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 פתיחה

 סביב תקנת שבועת המשנה:   )ה:( במאמר זה נברר כמה נקודות במהלך השקלא וטריא בגמ' 

 א. מהי הלשון המתוקנת שבי"ד צריכים להשביע בה ומדוע הראשונים לא פסקו את תיקון הגמ'. 

רש"י  ה הייתה ההו"א שיצטרך כל אחד להישבע 'כולה שלי' והאם הגמ' חזרה בה מההו"א )בדגש על הבנת מ ב. 

 והרמב"ם בכך(. 

 ג. מה היא מהות איבעיית הגמ' 'שבועה זו למה' הרי לכאו' כבר תרצנו זאת בסוגיא בדף ב:. 

 ד. האם תקנת ריו"ח היא מכוח חשש על העתיד או חשש בנידון לפני בי"ד. 

ם  אם זו שבועת בירור המצריכה תועלת או חובת שבועה שהטילו על הנתבע אפילו אם ידוע שלא תתקייה  ה. 

 תועלת.

 

 משמעות לשון השבועה 

או על דלית ליה משתבע" צריך לבאר דהאיבעיא היא על לשון   "על דאית ליה משתבע  בעצם שאלת הגמ' 

ל הרמאי לישבע שבועת אמת אף על פי שאין  כושיהמשנה "ישבע שאין לו בה פחות מחציה", דמשמע מלשון זו  

, וביותר כך משמע מתירוץ ומסקנת  )ד"ה על דאית( "י  לו בה שום חלק, ובכך נמצא פתח לרמאי. כך משמע מרש

שע"מ לפתור את היתכנות הרמאות   -דאמר שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות מחציה"    -הגמ' "אמר רב הונא  

 ה חלק ואינו רמאי, וא"כ מובן שזו אכן היתה שאלת הגמ'. ב  לומשביעים אותו קודם כל שיש 

על איזה    - לי בה פחות מחציה"    שהגמ' שואלת על מה שהוא נשבע "אין   ביאור זה נצרך לאפוקי מהבנה מוטעית

חציה הוא נשבע, על החלק שבידו )יש לי בה חציה( או על החלק שנמצא ביד חבירו )אין לי בה פחות מחציה(,  

 חדא היא מאי תיקון איכא שנשבע בכה"ג.  להשאאלא כולה 

)טוען ונטען מתוקנת זו "שיש לי בה וכו'", אך הרמב"ם  נמצא מובן ע"פ מסקנה דרב הונא שצריך להשביע בלשון  

לא פסקו את מסקנת הגמ' וכתיקון רב הונא, אלא פסקו רק את לשון המשנה משביעין    )ד. מדפי הרי"ף( והרי"ף    ט, ז( 

ות מחציה". וקשה כיון שבגמ' אין מי שחולק על מסקנת הגמ' וא"כ מהיכי תיתי לרמב"ם  פחה  אותו "שאין לו ב

 פסוק דווקא כלשון המשנה. ולרי"ף ל

מתרץ שהגמ' באיבעיא הסתפקה בפירוש לשון שבועת המשנה, שהרי אם אנו משביעים    )בשם רדב"ז( בשטמ"ק  

שאין לו בה פחות מחציה", ואם נשביע אותו "   בהקשיא מתניתין דשנינו    -אותו על מה שבידו )'חציה שלי'(  

מתרץ רב הונא שבאמת לשון המשנה מדוקדקת ואינה    איכא למיחש לרמאות כדלעיל, ועל כך  -כלשון המשנה  

חות מחציה", ובעצם לשון זו "שאין לי בה" משמע "שיש לי בה צריכה תיקון, ומשביעים אותו "שאין לי בה פ
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כבר לרמאות לא חיישינן כיון שמכל מקום על דעת בי"ד משביעין    - י לשון זו  ע" כ  ואין לי בה פחות מחציה", וא"

 היא ודאי דנשבע על חלק שיש לו בה, וזוהי משמעות אין לי בה וכו'.אותו, ודעת בי"ד 

לפי"ז מובן מדוע פסקו הרמב"ם והרי"ף את לשון המשנה דייקא ולא את דברי רב הונא כיון שרב הונא לא 'תיקן'  

בועה אלא בתירוצו רק עשה גילוי מילתא מהי משמעות שבועת המשנה ושבלשון זו ליכא למיחש  השן  את לשו

 ות.לרמא

 

 בירור ההו"א שישבע כל אחד דכולה שלו

גוונא  בכהאי  איכא  בודאי  הרי  ההו"א,  מהי  ביאור  וצריך  שלו,  שכולה  אחד  כל  שישבע  בהו"א  מציעה  הגמ' 

עדיין קשה דמכל   -דבן ננס פריך דלא חיישי לשבועת שוא    נןרבשבועת שוא. ואע"פ שכבר ביארו התוס' דל

ודאי עדיף, וכגון הכא דאפשר שכל   - אופן שלא יהיה שבועת שוא  מקום גם לשיטתם היכא דאפשר לישבע ב 

שלו  שחציה  ישבע  כיון  1אחד  דהכא  וי"ל  כולה.  אחד על  כל  נשבעים  שיהיו  ההו"א  מהי  ביאור  צריך  הלכך   ,

א"כ צריך שישבע כל אחד על כל טענתו המביאתו   - ל אחד טוען הדין הוא יחלוקו  כש  לי'שמכוח טענת 'כולה ש

דין דיחלוקו, וכהאי גוונא אין ברירה אחרת אלא לישבע על כל טענתו אף על פי שיש חשש    לידי פסק הבית 

מ  "ע  הכאת שוא, ואין הכי נמי רק לרבנן דבן ננס פריך דלא חיישי לשבועת שוא היכא דליכא ברירה, ושבוע

המביאתו   להגיע לפסק הדין דיחלוקו היה צריך דכל אחד יטען כולה שלי וא"כ צריך כל אחד לאמת טענתו

 לידי חלוקה וליכא ברירה אחריתי אלא לישבע על הכל, וזוהי ההו"א דגמרא. 

ן  כיוומעתה צריך בירור האם ההו"א הנ"ל נדחית או לא, משיבה הגמ' שלא יתכן שכל אחד ישבע 'כולה שלי'  

היה ראוי  'מי יהבינן ליה כולה', ופרש"י 'הרי לעז לבי"ד', ומשמע שבאמת ההו"א בעינה נשארת ועומדת דש

לא נשביע כל    - עז בי"ד  שכל אחד ישבע על כולה אך כיון שיש נתון חיצוני המתווסף לעניין והוא דבכך יצא ל

ההו"א ואמרה 'ומי יהבינן ליה  מי  גמר משמע דהגמ' בתירוצה חזרה בה ל  )בפיה"מ( אחד על הכל. אך להרמב"ם  

לבסוף, לאחר השבועה, ומכך מתחדש יסוד    כולה' כלומר במציאות א"א להשביע על דבר שבי"ד לא יתן לנשבע

ביאור הרמב"ם הגמ' סברה בהו"א דהיה ראוי שכל  נשבעים על מה שנוטלים. כלומר, ע"פ    -שכל הנשבעים  

 אזלינן בתר מה שנוטל )'ומי יהבינן ליה כולה'(.  ה ועשב אחד ישבע על כל טענתו, מתרצת הגמ' דבחיוב

שצריך לברר בבי"ד    -'  יסוד השבועה דמתני' הוי 'שבועת הנפטריןעל פי זה אפשר לבאר שבהו"א סברה הגמ' ד

ע"י השבועה את כל טענת כל צד ע"מ להיפטר מן הדין, ובנידו"ד מן התפיסה והמוחזקות של השני ע"מ להגיע  

ישבע כל אחד לאמת את כל טענתו כדי שהברור ע"מ פסק הדין יהיה מועיל, ובדחיה    כןעל  לידי חלוקה, ו

לא מיירי הכא בשבועת הנפטרין אלא דיסוד השבועה הוא 'שבועת הנוטלים' שצריך לישבע רק  ביארה הגמ' ד

י  ר יידמ  ה שנוטל בפועל. והשתא דאתינן להכי נבאר על דרך זו ג"כ את הבנת רש"י, שבהו"א סברה הגמ'על מ

עת הנפטרין,  הכא בשבועת הנפטרין וכמו כן נשאר אף בדחית הגמ', ויסוד שבועת מתני' אף למסקנא הוא שבו

וקתם הוא מהו יסוד  אלא שמפני לעז בי"ד נשביע כל אחד רק על חצי הטלית, ועפ"ז נאמר דכל שורש מחל

 השבועה דמתני' דתליא היכי מפרשינן את גדר השבועה. 

גמ' באופן שונה, דכיון שבזמן שהוא נשבע על דעת טענתו הראשונה הוא נשבע )מה בא הו"הרא"ש ביאר את ה

ילה כולה שלי( א"כ צריך שיאמר בהדיא שבועה שכולה שלי, ותירצה הגמ' וכו' ותליא בביאור שאמר וטען תח

 תווונ"י או הרמב"ם כדלעיל, ומה שמבאר שעל דעת טענתו הראשונה נשבע נראה לי קצת אפשר לבאר בכרש

 רים. דחיוב השבועה בא מכוח טענתו הראשונה וצריך שבועת בירור וכו' וא"כ ליכא נפקותא בין הביאו

 
והיה אפשר לתרץ בפשטות שגם הכא אפשר דליכא שבועת שוא כיוון שכל אחד סבור שכולה שלו כיוון שהגביהו יחד  1

ו  י תירוצא דעכ"פ אין הדין כן שתהא הטלית של  נימא מגו וכו'(, מ"מ לא ניחא בהא)וכעין דברי הפנ"י ה: ד"ה בפרש"י 
 שעדיין א"א שלא תהא שבועת שוא למעשה.ניהם באותו מידה כך ש
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 הבנת קושיית הגמ' שבועה זו למה

 בצורך השבועה נאמר בגמ':  

 "וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד שבועה זו למה".  

ה אתי שפיר מה שנשבעים, וכל קושיית  הו  סים משמע דזו קושייה על עצם צורך השבועה, דאם לא היו תפו  -

 יטול כל אחד מה שמחזיק ולמה ישבעו.   כיון שזה תפוס וזה תפוס וא"כ מדוע לא הגמ' היא רק 

גבי שקו"ט הגמ' התם 'אלא מאי רבנן הא    )ב:( שות ע"פ הבנת הר"ח והרשב"א  על עצם קושיית הגמ' יש להק 

לרבנן דאפילו  הגמ'  ומתרצת  המע"ה'  רבנן  הר"ח כא  הי  אמרי  וביארו  בשבועה,  יחלוקו  תפוסים  ששניהם 

ג של ממון המוטל בספק וא"כ ליתא לאוקמי מתני'  בועה בכה"אי צריך שוהרשב"א שההו"א של הקושיא היא אמ

צריך לברר ולאמת טענתם  - ומכוס, ובתירוץ ביארה הגמ' דכיון שמתעצמים הם בדין ע"י טענותיהם כרבנן דס

 משביעים אותם אף לרבנן.  ה שר מע"י שבועה וא"כ אתי שפי

' הכא אמאי נשבעים, והוא, שאע"פ שזה  העולה מדברים אלו דכבר מצינו בהאי מסכתא הסבר טוב לשאלת הגמ

עדיין צריך להשביע כיון ששניהם מתעצמים בטענותיהם, והבי"ד צריך לברר ומד  תפוס ועומד וזה תפוס וע

כל יסוד השבועה הוא בירור הטענות ע"מ הכרעת  ה שבועהיטב ולאמת טענתם ולא שייך תפיסתם לפוטרם מש

 הדין, וא"כ מאי בעי הגמ' הכא.

הנ"ל כדי להגיע הכא לדבר מבואר דהייתה הגמ' צריכה לחזור שוב על הקושיא  )ב:( ץ  ם מהר"י כ"ובשטמ"ק בש

וס, א"כ  ומכדס  אליבא   -לריו"ח דאמר שבועה זו תקנת חכמים היא וכו'    )ג.( חידוש, דכיון דאתינן בסוגיא התם  

אליבא    -מים דריו"ח  נן, כלומר החידוש בסוגייתנו הוא תקנת חכמסתבר למימר האי חידוש וטעמא ג"כ לרב

והכא השמיעה הגמ' חידוש זה לרבנן. נמצא שאין שאלת הגמ' עה הגמ' דין זה לסומכוס  דרבנן, שבדף ג. השמי

שצורך השבועה הוא כאשר שני    צמהבע  נובעת מחוסר הבנה מדוע צריך לישבע שהרי זה כבר ביארה הגמ'

ת המשנה היא תקנת  ' לחדש דאף לרבנן שבועאנשים מתעצמים בדין בי"ד צריך לקיים בירור, אלא רצתה הגמ

 לך ותוקף טליתו של חבירו ואומר שלי הוא. חכמים שלא יהא כל אחד הו

ביע כיון שמתעצמים  להשיך  ואפשר עוד לתרץ שיש כאן ב' נידונים בחידוש צורך השבועה, דמ"ש בדף ב: דצר 

לי שבועה,  שביע והיו חולקים בתפוסים אין סברא לההוא מצד ה'תפיסה', שהרי מכוח מה ששניהם    -בדין  

' חילקה בין סומכוס לרבנן, דלרבנן דסברי המע"ה ולכאו' אין סברא חידשה הגמ' התם דעכ"פ נשבעים, והגמ

תפוס   מהם  אחד  שכל  כיון  ת  - להשביעם  דתרוויהו  בתר מש  פסיהיכא  אזיל  דלא  לסומכוס  משא"כ  ביעים, 

קנת חכמים שלא יהא כל אחד החנווני התם הוא רק ת  לשיטתו אין סיבה לחייבם שבועה וכל שבועת  -המוחזק  

הנידון במי מוחזק ותפוס יש לדון מצד 'האנן סהדי' דמאי דתפיס האי דידיה הוא, דכיון דאיכא  וכו', אבל מלבד  

ואין לבי"ד אלא מה שעיניו רואות, אז אע"פ ששניהם תפוסים יש לנו ליתן  ם,  ניהסהדי )בי"ד( שהטלית של ש 

נת סוגיין הכא, דאפילו תקנה שלא יהא הולך ותוקף, וזוהי גופא כוו  ואין לכאו' שייך לתקן   לכל אחד את חלקו 

גם  "כ  וא  עדיין לא בעי שבועה כיון דאנן סהדי דמאי דתפיס כל אחד דידיה הוא  -ששניהם תפוסים ומתעצמים  

תקנת חכמים    לרבנן לא בעי שבועה הכא, ועל כך משני שעכ"פ גם לרבנן איכא שבועה שטעמה וסיבתה היא 

 כו'. שלא יהא ו

הגמ' 'וכי מאחר שזה תפוס ועומד וכו' לא רק 'תפוס' אלא ג"כ 'עומד'   לפי ההסבר הנ"ל מאוד מובן דיוק לשון

)מהדו"ק ד"ה בגמ'  סהדי'. ועוד מובן עפ"ז מה שהקשה הצל"ח    אנןה'  היינו לפנינו, לפני בי"ד, והנידון הכא הוא מצד

א הך הקדמה הקשות 'שבועה זו למה', ולפי"ז פשוט, דבללשון הרי בקיצור הו"ל ל למה לי כולי האי אריכות זה( 

לכך אמרה   )כהבנתנו בדף ב:( היה אפשר לומר דאיבעיא דגמ' על טעם השבועה הוא משום דתרוויהו תפסי לבד  

אעפ"כ ישבעו גם אליבא    -בנוסף איכא אנן סהדי והיה סברא שלא ישבעו מב' טעמים  שאע"פ שכא  ' ההגמ

 רבנן משום תקנת רבי יוחנן. ד
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גיין, דהוי הכא שבועת הנוטלין למסקנא, צריך לבאר הכא דלא ולפי מה שהתבאר לעיל בדעת הרמב"ם בסו

ים שבועה, אלא האיבעיא היא דכיון שכבר חכמכו  הוקשה לגמ' על עצם תקנת השבועה, דכיון דהוי נוטלין הצרי

ת שבועת הנוטלין איכא הכא ולמה לו נטלו כבר ומה שייכוכל אחד מוחזק במה שהולך ליטול הרי זה נחשב כאי

ג"כ נכנס תחת תקנת חכמים   -הי כוונת הגמ' בשאלה( ומתרצת הגמ' דכהאי גוונא שהם כבר תפוסים  ישבעו )וזו

 כה"ג יהיו חייבים שבועה מהאי טעמא. ם בשג מהך חששא שלא יהא וכו',

זו תקנת חכמים היא' הקשו  זו למה הרי    )בדף ב:( הראשונים    ובעיקר דברי הגמ' 'שבועה  מאי מקשינן שבועה 

תם מבואר דטעם השבועה הוא משום דאיכא למיחש דמורי ואמר חבראי לאו חסר מידי,  מדברי רב פפא ה

רבה מהראשונים פירשו דכל דברי הגמ' התם הם רק בתורת שה  שם,ובאמת דבר זה תלוי בביאור דברי הגמ'  

הוי שבועת המשנה מטעם דרב פפא, ואכן כמה '( אך לא כמסקנא שלכך  הו"א )אי הוה תנא מציאה בלבד וכו

ומקח  מ במציאה  רק  היא  דשבועת המשנה  מכך  הדרינן  לא  למסקנא  שגם  רש"י  בדעת  נקטו  שם  הראשונים 

ך טפי טעמא דרב פפא, ועכ"פ לפי דבריהם קשה מאי איבעית הגמ' בסוגיין  שיי ר ו דיש שם הוראת הית  -וממכר  

טעם השבועה לא הוי  אשונים דריו"ח דהכא פליג על דברי רב פפא התם וס"ל דה. ותירצו הר שבועה זו למ  )ה:( 

משום חשש מורי היתרא אלא כדי שלא יהא כל אחד הולך ותוקף, וכל שאלת הגמ' הכא שבועה זו למה הוא 

ושייה שהגמ' מקשה,  שביאר שאכן אין זו ק  )ה: ד"ה וכי מאחר וכו'( יו"ח ולא עצם קושיית הגמ'. עיין בריטב"א  י ר דבר 

 וסיבת שבועת משנתנו.  א חלק מלימודו של ריו"ח, שרוצה לבאר את טעםאל

 

 גדר תקנת ריו"ח 

 ו".חבר"אמר ריו"ח שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד הולך ותוקף בטליתו של 

אך אם    לפום ריהטא דגמ' משמע דכל החשש הוא שכעת המציאות היא שמא תקף ולכן צריך שבועת בירור 

תיד, משמע שכל החשש הוא דווקא שמא יתקוף נדייק ממ"ש שלא יהא כל אחד הולך ותוקף וכו' דנקטו לשון ע

וכו' ומשמע שכל    יתקוףו  ילךמשמע דתקנת ריו"ח היא כיון שחשדוהו רבנן שמא    )ד"ה ונימא( בעתיד. וברש"י  

ון כאן עכשיו בבי"ד כי יראה שזה החשש דלשמו נתקנה השבועה הוא רק שמא ילך ויתקוף בעתיד, לאחר הדי

 )מובא בנימוק"י(ש שמא בנידון דידן כאן ועכשיו בבי"ד תקף. ובהגהות כת"י  עסק משתלם לו ויתקוף, אך אין חש

 א רק על המקרה כעת בבי"ד. שכל החששא הו  שמעומ  בטליתו, בלשון עבר, תקףשמא   -הגיה ברש"י 

את מהלך הגמ' משמע שהבין שכל החשש הוא דווקא כעת בבי"ד    )ה: ד"ה אמר רבי יוחנן וכו'( ומביאור הריטב"א  

ותוקף   "הולך  שפירש  דחשיד    -ממה  מיגו  נימא  הגמ'  שהקשתה  שזה מה  לבאר  וממשיך  משמע"  כדין  שלא 

שוד בבי"ד שמא הלך ותקף ומעתה שייך לשאול למה משביעים  א חהו  אממונא חשיד אשבועתא כיון דעתה

כעת בבי"ד ולא נרמי עליו שבועה משום לפני עיוור לא תתן מכשול,    חשוד, שיהיה חשוד אף על השבועה

ותירצה הגמ' דלא אמרינן האי מיגו כיון שיכול להיות שרצה לגזול בלי שיצטרך שבועה אך לא רצה לגזול 

כן השבועה תועיל, ומשמע שהבין הריטב"א את תקנת ריו"ח דאיכא למיחש לתקיפה  ול  עה,ולהגיע מכך לשבו

ועכשיו   יסוד השבועה הוא ע"מ להציל עשוק מיד  כאן  בנידון דידן בבי"ד, ומשום כך מקשה הגמ' שאם כל 

 היכא שלא יועיל לא נרמי שבועה וכגון הכא, ומתרצים שעכ"פ על השבועה לא חשודים.  - עושקו 

  משמע שהבין את תקנת ריו"ח שהיא חשש גם עתה וגם להבא, ממ"ש בביאור קושיית   )בשטמ"ק( "ז  רדבר הומביאו

נימא 'מיגו דחשיד', דמובן מה שמשביעים חשוד אליבא דרב פפא כיון דיסוד תקנת השבועה לשיטתו הוא 

אנו מטילים  כן  ה למשום חשש 'מורי היתירא' לכן נמצא שאין אנו משביעים חשוד, אלא רק אדם שטועה, ואדרב

הוא שמא ילך ויתקוף א"כ עליו לישבע כדי שיתקיים בירור ויודה, אבל לשיטת ריו"ח שיסוד תקנת השבועה  

בודאי אנו מתייחסים אליו כאל גזלן, וכמו שגזלן בעלמא לא מטילים עליו לישבע הכא נמי בחשוד לא שנא,  

לה, דחשוד על הגזילה נשבע. ממה שביאר גזיל הוהגמ' מתרצת דעכ"פ איכא הבדל בין גזלן ודאי לרק חשוד ע
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יע כיון שיש חשש שמא ילך ויתקוף בעתיד אם לא  את יסוד שבועת המשנה אליבא דריו"ח שחייבים להשב

נשביעו, משמע שהבין דתקנת ריו"ח היא מכוח חשש על מקרים אלו של תקיפה בעתיד, וממה שביאר שמכוח  

בודאי   - אל גזלן ומאי שנא משאר גזלנין דלא משבעינן ליה ו כאליחשש זה שמא יתקוף בעתיד אנו מתייחסים 

 חשוד שתקף בנידו"ד ולכן צורך השבועה הוא גם כעת בבי"ד. משמע שכבר כעת בבי"ד נחשיבו כ

נמצא דיש ב' דרכים להבין את תקנת ריו"ח ועכ"פ גם הרווחנו ביאור בדברי הגמ' לקמן ונימא מיגו וכו' מה 

עפ"ז נראה דמתורצת ג"כ קושיית הרמב"ן דתמה אי אמרינן למסקנא דחשוד על  ח.  יו"הוקשה לגמ' על תקנת ר 

אף על השבועה א"כ הגזלנין ומלווי בריבית וכדו' ג"כ יהיו נאמנים לישבע ומאי שנא. נמצא  הממון לא חשוד  

יעים  משב נו  לפום ביאור הרדב"ז הנ"ל שזו היה עצם קושיית הגמ' נימא מיגו וכו' דמעתה אם ע"י תקנת ריו"ח א 

זוהי גופא תמיהת הגמ' את אלו שהולכים ותוקפים א"כ מאי שנא דלא נשביע את הגזלנין ומלווי בריבית וכו' ו

נימא מיגו וכו' ומכך שעכ"פ משביעים מכוח תקנת ריו"ח משמע שגם גזלן ודאי היה ראוי להשביע ואמאי לא  

פשר שהחשוד לא יעיז פניו בשבועה שא  לבדאמרינן הכי, ומתרצת הגמ' שיש הבדל בין גזלן ודאי לחשוד ב

הרמב"ן עצמו תירוץ מעין זה דאיכא הבדל בין גזלן   )'לא אמרינן מיגו דחשיד וכו'(. עכ"פ על קושייתו תירץ 

ודאי לחשוד, דגזלן ודאי טעם כבר טעם גזילה ונעשית לו כהיתר וא"כ לא יחשוש מעוד עבירה וחומרה של  

ח ותקף כיון שזו הפעם הראשונה שלו )עכ"פ בבי"ד( כעת דרמינן  לק  אמתשבועה, אך החשוד אף אם נעמיד שב

 ועה( יחזור בו והשבועה תועיל, ואפשר דהוא כוונת הרדב"ז ג"כ.עליה ב' חומרי )גזילה ושב

ביארו דמה שהחשוד לממון לא יחשד אף על השבועה הוא מפני ששבועה חמורה   )ד"ה דחשיד( והתוס' בסוגיין  

אי גזלן לא ישבע ג"כ, ומשני דגזלן פסול לשבועה מדרבנן, והרמב"ן בתירוצו דלעיל  אמ  שותוכו' וא"כ צריך להק

זה סברא יפה. אך לגבי אמאי משבעינן חשוד נראה שסברותיהם שונות שהרמב"ן לכאו' היה מקשה על  ב  הביא

ע  שביא נדברי התוס' השתא דאתית להכי דהשבועה חמורה ולא משבעינן גזלן רק מדרבנן תאמר שגם חשוד ל

גזלן לחשוד לגבי    מדרבנן וחסר בתוס' הסברא מה החילוק, ולכן ביאר הרמב"ן דיש הבדל משמעותי ומהותי בין 

יעילות השבועה. ומהתירוץ הב' של תוס' בשם ר"י חסיד משמע בפשטות דהוא כמו סברת הרמב"ן ודו"ק. וכן 

דיין  ף לשבועה( אך חשוד שלא טעם ע )א  לכלביאר דגזלן דטעם טעם איסורא חשוד    )ד"ה דאמר רב דימי( הריטב"א  

 טעם איסורא לא יהא חשוד לכל. 

 

 גו דחשיד'ביאור האחרונים ב'מי

"תרי חומשי או תרי כפלי בחד גברא מהו, היכי דמי וכו' א"נ כגון   )קח.( הקשה מהגמ' בב"ק    )צב, א( בקצות החושן  

 )ד"ה ותרי כפלי(ם", וכתבו התוס' שם  עדיאו  שטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים וחזר וטען טענת גנב ונשבע וב

אין לפוטרו כיון שחשוד על השבועה    -ראשונה  דמחמת שנעשה פסול בשבועה שניה משעה שנמצא שקרן ב

וכיון דמדאורייתא שבועתו שבועה אין לפוטרו מכפל, וקשה    )מה.( הוא פסול רק מדרבנן, כדמוכח במס' שבועות  

מיגו דחשיד אממונא דאי לא תימא הכי אמאי מודה מקצת הטענה    ינןאמר שהרי בסוגיין אמרינן למסקנא דלא  

ולפי דברי התוס' בב"ק מה קושיא היא זו ממודה במקצת, הרי למה שאמרו התוס'    יד,ישבע הרי נימא מיגו דחש 

דמדאו' אפילו חשוד על שבועה עצמה לא מיפסיל, א"כ מהי הוכחת הגמ' מהא דאמר רחמנא מודה במקצת  

ת משנתנו דכל יסודה היא תקנת חכמים. כלומר לדברי תוס' שכל פסול חשוד על השבועה בוען שישבע לעניי

מה נסיון הוכחת הגמ' הכא ממודה במקצת )שנשבע מ'דברי תורה'(    - ן, ומדאו' באמת הוא כשר לשבועה  מדרבנ

 לחשוד שלא יהא פסול לשבועה )שהיא שבועה דרבנן(?  

חשיד אשבועתא א"כ גם   ימא בעלמא מיגו דחשיד אממונאם נ ק אמבאר הקצוה"ח שכל הוכחת הגמ' היא ר 

כל מה שמדאו' חשוד לא נפסל לשבועה הוא כיון שיכול ואפשר שעשה    מדאו' אכן לא תועיל השבועה. כלומר,

תשובה, אך בשבועת משנתנו דלריו"ח ודאי הוי חשוד אממונא )שמא ילך ויתקוף וכו'( נימא מתוך שחשוד על  
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 - ו ועצמותו על השבועה ואז סברא פשוטה היא דאף מדאו' ליכא תועלת בשבועתו  אותמציממון יהא חשוד ב

הוא רק באופן שגזל בעבר ויתכן שעשה   -רינן האי מיגו. וביתר ביאור, מה שמדאו' חשוד נשבע קמ"ל דלא אמ

א  )שמיו  אז הוא יהא חשוד רק מדרבנן לשבועה, אך היכא דסבירא לן לבי"ד שהוא רוצה לגזול עכש  - תשובה  

ה ניסתה הגמ' אפילו מדאו' יהא חשוד אף לשבועה וא"כ מובן מ  -תקף טלית חבירו( וחזקת חשדותו גוברת  

להוכיח מכך שאמרה תורה מודה במקצת ישבע, וקמ"ל שאע"פ דחזקת חשדותו גוברת משביעים אותו, משמע  

דחשוד מיפסיל בשבועה    נגדו( שכ"ה  )ה: דדלא אמרינן מיגו דחשיד וכו'. אך עכ"פ לדעת ר"י חסיד המובא בתוס'  

עה שנייה בכפל, הרי הוא פסול מדאורייתא,  מדאורייתא עדיין קשה קושיית התוס' בב"ק היאך יחייבוהו בשבו 

 . 2ונשאר בצ"ע 

ביאר את דעת התוס' בב"ק בצורה שונה, כך שאין כוונת התוס' דחשוד פסול רק    )ה:( ובחידושי הגרנ"ט לב"מ  

יתא, אלא כוונת תוס' היא שיש לברר את גדר השבועה האם היא לצורך בירור ורימדאמדרבנן שהרי ודאי פסול  

בר ע"י שבועה, או שמא אין השבועה נצרכת וחלה מדין בירור אלא זה דין חיוב שחייבה דהשמתברר לנו    -

שבועתו,   ע"י  שפטור  לנו  שהתברר  מחמת  ולא  נפטר  הוא  נשבע  וכיון שהנתבע  שבועה,  הנתבע  את  התורה 

  ן הצדדים היא לחשוד, דאם נימא שגדר השבועה הוי בירור א"כ בחשוד דליכא תועלת בשבועתובי   ק"מוהנפ

לא חל עליו דין שבועה כלל, אבל אי נימא שדין שבועה הוא חיוב שהטילה התורה על הנתבע א"כ אף חשוד  

ון שחושדים  כי  הוא יהא חייב לישבע שאין זה תלוי אם תהיה תועלת בשבועתו, ומה שעכ"פ לא משביעים חשוד  

או שלא נודע שהוא   ואותו שישבע לשקר ואין בי"ד מביאים את האדם לשבועת שקר, אבל אם נשבע מעצמ

 שבועתו שבועה.   -חשוד והשבענו אותו כבר ואח"כ באו עדים ועל ידם נודע שהוא חשוד 

ן צריך לומר שמה לכ ום,אין שבועתו כל -שאם נשבע ואח"כ באו עדים שהוא חשוד   )צב, יג( אמנם בשו"ע נפסק 

ע כבר הוי שבועה, אך מ"מ אין  ב שמדרבנן אבל מדאורייתא ס"ל לתוס' שאם נדלא הוי שבועתו שבועה הוא רק  

דחשיד   הגמ'  מה שמוכיחה  עצם  וזה  לשקר,  חשוד  שהוא  כיון  מדאורייתא  אף  לכתחילה  שבועה  לו  מוסרין 

שקר, א"כ ממה שאמרה תורה מודה ע לישב אממונא לא חשיד אשבועתא כיון דבסתמא אין מוסרין אותו ל

מודים דפסול החשוד הוי מדאורייתא ואין הגמ'   במקצת ישבע מוכח דלא אמרינן מיגו וכו'. וא"כ אף התוס'

 בסוגיין מהווה סתירה כלל. 

 

 בעצם קושיית הגמ' נימא מיגו דחשיד וכו' 

 קושיית הגמ':  

 "ונימא מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא".  

 ופרש"י: 

 יוחנן פריך וכו'".   רבי"אד

וכל הקושיה היא רק על דברי ריו"ח   מבואר מדבריו דעל עצם דברי המשנה ליכא לאקשויי נימא מיגו וכו'  -

ם חשש שמא הולך ותוקף וכו'. וזה צריך ביאור שהרי במשנה שלנו אין  שביאר את טעם השבועה שהיא משו

מוטי איכא למיחש  הרי אם ליכא סברת אשת, ששנהצד אשתמוטי וא"כ היה לגמ' להקשות ג"כ על דברי המ 

 יעים. וי"ל שיש בזה כמה דרכים. דילמא תקף והו"ל חשוד ומיגו דחשיד וכו' ולא משב

 
והיה אפשר לתרץ ע"פ עקרון חידושו, שיש הבדל בין חשוד על השבועה לחשוד על הממון, דחשוד על השבועה אמרינן    2

ינו פסול לשבועה, משא"כ חשוד על הממון דעדיין  ולכך א  -תמא כבר עשה תשובה אח"כ  דאע"ג שנשבע על שקר, מ"מ מס
 יתא.לכן פסול לשבועה מדאורי -לא עשה תשובה הממון בידו וע"כ ד 
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מבאר דבלא דברי ריו"ח היה אפשר לומר דטעם השבועה הוא משום דאפשר   )ה: ד"ה בפרש"י ונימא מגו וכו'( הפנ"י 

וכל הקושיה היא רק על דברי    אין כאן חשוד אממונא,ם וקודדילמא חד מינייהו טועה וסובר שהוא הגביה  

 שוד שתקף, וא"כ נימא מיגו וכו'.  ריו"ח שביאר דהטעם הוא מפני שהאדם ח

בדרך אחרת אפשר לבאר שבדברי המשנה היה אפשר לפרש טעם השבועה משום מורי היתירא דרב פפא  

אממונא' ולכן  אך אין לו שם 'חשיד    יתר ת הונמצא דאנן לא חשדינן ליה בגזל ממש אלא שרק עשה כן מהורא

שים שתקף בתורת גזילה ממש וחל עליו שם 'חשיד  נשביעו, אך השתא דאתינן לטעם ריו"ח וכו' כיון שחוש

ו. ויש לדון, אם מיירי באופן שהוא טועה וסבור שהטלית שלו או באופן שלא ברור לו לא נשביע  -אממונא'  

יה שגזל את הטלית מחמת הוראת היתר היה  נידון דידן דחשדינן ל ך ב, אשפיר משבעינן ליה  - שיש בכך איסור  

)אא"כ נבאר   ונא וא"כ אמאי בכה"ג אמרינן למסקנא דלא אמרינן מיגו דחשיד וכו'. נ"ל שדינו ככל חשוד על ממ

דמורי היתירא בכלל לא חשבינן ליה כעושה מעשה גזילה וכחשיד אממונא, וא"כ שפיר נמצא דהגמ' בסוגיין  

 א רק ע"ד ריו"ח שאמר במפורש שמשביעין אע"פ החשדות(. על עצם דברי המשנה אלתה הקשלא 

ד אממונא חשיד אשבועתא' יש ב' דרכים לבאר אמאי לא נשבע, והנה הביאור הפשוט  'מיגו דחשי  ובעיקר סברת 

לא  ע שהוא דכיון שהוא חשוד לא תועיל שבועתו וא"כ למה לי להשביעו, כלומר אין בי"ד משביעים אם ידו

יף לנו שלא  כיון שלגבי חשוד לא הוי לבי"ד ידיעה ברורה ששבועתו תועיל לכן עדתהיה תועלת מהשבועה ו

מדין מיגו יהיה חשוד אף על השבועה, שהחסרון הוא  -להשביעו. והדרך הב' היא דכיון דהוי חשוד על הממון 

וא"כ  שבועתו לא הוי שבועה  ד ו חשובאדם עצמו, ויהיה חשוד על השבועה לכל דיניו, דהיינו שלא משביעים  

נחשב חשוד לשבועה  יהיה הוא עצמו ממש  שאין    מדין מיגו דחשיד לממון  ועוד  'היתירא' להשביעו  דליכא 

 שבועתו שבועה כלל.  

להבנה הב' צריך לברר אמאי הגמ' מתרצת 'לא אמרינן מיגו' ומה כוונתה בזה, שהרי אם ההו"א היא שמדינא לא  

שכל ההו"א בקושיית    )מובא בשטמ"ק( תבאר ע"פ דברי הגליון  נן האי דינא. ואולי ימריא אנשביעו מה הכוונה דל

יהא שכנגדו נשבע ונוטל ולכך שאלה   -רבנן וחכמים קנסו שחשוד  נשביעו ונחשיבו חשוד הוי מד  הגמ' שלא

וא"כ   י"ד לב הגמ' שגם הכא יהא הדין כן, ועונה הגמ' שהכא במתני' דאיכא למימר דכל אחד תקף ואין צד ברור 

כנגדו כי שניהם חשודים,  לא אמרינן מיגו דחשיד וכו' ושכנגדו נשבע ונוטל, דלא שייך הכא ש  -שניהם חשודים  

אי דינא לא שייך בנידו"ד, אלא שניהם נשבעים דעכ"פ אין לפטרם וזהו מש"כ דלא אמרינן האי מיגו הכא כי ה

 בלא שבועה שלא יהא חוטא נשכר. 


