשל

  

לת שנה אחת היא ף טען שעדות על אכי"הרי:  בסברה– ועוד קושיה

.  על חיוב אכילת פירות של שנה אחתמוסיפה מידעכיוון שהיא , משמעותית

?  לא ידענו על אכילת שנה זו–וכי לפני שהעידו על פרט זה : ונשאלת השאלה

פירוש . שיושב כאן ואוכל פירות זה שלוש שנים, כך טוען המחזיק עצמוהרי 

כ "א.  שאכל פירות בשנה זוהודאת בעל דין יש כאן –הדבר שגם ללא עדותם 

  ! אין משמעות לעדות חלקית זו

  

דין טוען שאכל  בעלה. דין ובין עדותם בעלהואם תאמר שאין דמיון בין הודאת [

ועדותם היא רק עדות טכנית על . מהפירות אכילה של בעלים ולא אכילה של גזלן

  . אכילת פירות בשנה זו
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אלא היא תלויה בפסק , יה בדבריושהיתר הישיבה בקרקע זו אינה תלו, יש לדחות

הדיינים מוציאים מדבריו רק את . צליח להוכיח שישב כאן שלוש שנים או לאיהדין אם 

  . ]העובדה שמודה שישב בקרקע זו ואכל פירות

  

 בין עדות עם נפקא מינא כיצד יתכן לחלק:  נוסיף עוד קושיהולחידוד העניין

ַסָ.ר : למשל[. נפקא מינא" להשתיל"תמיד ניתן הרי ו, לעדות ללא נפקא מינא

אם . את שער ראשו של פלוני) ...כגון גילוח המצורע, באופן המותר(שקיבל שכר כדי לגלח לגמרי 

ולא יהיה כאן חצי ,  פשוט שעדותם תתקבל–תבוא כת אחד ותעיד שנשארה שערה אחת בראשו 

שהרי , נא ישירה לענייננוואין לפטור את השאלה ולומר שצריך נפקא מי. ]...דבר

שהרי אנו דנים על , אינה שייכת לענייננו" אכילת פירות בשנת חזקה"גם 

, ולא על תשלומים שהוא צריך לשלם מחמת אכילת פירות, בעלותו על השדה

  ...שבעניין זה נמצא שהעדים יוצאים נגד מביאיהם

  

  "שלםדבר "עדות צריכה להכיל ענייני . ז

ף "שאין כוונת הרי, את כל הקושיות דלעיל )ג"סימן קפ(ט "מתרץ הגרנ

אלא . שנים' וממילא העדות היא כבר גם על ג, שמקבלים עדות על הפירות

יהיו שהם לומדים שצריך שבעצם עדותם  ,לרבנןגדר חצי דבר כוונתו לבאר 

ם ולאו דווקא שתהיה משמעות של דבר של, "דבר שלם"עניינים הנקראים 

,  משמעות אפשרית כל שהיאנהאלא מספיק שיש, הקשורה למטרת התביעה

 תיָקֵרא עדותם –ואפילו בהשלכה לחיובים אחרים , שתתן תוקף לעדות זו

                                                                                                                                                                                                                                                 .שלם" דבר"

  

ף שכתב שהטעם להצטרפות " הרילשוןט מדוייק ב" שביאורו של הגרנצייןיש ל

יין שמתוך שיש משמעות לעדות זו לענ, מיגועדויות אלו לעניין חזקה הוא בגלל 

  .)ומשמע שהן שתי משמעויות נפרדות(יש לה משמעות לעניין חזקה גם  כך –פירות 

   

  כל העדויות מוליכות לאותו מקום. ח

ף "דברי הרימדוייק ב: ף באופן אחר"לתרץ את כל הקושיות על הריד "ונלענ

ן  שיש משמעות לעדות זו לעניימתוךהצטרפות עדויות אלו לעניין חזקה הוא "ש

 האינמוכיחים שעדות על אכילת פירות דברים אלו  ."דהא בהא תליא, פירות

 כלומר הם –" הא בהא תליא "–ההפך אלא , לעדות על בעלות השדה הזר
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 בין עדות הקשר הישיר.  זה את זה משלימיםכיוון שהם, שייכים לאותו תחום

הדרך  ומה בכך ש,קשר של המשך הדרךהוא , על פירות ובין בעלות על השדה

ואלו ? ובהמשכה מתעקלת וממשיכה לצד שני, בתחילתה מוליכה לכיוון אחד

   :הם חלקי הדרך

 עד – יש יותר חיוב – ככל שיש יותר אכילת פירות – בתחילת הדרך •

  . שמגיעים לשלוש שנים

 בעל"כיוון שהמחזיק נקרא ,  משתנים הכלליםבנקודת שלוש השנים •

 .  לזכות אכילה בקרקעוהחיוב הקודם על הפירות הופך, "הקרקע

  

   .ף"ולא קשה על הרי, זו את זו ותצא שכל העדויות ממשיכיומכל מקום 

  

   פרט מושלם של החיוב–" דבר". ט

" דבר"שעדות נקראת (ף " על שיטת הרי הקשה)בתחילת הלכות סוטה(שמח  אורוב

 שנחשדה אישה דהיינו( קינוי וסתירה מעדי )כלשהימינא  ומתקבלת כאשר יש לה נפקא

כ באו "ואם אח. ולהזהירה שלא תיסתר עם פלוניבפני עדים  לקנא לה  בעלה ראשית על– בפריצות

יש נמצא ש. סוטהת סתיר מתחיל תהליך הנקרא – זו אכן נסתרה עם פלוני זה אישהעדים והעידו ש

   .) אחת לקינוי ואחת לסתירה– שתי מערכות של עדות

לא קשה , )שצריך שכל כת תראה דבר שלם( לעיל ם"התוספות והרשבאמנם לשיטת 

  . כי אכן בנדון זה כל כת ראתה דבר שלם כלל

שאין , מ לעדות הבודדת ללא חברתה" שהרי אין נפקף"קשה לשיטת הריאבל 

  .  לחודואין משמעות לעדות סתירה,  לחודמשמעות לעדות קינוי

  

לא נאמר במקרים שהעדות " דבר ולא חצי דבר"שכל דין שמח  אורהותירץ 

שכל פרט עדות שייך , כדוגמת עדי קינוי וסתירה, היא על מעשה החיוב ממש

' כגון ג, עדות שהיא ְרָאָיה לדין אחרברק –נדון ה אלא. ישירות למעשה האיסור

כסף , דרך שטרגם בעלות הוכחת אבל תיתכן , שנות חזקה הן ְרָאָיה על הבעלות

תכן תאבל , רָאיות על גדלותכן שערות אינן דין בפני עצמו אלא הן ו. ב"וכיו

כל  ב. שיש לה ילדיםאישהאו , כגון סריס,  גם ללא סימני שערותתולגד

כיוון שכאן נאמר , יה שלימה ולא חצי ראיהרָאאלה באמת נצטרך המקרים ה

יה שהיא שאין בית דין מקבלים צירופים וחלקי צירופים על מנת להגיע לרָא

  .נה המעשה הנדוןניא
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 אפשר לראות שהרבה נושאים בתורה מורכבים משני –ואם ננקוט בשיטה זו 

  :כגון, " ולא חצי דבר–דבר " של אינם נכללים בכלל ו–חלקים 

 עדי מינויבמקרה זה צריך גם . קבל את גיטי שאמרה לשלוחה אישהה •

ת בפני עצמה אינה ולמרות שכל כ, עדים לקבלת הגטלשליחות וגם 

  . בכל זאת מצטרפים–משמעותית 

עדי וגם ,  על שגנב מהוריועדי גניבה צריך שיעידו גם בן סורר ומורה •

ובכל זאת יש ,  אינה כלום–סתם עדות על אכילה .  שאכל בשוקאכילה

  .הצטרפות והעדות מתקבלת

  .המכירה וגם עדים על גניבת האיש צריך גם עדים על גונב איש ומכרו •

  

לא קשה אמנם למסקנת הסוגיה ו.  יש בהם שתי כתות עדים–  הדינים הללוכל

 –ה משמעות לשהרי המסקנה היא שאם כת אחת יש , מדוע הם מצטרפים

ולכן אפשר להבין . למרות שאין לה משמעות, אליה הכת השנייהמצטרפת 

וכן גונב , וכן עדי גניבת כסף מההורים,  יש בזה מהות–שעדי מינוי שליחות 

  .שאי

  

, אינה מתחילה") חצי דבר"או " דבר"האם יש בזה (כל השאלה שמח  אורהאבל לפי 

כדי .  ליצירת התמונה השלימהדוניתן לקבץ כל פרט למחצה לשליש ולרביע ע

 –ללא זה , "גניבה"וחייבת שתהיה , "אכילה" חייבת שתהיה –שיהיה בן סורר 

 בכל המקרים הללו –' ין וכוגירוש, סוטה, וכן בגניבת איש. אין דין סורר ומורה

ולא נאמר על פרטי העדות שהם , לא נדון כלל בחלוקת עדות לחלקיהודומיהם 

  ".חצי דבר"

  

כ העדים במקרה שלנו אינם " א–שמח  אורהאם ננקוט כשיטת  –ובענייננו 

 לפי שיטה .הגניבה עצמהפרטי את אלא הם מתארים ,  לגניבההָירָאמתארים 

  .על הגניבהולחייב את ראובן , אלו לאלוויות אפשר לצרף את העד –זו 

  

 מ"נפקשמח  אורה הביא על פי חילוקו של )בתחילת מסכת פסחים(ובקובץ שיעורים [

חקר האם ו". כוכבים הרי זה לילה' ג"בדברי הגמרא בתחילת מסכת פסחים , לדינא

מ תהיה "נפק. שלושה כוכבים הם בעצמם לילהאו ש, שלושה כוכבים הם ר#יָה ללילה
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במקרה שיבואו שלוש כתות עדים וכל אחת מהן תעיד על כוכב אחד בצד אחר של 

ואם ,  נצרף את העדויות זה לזה–אם שלושת הכוכבים הם לילה בעצמם . הרקיע

  . לא נוכל לצרפם–הכוכבים הם רק ר#יָה ללילה 

כיוון , ר#יָה ללילה ולא הלילה בעצמומכריע הקובץ שיעורים ששלושה כוכבים הם 

ואילו הלילה היה גם בימים הקודמים , שרק ביום הרביעי של הבריאה נבראו הכוכבים

  .])'כבר ביום הראשון" ולחושך קרא לילה("

  

  בתנאי" חצי דבר"אין . י

 אינם – )ובסימן לא"  דברחצי"שבסיבה שייך , לחלק בין סימן לסיבה(שמח  אורה דברי אכן

  .מוסכמים על הכל

  

ף "הקשה על חידושו של הרי )ה למעוטי"ד, :קמא דף ע במסכת בבא(התוספות הנה 

י " מדין קבלת הגט ע)מינא כלשהי ומתקבלת כאשר יש לה נפקא" דבר"שעדות נקראת (

 והרי כל אחד מהם הוא חצי ,עדי קבלהוגם עדי שליחות שנצרכים גם , שליח

, לא מתחילה השאלהשמח  אורהלפי ו. מ לכל חלק בפני עצמו"ין נפקשא, דבר

תהליך הגירושין אלא הם , כיוון ששליחות וקבלה אינם ראיות על הגירושין

וכל חלק , " ולא חצי דבר–דבר "ובמקרה כזה אין שום קשר לדין , בעצמו

 אורהבחילוקו של תוספות אינו מכיר יוצא ש. מתקבל גם ללא משמעות עצמית

  !מחש

  

 יוצא –קושיית התוספות ותירצו את הקושייה ב שדנים ולמעשה כל הראשונים

 אין מה להקשות ואין הרי לדבריוש, שמח מתנגדים לשיטת אורשכולם בעצם 

  . לתרץ צורך

  

 )ג דעדי ביאה"ה ואע"ד, :קמא דף ע הובאו דבריו בשיטה מקובצת מסכת בבא(רבינו פרץ וב

. עדי ביאהוגם , עדי קידושין וצריך גם ,איש שאל לגבי אדם שבא על אשת

 משמע שהיא אינה – זו אישהשאם נדרשים עדים על קידושיה של , ומדוייק

 הרי תמיד יוכל להצטדק –כ איך אפשר להתרות בו "א. איש מוחזקת כאשת

, עדי הקידושין מעידים עליווהעמיד רבינו פרץ שמדובר ש. שחשב שהיא פנויה

 זו היא אישהוממילא הוא יודע ש,  זואישהל  ששהיה נוכח בזמן הקידושין

  . איש אשת
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 –מדוע מתקבלת עדותם של עדי הקידושין על נוכחותו של הנאשם ויש לדקדק 

  !חצי דברהרי עדות זו היא 

  

נו י דייק מדבריו של רב)בעניין חצי דבר: קמא מהדורה קמא דף ע בבא( ובברכת אברהם

גוף  יש בו את – מעשה או קניין כל: ביאור הדברים. אין חצי דבר בתנאיפרץ ש

, אישה אדם שקידש –למשל .  לקיומותנאיולפעמים מעורב בו גם , המעשה

 מספיק שהעדים יראו את –וידוע שלפעמים הוא בריא ולפעמים הוא שוטה 

למרות שמצב זה הוא תנאי אם (ואין צורך שידעו את מצבו של המקדש , הקידושין

ואינם יודעים האם הטבעת שווה ,  שראו קידושיןוכן עדים. )הקידושין יחולו או לא

ואין צריך עדים ,  בירור מחיר הטבעת יוכל להיעשות מאוחר יותר–פרוטה 

לא , שהרי בלי שיתקיים התנאי,  עד כמה שהוא חשוב– וכן כל תנאי .לבירור זה

  ".דבר ולא חצי דבר"אין צריך שיתקיים בו  מכל מקום –יתקיים גם המעשה 

כיוון שזה רק , איש  בידיעת הבועל שהיא אשת"חצי דבר" של אין בעיהלכן 

  . ולא עדות על עצם המעשה, תנאי בחיובו

  

מ לכל "ף שמצריך נפק"שהיקשה לפי הרי(שמח  נלמד תירוץ אחר לקושיית אורומכאן 

מה : )מ"שאין להם נפק,  מה יענה לעדות קינוי ולעדות סתירה–" דבר"עדות כדי שתיקרא 

לכן . ולא הסיבה האוסרת, הקינוי הוא רק תנאיואילו , רהשאוסר הוא הסתי

  ". חצי דבר"אין חיסרון של 

  

 הקידושין אינם רק תנאי – במקרה של עדי קידושין ועדי ביאה – מאידך

או ,  ביאה של היתר– מהי ביאתו החלק המברר אלא הם –לביאה האסורה 

  . לכן יש מקום לקושיית הגמרא מחלק זה, ביאה של איסור

  

 כל מעשה הגירושין הוא נתינה לידה – משליח לקבלה וכן קושיית התוספות

 – )י מינוי שליחות"ע(כ כל עוד לא נתברר שידו של השליח הוא כידה "א, אישהשל ה

  ".  ולא חצי דבר–דבר "ולכן כל חלק נדרש ל, אין בנתינה משום מעשה גירושין

  

שעדות , מעשה המחייבאלא השלמת ה אינו תנאיבוודאי כל חלק  –ובענייננו 

לכן כל אחת מהעדויות . היא על זהות הגנב' ועדות ב, היא על מעשה הגניבה' א
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 ולכן, ואינו יכול לעמוד בכך, " ולא חצי דבר–דבר "צריך לעמוד בקריטריון של 

  . ולא נחייב את ראובן, לא נקבלם

  

   עדות הראויה לצירוף-" דבר". יא

הוא כינוי " דבר שלם" ש)ף"ט שזוהי שיטת הרי"וכן לומד הגרנ( מגאשי "רשיטת ה

כגון עדות על . לעדות אחרת ולהיקרא עדות שלימהעדות המסוגלת להצטרף ל

אבל עדות על . שנת חזקה מצטרפת עם עוד שניים כמוה להיות עדות על חזקה

  לעדות נוספת כמוה עלאינה מצטרפתאלא ש, אין בה פסול מצד עצמה, שערה

, כ לא היו מצטרפים"הואיל וגם אילו העידו שני עדים בכת אחת ג, שערה שנייה

. ולא מספיק אחת בגבה ואחת בכריסה. שתי שערות במקום אחדכיוון שנדרש 

ונפסק , . נמצא בגמרא במסכת נידה דף נ– אם צריך שתי שערות במקום אחד או לא – ה זנושאו(

אילו היו , דות חזקה היינו יכולים להגיע לאותה בעיהוגם בע[. )להלכה שצריך שיהיו במקום אחד

 גם כאן לא –לפנינו שלוש כתות עדים וכל כת העידה על שנה אחרת ללא רציפות לחברתה 

כ לא היתה " ג–כיוון שאפילו היתה זו עדות של כת אחת , היינו מצרפים את שלוש העדויות

  .]מצטרפת

  

וניתן , הצטרפות העדים זה לזה אין כלל בעיה ב–לפי שיטה זו  –ובענייננו 

  . לשלם לשמעון על הגניבהלצרף את העדים ולחייב את ראובן 

  

   משמעות עצמית לכל חלק-" דבר". יב

יש לחלק בין ביאר ש :)מקובצת בבא קמא דף ע הובא בשיטה( שיטה לא נודע למיב

ובהצטרפות עוד חלקים תוכל ( תפקיד שלם בפני עצמושיש לכל חלק בה , עדות

עדות על . ובין עדות שאין בחלקיה כל משמעות עצמית, )שלימותו לבוא לידי ביטוי

שהרי ,  גם באופן חלקי"חזקה"עדות על דבר שלם הנקרא  היא –שנת חזקה 

ן בתחילת "בעיקר לפי הרמב(ויש בזה משום חזקה , הוא יושב בקרקע זו שנה אחת

כיוון שיכול , אמנם חזקה זו אינה מספיקה. )ן מקום להאריךואין כא, פרק חזקת הבתים

 –ורק בהצטרף עוד שנתיים כאלו . הראה את שטר הראייה שלך: השני לומר לו

 תבוא לידי ביטוי החזקה שבכל –שאז אין הצד השני יכול לטעון כל טענה 

ולכן , וכל שערה לבד אינה כלום, אבל שתי שערות הן סימן גדלות באדם. עדות

  .דרשות שתי שערות כאחדנ
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שבכל אחת , לפי השיטה אין משמעות בכל אחת מהעדויות שלפנינו –ובענייננו 

  . אי אפשר לצרף את העדויות –ולכן , )הגנב או הגניבה(חסר העיקר 

  

  . אפשר להוציא מראובן ממון אי –ן ל כיוושיטות בראשונים לכ ישוכיוון ש

  

  סיכום ומסקנות. יג

ולא את וזו ראתה את הגנב , גנבולא  זו ראתה את הגניבה –ים שתי כתות עד

  :ועמדנו על הנקודות הבאות".  ולא חצי דבר–דבר " בסוגיית –הגניבה 

 נחלקו רבי עקיבא ורבנן אם מצטרפות " ולא חצי דבר–דבר "בסוגיית  •

ודעת רבי ,  כל חלקלצרףשדעת רבנן , שלושה חלקי עדות חזקה זו לזו

   .לא לצרףעקיבא ש

 עדויות על שנת חזקה אחת' גש, השאלה היאך להסביר את דברי רבנן •

עדויות על ' בואילו , מצטרפים יחד לעדות שלימה על חזקה בקרקע

שערות של סימני '  אינם מצטרפים זה לזה להעיד על בשערה אחת

  . מציאת ההבדלים תגדיר גם את המקרה שלפנינו. בגרות

ראו העדים כל מה ה  בעדות חזק–ם "שיטת התוספות והרשב •

אבל בעדות . לכן עדותם היא דבר שלם.  באותה שנהשאפשר לראות

ולביאור פירושם . אבל דבר שלם לא ראו, השערות ראו רק שערה אחת

כלומר נדרש ( משך זמןחילקנו בין עדות הנדרשת היא על דבר שיש לו 

ק הנדרש כל קטע על ציר הזמן נותן את החלו, עדות של מהלך ולא עדות נקודתית

 רגע זהובין עדות על מצב של ,  שלם"דבר"וייקרא , )להשלמת התמונה

ואם . )צריך להעיד על כל מה ששייך לדעת ברגע זהלכן , שבו כל הנושא הוא נקודתי(

כל זוג עדים ראה  – ולכן בענייננו. "חצי דבר" הרי זה –לא ראו הכל 

 –ות הגניבה והשני חסר את זה,  שזה חסר את זהות הגנב,רק חצי דבר

  .לעדויות אלולא יהיה צירוף לכן 

כיוון שיש לֵחֵלק העדות הזו ,  עדות על חזקה מתקבלת–ף "שיטת הרי •

אבל בעדות שערות אין שום , לעניין חיוב תשלומי פירות מ"נפק

 היא רק –כל אחת מהעדויות שהובאה  – ובענייננו .זה בחלקהשלכה 

ומה שאדם . ולי הרכב שלו א–כי מה שראובן נכנס לרכב , "חצי דבר"

  .לא יצטרפו זו לזוולכן העדויות .  לא ידוע מיהו– של שמעון גנב רכב
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 ,לרבנן ר חצי דברשגד, ט"גרנ למדנו את הבנת ה,ף"בעומק שיטת הרי •

ולאו , "דבר שלם"יהיו עניינים הנקראים שצריך שבעצם עדותם 

  .דווקא שתהיה משמעות של דבר שלם הקשורה למטרת התביעה

לא נאמרה במקרים " דבר ולא חצי דבר"שסוגיית , שמח אורו של דרכ •

עדות שהיא סימן אלא רק ב, )כגון עדי קינוי וסתירה( שהעדות היא סיבה

 ).וכן שערות הן ר0יות על גדלות, שנות חזקה הן ְר0יָה על הבעלות' כגון ג( לדין אחר

את אלא הם מתארים , ובענייננו העדים אינם מתארים ראיה לגניבה

ולחייב את , אלו לאלואפשר לצרף את העדויות  ולכן .הגניבה עצמה

  .על הגניבהראובן 

אין חצי דבר ש, רבנו פרץאת  ברכת אברהם  הביא–לגבי קינוי וסתירה  •

ולא , הקינוי הוא רק תנאיואילו , ומה שאוסר הוא הסתירה. בתנאי

 – בענייננוולכן ". חצי דבר"לכן אין חיסרון של . הסיבה האוסרת

  .ולא נחייב את ראובן,  לא נקבלם ולכן,אינו תנאיבוודאי כל חלק 

עדות המסוגלת להצטרף הוא כינוי ל" דבר שלם" שי מגאש"שיטת הר •

כ אין כלל בעיה בהצטרפות "וא. לעדות אחרת ולהיקרא עדות שלימה

  .וניתן לצרף את העדים ולחייב את ראובן, העדים זה לזה

תפקיד שלם שיש לכל חלק בה , עדות חילק בין השיטה לא נודע למי •

ז אין "ולפי. ובין עדות שאין בחלקיה כל משמעות עצמית, בפני עצמו

שבכל אחת חסר העיקר , משמעות עצמית בכל אחת מהעדויות שלפנינו

  .אי אפשר לצרף את העדויות –ולכן , )הגנב או הגניבה(

 .אפשר להוציא מראובן ממון  אי–ן כל כיוו שיטות לישוכיוון ש •

  
  הערות והארות יתקבלו ברצון ,  כל הזכויות שמורות©

  israelarnon@yahoo.com :מייל ,03-5707482 :פקס, 03-6194225 :טלפוןב

  


