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א.הקדמה* 
.1מהומיגו? 

במסכתבבאבתראמובאהמעשההבא– 
הנהו עיזי דאכלו חושלא )=שעורים קלופות ,השטוחות על פני השדה( בנהרדעא.
אתאמריחושלאתפסינהווהוהקאטעיןטובא.אמראבוהדשמואל:יכוללטעוןעד
כדידמיהן,דאיבעיאמרלקוחותהןבידי 1.
בעלהשעוריםאשרניזוקמהעזים,עשהמעשהוהחזיקבהןעדאשריאותהבעליםלפצותו.
אביושלשמואלפסק,שלמרותשאיןלבעלהחושלאראיהבאשרלהיקףהנזקאשרנגרם
לו ,ולמרות העובדה שאין הוא טוען לבעלות על העזים שברשותו ,רשאי הוא לגבות מהן
אתנזקועדלערכן בשוק.אתפסיקתונימקבכך,שהניזוקהיהיכוללטעוןשהעזיםנקנועל
*הרביהודהיפרח,מכון'משפטיארץ',עפרה.
.1

בבאבתראלו,א .

]משפטי ארץ ב • טענות וראיות • עפרה תשס"ה[
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ידו,ואזהיהזוכהבדיןמאחרוהואהמוחזקבהן,ואםהבעליםהקודמיםהיהמערערהיה
עליו להביא ראיה לזכותו בעזים ,מכוח הכלל 'המוציא מחברו עליו הראיה' .יכולתו של
הניזוקלהחזיקבעזיםמכוחטענת'לקוחותהןבידי'מעניקהלואתהזכותלהחזיקבעזים,
אףכשאינוטועןטענהזובפועל .
הלכהזוהיאדוגמהאחתמינירבותבגמראלכוחושלמיגו ,או בניסוחו המקביל':מהלי
2

לשקר',שמשמעהמעיןטענהשלבעלהדין–'האמינולטענתישכןאםהייתימעונייןלשקר
לא הייתי משתמש בטענתי הנוכחית )החלשה( אלא בטענה טובה יותר ,שבה הייתי זוכה
בדין' .
עלבירורדיןמיגונשתברוקולמוסיםרבים.אחרוניםכראשוניםעסקורבותבגדרו שלהדין
ובתחולתו .העניין הרב בדין מיגו נובע בעיקר בשל העובדה שמדובר בטענה מיוחדת
שההלכהחידשהאתהשימושבהבהליךהמשפטי,ומתוךכךעולותשאלותרבותכשהיא
'מתנגשת'עםעקרונותמשפטייםאחרים .
נזכירמעטמןהנושאיםאשרעלובהקשרלדיןמיגו :
כוחו של מיגו :להוציא ממון; 3לחייב שבועה; 4לפטור משבועה; לפטור מחיוב קנס; 
5

6

כשהטענהלאעלהממוןהנדוןאלאעלממוןאחר;7כשטעןכברמחוץלביתהדין 8.
מיגו כשלטוען הייתה סיבה ממשית שלא לטעון את הטענה ה"חזקה" :כשהטענה החזקה
דורשתמןהטועןתעוזהשישלהניחשהיהמעדיףלהימנעממנה; 9כשהטענההחזקהאינה
אמינהמאחרוהיאאינהשכיחה;10נגדקול;11נגדעדיםפסולים;12כשהטענההחזקהעלולה
להתברר כשקר בעוד הטענה החלשה אינה עשויה להתברר; 13כשבטענה החזקה לא היה
הטוען משיג את כל מבוקשו )מיגו לחצי טענה(; 14כשהטענה החזקה דורשת מן הטוען
.2

בתרגוםמילולי':מתוך',כלומר–נאמיןלובטענהזומתוךשיכולהיהלטעוןאחרת .

.3

ראה למשל :בבא בתרא לב,ב ,ומפרשים על אתר; שו"ת הרי"ד צא; שו"ת הרשב"א ג ,שנג; תוספות בבא
בתראנב,בד"הדברים;רא"ששבועותו,יט .

.4

ראהלמשל:קצותהחושןפב,ז,טז .

.5

ראהלמשל:ר"ן אלפסשבועותכו,א;רמב"ן בבאמציעא ג,א,ד"החזקה;תוספות שם,ד"ה מפני; שולחן
ערוךחו"מרצו,א .

.6

ראהלמשל:קצותהחושןא,ח .

.7

ראהלמשל:בבאמציעאב,אומפרשיםעלאתר;ש"ךכללימיגויג;אוריםותומיםכללימיגוקלו .

.8

ראהלמשל:שו"תהרא"שקו,ב;קצותהחושןמז,ג .

.9

ראהלמשל:תוספות בבאבתרא נב,בד"הדברים;בבאקמאקז,אד"העירוב; נמוקייוסף עלהרי"ףבבא
קמאמא,ב.רמב"ןבבאמציעאג,א,ד"החזקה;רא"ששבועותז,ג;ש"ךכללימיגוו .

 .10ראהלמשל:רא"שכתובותי,א;מרדכיבבאבתראה,ב;ש"ךכללימיגוכב.
 .11ראהלמשל:רא"שבבאבתראג,טז;תוספותבבאבתראלג,אד"הלקוחה .
 .12ראהלמשל:שו"תהרא"שסו,ח;ש"ךחו"מפב,טו .
 .13ראהלמשל:תוספותכתובותיט,אד"המודה;רשב"םבבאבתראמה,אד"האלאשמסרלו;שו"תמהר"ם
מרוטנבורגדפוספראג,קסז .
 .14ראהלמשל:רמב"ןבבאבתראלג,ב;תוספותשם,ד"הואיטעין;ר"ןעלהרי"ףקידושיןכח,א;רמב"ןבבא
בתראקלד,ב.אוריםותומיםכללימיגולב;שערהמלךמכירהכו ,טו .
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להישבע נגד עדותו של עד אחד; 15כשהצגתה מביאה להפללת הטוען; 16כשאת הטענה
החזקהצריכיםלטעוןשניאנשים,בתיאוםמוחלטביניהם.

17



כאשרטענתמיגומתנגשתעםכלליםמדיניהראיות:מיגונגדעדים; נגדנאמנות; אונגד
18

19

הערכותשונותשלביתהדין,דוגמת':אנןסהדי'20,חזקות21,רוב22,קול23,מנהגהמדינה.

24



כאשר מיגו בא לחזק כוח אחר :ברי ושמא; 25חזקה; 26או שמדובר במיגו חזק במיוחד ,כגון
שיכללטעוןלאהיודבריםמעולם,אושיכללעשותמעשהולהשיגמבוקשוללאעזרתבית
הדין.

27



במאמרזהאיןכוונתנולדוןבהיקףהרחבוהעשירשלדיןמיגוואףלאבמכלולהנושאים
שבהם הוא בא לידי ביטוי .המטרה היא לסקור מספר מובאות וסוגיות שבהן מופיע הדין,
וזאתעלמנתלעמודעלגדרווניסוחושלדיןמיגו,ועלהרעיוןהעומדבבסיסוכפיהעולה
מדיוניהראשוניםוהאחרוניםאשרעסקובכך .
הבנת דין מיגו תסייע בידינו לעמוד על התפיסה ההלכתית באשר ליחס שבין עולם דיני
הראיותלעולםדיניהטענות.בניסוחפשטניננסהלשאול :מהוכוחהשלטענתמיגו ,ומאין
הואנובע? 

 .15ראה למשל :בבא בתרא לד,א ומפרשים על אתר; אורים ותומים כללי מיגו פג .ערך השלחן כללי מיגו
ס-סז .
 .16ראהלמשל:תוספותכריתותיב,אד"האודילמא;אוריםותומיםכללימיגוקב .
 .17תוספותב"בלא,בד"הוזובאה;תוספותכתובותיט,בד"הואם;קידושיןמג,בד"הוהשתא;נמוקייוסףעל
הרי"ףבבאבתראטז,א;ש"ךכללימיגויט;אוריםותומיםכללימיגומט,נז;שערהמשפטכללימיגוה .
 .18ראה למשל :רמב"ן בבא בתרא לא,ב ,ד"ה אמר ,ומפרשים נוספים על אתר; תוספות בכורות לו,א ד"ה
ואמררבא;תוספותב"בלג,אד"הה"ג .
 .19ראהלמשל:שו"תהרשב"אהמיוחסותלרמב"ן,צז .
 .20ראהלמשל:בבאמציעאפא,ב .
 .21ראה למשל :בבא בתרא ה,ב ומפרשים על אתר; קידושין סד,ב ומפרשים על אתר; קצות החושן עח ,ה.
אוריםותומיםעח,ט .
 .22ראהלמשל:נתיבותהמשפט כלליהמיגויב;ערוךהשלחן כלליהמיגוו;ערךהשלחן כלליהמיגועג-עד;
קרבןנתנאלעלרא"שכתובותא,יח,אותל .
 .23ראהלמשל:תוספות בבאבתראקלד,בד"האזל; רשב"ם ב"בקלה,אד"הואנן.אוריםותומים כללימיגו
לו .
 .24ראה למשל :נמוקי יוסף על הרי"ף בבא מציעא סז,א ,ד"ה אריס; שיטה מקובצת בבא מציעא קי,א ד"ה
כתוב בתוספות; ש"ך כללי המיגו ב .אורים ותומים כללי מיגו צב; מפרשים על משנה פאה ח ,ג; ערך
השלחןכללימיגומ-מט;קצותהחושןפב,יז;קנז,ד .
 .25ראה למשל :רא"ש כתובות א ,יח; מרדכי ב"מ רטז; ב"ח חו"מ פב ,יט .שער המשפט כללי מיגו א; ערך
השלחןכללימיגוטז .
 .26ראהלמשל:מרדכישם;שו"תמהר"ממרוטנברג)פראג(תתקסג .
 .27ר"ןורמב"ןלקידושיןסד,ב;ערךהשלחןכללימיגוז,לט .
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.2ביןראיהוהערכה 

נקדים:אםנתבונןבמבטמהצדעלעבודתושלביתהדין,נוכללפרקכרונולוגיתכלהליך
משפטישהגיעלפתחושלביתהדיןלמספרשלבים :
בשלבהראשוןמבקשיםהדייניםלברראתהעובדותהידועותוהמוסכמות.הללומתחלקות
לשתיים:המצבבהווה)כגון:מיהמוחזק(,וראיותבאשרלעבר)כגון:שניעדים,שטרמקוים
וכד'( .כל אלו נכללים במסגרת עולם הראיות ,ואם די בהן על מנת להכריע את הדין
יסתייםהדיוןבשלבזה .
הבעיהמתחילהכאשרהעובדותוהראיותאינןמספקותתמונהשלמהשלמהשהתרחש,
במקרה זה יידרשו הדיינים ליצירת השלב השני .עניינו – ליקוט מירב הנתונים והעובדות,
ו'השלמת הפאזל' הנעשית על ידי הערכות או ראיות נסיבתיות .בהליך זה של השלמת
התמונהאנומבחיניםביןהערכותמוצקותויציבות,כגון'אנןסהדי',המבטאותתפיסהחד
משמעית של בית הדין שמסתמא כך היה הדבר ,ובין הערכות ספקולטיביות וקלושות
היכולות להביא רק להכרעה זהירה ,כגון שנימנע מלהוציא ממון .לעיתים אף אלו אינן
בנמצאואזמסתלקביתהדיןמהכרעהבנדון,והפסקיהיה'כלדאליםגבר',או'יהיהמונח
עדשיבואאליהו' .
ההבחנה בין השלבים הנה עקרונית ומשמעותית הן להלכה והן למעשה .עולם הראיות
משרטטבדרךכללתמונהברורהשלהדברים,ולכןיהיהקללהוציאממוןולנקוטבהליכים
משפטיים חדים כתוצאה מהעובדות אשר נתבררו בו .אם כי גם באלו ייתכנו חריגים,
בעיקראםיצליחהנתבעלהציגפרשנותחדשהלעובדותשהוצגובידיהתובע .
מאידך ,עולם ההערכות ו'השלמת הפאזל' המשפטית הוא גמיש יותר .הדיין אינו מסתמך
על'מהשעיניורואות'אלאעלברירותמחדלשהוגדרולפיאמותמידהמשפטיותשונות.
אילכך,מטבעהדבריםישאףביתהדיןלהכרעותמינימליסטיותויעדיףבדרךכלללהימנע
מצעדיםחריפים,כגוןהוצאתממוןאוחיוביםבלתיהפיכיםאחרים .
כפיהנראה,דיןמיגועומדבתפרשביןשניהעולמות.המחלוקותוהספקותבעניינושלדין
מיגו,נובעותבחלקןמהשאלההפשוטה– האםאנורואיםבמיגוראיהמשפטיתלכלדבר,
וככזוהיאתאפשרלנולשרטטמחדשאתהעובדותולקבועמאזןכוחותמוגדרביןהתובע
לנתבע? או שמא ,אין בטענת המגובה במיגו מעבר למה שיש בה ,והיינו טענה פשוטה
והבעת עמדה של אחד הצדדים .לפי דרך זו ,אף אם חידשה התורה שהמיגו הוא טענה
בעלתכוחמשופר,איןבכךכדילהוציאהממסגרתעולםהטענות,שבומשתמשיםהצדדים
בתיאורם הסובייקטיביאתהעובדות,תוךמתןפרשנותאישית,ולפיכך,ישלהתייחסאליה
בעירבוןמוגבל .
בהמשך נציע ,כי הן מחלוקת האחרונים באשר לטעמו של דין מיגו ,והן חלק ממחלוקות
הפוסקים באשר לפרטיו של הדין ,נובעות מהמתח המתואר ,ואנו נידרש כמובן להגדירו
בקריטריוניםמשפטייםחדיםיותר .
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.3נאמנותאדםלחייבאתאשתובייבוםולפטרהממנו 

עלפניו נראה ,כילמחלוקתסביבמהותושלהדיןישנושורשקדום)שלאנדוןדיו(המופיע
כברבמחלוקתתנאים.המשנהבמסכתקידושיןקובעת– 
מישאמרבשעתמיתתוישליבנים–נאמן,ישליאחים–אינונאמן 28.
ממשנהזונלמד,ש"נאמןלהתירואיןנאמןלאסור".כלומר,מקבליםאתטענתושלאדם,
שישלובנים,שמכוחההואמתיראת אשתולהינשאלאחרמותו,מבלישתזדקקלייבום;
אךאיןמקבליםאתטענתו,שישלואחים,שמכוחהמבקשהואלאסוראתאשתולהינשא
לאחר,מבלישתעבורהליךשלייבוםאוחליצה .
עלקביעהזונאמרבגמרא– 
נימאמתניתיןדלאכרבי נתן,דתניא:בשעתקידושיןאמרישלובניםבשעתמיתה
אמראיןלובנים,בשעתקידושיןאמראיןלואחיםבשעתמיתהאמרישלואחים–
נאמןלהתירואיןנאמןלאסור,דברירבי.רבינתןאומר:אףנאמןלאסור.

29



אבל,האמוראיםלאקיבלואתהזיקהשביןמחלוקתרביורבינתן,לדיןהמשנה– 
אמררבא:שאניהתםכיוןדבשעתמיתהקאהדרביה–אימאקושטאקאמר .
לאמור:ייתכןשבאופןעקרוני,אףרבינתןסבורש"נאמןלהתירואינונאמןלאסור".אבל,
כאשר דברי האוסר נאמרים בסמוך למיתתו ,זוכים דבריו למהימנות מיוחדת ,כשחזר בו
מדבריוהראשונים,מתוךההנחהשאיןאדםמשקרבשעתמיתה .
אבייאינומשתכנעמדבריושלרבא.לדבריו,איןבנימוקושלרבאכדילשכנעשדיןהמשנה
מתיישבעםדעתושלרבינתן– 
אמרליהאביי:ולאוכלדכןהואהשתא?ומההתםדקאמרעליהלדיבוריהאמרת
קושטאקאמר,מתני'דלאקאמרעליהלדבוריהלאכלשכן? 
כלומר ,היא הנותנת :אם בדין הברייתא ,שבו דובר במי שרוצה לשנות את טענתו
הראשונה ,אמר רב נחמן שנאמן לאסור ,אחר שבעבר התיר ,על אחת כמה וכמה ,שמי
שמעולםלאהתיר,יהיהנאמןלאסור.לפיכך,מציעאבייהבחנהשונהביןדיןהמשנהלדין
הברייתא– 
אלא אמר אביי :מתניתין ,דלא מוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני ,דאמרינן כיון
דלאמוחזקלןבבניולאבאחי,אמר:ישליבנים– נאמן,ישליאחים – אינונאמן,
לאו כל כמיניה .ברייתא ,דמוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני ,דאמרינן 'מה לי
לשקר',מאיקאמר – למיפטרהמיבם?מציאמר :פטרנאלךבגיטא.רביסברמהלי

 .28משנהקידושיןג,ח .
 .29קידושיןסד,א.
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לשקרכיעדיםדמיואתועדיםעקריחזקה,ורבינתןסברמהלילשקרכיחזקהדמי
לאאתיחזקהועקרהחזקהלגמרי.
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כלומר,דיןהמשנהעוסקבמצבשבולאידועשישלטוען בניםאואחים.לפיכך,כשאומר
'יש לי בנים' נאמן ,הואיל ואין בטענתו כדי לשנות את מצבה המשפטי של אשתו :קודם
הייתהפטורהמייבוםאוחליצה)כיאיןלואחים(,ואףעתהפטורה)כיישלובנים(.אולם,
כשטועןשישלואחים,אינונאמן,הואילובכךהואמבקשלשנותאתמצבההמשפטישל
אשתו,ולהזקיקהייבוםאוחליצה,וכוחכזהלאניתןבידו .
מנגד,דיןהברייתאעוסקבמציאותשונה,שבהקיימתחזקהשלטועןישאחים,אךלאידוע
שיש לו בנים .במצב זה ,קובעת הברייתא ש"נאמן להתיר" ,היות וממילא ,אם היה הטוען
מבקשלפטוראתאשתומייבוםאוחליצה,יכולהיהלעשותכן,עלידימתןגט .
מחלוקתרביורבינתןעוסקתבמישבשעתמיתתוחזרבומדבריםשאמרבשעתקידושין,
ושהיהבהםכדילפטוראתאשתומןהייבוםאומןהחליצה.דבריוהראשוניםהםלכאורה
בעלי משקל רב מדבריו האחרונים ,משום שכאמור ,יכול היה הטוען לפטור את אשתו מן
הייבום או מן החליצה ,באמצעות מתן גט סמוך למיתתו .למעשה טענתו הראשונה היא
טענתהמגובהבמיגו,אובלשונושלאביי– 'מהלילשקר',ומחלוקתרביורבינתןעוסקת
בהבנתמהותהשלטענהמסוגזה .
רבי סבר שטענת מיגו כמוה כ"עדים" ,ומשום כך ,יש בכוחה לעקור את חזקת האישה
הקודמת,לפיההיאזקוקהליבוםאוחליצה.לכן,איןבכוחושלהבעללאסורבשעתמיתה.
מנגד,רבינתןסבר,שטענתהמיגויוצרת,לכלהיותר,חזקה,וחזקהאינהעוקרתחזקה.לכן,
ישבכוחושלהבעלגםלאסור .

 .30אמנם,לאכלהראשוניםתפסואתמחלוקתרביורבינתןכפשוטה,כגוןהרמב"ןבפירושולסוגיה,שסייג :
"רבי סבר מה לי לשקר כעדים דמי" – פי' לאו ממש כעדים דהא מה לי לשקר במקום עדים לא
אמרינן ,ואפי' במקום חזקה בעיא ולא… אלא שאין כל מה לי לשקר במקום עדים שוין ולא כל
החזקות שוות ,והאי מה לי לשקר כיון שהוא בידו לגרשה נאמן אף לעקור חזקה זו ,מה שאין כן
באותן הספיקות שכתבתי שאין מה לי לשקר בידו לעשותו ,אלא שהיה יכול לומר טענה אחרת
שהואנאמןעליהוזמניןדמעריםוסברשהואנאמןעלטענהזויותרמחברתה .
אולםמדבריראשוניםאחריםנראהשהבינואתשיטתוהחדשניתשלרביכמשמעותההפשוטהבגמרא.
כךלמשלהרשב"א :
"רבי סבר מה לי לשקר" – כזה דאי בעיעביד קמן ,אלים כעדים .ואע"ג דבפ"ק דבבא בתרא )ה,ב(
איבעיא אי אמרינן מיגו במקום חזקה או לא ולא איפשיטא ,וכן נמי ביבמות פרק האשה שלום
)קיד,ב(גביהחזיקהמלחמהבעולםהתםהואדמהלילשקרבחלוףטענותשאינןאמיתיות,ואע"פ
שזו היתה נכונה אלו אמרה יותר מזו שאומרת עכשיו ,מיגו כזה לא אלים דדלמא זו היתה נכונה
וקרובה בדעתו .אבל מיגו כזה דאלו רצה גומר כונתו לפנינו עכשיו אלים כעדים ,ואתיא עדות
ומרעאחזקה .
הרשב"אמצייןאמנםשמדוברבמיגו'טהור'.אולםהעיקרוןבעינועומד,ובדומהלכךבריטב"א :
ותו דהוי מילתא דספיקא ועבידא לאיגלויי ,ותו מסתמא כל איתתא בחזקת היתר קיימא לשוק
במיתתבעלהעדשתאסרבזיקתיבםלפנינו,הלכךחשיבמיגודיליהכעדים .
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גם אם ניתן להציע אוקימתות שונות לסוגיה זו 31,אין בכך כדי להמעיט מחשיבותה של
מחלוקתרביורבינתן,בכלהנוגעלהבנתמהותהשלטענתהמיגו.
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מדיןהתורה",עלפישני עדיםאועלפישלשהעדיםיקוםדבר" .משמעותהפסוקהיא,
33

שתפקיד העדים אינו רק לתאר את המציאות ,הנסתרת מעיניהם של הדיינים ,אלא גם,
במידהמסוימת,לקבועאתקיומה.זומשמעותהשלראיהבדיןהתורה,ורקמכוחמשמעות
זו,ניתןלביתהדיןלהכריעדיןולהורותעלביצועפסקידיןבכלהתחומים,בענייניממונות
כבעניינינפשות".יקוםדבר"מתפרשאפוא,הןבמישורשלתפיסתהמציאותהעקרוניתעל
ידיהדיינים,והןבמישורההשלכותהמעשיות–מישורהפסיקה .
חזקה,מאידך,אינהראיהבמובןהמקובלשתוארלעיל.החזקהמהווהבסיסלהנחותיסוד
בלבד ,שאינן משקפות בהכרח את פני המציאות .השימוש בה ייעשה ,רק כאשר אין בידי
בית הדין ראיות מספיקות כדי לברר את אשר אירע ,וכל שעומד בפניו אינו אלא סיפור
הדברים,כפישאירעומנקודתמבטםהסובייקטיביתשלהצדדים.במצבזה,מחוסרברירה,
ישלהיצמדלסיפורהנשעןעלחזקה.החזקהיכוללהתבססעלנקודתהזמןהאחרונהאשר
לגביה יש הסכמה )כגון 'חזקת מרא קמא'( ,או על תיאור מציאות הנשען על הערכת
התנהגותושל'האדםהסביר'במציאותנתונה 34.

ב.שורשהדיןוטעמו 
שתי הדרכים להבנת מהותו של מיגו נדונו רבות בדברי אחרונים .הניסוח המקובל בדברי
אחרונים להגדרת שתי הדרכים הוא :מיגו כ'ראיה' ,או כ'כח הטענה' שלא נטענה .כך
למשלכותבהגר"אוסרמןהי"ד– 
דדין מגו יש לפרשו בשני אופנים :א .דהוא אנן סהדי שאומר אמת דמה לי לשקר
דהיה יכול לטעון טענה טובה מזו… ב .י"ל דאינו מטעם אנן סהדי אלא שהוא דין
נאמנותדבכחהנאמנותשישלולטעוןטענהאחרתנאמןגםעלטענהזאתשהוא
טוען.

35



עםזאת,מןהראוילהדגישכברעתה,שבמאמרזההמונחיםשבהםהשתמשהגר"אוסרמן
מקבלים משמעות הפוכה לחלוטין .הראיה ,או ה'אנן סהדי שאומר אמת' ,משמעו בדברי
הגר"א וסרמן נתינת כוח ראייתי לטענה ,גם ללא תמיכתה על ידי ראיה חיצונית .להלן,

 .31ראהבהרחבהבהערההקודמת .
 .32נצייןרקכיבראשוניםנדחקהסוגיהזולקרןזוויתבהקשרלדיוןבטענתהמיגו,מכיווןשמקרהזההוגדר
כ"מיגו שבידו ]לעשות[" .כלומר ,בידו של האדם עומדת אפשרות מעשית לפעול כטענתו ,ובהקשר
הנוכחי – לתת גט ,ולא היכולת לטעון טענה חלופית בלבד .במיגו כזה ,החידוש שבנאמנות הטוען הנו
פחותמשמעותי.
 .33דבריםיט,טו.
] .34ראהלמשל,נתיבותהמשפט)עה,ד(שהבחיןביןסוגיהחזקות–הערתעורך,ע"ר [.
 .35קובץשיעוריםב,ג .



356הרביהודהיפרח 

כשנדוןבראיההגלומהבטענתהמיגו,תהיהכוונתנולראותבמיגוסימןבלבדלקיומהשל
מערכתראייתיתאובייקטיבית)שאינהתלויהבטענות(התומכתבטועןאתטענתהמיגו .
במיליםאחרות–'מיגוכראיה'פירושובמאמרזה:מיגוכסימןלראיה .
אףבנוגעל'כוחהטענה',נציעהסברהשונהבמקצתמזההמוצעעלידיהרבוסרמן.הרב
וסרמן מתמקד ב'כוח הטענה' מן הבחינה הפורמאלית ,תוך ניסיון להבין את הטכניקה
העומדת ביסודו של כוח זה ,ולהשיב על השאלה' :איך פועל המיגו'? עקב כך ,הנימוק
המהותי,המבקשלענותעלהשאלה'מדועפועלהמיגו'?נותרעמום,ולמעשהנתפסכמעין
גזירתהכתוב.במאמרזהנבקשלבססאתמושג'כוחהטענה'כתפיסההלכתיתשלהטענה
ככוחמשפטיהעומדבפניעצמוגםללאראיהאובייקטיביתחיצונית .

ג.מיגוכסימןלקיומהשלראיה 
.1מיגולהוציא 

אחד מהשאלות המובהקות שעל פיהן ניתן לבחון מהי מהותו של מיגו היא שאלת מיגו
להוציא,רוצהלומר,האםמיגויכוללהוות ראיהכדילהוציאממון.שהריאםמיגומועיל
רקכאשרהואסימןלקיומהשלראיה,לאניתןיהיהלהוציאממוןעלפיו .
בענייןזהמובאבגמרא– 
ההואדאמרלחבריה:מאיבעיתבהאיארעא? 
אמרליה:מינךזבינתה,והאשטרא .
אמרליה:שטראזייפאהוא .
גחין,לחישליהלרבה:אין,שטראזייפאהוא,מיהושטראמעליאהוהליואירכס,
ואמינאאינקיטהאיבידאיכלדהו .
אמררבה:מהלולשקר,איבעיאמרליהשטראמעליאהוא .
אמרליהרביוסף:אמאיסמכתאהאישטרא,האישטראחספאבעלמאהוא!
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תרגום:ההואשאמרלחברו :מהאתהרוצהבקרקעזו? אמרלו:ממךקניתיה,והרי
השטר.אמרלו:שטרמזוייףהוא .
התכופף ולחש לרבה ,אמת ,שטר מזוייף הוא ,אבל שטר טוב היה בידי ,ואבד,
ואמרתילעצמי:אטולבידישטרכלשהוא .
אמררבה:מהלולשקר,אםהיהרוצה,היהאומרשהשטרטוב .
אמרליהרביוסף:עלמהאתהסומך?עלשטרזה?הלאשטרזהכחרסהוא! 
בסוגיה זו הוצגה טענת מיגו ,כאשר לטוען ולבית הדין ברור היה ,שאין תשתית ראייתית
שיש בכוחה לתמוך בטענה .מן הסוגיה עצמה נראה ,שנחלקו האמוראים בנוגע לתחולתו
שלדיןהמיגובמקרההנתון 37.

 .36בבאבתראלב,א .



מיגו–עלהתפרשביןטענהלראיה 357
הרמב"ם ,שעה שבא לפסוק דין בנושא זה ,לא הזכיר כלל את טענת המיגו ,וכתב –
הוציא עליו שטר מקויים ,ואמר הלוה מזויף הוא ומעולם לא כתבתיו או שטר אמנה
הוא .ואמר המלוה כן הדברים ,אבל שטר כשר היה לי ואבד .אף על פי שהמלוה
הוא ששבר את שטרו ,ואילו רצה אמר אינו מזויף שהרי נתקיים בבית דין – אינו
גובה בו כלום ,אלא נשבע הלוה היסת ונפטר ,שהרי זה השטר כחרס הוא חשוב.

38

עולה מדבריו ,שמאחר שהתברר שאין תשתית ראייתית לביסוס טענתו של מחזיק השטר,
שכן גם הוא מודה שהשטר מזוייף ,הרי שידו על התחתונה .במקרה זה שום טענה ,ואף לא
כזו הנושאת ערך מוסף של מיגו ,אינה יכולה להועיל לו .הסיבה לכך היא ,כפי הנראה,
שלדעת הרמב"ם ,מיקומה המשפטי של טענת המיגו הוא במסגרת דיני הראיות .לכן ,כאשר
הטענה מבוססת על עובדות שקריות ,אין לה משמעות.
דומה שלתפיסת המיגו כראיה ,יש יסודות איתנים בפשטן של כמה מן הסוגיות העוסקות
בדין המיגו .כך למשל עולה לכאורה מסוגיית 'סיטראי' –
אבימי בריה דרבי אבהו הוו מסקי ביה זוזי בי חוזאי )=היו נושיו מבני חוזאה(,
שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו ,אזל פרעינהו )=שלח את הכסף ביד חמא
בנו של אבהו ,והוא הלך ופרע את החוב( .אמר להו :הבו לי שטרא ,אמרו ליה:
סיטראי נינהו )=אמר להם :תנו לי את השטר ,אמרו לו :מצד אחר קיבלנו את הכסף,
כלומר ,עבור חוב אחר( .אתא לקמיה דרבי אבהו ,אמר ליה :אית לך סהדי
דפרעתינהו? אמר ליה :לא .אמר ליה :מיגו דיכולין לומר לא היו דברים מעולם,
יכולין נמי למימר סיטראי נינהו )=מתוך שיכולים היו לומר לא-היו-דברים-מעולם,
יכולים לומר שקיבלו את הכסף עבור חוב אחר(.

39

ריצב"א#ראה בסוגיה זו דוגמה ל'מיגו להוציא' היות וכתוצאה מקבלת טענת המיגו יתאפשר
לבי חוזאי לגבות שוב את חובם מאבימי .בהתאם לכך הוא שואל –
וקשיא לריצב"א דאמר בפ' חזקת הבתים )לד,א( לא אמרי' מיגו להוציא? וצ"ל :שאני
הכא דאיכא שטרא.

41 ,40

אולם ,הסוגיה עצמה לא העלתה את השאלה ,ולא את התירוץ .דומה שהסיבה לכך היא,
שבדרך כלל ,מיגו אינו מבטא אלא את העובדה שאין לתביעה תשתית ראייתית ראויה.
משום כך ,יש ביד הנתבע לטעון כל טענה שיחפוץ בה ,והיא תתקבל על דעת בית הדין.
במקרה הנדון בסוגיית 'סיטראי' ,השליח לא טרח לדרוש מלכתחילה את השטר כתנאי

 .37וכןהבינורובהראשונים,כמפורטבאריכותלהלן .
 .38רמב"םמלוהולוהיד,ו .
 .39כתובותפה,א .
 .40הגהות&אשר"י&כתובותט,ד.
 .41קצות&החושן)פב,י(מבאראחרת:המלווהנאמןלאמפנישמקבליםמיגובשטר,אלאמשוםשהמיגוגורם
להאמיןלטענתהסיטראי,ואזממילאהשטרעומדבתוקפווניתןלגבותבו.המיגולאהוציאממוןאלארק
הסירמונעשהיהבשטר.שיטתהרמב"ןהיא,שלאאמרינןמיגולהוציאבשטר .
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לפירעוןהחוב,ובכךשם כספועלקרןהצביוסמךעלטובלבםשלביחוזאישיודובפירעון,
שכן אין לו שום ראיה שאכן פרע .לכן' ,המוציא מחברו' שעליו להביא ראיה במקרה זה
הואאבימיולאהנושים .
תפיסה זו מקבלת חיזוק מהמשך הסוגיה שבו דנה הגמרא בשאלת אחריותו של השליח,
ומסכמת כי הוא חייב לשלם למשלחו על הנזק שגרם ,ובלשון הגמרא 'בין כך ובין כך
משלם,דאמרליהלתיקונישדרתיךולאלעוותי' 42.
.2מיגוכראיהלפטורמשבועה 

אחת הסוגיות המרכזיות אשר 'מציפה' את ההבנות השונות בגדרו של המיגו היא סוגיית
השכיר,ובעקבותיההמחלוקתסביבתוקפםשלמיגוכראיהלפטורמשבועה,ומיגודהעזה .
במשנהבמסכתשבועותישנופירוטשלאלואשרנשבעיםונוטלים– 
כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין .ואלו נשבעין ונוטלין :השכיר והנגזל
והנחבל 43.
הגמראמבקשתלהסביר,מדועהשכירנשבעונוטל– 

 .42סוגיהמקבילהמופיעהבשבועות)מב,א( :
ההוא דאמר ליה לחבריה :הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא )=ההוא שאמר לחברו תן לי
מאה זוז שאני נושה בך( .אמר ליה :פרעתיך .אמר ליה :הנהו סיטראי נינהו )=אמר לו :אלו ,מה
שפרעת,מצדאחרהם,היינו,עבורחובאחר( .
אמררבנחמן:איתרעשטרא)=הורעהשטר(,רבפפאאמר:לאאיתרעשטרא .
ולרב פפא מאי שנא מההוא דאמר ליה לחבריה :הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא? אמר
ליה :לאו אתורי יהבת לי ואתית ואיתיבתאמסחתא וקבילת זוזך )=לא לשם רכישת שוורים נתתי
לי,עלמנתלהרוויחמהם,וקבלתכספךבהיותנויחדאצלהקצב?(ואמרליה:הנהוסיטראינינהו–
ואמררבפפאאיתרעשטרא? 
התםכיוןדקאמראתורייהבתליומתורישקלתאיתרעשטרא,הכאאימורסיטראינינהו .
מאיהויעלה?רבפפיאמר:לאאיתרעשטרא;רבששתבריהדרבאידיאמר:איתרעשטרא .
והלכתא איתרע שטרא ,והני מילי דפרעיה באפי סהדי ולא אידכר ליה שטרא ,אבל פרעיה בין
דידיה לדידיה מיגו דיכול למימר לא היו דברים מעולם יכול נמי למימר סיטראי נינהו ,וכדאבימי
בריהדר'אבהו .
לכאורה סוגיית שבועות עוסקת במצב שבו אין עדים על הפירעון ,ובכל זאת סבר רב נחמן ש"איתרע
שטרא" .הסיבהלכך)ע"פרש"ישם(היא ,שכיווןשהנושה מודהשקיבלאתהכסף ,הואלא יכוללטעון
'סיטראי' ולהוסיף ולהשתמש בשטר .לכאורה ,דעתו של רב נחמן תמוהה .היות ואין לנתבע עדים על
הפירעון ,מדוע לא יוכל התובע לטעון 'סיטראי' במיגו שהיה טוען לא-היו-דברים-מעולם? ייתכן ושיטתו
שלרבנחמןמבוססתעלבחינתמאזןהראיותשישבידהתובעובידהנתבע.עלהכולמוסכםשהיהחוב,
ובידהתובעשטרהמעידשטרםנפרעהחוב.מנגד,מוסכםעלהכול שהתובעקיבללידיוכסףפירעוןמן
הנתבע.במצבזה,איןלתובעכלעילתתביעהכלפיהנתבע.אמנם,התובעטוען,שהנתבעהיהחייבלו
חובנוסף,אךעלחובזהאיןבידוכלראיה.אילכך',אתרעשטרא'.משמעותהדברים,לפיהסברזההיא,
שקיומושלמיגואינומספיקכדילהביאאתביתהדיןלקבלאתטענותיושלהטועןבמיגו.עלמנתשיוכל
ביתהדיןלקבלאתטענתהמיגו,ישצורךבבסיסראייתיחיצונישיאפשראתקבלתה .
 .43משנהשבועותז,א .
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מאישנאשכירדתקינוליהרבנןדמשתבעושקיל)=מהנשתנההשכיר,שתיקנולו
חכמיםשיישבעויטול(?… אמררבנחמןאמרשמואל… עקרוהרבנןלשבועהמבעל
הבית ושדיוה אשכיר משום כדי חייו )=עקרו חכמים את השבועה מבעל הבית,
והטילואותהעלהשכיר ,משוםפרנסתו(.משוםכדי חייודשכיר קנסינןליהלבעל
הבית?! בעל הבית גופיה ניחא ליה דמשתבע שכיר ושקיל כי היכי דאיתגרון ליה
פועלין)=לבעלהביתנוחשיישבעהשכירויטול,כדישיוכללשכורפועלים(.אדרבה!
שכירניחאליהדלשתבעבעלהביתונפקעכיהיכידליגריהבעלהבית)אדרבה,נוח
לשכירשיישבעבעלהביתוייפטר,כדישירצהלשכורפועלים(! בעה"בעלכורחיה
אגר.שכירנמיעלכורחיהמיתגר!אלאבעה"בטרודבפועליוהוא)ומשוםכך,עלול
שלאלזכורלמישילם(.

44



אםכן,הנימוקלדיןהמשנה,המטילאתהשבועהעלהשכיר,ומאפשרלוליטולשכרולאחר
שיישבע שלא קיבל את המגיע לו ,מבוסס על החזקה ,שהמעביד טרוד בפועליו ואינו זוכר
למינתןשכרוולמילא.זאת,בנוסףלנימוקהסוציאלי–ההתחשבותב'כדיחייו'שלהשכיר .
בהמשך,מסייגרבנחמןאתדיןהמשנה,לשכירשנשכרבפניעדים– 
אמררבנחמןאמרשמואל:לאשנואלאששכרובעדים,אבלשכרושלאבעדים–
מתוךשיכוללומרלו:לאשכרתיךמעולם,יכוללומרלו:שכרתיךונתתילךשכרך .
לשיטתו של שמואל ,המיגו פוטר את בעל הבית מהתחייבותו כלפי הפועל ,והוא אף אינו
צריך להישבע ששילם לפועל את שכרו .הראשונים התקשו בשאלה ,מאחר שאין אנו
מאמיניםלמעביד,הטרודבפועליו,מדוענאמיןלו,כשישלומיגו? 
בעליהתוספות 45מסבירים,שבדרךכלל,גםכשטועןהמעבידששילםלפועלאתשכרו,אין
זו טענה ודאית ,היות ויש להניח שהמעביד עצמו אינו בטוח לחלוטין ששילם את שכר
הפועל ,בהיותו טרוד בפועליו .לכן ,יש להתייחס לטענת המעביד כאל טענת ספק )שמא(.
לפיכך,כאשרטענתהמעבידנתמכתעלידימיגו,ישלתתאמוןרביותרבטענה,ולראותה
כטענהודאית)ברי( .
בהמשך הסוגיה ,נעשה ניסיון לבחון את משמעות דבריו של שמואל ,בנוגע לשבועת
השומרים– 
אמררמיברחמא:כמהמעליאהאשמעתא .
אמרליהרבא:מאימעליותא?אםכן,שבועתשומריןדחייברחמנאהיכימשכחת
לה?מתוךשיכוללומרלולאהיודבריםמעולםיכוללומרלונאנסו! 
]אמרלו[:דאפקידליהבעדים .
]שאלרבא[:מתוךשיכוללומרלוהחזרתיולךיכוללומרלונאנסו? 
]אמרלו[:דאפקידליהבשטרא .

 .44שבועותמה,א .
 .45תוספותשבועותמה,אד"המתוך .
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לפי רבא ,קבלת דברי שמואל מחייבת את המסקנה ,שאף שבועת השומרים אינה חלה,
אלאכאשראיןלשומרמיגו.כלומר,כאשראיןהשומריכוללטעון'לאהיודבריםמעולם'
או'נאנסו'.משוםכך,נאלץרמיברחמאלקבועשחיובהשבועהקיים,רקכאשרההפקדה
נעשתהבאמצעותשטר,בניגודלמשמעותםהפשוטהשלהכתוביםבפרשתהשומרים .
הראשוניםעסקודווקאבבירורעמדתושלרבא.השאלהשהטרידהאותםהייתה:האםיש
לראות בשאלותיו של רבא משום ערעור על העיקרון העומד ביסוד דין המיגו? ואם לאו,
כיצדהיהעונההואעלהשאלותשהציגלרמיברחמא?התשובותהשונותהמוצעותעל
ידיהראשונים,מגלותהשקפותשונותבאשרלמהותושלהמיגו .
לשיטת ר"י מיגאש 46,מסקנת הסוגיה היא ,שטענת מיגו אינה פוטרת אדם מחיוב שבועה
המוטלעליו.אובניסוחהמקובל":מיגולאפטורימשבועהלאאמרינן" .
ר"ימיגאשמסביר,שהמחלוקתביןשמואללרבא,עוסקתבשאלה,האםישבכוחושלמיגו
לפטור אדם מחיוב שבועה המוטל עליו? לפי שמואל ,יש בכוחו של מיגו לפטור משבועה,
ומשום כך פסק ,שמעביד ששכר פועל שלא בפני עדים ,יכול לטעון ששילם לו את שכרו,
ולהיפטרמחובתהתשלום,אףללאשבועה.הסיבהלכךהיא,שטענתהמעבידהיאטענה
'חזקה',בהיותהמגובהבמיגו.מנגד,רבאסבר,שאיןבכוחו שלמיגוכדי לפטורמשבועה,
משום שאם היה כך ,מן הדין היה ,שהתורה תבהיר בפרשת השומרים ,שהשומר פטור
משבועה,כאשרטענתומגובהבמיגו .
לדעת ר"י מיגאש ,תירוציו של רמי בר חמא הם בבחינת 'דיחוייא בעלמא' ,ומשום כך
מתקבלת המסקנה ,ששבועת השומרים מוטלת על השומר בכל מצב ,ו"מיגו לאפטורי
משבועהלאאמרינן" .
הר"י מיגאש אף מוסיף שתי ראיות התומכות במסקנה זו .הראשונה ,מדינו של עד אחד.
ההלכה קובעת שעד אחד על הלוואה מחייב שבועה ,למרות שהנתבע יכול היה לטעון
'החזרתי'.מוכחאםכן,ש"מיגולאפטורימשבועהלאאמרינן" 47.
ראיהנוספתהיאמדינושלהמכירכליווספריושנגנבובידאחר.במקרהזהנפסק,שכאשר
טוען הנתבע 'קניתים מפלוני' ,יישבע על טענתו .על הלכה זו מקשה הר"י מיגאש :מדוע
יישבע?הריישלומיגו,שיכולהיהלומר'קניתיםממך'!מוכחאםכןגםמהלכהזו,שאין
בכוחושלמיגוכדילפטוראדםמחיובשבועההמוטלעליו .
נראה שהגבלת כוחו של המיגו באופן זה ,הולמת את הגישה הרואה במיגו סימן בלבד
לקיומהשלראיהאחרת,ולכןבמקוםשבואדםנדרשלהוכיחאתצדקתובשבועה – עליו
הראיה,ומיגואינופוטראותו .
כוחושלעדאחדהואכוחראייתימובהק.כךעולהלמשלמדבריהרמב"ם– 

 .46חידושיהר"ימיגאש,שבועותמה,בד"האיתמר.
 .47וקשה :מניין לו שעד אחד מועיל גם כשיכול לומר החזרתי? יש שהסיקו מנסכא דרבי אבא שהגוזל את
חברו בעדים צריך להחזירו בעדים ,וייתכן שמזה הביא הר"י מיגאש ראיה שאינו יכול לומר החזרתי
והמיגואינועוזר,ואכמ"ל .
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ומפיהשמועהלמדושכלמקוםששניםמחייביןאותוממוןאחדמחייבושבועה.וכן
למדו מפי השמועה שעד אחד לכל עון ולכל חטאת אינו קם ,אבל קם הוא
לשבועה 48.
דהיינו ,לעדותו של עד אחד יש משקל ראייתי ,בדיוק כפי שיש לעדותם של שני עדים.
אמנם ,מכוח ראיה המבוססת על עדותו של עד אחד ,לא ניתן אלא לחייב שבועה ,ולא
ממון .לאור זאת מובן ,שקביעה הפוטרת במיגו את הטוען מחיוב שבועה המוטל עליו,
משמעותה היא למעשה ,הענקת משקל זהה לעדות עד אחד ולטענת בעל דין )המגובה
במיגו( .
מובןמאליושעלפיהרמב"םורבור"ימיגאש,מסקנהכזוהיאמופרכת,היותוטענתושל
בעל הדין ,מהימנה ככל שתהיה ,לוקה בסובייקטיביות ובנגיעה אישית .לכן ,מתבקשת
המסקנה,שכוחההראייתישלעדותושלעדאחדרבמשלטענתבעלהדין,אףזוהמגובה
במיגו,ומשוםכך",מיגולאפטורימשבועהלאאמרינן" .
ייחודושלההסבראשרמציעהר"ימיגאשהוא ,שבניגודלמפרשיםאחרים,איןהואבוחן
אתאיכותושלהמיגו,אלאבוחןאתמשמעותו,לאורתשתיתהראיותבמקרההנדון .
ניתוח המכנה המשותף לשתי הסוגיות שאותן מעלה ר"י מיגאש כראיה לשיטתו ,מגלה
שבשתיהן קיימת תשתית ראייתית ברורה נגד הטוען 'מיגו' .כאשר עד אחד מעיד נגד
הנתבע ,קיימת תשתית ראייתית לחיוב שבועה .היות וכך הוא ,אין למיגו כל משקל ,שכן
כלכוחושלהמיגונובעמהיותומשקףאתהעובדה,שלאקיימתתשתיתראייתיתראויה
לתביעה .
גם כאשר התובע מכיר כליו ביד אחר ,התמונה הראייתית נוטה לרעת הנתבע .לפני בית
הדין מתגלה התמונה הבאה :חפץ שנגנב מביתו של התובע ,שמצדו ,אינו מציג כל ראיה
שרכש את החפץ כדין .במצב זה ,מובן שנטל הראיה מוטל עלהנתבע .כאמור ,מיגו עשוי
לפרש מערכת עובדתית נתונה ,לטובתו של הטוען מיגו .אולם ,במקום שבו המערכת
העובדתיתנוטהלרעתושלהטועןמיגו,איןבכוחושלהמיגולשנותאתהעובדות .
נוכלאםכןלסכםפרקזה,ולומרשלפיר"ימיגאש,למיגואיןכוחעצמאימשלו,אלאהוא
מעיןטענהשנועדהלשקףאתמשקלהשלהתשתיתהראייתיתשאותהמציגהתובע.לכן,
כאשר יש בתשתית הראייתית די כדי לבסס חיוב ממוני או חיוב שבועה ,אין בכוחו של
המיגולפטוראתהחייבמןהחיובהמוטלעליו.עמדהזו,היאהעומדתביסודשאלותיושל
רבאעלדבריושלרמיברחמא .
נציין כבר עתה ,שלר"ן פרשנות שונה בתכלית לסוגיה זו ,המתמקדת באיכותו של המיגו.
לפיפרשנותזו,שבהנרחיבבהמשך,ישלמיגוכוחעצמאי,הנובעממהימנותהשלהטענה .

 .48רמב"םטועןונטעןא,א .
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.3מיגולמישאינובקיבהלכה 

בין האחרונים ,נראה שניתן לזהות את הש"ך ,כממשיך דרכו של ר"י מיגאש .כך עולה
למשל,מתגובתולדבריהרא"שבענייןכוחושלמישאינובקיבהלכהלטעוןמיגו .
שימושבמיגודורשלכאורהידעבסיסיבהלכה,שכן,הטענה'יכולהייתילטעון',מבוססת
על ההנחה ,שהטוען ידע שבטענה החלופית הוא עשוי לזכות בדין .אם לא כן ,אליבא
דאמת,לאיכולהיהלטעון.בהתאםלכך סוברהרא"ש 49,שישנםמצביםשבהםלאתוכל
אישה ליהנות מיתרונותיו של המיגו ,משום שיש להניח שחוסר בקיאותה בהלכה הוא
שהביאלכךשלאהציגהטענהחלופית,ולאיושרההרב .
נגדדבריואלויוצאהש"ךבאומרו– 
וקשיאליבהוטובא…מהשכתבכוליעלמאלאודינאגמיריוהיאיראהלמחולוכו'
הואנגדהסברה,דהאאשכחןכמהמיגותחמורותיותרמזהשצריכיםלימודועומק
גדולביםהתלמודשהאשהנאמנתבאותםמיגות,וכלהש"סוהפוסקיםמלאיםמזה
בכמהמקומות,ולאאמרינןשמאאינהיודעתהדין.ואםמצינולפעמיםבש"סאטו
כולהי נשי דינא גמירי .היינו דוקא במקומות שאמרו הם ושם יש טעם בדבר ,מה
שאיןכןבשארדוכתי,דאםלאכןביטלתרובוכמעטכלהמיגותשבש"סופוסקים.
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עלפניו,הש"ךאינומתמודדעםהבעיהשמעלההרא"שאלאדוחהאותהעלהסף,בנימוק
שדבריו של הרא"ש אינם עומדים במבחן הביקורת של השימוש הרחב שנעשה בטענת
המיגובסוגיותהגמרא.אךלכאורההשאלהעדייןבעינהעומדת:אםטענתהמיגומבוססת
עלבירורכנותושלטועןהטענה,עלידיהתבניתהלוגיתהפשוטהשל'מהלילשקר',הרי
שאםבעלהדיןאינומודעלאפשרויותהטיעוןהעומדותבפניוהרישמבחינתנוהבירורחסר
בסיס,וזהו'גוף'מיגוללא'נשמה'! 
אולם ,נראה שדבריו של הש"ך מבוססים על שיטת ר"י מיגאש ,ומשום כך ,הבעייתיות
שהטרידהאתהרא"ש,אינהמטרידהאותו.לדעתהש"ך,המיגואינוחלקמעולםהטענות,
שבו המבחן המרכזי לכוחה של טענה הוא ,מידת האותנטיות שלה ,אלא משרטט מחדש
אתמערכתהראיותוהעובדות 51.
מיגו מגלה למעשה ,שהתשתית הראייתית המוצגת על ידי התובע 'מלאה חורים' ,ומשום
כך ,אין בה כדי לבסס את התביעה .אמנם ,אין בכוחו של המיגו להוסיף ראיה ,אך יש
בכוחו להעניק פרשנות חדשה למערכת הראיות שהוצגה .כתוצאה מכך ,מתערער בסיס

 .49פסקיהרא"שכתובותט,כח .
 .50ש"ךחו"מסו,נו .
] .51נראהשישלנסחאתהטענהכך:לדעתהש"ךמיגואיננורקחלקמעולםהטענות,אלאגםחלקמעולם
הראיות .שהרי הש"ך )חו"מ פג ,ט( הוא זה שפסק ,בעקבות הרמב"ן ש"אמרינן מיגו להוציא" ,כלומר,
שמיגויכוללהוותראיהכדילהוציאממון.כלומר,לדבריומיגואיננורקסימןליחסיהכוחותהראייתיים,
אלאבעלכוחעצמי–הערתעורך,ע"ר [.
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התביעה ,ונטל הראיה חוזר אל התובע .לפי דרך זו ,שאלת הריאליות של המיגו כטענה
ממשיתהעשויהלהיטעןבביתדיןאינהמשמעותית.
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בהמשךניווכחששיטהזושלהש"ך,שבהועולהבדבריובהקשריםשונים .
.4חזקתמטלטליןבכליםהעשוייםלהשאילולהשכיר 

המקום שבו באה שיטתו של הש"ך לידי ביטויה המובהק ביותר הוא בסוגיה העוסקת
בחזקת מטלטלין .חזקת מטלטלין היא יסוד מוסד בהלכה .בתוספות" :דאנן סהדי דמה
דמחזיק האי דידיה הוא" 53,ובשולחן ערוך" :כל דבר המיטלטל שהוא ביד האדם בחזקת
שהואשלו" 54.
הגמראבמסכתשבועותעוסקתבחריגיםאשרהחזקהאינהחלהלגביהם– 
שלחרבהונאבראבין :דבריםהעשוייםלהשאילולהשכירואמרלקוחיםהםבידי
אינונאמן 55.
בבסיסדבריושלרבהונאעומדתסוגייתה'אומן' 56העוסקתבטענותשיכוללטעוןהמחזיק
בחפץ כנגד תובע הטוען שהחפץ שייך לו .ביניהן ,מובאת טענת 'לקוח )=קנוי( הוא בידי'
ושנתנו למחזיק בתורת השאלה או
ֹ
המועילה גם אם לתובע יש עדים שהחפץ היה שלו
שכירות .רק שילוב של עדי מסירה )'עדים'( ,ועדים שראו את החפץ ביד המחזיק בסמוך
לדיוןבביתהדין)'ראה'(,עשוילהפקיעאתחזקתהמטלטליןשלהמחזיק .
רבהונאמחדש,שכאשרהתביעהעוסקתבכליםהעשוייםלהשאילולהשכירנאמןהתובע
בטענתו,גםאםאיןלועדיםשמסראתהחפץבתורתהשאלה,ובלבדשיהיולועדיםשראו
אתהחפץבידיהמחזיקבסמוךלדיוןבביתהדין)'ראה'( .
מסוגיית'נגזל' 57עולהשטענתהתובעלגבי חפציםהעשוייםלהשאילולהשכירקבילה,רק
כאשרהתובעאכןטועןשהשכירםאוהשאילם,ולאכשטועןשנגנבוממנו.וההיגיוןפשוט:
חזקתהמטלטליןהיאחזקהמשמעותיתשאיןלבטלהללאסיבהמוצקה.בתביעההעוסקת
בכליםהעשוייםלהשאילולהשכיראנומפקיעיםאתהחזקה,מתוךהנחהשקיימתסבירות

 .52שיטתו של הש"ך עומדת בניגוד לדברי המרדכי )כתובות רז( ,שסובר כי טענה שלא עולה על דעתו של
בעלהמיגולאניתןלטעוןלו,ודווקאטענהשהיאגלויהוידועהלכולניתןלטעון.הש"ךדחהדיןזהוכתב
שצ"עאםניתןללמודמהמקרהשממנולמדהמרדכיאתדינו,מאחרושםהובאעיקרוןכללי)עי"ש( .
נתיבות המשפט )פב ,כללי המיגו י( ניסה לטעון ששיטתו של המרדכי מבוססת על דברי הרא"ש הנ"ל
בהערה ,49אךבהמשךהואמביאאתדבריהש"ך ,ומצדד ש"מסתמאגםהרא"שמודהבזה ,ושאניהתם
דאםתמחולגריעותההואלגבהמשוםשישבמחילהמח'הפוסקים… אבלשארמיגואמרינןבכלאדם",
ומכריעלהלכהש"אםכןטענינןמיגוגםלעםהארץ" .
 .53תוספותב"מב,אד"הויחלוקו .
 .54שולחן ערוךחו"מקלג,א .
 .55שבועותמו,ב .
 .56בבא בתראמה,ב–מו,א .
 .57שבועות מו,א–מו,ב .
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גבוההשכליםאלולאנקנועלידיהמחזיקאלאהושאלואוהושכרולו.אולם,כשהמערער
עצמואינוטועןזאת,איןטעםלהפקיעאתהחזקה .
עיקרוןזהבאלידיביטויבדבריהרמב"ם58,שנפסקוגםבשולחן ערוך – 
מישהיהבידודבריםהעשויםלהשאילולהשכיר,אף על פישהודהואמרלו:יודע
אנישהיהשלך,אבלפלונימכרםלי ,או :נתנםלימתנה ,והלהטועןשנגנבוממנו –
איןמוציאיןאותהמידו,אפילוהביאזהעדיםשהיוידועיםלו,שאדםעשוילמכור
כליו.וכנ"לעיקר .
ואם טען זה עליו ,ואמר :אני השכרתים לך או השאלתים לך – מוציאין אותם
מידו…
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הש"ך 60מבאראתשיטתםשלהרמב"םוהשו"עבכךשכיווןשהמערערהשאילאוהשכיר
את החפץ לאדם שלישי ,ואותו אדם מכר את החפץ למחזיק הנוכחי .למעשה השואל או
השוכר גנב את החפץ ,בכך שמכרו ללא רשות ,והכלל שלא ניתן להפקיע חזקת מטלטלין
בטענת'גנבת'חלגםבמקרהזה.
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הש"ך חולק על הדין העולה מהשולחן ערוך ,וטוען שגם אם המערער טוען שנגנבו ממש
מביתונאמן,במיגושיכולהיהלטעון'השאלתים'או'השכרתיםלך'.כאןנשאלתהשאלה
– הרי זהו מיגו המכוון להוציא ממון ,ואמנם לסוברים שאין מניעה לטעון טענת מיגו גם
כשהוא מכוון להוציא ממון לא תהיה בעיה ,אך לסוברים ש'מיגו להוציא לא אמרינן' לא
נוכללהשתמשבטענתמיגובסיטואציהזו .
מבאר הש"ך ,שגם לסוברים ש'מיגו להוציא לא אמרינן' נוכל להשתמש כאן במיגו משני
טעמים :
א .אין זה 'מיגו להוציא' :במקרה זה גם אם המערער יקבל את החפץ שלו הרי שהוא
יצטרך לשלם את דמיו למחזיק בו משום תקנת השוק .עניינה של תקנת השוק הוא
שאם אדם גנב חפץ מחברו ומכרו לאדם שלישי ,והלה קנהו בתום לב ,הרי שגם אם
יתבררשהחפץגזולהלוקחייאלץאמנםלהחזירולנגזלאךהנגזליצטרךלשלםלואת
דמיוכפיצוי,ולשובולתובעםמהגנבלאחרמכן.בנדוןדידןיצטרךהמערערלתתאת
דמי החפץ ללוקח גם אם יקבל את החפץ עצמו ,אי לכך אין זה מיגו להוציא ,שהרי
ערכושלהחפץיישארבידיהמחזיקבו .
ב.

"ועודישלחלקדהכאכיוןשהואמכירכליוועדיםמעידיםשהיושלוחשובכמוחזק"–
הש"ך עורך כאן מעין הפשטה של רעיון המוחזקות כך שאינה מסמנת את המחזיק
בפועלבחפץ,אלאאתמישישלוזיקהמשפטיתחזקהיותראליו .

 .58רמב"םטועןונטעןח,ז-ח .
 .59שולחן$ערוךחו"מקלג,ז .
 .60ש"ךחו"משם,יג .
 .61ועי"ש שמבאר שהראב"ד והטור ,ובעקבותיהם הרמ"א חלקו על זה מכיוון שהגניבה נעשתה בדרך של
שאלהאושכירות,ובכגוןדאשייכתההתייחסותהחריגהלכליםהעשוייםלהשאילולהשכיר .
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משמעות הדברים היא שלמרות שבפועל החפץ מוחזק בידי הלוקח ,העובדה שמדובר
בחפציםהעשוייםלהשאילולהשכיר,ושהמערערמכיראתכליווישלועדיםעלכךשהיו
שלו,יוצרתמאזןמשפטיחדששלפיולמערערישנהזיקתבעלותברורהיותרלחפץ.הוא
אמנםאינוהמחזיקבפועלאךהואמוגדרכ'מוחזק' .
קשה להתעלם מהיחס שבין שני הטעמים שהביא הש"ך :הש"ך עורך "תמרונים חריפים"
בכדי להפוך את הקערה על פיה ,ולהוכיח שגם לשוללים מכול וכול אפשרות של שימוש
במיגולצורךהפקעתממוןכאןהדיןיהיהשונה.שימושבמיגועלמנתלהוציאממוןהוא
חידושמשפטיקיצוני,שכןמשמעותוהיאשלמרותשמיגוהואחלקמעולםהטענות,דיבו
כדילהוציאממון .
כאןבאותאחרונותומלמדותעלהראשונות ,שכןנראהשהנימוקהשנימגדירמחדשאת
הראשון.מיגובמקרהזההואאךורקסימןלרמתהמוחזקותבחפץ.אמנםברמההטכנית
הנתבע הוא אשר מחזיק בחפץ בפועל ,אולם מבחינה משפטית זיקתו לחפץ קלושה,
והעובדה שהכלל של 'מיגו להוציא לא אמרינן' אינו חל כאן – בסך הכול משקפת מצב
דבריםזה .
חזקת המטלטלין נשענת על הנחות יסוד בדבר היחס הרגיל שבין בני האדם לחפציהם.
הנחות אלו מתבססות על הנוהג הרגיל ,או 'מבחן האדם הסביר' ,ובאות לידי ביטוי
בפרמטרים שהגדירו חז"ל .עם זאת ,המשניות והסוגיות העוסקות בכך הגדירו שורה של
סיטואציות שבהן ברירת המחדל של החזקה אינה חלה ,ואחת מהן היא זו המתייחסת
לכליםהעשוייםלהשאילולהשכיר.אילכךברור שגםאםפלונימחזיקבפועלבחפץ,הוא
אינומוגדרכ'מוחזק'מבחינההלכתית,ומיגובסךהכולמהווהסימןלעובדהזו .
גם כאן עולה מדבריו של הש"ך ,שלמיגו אין כוח עצמאי ,אלא מכוח היותו משקף את
איכותהשלמערכתעובדתית-משפטיתנתונה .
.5מעגליותהמיגו 

הגדרה זו למהותו של דין מיגו עשויה לפתור את אחת הבעיות שהעלו האחרונים ביחס
לדין המיגו .הכוונה היא לסתירה הפנימית העולה לכאורה מקיבועה של טענת המיגו
בגדריםקבועים.בעיהזוהועלתהגםעלידיהרבשלמהפישר– 
דבאמתצריךעיון,היאךגילולנוחז"לדינימיגו?הלאעלידיגלויזהבטלה סברת
מהלילשקר,דהכליודעיםדטענהזושישבהמיגועדיפהאועלכלפניםשקולה
כטענההאחרת .
הבסיסלקושיהפשוט:אםהמיגומבוססעלידיעתההלכההריסבירשבעלהדיןמודעלכך
שהואנאמןבטענתוהנוכחיתבמיגו,ואםכןשובאיןלנוכלראיהשאכןהואדובראמת.
תשובתושלהרבפישרהיא– 
יש לומר דהדבר חוזר חלילה ,שאם לא יהיה קיים דין מיגו הרי באמת אנן סהדי
דאינומשקרונמצאמפסידבדברשלאכדין.והלאמוטבלהחזיקבממוןלהמוחזקבו
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שלאכדיןמאשרלהוציאממוןממוחזקשלאכדין.הלכךקבעורז"לדיןמיגוכתקנה
קבועהאפילובהבטלהטעם,כדחזינןדאףמיגודהעזהמהני .
כלומר,דיןמיגומבטאלמעשהמעיןברירתמחדלמשפטית.אמנם,המיגוהואראיהשעצם
גילוי קיומה עלול להפחית ממשקלה; גילוי דין מיגו כרוך בסיכון ,שאחוז מסוים מן
הנתבעים יעשו שימוש לא הוגן בדין ,על מנת להחזיק בידם ממון ,שלא כדין .אך מנגד,
ביטולדיןהמיגויביאלכך,שראיה,שהייתהעשויהלשמשנתבעיםרבים,כדילאפשרלהם
להחזיק בנכס המצוי בידיהם כדין ,לא תוכל לשמשם .בדרך זו ,יהיו מקרים רבים שבהם
יוציאביתהדיןמנתבענכס,כאשרעלפיהאמת הואזכאילהחזיקבנכס.גילוידיןהמיגו
מבטא אפוא את הבחירה באופציה הראשונה ,שחסרונותיה מועטים מאלו של האופציה
השנייה 62.
לכאורה ,גם הבעיה ,וגם פתרונה מעלים תמיהות לא מבוטלות .מדוע בעיה זו לא עלתה
בפירושי הראשונים? אם אמנם במקורו ,היה מיגו מעין אינטואיציה בריאה של בית הדין,
הרי שעצם יציקתו בתבנית משפטית קבועה מרוקנת אותו למעשה מתוכן .הניתן לראות
בעיהזוכבעיהשולית,ולאלהתייחסאליהכלל? 
בתירוץ ,יש מעין 'תבריה לגזיזיה' לדין המיגו ,מאחר שממנו עולה ,שלמעשה ,המיגו אינו
ראיהמוצקה,כפישעולהמדבריהראשונים,אלאברירתמחדלמשפטית,ובעייתית .
לשיטתנו בהסבר דין המיגו כראיה ,השאלה כלל אינה עולה .אם המיגו מהווה ביטוי
לתשתית ראייתית התומכת בצד שטען אותו ,הרי שכוחה של טענת המיגו נעוץ בעצם
היותהאופציה,ולאו דווקאבמשמעותההריאליתשלהטענה,במסגרתהדיוןשביןהטוען
לנטען 63.

ד.מיגוכטיעוןטהור 
הגישה הרווחת בראשונים רואה במיגו סוג של ראיה משפטית קבילה .כך בלשון הנמוקי
יוסף– 
מיאמרינןמהלילשקרודאיאמתהואטועןשפרעובתוךזמנודאיבעילשקרניחא
ליהטפילמימרפרעתיךבזמניה 64.

 .62ולשיטתוצריךלומרכיזהוהמקורלמחלוקתבדין'מיגולהוציא' .
] .63לענ"ד,שאלתהגר"שופישרוקודמיו,קשה.ראשית,כיווןשדינימיגואינםידועיםלכול,ואכןאםהדיין
משוכנע שהעומד מולו יודע את ההלכות ומשתמש בהן כדי לשקר ,עליו למנוע זאת במסגרת כללי 'דין
מרומה'.שנית,ידיעתדינימיגואינהמפחיתהמעוצמתם,שהריגםאםהטועןמכיראתדינימיגועדיף
היהלולטעוןאתהטענההחלופיתולהיפטר.בחירתובטענההנוכחית,החלשהיותר,אינהמשפרתאת
מצבו,אלארקמשאירהאותוכפישהיהאילוהיהטועןאתהטענההחלופית–הערתעורך,ע"ר [.
 .64נמוקייוסףעלהרי"ףבבאבתראג,א .
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כךכותבגםהרשב"א– 
שכל מקום שיש מיגו אנו מאמינים שהאמת כמו שטוען ,שאילו בא לשקר היה לו
לטעוןטענהאחרתבשקרשהיהנאמןבה 65.
ואףהרא"שבתשובותיו– 
ודאי גם טענה זו שטוען – אמת ,דאם היה רוצה לשקר היה טוען טענה אחרת
שנראהלעולםיותרשהיאאמתמזוהטענהשהואטוען.
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התפיסה הרואה את המיגו כ'טיעון טהור' ,כלומר ,ראיה שכל כולה נובעת מהימנעות
הטועןמלטעוןאתהטענההחליפית ,ללאכלצורךבראיהחיצונית,עולהמדבריראשונים
ואחרוניםבכמהמןהסוגיותהעוסקותבדיןהמיגו.עלהעיקריותשבהן,נעמודבפרקזה .
.1מיגודהעזה 

בפרק הקודם הוצגה שיטתו של ר"י מיגאש בהסבר שיטתו של רבא .לר"ן ,שיטה שונה
בתכלית .כזכור ,רמי בר חמא שיבח את דבריו של שמואל ,שפסק שמעביד ששכר פועל
שלאבפניעדיםנאמןלטעוןששילםלפועלאתשכרו,במיגושיכולהיהלטעוןשמעולםלא
שכרו.עלכךתמהרבא– 
מאי מעליותא? אם כן ,שבועת שומרין דחייב רחמנא היכי משכחת לה? מתוך
שיכוללומרלולאהיודבריםמעולםיכוללומרלונאנסו! 
]אמרלו[:דאפקידליהבעדים .
]שאלרבא[:מתוךשיכוללומרלוהחזרתיולךיכוללומרלונאנסו? 
]אמרלו[:דאפקידליהבשטרא .
אףהר"ן67יוצאמתוךההנחה,שרבאאינוחולקעלעצםדיןמיגו.אולם,שלאכר"ימיגאש,
הר"ןאינומוצאאתהפגם,אליבאדרבא,בנסיבותיישומושלהמיגו,אלאבאופיוהעצמי
שלהמיגו .
לפי הר"ן ,המיגו המוצע על ידי שמואל אינו מיגו רגיל ,אלא מיגו דהעזה .כלומר ,מיגו
'חלש' ,בהיותו מבוסס על טענה חלופית ,שהצגתה דורשת מן הטוען תעוזה רבה מזו
הנדרשתבאמירתהטענההנוכחית.בנוגעלמיגוכזה,ורקבנוגעאליו,טעןרבאשאיןבכוחו
לפטורמשבועה.

69 ,68



 .65שו"ת הרשב"אג,פא .
 .66שו"ת הרא"שעט,ח .
 .67בחידושיועלאתר,ד"הא"כשבועתהשומרים .
 .68מדבריהר"ןמשמע,שרבושמואלסובריםשניתןלקבלגםמיגודהעזה,אךגםלדבריהםניתןאולילומר
שאיןכוונתםלהכשירמיגוכזהבצורהגורפת)ולכןאיןצורךלהעמידאתשבועתהשומריםרקבמקרה
שהפקיד בשטר( ,שכן ניתן להבין שמיגו דהעזה מועיל רק לגבי שבועת השכיר שאין היא שבועה
מדאורייתא ,אלא מתקנת חכמים ,כמנגנון שנועד להגן על השכיר .לכן ,יועיל לגביה גם מיגו 'חלש'
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הר"ןמוכיחאתשיטתומסוגייתמודהבמקצת– 
דאמררבה :מפנימהאמרהתורהמודהמקצתהטענהישבע? חזקהאיןאדםמעיז
פניובפניבעלחובו ,והאיבכוליהבעידנכפריה ,והאדלאכפריהמשוםדאיןאדם
מעיזפניו.
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הר"ן הבין שרבה שאל מדוע מודה במקצת לא ייפטר משבועה במיגו שהיה כופר בכול.
מעצם השאלה עולה ,שעקרונית מיגו יכול לפטור אדם מחיוב שבועה המוטל עליו ,וזאת,
בניגוד לעמדת ר"י מיגאש .תשובתו של רבה היא ,שחזקה שאין הנתבע מעז פניו וכופר
בכול.משמעותהתשובההיא,שזהומיגודהעזהולכןאיןבכוחולפטורמשבועה .
למעשה ,עצם הדיון ב'מיגו דהעזה' מסיט את מרכז הכובד ממערכת היחסים הראייתית
שבין התובע לנתבע ,להתמקדות בטענה עצמה כגורם דומיננטי בעל משקל עצמאי .הדיון
סביב 'מיגו דהעזה' עוסק בשאלה ,האם המיגו היה ריאלי מבחינתו של הטוען ,או שמא
מכיווןשהיהצריךלהעיזעלמנתלטעוןאתהטענההחלופית,הרישאיןאנויכוליםלקבלה
כאופציהממשיתולכןאיןלהתוקףמשפטיכמולמיגורגיל .
כךאוכך,הדיוןסביבהמיגומתקייםלצדהעובדותאשרהתבררועלפיראיות,ולכןברור
שלגישהזוהמיגוהואמעיןדיןאוטונומי 71.

יחסית .לפי הסבר זה ,רבא חלק על רמי בר חמא מאחר שהבין מדבריו שמיגו כזה יכול לפטור מכל
שבועהשתהיה,שכןטעןשזוהי'טענאמעלייתא' .
 .69שואלים אחרונים :הרי בממון אמרינן מיגו דהעזה? קובץ שיעורים )ב ,ג( ,בדרכו ,מציין בתירוצו שבמיגו
יש שני כוחות (1 :מה לי לשקר :שזוהי נאמנות שמתוך שיכל לשקר הוא דורש שיאמינו לו לטענתו
הנוכחית(2.כוחטענה:אדםשיכוללזכותבדיןבטענהמסויימתישלונקודותזכותמשפטיותהעומדות
לוגםבטענתוהאחרת.הנפקאמינההיאבמיגודהעזה:הנאמנותשל'מהלילשקר'אינהקיימתשכןאנו
טועניםכנגדושמאחרולאהיהמעזלומרכןאיןהמיגומשפיעעלנאמנותו,אולםאתכוחהטענהשלא
נטענה יש לו .ממילא לגבי שבועה שבה אנו דורשים בירור אנו דורשים גם את הכוח של מה לי לשקר
מאחרוהמוקדהואבבירור.אךבממוןאנומסתפקיםבכוחהטענה .
הואמצייןשהרא"שחולקעלהבנהזו,ולשיטתוחיובממוןהואכמוחיובשבועהואיאפשרלהבחיןבין
מיגולאפטוריממוןלמיגולאפטורימשבועה).תלויבחקירהשהובאהלעילבגדרחיובשבועה:האםהיא
כחיוב ממון שהנשבע חייב ממון אך יכול להמיר זאת בשבועה ,או שהיא פשוט כלי לבירור אמינות
טענתו,ולאורהדבריםשהבאנועולהשגםלרמב"םלאתהיההבחנהביןהדינים (.
עולהשלשיטתושלה'קובץ'הטעמיםבדיןהמיגומתפקדיםכשנירבדיםהמתמודדיםעםדרישותשונות:
דרישהלראיהובירורהמציאות,ונתינתמקוםלטיעוןמשפטיאוטונומי .
 .70בבא מציעאג,ב .
 .71בשוליהדבריםישלצייןכיגםלשיטתושלהר"ןישנם 'גבולותגזרה'למיגוהנובעותממערכתהראיות.
הדוגמה הקלאסית לכך היא סוגיית מיגו במקום עדים .סוגיה זו מובאת במחלוקת אביי ורבא בשני
מקומותבגמרא:בבא מציעא פא,א)ההואעובדאדנהרפקוד(,ובבא בתרא לג,ב)זהאומרשל אבותיוזה
אומרשלאבותי,האיאייתיסהדידאבהתיהואוהאיאייתיסהדידאכלהשניחזקה…(.הר"ן בחידושיו
)ב"בלג,א(מצייןכיגםאביייודה שאיןמקבליםאתטענתהמיגוכשמולהעומדתעדותשניעדיםממש,
והמחלוקת נסובה רק על מקרה שבו בית הדין תופס את המציאות בצורה של 'אנן סהדי' ,כלומר שיש
הערכה מוצקה של בית הדין שכך היו הדברים ,וכבסוגיית נהר פקוד שבה אנו מעריכים שמסתמא היו
מיםבמקוםשבועברעםהחמור)עייןשם( .גםבדיןהשדהמדוברשהעדיםמעידיםשאכןהייתההשדה
שלאבותיו,אךלאמוכחמדבריהםשלאמכרוה .
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אף בעלי התוספות סברו כר"ן ,ש"מיגו דהעזה לא אמרינן" ,אולם ,לדבריהם מיגו דהעזה
אינופוטראפילומממוןולארקמשבועה.דבריהםמבוססיםעלהחזקה,ש'איןאדםפורע
תוך זמנו' 72.משמעותה המעשית של החזקה היא ,שאם תבע נושה את החייב במועד
הפירעון,איןהנתבעיכוללהיפטרבטענהשפרעאתהחובלפנימועדזה .
על כך שואלת הגמרא :אם תבע הנושה לאחר מועד הפירעון ,וטוען החייב שפרע לפני
מועד זה ,האם ייפטר במיגו שיכול היה לטעון שפרע במועד? הגמרא משאירה שאלה זו
ב'תיקו' .
לפי קו זה ,מוסיפים ומקשים בעלי התוספות :73אם כן ,גם ביום הפירעון עצמו יש לנתבע
מיגו,היותויכולהיהלטעון'פרעתיךהבוקר'!תשובתםשלבעליהתוספותלשאלהזוהיא,
שמיגו כזה הוא 'מיגו דהעזה' ,שכן אין זה סביר שהנתבע יחציף פניו בפני התובע ,ויטען
שהיוםפרע,אםלאעשהכן .
עם זאת ,בעלי התוספות 74עומדים על כך ,שלפחות משתי סוגיות )ובהן הסוגיה שהובאה
בראשית המאמר( עולה ,שנעשה שימוש גם במיגו דהעזה .למרות זאת ,הם מזדהים עם
העיקרון,שאיןלהשתמשבמיגודהעזה,ומשוםכך,מיישביםאתהמקורותתוךהבחנהבין
מיגו ב'מידי דכפירה' ,למיגו בדבר שאין בו כפירה .בעלי התוספות לא הסבירו הבחנה זו,
ומשוםכך,התחבטורביםבהבנתה .
הש"ך 75מציעשניהסבריםלהבחנה.לפיההסברהשני,ההבחנהקשורהלנסיבותהשימוש
במיגו.מיגודהעזהשנועדלפטורמחיובשבועה,אינוקביל.לעומתזאת,מיגודהעזהשנועד
לפטורמחיובממוני,קביל.כלומר,כדעתהר"ן .
קצות החושן

76

ביקש להסביר את הגיונה של ההבחנה בדרך זו :כאשר התביעה היא

ממונית ,היא רומזת למעשה על החשד ,שהנתבע מסוגל לגזול ממון זולתו .מי שמסוגל
לגזול ,יעז גם לכפור בעצם קיומו של החיוב .העובדה שלא עשה כן ,מעידה כנראה על
מהימנותהשלטענתו.זוהסיבהלכך,שבתביעהממונית,ניתןלעשותשימושבמיגודהעזה .
לעומתזאת,כאשרהתביעהאינהממונית,אלא ישבהרקכדילחייבאתהנתבעשבועה,
המצב שונה .היות והחשוד על הממון חשוד גם שיישבע לשקר 77,עצם הטלת השבועה

גםהרמב"ן בחידושיועלהסוגיותהנ"למצייןכיאיןמדוברבמיגומולעדיםממשייםוגםאםהיועדים
נבאראתדבריושלהטועןכךשלאיסתוראתהעדיםבצורהחזיתית,כבסוגיהדנהרפקוד,שנבארשלא
הייתהכוונתושלאזרמומיםבנהראלא שהבהמהלאמתהמהמים.אמנםרשב"םחולקומבארבסוגיית
השדהשהעדיםמעידיםשהייתהשלאבותיועדליוםמותם,ולכןברורשלאמכרוהלו.יוצאשלשיטתו
אמרינןמיגוגםבמקוםעדיםממש .
 .72בבא#בתראה,א .
 .73תוספותב"בה,אד"הובא .
 .74תוספותבבאקמאקז,אד"העירובפרשיות .
 .75ש"ךחו"מפב,לט .
 .76קצות#החושןפב,יד .
 .77בבא#מציעאה,ב .
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מלמדת,שהנתבעאינוחשודלגזולממוןחברו.לגביאדםכזה,ישלהניחשלאיעז לכפור
בעצם קיומו של החיוב .משום כך ,לא ניתן לעשות שימוש במיגו דהעזה ,שכן ,הטענה
החלופיתאינהריאליתמבחינתושלהטוען .
הסברושלקצותהחושןמותחאתהבנתהמיגוכטיעוןטהורלקיצוניותהפוכהמזושלר"י
מיגאש .על פי ההיגיון הפנימי של ריאליות המיגו עשוי להיווצר מעין אבסורד שדווקא
הגזלן,שאינוחוששמגזלממוןזולתו ,יהנהמטענתהמיגושכןעבורו הוא'ריאלי'ומהווה
אופציה ממשית ,והחשוד על השבועה לא יהנה ממנו כי אנו מעריכים שלא יעז לכפור
לגמריולגזולממון .
.2מיגולמפרע 

דוגמה נוספת לשיטתם של בעלי התוספות היא הסוגיה העוסקת בפירעון כתובת אשה
ממטלטליןשליתומים:הסוגיה78מתבססתעלההנחהש"מטלטליןדיתמילאמשתעבדילא
לבעלחובולאלכתובה" .
במשנה ,נחלקו רבי עקיבא ורבי טרפון בדינם של נכסי החייב שבשעת מותו היו מופקדים
אצלאחרים,ובדינםשלחובותשלאחריםכלפיהנפטר,שלאנפרעולפנימותו.האםזכו
היורשים בנכסים אלו עם מותו של מורישם ,וממילא ,אין למלווה ולאישה זכות בהם ,או
שמא,יכוליםאלולזכותבהם,מאחרשבשעתמותהחייב,לאהיויורשיומוחזקיםבהם? 
בגמרא ,פסק רב נחמן שגם לשיטת רבי עקיבא ,השולל מבעל החוב ומן האשה את זכות
העיקולבנכסיםמסוגזה,יוכלוהנושיםלתפוסנכסיםאלולפנימותהחייב,היות ובמועד
זהברורשהיורשיםטרםזכובנכסים.בהקשרזההובאמקרהלדיון– 
ההיא איתתא דהוו מיפקדי גבה מלוגא דשטרי )=אותה אשה שהיה מופקד אצלה
קובץשטריחוב(.אתויורשיםקאתבעיליהמינה,אמרהלהו :מחייםתפיסנאלהו
)=באו יורשים ותבעום ממנה ,אמרה להם :מחיים תפסתים ,כנגד חובות שהמפקיד
חייב לי( .אתאי לקמיה דרב נחמן ,אמר לה :אית ליך סהדי דתבעוה מיניך מחיים
ולא יהבית ניהליה? )=יש לך עדים שתבעו אותך בחיי החייב ,ולא נתת את
השטרות?( אמרה ליה :לא) .אמר לה( אם כן הוי תפיסה דלאחר מיתה ,ותפיסה
דלאחר מיתה לא כלום היא )וצריכה להביא ראיה שהיא תפסה בהדיא עוד בחיי
המפקיד(.

79



עלפסיקתושלרבנחמןשואליםבעליהתוספות:80מדועלאנאמיןלאישהבמיגושיכולה
הייתהלטעוןשקנתהאתהשטרות?
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 .78כתובותפה,א .
 .79שם.
 .80תוספותשםד"האית .
 .81אמנם ,האישה אינה יכולה לטעון שהחוב הגלום בשטרות קנוי לה מאחר ו'אין אותיות נקנות במסירה'
)כגירסתרובהראשוניםבסוגייתבבא$בתרא $עו,בובניגודלגירסתהרשב"םולגירסההנדפסתלפיה 'אמר
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הרא"ש# 82משיב #על #השאלה# ,תוך #שהוא #מסביר #את #המקרה #שבו #עסקה #הסוגיה #במציאות#
מיוחדת#:השטרות#הופקדו#ביד#האישה#במעמד#עדים#,והם#שראו#את#השטרות#בידה#לאחר#
מות#המוריש#.לכן#,לא#יכולה#האישה#לטעון'#לקוחים#הם#בידי'# #.
תשובת #ר"י #המובאת #בתוספות #מעניינת# :בשעה #שטענה #האישה '#מחיים #תפיסנא' #היא #לא#
העלתה #על #דעתה #שטענה #זו #בעייתית# .לדידה# ,דין #ההפקדה #כדין #התפיסה #בחיי #החייב#,
ומשום #כך# ,לא #זכו #היורשים #בשטרות# .על #כן# ,ה'מיגו' #המוצע #הוא #למעשה '#מיגו #למפרע'#,
שכן# ,עד #שרב #נחמן #חידש #את #ההלכה #שמעמדה #של #האשה #הוא #כשל #שומר# ,ולכן#
להחזקתה #בשטרות #אין #מעמד #של #תפיסה# ,היא #סברה #שהיא #טוענת #את #הטענה #הטובה#
ביותר #בנמצא #ולכן #כלל #לא #העלתה #על #דעתה #טענה #אחרת# .הצגת #ה'מיגו' #כעת# ,היא#
למעשה #חכמה #שלאחר #מעשה# .לשון #אחר# :כיוון #שהאישה #לא #הייתה #מודעת #לתועלת#
שבשקר #הרי #שמבחינתה #המיגו #אינו #ריאלי# ,ולכן #השיקול #הפסיכולוגי '#מה #לי #לשקר' #אינו#
רלוונטי#למקרה#זה# #.
למדנו #אם #כן# ,שבעלי #התוספות #סוברים #שלמרות #שמדובר #במיגו #קלאסי# ,העובדה #שהוא#
אינו #ריאלי #שוללת #את #השימוש #בו# .לאור #זאת #ברור #שבעלי #התוספות #הבינו #את #דין #מיגו#
בפרמטרים #של #טענה #שנטענת #תוך #דיון #בבית #הדין# ,והחידוש #הוא #שטענה #זו #הינה #בעלת#
כוח#משופר#בהיותה#מגובה#בנאמנות#שיש#למי#שנמנע#מלטעון#את#הטענה#החלופית# .
מדבריהם #של #הר"ן #ובעלי #התוספות #עולה #אם #כן #גישה #עקבית# ,הממקדת #את #הדיון #בדין#
מיגו# ,כדין #שאינו #קשור #במכלול #הראייתי #הסובב #את #הדיון# ,אלא #בכוחה #העצמאי #של#
הטענה#.ודוק#,כוחה#העצמי#של#הטענה#שנטענה#בפועל#,נובע#מההימנעות#מלשקר #ומלטעון#
את#הטענה#החליפית# .
ברם#,כפי#שניווכח#בפרק#הבא#,אף#לגישה#המכירה#בכוחה#של#הטענה#שלא#נטענה#,כמקרין#
על#כוחה#של#הטענה#שנטענה#,יש#יסודות#איתנים#,לא#רק#בדברי#אחרונים#,אלא#גם#בדברי#
ראשונים# .
.3כוחהשלטענהשלאנטענה 

נראה #שהניסוח #הקדום #ביותר #לתפיסת #המיגו #כנתינת #כוח #הטענה #שלא #נטענה# ,מופיע#
בראב"ד#בהשגותיו#על#הרי"ף#בסוגיה#זו# .
הרי"ף#מסכם#את#העולה#מסוגיית#מלוגא#דשטרי#בלשון#זו# #–#

אמימר הלכתא אותיות נקנות במסירה'( .אולם ,האישה יכולה לטעון שהנייר קנוי לה ,ומשום כך,
היורשים לא יוכלו לממש את זכותם הגלומה בשטרות ,ויעדיפו לשלם לה את חובה ,על מנת לזכות
בשטרות ולממש את זכותם.
יש לציין כי השולחן ערוך )חו"מ סו ,א( פסק כי כשהוסב שטר חוב שלא בצורה הנדרשת ,היינו ללא
כתיבה ומסירה ,המקח בטל ואפילו לצור על פי צלוחיתו לא קנה .מהמפרשים עולה כי זו מחלוקת
ראשונים בביאור סוגיית בבא בתרא ,שם.
.82



רא"ש כתובות ט ,ה.
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במלוגא דשטרי בלחוד הוא דדיינין הכי ולא גמרינן למידי אחרינא משום דמלוגא
דשטראלאיכלהלמימרלקוחיםהםבידי 83.
כלומר ,דווקא האישה האוחזת ב'מלוגא דשטרי' אינה יכולה לטעון :האמינו לי שתפסתי
השטרותבחייהבעלים,מתוךשיכולההייתילטעון'לקוחיםהםבידי',משוםש'איןאותיות
נקנות במסירה' ומשמעות הדבר היא ,שלא ניתן להקנות את השטרות ,וממילא ,אין
משמעותלתפיסה.עולהמכך,שאםהיהמדוברבנכסיםמסוגאחר,היתההאשהנאמנת.
עלכךכתבהראב"ד– 
ישמישטועןעליו)=עלהרי"ף(:והלאאףכאןישלומרמיגודיכולהלמימר לאהיו
דבריםמעולם… ואתכולםישאהרוח,כיהטענההאחרת… אינהטענהלפישאם
אמרה החזרתים לך או לא היו דברים מעולם מה הועילו לה השטרות בכבישתם
תחת ידה? לגבות בהן אינה יכולה ,והיאך נאמין אותה בטענתה יותר ממה שלא
יועיללהטענתהמיגו?וכללזהבידנובטענתמיגו:למהשיוכללהועילטענתהמיגו
יועיללהטענתהואםזהלאיועילגםזהלאיועיל.

84



עולהמכךשהזיקהשביןהטענותאינתמתמציתבעובדהשהטענהשנטענההוכחהכנכונה,
נוסף כאן עוד חידוש .והוא ,שהטענה השנייה מגדירה את היקף האפקטיביות של
הראשונה,ובמידהמסוימתאנומתייחסיםלדיוןכאילוהטענההשנייההיאשנטענהבבית
הדין .
באחרונים הוגדרה תפיסה זו בשיטתם של רבי ברוך פרנקל תאומים ,רבי שמעון שקאפ85,
ורביאלחנןוסרמן86.כךלמשלניסחאתהדבריםרביברוךפרנקלתאומים– 
וכיהיכאדישלבעלדיןמיגואנומחליטיםבודאישהואדובראמת?… יכוללהיות
שמשקר ואחז אחת מהטענות שהדין שיפטר בהם .רק כך מדות התורה ,דאף
שטענת יש לי כנגדו אין להאמין מצד עצמו ,מכל מקום כיון שיש עוד צד טענה
להלוהלהשתמטולהיותנמצאזכאינגדהמלוה,אנודנים בכלאשריטעוןבמתוך
שהוא יכול לומר ,ופטור בזה מתביעות המלוה כמו בטענה אחרת שיכול לטעון…
ורבים משתבשים לומר וסוברים כשיש מיגו הוי כאילו על ידי זה יש אומד דעת
שטועןאמתוחבירומשקר 87.
.4מיגולחציטענה 

הגמראבמסכתבבאבתראמביאהאתהמעשההבא– 

 .83רי"ףכתובותמג,א .
 .84השגות$הראב"דעלהרי"ף,כתובותמג,א .
 .85שערי$יושר$בבאמציעא,ה .
 .86קובץ$שיעוריםב,ג .
 .87שו"ת$עטרת$חכמים$חו"מכ,עמ'לח .
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ההוא דאמר ליה לחבריה :מאי בעית בהאי ארעא? )=אותו אדם אמר לחברו :מה
מעשיך בקרקע זו?( אמר ליה :מינך זבני ואכלתיה שני חזקה )=אמר לו :ממך קניתיה
והשתמשתי בה במשך תקופה היוצרת חזקה( .אזל ,אייתי סהדי דאכלה תרתי שני.
אמר רב נחמן :הדרא ארעא והדרי פירי )=הלך ,הביא עדים שהשתמש בקרקע במשך
שנתיים .אמר רב נחמן :תחזור הקרקע ויחזרו הפרות(.

88

מפסיקתו של רב נחמן עולה ,שלא זו בלבד שלא היה בכוחה של העדות לאשר את טענת
הנתבע ,היות והעדות הייתה על החזקה של שנתיים ולא שלוש ,אלא שמכוחה חייב רב
נחמן את הנתבע לשלם לתובע את ערך הפרות שמהם נהנה בעודו מחזיק בקרקע.
בעליהתוספות

89

מדגישים ,שלמרות שהנתבע יכול היה לטעון 'אריס הייתי ולפרות ירדתי',

ולהיפטר מהשבת הפרות ,כיוון שטען שקנה את הקרקע הפסיד הכול ,מאחר וזהו 'מיגו
לחצי טענה' .כלומר ,מיגו שבכוחו להשיג רק חלק מערך התביעה.
הנימוק העומד ביסוד שלילת כוחו של 'מיגו לחצי טענה' הוא ,שהיות ומכוחה של הטענה
החלופית ,יכול היה הנתבע לזכות רק בחלק ממה שהוא מסוגל לזכות בו ,לפי הטענה
שנטענה בפועל ,לא סביר שהיה טוען את הטענה החלופית ,וממילא ,אין היא אופציית
טיעון ממשית.
לעיל הובאו בתמצית דברי הגר"א וסרמן בעניין מיגו; כאן הם מובאים בהרחבה תוך
התייחסות לבעייתיות של מיגו לחצי טענה –
ונראה בביאור שני התירוצים שבר"ן דדין מגו יש לפרשו בשני אופנים:
א( דהוא אנן סהדי שאומר אמת דמה לי לשקר דהיה יכול לטעון טענה טובה מזו
ולפי הטעם הזה כתב… דהכא דהוי מגו לחצי טענה אין כאן הוכחה שטענתו אמת
וע"כ לא מהימן כלל.
ב( י"ל דאינו מטעם אנן סהדי אלא שהוא דין נאמנות דבכח הנאמנות שיש לו לטעון
טענה אחרת נאמן גם על טענה זאת שהוא טוען וע"כ לא איכפת לן מה שהוא לחצי
טענה דמ"מ יש לו כח נאמנות על חצי הטענה.

90

ברם ,דומה שדברים אלו אינם עומדים במבחן הביקורת .הסיטואציה המדוברת היא,
שהתובע מציג ראיה כנגד המחזיק בקרקע ,והמחזיק יודע שאין בידו ראיה משמעותית
לבעלותו .במצב זה ,ברור שגם אם לא יוכל להוכיח בעלות ,יש לו אינטרס חזק להיפטר
מתביעת הפירות שאכל במשך השנתיים שהחזיק בקרקע .האם העובדה שלא עשה שימוש
בטיעון שיכול היה לפוטרו מחלק מן התביעה אינה עשויה לשמש ראיה לכנות טענתו?
מנגד ,גם אם נאמר שכוחו של המיגו נובע מהענקת כוח הטענה החלופית לטענה המוצגת
הפועל ,לא ברור מדוע ימנע הדבר את בחינת היקף תוקפה של כל טענה .מדוע לא ייאמר

 .88בבאבתראלג,ב .
 .89תוספותשם,ד"הואי .
 .90קובץשיעוריםב,ג .
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שהיות ו'כוח הטענה' החלופית מועיל רק להענקת זיכוי על אכילת הפרות ,אין בכוחה
לבססאתהטענהעלגוףהקרקע? 
כפי שנראה ,מקרה זה הינו אחד מני רבים שבהם נוכל לעמוד על שיטתם של בעלי
התוספות ,שייתכן שהם 'מקור ההשראה' לתפיסת המיגו כטיעון טהור .ונבאר :בסוגיה זו
מתייצבכנגדהמחזיקבקרקעתובעשמוכיחשהואהיהפעםהבעלים)מראקמא(,ולמחזיק
איןלאשטרמכרולאשנותחזקה.אףרבנחמן,שלפניוהגיעהדין,לאהיססופסקבנוסף
לקבלת דרישת התובע להוציא את המחזיק מן הקרקע ,שעל המחזיק להשיב את דמי
הפרותשאכלמןהשדה .
לכאורה ,במצב זה לא ברורה העמדה שעליה מבוססת שאלת בעלי התוספות ,שהמחזיק
יוכללזכותבקרקעעלידיטענתמיגו.מסתבר,שלדעתבעליהתוספות,השימושבמיגואינו
דורש קיומה של תשתית ראייתית ,ולו הדלה ביותר .כל כוחו של ה'מיגו' הוא ,בהיותו
טענהאותנטיתשכביכולנבדקהבמכונתאמת,ומאידך,ככזו,סבירשכוחהמוגבל .
.5מיגולהוציא 

דוגמה נוספת הממחישה עיקרון זה ,נשענת על הסוגיה העוסקת במיגו להוציא ,שהובאה
לעיל 91.
בהסברסוגיהזונחלקוהראשונים:שיטתםשלרבנוחננאלוהרי"ףהיא,שהשטרשהוצגעל
ידי התובע לא היה שטר מזויף ממש ,אלא שטר אמנה .לשיטתם ,אם היה מדובר בשטר
מזויףממשהיהמודהרבאש'חספאבעלמאהוא'וטענתהמיגולאהייתהמועילה .
רשב"םמביאאתפירושם,אךמציעגםפירושאחר,שאומץגםעלידיהרא"ש –92.
אינמיאיכאלפירושי'זייפא',שטרמזוייףממש,שזייףחתימתהעדיםיפה,וטועים
העדים,כסבוריםשחתימתידיהםהוא 93.
ההבדלביןהפירושיםמשמעותיביותר .אםנפרששמדוברבשטרמזויףלגמריהמשמעות
היא,שאנונקבלטענההנשענתעלבסיסראייתישהוכחבביתדיןככוזב ,וזאתרקמשום
שזוהי טענה בעלת כוח 'משופר' 94.זהו חידוש אף לשיטתם של בעלי התוספות ,שכן עד
עתהחשבנושחידושושלהמיגוהואבכוחוכאשראיןבסיסעובדתי,אולםלאהעלינועל
דעתנולתתלוכוחמשפטיכאשרראיותלכאורהשהובאובפניביתהדיןהוכחוכשקריות .

 .91סמוךלהערה .36
 .92בסעיףיב.טעמו,ש"מסתברטעמאדשטראמנהפסולכמושטרמזוייף" .
 .93ישלצייןכילבסוףחזרבורשב"םמפירושזה .
 .94וכןנראהבפשטותמדבריושלהקובץ שעורים)ב,ג;ההדגשהאינהבמקור(– 
ולפיהמבוארלמעלהאפשרלומרבדעתהרשב"םדאילואמרשטראמעליאהוהלי,היהזוכהבכח
עדים ,ועכשיו אנו יודעין שאין לו עדים כלל דשטרא זייפא הוא ,אלא שטוען שטרא מעליא הו"ל
ואירכס,וא"כאיאפשרליתןלוכחהנאמנותשלהטענההאחרתשהיהיכוללטעוןהיינוכחעדים
כיון דבאמת אין לו עדים כלל .אמנם כ"ז רק אם נאמר דטעמא דמיגו הוא מפני כחהנאמנות של
הטענההאחרתאבלאינימאבטעםמיגומשוםאנןסהדידמ"ללשקראיןשוםטעםבחילוקהזה .



מיגו–עלהתפרשביןטענהלראיה 375
בעלי התוספות הרגישו בבעייתיות שבגישה קיצונית זו ,והיא מתבטאת בהבדל שבין שני
התירוציםשהביאו,כדילהסביראתהטעםלכךשרביוסףשללאתהשימושבמיגובמקרה
זה– 
ותירץר"יבר'מרדכידלאאמרינןמיגולהוציאממון,ומהשהואמוחזקבקרקעאינו
כלוםדקרקעבחזקתבעליהעומדת.
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כלומר ,למיגו יש כוח למרות היותו טענה המשוללת כל בסיס ראייתי ,אולם משמעות
הדבריםהיאשלאתהיהלויכולתלהוציאממוןמהמוחזקאלארקלהגןעלהנתבעולמנוע
הוצאת ממון ממנו .בהמשך מביאים התוספות את ר"י שדוחה תירוץ זה ומציע הסבר
אחר – 
דטעמאדרביוסףדלאאמרינןמיגוהכא,כיוןדליתליההכאמיגואלאאםכןשקר
תחילהשהוצרךלשקרתחלהולומרוהאשטרא .
נראה ,כי הסבר זה של ר"י משמעותי ביותר להבנת שיטתם של התוספות .ייתכן שכאן
משרטט ר"י את 'גבולות הגיזרה' של טענת המיגו אליבא דשיטתו .כוחו של המיגו אמנם
אינותלויבבסיסהראייתישלהתביעה,מאחרוכוחונובעמהיותוטיעוןטהור,השואבאת
כוחומהכנותוהאותנטיותשלהטוען,המתבטאתב'מהלילשקר' .
הגבולהואכשהגולם,בתבניתשל'מהלילשקר',קםעליוצרו.בנדוןדידןטענתוהראשונה
שלבעלהדין–'והאשטרא'–הנהשקרית,שכןגםלדבריושטרזהמזויף.לכן,גםאםנוכל
לשרטט כאן תבנית של טיעון מיגו לא סביר שנקבלו .אם כל עניינו של המיגו בהוכחת
ישרותו ואמינותו הסובייקטיבית של הטוען ,הרי שאם הוכח שהטענה החלופית שקרית,
נותרהמיגוכתבניתריקה,ללא'נשמה' .
אםכן,שניהתירוציםשלבעליהתוספותבסוגיהזומבהיריםאתשיטתם:המיגוהואטענה
טובהותולא,החידושהואשלטענהזוישכוחמשפטי,אךלכוחזהיששתימגבלות:כוחו
מוגבל בהתאם לעוצמת הטענה החלופית ,וכן אנו נדרוש שהטיעון יהיה אותנטי וריאלי
מבחינתושלהטוען 96.
.6המועלבמעותהקדש 

דוגמהמאלפתנוספתלשיטתםשלבעליהתוספותמופיעהבסוגיהבמסכתקידושין,שבה
נעשה נסיון לברר את המקור להלכתו של רבא ,ש'דברים שבלב אינם דברים' .אחד
המקורותהמוצעיםהוא,דינושלהמועלבמעותהקדש– 
אלאאמררבחייאבראבין… מהא:האומרלשלוחו:הבאלי )=מעות( מן החלוןאו
מןהדלוסקמא,והביאלו)=מעותהקדש(,אףעלפישאמרבעלהבית:לאהיהלי
בלביאלאעלזה)=שאינוהקדש(,כיוןשהביאלומזה)=ששייךלהקדש(,בעלהבית

 .95תוספותבבאבתראלב,בד"האמאי .
] .96ישלצייןשהרמב"ן)ב"בלב,ב,ד"האמאי(סוברשאמרינןמיגולהוציא–הערתעורך,י"א [.
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מעל.ואמאי?האקאמרבלבי!אלאלאומשוםדאמרינןדבריםשבלבאינןדברים.
ודלמא שאני התם דלמיפטר נפשיה מקרבן קאתי? הוה ליה למימר מזיד הוה .לא
עבידאינישדמשוינפשיהרשיעא.
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מפירושרש"י 98עולה,שבחלוןהיושניארנקים:באחדהיוכספיהקדשובשניכספיחולין.
המשלח שגג ,ומעל בכספי ההקדש ,מאחר והשליח ביצע את שליחותו ,וההלכה היא
ש'השליחשעשהשליחותובעלהביתמעל' 99.
הגמראמניחה,שלמרותשאמרהמשלח':לאהיהבליביאלאעלזה',איןטענתוזומועילה
לפוטרומהבאתהקרבן,מאחרשדבריםשבלבאינםדברים,ולאמשוםשאנוחוששיםשמא
שיקרעלמנתלפטורעצמומקרבן,שכן,אםלכךהתכוון,יכולהיהלומר':מזידהייתי' .
לשון אחר :אילולא ההלכה ש'דברים שבלב אינם דברים' ,מן הדין היה להאמין לטענת
המשלחשלאהתכווןלמעול,ולאלחשודבושכוונתולפטורעצמומןהקרבן,במיגושיכול
היהלטעון',מזידהייתי' .
לענייננוחשובהסברםשלבעליהתוספות– 
היהלולומרמזידהייתי– דנהידאיןאנומאמיניםאותולומר':בלביהיה כך',מכל
מקום'מזידהייתי'הויטענהמקובלתיותר,ואיןנראהכלכךרמאות.
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לשיטתם,בטענתמיגואיןצורךשהטועןיהיהנאמןבטענההחלופיתכלל.מבחינהמהותית
אין כל הבדל בין טענת 'לא היה בליבי' לטענת 'מזיד הייתי' ,וכל כוחה של השנייה הוא
בכך ש"אין נראה כל כך רמאות" .מבחינת בית הדין ,די בכך שמבחינה צורנית הטענה
החלופיתמסתברתוהגיונית,כדישהטועןייהנהממהימנותהנובעתמסברת'מהלילשקר' .
מבחינהמסויימת,זהוניסוחרדיקלישלהתפיסהשלפיההמוקדבהליךהמיגונעוץבזיהוי
הטיעון האותנטי .העיגון המשפטי לטיעון זה אינו מצוי במישור העובדתי אלא באבחנה
המנטלית-פסיכולוגיתשלהדיינים,שמזהיםאתבעלהדיןהטועןכניצבבעמדהשל'מהלי
לשקר' .

ה.מהיכןנובעכוחהשלטענה? 
למדנו אם כן ,שקיימות שתי תפיסות יסוד באשר לכוחו של המיגו .האחת ,זו הרואה כל
טענה,גםזוהמגובהבמיגו,כנטולתערךעצמי,אףשלעתיםהיאמהווהסימןלקיומהשל
ראייה אחרת .השנייה ,בוחנת את כוחה העצמי של הטענה ,לצד התשתית הראייתית
המוצגתעלידיבעליהדין .

 .97קידושיןנ,א .
 .98רש"ישםד"ההבאלימןהחלון,וד"הבעה"במעל .
 .99מעילהכ,א .
 .100תוספותשםד"ההיהלו .
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תפיסותאלהמחייבותבירורשלמהותכוחהשלהטענה.היותוהטענהאינהראיה,מהיכן
נובעכוחה?גםאםהוצגטיעוןעלידיאחדהצדדים,אשרכנותווהאותנטיותשבוהוכחו
בביתהדיןבמיגו,נזדקקלשאלה–סוףסוףמהנשתנה?מדוענתייחסלטענהשאינהמגובה
בתשתית ראייתית וכל כוחה בנסיבות שבהן נטענה? עיון בדברי האחרונים ,עשוי לגלות
שתיגישותבענייןזה .
.1טענהכערעורכוחהשלטענתהתובע–שיטת'ידהמלך' 

הרבשלמהפישרמציגשאלהדומהלזוהמוצגתבתחילתהפרק– 
וגוף הטענה דמיגו הוי זכות הטענה ,אינה מחוורת ,דלכאורה הרי זה עניין טענינן,
דמהליאםאניאומרשטועניםעבורואותהטענהומהליאםאניאומרשזוכהבדין
עלידיאותהטענה,דאודאאחתהיא,ולאטענינןאלאליתמיוללקוחות… 
ושמאאפשרלאמרהלסברתהאחרוניםבלשוןאחרת,דהנהבמלואהרועיםחלקג'
בהשמטהלערךמיגוכתבבשםידהמלך,דענייןמיגוהואשעלידיזהנהפכתטענת
שכנגדולטענתשמאעי"ש.ונראהבכוונתודמיגוהויביטולשםטענהמתביעתושל
התובע ,דהיינו כיון דאי בעי הנתבע היה מבטל כוחה וכל כוחה אינה אלא מפני
הודאת הנתבע ,לא שם טענה עלה .ואם כי תביעה הויא שהרי הוא תובעו ממון,
אבלטענהמיהאלאהויא 101.
התובעהוא'המוציאמחברו'ועליומוטלנטלהבאתהראיהלהוכחתתביעתו.כוחושלדין
המיגונעוץבעובדהשהנתבע,לורצהבכך,יכולהיהלטעוןטענהחלופית,ועלידהלתת
פרשנות חדשה לראיות שמציג התובע .פרשנות זו הייתה מעקרת את טענתו של התובע
מתוכן,בכךשהייתהמציבהאלטרנטיבהלגיטימיתלהבנתהעובדותשהוצגו .
ניתןלהביןאתהגיוןהמיגו,בכךשעצםהאופציהלשרטטפרשנותחדשהלעובדותמלמדת
עליהןמשהו.עובדותדומשמעיות,היכולותלהוכיחאתדבריושלהתובעמחד,אךלקבל
משמעותאחרתמאידך,אינןיכולותלהיותכאלושעלידןנוציאממון.לאנוכללהתעלם
מהעובדה שלאור זאת טענתו של התובע הינה בגדר נרטיב בלבד ,והיא רק אחת
מהאפשרויותלפרשאתהסיפור,וככזואינהמהווהעילהמספקתלהוצאתממון .
כוחהשלהטענה,לפיהסברזההוא,בהיותהמציבההסבראלטרנטיבילראיותאשרמציג
התובע.בכך,היאמערערתעליסודכוחןשלהראיות .
.2טענהכדרךליצירתחזקה–רבישמעוןשקאפ 

דרךאחרתלהבנתכוחהשלהטענה,עולהמדבריםשכתברבישמעוןשקאפ102.לדבריו,יש
בכוחו של המיגו "לחזק את חזקת הטוען כיון שהיה בכוחו לזכות באופן אחר הווה הדבר
בחזקתו יותר" .כלומר ,החזקה ,שהיא הקובעת על מי יוטל נטל הראיה ,מבוססת גם על
 .101ביתישיב,שפט .
 .102חידושירבישמעוןיהודההכהןבבאמציעא,ה .
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ההחזקה הפיזית בנכס ,אך לא רק על חזקה זו .החזקה מבוססת גם על השליטה בנכס,
במובן של היכולת לשנות את מעמדו המשפטי .מי שיש בכוחו לזכות בנכס ,הוא למעשה
השולטבנכס,ומשוםכך,מישמבקשלערעראתחזקתו,הואהמוציא,ועליוהראיה .
בצורה מפורשת יותר ,מופיע רעיון זה בדבריו של רבי ישראל יעקב קנייבסקי 103.לפי הרב
קנייבסקי,מישטענתומגובהבמיגו,נהנהמשליטהמסוימתעלהחפץבדומהלשליטתושל
המוחזק .היכולת ,שתלויה במוצא פיו של בעל הדין ,לזכות בנכס ,מהווה מעין חזקה
מופשטת.מכוחהשלחזקהזו,משיגהטועןיתרוןעלבעלדינו,המחייבאתבעלדינולהציג
ראיותחדמשמעיות,עלמנתלתקוףאתהחזקה .

ו.סיכום 
טענתהמיגוהיאאחתהטענותהיסודיותוהשכיחותביותרבמשפטהעברי.בפוסקיםמצינו
מחלוקותנרחבותבדברגדריה,כוחהואופיהשלטענהזו.הראינושורשקדוםלמחלוקות
אלובמחלוקתתנאים:רביורבי נתן,אשרחלקובשאלההאםמיגו'כעדיםדמי'או'כחזקה
דמי' .
האחרונים ניסחו את החקירה כך :השאלה היא ,האם כוחה של טענת המיגו נובע מכך
שהימנעות בעל הדין מלשקר מהווה ראיה לאמינותו ולטענתו )מה לי לשקר( ,או שעצם
היכולתלטעוןטענהחלופיתמעניקכוחלטענההנוכחית)כוחטענה( .
במאמר הצענו ניסוח מחודש לחקירה :ההבנה הראשונה היא שלטענת מיגו אין שום
משמעות כטענה .כל עניינה הוא בכך שהיא מציפה את העובדות ,ועל ידי כך מלמדת
אותנו משהו על מאזן הכוחות הראייתי שבין הצדדים .לכן ,כשאחד הצדדים טוען טענת
מיגו מוטל נטל הראיה וההוכחה על שכנגדו .בניסוח פשוט :טענת מיגו לנתבע משמעה
שאיןראיהלתובע .
ההבנה השנייה היא שטענת המיגו היא טענה בעלת כוח משופר ,המסוגלת לשנות את
מאזןהכוחותהמשפטישביןהצדדיםגםללאקשרלראיותשהוצגו.כלומר,גםאםהמאזן
המשפטיתומךבטענתהתובע,אםיציגהנתבעטענתמיגו,הטענהתתמוךבוותשנהאת
התמונההמשפטית .
מהומקורכוחהשלטענהזו?בענייןזהמצינוגישותשונות :
יששראובהסוגשלגזירתהכתוב)כפיהעולהמתוספות,ר"אוסרמן( .
יש שטענו שהיא מחזקת את זיקתו של הטוען לחפץ ונותנת לו מעין בעלות מופשטת.
כלומר :הטענה היא דרך ליצירת סוג של חזקה ,ואז שכנגדו הוא המוציא מחברו שעליו
להביאראיה)ר"ששקאפ,ר"יקנייבסקי( .
אחרים ביארו שהיא מערערת את טענת התובע ,שכן עצם האפשרות להציב פרשנות
חדשהלטענותשהעלהולראיותשהציגמלמדתעליהםמשהו.טענתמיגוהופכתאתדברי
 .103קהילותיעקבבבאמציעא,ג .
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התובעלנרטיבבלבד – כלומר :אפשרותאחת,לאהכרחית,לספרולפרשאתהסיפור )יד
המלך,ר"שפישר( .
הצגנונפקותותלשיטותהשונות,העולותמהסוגיותהבאות :
מיגו לאפטורי משבועה ,מיגו למי שאינו בקי בהלכה ,חזקת מטלטלין בכלים העשויים
להשאילולהשכיר,מיגודהעזה,מיגולמפרע,מיגולחציטענה,מיגובשטראזייפא,המועל
במעותהקדש,והדיוןסביבמעגליותהמיגו .



