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עטרה ליושנה
עיון מתודולוגי בגלגוליהן של שתי משניות 

)שבועות פ״ד מ״ו, פ״ה מ״ד(

שמא יהודה פרידמן

ה ָחִיל ָרֵאל עֹׂשֶ ְוִיׂשְ

נטושה אם רבי מסר במשנה את מקורותיו בדור הקודם היתה המחלוקת 
 כפי שהיו מונחים לפניו ללא שינויים, או שאף ערך אותם עריכה פעילה, והוסיף ושינה בהם 
במה שנראה בעיניו לנכון. כבר העליתי טיעונים לטובת הדעה השנייה;1 באמת, דומה שבספרות 
התלמודית בכלל נערכו המקורות מחדש בקטון או בגדול בשעה שהובא מהם בשאר יצירות 
הספרות התלמודית שבאו אחריהם.2 אין המדובר בהתערבות סגנונית בלבד אלא גם בעיצוב 

 ,http://hebrew-treasures. huji. ac.il/ נוסח מקורות ספרות חז״ל מובא כאן על פי ״מאגרים״ של האקדמיה ללשון העברית
של  התנאית  לספרות  הנוסח  עדי  אוצר  פי  על  והמכילתא  התוספתא  גירסות  אחדים.  קיצורים  של  קלה  בהרחבה 
/http://www.biu.ac.il/JS/tannaim, ושל הבבלי על פי מאגר המכון לחקר התלמוד ע״ש שאול  אוניברסיטת בר־אילן, 

.http://liebermaninstitute.org/ ,ליברמן של בית המדרש לרבנים באמריקה

ראה ש״י פרידמן, תוספתא עתיקתא על מסכת פסח ראשון, מקבילות המשנה והתוספתא ופירושן בצירוף מבוא,   1

רמת־גן תשס״ג, במבוא )להלן “תוספתא עתיקתא״(.

ראה: ש״י פרידמן, ״הברייתות בתלמוד הבבלי ויחסן למקבילותיהן שבתוספתא״, עטרה לחיים, מחקרים בספרות   2

עמ׳  תש״ס,  ירושלים  ואחרים,  בויארין  דניאל  בעריכת  דימיטרובסקי,  זלמן  חיים  פרופ׳  לכבוד  והרבנית  התלמודית 
 Shamma Friedman, “Uncovering Literary Dependencies in the Talmudic Corpus”, The Synoptic Problem  ;201–163
in Rabbinic Literature, ed. S.J.D. Cohen, Providence, RI 2000, pp. 35–57. וכבר הרחיב על כך דוד הנשקה: “פרשנות 

חיצונית כיצד? בתולדות ההלכה יש שמתגבר חיבור שהופך במרוצת הזמן לספר חתום, שעליו אין להוסיף וממנו אין 
לגרוע: תחילה כ״ד ספרי המקרא, ולסוף קבציה המגובשים של ספרות התנאים והאמוראים. התנאים הדורשים את 
המקרא, האמוראים המבארים את המשנה, ואף פרשני ספרות חז״ל, עושים זאת אפוא מחוץ לחיבור המתפרש: הן 
מבחינת תודעתם, והן מבחינת עיצובה הספרותי של הפרשנות, כחומר המצוי בשולי הספר או אף מעבר לו, ומובחן 
היטב מתוכו. ברם לא פחותה מכך חשיבותה של הפרשנות הפנימית. הא כיצד? פרשנות זו היא פעילותם של התנאים 
בכל הדורות שקודם חתימת המשנה, וכן של האמוראים ורבנן בתראי קודם חתימת התלמוד. אף הללו כבר עומדים 
ניתן לביטול. ברם כאן הכול עדיין  בפני חומר שלפניהם, המגובש בדרך השינון שבעל־פה, והמשמש מקור שאינו 
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מחדש בתוכן ההלכתי לרגל נטיות ומגמות ששררו בהתקדם דורות התנאים, ויש שהדבר נוגע 
אף למונחי היסוד ולמושגי היסוד.

לא אחת מצאנו שניסוח דברי התנאים הבאים במדרשי התנאים נשתמר בצורה קמאית 
היצירות  מאוחרות  שכמכלול  אף  על  ובתוספתא,  שבמשנה  במקבילותיהם  מאשר  יותר 
המדרשיות הללו למשנת רבי, וגם מובאות ממנה שקועות בתוכם. עורכי המדרשים שמרו על 
קיימת  כבר  רבי  שמשנת  פי  על  אף  המקורית,  בלשונן  התנאים  מדרשי  של  קדומות  מסורות 
היתה בימיהם, ולא נמנעו מלהביא גם פיסקאות הלכתיות ממנה, ובכגון זה לא אמרו ״ישן מפני 
דו־ והמדרשים  המשנה  מקבילות  יחס  נעשה  כך  ידי  על  יתחדש״.  ״הישן  ולא  תוציאו״,  חדש 
סטרי: הדרשות הקדומות שקועות במשנה, יש כצורתן ויש — כבנידון שלפנינו — בשינוי צורתן 
ובה בשעה מובאות מן המשנה נקלטו במדרשים סמוך  לטובת עמדותיו של תנא דמתניתין, 

לפני עריכתם בסופית.3
חספוס  בעטיים  לגרור  עלולים  ובסגנון  בתוכן  ושינויים  עריכה  של  התערבות  כל  כרגיל, 
של  הראשון  בחלקו  להלן,  מכאן.  מעקם  נמצאת  מכאן,  לתקן  החדש — באת  במכלול  ודוחק 
המאמר, נעיין עיון צמוד במחלוקת ר׳ שמעון וחכמים שבשבועות פרק ה׳ משנה ד׳, ונציע הסבר 
מחלוקת  של  יותר  קדומה  צורה  מתוך  זו  משנה  עריכת  בירור  פי  על  שבה  לתמיהות  ויישוב 

החכמים הנזכרים הבאה בספרא.
כזו  ואילך,  הראשונים  מזמן  המשנה  פרשנות  בשאלת  נעסוק  המאמר  של  השני  בחלק 
שנקבעה בעקבות האוקימתות שבתלמוד, וכזו שחתרה לפשוטה של משנה. גדולי האחרונים 
האוקימתות  כנגד  אף  פשוטה,  כעומק  המשנה  לשון  בירור  חשיבות  על  לעמוד  השכילו 

שבתלמוד.4
דומה ששורשי הגישה השנייה ניתנים להיחשף אף אצל הראשונים, וכבר הצהיר בעל מגיד 
משנה, לאחר שהיקשה על הרמב״ם, ויישב, כדלהלן: ״ואולי שרבינו ז״ל מפרשה בפנים אחרות, 
ואפשר שדעתו ז״ל שאין להניח פשט המשניות והברייתות והמימרות . . . מפני הסוגיא ההיא״!5 

פתוח לפרשנות, עריכה ועיבוד שאינם מובחנים מן המקור, אלא הופכים חלק ממנו או הופכים אותו לחלק מהם. 
כי פרשנות זו רואה עצמה חלק אינטגרלי מן החומר המתפרש, ההולך וממשיכו מתוכו. לפיכך בתוככי ספרותה של 
ההלכה האחרונה משוקעים מקורותיה של זו הראשונה אף כלשונם, תוך שהם מעובדים בדרכי הפרשנות והעריכה 

של האחרונים״ — ראה דוד הנשקה, שמחת הרגל — תלמודם של תנאים, ירושלים תשס״ז, עמ׳ 2.

הל״ו:   AJS בכנס  ובהרצאתי   ,77–75 עמ׳   ,)1 הע׳  )לעיל,  עתיקתא  בתוספתא  שכתבתי  מה  עתה  לעת  ראה   3

”The Primacy of Midrash to Mishna and Tosefta in Synoptic Parallels“; וראה דוד הנשקה, משנה ראשונה בתלמודם 

העיר:  הרי״ן אפשטיין  הלכה״.  “מדרש  ערך   ,363 עמ׳  רמת־גן תשנ״ז,  שומרים,  בדיני  אחרונים — סוגיות  תנאים  של 
בשם  שמובאים  אלה  ואפילו  סתם,  במדרשי־הלכה  המובאים  שמדרשים  שם — שי״פ[,  לעיל  ]עיין  למדנו  “ובדרכנו 
תנאים אחרונים — יכולים להיות קדומים מאד, ואלה שבשמם נמסר המדרש אינם אלא ׳תנאים׳ שָשנוהו ומסרוהו״ — 

מבואות לספרות התנאים, ירושלים ותל אביב תשי״ז, עמ׳ 513.

יום טוב,  יוצא מידי פשוטו, כך אין המשנה יוצאת מידי משמעה המובן לכל״ )תוספות  ״כי כמו שאין המקרא   4

אבות פ״ב מ״ו(. בשם הגר״א נמסר ״שאף במשנה יש פשט ודרש״ )ראה חנן גפני, ״פשט ודרש במשנה — לגלגוליה של 
מסורת מבית מדרשו של הגר״א״, סידרא כב ]תשס״ז[, עמ׳ 5–19(, וכתב הרהמ״ח בעל שמן רוקח: ״אין לתמוה בזה 
על הגאון . . . שהוא בחר לעצמו דרך, אשר הי׳ ישר בעיניו בדברי המשנה והגמ׳, אף אם הראשונים ז״ל לא פירשו כן״ 

)מובא אצל קלמן כהנא, לחקר ביאורי הגר״א לירושלמי ולתוספתא סדר זרעים, תל־אביב תשי״ז, עמ׳ יג(.

חשש  שלא  הרי״ף  על  תמהים  ״ואנו  הרי״ף:  משיטות  אחת  על  המאור  בעל  וכתב  הט״ו.  פי״ד  ממון,  נזקי  הל׳   5

פירוש  ועל  הרי״ף(.  בדפי  ע״ב  יז  סי׳ תרכז,  פ״ה,  )עירובין,  בגמ׳]רא[״  כמו שאמור  לכתבו   . . . לפ׳]ירוש[ משנתי׳]נו[ 
הואיל  כן,  פירשו  לא  שבגמרא  ״אע״פ  טוב:  יום  תוספות  בעל  של  הידועים  דבריו  נאמרו  ה״ה  פ״ה  לנזיר  הרמב״ם 
לענין דינא לא נפקא מינה ולא מידי הרשות נתונה לפרש, שאין אני רואה הפרש בין פירוש המשנה לפירוש המקרא 
יכריע  הגמ׳, אלא שצריך שלא  עינינו הרואות חבורי הפירושים שמימות  נתונה לפרש במקראות כאשר  שהרשות 
ויפרש שום דין שיהא סותר דעת בעלי הגמ׳ ״. על המקום הזה ראה שי״ר )שלמה יהודה רפפורט( בערך מילין, א, ורשה 
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ואין ספק שהשיטה המחקרית אמורה לשים בראש יעדיה את פרשנות המשנה כפשוטה.6 אולם 
לפעמים הפירושים שבאו בתלמוד אומצו על ידי רוב הראשונים, והושפעו החוקרים ממוסכמת 
כיצד  ללמדנו  עשויה  לפשט  קפדנית  שדרישה  אלא  בדרכה,  הם  אף  והלכו  המשנה  מפרשי 
להשתחרר מפירוש כזה שהיה לשיטה הרווחת, ולהחזיר עטרת הפשט ליושנה. הדיון שבחלק 

השני נסוב על בירור כזה למשנה ו׳ בשבועות פרק ד׳.
שני הדיונים עוסקים בסיווג חיובים שונים כקנס או ממון.7 המושגים והמונחים הללו או 
ובחוקי המזרח הקדום, והמשכם בספרות חז״ל, אך המיון  הדומים להם קיימים כבר במקרא 
לחיובים שונים כקנסא או ממונא בספרות זו אינו אחיד בכל דורותיה, ויש שבמהלך דברי חז״ל 

והשתלשלותם חלה המרה מ״קנסא״ ל״ממונא״.8

א
בדיון דלהלן נראה כיצד מחלוקת יסודית בספרא בין ר׳ שמעון וחכמים, אם חייבים קרבן שבועה 

על כפירת קנס בשבועה, צומצמה במשנה עד לביטולה כמעט; ונפתח בלשון הכתוב:

דֹון  ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ ה׳ ְוִכֵחׁש ּבַ י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ אמֹר. ֶנֶפׁש ּכִ ה ּלֵ ר ה׳ ֶאל מֹׁשֶ ַוְיַדּבֵ
ע ַעל  ּבַ ּה ְוִנׁשְ ק ֶאת ֲעִמיתֹו. אֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ּבָ אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ
יב  ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ ה. ְוָהָיה ּכִ ה ָהָאָדם ַלֲחֹטא ָבֵהּנָ ר ַיֲעׂשֶ ֶקר ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאׁשֶ ׁשָ
ר ָהְפַקד ִאּתֹו  דֹון ֲאׁשֶ ּקָ ק אֹו ֶאת ַהּפִ ר ָעׁשָ ק ֲאׁשֶ ָזל אֹו ֶאת ָהעֹׁשֶ ּגָ ר  ֵזָלה ֲאׁשֶ ֶאת ַהּגְ
רֹאׁשֹו  ּבְ ֹאתֹו  ם  ּלַ ְוׁשִ ֶקר  ֶ ַלּשׁ ָעָליו  ַבע  ָ ִיּשׁ ר  ֲאׁשֶ ִמּכֹל  אֹו  ָמָצא.  ר  ֲאׁשֶ ָהֲאֵבָדה  ֶאת  אֹו 
ָיִביא ַלה׳ ַאִיל  מֹו  ָמתֹו. ְוֶאת ֲאׁשָ יֹום ַאׁשְ ּבְ ֶנּנּו  ִיּתְ ר הּוא לֹו  יֵֹסף ָעָליו ַלֲאׁשֶ ָתיו  ַוֲחִמׁשִ
ַעל  ְוִנְסַלח לֹו  ִלְפֵני ה׳  ַהּכֵֹהן  ָעָליו  ר  ְוִכּפֶ ַהּכֵֹהן.  ֶאל  ם  ְלָאׁשָ ָך  ֶעְרּכְ ּבְ ַהּצֹאן  ִמן  ִמים  ּתָ

ָמה ָבּה )ויקרא ה כ–כו(. ה ְלַאׁשְ ר ַיֲעׂשֶ ַאַחת ִמּכֹל ֲאׁשֶ

תרע״ד, עמ׳ xii–xi; והוסיף שם: “ולפני הרמב״ם עוד הרב בעל הערוך באיזה מקומות. ולדוגמא . . . ונודעים דברי רבנו 
חננאל בפירוש מלת הינומא . . . נגד פירושי התלמוד על מלה זו . . . וקודם הר״ח עוד רבנו סעדיה גאון בתשובתו וז״ל 
‘. . . מקום הניחו לנו׳ ״ )עמ׳ xii(. על דברי רב סעדיה גאון העיר הגר״ש ליברמן: “ברם לא נתקררה דעתם של רבותינו 
הראשונים בפרושו של התלמוד, ורב סעדיה כתב על משנה זו ]כתובות פ״י מ״ד[: ואעפ״י ששמואל מעמידה בכותבת 
זו לזו ולפצותה מדין ודברים וכו׳ אעפ״כ מקום הניחו לנו גם אנו ויכולנו להעמידה וכו׳. וכן נתפרשה משנה זו בדרכים 
שונות ע״י כמה מן הרבנים הראשונים והאחרונים״ — ראה מאמרו “תנא היכא קאי״, קובץ מדעי לזכר משה שור, ניו־

יורק תש״ה, עמ׳ 184 )= מחקרים בתורת ארץ־ישראל, בעריכת ד׳ רוזנטל, ירושלים תשנ״א, עמ׳ 111(.

וכך כבר בין חלוצי המחקר ומרימיו, כבדברי שי״ר )לעיל, הע׳ 5(: ״באשר הרשינו לנו איזה פעמים לפרש משניות   6

וברייתות באופן אחר ממה שפירשו קדמונינו רז״ל . . . ההרשאה לבאר המשנה באופן אחר מאשר נתבאר בתלמוד״ 
xiii–xi(; וראה צבי הירש פינילש: “ומעתה כמו שאמרו המפרשים הדרשה תדרש ואנו לא באנו כי אם לפרש  )עמ׳ 
ראש  אינני  אני  כי  ודע  פשוטן.  ע״פ  הקדומות  והמימרות  המשנה  בבאור  גם  אומר  אני  ככה  פשוטו,  ע״פ  המקרא 
המדברים והמתחילים בזה לפרש המשנה נגד מסקנת התלמוד ופירושו וכבר נפתח דבר זה בגדולים . . . ומדוע יאסר 
לנו לפרש המשנה נגד פי׳ הגמ׳ ומסקנתה להלכה . . . יהי מה, גם אנכי בעקבות רס״ג והר״מ ז״ל אלך לפרש המשנה 
בדרך פשוט ומרווח המסכים עם הדעת הישרה ופשט הלשון והנוסחאות הקדמוניות שבשאר חבורי השונים שהגיעו 

לידינו״ — דרכה של תורה, וין 1861, סי׳ יד, עמ׳ 18–19.

ראה את המאמר  מונחים אלה  על  להטיל  להוראה המדויקת שביקשנו  )להבהרה באשר  ״ממונא״  ״קנסא״,   =  7

״המית שורך״ בהערה שלאחר זו(.

 S. Friedman, “The Plotting Witness and Beyond — A Continuum in Ancient Near Eastern, Biblical, and ראה:   8

 Talmudic Law”, Birkat Shalom: Studies in the Bible, Ancient Near Eastern Literature and Post‑biblical Judaism Presented

to Shalom M. Paul on the Occasion of his Seventieth Birthday, Winona Lake 2008, pp. 801–829 )להלן ״רצף משפטי״(; 

״ ׳המית שורך את שורי׳, ממון או קנס? פרק בהתפתחות ההלכה״, כתבור בהרים — ספר היובל ליוסף  ש״י פרידמן, 
תבורי, בעריכת ארנון עצמון וצור שפיר )בדפוס(.
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ועל כך שנינו בספרא:

או מה אלו ואילו מיוחדין דברים שאינו משלם עליהם אילא קרן, מנ׳ תשלומי כפל 
תשלומי ארבעה וחמשה האונס והמפתה והמוציא שם רע מנ׳? תל׳ לו׳ “ומעלה 

מעל״ )ויקרא ה כא( — ריבה . . .

רבי שמעון או׳: יכול האומר לחבירו אנסתה ופיתיתה את ביתי ]= בתי[ והוא או׳ 
לא אנסתי ולא פתיתי; המית שורך את שורי והוא או׳ לא המית; המית שורך את 
והוא אומר לא המית; אמר לו עבדו הפלתה את שיני, וסימיתה את עיני  עבדי 
והוא או׳ לא הפלתי ולא סימיתי — יכול יהא חייב? תל׳ לו׳ “וכחש בעמיתו בפקדון 
וג׳ או מצא אבידה וכ׳ בה וג׳ על ש׳ ״ — מה אילו מיוחדין שאינן קנסות יצאו אילו 
שהן קנסות )ספרא, דבורא דחובא, פרשה יב ה״ח–הי״א, מהד׳ פינקלשטין, ב, ניו־

יורק תשמ״ג, עמ׳ 214–215(.

למרות ששני הדיבורים שבספרא אינם סמוכים זה לזה ממש, אלא יש ביניהם מה שיש, וגם 
פרטי הלשון בהגדרת המצב שונים מכאן לכאן,9 מכל מקום שתי הדעות הללו חלוקות זו על 
ו״סיפא״.10 גם אפשר ליישב  זו בבירור, והוא שסוגיית הבבלי בכתובות מב ע״ב מכנה ״רישא״ 
ֲעִמיתֹו  את הרצף בספרא ללא דופי. ״תנא קמא״ דורש את המקראות על פי סדרן, מן ״ְוִכֵחׁש ּבַ
ה״ )שם ה כו(. סדר זה מופר רק בדרשת  ַיֲעׂשֶ ר  דֹון״ )ויקרא ה כא( עד ״ַעל ַאַחת ִמּכֹל ֲאׁשֶ ִפּקָ ּבְ
אולי כדי לאפשר גם פיתוח מושגי במהלך הדרשות.  ַמַעל״, המשולבת בסוף הרצף,11  ״ּוָמֲעָלה 
לדרשה זו על הסדר )שהיא כיחידה לעצמה( הובאו שתי דעות חולקות, דעת בן עזאי על ״אֹו 
ָמָצא ֲאֵבָדה״ )פס׳ כב(, ודעת ר׳ שמעון, אחרי הדרשה כולה, והוא חלוק על דרשת ״ומעלה מעל״ 

שבסוף הרצף, שממנה נלמד חיוב בכופר קנסות.12
והנה, מתברר שמחלוקת עקרונית לפנינו, ועצם דין קנסות בקרבן שבועה חלוק בין שתי 
הדעות. השיטה הפשוטה היא שהן תנא קמא הן ר׳ שמעון מדברים על דברים שהם אך ורק קנס, 
ואין מעורב עמם ממון. לכן ״מנ׳ תשלומי כפל תשלומי ארבעה וחמשה״ של תנא קמא בספרא 
פטור״ —  אמן  ואמר  אני  משביעך  מכרתי  ולא  טבחתי  לא  אבל  ״גנבתי  במשנה:  יפה  התפרש 
לו״  ״אמרו  ביקש התנא להתייחס למצב שהעלו  אילו  רק בקנס טהור.  וכפר  בגניבה,  כפר  לא 
במשנה, שיש בכפירתו גם קנס וגם ממון, היה שונה ״לא גנבתי ולא טבחתי ולא מכרתי משביעך 

וכפי שהקשו הראשונים על צורת ברייתות אלה בבבלי כתובות שם, כגון בחידושי הרמב״ן: “ואי קשיא לך למאי   9

דאוקימנא רישא רבנן וסיפא רבי שמעון אמאי קאמרי רבנן תשלומי כפל ותשלומי ד׳ וה׳ והמוציא שם רע ליפלוג 
)וראה ד״ה תשלומי כפל, שנוסף בתוספות(. על הספרא כאן ראה  עליה בהדיא באונס ומפתה ושלשים של עבד״ 
ברכיהו ליפשיץ, “האין אדם מת ומשלם? )לשאלת מקורה של הלכת ‘קם ליה בדרבה מיניה׳(״, שנתון המשפט העברי 

ח )תשמ״א(, עמ׳ 183–184.

רדזינר,  וראה את דעתו של עמיחי  להלן.  לפי פשוטה, ראה  פורשה  נקבע שיש שם מחלוקת, אלא שלא  ואף   10

זו,  דעה  על  ד״ה   ,71 עמ׳  בר־אילן, תשס״א.  אוניברסיטת  דוקטור,  קנסות״ במשפט התלמודי, עבודת  ״דיני  יסודות 
והערה 37 שם. 

כ״י וטיקן 66 )המיוחס!( יחיד הוא בבידודו שגורס בבת ״אילא קרן . . . מעלה מעל״ )עמ׳ 214, שו׳ 36–38( לפני בבת   11

״שאינן לנזקין . . . על אחת מכל אשר יעשה״. הסדר ההפוך הוא בכל שאר עדי הנוסח ובראשונים )מהד׳ פינקלשטין, 
296(. במדרש הגדול )עמ׳ קלא( רק בבת ״אלא קרן״. ואפשר שאירעה השמטת הדומות )״או מה אלו ואלו  ג, עמ׳ 

מיוחדין״(, ובכ״י וטיקן הושלמה שלא במקומה.

בסוף הרצף סודרה דרשת ״אחת, בה, בהנה, מכל״ )עמ׳ 214, שו׳ 42–48( המבוססת על תיבות מלוקטות מפסוקים   12

כ״ב–כ״ו, ואחריה באה דעת ר׳ שמעון המתייחסת לפסוקים כ״א–כ״ב. אין ר׳ שמעון דורש את כל הרצף, ואינו חולק על 
כלל דברי ״תנא קמא״, ובאמת רוב הדרשות שבדברי ״תנא קמא״ אינן עשויות להיות כרוכות במחלוקת אלא בעניין 

קנסות בלבד.
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וגם קנס מתואר רק במשנה של כתובות  גם קרן  חייב״. המצב שבו מצורפים  ואמר אמן  אני 
ולא תשלומי  ואינו משלם לא תשלומי כפל  ״גנבתי, משלם את הקרן על פי עצמו  )פ״ג מ״ט(: 

ארבעה וחמשה״.
הרווחת  השיטה  שהיא  שבועה,  מקרבן  פטור  ומודה  ונשבע  בקנס  שהכופר  הדעה 
בתלמודים, אינה בספרא כאן אלא דעת ר׳ שמעון בלבד — ״רבי שמעון או׳ . . . מה אילו מיוחדין 
שאינן קנסות יצאו אילו שהן קנסות״ — ויש לעיל מינה דעה הפוכה )״חכמים״(, המחייבת קרבן 
שבועה אף בקנסות: ״תשלומי כפל תשלומי ארבעה וחמשה האונס והמפתה והמוציא שם רע 
מנ׳]ין[, תל׳ לו׳ ומעלה מעל ריבה״. ״ומעלה מעל״ מרבה אף קנסות! הדעה המחייבת נמחקה מן 
התודעה ההלכתית כבר בידי ר׳ יהודה הנשיא מסדר משנתנו, אולם היא עדיין שקופה במשנת 
זו  וגילוי תשתית  ״סוגיא״ המיישבת,13  ד׳, שעליה רבי בנה  התשתית בשבועות פרק ה׳ משנה 

והפרדתה מצביעים על מקור הדוחק בלשון המשך המשנה, כדלהלן:

 אנסתא ופיתיתא את בתי, והוא א׳ לא אנסתי ולא פיתתי; משביעך אני 
ואמ׳ אמן — חייב.

ר׳ שמעון פוטר, שאינו משלם קנס על פי עצמו.

 ואמרו לו: אף על פי שאינו משלם קנס על פי עצמו משלם בושת ופגם
על פי עצמו.

אותה מחלוקת שראינו בספרא קיימת כצלמה וכדמותה ברישא של המשנה:14 תנא קמא מחייב 
קרבן שבועה ]בקנס![ ור׳ שמעון הוא הפוטר בקרבן שבועה בקנסות! וכפי שהוקדם לעיל, כבר 
ראינו רבות כיוצא בה, שהלכות התנאים נשתמרו במדרשי התנאים בצורתן הקמאית יותר ואילו 
המשנה היא סוף תנאים, ובה עיברו מקצתן של ההלכות הללו את צורתן ועובדו מחדש, ומהן 

אולי בידי מסדר המשנה עצמו.
הרישא פשוטה אפוא: תנא קמא ור׳ שמעון חולקים אם קרבן שבועת הפקדון חל אף על 
קנס )ת״ק( או לא )ר׳ שמעון(.15 משנתקבלה לגמרי דעתו של ר׳ שמעון בהלכה הרווחת, עד כדי 
אימוצה כדברי הכל, נתפרשה המחלוקת מחדש )״אמרו לו״(: ״אף על פי שאינו משלם קנס על פי 
עצמו משלם בושת ופגם על פי עצמו״. לפי זאת, אין חכמים מחייבים קרבן שבועה על קנס אונס 
ומפתה כי אם על בושת ופגם שנגרמו במעשה האונס בלבד, והם ממון ולא קנס;16 תשובתו )או 
הבהרת עמדתו( של ר׳ שמעון לא באה במשנה, וסוגיות האמוראים דנו בה וטרחו להגדיר כיצד 
תבוא כאן מחלוקת.17 אך נשארנו עם דו־שיח קטוע ותמוה: כל מי שמעיין ברישא מניח שקיימת 

ראה תוספתא עתיקתא )לעיל, הע׳ 1(, עמ׳ 99–100, ויש כיוצא בה ״סוגיות״ מיישבות במשנת רבי.  13

רדזינר )לעיל, הע׳ 10( הביע דעה אחרת לגבי יחסי ההלכות במשנה ובספרא, ואולי גם לגבי יחסי ההשתלשלות:   14

״נראה על פי הסגנון כי על חלק ממשנה זו ]הכוונה לשבועות פ״ה מ״ה, המשכה של המשנה הנידונה[ חלק ר׳ שמעון, 
ודבריו אלה הועברו לספרא״ )עמ׳ 72 הע׳ 47(.

וברוב מקורותינו הקדומים המדברים על אונס ומפתה בסתם הכוונה לקנס חמישים כסף בלבד. והשווה אברהם   15

ווייס, דיונים ובירורים בבבא קמא, ירושלים וניו יורק תשכ״ז, עמ׳ 161 למעלה. ואילו רדזינר )לעיל, הע׳ 10( כתב כשיטת 
הסוגיא: ״ניתן לצמצם את המקרה האחרון ]= ״אנסת ופיתית״ וכו׳ במשנת שבועות[ למחלוקת לגבי ׳בושת ובפגם׳ 

בלבד״ )עמ׳ 74 הע׳ 57(.

ב״תלמוד  אי״ה  אור  לראות  העתיד  החובל,  לפרק  ופירושי   ,)8 הע׳  )לעיל,  משפטי  רצף  מאמרי  ראה  בושת  על   16

האיגוד״ )החובל, בבא קמא פרק שמיני, עם פרשנות על דרך המחקר, מאת ש״י פרידמן, האיגוד לפרשנות התלמוד(. 

״ר׳ זירא ר׳ יסא בשם ר׳ יוחנן: דברי ר׳ שמעון עיקר תביעה קנס, לדברי חכמ׳ לאו. אמ׳ ר׳ אילא: דברי ר׳ שמעון   17

בתובעו קנס בושת ופגם, דברי חכמ׳ בתובעו בושת ופגם וקנס. רבנין אמרין: דברי ר׳ שמעון בתבעו ג׳ דברים דברי 
חכמ׳ בתובעו דבר אחד״ )ירוש׳ שבועות פ״ה ה״ה, לו ע״ג(. ובכתובות מג ע״א ושבועות לח ע״ב: “א״ר פפא: ר׳ שמעון 
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יודעים  החולקים  כששני  גרידא,  ״פטור״  או  ב״חייב״  המסתכמת  וחזיתית  עקרונית  מחלוקת 
היטב במה מדובר. טענתם הנוספת של חכמים בעניין בושת ופגם ושתיקתו של ר׳ שמעון מול 

״הסברם״ של חכמים הם סימני החספוס המתמיה האופפים משנה זו.
המחלוקת היסודית, ללא עניין בושת ופגם, נשמרה גם בתוספתא, באשר אין בה ההמשך 

של ״אמרו לו״:

אני  משביעך  פתיתי;  ולא  אנסתי  לא  אומ׳  והוא  בתי,  את  ופתיתה   אנסתה 
ואמ׳ — אמן חייב.

מהד׳  הט״ז,  פ״ב  )שבועות  עצמו  פי  על  קנס  משלם  שאין  פוטר,  שמעון  ור׳ 
צוקרמנדל עמ׳ 449(.

בכל שבכגון זה, החוקרים נמנעו מלתלות את הדבר בשינויי מונחים, מושגים והגדרות הלכתיות 
יסודיות שאירעו במהלך התקופה התנאית עד שנתנו את אותותיהם במשנת רבי, סוף תנאים, 
והעדיפו לראות בכל התופעות הללו שיטות חלוקות, ריבוי קמאי, ולא תהליכים התפתחותיים.18 

וכך כתב כבר רי״צ דינר, בהגהותיו לשבועות לג ע״א )לשבועות פ״ד מ״ו והסוגיא שעליה(:19

דע דבימי תנאים נחלקו בזה שלשה מחלקות

— מאן דאמר קנס הוי ממון ]![ כדתניא בספרא על הקרא וכחש בעמיתו או מה 
אלו ואלו מיוחדים דבר שמשלמים עליהם את הקרן וכו׳ והמוצא שם רע מנין ת״ל 

ומעלה מעל ע״כ הרי דמרבה גם מוציא שם רע דאין בו אלא קנס לבד

— ומאן דאמר והוא ר״ש דקנס אינו ממון ואפילו היכא דאיכא גם ממון בתביעה 
עיקר  הוה  והקנס  בהדה  קנס  דאיכא  כיון  ממון  תביעות  כשאר  אינה  זו  תביעה 
התביעה20 כדתניא בספרא שם ר״ש אומר יכול האומר לחבירו אנסת ופתית את 
בתי וכו׳ יכול יהא חייב ת״ל וכחש בעמיתו וכו׳ מה אלו מיוחדים שאינן קנסות 

יצאו אלו שהם קנסות

— ומאן דאמר דקנס לבדו אינו כממון אבל קנס עם קרן הוה ממון. ודעה זו קיבל 
ונקט מסדר המשנה לעיקר וסתמה כאן במשנה21 ולקמן בפרק שבועת הפקדון22 
והביא הדעה דר׳ שמעון כדעת יחיד ולא הביא כלל הדעה דס״ל דקנס הוי ממון 

ובספרא לא הובאה הדעה דס״ל דקנס עם קרן הוי ממון.23

לא מצא הרי״צ דינר דרך אחרת לתאר דעתו של תנא קמא בספרא אלא באומרו שתנא זה סובר 
שקנס הוא ממון )״מאן דאמר קנס הוי ממון״(,24 במקום לומר שתנא זה מחייב בקרבן שבועה גם 

סבר לא שביק איניש מידי דקיץ, ותבע מידי דלא קיץ, ורבנן סברי לא שביק איניש מידי דכי מודי ביה לא מיפטר, ותבע 
מידי דכי מודה ביה מיפטר״.

וכיוצא בזה בסתירה חזיתית בעניין הרג שור את שורי, ראה מאמרי העברי הנזכר לעיל בהערה 8.   18

היא משנה והיא הסוגיא הנידונות להלן בחלק השני.   19

דעתנו שפשט הספרא הוא קנס בלבד כבר אמורה לעיל על יד ציון 14.   20

שבועות פ״ד מ״ו.  21

שם פ״ה מ״ד, היא המשנה שאנו עוסקים בה בחלק זה של המאמר.  22

הגהות הרי״צ דיננער על מסכת סנהדרין, מכות, שבועות והוריות בבלי וירושלמי, פראנקפורט דמיין תרס״ב, סט   23

ע״ד – ע ע״א )= חידושי הריצ״ד, ג, ירושלים תש״ן, עמ׳ שעו–שעז(.

ראה סגנון זה בלשון מלאכת שלמה, להלן הע׳ 37, ובוודאי הוא משם.  24
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בקנסות. ומתוך שראה בעניין זה מחלוקת משולשת במישור דוגמטי במקום מישור התפתחותי, 
תמה על הסוגיא בשבועות לג ע״א:

הדעה  ברמז  אפילו  נזכר  לא  כאן  דהש״ס  וטריא  דבשקלא  פלא  דבר  זה  וראה 
הראשונה . . .25 וכל כך נשכח זכר התנא דס״ל דקנס הוי ממון משום דלא הזכירו 
הנ״ל  ברייתא  לתרץ  והוכרחו  כן  שיסבור  מי  דאין  סברו  כן  ועל  המשנה  מסדר 

והמשנה בשבועת הפקדון ]פ״ה מ״ד[26 בדוחק גדול.27

אכן נשכח, מפני שרבי השכיחו בהמצאת הסברה הבאה בלשון ״אמרו לו״ )שבועות פ״ה מ״ד(: 
ודומה שסברה  ופגם על פי עצמו״.  ״אף על פי שאינו משלם קנס על פי עצמו משלם בושת 
אפוא שלפי ההלכה  נאמר  ר׳ שמעון.  על  חולקים  ליישב מדוע חכמים  כתירוץ  כאן  נוסחה  זו 
המשתקפת במשנה נמחקה והושכחה הדעה העקרונית שהכופר בקנסות ונשבע והודה חייב 
קרבן שבועה, ובמקומה נקבעה דעת ר׳ שמעון לכולי עלמא, שבקנסות פטור מקרבן שבועה. 
אך בעיקר מחלוקתם של חכמים ור׳ שמעון שבתשתית המשנה הכוונה לקנס בלבד, כפשטות 

הלשון — ונחזור עליה:

 אנסתא ופיתיתא את בתי והוא א׳ לא אנסתי ולא פיתתי משביעך אני 
ואמ׳ אמן חייב.

ר׳ שמעון פוטר שאינו משלם קנס על פי עצמו.

והוא הדין לפשטות לשון תנא קמא בספרא: היות והזכיר התנא גם מוציא שם רע שאין עמו 
ממון בנוסף לקנס אין צורך לסטות מפשטותו של לשון המדבר על קנס בלבד.28 אכן, יש מקורות 
המדברים על בושת ופגם שמשלמים האונס והמפתה )וצער באנוסה(,29 אולם דומה שעל דגם 
בספרא  בלעדי  כתשלום  המשתקף  דאורייתא  שקל  חמישים  קנס  על  הללו  נוספו  חובל  דיני 

וברישא של המשנה הנידונה.30

ב
המגמה לצרף ממון סמוי לִאזכור קנסות שעמדו מתחילה בפני עצמם ללא תשלום נוסף של 
ממון נותנת את אותותיה גם בסוגיא שעל משנה ו׳ בשבועות פרק ד׳ בעניין שבועת העדות; וזה 

לשון המשנה:

״ואדרבא הש״ס חוזר לאוקמי ר״א בר״ש דמשו״ה מחייב הוא המשביע עדי קנס  וזה לשונו שהושמט בפנים:   25

משום דס״ל דהודה ואח״כ באו עדים חייב. וגם בכתובות דמייתי הש״ס בשקלא וטריא דרבה עם אביי מ״ב ע״א וע״ב 
הספרא הנ״ל דמינה אנו למדין דהתנא הנ״ל ס״ל דקנס הוי תביעת ממון פירש רבה דמיירי דעמד בדין וגם בירושלמי 
לקמן בשבעות הפקדון מוקי רב ירמיה מתניתין שם דתנן המית שורך את עבדי וכדומה דפטור כרבי משום דקשיא 
להש״ס שם מברייתא הנ״ל בספרא דתניא דחייב על קנס וסבר הש״ס דתנא דברייתא זו היינו חכמים דמתניתין דידן 

והמשנה דשבועת הפקדון דפליגי על ר״ש״.

הנידונה בדברינו כאן.   26

עמ׳ שעז.  27

ראה לעיל, על יד ציון 14.   28

מכילתא דרשב״י כב טז, מהד׳ אפשטיין ומלמד עמ׳ 209 שו׳ 8–9; תוספתא כתובות פ״ג ה״ו, עמ׳ 64–65; משנה   29

שם פ״ג מ״ד–מ״ט.

יתר על מה שהזיק אינו  ״כל המשלם  ופגם לקנס הוליד את המונח  ויש לעיין באפשרות שהצירוף של בושת   30

משלם על פי עצמו״ )כתובות פ״ג מ״ט(, שהרי בושת ופגם הם ״מה שהזיק״.
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משביע אני עליכם אם לא תבואו ותעידוני שיש לי ביד פלוני נזק וחצי נזק תשלומי 
כפל ותשלומי וחמשה וחמשה ושאינס איש פלוני ופיתה בתי ושהיכני בני ושחבל 

בי חבירי ושהדליק את גדישי ביום הכפורים הרי אלו חייבין.

מפרשי המשנה, רובם ככולם, העמידו את הקנסות המפורשים כאן בעניין כלשהו כדי שייחשבו 
ממונא ולא קנסא, או ממון סמוי עם הקנס המפורש, על פי אוקימתות שבסוגיא; ואלו דברי 

המפרשים:

והנך דלעיל נקט משום חצי נזק כדמפרש בגמרא )רש״י לשבועות לג ע״א, ד״ה 
ושחבל בי חבירי(.31

כל הדברים הללו אם העידו לו במשהו מהם גובה ממון, ולפיכך אם כפרו חייבין, 
כאן  חייבים  שהם  וזה  הקנס,  עדות  על  לא  ממון  עדות  על  אלא  חייבין  ואינם32 
כפל  תשלומי  וכן  ממון.  שהוא  צרורות  נזק  חצי  לומר  רוצה  נזק  חצי  עדות  על 
ופגם  הבושת  מחמת  בתו  ופתה  פלוני  ושאנס  הקרן.  מחמת  וחמשה  וארבעה 
)רמב״ם בפירוש המשנה, שבועות פ״ד מ״ו, מהד׳ הרב קאפח, עם המקור הערבי, 

עמ׳ רסא(.33

אין דין שבועת העדות נאמר אלא בשדות זו היתה באה לחייב ממון . . . ומעתה 
אם השביע עדים בתביעה שיש שם ממון מאורב עם קנס חייב מצד הממון . . . 
פירשוה בגמרא בחצי נזק צרורות שוא ממון . . . וכן תשלומי כפל ווארבע וחמשה 
ממון  שהוא  והפגם  הבשת  מצד  בתי  את  ופתה  פלני  ושאנס  שבו,  הקרן  מצד 

)מאירי, מהד׳ א׳ ליס, ירושלים תשכ״ח, עמ׳ קט(.

נזק וחצי נזק. בחצי נזק צרורות דממונא הוא ולא קנסא, דאמרינן בעדות של קנס 
אין חייבין. תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה משום קרנא. ושאנס איש פלוני 

ופיתה את בתי משום בושת ופגם דממונא הוא )ר׳ עובדיה מברטנורא(.

בפירושו,  )אלבק  ממון  תביעת  אלה  בכל  שיש  לפי  לשקר,  כשנשבעו  חייבין 
עמ׳ 257(.34

אך אם אמרנו שכן פירשו מפרשי המשנה רובם ככולם, הרי ככולם ולא כולם — את לשונו של 
רש״י נביא כאן ביתר שלמות: ״והנך דלעיל נקט משום חצי נזק כדמפרש בגמרא א״נ לאשמועינן 
דהמשביע עדי קנס חייבים״. הרי לפי פירוש שני, בלשון ״אי נמי״, מודה רש״י בפה מלא שאין 

בגמרא שם: ״והא חצי נזק קנסא הוא! כמ״ד פלגא נזקא ממונא. הניחא למ״ד פלגא נזקא ממונא, אלא למ״ד   31

קנסא מאי איכא למימר? בחצי נזק צרורות, דהלכתא גמירי לה דממונא הוא״. 

״ואינם״ וכו׳ ליתא במהדורא קמא — ראה קאפח, שם, עמ׳ רסא הע׳ 14.  32

ובמשנה תורה: ״משביעכם אני שתבואו ותעידו לי שיש לי ביד פלוני תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה   33

וכפרו, חייבין בשבועת העדות מפני הקרן שהוא ממון לא מפני הכפל שהוא קנס, וכן אם השביעם שיעידו לו שאנס 
פלוני או פתה בתו וכפרו חייבין בשבועת העדות מפני הבושת והפגם שאם הודה בהם הנתבע משלם לא מפני הקנס 

וכן כל כיוצא בזה״ )הל׳ שבועות, פ״ט ה״ה(.

 “Hier handelt es sich nicht um den :235 וכן בהערות רד״צ הופמן, במהדורת המשנה בגרמנית, ברלין 1898, עמ׳  34

 in Exod. 21,35 für den תם . . . vorgeschriebenen halben Schaden -Ersatz, denn dies ist eine Pön (קנס), wobei der

 Schuldige bei eigenem Geständniss frei ist (weiter V, 4) und daher auch die Zeugen wegen Zeugniss-Verweigerung

 nicht schuldig werden. Die Mischna meint hier vielmehr den halben Schaden-Ersatz bei indirecten Schädigungen

 durch den Fuss eines Thieres (צרורות), nach B. kama II, Note 5, was als gewönliche Geld-Schuld (ממון) und nicht als

”Pön betrachtet wird; וכיו״ב בהמשכו, עיין שם.



ות
שני

	ו
תי

ש
ל	

ש
המ	

לי
או
אל

	ב
אי
לו

דו
תו

	ו
יומ

	כ
::	

ומ
יד

פר
ה	

וד
יה

א	
שו

59

וסובר התנא  צורך להוסיף ממון לכל הקנסות שהוזכרו כאן, ואדרבה, כוונת המשנה לקנסות, 
שהמשביע עדי קנסות חייבים. ואכן גם רבינו יהונתן פירוש כן: ״ . . . או חצי נזק שנגח שורו בקרן 

דמשלם חצי נזק דהינו קנסא״.35
את שני פירושיו של רש״י )בחיבור ״אי נמי״( יש לראות על רקע סוגיית התלמוד בשבועות 

לג ע״א, וזה לשונה:
איבעיא להו: משביע עדי קנס, מהו? אליבא דר׳ אלעזר בר׳ שמעון לא תיבעי לך, 
דאמר: יבואו עדים ויעידו, כי תיבעי לך אליבא דרבנן, דאמרי מודה בקנס ואחר 
כך באו עדים פטור . . . מאי? כיון דאילו מודה מיפטר לאו ממונא קא כפר ליה, או 

דלמא השתא מיהא לא אודי.

הגמרא מנתחת את האיבעיא אליבא דכל אחד משני בעלי מחלוקת. לפי ר׳ אלעזר בר׳ שמעון36 
מודה מעצמו בקנס ואחר כך באו עדים חייב )״יבואו עדים ויעידו״(, ולכן עדים שמסרבים להעיד 
בקנסות גורמים הפסד לתובע בשווי תשלום הקנס, וחייבים להישבע שבועת העדות. לפי דעה 
זו אפוא אין מקום לשאול ״משביע עדי קנס מהו״, שבוודאי למאן דאמר זה עדי קנס חייבים.37 
ואילו לפי רבנן השאלה קיימת: היות והם אומרים שהודה ובאו עדים פטור, הרי אפשר שלא 
גרמו להפסידו דבר, או שאף אם נאמר שגם רבנן מודים שהעדים חייבים שבועת העדות, היות 
ובשעת השבעתם טרם הודה הנתבע.38 אמור מעתה, לפי דעת ר׳ אלעזר בר׳ שמעון, ואף לפי 
אפשרות אחת בהבנת שיטת רבנן, ניתן להשביע עדי קנס, וזהו עצם חידושה של המשנה. ורק 
לפי האפשרות האחרת בשיטת רבנן אין להשביע עדי קנס, ורק אליבא דדעה זו נדחקו בסוגיא 
שם  והסוגיא  זו,  לאוקימתא  זכר  כל  אין  בירושלמי  קנסא.  ולא  בממונא  המשנה  את  להעמיד 

מתפרשת בשופי במשביע עדי קנס.39
מכל האמור יוצא שאין שום צורך להוציא את המשנה מפשט לשונה, והפירוש שפירש 
אלבק אינו פשט המשנה כלל.40 ברצף המשניות ה׳–ו׳ הוזכרו העניינים ששבועת העדות חלה 

עליהם: קודם הוזכר ממונא, ובאה משנה ו׳ לחדש שלא רק ממונא אלא גם קנסא.
שמא תאמר, יש הרבה דעות של תנאים שאין שבועת עדות באה אלא על תביעת ממון 
בלבד, ולפיהם כיצד ניתן להעמיד את המשנה בקנס? זה אינו, שהרי כוונתם איננה ל״ממונא״ 

אלא ל״ממון״ גרידא. ונסביר את דברינו. שנינו בספרא:

בש״ס אל המקורות, עמ׳ כה.  35

ראה אוצר הברייתות של היגער, ט, עמ׳ 331 סי׳ תיד )ויש להוסיף שם שבועות לג ע״א וע״ב דידן(.   36

במלאכת שלמה כל כך הושפע מן האוקימתות של התלמוד למשנה זו בממון עד שכתב ״ומתני׳ דלא כר׳ אלעזר   37

בר״ש דלדידיה קנסא הוי ממון דלא מיפטר בהודאתו ועדי קנס אם כפרו לו חייבין ג״כ ולא איצטריכנא להני שנויי״.

בפירוש ר״י אבן מיגאש: ״כל זמן דלא אודי ממונא אית ליה גביה ואע״ג דקנס הוא מכל מקום תביעת ממון דקנס   38

הוא וכפירת עדות ממון הוא״.

שבועות פ״ד ה״ה, לה ע״ד: ״תן לי קנס בתי שהיא בידך והוא או׳ לא נתחייבתי קנס מימיי והעדים מעידין שנתחייב   39

קנס ולי נן ידעין אין קנס ברתיה אין קנס איתא אוחרי אנסתה ופיתיתה את בתי והוא או׳ לא אנסתי ופיתיתי אשה 
מימיי ועדים מעידין שאנס אשה ולי נן ידעין אין ברתיה הוה אין איתא חורי״; ולא העמידו בבושת ופגם. בפני משה 
וקרבן העדה פירשו את המשנה לפי האוקימתות שבבבלי, אבל בנועם ירושלמי כתב ״הכא בשבועת העדות הוי קנס 

כשאר ממון״.

ואינה שונה מפירושו של קהתי, הבא לפרש לפי אוקימתא של הגמרא כרוב המפרשים, וכתב כך: ״משנתנו באה   40

. . . הרי הם חייבים משום שבועת  להשמיע, שאם השביע עדים שיעידו לו על תביעה שיש בה גם קנס וגם ממון 
העדות מפני חיוב הממון שיש בתביעתו״.
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״אויים״42  כן41  נאמרו  אליעזר:  ר׳  אמר  ממון?  בתביעת  אלא  מדבר  שאינו  ומניין 
ונאמרו ״אויים״ בפיקדון.43 מה ״אויים״ אמורים בפיקדון אינו מדבר אלא בתביעת 

ממון, אף ״אויים״ אמורים כן לא ידבר אלא בתביעת ממון . . .

רבי יוסה הגלילי אומר: ״והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו״ )ויקרא 
ה א(. לא אמרתי אילא בעידות שאיפשר לה להיתקיים בידיעה שלא ביראייה, 

וביראייה שלא בידיעה — ואיזו זו? זו תביעת ממון.

שהוא  בדבר  פטור:  ״מאלה״  ויש  חייב  ״מאלה״  יש  ״מאלה״.44  אומר:  עקיבה  ר׳ 
שלממון חייב ובדבר שאינו שלממון פטור.

וחייב בפיקדון — מה פיקדון אינו מדבר אלא בתביעת  ר׳ שמעון אומר: חייב כן 
כי  ״נפש  כן  לו׳  תל׳   . . . וחומר  קול  ממון.  בתביעת  אילא  ידבר  לא  כן  אף  ממון 
תחטא״45 ולהלן נאמר ״נפש כי תחטא״46 — מה ״נפש כי תחטא״ אמור להלן אינו 
מדבר אילא בתביעת ממון אף ״נפש כי תחטא״ אמור כן לא ידבר אלא בתביעת 

ממון )ספרא חובא, פרשה ח ה״ח – פרק יא ה״א–ה״ג, עמ׳ 170–172(.47

ר׳ אליעזר, ר׳ יוסי הגלילי, ר׳ עקיבא ור׳ שמעון, כולם טרחו ללמדנו שדין שבועת העדים אינו אלא 
בתביעת ממון, ואף למדו כן מקרבן שבועת הפקדון; ושים לב, לדעת ר׳ שמעון בקרבן שבועה 
חייב רק בממונא, ופטור בקנסא! האם כוונת הדברים שגם שבועת העדות באה רק בממונא 
ולא בקנסא? זה אינו, אלא לומר שכל תביעת ממון, בין ממונא ובין קנסא, התובע משביע את 

העדים!48
או  לתרץ  ביקשו  ובעטיין  קושיות  כמה  הקשו  שבבבלי  הספרא  במקבילת  בדיון  אמנם, 
להעמיד הפרש ומחלוקת בין התנאים הללו, ועל ר׳ אליעזר ור׳ עקיבא אמרו ״איכא בינייהו עדי 
קנס״! )שבועות לד ע״א(, שלר׳ עקיבא פטורים משבועת העדים. וגם על ר׳ יוסי הגלילי ״ש״מ 
להוציא  אלא  כן,  אינו  הספרא  פשט  אולם  פטור״!49  קנס  עדי  משביע  הגלילי  יוסי  רבי  קסבר 
מעדויות שאינן של ממון, כגון רוצח,50 סוטה51 ועוד, וכפי שאמר ר׳ ישמעאל: ״יצאו עידי נפשות״ 

)תוספ׳ שבועות פ״ג ה״ד, עמ׳ 449(.52

41  = כאן.

ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע״ )ויקרא ה א(. י ֶתֱחָטא ְוׁשָ ״ְוֶנֶפׁש ּכִ  42

ק ֶאת ֲעִמיתֹו״ )שם ה כא(. דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ״ּבְ  43

ויקרא ה ד.  44

שם ה א.  45

שם ה כא.  46

ובמקבילות.  47

והוא ״תביעת ממון דקנס״! )ר״י אבן מיגאש, ראה לעיל הע׳ 38(.  48

ובפירוש רש״י, ד״ה קסבר ר׳ יוסי הגלילי: ״ש״מ דס״ל משביע עדי קנס דאונס ומפתה וכפרו פטורין״. אוקימתא זו   49

נעשתה כדעה מפורשת אצל מקצת ראשונים: ״כי תיבעי לך אליבא דמ״ד התם פטור. וה״ה דמצי לומר דלא מבעיא לן 
אליבא דר׳ יוסי הגלילי דאמר לקמן בהדיא משביע עדי קנס פטור״ )חידושי הריטב״א, מהד׳ א׳ ליכטנשטיין, ירושלים 

תשנ״ג, עמ׳ רפב(.

ולכן הקשו בספרא שם: ״אויי רוצח יוכיחו שהן אויים ואינו מדבר בתביעת ממון . . . אל יוכיחו אוי רוצח״ )עמ׳   50

.)171–170

״אויי סוטה יוכיחו שהן אויים ואינו מדבר בתביעת ממון . . . ]אל יוכיחו[ אוי סוטה״ )עמ׳ 171(.   51

וראה שם ההלכה כולה. ועיין חסדי דוד לשם, ירושלים תשנ״ד, עמ׳ תשכא–תשכב. אמנם התקשה שם בלשון   52

ישמעאל לספר  ר׳  ״שרידים מדבי  י״נ אפשטיין,  והגיה, אולם הסגנון התפרש בשופי אצל אפשטיין — ראה  ההלכה 
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ג
משנה ד׳ בשבועות פרק ה׳ משנה תמוהה היא. לאחר מחלוקת בין חכמים ור׳ שמעון הנראית 
לו אף על פי שאינו משלם  ולסווג את עמדתם: ״אמרו  וחזיתית חזרו חכמים להגדיר  פשוטה 
קנס על פי עצמו משלם בושת ופגם על פי עצמו״. אין כל תשובה מר׳ שמעון, ואין לנו כל הסבר 
להגדרת המחלוקת לאחר ״הסברם״ של חכמים אם בכלל קיימת מחלוקת אחר ההסבר, שהרי 
מן הרטוריקה יש מקום לומר שר׳ שמעון קיבל את ההבהרה ותו לא מידי. גם האמוראים הרחיבו 
והעמיקו לאתר סברה העשויה לנמק את המחלוקת החדשה. והנה, בספרא מוכח שהרישא של 
המשנה )וכמוה התוספתא( נאמנה למחלוקת עקרונית בין ר׳ שמעון וחכמים אם חייב בקרבן 

שבועה על קנסות, שר׳ שמעון פוטר במפורש וחכמים מחייבים.
ברור אפוא שזו מן ההלכות ששרדה בצורתה הקמאית במדרשי התנאים. לאחר שעמדתו 
ידי מסדר המשנה, עוצבה  של ר׳ שמעון הפוטרת כפירת קנסות מקרבן שבועה נתקבלה על 
סיפא חדשה, המאפשרת שימור  בהוספת  כמותה בתוספתא(  )וכאמור,  הגרעינית  המחלוקת 

המשנה הישנה בתוך משנתנו, אבל בעיבוד המקרב אותה להלכה החדשה.
ו׳ בשבועות פרק ד׳, העוסקת  בחלק השני של המאמר בדקנו את הפרשנות על משנה 
בשבועת העדות, ומחייבת שבועה זו גם בעדי קנסות. בסוגיית התלמוד ביקשו לבחון את המשנה 
לפי שתי דעות בעדי קנסות. לאפשרות אחת שבאחת הדעות יהיו עדי קנס פטורים משבועת 
העדות, ובאו ודחקו לתרץ את כל פרטי המשנה בממון סמוי שאינו נזכר בה במפורש, ולא קנס 
אוקימתא  מספק  ה׳  פרק  בשבועות  ד׳  במשנה  רבי  של  עיבודו  אפוא:  אמור  כלשונה.  בלבד, 
כדי לתרץ את משנה ו׳ בשבועות פרק ד׳ אליבא דכולי עלמא. אולם ברור למדי שאין זה פשט 
המשנה. רוב הראשנים פירשו את המשנה על פי האוקימתות של התלמוד, כדרכם, וכך פירש 
גם הרמב״ם בפירוש המשניות, ומה עוד שהוא מעמיד את השיטה הזאת להלכה, ופוסק כמותה 
במשנה תורה ולכן נותן לה עדיפות בפירוש המשנה, שחובר בעיקר לשם הבהרת פסק ההלכה. 
אלא שפרשנות זו רחוקה מפשוטה של משנה, וכבר נרמז הפשט הפשוט ב״אי נמי״ של רש״י 
ובפירוש רבינו יהונתן. אף החוקרים הלכו בעקבות רוב המפרשים, ופירשו את המשנה בדוחק 
יוצא להדיא מלשון  כאוקימתות הסוגיא. על כן ראוי להעמיד גם את הפירוש הפשוט בהיותו 

המשנה.53

ויקרא״, ספר־היובל לפרופיסור שמואל קרויס למלאת לו שבעים שנה, ירושלים תרצ״ז, עמ׳ 25 הע׳ 6–7 )= מחקרים 
בספרות התלמוד ובשפות שמיות, ב, ירושלים תשמ״ח, עמ׳ 114(, ועוד.

על פרשנות המשנה כפשוטה, גם בניגוד לסוגיית התלמוד )לעיל, הע׳ 4; הרמב״ם(, ראה עוד: זכריה פרנקל, דרכי   53

המשנה, תל־אביב 1959, עמ׳ 343–344; חנוך אלבק, מבוא למשנה, ירושלים/תל־אביב תשי״ט, עמ׳ 244.




