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א.מבוא* 
בדיני הראיות בתורה מצאנו סוגים שונים של ראיות ורמות שונות שלהן ,לדוגמה – מיגו,
חזקה ,עדים וכדומה .למסגרת זו יש להוסיף את שבועת הדיינים ,שתפקידה בתורה הוא
לפטוראתהנתבעמןהתשלוםבמקריםמסוימים:כנגדעדאחד,בהודאתמקצת,בשומרים
ובעודמצבים .
נשאלתהשאלה:מהומעמדהשלהשבועהוכיצדהיאפוטרתאתהחייב? 

*הרבידידיהכהנא,מכון'ארץחמדה',ירושלים .
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ב.מחלוקתרבורבנחמן 
אחתהסוגיותהמרכזיותבענייןמהותהשבועה,היאהסוגיההבאה– 
שבועהקונהכדרבהונא,דאמררבהונאאמררב:מנהליבידךוהלהאומראיןלך
בידי ונשבע ,ואחר כך באו עדים – פטור ,שנאמר "ולקח בעליו ולא ישלם" ,כיוון
שקבלוהבעליםשבועהשובאיןמשלמיםלהםממון… 
אמר ליה רמי בר חמא לרב נחמן :מכדי דרב לא סבירא לך ,משכוני נפשך אדרב
למהלך?…והארבקראקאמר? 
קרא– לכלהנשבעיןשבתורהשנשבעיןולאמשלמיןהואדאתא",ולקחבעליוולא
ישלם")שמותכב ,י(–מישעליולשלםהואנשבע.

1

כלומר,בגמראמובאיםדברירב,שסוברשאדםשנשבעונפטר,אףאםיבואועדיםששיקר
– לאיוכלולחייבולשלם.רבנחמןחולקעלכך,וסוברשאםהעידועדיםשהנשבעשיקר–
הואחייבלשלם.בכלזאת,ניסהרבנחמןלתרץאתדברירבמהקושיותעליו .
עלדבריהגמראהללומתעוררותמספרשאלות :
א.מהיסברתרב? 
ב.האםרבנחמן,שהלכהכמותו,חולקעלרבבדין,אוגםבסברה? 
לאורהדיוןבשאלותהללו,ננסהלבררמהםמעמדהותפקידהשלשבועתהדיינים .

ג.ביאורשיטתרב 
בביאורדברירבישכמהאפשרויות :
א .השבועה משמשת כמעין תשלום ,וממילא נפטר הנתבע מהחוב אף שיש ראיה שהיה
חייבונשבעלשקר.הבנהזומסתייעתבביטויהמופיעבגמרא"שבועהקונה",כלומר,עלידי
השבועההנתבע"קונה"אתהממון .
לחילופין ,ניתן לומר ששבועה אינה ממש תשלום ,אלא מחילה ,כלומר התובע מתרצה
לקבל את השבועה במקום את כספו .הבנה זו מסתייעת בביטוי "כיוון שקבלו הבעלים
שבועה…" הבעליםמקבליםאתהשבועהבמקוםהתשלום.גםהסברזהעולהבקנהאחד
עםהביטוי"שבועהקונה" 2.
ב.השבועהטובהכנאמנות#של#שני#עדים.הסברזהקשה,וגםבגמראלאמשמעכך.איןכל
רמזלכךבביטוי"שבועהקונה",וכןלאברוראיךנלמדהדברמןהפסוק"ולקחבעליוולא
ישלם",שמשמעממנושהבעליםמקבליםמשהו .

.1

בבאקמאקו,א .

.2

הבנה זו קשה בדברי רב מצד אחר ,שהרי רב הוא הסובר שאין דין "מתוך שאינו יכול להישבע משלם"
ואם השבועה היא בעצם תשלום של הממון ,קשה להבין מדוע כשאינו נשבע אינו צריך לשלם .לקמן
)סמוךלהערה(16נציעתירוץלקושיזהעלפיאחתהשיטות .
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כעיבודלסברהזואפשרלהציע,שהתובעחייבלתתלנתבענאמנותכשניעדיםבשבועתו,
וממילא לא יועילו עדים יותר .ביאור זה הולם את דברי הגמרא ,ואף מסביר את העובדה
שהודאתבעל-דיןלאחרהשבועהמועילה 3.
ג.כשאדםנשבע,נוצרלפנינומצבשל"סוףהדיון".כלומר:התובעמוותרעלזכותולהביא
ראיותמכאןואילך,ונעשהכמישאמר'איןליעדיםואיןליראיה' 4.הסברזהמסבירהיטב
אתהעובדה,שדבריושלרבאינםתקפיםבמקרהשהנתבעהודהשנשבעלשקר .
בדרך כלל נקטו הראשונים כסברה הראשונה ,ששבועה לפי רב היא כתשלום .במהלך
המאמריובאושיטותהראשוניםבביאורסוגיהזו,ובמעמדהשלהשבועהבאופןכללי .

ד.שבועהכתשלום 
.1שיטתה'שערישבועות' 

בספרשערישבועותמובא– 
שאמרתישיקבלהתובעלקיחתהשבועהבמקוםגבייתממוןכדכתבקרא… "ולקח
בעליוולאישלם"…הרילקיחתהשבועהבמקוםהתשלומין 5.
אלה הם דברי רב בשינויים קלים .השערי שבועות מסביר שהבעלים מקבל את השבועה
במקוםהתשלום .
לכאורה ,לפי זה ,גם אם יבואו עדים אחר שבועת הנתבע הם לא יחייבו אותו בתשלום,
מפני שכבר "שילם" בשבועתו .אך מכיוון שהלכה כרב נחמן בדיני 6,חייב לשלם במקרה
כזה .ואם כך יש להקשות ,איך מסתדר דינו של רב נחמן עם הקביעה ששבועה היא
כתשלום? 
עלכךעונההשערישבועות– 
…שתהאשבועתאמתומקוימת.זובאללמדנושאםידחהבעלדינובטענההנפטר
בהונשבעעליהלשקר,ואחרכךנתבררעלפיעדיםשלשקרנשבע,לאנפטרמבעל
חובו… וחוזר וגובה ממנו… ולכך אמרנו מדה זו בשבועת אמת ומקוימת ,שאינו
נפטרבשבועתשקרמלשלם… 7

.3

נאמנות,אףשהיאכביתרי,לאמועילהלמקרהשהנאמןמודהאחרכךמעצמו)שבועותמא,ב( .

.4

ניתן להסביר זאת כך :התורה לא רצתה שאדם יישבע לחינם .גם להלכה אנחנו רואים שמכריחים את
התובעלבטלראיותשהואיכוללהביאעכשיו,ושעלולותלהפוךאתהשבועהלשבועהלחינם,כגוןאם
טועןפרעתי,יכוללתבועשהתובעיבטלכלשטרשישלו,כדישלאייווצרמצבשיישבעובכלזאתיתחייב
לשלם )שולחן "ערוך חו"מ עה ,כד( .כמובן שזה לא כפוף לדברי רב ,משום ששם מדובר בראיות שאינן
סותרותאתהשבועה .

.5

שערי"שבועותא,ו .

.6

כתובותיג,ב .

.7

שערי"שבועותא,ד .



444הרבידידיהכהנא 

כלומר,עלאףשהשבועההיאכתשלום,וחייבהתובעלקבלהשבועהבמקוםהתשלומים,
הואאינוחייבלקבלשבועתשקרכתשלום.כמובן,בתנאישהדברהוכח .
לפיהסברזה,איןמחלוקתעקרוניתביןרבנחמןלביןרב.שניהםמסכימיםששבועההיא
מעיןתשלום,אךלפירבנחמןקיימתהסתייגותבמקרהשהוכחשהשבועההייתה לשקר.
הסבר זה לדברי רב נחמן מסתדר במיוחד לפי הביאור שהשבועה היא כתשלום מפני
שהתובעמקבלאותהכך,כעיןמחילה.ולכןברורשאיןהואמקבלשבועתשקרכתשלום .
על פי זאת נוכל להבין גם מדוע מנסהרב נחמן להסביר את דברי רב ולתרצם ,אף שהוא
עצמוחולקעליהם,וזאתמשוםשבעיקרהסברהישביניהםהסכמה .
לדבריושלהשערישבועותמסכים,כנראה,רש"י.הגמראמביאהאתדינושלרבנחמן– 
כלהנשבעיןשבתורה…לאמשלמין,דאמרקרא"ולקחבעליוולאישלם" 8.
ומסביררש"י– 
רישא דקרא "שבועת ה' תהיה בין שניהם"" .ולקח בעליו" – את השבועה" ,ולא
ישלם"הנתבעשובכלום 9.
לכאורה קשה על רש"י שהביא את דבריו של רב ביחס להסבר דברי רב נחמן ,הרי הם
חולקים! אך הדבר יובן בנקל ,אם נניח שאין ביניהם מחלוקת עקרונית ביחס לאופי
השבועה,שהיאכתשלום,והמחלוקתביניהםהיאיישומיתבלבד,במקרהשבאועדים .
.2תפיסהללאעדיםלאחרשבועה 

אלאשכעתנשאלתהשאלה,מהנפקאמינהששבועהכתשלום,אםכשבאועדיםששיקר
–חייבלשלם?תשובהלכךאפשרלמצואבדבריהמרדכי – 
בספר החכמה כתב :נשבע ואחר כך באו עדים – פטור… ואין הלכה כן ,אלא אם
באו עדים אחר השבועה חייב לשלם .וממורי הכהן קבלתי ,דאפילו לא באו עדים
וזה תפס משלו שלא בפנינו ואומר איני רוצה לישבע ,שהדין עימו שהוא נשבע
לשקר ,דיכול לעשות כן .ובשערי שבועת האלפס כתב ,שיקבל התובע השבועה
במקוםגבייתממון…משמעשלאכדברימוריהכהן.

10



המרדכי מביא מחלוקת בין 'מורי הכהן' לבין שערי שבועות ,מה הדין אם הנתבע נשבע
ונפטר,ואחרכךתפסהתובעבלאעדיםאתהממון,וטעןשהנתבענשבעלשקר.בשם'מורי
הכהן'מביאשהדיןעםהתופס,ונאמןבמיגושהיהטועןשלאתפס,אבלמכךששערישבועות
פוסקכדברירב,מסיקהמרדכישהואחולק,וסוברשלאתועילתפיסה,אףשישלומיגו .
ההסברברור,היותשהנתבעכברשילםבשבועתו,והתובעמודהבכך,לאיועילמיגובמצב
כזה,מכיווןשאףלפיטענתהתובעאיןהנתבעחייבלוכלום,שכברשילםבשבועתו .

.8

שבועותמה,א .

.9

רש"ישםד"הולקח .

 .10מרדכיבבאקמאקלג,כדבריוכותבגםהשלטי(גבורים)עלהרי"ףשבועותלג,ב( .
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.3שיטתהר"ימיגאש 

עתה נותר לנו לברר ,מה פירוש הדבר "שבועה כתשלום"? האם הכוונה היא שבבסיס
החיוב עומד הממון המוטל בוויכוח ,ועל ידי השבועה אפשר להיפטר מחוב זה ,או אולי,
שהחוב המוטל על אדם במקרה של חיוב שבועה הוא שבועה בלבד ,אך ייתכן שבמקרים
מסוימיםחובזהיתפתחלכדיחובממוני? 
ההבנההפשוטהאומרתשבסיסהחיובהואממון,והשבועהבאהלפטורממנו,אולם,נראה
שישחולקיםעלגישהזו .
אדם שחייב לחברו ממון ,ועברה השביעית – פקע החוב .במשנה

11

כתוב" :והשביעית

משמטתאתהשבועה".כלומר,הואהדיןגםבחיובשבועה,אםעברההשביעיתעליוקודם
שנשבע – אינו חייב יותר להישבע שבועה זו .הגמרא 12לומדת דין זה מהפסוק "וזה דבר
השמיטה"–"אפילודיבורמשמטת" .
הר"ן 13הקשהבסוגיהזו:מההחידושבכךשהשביעיתמשמטתאתהשבועה,הלאמדובר
בשבועת ממון ,וכיוון שעברה השביעית פקע החוב .על מה ,אם כן ,יישבע? כל פירוש
בסוגיהמוכרחלתרץקושיהזו .
הר"י&מיגאשמפרשאתדבריהגמראכך– 
פירוש ,ואף על פי שאינו חוב ממון דקרינא ביה לא יגוש ,אלא חובשבועה ,אפילו
הכי משמט .דחוב שבועה נמי לא יגוש קרינא ביה ,דהא קא נקיט ליה ואמר קום
אשתבעלי 14.
מדבריהר"ימיגאשעולהששבועההיאחיובהגוף15,ואףעלפיכןהיאנשמטת,וזהוחידוש
התורהבפסוק"וזהדברהשמיטה",שאףחובשאינושלממוןממש,אלאשלשבועה–נשמט .
לפיזהמתורצתגםקושייתהר"ן,שנקודתהמוצאשלוהייתהשבבסיסחיובהשבועהעומד
חוב ממוני ,ואם הוא נשמט אין טעם לשבועה ,אך לפי דברי הר"י מיגאש חוב השבועה
עומד בפני עצמו .אמנם אם אדם אינו רוצה להישבע או אינו יכול ,הוא ישלם ,אך זוהי
התוצאהשלאימילויחובתהשבועה,ולאהסיבהלהיווצרותהשלחובהזו .

 .11שבועותמה,א .
 .12שבועותמט,א .
 .13ר"ןעלהרי"ףשבועותלב,ב .
 .14חידושי'הר"י'מיגאששבועותמט,אד"הפיסקא .
 .15בדרך זו ניתן גם להבין את הסבר הר"י 'מיגאש )שם שבועות מח,ב ד"ה איבעיא( לעובדה ששבועת
השותפיםאינהנשמטתבשביעית,וזהלשונו":משוםדלאמשמטאשביעיתאלאחובשהואודאי,דקרינא
ביהלאיגוש" .
לכאורהקשה הדבר,הלאגםבשבועהדאורייתאישספקבחוב?אלאההבנההיא,שבשבועהדאורייתא
נוצרחובודאישלשבועה,ולכןשביעיתמשמטת,מהשאיןכןבשבועתהשותפין.אמנםזהקצתקשה,
מכיוון שזה מקביל להסבר השני של הר"י מיגאש שמובא שם ,שמחלק בין שבועה דרבנן לשבועה
דאורייתא .
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על פי דברי הר"י מיגאש הללו נוכל להבין מדוע רב חולק על כך שאין דין "מתוך שאינו
יכול להישבע משלם" 16.אם בדברי רב ההסבר הוא ,ששבועה היא כתשלום ממון ,תמוה
מאוד שרב הוא הסובר שאין דין מתוך שאינו יכול להישבע משלם 17,שהרי אם אינו יכול
להישבעצריךלשלם.אךאםההסברהואשהשבועההיאמילויהחובהלהישבע,הרישמי
שאינויכוללהישבענפטר .
.4סיכום 

בעל השערי שבועות קיבל להלכה את דעת רב ששבועה היא כתשלום ,וזאת ,בתנאי
שמדוברבשבועתאמת.מכאןמובנתפסיקתהמרדכישתפיסהאינהמועילהלאחרשבועה:
כיווןשהנתבעפרעאתחובו,לאניתןלגבותממנושוב .
אתהקביעהששבועההיאכתשלוםניתןלהביןבשתיצורות :
האחת– בסיסהשבועההואחובהממוןהמסופק,שהשבועהפוטרתממנועלידיכךשהיא
מהווהמעיןתשלום .
והשנייה– התורהקבעהשבמצביםמסוימיםייווצרחובחדש,והואהשבועה.ייתכןשאם
אי אפשר לממשו הוא יומר בכסף ,אבל החוב בבסיסו הוא חוב שבועה .כך עולה מדברי
הר"ימיגאש .

ה.שבועהכנאמנות 
אפשר להבין את השבועה גם כנאמנות ,כלומר ,התורה נתנה לנתבע נאמנות בשבועתו
במסגרת הראיות הקיימות בתורה :עדים ,מיגו ,עד אחד ,יכיר ,והוסיפה התורה את
השבועה.להלןנראה,שזוהיאשיטתושלהרשב"א .
.1פסילתהנשבעעלידיהתובעועדאחד 

הרשב"א דן בנושא השנוי במחלוקת ראשונים ,והוא :האם לאחר שהנתבע נשבע ונפטר
מחיובו,יכולהעדשנגדונשבע,ואוליגםבעלדינו,להעידשלשקרנשבעולפוסלולעדות .
ואלוהםדבריהרשב"א– 
ומכלמקוםלעיקרמהשהיאהשאלהבמודהבמקצתשנשבע,שיבואהתובעלאחר
מכאן להעיד עליו שנשבע לשקר ויפסלנו ,אינו נראה לי… משום דקשיא לן דאם
איתאכלשנשבעעלפיעדאחדנעשהחשודופסול,וכןכלשתבעוהושנייםוכפר

 .16שבועותמז,א .
 .17מקובללהסבירשהמחלוקתביןמישאומר"מתוך שאינויכוללהישבע– משלם"לחולקעליוהיא,שדין
"מתוך" מבוסס על כך שחיוב שבועה הוא חיוב ממון וכדי להיפטר צריך להישבע ,לכן מי שאינו יכול
להישבע – משלם .החולקים סוברים שחיוב שבועה הוא חיוב הגוף להישבע ,ורק סירוב להישבע מחייב
ממון.הסברזהקשהאםהשבועההיאכתשלום.לאורהאמורלמעלהקושיזהמתיישב .
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בכל ונשבע… ואם כן לא הנחת בן לאברהם אבינו כשר לעדות ,והתורה האמינתו
ופטרתובשבועהאובתשלומישבועתו,עדשאמררבולקחבעליושבועתוושובולא
ישלם .ואף על גב דלא משכנינן נפשין אדרב ,מכל מקום לא ניקום וניפסליה ,וכי
אמרהתורהוהאמינתךבדינרופסלתךלעדות?אתמהה… 18
כלומר,הרשב"אמבין,שאיןאפשרותלפסולאתהנתבעעלפיהעדו/אובעלהדיןשנגדו,
שיעידושנשבעלשקר,משתיסיבות :
א.לאהגיונילומרשהתורההאמינהלאדםבשבועתו,ופסלהאותועלפיאותההשבועה
עצמהלעדות.אםכךהוא,לאיהיהבישראלאדםכשרלעדות .
ב .הפסיקה בניגוד לרב ,היא רק בנוגע לעיקר דינו ,שעדים לאחר שבועה אינם מוציאים
ממון,ובזהלאפוסקיםכמותו.אבלברורמתוךדברירב,שאיןאפשרותלפסולאדםלאחר
שנשבעבצורההמתוארת,ועלכךאיןמחלוקת .
כדבריהרשב"אמביאהיםשלשלמה 19בשםראשוניםרבים– הר"ימיגאש,הרבמשהבר
יודא,ועוד–כולםמצייניםשהמקורלדבריהםהואבסוגיית"ולקחבעליוולאישלם" .
בפירושהגמראעלפיהרשב"אישנןשתיאפשרויות.וזאתעלפידבריו"והתורההאמינתו
ופטרתובשבועהאובתשלומישבועתו" :
א.רבסוברשהשבועההיאכתשלום,ולכןעדיםשיבואולאחריהלאיוציאוממוןמהנתבע;
רבנחמןחולקעליווסוברשהשבועההיאנאמנות,אבלפחותהמנאמנותםשלשניעדים .
ב.רבסוברשהשבועההיאכנאמנותשלשניים;רבנחמןחולקעליווסוברשהיאפחותה
מזה .
כךאוכך,ברורשלדעתהרשב"אהשבועההיאראיהלדבריהנתבע,ולכןאיאפשרלפוסלו
עלסמךאותןהראיותשהשביעוהו .

 .18שו"תהרשב"א,המיוחסותלרמב"ן,קט .
 .19יםשלשלמה בבאקמא ט,מז.היש"שחילקשםביןבעלהדיןלביןהעד.ומסקנתו,שבעלהדיןאינויכול
להעידנגדהנתבעלפוסלולאחרשנשבע,מכיווןשנאמןנגדו,אבלהעדיכוללהעידעליושנשבעלשקר.
ולכן,אםאדםנשבעפעמייםנגדעדאחדיכוליםהעדיםלפוסלו לשבועה,ומביאלכךהוכחהמהגמרא
בסנהדרין ,ששני עדים העידו על שתי גניבות שונות" :קמי דידי גנב קבא דחושלא… קמי דידי גנב קתא
דבורטיא" ופסלוהו לעדות ,ואומר היש"ש שזה אף שנשבע נגד העדים ,והוא הדין בכל אדם שנשבע
פעמייםנגדעדאחדשייפסללכלהדעות .
נראהלילדחותאתדבריווגםאתהוכחתו.בסוגיהבסנהדריןהעדיםהעידועלגניבה,שפוסלתאףללא
שבועה,ולכןנפסלאףשנשבענגדם.אךכלאדםשנשבע,נניח,בהלוואהנגדעדאחד,עלכךשכפר ,אי
אפשר לפוסלו ,שכן "הכופר במלווה כשר לעדות" ,ואחרי שנשבע הוא כבר נאמן נגד העד ,ועל כך אי
אפשרלפוסלו .
באופן זה ניתן לדחות גם את ההוכחה מ"לדידי אוזפן בריביתא" ששם המעשה עצמו פוסל .כמו כן,
מהתוספות בבבא בתרא אין הוכחה שדעתו שתמיד אפשר לפסול את הנתבע אחר השבועה ,כי שם
מדובר בגזל )אם כי מבעל הדין יש קצת הוכחה( .אמנם ריב"א והרא"ש וסיעתם בוודאי סוברים שהוא
הדיןבכלשבועתעדאחד .
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ממד של נאמנות בשבועה אפשר למצוא גם בדברי הר"ן עלשאלתהגמרא "מנא לן שכל
הנשבעיןשבתורהנשבעיןולאמשלמין",ואלודבריו– 
דבמודה במקצת סלקא דעתך אמינא כיוון דממונא אית ליה גביה… אימא ישבע
התובעוייטול,ובעדאחדנמי… ישבעהתובעותהיהשבועתובמקוםעדויטולכעל
פישניםעדים.

20



כלומר,הר"ןהתייחסלשבועהכאלכליבירורהשווהבערכולעדות .
בדבריהר"ןחוזרומופיעענייןזהגםביחסלשבועתהנוטלין,הר"ן21כותבעלהתובעמחברו
מאה ,חמישים הלוואה וחמישים חבלה ,ונשבע על חבלתו ונטל ,שצריך הנתבע להישבע
שבועתהתורהעלהחמישיםהלוואה.שהריכשנשבעהתובעעלחבלתואנןסהדישהאמת
אתו ,והוי כרבי חייא קמייתא 22,כעדים על מקצת התביעה – והנתבע חייב שבועה .שוב
רואיםאנושהר"ןמייחסלשבועהנאמנות .
.2תפיסהללאעדיםלאחרשבועה 

בענייןתפיסהבמיגולאחרהשבועה,ישלהסתפקמהיהיההדיןלפישיטתהרשב"א .
מצדאחד,נראהשתועילתפיסהבמיגו,כיגםאםהשבועהביררהאתהספק,הריגםמיגו
הוא כלי בירור ,ולא ברור אם מיגו הוא ראיה טובה יותר מן השבועה או ראיה פחותה
ממנה .
מצד שני ,נראה לומר שלא תועיל תפיסה ,מכיוון ששבועה היא נאמנות עצמאית 
23

שהתורה יצרה ,מה שאינו נכון במיגו ,שאינו בדיוק ראיה ,אלא חלק ממערכת הטענות.
והדעתנותנתשלאיוכללתפוס24,אךעדייןישלהסתפקבדבר .
.3סיכום 

שיטה זו ,העולה מדברי הרשב"א ,רואה את השבועה כנאמנות .ממילא עולה שלאחר
שהנתבע נשבע הוא נאמן ,ואי אפשר לפוסלו אלא על פי עדים .אם תפס התובע אחר
השבועה–ישלהסתפק,ונראהשהתפיסהלאתועיל .

 .20ר"ןעלהרי"ףשבועות,כה,בד"הגמ' .
 .21ר"ןעלהרי"ףשבועותכ,ב .
 .22על-פירש"יב"מג,אד"הדידיההוא.
 .23יש לדון מה יהיה הדין במיגו מול 'יכיר' .לדוגמה ,האב הכיר אחד מבניו בתור בכור ,ובן אחר תפס בלי
עדים וטען שהוא הבכור ,ורוצה שנאמין לו במיגו שהיה אומר שכלל לא תפס ,או שהחזיר .לא מצאתי
לשאלהזוכלהתייחסותבפוסקים .
 .24דמותראיהניתןלהביאמכךשנראהלהלןברא"ששהסיבהשפוסקשתפיסהלאחרשבועהמועילההיא
שלאקיימאלןכרבולאכסברתו .
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ו.שבועהכפטורמחוסרראיות 
.1פסילתהנשבעעלידיהתובעועדאחד 

עסקנובפרקהקודםבפסילתהנתבעלאחרשנשבע,עלידיהתובעוהעדשהשביעו.ראינו
שהרשב"אוסיעתושולליםזאתמכולוכול,אךישהחולקיםעלדבריהם,ונביאאותםאחד
לאחד .
אחדהמקורותלכךהםדבריהתוספותשמסביריםלמהאיןלאדםמיגושיכוללהכחישעד
אחדולהישבע– 
דלא הוי חציף למימר לא חטפי להכחיש את העד ,או משום שירא שלא יפסלוהו
לעדותהעדובעלהנסכאכדאמרבזהבורר)סנהדריןכה,א(,דבעלדיןמהימןלומרלדידי
אוזפןבריביתא.



25

וכדבריהםכותביםגםהריב"א,רבנויקרורבנוברוך,וכןמובאבשמםבמרדכי – 
הוא הדין דנגזל מצטרף עם אחד להעיד על הגזלן שהוא פסול לעדות… ומצאתי
משם ריב"א שפסק שהוא הדין הנשבע להכחיש העד אף על פי שפטר עצמו
בשבועתו ,שהרי בעל דינו והעד אומר ששקר שבועתו… ומכאן פסק רבינו יקר מי
שתבעוהו שניים לדין… ונשבע להם דיכולין להעיד ולפוסלו ,וכן פסק רבינו ברוך
בספרהחכמה.

26



כךכתבגםהרא"ש– 
ששאלת על הנשבע להכחיש העד… שהעד ובעל דין מצטרפין יחד לפוסלו… אבל
כשיעידושניהםבפניביתדיןויאמרואנו מעידין… שעברעלשבועתו,מאז… הוא
נפסל.

27



ישלשאול,לפידבריהראשוניםשהובאו,מהימשמעותהשלהשבועהעלפירבנחמן?אם
איןהיאמעניקהנאמנותולאתשלום,אזמהימשמעותה? 
.2תפיסהבמיגולאחרשבועה 

המפתח להבנת הדברים נמצא ,לדעתי ,בדברי הרא"ש במקום אחר ,שדן במקרה שנדון
לעיל :לאחר שראובן נשבע לשמעון על ממון מסוים ונפטר ,תפס שמעון את ממונו של
ראובןללאעדים,וטועןשראובןנשבעלשקר,האםנאמןבמיגושהיהאומרשלאתפסכלל.
וזותשובתהרא"ש –28

 .25תוספותבבאבתראלד,אד"ההוי .
 .26מרדכיסנהדרין,תרצג .
 .27שו"ת)הרא"ש)יא,ב .
 .28כדבריהרא"שבתשובהמדויקגםמדבריובהלכות)רא"ש ב"מב,ט(בסוגיית"ראהסלעשנפלמשניים"
ולשונושם" :אמררבאראהסלעשנפלמשנייםחייבלהחזיר.מאיטעמא?ההואדנפלמיניהלאמייאש,
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הדין עם שמעון )=התופס( דלא קיימא לן כרב… אלא כרב נחמן דפליג עליה התם
וסברדלאקנההממוןבשבועתו… וכיהיכידאםהביאעדיםמוציאממנו,הכינמי
אםבאלידוממוןממנויכוללתפוסבשבילממוןשנשבעלועליו,דכיווןשלאקנאו
בשבועתועדייןחייבלובדינישמים,אלאשאיןיכוללהוציאממנובדיניאדם…



29

כלומר,לאניתןלהוציאמידיהתופס.כךכתבגםבעלהתרומות– 
ויש לברר ,נתבע שנשבע בבית דין על טענת התובעו ולא באו עדים להכחישו ,אך
אחר זמן תפס התובע ממון משל הנתבע וליכא עדים וראה ,וכשתבעו בתפיסתו
השיבושמאותהתביעהשתבעו… עליהאניתופסוושברילישחייבלי… ושבועתו
לא היתה אמת וזה משיבו… כבר יצאתי מבית דין זכאי ותפיסתך שלא כדין היא.
ועלזההסכימובעליהוראהדכיווןדשבועהאינהקונהממוןמהניאליהתפיסתו.

30



מדבריהםעולה,שרבנחמןחולקעלרבמכולוכול,בסברהובדין,ושבועהאינהמשמשת
לאכתשלוםולאכהוכחה.ניתןלראותזאתבדבריבעלהתרומותבמקוםאחר– 
ליתהלכתאכוותיה)=דרב( דהא… אמרליהרמיברחמאלרבנחמןמכדיהאדרב
לאסביראלך,משכונינפשךאדרבלמהלך.פירוש,הלאאיןסברתךכסברתו 31.
ניתן,אםכן,להסיקכמהמסקנות :
א.רבנחמןחולקעלרבגםבדיןוגםבסברה .
ב.שבועהאיננהתשלום,והראיה–תפיסהמועילהלאחריה .
ג.שבועהאיננההוכחה,והראיה–בעלהדיןוהעדיכוליםלפוסלולאחרשנשבע .
מהי,אםכן,השבועהלפיהרא"ש? 
נראה ,שהשבועה היא פטור מחוסר ראיות ,כלומר ,השבועה פוטרת את הנתבע ,אבל אין
פירוש הדבר שאנחנו מאמינים לו יותר בגלל זה .הנחת היסוד היא שלתובע אין ראיות
מספיקות כנגד הנתבע ,ורק סירובו של הנתבע להישבע יהווה ראיה שהוא חייב .כאשר
הנתבענשבע,הואנשארפטורכשהיה,מהעדרראיהשלהתובע .
לפי זה ניתן להבין את שני הדינים שהובאו ,דהיינו :פסילת הנשבע והתפיסה שמועילה
לאחר שנשבע ,מכיוון שכל מה שקרה על ידי השבועה הוא ,שהנתבע לא סירב להישבע
ולכןלאחייבאתעצמו .

מימראמראינישאחרינאלאהווהבהדאי… והיוםאולמחריתפוסמשלואףאםיישבעלו… אפילוהכי
אםיתפוסמשלולאיחזירנו" .
 .29שו"תהרא"שח,ה .
 .30ספרהתרומותי,א,ד .
 .31שםשם,שם,א .
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.3סיכום 

שיטתהרא"שהיאשהשבועההיאפטורמחוסרראיות,ולכןאפשרלפסולאתהנתבעעל
סמך ההוכחות שהיו עוד קודם שנשבע )העד ובעל הדין( ,וכן אם תפס התובע וטען
שהנתבעשיקרבשבועתו,וישלתובעמיגו–נאמןואיןמוציאיםממנו .

ז.שיטתהשולחןערוך 
לאחרשסקרנואתשיטותהראשוניםהשונותעלמשמעותהשבועה,נבדוקמהידעתושל
רבייוסףקארו,בעלהשולחןערוך .
.1תפיסהללאעדיםלאחרשבועה 

כתבהשולחןערוך– 
אףעלפישנשבעהנתבעונפטרעלפיביתדין,אםתפסהתובעאחרכךמשלובלא
עדיםוטוען…שלאנשבעלובאמת,הדיןעםהתופסונאמןבמיגושלאתפסתימשלך.
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בענייןזהפסקהמחברכרא"ש .
גםבענייןפסילתהנתבעאחרשנשבע,פסקהשו"עכדעתהרא"ש– 
יש אומרים שהנשבע להכחיש העד ,העד ואותו שנשבע לו מצטרפים להעיד עליו
לפוסלו 33.
אםנכונההנחתנו,ששיטתהרא"שהיאששבועהמהווהפטורמחוסרראיות,ולאנאמנות
אותשלום,הרישזוהיאגםשיטתהמחבר.
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להלןנראהקשייםבפסקיםשוניםשלהמחבר,ונבדוקאםאפשרלתרצםעלפיהנחהזו .
.2כופרבכולשחזרבווהודהבמקצת 

בטורמובא– 
כתב רב אלפס בתשובה :נשבע היסת ואחר כך הודה מעצמו במקצת הוה ליה
 .32שולחןערוךחו"מפז,ל .
 .33שם,לד,כז .
] .34ייתכן שישנו הבדל בין הרא"ש והשו"ע .הרא"ש סובר שלאחר השבועה נשאר הנתבע פטור כשהיה,
לעומתו,דעתהשו"עהיאשהשבועהיוצרתספק.הראיהלשיטתהשו"עהיא,שהשולחןערוך)צ,י;רצח,
א( פוסק כדעת הרמב"ם ,שגם נתבע שלא היה אמור לדעת – חייב לשלם ,משמע ,שחיוב שבועה הוא
חיובממון–הערתעורך,ע"ר [.
 .35ישלעיין,אםלשיטהזושהשבועההיאפטור,ייתכנומקריםשבהםהשבועהתהיהתשלוםאונאמנות,
כרב.עייןבזהבגליוןרעק"א)שולחןערוךחו"מפז,ל(,שהביאמחלוקתביןשו"תמקורברוך )סימןכב(
לביןשו"תצמחצדק )ז(שדניםבמקרהשהנתבעאמרלתובע'רצונךהישבעוטול'ונשבעונטל,ואחרכך
תפס הנתבע בלי עדים וטען שהתובע נשבע לשקר ,האם פה מודים כולם לרב והתפיסה לא תועיל ,או
שגםבכזהמקרההדיןשווהוהתפיסהתועיל .
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חשוד ,ופרע מאי דאודי ושכנגדו נשבע ונוטל ,ותמהו על דבריו ,איך ייחשד על פי
עצמו .ורב שרירא גאון כתב ,כי אודי מדעתיה אם על דרך תשובה הודה… נפטר
מהשאר.ואםהודהשלאעלדרךתשובה,נשבעעלהשארשאינונפסללשבועהעל
פיעצמו.
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כלומר ,אדם שתבעוהו וכפר בכול ,ונשבע היסת כדינו ונפטר ,ואחר כך הודה שבאמת היה
חייבמקצתושבועתוהייתהשבועתשקר.רבשריראחילקבדינו,וכתבשאםהודאתוהייתה
דרך תשובה 37אינו צריך שבועה נוספת על החמישים שכפר .אך אם הודה שלא על דרך
תשובה,מלבדתשלוםהחמישיםשהודה,עליולהישבעפעםנוספתעלהחמישיםהאחרים .
עלכךהעירהביתיוסף– 
ורבינוירוחםכתבדברירבשריראלבד.ולשוןנשבעעלהשאראינונוחלי.וצריך
לדחוקולפרשדהכיקאמר:ומועיללושבועתושנשבעקודםלכןעלהשאר.
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כלומר ,לבית יוסף היה קשה על דברי רב שרירא ,מדוע בהודה שלא בדרך תשובה צריך
להישבע פעם נוספת ,הלא כבר נשבע פעם אחת? ומתרץ בדוחק ,שבאמת זוהי כוונת רב
שרירא,שנפטרבשבועתוהראשונהואיןצריךלהישבעפעםנוספת .
כךנפסקגםבשולחןערוך– 
נשבעהיסתואחרכךהודהמעצמובמקצת.אםדרךתשובההודה…נפטרמהשאר,
ואםהודהשלאעלדרךתשובהאינונפסללשבועהעלפיעצמו.
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אבלאינוצריךלהישבעפעםנוספתלפיפסקהמחבר,כפימסקנתובביתיוסף .
.3קשייםבפסיקתהשו"ע 

על פסיקת השו"ע הקשו הסמ"ע 40והש"ך 41,מדוע אינו צריך להישבע פעם נוספת ,הרי
שבועתוהראשונהבשקרהייתה! 
בעקבות שאלה זו דוחים אחרונים אלה את דבריו ,ופוסקים כפשט דברי רב שרירא ,שאם
הודהשלאעלדרךתשובהצריךלהישבעפעםנוספת .
קצותהחושןיישבאתדבריהשולחןערוך– 
דאין צריך שבועה אחרת .וראיה מהא דאיתא בפרק הגוזל… הטוען טענת אבידה
בפקדון ונשבע ,וחזר וטען טענת גניבה ונשבע ובאו עדים – פטור ,הואיל ויצא ידי

 .36טורחו"מפז,מג .
 .37עייןשםבגר"אשמביאמקורלנאמנותמיוחדתל'דרךתשובה',מהסוגיהבחולין )נא,א(שםמובאשאם
גזלןמחזירנאמןגםלומרשלאריסקאתהבהמה,למרותשבדרךכלללאנאמן,כיעושהתשובה .
 .38בית&יוסףפז,מג .
 .39שולחן&ערוךחו"מפז,כח .
 .40סמ"עשם,פח .
& .41ש"ךשם,סז .
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בעלים בשבועה ראשונה .וכתבו התוספות ,דאף על גב שהודה שלשקר נשבע ,אין
חייב מן הדין להישבע פעם שנית… דאי בעי אמר באמת נשבעתי והיה פטור .ומוכח
מזה דאפילו הודה דשבועתו הראשונה לשקר אין צריך להישבע פעם אחרת.
כלומר ,בגמרא

43

42

נאמר ,ששומר חינם שטען שהפיקדון אבד ,ונשבע כדין ,אחר כך טען

ששיקר והחפץ באמת נגנב ,ונשבע פעם נוספת ,אחר כך באו עדים ששיקר והחפץ היה
אצלו – פטור מכפל ,מכיוון שכבר נפטר מן הבעלים בשבועה הראשונה .ומבארים
התוספות:

44

היות והשומר היה יכול להישאר בטענתו הראשונה ,פטור בפעם השנייה

משבועה.
על כך הקשה קצות החושן ,הלא סוף סוף שבועתו הראשונה הייתה לשקר ,ומדוע לא
יישבע פעם נוספת?
מכאן הוכיח קצות החושן שאפילו כשהשבועה הראשונה הייתה לשקר אין צריך להישבע
עוד ,ומספיקה לו שבועתו הראשונה שגם לפיה פטור מלשלם .ולפי זה מיושבים דברי
המחבר ,שאף שמודה ששבועתו הראשונה הייתה לשקר ,פטור משבועה נוספת.
אך בעיון נוסף ,דבריו של קצות החושן תמוהים .הרי יש הבדל משמעותי בין המקרה
בגמרא למקרה שבו עסק השולחן ערוך .במקרה שבגמרא השקר אינו מתייחס לפטור עצמו,
אלא רק לסיבת הפטור ,שכן ,בין בגנבה ובין באבדה שומר חינם פטור .ואילו במקרה של רב
שרירא השקר הוא בגוף הממון!
ובמילים אחרות ,בגמרא שבועת השקר היא שבועת ביטוי,

45

ואצלנו היא שבועת הדיינים.

ואם כך ,מה שייך להוכיח מאדם ששיקר בשבועת ביטוי ,שהדין הוא ששבועת הדיינים
שבה אינה נפסלת ,על אדם ששיקר בשבועת הממון גופה ,שלא תיפסל?
לפני שנתרץ את דברי המחבר ,נראה קושי נוסף ,והפעם בדבריו של הגר"א.

ח.שיטתהגר"א 
.1נשבעהיסתובאעדאחד 

השולחן#ערוך מביא את דברי תשובת הרי"ף ,וזה לשונו –

 .42קצותהחושןפז,כז .
 .43בבאקמאקז,ב 
 .44שםד"ההואיל .
 .45בגמרא )בבא מציעא לו,א; שבועות מט,ב( מופיעה דעתו של רבי אמי ש"כל שבועה שהדיינים משביעין
אותה אין חייבין עליה משום שבועת ביטוי" .אנו אמנם פוסקים שלא כדעה זו ,אך ניתן להביא ממנה
חיזוק לטענתנו כנגד דברי קצות החושן ,שרואים שבשבועת ממון ישנה חשיבות מועטת לעובדות כפי
שהיו,וחשיבותרבהיותרלשאלההממונית–האםהנשבעבאמתפטורמלשלםאולא.וגםלהלכהשיש
לשבועתהדייניםגםאלמנטשלביטוי,איןהדבראמורלהרעאתהחלקהממונישלהשבועה .
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כפרהכלונשבעהיסתבלאנקיטתחפץ,ואחרכךחזרוהביאעדאחד,חוזרונשבע
שבועהדאורייתאבנקיטתחפץ.
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כלומר,אדםשנשבעעלממוןמסוייםשבועהדרבנן,ואחרכךנתחייבעלאותוהממוןעצמו
שבועה דאורייתא ,חייב לחזור ולהישבע ,ואינו יכול לטעון שכבר נשבע ,שהרי שבועתו
הראשונהלאהייתהבנקיטתחפץ .
.2נשבעוהוכחשהואחשוד 

במקוםאחר,פסקהשו"עאתדבריהרמב"ם– 
מישנתחייבשבועה… ונשבעונטלאונשבעונפטר,ואחרכךבאועליועדיםשהוא
חשוד,איןשבועתושנשבעכלוםוישלבעלדינולהוציא.
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.3מקורלדבריהראשונים 

הגר"אהביאמקורלשניחידושיםאלה48,מסוגיית"ההוארעיא"– 
ההוארעיאדהוומסריליהכליומאחיותאבסהדי.יומאחדאמסרוליהבלאסהדי,
לסוףאמרלהולאהיודבריםמעולם.אתוסהדי,אסהידוביהדאכלתרתימינייהו .
אמררביזירא:אםאיתאלדרביחייאמשתבעאשארא .
אמרליהאביי:אםאיתאמשתבע?והאגזלןהוא!אמרליה:שכנגדוקאמינא .
השתא נמי ,דליתא לדרבי חייא ,נחייביה מדרבי נחמן ,דתנן ,מנה לי בידך והלה
אומראיןלךבידיפטור.ואמררבנחמן:משביעיןאותושבועתהיסת! 
דרבנחמןתקנתאהיא,ותקנתאלתקנתאלאעבדינן .
ותיפוקליהדהוהליהרועה,ואמררביהודה,סתםרועהפסול!לאקשיא,האדידיה
האדאחריני.
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כלומר מדובר ברועה שטען שלא קיבל את הכבשים ,ובאו עדים שאכל שתיים מהן .רבי
זיראאמר,שאילוהייתהההלכהכרביחייא,שעדיםבמקצתמחייביםשבועה,היהנשבע
עלהשאר.עלכךהקשהאביי,שזהלאייתכן,שהריהואגזל,וגזלןפסוללשבועה.רביזירא
השיב שכוונתו הייתה ,שהתובע יישבע וייטול .מקשה הגמרא ,שאף ללא דברי רבי חייא
היה מתחייב בשבועת היסת ,ושכנגדו יישבע וייטול ,ומתרצת ,שאין דין שכנגדו בשבועת
היסת .

 .46שולחןערוךחו"מפז,יד .
 .47שולחןערוךחו"מצב,יג .
 .48יש להעיר ,שהרי"ף )שבועות יח,א( עצמו מביא כמקור לדבריו את הגמרא )שבועות לח,ב( "האי דיינא
דאשבע בה'… נעשה כטועה בדבר משנה וחוזר" ,וכן גם כשנשבע בלי נקיטת חפץ לא יצא ידי שבועה
בנקיטתחפץ.מקורושלהרמב"םהואמתשובתהרי"ף )סימןפה(,שםלאמצוייןמקורששבועתהחשוד
פסולהבדיעבד .
 .49בבאמציעאה,א–ה,ב .
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ואז מוסיפה הגמרא ומקשה ,מדוע שאלנו שייפסל לשבועה מדין גזלן מפני שאכל
מהכבשים,הריגםללאאכילהפסולמדיןרועה?הגמראתירצהשרועהלאחריםכשר .
מקשה הגר"א 50על שאלתה האחרונה של הגמרא :מה קשה ,הלא רועה פסול מדרבנן,
ואילוגזלןפסולמדאורייתא,ואםכןמהקשהבכךשהגמראהשתמשהבסיבההחזקהיותר
לפוסלו? 
לכן,משנההגר"אאתהגרסהבגמרא,במקום":לסוףאמרלהולא-היו-דברים-מעולם,אתו
סהדי" ,הגר"א גורס" :אמר להו לא-היו-דברים-מעולם ,לסוף אתו סהדי" .ופירוש הדברים,
שמדוברבמקרהשנשבעהיסת,ואחרכךבאועדים .
לפיזהברורהקושייתהגמרא"ותיפוקליהדהויליהרועה" :הגמראמקשהמדועהשבענו
אותומלכתחילה,גםלפנישהוכחשגזל,הלאהואפסולמדיןרועה.לפיפירושזהבגמרא,
מוכיחהגר"אאתשניהחידושים,גםשלהרי"ףוגםשלהרמב"ם .
מהרישאשלהגמרא",אםאיתאלדרביחייאמשתבע"מדועיישבע,הלאכברנשבעהיסת!
מכאן מוכיח הגר"א שאם נשבע שבועת היסת ואחר כך מתחייב שבועה דאורייתא ,חייב
שבועהנוספת,כחידושושלהרי"ף .
על הסיפא" ,השתא נמי ניחייביה מדרב נחמן" יש לשאול מדוע ,הלא כבר נשבע שבועת
היסת!אלאמכאן,שמישנשבעואחרכךהוכחשבזמןהשבועההיהחשוד,שבועתובטלה
למפרע,כדבריהרמב"ם .
.4הקושיבדבריהגר"א 

דברי הגר"א צריכים עיון גדול ,שהרי במקרה של הרועה ,לא זו בלבד שהוא התחייב
בשבועה דאורייתא ,ושהוכח שהיה חשוד ,אלא גם הוכח דבר מהותי הרבה יותר –
ששבועתו הראשונה הייתה לשקר ,שהרי נשבע שלא לקח כלום והתברר שאכל שתיים
מהבהמות .ואם כן תמוהה הוכחתו של הגר"א .שהרי ייתכן שמי שנשבע שבועה דרבנן
פטוראףאםאחרכךיתחייבבשבועהדאורייתא,אךבההוארעיאיהיהחייב,כישבועתו
הראשונההייתהלשקר,וממילאאיןהוכחהלדבריהרי"ף .
וכן לדברי הרמב"ם אין הוכחה ,שכן ייתכן שכאשר אדם נשבע ואחר כך הוכח שבזמן
השבועההיהחשוד–מקבליםבדיעבדאתשבועתו,אךבההוארעיאלא,כינשבעלשקר! 
.5יישובהקושיותעלפישיטתהרא"ש 

גם מהגר"א וגם מדברי המחבר רואים ,שהם מתייחסים לשבועה שחציה שקר כשבועה
תקינה לחלוטין לגבי החצי השני .הדבר קשה להבנה ,אם נאמר שהשבועה היא בירור51

 .50ביאורהגר"אחו"מפז,מו .
 .51אם השבועה היא נאמנות ,פשוט שכשם ש'עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה' )איננו מביאים פה
מהמקרהשחלקמהעדיםפסולים,אלאשחלקמהעדותנפסלה,עייןבבבאקמא עב,ב(כךנאמרגםלגבי



456הרבידידיהכהנא 

מכל סוג שהוא .גם אם השבועה היא כתשלום ,הרי ראינו שצריך להתקיים בה התנאי
שתהא "שבועת אמת ומקויימת" ,וקשה יהיה לומר ששבועה שהוכח שחציה שקר תועיל
בתורתשלום .
לאורהאמורלעילבשיטתהרא"ש,שהשבועההיאפטורמחוסרראיות,ואינהבירור;וכפי
שהוכחלעיל,זוגםשיטתהמחבר – 52אפשרבהחלטלומר,שהשבועהתקפה,כלעודלא
הוכחבבירורשאינהנכונה.ואףאםהוכחשחלקממנההואשקר,הדבראינופוגםבחלק
האחר.מכיווןששבועהאינהפוטרתאתהנשבע,אלאמשאירהאותופטורכשהיה .

ט.סיכום 
ישנהמחלוקתביןרבלרבנחמן,לגביאדם שנשבעואחרכךבאועדיםוהעידוששיקר.רב
סובר שפטור ,שהרי כתוב "ולקח בעליו ולא ישלם" ,ואילו רב נחמן ,שהלכה כמותו ,סובר
שחייב .
נחלקוהראשונים,במהחולקרבנחמןעלרב,בדיןאוגםבסברה.ממחלוקתזועולותגם
שלוששיטותבהבנתמשמעותהשלהשבועה :
שיטתהשערישבועות 

חיובהשבועההואחיובממון,והשבועהמהווהתשלום,לכןטעןרבשאףשלאחרשנשבע
העידועדיםששיקר,אינוצריךלשלם.ואףרבנחמןשחלקעליובדיןזה,מסכיםששבועה
מהווה תשלום ובלבד שתהא שבועת אמת ומקוימת .נפקא מינה כשתפס התובע לאחר
שבועת הנתבע ויש לו מיגו ,אין תפיסתו כלום ,מאחר שכבר שילמו לו בשבועה .מהר"י
מיגאשעולהשחיובשבועההואחיובהגוף,ושבועתהנתבעהיאפירעוןהחיוב .
שיטתהרשב"א 

השבועהיוצרתבירור,כלומר:כשהנתבענשבע–ביתהדיןמאמיןלו.לכןברורשאםיבואו
עדיםויכחישואתדבריו– בטלהשבועתו.זאת,בניגוד לדברירב,שסוברשאףבמקרהכזה
פטור ,או מכיוון ששבועה היא כתשלום ,או מכיוון שהתובע מקבלה כנאמנות חזקה כשני
עדים .לעומת זאת ,לדעת רב נחמן שהלכה כמותו ,השבועה יוצרת בירור לבית הדין.
ומסיבה זו ברור שאין אפשרות לפסול אדם לשבועה על סמך נתונים שהיו ידועים לפני
השבועה ולא היה בכוחם לפוסלו ,ולכן אין בעל הדין והעד יכולים להעיד עליו שנשבע
לשקרולפוסלו .

שבועה .הוא הדין אם שבועה היא תשלום – אין התובע מקבל שבועה שחציה שקר כתשלום ,ואין
להאריךבזה .
 .52דברזה תואםגםאתהבנתושלהגר"א ,והדברמוצאאת ביטויובדבריושלהגר"א )פז ,קה( לגביאדם
שנשבע שפרע ,ואחר כך הוציא המלווה שטר מקוים ,שגובה אף שנשבע הלווה ,ומסביר שם הגר"א:
"ששבועהאינהמעלהכלום,וכדבריבעלהתרומות"ודבריומוסבריםהיטבלשיטתנו .



שבועה–תשלום,נאמנותאופטורמחוסרראיות? 457
שיטתהרא"ש,השו"עוהגר"א 

השבועה היא פטור מחוסר ראיות ,ורב נחמן חולק על רב מכול וכול ,על סברתו ועל
חידושו.השבועהאיננהתשלוםוגםאיננהיוצרתבירור,ולכןתפיסתהתובעלאחרשנשבע
הנתבעיכולהלהועילאםישלומיגו,שהריהנתבעלאביררכלוםוגםלאשילםבשבועתו.
וכן אפשר לפסול את הנשבע על סמך בעל הדין והעד שחייב שבועה ,שהרי הנשבע לא
ביררכלום,וממילאיכוליםהםלהעידעליושנשבעלשקר .
נפקאמינהנוספתלשיטהזוהיא,ששבועהשחלקההוכחכשקר– מועילהבחלקההשני,
מכיווןשלאהובאוראיותחדשותשיחייבואתהנתבעבאותוחלק .



