
 ד"בס

        החיוב להעידהחיוב להעידהחיוב להעידהחיוב להעיד

        אאאא""""הרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליטהרב זלמן נחמיה גולדברג שליט
  )בתוספת הערותיהם והארותיהם של הרב דורון אלון והרב אריה כץ(

        

        מקור החיוב להעידמקור החיוב להעידמקור החיוב להעידמקור החיוב להעיד :  :  :  : פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה. . . . אאאא

היודע עדות לחבירו "את , בי� המקרי� של מי שפטור בדיני אד� וחייב בדיני שמי�,  מביאה.)ו"ד� נ(הגמרא במסכת בבא קמא 

  :)ש
(על כ� אומרת הגמרא ". ואינו מעיד לו

  .אלא בחד! "א� לא יגיד ונשא עונו" )'א, 'ויקרא ה(, דאורייתא הוא, פשיטא, אילימא בבי תרי? במאי עסקינ�

  : מקשי� על דברי הגמרא")פשיטא"ה "ש
 ד(התוספות 

  ? כשעבר על שבועתו כדכתיב ושמעה קול אלהילימני  האמרת� וא

  ?ולא על חיוב להעיד, שבע לשקר שאינו יודע עדות על מי שנ לכאורההפסוק מדברכלומר 

  :)ש
(על כ� עוני� התוספות 

 אבל בלא שבועה נמי , אז יביא קרב� שבועה, כשעובר בדבר שא� לא יגיד היה נושא עו�: קראאמרקכי  דהומרלש וי

  .איכא נשיאות עו�

, שא� לא היה מעידבמקרה ,  שבועת שקרא שקרב� שבועה קיי� עלהו, גמראתוספות בהסבר העל פי דברי ה, פירוש הפסוק

  היה עובר על איסור

 על אי ההגעה להעיד ולא על שבועת מדברת "עוו�"מילה  שה, מסביר שמוכרחי� לפרש את הפסוק)'ק ה"ח ס"סימ� כ(ע "הסמ

, � עברבלשו" נשא עוונו"ולא , בלשו� עתיד" ישא עוונו: "שכ� א� היה מדובר על השבועה היה צרי� להיות כתוב, השקר

  .המלמד שהעוו� היה קיי� עוד קוד� השבועה

  : מביא את פירוש התוספות ומקשה עליו")אי בתרי"ה "ש
 ד(א בחידושיו למסכת בבא קמא "הרשב

  ?דמקשה כל כ� בפשיטות דאורייתא נמי מיחייב,  קראאמרקכי  דמנא ליה דה,ואי� תירו! זה מחוור בעיני

  :א שהלימוד הוא אחר"לכ� טוע� הרשב

 בשלא הגיד איכא ,כיהילו  ואפ, שלא ענה אמ� הואיפל ע"  א, דההיא בששמע קול אלה,סתברא דממילא שמעינ� להומ

 , ליכא נשיאות חטא ולא חייבתו תורה להעידי�דית וא� איתא דכשלא שמע קול אלה וכופר בעדותו בב, נשיאות חטא

אני עלי� שתאמר כ� וכ� שראית ולא הגיד מי אטו מי שאומר לחברו משביע , למה מביא קרב� על שמיעת קול בלבד

  .מחייב

 א� התורה אינה מחייבת אותו ,מישהו אחר שיעיד לו עדות להשביע יש לאד� יכולתשלא יתכ� ש, א היא"כוונת דברי הרשב

, שהרי אי� האד� בעלי� על השני ואינו מוכרח לשמוע בקולו,  שיאכלמישהו אחרלהשביע לאד� כמו שלא נית� , לעשות זאת

  . 1סימ� שהוא חייב להעיד, וא� התורה נתנה כוח להשביע אותו שיבוא להעיד

                                                 

  :ה בסו" הקדמתו לספר המאורות כותב כדברי� הבאי�"הרז, לדוגמא. אמנ� מצאנו מספר מחברי חיבורי� שהשביעו אחרי� בהקדמותיה� 1

ולא ישליכנה אחרי גוו כמנהג מעתיקי הספרי� , שיעתיק הפתיחה זאת עמו, ואני משביע בחי העול� לכל מעתיק ספרי זה

  בארצות האלה

  :וכי� נקט בלשו� שבועה� בהקדמתו למורה נב"ג� הרמב



 ד"בס

        דוגמאות נוספות לשבועה מפי אחרי�דוגמאות נוספות לשבועה מפי אחרי�דוגמאות נוספות לשבועה מפי אחרי�דוגמאות נוספות לשבועה מפי אחרי�. . . . בבבב

מצאנו עוד שני מקומות בה� נית� להשביע על ידי , .)שבועות ד� ל(מלבד שבועת העדות בה נית� להשביע את האד� על ידי אחר 

  :אחרי�

כלומר שומר שנשבע , שיש חיוב קרב� בשבועה מפי אחרי� ג� בשבועת הפיקדו�, ומרת א:)ו"ד� ל(המשנה במסכת שבועות . א

, )כגו� שהפיקדו� נגנב(ונמצא שהוא חייב בתשלומי� , )כגו� שהיה שומר שכר ונשבע שהפיקדו� נאנס(שהוא פטור מתשלומי� 

הסיבה שיש כוח ביד הבעלי� , ג� כא�. וזאת א" א� הושבע מפי הבעלי� ולא נשבע בעצמו, 2מחויב להביא קרב� אש�

הרי הוא כגזל� שמחויב להשיב את הגזלה , להשביע את השומר היא שבמידה והשומר חייב בתשלומי� והוא כופר בחיוב

  .וכמו בשבועת העדות, כלומר החיוב של השומר כלפי הבעלי� יוצר את היכולת של הבעלי� להשביע אותו. לבעליה

מסביר את  )ח"רפ'  סי"�"המיוחסות לרמב"ת "� לאחר מסכת שבועות ובשו"ופיע בחידושי הרמבמ( "משפט החר�"� בקונטרס "הרמב. ב

כל חר� אשר יחר� מ� האד� לא יפדה מות : "פשט הפסוק, לדבריו. המקור לכ� שציבור יכול להטיל חר� על דבר מסויי�

 , העובר עליו לא יפדה בממו�,ל והוחר� לדעת�והכמה שהסכימו עליו : ")ו"רצ' עמהרשלר ' מהד( עניינו, )ט"כ, ז"כ, ויקרא(" יומת

  ".אלא חייב מיתה

  :כלל ישראל מביא מספר הוכחות לכ� שנית� להרוג על פי חר� שהחרימו המל� או )ש
(� "הרמב

 ורשאי� ה� המל� או ,וא� החרי� אותו החר� מל� ישראל או סנהדרי� במעמד רוב ישראל הרי העובר עליו חייב מיתה

. וזהו דינו של יהושע שד� עכ� בדיני נפשות לפי שפשט ידו בחרמי שמי�, ית אותו באיזו מיתה שירצוהסנהדרי� להמ

)ד"מ, ד"י', שמואל א(" מות תמות יהונת�" :וכ� בחרמי שבועת ביטוי מצינו שאמר שאול
וכ� ישראל בימי פילגש בגבעה , 3

" במצפה לאמר מות יומת' א עלה אל הכי השבועה הגדולה היתה לאשר ל" :מר שנא,הרגו את אנשי יבש גלעד

)
 אלא ללמד� שהחר� הוא השבועה והשבועה הוא ?ע וכי שבועה היתה ש�"ותניא בילמדנו בש� ר, )'ה, א"כ, שופטי

  . אנשי יבש גלעד לא עלו ונתחייבו מיתה, החר�

  :שג� בעיר אחת או קהילה אחת יש כוח להטיל חר� )ה"רצ' ש
 עמ(� "מוסי" הרמב

 כיו� שה� רשאי� להסיע על קיצת� ,אנשי אותה העיר א� הסכימו כול� או רוב� במעמד טובי העיר והחרימווכ� הדי� ב

ונמצא העובר על קיצת� מכל אנשי העיר עובר על , החר� שלה� חל על כל החייבי� ליל� בתקנת�, ולהחרי� בדבר

  . ואת אבניו והרי הוא כמנודה לבני עירוח איבריו וכלתו את עציו"והחר� נכנס לו ברמ, החר� והוא כעובר על שבועה

כיוו� שהיחידי� חייבי� לשמוע ש, פיקדו�ב דומה לשבועה מפי אחרי� בעדות וו של החר�יסודש, � עולה"מדבריו של הרמב

  .הכלל יכול להחרי� על היחידי�, בקול הכלל

                                                                                                                                                    

אלא מה שהוא , ולא יבאר ממנו לזולתו, כל מי שיקרא מאמרי זה שלא יפרש ממנו אפילו דבר אחד' י יתקואני משביע באל

   מבואר מפורש בדברי מי שקדמני מחכמי תורתנו הידועי�

שכ� לא נית� להשביע אחרי� ללא , בועותכותב ששבועות אלו אינ� ממש בגדר ש) 'ק א"ה ס"יורה דעה סימ� רכ" (פתחי תשובה"אלא שה

ולפי מה שיתבאר לקמ� ג� חר� עניינו שבועה והוא שיי� רק בציבור על , מופיע שזה כעי� חר� ונידוי) ש�" (פתחי תשובה"אמנ� ב[הסכמת� 

 ].  � שיובא לקמ�"וצרי� לומר שהוא סובר שחר� אינו כשבועה ובניגוד לרמב, יחידי�

א� , קיי� רק כשהשבועה גרמה לשומר להיפטר מתשלומי� שהיה חייב בה�, שנשבע לשקרכ אש� על שבועת פיקדו� שחיוב קרב�, יש לציי� 2

או שג� א� השבועה הייתה אמיתית היה מתחייב , )כגו� שומר חינ� שנשבע שהפיקדו� נאנס ונמצא שנגנב(א� בכל מקרה היה פטור 

נמצא , היות ואי� נפקא מינא בשבועתו לעניי� תשלומי�, )בפשיעתו ונמצא שפשע בוכגו� שומר שכר שנשבע שהפיקדו� נגנב שלא (בתשלומי� 

 .ט"כמבואר בשבועות ד" מ, ומביא קרב� חטאת עולה ויורד, שעבר על שבועת ביטוי ולא על שבועת הפיקדו�

  .שכ� לא ידע עליו, וגגהיא מכיוו� שעבר על החר� בש, שהסיבה שפדו את יהונת� א" שהדבר אסור בחר�, � מסביר בהמש�"הרמב 3



 ד"בס

הרי לא היה , אי� הוא הטיל חר�, י נשי�הקשה על החר� שהטיל רבינו גרשו� שלא לישא שת )ו"ל' אב� העזר סי(מ " הרית"בשו

א� לפי ,  ולכ� הוא אומר שקוד� הטילו איסור ועל האיסור הטילו חר�,אסור לקלל א� אי� איסורו ,איסור שעליו יטילו חר�

  .שכ� היחיד מחויב לשמוע בקול הציבור,  להטיל חר� שהוא שבועה מפי אחרי�שלציבור יש כוח, � אי� כלל קושיא"הרמב

        ....א מינות התלויות במקור החיוב להעידא מינות התלויות במקור החיוב להעידא מינות התלויות במקור החיוב להעידא מינות התלויות במקור החיוב להעידנפקנפקנפקנפק. . . . גגגג

ורה תהאד� משועבד מה: א יש כא� יותר מזה"א� לפי הרשב, יש מצווה להגיד עדותעולה שמדברי התוספות , על כל פני�

  : ונראה שיש לכ� מספר נפקא מינות. לטובת חברולבוא ולהעיד

  : בעל כורחושבועה מפי אחרי�. 1

� "הרמב. שעל מנת להתחייב בשבועה מפי אחרי� צרי� לענות אמ�,  עולה")או שאמרו"ה "ד: א"ד� ל(י במסכת שבועות "מרש

  : חולק עליו")ואיכא דקשיא"ה "ש
 ד(בחידושיו למסכת שבועות 

 שתקו לוולי נראה דמושבע מפי אחרי� אפי...  וחייב א" בשבועת בטוי,א� ענה אמ� כמוציא שבועה מפיו עצמו דמי

  .חייבי�

ומשמע מזה שא� מוחה אינו א� א� מוחי� בפירוש אי� השבועה חלה , ווקא כששתקו השבועה חלהאמנ� מדבריו משמע שד

  .4מקבל שבועה

שנית� להשביע על פי אחרי� אפילו בעל  )ו"ק ט"ח ס"סימ� כ(ע " מדייק מדברי הסמ)'ק ב"ח ס"סימ� כ(" קצות החוש�", לעומת זאת

או שיש כא� שעבוד שהתורה שעבדה את , להעיד הוא בגדר מצווהלתלות את זה בשאלה הא� החיוב ונראה שנית� , כורחו

  .5וכמו שהציבור יכול להטיל חר� על היחידי� בעל כורח�, ולכ� נית� להשביעו בעל כורחו, האד� להעיד לחברו

  : חיוב תשלומי� מדינא דגרמי. 2

פטור מדיני אד� וחייב בדיני , לוו מעיד ואינלחברו  שמי שיודע עדות ,אומרת ):ה"בבא קמא ד� נ(הגמרא , כפי שראינו לעיל

" גרמא"י היא שאי� חילוק בי� "שיטתו של רש". קסבר גרמא בנזקי� פטור: "")פטור"ה "ש
 ד(י "ואומר על כ� רש, שמי�

 י חיוב ג� בדיני"יהיה לפי רש, )'ו סעי� א"שולח� ערו! סימ� שפ(  להלכה שיש חיוב תשלומי� בדינא דגרמי–וא� כ� , 6"גרמי"ל

   .אד�

� )�"מדפי הרי. ד"מופיע בשלטי גיבורי
 בבא קמא ד� כ( ז"� ריאש ב)'ק ב"סח "סימ� כ! "על הש( עקיבא איגר'  ג� מופיע בחידושי רכ

  .)'ב נתיב ז"מישרי
 ח( ורבינו ירוח�

ומנמק , "גרמידינא ד"חיוב בדיני אד� מסובר שאי� כא�  )� על סדר נזיקי�"מופיע בחידושי הרמב(" דינא דגרמי"� בקונטרס "הרמב

  :)ט"קכ' הרשלר עמ' מהד( את דבריו במילי� הבאות

וא� לא רצה לקיי� ,  שא" הוא אינו חייב להעיד לו אלא מדי� גמילות חסדי� שחייבה תורה להעיד,וטעמא דמילתא

  .אותה מצוה אי� מ� הדי� לחייבו ממו�

                                                 

א "ח(ט בתשובותיו "ובניגוד למבי, שהסיבה שהשבועה חלה היא מצד שתיקה כהודאה, �"בדברי הרמב) 'ק ג"ח ס"סימ� כ(� "וכ� הבי� הש 4

  .חו שבועת העדות� נית� להשביע בעל כור"שהבי� שלדעת הרמב) ג"סימ� רפ

א� אמר אמ� או י שבשבועה מפי אחרי� חייב רק "פסק כמו רש") ואיכא למידק"ה "ד: א"ד" ל(א עצמו בחידושיו לשבועות "אמנ� הרשב 5

 .ע"וצ, � להתחייב ג� כשאינו מסכי�ולפי דברי רבינו היה צרי, אמר משהו אחר המבטא הסכמה

ר מלשל� אסור ד דלא דאי� דינא דגרמי ופטו"למ'  ואפי/גרמא בניזקי� אסור "): "גרמא"ה "ד: ב"ד" כ(ראה בפירושו למסכת בבא בתרא  6

וש� בהמש� , "טעמא דרבה בכולהו משו� גרמא בנזקי� הוא ופטור"): "חסורי חסריה"ה "ד. ח"ד" צ(וכ� בפירושו למסכת בבא קמא , "לגרו�

דינא "קונטרס (� "וכ� כתב במפורש הרמב. "גרמי ")שהוא אחד המקרי� בה� רבה פוטר(לשור" שטרותיו של חבירו קוראת הגמרא :) ח"צ(

בדעת ) 'ק ד"ו ס"שפ' סי(� "וכ� הוכיח הש, "ל"י ז"ודינא דגרמי וגרמא בנזקי� חדא מילתא היא לדעת רש): "ב"קל' הרשלר עמ'  מהד"דגרמי

  .)ז"ל' ב סי"י� של שלמה בבא קמא פ(ל "ודלא כמהרש, י"רש



 ד"בס

 שהוא עושה חסד בכ� שהוא מעיד ויש בזה אלא מכיוו�, כלומר החיוב להעיד אינו מצד שעבוד ממוני שיש לו כלפי חברו

  .מצווה לשמי�

  :ומדמה די� זה למצוות השבת אבידה וצדקה, )ש
(� "ממשי� הרמב

 שאי� בית די� , או מי שאינו רוצה לית� פרוטה משלו לעני, למי שרואה כיסו של חברו אבד ואינו מצילו?למה זה דומה

�  . 7מחייבי� אותו בכ

שעבוד חיוב להעיד הינו א שה"א� על פי הרשב, מצווההחיוב להעיד הינו רק ות שפהתוסאימי� לשיטת � מת"דברי הרמב

  .ז"י והריא"ויתכ� שכ� סוברי� רש, "דינא דגרמי" ביש חיוב תשלומי�ד ש"יהיה חייב ג� בדיני אד� למ, כלפי השני

  :שבועה מפי אחרי� על העבר. 3

וא" על פי שלא ,  מפי אחרי�אותו שנית� להשביע ומסיק, יצד נית� להשביע איל�ד� בשאלה כ )'ק ה"ס(ו "בסימ� צ" תומי�"ה

  .אי� זה מעכב, אמר אמ�

  : חולק עליו)'ק ג"ש
 ס(" קצות החוש�"

 שיהא אחר משביעו שבועה שאי� ל� משל חביר� פקדו� והוא כותב שאי� לו דהיינו ,"תומי�" בה שכתבאמנ� מ

משביע אני " : אלא שיאמר, ולא מהני מושבע מפי אחרי� בעדות,יראה לי דזה לא הוי מושבע מפי אחרי�, כפירה

, קרב� שבועה ובזה א� ה� כופרי� חייבי� ,"משביע שתחזיר לי פקדוני" :וכ� בפקדו�, "עליכ� שתבואו ותעידוני

  .  חל עליו השבועה שמשביעי� אותו לעשות כדינ�,ומשו� דכיו� דהעד חייב להעיד והנפקד חייב להחזיר

כגו� שבועה להעיד עדות או  (העתידבשבועה על  מדובר ,מדובר על שבועה מפי אחרי�בו  כל מקו�שב, משמעות דבריו היא

 מסביר מה אינו" החוש�קצות ". )שכ� מדובר על בירור המציאות (עברשבע על היוכדי לזכות בדי� צרי� לה, )להחזיר פיקדו�

�, שתולה את היכולת להשביע מפי אחרי� בשעבוד שיש לאד� כלפי חברו, א לעיל"לפי דברי הרשבא� נראה ש, הסיבה לכ

 העבר א� שבועה על,  שבועה לעשות משהוהיא ש,על העתידבשבועה  רק  שייכתשכ� בעלות על השני, הדברי� פשוטי�

לא : העתידנעשו תמיד כלפי ג� כל חרמי הקהילות .  שיי� בה בעלות על האחרלא,  עשית או לא עשית–שהיא באמת ושקר 

  .לעשות משהו

        קרב� שבועה בעדי� פסולי�קרב� שבועה בעדי� פסולי�קרב� שבועה בעדי� פסולי�קרב� שבועה בעדי� פסולי�. . . . דדדד

  :הא� יש חיוב קרב� שבועה בעד פסול שקיבלו עליה� בעלי הדי�,  ד� בשאלה)'ק ג"ח ס"סימ� כ(" החוש�קצות "

א� לא יגיד ונשא " אז שואלי� את העד בעונש , נוהגי� כשמקבלי� בעלי דיני� עליה� קרוב או פסול לעדקצת דייני�

מיהו ... דאי� עליו ש� עד, וליתיה. ונותני� טע� לדבריה� כיו� דמקבלי� עליה� לעד הרי הוא עד, )א, ויקרא ה( "עונו

  .כא להעיד ומשו� השבת אבידה מצוה איכיהילו  אפ, דאינו חייב משו� לא יגידבג" על נראה דא

 א� הוא עד כשר,  אפילו רק מדרבנ�,כאשר עד אחד נאמ�ש" קצות החוש�"כותב בעל  )א"פ' שמעתא ז(" שב שמעתתא"בספרו 

ולכ� אי� עליו חיוב קרב� , א� על עד פסול אי� כלל ש� עדות ג� כשהוא נאמ�,  ולכ� חייב בקרב� שבועה,יש עליו ש� עדות

  .שבועה

, פסולהוא שבמקו� שעד אחד נאמ� אפילו האומרת , :)ח"ד� פ(יבמות מסכת  מביא לכ� ראיה מהגמרא ב"תתאשב שמע"ה

, ואי� לרבי� נאמנות יותר משניי�" תרי כמאה"יש עדי� כשרי� אומרי� והוא שכאשר , עדיי� יש חילוק בי� עד כשר לעד פסול

                                                 

ר� חייב לשל� ובעל הכ, � כלאי הכר�שהתבואה שבצידה נאסרת משו, שדי� זה שונה מדי� מחיצת הכר� שנפרצה ולא גדרה, � מסביר"הרמב 7

אלא משו� שבנוס" , שכ� החיוב לשל� אינו מצד האיסור כלפי שמיי�, .)ובבא בתרא ד" ב. בבא קמא ד" ק" ( דגרמידינא"את מה שנאסר מ

יסור ליטע כר� בתו� הסיבה לכ� היא שללא הגדר יש עליו א. הוא ג� מזיק את השני בפועל ולכ� חייב, )ועל זה פטור(לכ� שהוא חייב לשמי� 

ואז כשמתרשל מחיובו חייב בתשלומי� , א� כל זה דווקא כשיש לו חיוב כלפי השני. שכ� הוא מונע מחברו לזרוע ש�, אמות לשדה חברו' ד

  ".דינא דגרמי"כא� חיוב תשלומי� מאי� , אלא מצווה לשמי�, א� א� החיוב אינו כלפי השני, עקב הנזק שנגר�



 ד"בס

 . כמו הרבה עדי� פסולי�נחשבועד כשר אחד , 8"י כמאהתר"ואילו בעדי� פסולי� הולכי� אחרי רוב דעות ולא אומרי� 

  .לעומת עד פסול שאי� לו,  רואי� שלעד כשר במקו� שנאמ� יש גדר של עדותמדברי הגמרא הללו

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . הההה

  .מהיכ� לומדי� את החיוב שיש לאד� להעיד לחברו עדותא "נחלקו התוספות והרשב

ג� חיוב , ולל בתוכו בנוס" לחיוב קרב� על שבועת שקר שאינו יודע עדותכ" א� לא יגיד ונשא עונו"הפסוק , לדעת התוספות

על פי זה החיוב להגיד עדות אינו שונה ממצוות אחרות של בי� אד� לחברו כמו מצוות צדקה או השבת . להעיד עדות לחברו

  .אבידה

, מי שיודע עדות לחברומלמדת אותנו ש, עצ� העובדה שהתורה נותנת אפשרות של שבועה מפי אחרי�, א"לדעת הרשב

  .ויש לחברו בעלות עליו לעניי� זה, משועבד לו לאותה עדות

  :הדבר נובע מבעלות שיש למשביע כלפי הנשבע, ג� במקומות נוספי� בה� מצאנו את היכולת להשביע מפי אחרי�

זאת ג� א� נשבע מפי חייב להביא קרב� שבועה ו, שומר שטע� שהוא פטור מתשלומי� ונשבע על כ� לשקר ונמצא שחייב. 1

  .כיוו� שחל עליו חיוב החזרת החפ! לחברו, אחרי�

  .הנובע מכ� שליחיד יש חובה לשמוע בקול הציבור, כל חר� שמחרי� הציבור הינו שבועה מפי אחרי�, �"לדעת הרמב. 2

  :א מהו המקור לחיוב להעיד"אשר תלויות במחלוקת התוספות והרשב, מצאנו מספר נפקא מינות

� לא נית� "� בהבנת הרמב"כאשר לש, מחלוקת בשאלה הא� נית� להשביע שבועת העדות מפי אחרי� בעל כורחוישנה . 1

וממילא נית� (מחלוקת זו תלויה בשאלה הא� החיוב להעיד הוא שעבוד . ע נית�"ואילו לדעת הסמ, להשביע בעל כורחו

  .או מצווה בעלמא) להשביעו בעל כורחו

" דינא דגרמי"חייבי� לשל� לו מ, שכבשו עדות� ולא העידו לטובת אד�הא� שני עדי� , להישנה מחלוקת ראשוני� בשא. 2

מחלוקת זו תלויה בשאלה . � פטורי�"ואילו לרמב, ז ורבינו ירוח� חייבי�"לדעת הריא. את הנזק שנגר� עקב כ� שלא העידו

  .ווה בעלמא כמו השבת אבידהאו מצ,  אותו צרי� לפצותוזיקוא� ה, הא� החיוב להעיד הוא שעבוד כלפי חברו

א� נאמר ששבועה מפי אחרי� , דבר זה נית� להבנה. לא נית� להטיל שבועה מפי אחרי� על העבר" קצות החוש�"לדעת . 3

ולא לברר מציאות , כלומר על העתיד, ובעלות עניינה להכריח אותו לעשות משהו, שייכת רק כאשר לאד� יש בעלות על חברו

  . העברכלומר על, שכבר קרתה

א" , א� עד פסול, א� דווקא א� הוא עד כשר, עד אחד חייב קרב� שבועה בעדויות שהוא כשר לה� לבדו" קצות החוש�"לדעת 

וכל , אי� עליו חיוב קרב� שבועה, או במקרי� שבעלי הדי� קבלוהו עליה�, כגו� עדות אישה, בעדויות שהוא נאמ� עליה�

  .חיובו להעיד הוא מדי� השבת אבידה

  

                                                 

והלישנא הראשונה ש�  ).ז"ז סעי" ל"שולח� ערו� אב� העזר סימ� י(שהיא זו שנפסקה להלכה , השנייה בגמרא ש�זאת על פי הלישנא  8

 .ות אישה הולכי� אחרי רוב דעות ג� בעדי� כשרי�שבעד, סוברת


