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 ענף א

 ים ות הראשונתמצית שיט 

 : )ב:( א( איתא בגמ' 

"מקח וממכר. ולחזי זוזי ממאן נקט. לא צריכא דנקט מתרוייהו מחד מדעתיה ומחד בעל כרחיה ולא ידענא מי  

 וא בעל כרחיה".הוא מדעתיה ומי ה

 :)ד"ה ולחזי זוזי( רש"י ופירש 

כרתי, ואע"ג  תי ולזה לא מ"נשאל את המוכר ממי קיבל דמיה דתניא בקידושין נאמן בעל המקח לומר לזה מכר

דמסיים בד"א שמקחו בידו אבל אין מקחו בידו אינו נאמן שלא נתן לב לדבר כל כך להיות זכור מאחר ששניהם  

יט זוזי מתרוייהו מחד מדעתיה ומחד בעל כרחיה דכיון  , הא אוקימנא התם בדנקחזרו אחריו בפיסוק דמיה

ניו הי מדעתיה והי בעל כרחיה, אבל היכא  ר משהלכו מלפ דלא עליה רמיא לאסהודי לא דק כל האי להיות נזכ

 דלא קיבל דמים אלא מחד מידכר דכיר ליה". 

 ל מעות מאחד מהם. ומבואר מדבריו שיש נאמנות למוכר לומר ממי לקח, כאשר קיב

נותו, , שהרי קי"ל מעות אינן קונות, וא"כ מאי נפ"מ ממי נקט הממון לעניין נאמ)ד"ה מקח וממכר( הריטב"א  שה  והק

)אלא    2ה כאילו לא היה מקח, כיון שאין המעות קונות. ואפשר שהשני משך וקנה הגם שהראשון נתן מעות והרי ז

, זה או שרק הוסיפו עליו קנין משיכההאם חכמים ביטלו קנין  שמדאורייתא מעות קונות, ונחלקו הראשונים  

 ואכ"מ(. 

ד טוען שהוא נתן המעות, הלא איכא ודאי רמאי,  ועוד צריך ביאור, דאי נימא שיש הכחשה ביניהם, שכל אח

ה,  , שאם זה אומר אני ארגתיה וזה אומר אני ארגתי )ב: ד"ה במקח וממכר( ינן יחלוקו כמו שכתב רש"י לעיל  ולא אמר 

 ומאי שנא הכא.  ,דודאי חד מינייהו רמאילא אמרינן יחלוקו, 

נת חכמים שהמוכר יהא נאמן, כמו א, שיש תקדהכי טעמ  )עג:( דין נאמנות המוכר כתב הר"ן בקידושין    ובעיקר 

חיה מפני שברוב הפעמים אי אפשר בלאו   ושהמילדת נאמנת לומר זה כהן וזה לוי, והיינו טעמא "כשם שהאמינ

ליהמניה נמי למוכר". אלא שהוסיף    לי דינין עומדין לפניו אע"ג דליכא מיגו וכו',ינו ג"כ דיין בזמן שבעהכי והאמ

 
 .הרב יתלמיד מ חדאע"י רך  ענ ונכתב  וםכיהס 1
רבינו דמעות אינן קונות ומי שמשך קנה, אלא ה"ק  בודאי יודע הוא  ו"  תב,הריטב"א לא כתב כן בלשון קושיה, אלא כ  2

 . "דמסתמא מי שפרע המעות הוא משך
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דאמרינן בדיין בסמוך. זו היא  א כשהלוקחין עומדין לפניו, אבל הלכו להם אינו נאמן כהר"ן דמסתברא "דדוק

 שיטת רש"י ז"ל". 

רש"י דהמוכר לא דייק כיון    ה וחד בעל כרחיה, פירשובמסקנת הגמ' דאמרינן דנקיט זוזי מתרויהו חד מדעתי

יות לו נאמנות כעד אחד דעלמא. שוב אינו נאמן לומר מי נתן. אלא שעכ"פ לכאו' צריך להדנקיט מתרוייהו, ו

בדעת רש"י, דעכ"פ איכא נאמנות עד אחד למוכר זה )שהביא בשם   ( כ, ד )מכירהמשנה  וכן מבואר מדברי המגיד

 רי הוא כעד אחד"(. י, ושאינו נאמן "אלא היש שפירש דברי רש" 

וכר, כיון שלא דייק, ועל כן אנן  כתב בדעת רש"י שאפי' דין עד אחד אין לו למ  )קידושין עג:( אולם בתוס' ר"י הזקן  

 הימן, וז"ל: סהדי דלא מ

ר  כעד אחד, פר"ש: שמקחו ביד המוכר מידק דייק המוכר למי מכר כדי שלא יתן מה שמכ  "אינו נאמן אפי'

אין מקחו בידו אלא שניהם אדוקים בו אינו נאמן, דכיון דתו לא רמיא עליה לא דייק  לראובן לשמעון, אבל  

ד   משמע מלשונו אפי' כעד אחד אינו נאמן  ח.לזכור מי הוא הלוק לא מצי ואע"ג דמסהיד בברי, דאנן סהדי 

 למזכר ליה".

ח להטיל שבועה, וגם  דעלמא, ויש לעד אחד כ והתוס' בסוגיין פירשו דהכי פריך, שהמוכר יהא נאמן כעד אחד 

חד. כר הוי נאמן כעד א ידע, דאי ידע המו  לפטור את חברו משבועה. וא"כ אמאי שניהם נשבעין. וגרסינן ולא

על זה לא חשידי לשקר לומר נתתי אע"פ שלא נתן, וגם ובשם ר"י פירשו, דנשאל לבעלי הדין מי נתן המעות ד

 . מעותהמוכר, ולא על נתינת ההם לא נחלקו אלא למי נתרצה 

 

 שיטת הרא"ש

דעד אחד המסייע פוטר   תירוצא קמא בתוס'( "יש ללמוד"בעל  כתב שמדברי ר"ת )שהוא    )סי' ג( ב( והנה הרא"ש  

בסוגיא להדיא, ומה שייך 'ללמוד' כן מדברי ר"ת. והקשה בפלפולא חריפתא, שהרי כך פירש ר"ת    משבועה. 

פטור, כשבועת המשנה שהיא תקנת חכמים, אך לא  רק שבועה דרבנן מהני לוביאר כוונת הרא"ש דס"ד לומר ד

 דאורייתא.   גם על שבועה ר"ת יש ללמודדברי שבועה דאורייתא, וע"ז קאמר הרא"ש דמ

אלא שלכאו' לא אהני לן בתירוצו אלא הוסיף קושיה על קושייתו, דהיא גופא קשיא, דמהיכא תיתי ללמוד 

לא ר"ת לא דיבר אלא על מה שנאמר בסוגיין, שהיא  יתא עד המסייע פוטר, המדברי ר"ת דגם בשבועה דאורי

רי ר"ת. ובאמת הרמב"ן  צרך הרא"ש "ללמוד" כן מדבשבועה דרבנן בלבד. ועל כן אכתי אינו מיושב מדוע הו

היינו בשבועה דרבנן ולא בשבועה דאורייתא. ומהיכא תיתי דר"ת משבועה  כתב דכל מה שעד המסייע פוטר  

שפירש דאינו נשבע משום דלא שייך הכא תקנתא דרבנן שמא יתקוף   )סי' תקעא( הישר    פר ועי' בס )ל זה  חולק ע

דאורייתא שאינה תלויה בתקנה זו אפשר דאין עד אחד ולפ"ז אילו חייב בשבועה  וכו', שהרי עד אחד מסייעו. 

 .  (מועיל וכדברי הרמב"ן

עתו של ר"ת, שיש מקור לכך ם מהר"ם מרוטנבורג( לדואולי יש לומר דלפיכך הוצרך הרא"ש להביא ראיות )בש

עניין  אבל קם ל את הוא דאינו קם  לכל עוון ולכל חט'  )שבועות מ.( שעד המסייע פוטר משבועה. האחת, מדאמרינן  

, ולא מיעטיה קרא בין לחיוב שבועה בין ליפטר מן השבועה. והשניה, מכח ק"ו, איזה כח מרובה כח 'שבועה

חזק. ומה שהעד מסייע למי שאין מוחזק זוקק את המוחזק לישבע,  מוחזק הוי אומר כח המוהמוחזק או כח שאין  

איות אלו, ולא נקט כן כדבר פשוט  השבועה. והוצרך הרא"ש לר   כשהעד מסייע למוחזק כל שכן שיפטרנו מן 

ביבמות   )שפירש"י  באיסורין  הנאמן  אחד  עד  כל  מקור(,  )צח:( כדין  לזה  וא"צ  דנאמן  משום    דמסברא אמרינן 

 עדים. ום לומר דעד זה אינו נאמן אלא לשבועה דרבנן. ואין כחו כשני דלולא זה היה מק
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 גדר נאמנות עד אחד 

לכ ואולם  לעייג(  יש  הרא"או'  בראיית  בגמ' ן  לפרש  מקום  שיש  לשבועה.  קם  אחד  דעד  דאמרינן  מהא  ש 

ון שיש  הבעל דין רמאי הוא כי, דמה שהעד מועיל לשבועה היינו משום דהוא מעורר ספק, שמא  )מ:( בשבועות  

זה מועיל  א תיתי דכחו של עד  עד אחד המעיד כנגדו, ואין צורך בעדות גמורה כדי לחייב שבועה. וא"כ מהיכ

. אלא שנראה דמשום הכי הוסיפו בגמ' שם ד"כל מקום ששנים מחייבין ממון, אחד מחייב  השבועהלפטור מן  

י ללמדנו דכחו של עד אחד לעניין  ד קם לשבועה, וזאת כדשבועה", ולא הסתפקו במה שאמרו מתחילה דעד אח

 .  ו כהוכחת מהר"ם מרוטנבורגשבועה הוא ככח שני עדים לעניין ממון, ואינו כמעורר ספק בלבד. וזה

ונטעןוכן נראה מדברי הרמב"ם   א  )טוען  אלו: "מפי השמועה למדו שכל מקום הלימודים  השהביא את שני    ( א, 

וכן למדו מפי השמועה שעד אחד לכל עוון ולכל חטאת אינו  ן אחד מחייבו שבועה.  ששנים מחייבין אותו ממו

לק ביניהם, משמע דכחו של עד  וחי  ביא שני לימודים אלו,. ומדהוצרך הרמב"ם להקם אבל קם הוא לשבועה"

 אחד הוא כשני עדים לעניין ממון, ומש"ה נקט לימוד זה. 

הגר"א   מדברי  מבואר  בזה  עה( וכיוצא  ד)סי'  בשבועות   הנה,  שפוטר   )מ:(   הראשונים  המסייע  עד  האם  נחלקו 

ני, מהא  יא ראיה דגם בטענת שמא מהמשבועה היינו בטענת ברי בלבד או גם בטענת שמא. ובביאור הגר"א הב

דאמרו שכל ששנים מחייבים ממון אחד מחייב שבועה. ובשני עדים גם אם הבעל דין שותק הרי הם מחייבין  

טענת ברי, חייב בשבועה ע"י עד אחד. ומבואר מדבריו שהבין דגדר בועה, אע"פ שאין כאן  ממון, וה"נ לעניין ש

 ון ושכך היא כוונת הגמ'. עדות עד אחד, הרי הוא ממש כשנים לממ

ונראה עוד להוכיח דנאמנות עד אחד לשבועה היא כשנים לעניין ממון ואינו מעורר ספק בלבד, ממה שיש  

פ שבטלה עדותם, יועילו על כל פנים בתורת עדות ה בטלה כולה, האם אע"להסתפק בעניין כת שבטלה עדות

 עדותם.  עד אחד לחייב שבועה. או שמא אף לעניין ששבועה בטלה 

שדן בזה, וכתב דבטלה עדותם לגמרי ולא מהנו אף לעניין שבועה, ולמד כן מכח   )סנהדרין ט.( ומצאתי להמאירי  

במקום שאין השנים מחייבים אותו ממון,  צא אחד מחייבו שבועה  רא זו, שאם נאמר דלא בטלה עדותם "נמממי

כשרים". ומבואר אותו ממון על פי השנים הנמצא אחד מהם קרוב או פסול, אין מחייבין שהרי אם היו שלשה ו

מדבריו שגדר נאמנות עד אחד לשבועה היא כנאמנות שני עדים לממון. ואין זה כיצירת ספק בלבד, דאם היה  

 להועיל לשבועה מצד הערעור שבדבר ולא מכח עדות.  העדים   פק גרידא, היו צריכיםכאן יצירת ס

ימא דזהו גדר הלימוד של לכל עוון  שני לימודים בזה. אא"כ נ אלא שעכ"פ צ"ב בדברי הגמ' עצמה מדוע צריך  

 ולכל חטאת שהוא כשנים לעניין שבועה. 

 

 ביאור דחיית הרא"ש

במלחמות( מדין שומר שמסר לשומר, שהשומר   )והוא קושיית הרמב"ן  ד( והנה הרא"ש הביא שיש מקשין 'הבל'

יכול לישבע משלם, ואמאי הלא יש לחייב לישבע ומתו שאינו  וליהוי כעד ו ליפטר בעדות השומר השנ ך  י, 

יכול לישבע, ואינו רוצה להאמין   המסייע פוטר משבועה. ודחה הרא"ש, דהראשון חייב בממון מתוך שאינו 

בממון, וכשהשני מסייעו, פוטרו מחיוב ממון ולא משבועה, ואין עד  נמצא שנתחייב הראשון  לשבועת השני, ו

 אחד קם לשבועה.  

ון הוא מכח השבועה, ואחר שהשני מסייעו נפטר מן השבועה,  וב הממביאור, דהא כל חי  ולכאו' מסברא צריך

ועה. ואמאי  מון, אלא רק מסיר השבוממילא אין כאן גדר 'מתוך שאינו יכול לישבע משלם', ונמצא שאינו פוטר מ
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משלם, אין עד    למד מדברי הרא"ש דכל שמחוייב שבועה ומתוך שאינו יכול לישבע  טז(   ,)פז. והש"ך  3לא מהימן 

 ל לפוטרו מן השבועה. אלא שצ"ב בסברא זו. אחד מועי

משום דשומר , וכתב שיש לומר דהרא"ש לא אמר כן אלא בשומרים בלבד,  ט(   ,)פזוכבר עמד על כך בקצוה"ח  

טרו. וכן ר, עצם קבלת שמירתו היא שאם לא ישמור חייב בתשלומין, והשבועה רק יכולה לפושמסר לשומ

מחוייב ועומד הוא, ומש"ה כשהוא משלם, אין זה מכח השבועה אלא חובת ן לשומר אחר  בשעה שפשע ונת

איני    יקרו, והרי הוא כאומר הממון חלה מתחילה, אלא שהשבועה היא פטור, ולולא זה ישנו חוב תשלומין מע 

כא שאין  , ועל כן חשיב כעד לעניין ממון דלא מהני. ולפ"ז היבתשלומין  חייבהדין הוא שיודע אם פרעתיך ש

חובת ממון, בזה גם הרא"ש יודה דלא חשיב כעד הקם לממון    חיוב ממון ורק כתוצאה ממה שאינו נשבע ישנה

, שעפ"ז יש מקום לפרש חיוב  ( א, יב  ן ונטעןוע)טבמ"ש האור שמח    ע"ע , ו )ב"מ ג:( )ועי' בדברי רעק"א בס' כתב וחתם  

 ון בזה באופן אחר. ואכמ"ל(.הממ

 

 ענף ב 

 נודע ביהודה יישוב קושיית ה

א( הנה נתבאר לעיל דלהרא"ש )בשם ר"ת( עד אחד המסייע פוטר מן השבועה. והיינו משום דכחו של עד אחד 

פירש דין ולחזי זוזי שבגמ', אך    א( ,  )ב"מ א מ  ן. אולם הרמב"ם בפיה"לענין שבועה הוא ככח שני עדים לענין ממו

חייב את השני שבועה דאורייתא על ידי עדותו, פירש דהעד יפטור את המוכר משבועה, אלא רק המוכר י  לא

 וז"ל:

"ואלו ידע המוכר למי מכר ואמר לזה מכרתי היה נאמן בעדותו אף על פי שהטלית ביד שניהם יחד ואמר כל 

השבועה אז דאוריתא מחמת העד לא בתקנת  היה דינו כדין עד אחד בעלמא, ותהיה  ד מהם אני קניתיה, ויאח

 חכמים".

כתב דנראה דס"ל שלא    ב(  , )רכבהמסייע, אין זה פוטר משבועה. ובקצות    אע"פ שיש עד אחדומבואר מדבריו ש 

 . 4כר"ת שפוטר מן השבועה

ו: איזה כח מרובה כח המוחזק או  ע פוטר משבועה מכח ק"אולם הרא"ש הביא ראיה לדברי ר"ת שעד המסיי 

זק זוקק את המוחזק לישבע, כשהעד  שאין מוחזק, הוי אומר כח המוחזק. ומה כשהעד מסייע למי שאין מוחכח  

 ן השבועה. כי לחייב המוחזק שבועה צריך כח יותר מלפוטרו מן השבועה. מסייע למוחזק כל שכן שיפטרנו מ

רייוראיתי בספר אבני ח שלמה  ט דף עט.( ר  זנושן להג"ר  ס"ק  פז  ביהודה   , שהקשה על)סי'  זה בשם הנודע  ק"ו 

א כן בשו"ת שואל ומשיב בשם הנודע ביהודה(, דלכאו' השבועה כחה )וקראה "קושיית האחרונים", ובאמת נמצ

ן. ולפ"ז דול יותר מן העד אחד, שהרי השבועה מועילה ליפטר אע"פ שיש עד אחד דמעיד כנגדו שחייב ממוג

יותר, ואדרבה אם חייב בשבועה שכחה גדול מעד אחד היאך  הו הק"ו הלזה, הלא כח השבועה גדול  לכאו' צ"ב מ

 אחד לאפוקי משבועה.  יועיל עד  

אמנם כל קושיה זו מניחה ביסודה שהשבועה כחה יותר מן העד מאחר שע"י השבועה ניתן ליפטר מחיוב ממון 

התובע, וראיה    כנגד העד להכחישו אלא כנגד טענתינה  ח, דהלא השבועה א , אך אין זה מוכר אע"שבא על ידי  

ועד המסייע מועיל  נו שלולא טענת התובע אין שבועה,  שע"י טענה וכפירה הם באים, דהיי  )לקמן ד.( מדאמרינן  

 כשהטענה חלשה לסייעו לחיוב השבועה. וממילא אין להשוות בין השבועה לעד, דאינם מתנגדים זה לזה. 

 
י(,  . ועי' בהרא"ש פרק השואל )סי'  ובעיקר דין מתוך שאינו יכול לישבע משלם ישנה מח' האם דין דאורייתא הוא או לא 3

 ואכ"מ. ,ובתוס' פרק חזקת הבתים )לד(
אלא כתב שמחייב את חברו שבועה, והיינו על    ,ב"ם שאינו נפטר משבועהמפורש בדברי הרמלכאו' אין הדבר    ,םנמא  4

 החצי שבידו ואפשר שמי שהעד מסייעו פטור משבועה על חציו שלו. 
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נ ע פוטר הוא מן השבועה, ואילו אידך נשבע  מסיי  עצם דינו של ר"ת דאם המוכר הוכיח מסוגיין מ ראה לוכן 

טור מן  שבועה מכחישה את העד, וכחה גדול הימנו, היאך מועיל עד זה לסייע לפונוטל את שלו. ואם איתא דה

השבועה כנגד העד    השבועה, הלא כיון שהשני נשבע שחציה שלו, הרי הוא מכחיש את העד. אלא ע"כ דאין

 כנגד טענת התובע.  אלא

 

 "ן והרא"שהרמבמחלוקת 

ה, היא מהא דאמרינן דשטר המסייע ללווה ב( והנה ראייתו השלישית של הרא"ש דעד המסייע פוטר משבוע

. ועל כן כל 5ולכאו' שטר המסייע אינו עדות ממש. ובכל זאת מהני  ,המסייע משטר המסייע  מהני, ולא גרע עד

ולא הזכיר שאר ראיות    ,לבדרמב"ן. ואולם הרמב"ן הביא ראיה זו האחרונה בוכך כתב ה  ,סייע מהני שכן דעד המ

ראיות אלו אלא  אך מהרמב"ן שלא הביא    ,נות נראה דהעד יש לו גדרי עדותהרא"ש. ומראיות הרא"ש הראשו

 רק הראיה האחרונה נראה דהוי כסיעתא בעלמא.  

דהר  נראה  בגדר ולפ"ז  נחלקו  והרמב"ן  לשבועה,  א"ש  ממש, אלא    עדות עד אחד  כשני עדים  הוי  דלהרא"ש 

, אלא הוי עכ"פ סיוע, ולא גרע ממשמגדרי עדות    יא לשבועה. ואילו להרמב"ן אין כאן נאמנות שהנאמנות ה 

 מסיוע שטר בעלמא. 

 

  הוכחות מדברי הראשונים בדין עד אחד בטענת שמא 

ולפיכך לא מהני עד אחד רא"ש דהוי חיוב ממון  שומר שמסר לשומר תירץ הג( והנה על קושיית הרמב"ן מ

ד המסייע. ונפ"מ תהיה גם ות ד(. ומצינו שנחלקו הראשונים האם בטענת שמא מועיל ע)כמבואר לעיל ענף א א

 פוטר רק בטענת ברי או גם בטענת שמא. לעניין פטור השבועה האם העד 

את הטוען טענת    עד המסייע פוטר גםח דמוכ  ין שומר שמסר לשומר מעצם קושיית הרא"ש והרמב"ן מד  ,אולם

כתב הרא"ש שיש  י השומר ודאי אינו יודע מה היה עם הבהמה, וטענתו טענת שמא היא, ובכל זאת  שמא, שהר 

נת שמא ולא מועיל בזה עד אחד, אלא  מקשים משם להוכיח דעד המסייע, ולא דחה בפשיטות דהתם הוי טע

 אחד מהני, היינו אפי' בטענת שמא.    שאינו חיוב ממון ועד יוב ממון, ומשמע דבאופן הוצרך לחדש דהוי כח

ס"ל דטענה היינו תביעה ולא    דמהני מ"ד  והר"ן בסוגיין ביאר מח' הראשונים, דטענת שמא אינה טענה כלל, ו

דבממון  איכפת לן אם תובע בשמא או לא. והגר"א הביא ראיה מכח הלימוד של לכל עוון ולכל חטאת, דכמו  

 שבועה.  יין שבועה גם בטענת שמא, מהני עד אחד לחייב  ענת שמא, הכי נמי לענמחייבים אפי' בט 

במקור הדין    עיין אם זה בטענת ברי או בטענת שמא. דהנהוהנה היכא דמתוך שאינו יכול לישבע משלם, יש ל

פי,  דאמר אין חטפי ודידי חט  ( :)ב"ב לד בנסכא דר' אבא  ד  דמתוך שאינו יכול לישבע משלם מיירי בטענת ברי,

אלא שהיות דהעד שמעיד דחטף, מביאו לידי שבועה, מתוך שאינו יכול לישבע  לעניין זה,    הוא כמו גזלןהרי  

אם יש בזה דין מתוך שאינו יכול לישבע משלם. טענת ברי. אך בטוען שמא חטפת, יש לדון ה משלם. והתם זהו

מ"ש    ק ג( לו חל)שער  בס' התרומות    י'ועדאין ראיה מסוגיית נסכא דר' אבא לחייבו בתשלומין אף בטעת שמא.  

 בזה )ודברי הר"ן בסוגיות הם לקוחים מדבריו(. 

ואע"פ שאין כאן    . מתוך שיכול לישבע משלםבה  ת שמא, דאמרינן  הרי"ף, שכתב גם גבי תביעאולם מצינו ל

עניין המח' . וצריך להבין המח'. ולכאו' זה תלוי ב)וכ"כ בעל התרומות שם(  אלא שהביא דפלגי בזה  טענת ברי. 

לעניין מתוך שאינו יכול לישבע משלם מחייב    גםשבועה בטענת שמא, דמאן דמחייב אף בטענת שמא,  גבי חיוב  

מא. בטענת ש

 
 "ז אין ראיה ממנו לעד המסייע. וכ"כ הנימוק"י. א כ' דהוי כשני עדים. ולכאו' לפ יש בזה מח' ראשונים, דהריטב" 5


