הרב נחום אליעזר רבינוביץ
שבועת ״בטבעי ן ונוטליריז
)סוכם משיעור ע״י גבי גלםר(
המשנה בריש פרק "כל הנשבעיך״ ),שבועות פרק שביעי׳( מינה אה כל
סלגי שבלעלה הדייניך .הרמב״ם בהל' טרעך רנטעך פרק א׳ מחלק אה
השבלעלה המובאות במשנה לשל רש קבלצלת:
א.

שבלעלה מ 7ההלדה שהך .1 :שבלעה מלדה במקצה  -הנתבע מלדה ׳בחלק
מהביעה חבירל .הנהבע נשבע על החלק בל
הלא כלפר.
 .2שבלעת ע 7אחד ־ עד שהעיר על הנתבע
שהלא חייב ממלז לתובע.
 .3שבלעה השומרים  -שלמר שטרעך שהפלקדלז
אבד אל נגנב ;בשומר חינם( ,עייר להשבע
על עענה זו.

בכל השבלעלה הנ״ל  -הנהבע נשבע בכדי לפסור עצמל מך התשלום
שתלבעיס ממנל.
״לבל אחד מך השללשה נשבע ונפסר מלשלם".
ב .שבלעה נ ש ב ע י  7ו נ ו ס צ ל  - 7שלא כמיל בשבלעלה 'דאלרייהא י  -בשבועה.זו
התובע נשבע על סענתו לנלג1ל את סבלם התביעה מך הנתבע כ ג י  ; 7שכיר שטרעך
שבעה״ב לא נתן לל את שכרו  -צריך השכיר להישבע שלא קיבל את משכלרהל
לבעה״ב ישצם צו .ג הגמרא )מה ע״אין מסבירה שצבעה״ ב יש הרבה פלעלים
והוא צא זלכר למי נתך וצמי צא אבצ הפועל עצמל בסוח ללב 7נשבע׳(.
יש צעמלד עצ כר -ובהמשך יתבאר בילהר  -שהמונח "הגשבעיז ל נ ל ס צ י  " 7כללצ
״כגיז שכיר לנחבל 'ליפויגס שסרו' ־וכיוצא בל״ .כל אצה נקרא ז ״הנשבעיז
ו נ ו ס צ ל  7״ ואפילו לארע משוס איזו סיבה שהיא שהנחבל הזה המסלללם לא נשבע
מכל מקום כל הסוג הזה נקרא ״הנשבעיך ו נ ו ע צ ל  7״ .
או אינו רלצה להשבע,
7

ג .שבלעה עצ סענת ספק  -אדם נשבע שניהל בלושר דבדקדוק אה נבסל
חבלרל ,בכדי להוציא את הספק מצלבל שצ הצד שכגגד כ ב ל  : 7אפלסרופוס
שנשבע שניהל אה נכסי הלתלמים בילשר.
רמב״ם הלי טרעך רנטעך פרק ג׳ .
בסוף הצבה ו׳ אומר הרמב״ס" :כל הנשבעיך רנרטליך נשבעיך רנרטליך
מפרועד! ומעלה"  -אדם שתובע את חבירו וחצה עציו שבועה דרבנן מסוג של
״נשבעיז ו נ ו ס צ ל  7״ אלנו נשבע אצא אס כ 7סכום התבלעה הוא משווה פרוסה
ומעלה.

מיד אח״כ בהלכה ז׳ כלתב הרמב׳׳ס ״הולל רברתי שהנשבעיך לנלטללז
אינך צריכים סענת שהי כסף .לאגל אלמד שצריך הנתבע שיכפלר בשתי ,מע 7,
לאחר כך ישבע התובע בהקגה חכמלם ללסלל .שהרי הנשבעיך בטענת ספ?
צריך שיהיה ביגיהס כפירה שח־י מעיז לאהד כך ישבע מספ?".
ל

:

לכאורה ישנה פה סתירה מפלרשת בדברי הךמב״ס  -בהלכה י׳ בשבלעה
״נשבעיז לנלטליז״ מספיק פרוסה ובהלכה ז׳ צריך ,שתי מעיך!,
מקשה הראב״ד על הרמב״ס :אם הנשבעיז לנלסליז  -נשבעיז לנלטליז
משתי כסף ומעלה ,ללצא שכל פעם שבעה"ב שובר פועל בפחלה משתי כסף
לכלל בעה״ב לטעלז ששילם ,להשכיר לא יוכל להשבע ולקבל אה כספר מפני
ששבועה זו הלא שבלעת נשבעיך לנילטלי; כמל*.שכתוב במשנה ברלש "כל
הנשבעלז״" .ומה לעשה השכיר העני• .שהשכיר ,עצמו במעה או פונדללז
;פחות משתי כסף( ללד בפחי• נפש?" ;במקרה שבעה״ב טרעך ששילם(.
מוסיף הראב״ד שהלימוד משבועה בסענה ספק  -כמו שבשבועה זל עריך
הבלעה של שהל כסף כך גס בשבועה נשבעייד לנלטליז צריך שתהיה תביעה .של
;לפחות־( שהל כסף  -אינל ללמוד נכיז  ,שהדל בשבועה בסענת ספק השבועה
הלא לא מרצרך הנתבע והוא נשבע ונפסד ,ומה גס שאיז פה מקלם לחשש
שתהיה הביעה על פחלה משתל כסף  -שבד״כ בטענת ספק ;כגלז באפוטרופוס׳(
מדובר בסבלם גבלה .לאפללל אם ־בכל זאת תהיה״תביעה על פחלת משתי כסף -
הנתבע לא יפסיד )לא ישלם(׳ בגלל הדיד .שלא נשבעים על סכום זה .־אבל
בנשבעיך רנרטליך )כגון שכיר(  -אם התביעה־ היא על .פחוה משתי כסף הרי
התובע מפסלד בגלל שלא נשבעלס על סכום זה.
ללכ? אל אפשר ללמוד ;כמל שהרמב״ם .למדי( שכמו שבשבועה על טענת
ספק ערלך שתל כסף כך גם בשבלעה נשבעיך רנרטליך נצריך שהל בסף.
אבל בהקשר זה יש ערד סתירה לכאררה:
הרמב״ס בהלכות שכלרות ;ל״א ,ס׳( כלהב :־״שכיר הבא להשבע  -׳איך מהמיריך
עללל ראיך נוגלגליך עליל בלל ,אלא נשבע שלא נטל ללטלל .ולבל הגשבעלז
אי 7טקיליד חרץ מך השכיר שמק.ילי. 7עליו רפרתיחיך לל תחלה ,לאלמרלס לל:
אל תצער עצמך השבע לטול .אפילל הלה שבדל פרוטה אחת ילבעה״ב אלמד
נתתיה  -לא לסלל אלא בשבועה .וכץ. .כלי הנשבע ונוטל אפילד׳ לא לסעל7
אלא פרוסה אחת לא ־יסול אלתה אלא בשבועה -כ ע י . 7התורה״;. .שבועת המשנה
כמל שהסברנו לעיל(.
מבא; רראים בבירור שהרמב״ס סובר שבסוג ,השבועה של נשבע לנלסל -
מספיק תביעה של פרוסה בבדל לחייב את התלבע להישבע ,ללי_טלל .ולכאורה
הלכה זו סותרת בפירוש את מהי שכתב הרמב״ס בהלכות טליעז ונטעז פרק ג׳
בהלכה ז׳ שהזכרנו לעיל שבה כהלב שבשבועה זו צריך ־סת? כסף בכדי לחייב
שבועה.
נשים לב שהרמב״ם ער 'לבעיה..שהעלה הראב״ד '״ומה "יעשה השכיר העני
לכל׳״ .לזה מגדיל עוד ולותר את התימה בדבריו.

ישנך נםילנלת לא מעטלם ללשב סתירה־ זי.
הלחם .משנה מהרץ שבהלכה ל׳ הרמב׳׳ס אמר שמספיק פרלעה מפניי שהלא רצה
להדגיש אה דברלל האחררנלים "לכל פחדת מפרלטה אלנל ממיז ואיך בית דיך
נזקקיז לר״  -אבל באמת הרמב״ם סרבר שבעינך שהל מעיז ; .הלרלץ זה
אלגל על כה על הקלשללה של הראב״ד לאלגל מלשב אה הסתירה משכלרלת(.
,

השייך בשל״ע היל" ט סלמץ פ״ע ס״ק ב׳ מ ל ס י  9בעיה גלספה ברמב״ם:
"יערך קשה למה האריך הרמב״ם לכתב לאגל אלמר שצריך הנתבע
לכל׳ לאח״ כ ישבע ההלבע כהקנה חכמים ליי על ל .הל״ל בקיזנלר
לאגל אלמר שצריך טענת 'שתי 'כסף אל ל לא"; י ראה ל? ?¿"•7
1
,

להלא מביא מספר גסילגלת לתירלץ .כל התלרלעלס מהמקדילם בשהל השירית
^שברמב״ס לאלגז מהלהםלה להקשר הרחב של הדברים לכמלבן שלא לתכ 7להעללה
על הדעת שהרמב״ס לסתלר את עעטל -בהלך שתי׳ שלרדת.
קלשל נלסף •ברמב׳׳ם הלא שהרטב״ס טבלא הוכהה לדבריך "שהרי
הנשבעיז בעענת ספק צריך שיהיה ביניהם כפירת שתי מעיך לאחר כן־י לשבע
מספ?״ אלך משפע זה מוכיח את דברי הרמב״ם ׳שהנשבעיך רנוטליך -צריכים
4
־ •
טענת שתי׳ כסף?

£

בבדל לגסלת לללשב סתירה זד אגל צרלכלס .לשלם לב .לשני ׳דברים,.
הקשר הדברים_ ,ב לשוני לסגנדנל של הרטב״ם• .
בפרק א׳ ראלגל שהרמב״ס מלגה את סוגי השבועית לפל הסדר:
^א שבלעלת דאלרללהא
_ב שבלעה גשבעיז דנלעליץ
_ג שבלעה על עעגת ספק

בדיו? כך גם בפר? ב'  -שבל מדבר הרטב״ס על מקרה שבי האדם שחלה עליי
השבלעה  -השלד על השבלעח,לתקגל חכמלם במקרלם ימס בל למלם שכבגדל .נשבע.
נעתיק לשלגל בהלכלה ד  -ל רנסבלר כל הלכה בנפרד •:.ז
_א בשבלעה דאלרללהא  -הלכה ד" :הקגת חכמלס הלא -שכל המחלללב•.שבלעה
מך התורה על עענת לדאל ,אם הלה חשדד הרי .התלבעיי־ גשבע•
מדבריהם ל ג לעל מה שעעז ...הלה החשלד שלמר ..׳; .אס -טעך בעל,
.־־הרי ההלבע גשבע בהקגה
הפ?דוך דאמר בפני שלח לד בפקדלנל
חכמים יניטל",
,

אס הטענה היא טענת ודאי  -התובע נשבע ונוטל כגרך במידה במ?צת דבעד
אחד .נשים לב שכשאני אומרים פה "נשבע ונוטל" אנו מתכונים לפעולות
שמבעע התדבע ,דלא למלשג שמתאר את הסוג השני של שבועות הדייניך הנקרא.
"נשבעלז לנלעללז" מפנל שאנל מדברלם כרגע במקרה ללעא דלפ7״ בקבל זנה
הראשרנה מב  7השל לש הנקרא שבדעלה דאלרליתא.
י

במקרה של שבדעת השלמךיס  -בד״ כ ההלבע אל גר ללדע בדדאלה אם
הפי?דוך באמת אבד אל שהשלמה פשע בד ו״לכז ה ל יא אלנל לבדל להשבע במקלם
הנתבע )השומר( במקרה לזה 'חשלד על השבלעה .אבל אם אלמר התובע שהיא
ראה שהשלמר שלח לד אל פשע בפלקדלז אז כמדבז שהלא נשבע במקלם השומר
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שחשלד על השביעה .כל ההקגה שהקנל חכמים " -שכנגד! לשבע״ הלא לעלבה
הנהבע שהדל מדאלךללתא הדלץ הלא ש״מתלך שאלני לכיל להלשבע  -לשלם"
),מבלי שההלבע לשבע׳( אבל תקנל חכמלס שההלבע לשבע להק אז לשלם הנתבע.
_ב כשבלעה הנשבעיז לנלטליז  -הלכה ה" :נתהייב החשיד שבלעה 'מדבריהם/
אס היה מך הנשבעיך יניטליך אלנל לכלל להשבע לללעלל אלא
ליפער ליכל׳״.
הנהבע שכנגד״ל לשבע
אם התלבע השלד על השבלעה  -לא אלמריס .שהנתבע לשבע ל ל פער מפגי' ששבועת
"נשבעיך לנלטללז" הלא מדבריהם ל״שכנגדל לשבע״ הלא גיס הקנה חכמים
ללדלע לנל הכלל ש״הקנהא לתקנהא לא -עבדינז" ;שברעלה מל ,א./
נשים לב שאע"פ שלמעשה במקדה..כזה "אי נ ל לכלל' .ל השבע לללעלל" מכל
מקלם המקרה הזה אן> הלא שללך לסלג\"״.הנשבעל "7רניטליך" ,דהיינו אל שכיר
-,
או נחבל וכל׳ .
¿

בשבועה על.,עענה .ספק  -הלכה י" :היה החשיד מך הנשבעיז בעענת ספק
אינו נשבע" .-לאי  7שכגגדל נשבע לכל׳ ״.

אם הנתבע .חשוד על השבלעה אז .כמיבך /שהתובע אלנל לכול להישבע מפיני שכל
עענהל הלא מספק לעל זה/הלא" .לא לבדל .להישבע.
אנל רלאלס שלב שכשהרמבי״ס ריצה לכתיב דיך ~מסללס על .כל מבלע ליה
הדייניך הלא מחלק אלתם לשללשת הקבלצלת שהזכרנל לעיל.
כאל הה שיקה גלקע..הרמב״ס גם בפרק ג׳ אשר בל הלא מדבר .עלי'סכ רם,
התבלעה המינימלי .אשר ,בל מתחייבים ,בשבלעה בכל אחת משללשה הקכלצלת של
י

־ V־

־׳

שביעית הדייניך.
א
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י

,

שבלעוה דאלריייהא ;הל׳ ג׳  -ו  Cמל7ה במקצת - .צריך להודות
בפרלעד! ללכפלר בשתי מעיז בכדי שהנתבע יתחייב ,שבלעה.
עד אחד  -אס אדם כלפר אפללל בפרדסה לעד אחד
מעידל שהלא חייב  -נשבע" הנתבע על הכפירה- .
שלמדים  -הפקיד אפילי פרוטה )או ישווה פריטה(
להשלמר עלעז .שאבד אל נגנב ;בשלמר חינם( חייב השלמר להישבע על
עענתל.
:

_ב שבלעת נשבעלז לנלעליז ,-בסלג זה של-שבלעה־  -מספיק שהכפירה
תהיה פרלער! בשבלל שהתלבע לשבע ללעול־ )כגילז שכיר שתלבע את
בעה״ב שלתז לל את משכלרהל בשללל של .פרוטה(
לזה ל לשלז הרמב״ס )בסוף'.הלכה יי(" :יכך כל הנשבעיך ל נלעלי7.
נשבעיך רנרטליך מפרלסה למעלה"
נשים לב לכפלללה הלשלז לנבדלק "מה ההבדל ביך .המילים "נשבעיך ינרטליך״
בשתי הפעמלם.
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מהסתכלות פשךטה כמשפס נללכח שבפעם הראשונה " -נשבעיך ונלסללז"
הלא מלשג ;שם תראר( המצביע" .יעל סלג ׳המקרים .השני ;לפי חללקה הרמב״ס׳(
משבועות הדייניך .בפעם השניה " -נשבעיך ונוטללז" הלא פועל ,שא למר
שעלשי ך פעל לה ז ל )שב רעה ל נסללה ( מפר לער! למעלה.
,

מהבפלללה שברתב הירטב"ם אפשר להביך שיש פה רמז לבך שצריך לשים
בבל פעם שבהלב "הנשבעין וניטליז׳׳  -למה הכללנה ,אס לסרג
לב היטב
מקלים אך לפערלה ממש .שהרי מיד אה״כ בהלכה ז׳ אלמד הרמב״ס" :הולל
רבלתי שהנשבעיך רנרטליך אינך צריביך .טענת שהי כסף לאני אלמד שצריך
שהנהבע יכפלר בשתי מעיז".

|
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|

ן

כמרבז שמיד נשאל את עעמנל  -מהי כללנת הדמב״ס באלמרל ״הנשבעיז
לנלעליז" .האם זהל שם הלאר המתאר "סוג של הביעלה להרמב״ם מדבר שלב
!
על המקרים שהלא כבר דיבר עליהם'בסלף הלכה וי? אל שאללי מדלבר פה
בפלעל המתאר מקרה פדסל שמבחינה מעלאלתית התלבע נשבע לנלטל לזה' לא
1
מהיחס דלקא לסלג השני של שבלעלת הרייניך אלא זל יכללה להילת שבלעה
שההלבע נשבע ונלעל במקדה שהנתבע התחייב כשבלעה דאלרייתא להלא חשוד
על השבלעה ,כפי .שכבר הקדים להסביר בפרק ני .אחרל שפירש אה הדי;
לשלשת הסלגיס העיקריים ערלל עכשל לדלז על הנשבע ״בתקנת חכמים" בחשלד.
האס תקנה זל תקנלה בכל מקרה לאפילל בטענה פרוטה בלבד? 'אל שמא לא ראל •
לתקז היפלל שבלעה כי אם במקרה של טענה רצינית בילתל /דהיינו שתי 'כסף 1
אל ילתר? כדי להכריע בשאלה .ז ל עריך למעוא עד השללה ב־יז היפלל שבלעה •
לסלג שבלעה אחרת.
הגמרא בגיטיך נב ,ב אלמדה שאפלטרלפלם גשבע שהלא נלהל את נכסי
היהלמלס ביושר לבאמת רק אם ב"ד מיגל אלהל ללא האב .הסברא היא שבשב״ד
ממנים את האפלטרלפלס יש לל בזה כבלד שכל האנשים רלאים שב״ד סומכלס
עללל ללכז הלא מלכז להשבע שזה מחזק את כברדל; זה מרכיח שהלא באמת
ניהל אה נכסי היתלמיס בילשר כמל שב״ד םמכל עליר( ,אבל אס האב ממנה
אלהל אז איך לל בזה שלם תלעלה ללא זאה בלבד שזל עבלדה קשה אלא הלא גס
עריך להישבע בסלף ־ ילעא שהאב לא לעללח למנלת אפלטרלפלס לבניל ללכז
מפני תיקלז העללם אמרל שאפלטריפיס שמינהל האב  -אינל חללב שבלעה
)רמב״ם פיהמ״ש גיסין ה ,ד(.
השבלעה על טענת ספק ;לדלגמא שבלעת האפרטךרפרם( אינה מרעילה
בעיקר לתלבע )ליתרמים( מפנל שאין לל שלם רללח בשבועת הנתבע .אבל
לנתבע לש איזל שהיא עלבה כשבלעה מפני שרלאיס בזה שהלא אדם אמיץ
;כמו שפירטנו לגבל האפלסרלפוס׳( .שבלעה על טענה ספק באה בעיקרה
לסלבה הנתבע כדי לנקרהל מכל חשד ללזלה שפתיים.
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מסתבר לרתר לאמר שבהלכה ז׳ " -נשבעיז לנלטיללן״ מהיחס להקנה
שהקנו חכמיס ״שבנגדו ישבע" ובמקרה ז^ה ;שהנתבע חללב שבלעה דאררללתא
והלא חשרד על השבועה תקנר שהתובע לשבע ליסלל  -כמל שביארנו לעיל׳(
התובע לא נשבע עד שהנתבע לכפרר בשתל מעלז .הסברא הלא שבל התקנה של
י
שבלעה זו הלא לסובה הנתבע וב״ד לא לסרלחו את התובע להישבע ולעשות
עובה לנהבע בשביל סכום של מה בכל ;כמה פרוסות׳( ללכ 7רק בסבלם משמעלהל .
|
)שתי מעיך( הם יעשו עובה לנתבע.
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כך' גם בשבלעה על טענת ספ? :שאם בל הסכום שהנתבע )האפוטרופוס(
עסק בו שררה לכמה פרלעלת אז ברלר שלא לחיימ אלתי להשבע אבל אם מדובר
פה בסבלם גדול  -יש מקלם להטיל על ה נהבע שבלעה על _טענת ספק.
גמעא ־שהיפוך שבלעה שהיא• לטובת• הנתבע יש.׳ ללמוד משבדעת הספק
שגם הלא• בעצם־ לסוכה הנתבע׳,
עתה נגסה להסביר' אה הרמב״ם/לאור מה שביררנו.
"רכך כל הנשבעיך רנרטליך ),מדובר על הסוג השני של שבוערת הדייניך
לפי חללקת הרמב״ם י \ -כגוך שכיר ( נישבע י ך ונךטליך מפרוטה ומעלה. .חורו
רבלהי שהנשבעיך ונוסלים ;במקרה .שהנתבע חייב שבלעה דאלרייתא להלא השלד
על השבועה  -תקניל חכמיס שבנגדל )התובע( ישבע• ויטול( א י ג , 7ער?כיי 7טענת
שתי כסך .לאני אלמד שעריך הנתבע .שיכפור בשתי\ מעיך ;מפני־ שהשבועה היא
לטרבת הנתבע ולא עושים טובה בשביל סבלם פערט( לאחר כך ישבע התלבע
בתקנה חכמים ;.שכנגדל ישבעי( ל י סלל .׳שהרי הנשבעיד בסענה ספק ,כגוך
אפוטרופוסi ,צריך שיהיה• ביניהם כפירת שתי ׳מעיך ;•לא נחייב שבלעה על .ספק
כה ןךטך של כמה פרךט״ות( ראיהריכך יישבע מספ?".
(
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לפי תירוץ׳ זה נוכל לענות בפשטות על ?ושירת הראב״ד.
מה שהקשה ר׳ראב״ד שבמקרר׳ ששכרו של השכיר פהר.ת משתי -כסף הוא לא יוכל
לקבל את כספר אם בעה״ב יטעך ששילם לל.
לפי׳ הסברינד -י בהלכה׳ •ז׳ הרמב״ם׳ לא מדבר על שבלעה השכיר׳ לבאמת ״לגבי
שבלעת השכיר מסכים הרמב״ם־ שנשבעים אפילו בפהרת משתל כסך — כמל שכהב
בהלכה ל׳ -לבהל׳ _שכירלת ;י״א ,ע׳׳{״,
*

_ב למה שהקשה הראב״ד  -איך ללמד הרמב״ם^ שבשבלעית־ נשבעיד 'לנלטל  7עריך
שהי כסך משבלעה בסעגת ספק?
י

יאנו הסברנו שהמשותף לשבילעלה אלד  -היפלל־ שבדעה לשבועה בסע״נת ספק י -
זה שי> 7נתק נ ל לסלבה הנתבע ללבך לא תיקני• ;לא^עשל "טובה" (''בפחות-
משתי כסך.
לכמל.ב 7שגם .הסתירה שהבא נ ל מה'לב ו  $שכירות מי לשבת .אנל נייסינל
להשלות את .ההלכה .בשכלרוה להלכה ז׳ אעלינל' אבל עכשלל .אנו יודעים שהיינו
צריכים להשלות הלכה־זל 'להלכה לי' שמדברת" .על שכיר לנחבל^ לכל" רילא 'להלכה
ז׳ שמדברת על ,ם.ו ג שבליעה אחרי ;שכנגד ל יישבע׳( שלא .שייך 'בל ע ג י  7שכיר.
1

נשים לב שהפיסקה ״לשבע התובע .בהקגה חכמים ליטלל" מקבילה בדיו?
להגדרת תקנת חכמים• בחשלד לעיל בפרק ב הל׳ ד :״התלבע נשבע בהקנה חכמים
ל גלעל״ •

