מיגו לאפטורי משבועה
בשיעור הקוד עסקנו במעשה דרבא בר שרשו )לב:לג .(.רבא בר שרשו אמור היה
להישבע בפני היתומי כדי לגבות את חובו .הוא נעזר במיגו כדי להיפטר משבועה זו.
מכא נראה ,לכאורה ,שמיגו מועיל לפטור משבועה .אלא שדי זה איננו מוסכ ,והוא
נתו במחלוקת ראשוני.
הר"י מיגאש סבר שלא אומרי מיגו לפטור משבועה .דבריו נאמרו ביחס לסוגיה
במסכת שבועות )מה .(:הגמרא ש מניחה שמיגו מועיל לפטור משבועה .לאור הנחה
זו מתקשה הגמרא להבי את הדי של שבועת השומרי:
"‡‡Ï' :ÂÏ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ˘ ÍÂ˙Ó ?‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ – ‡ ÓÁ¯ ·ÈÈÁ„ ÔÈ¯ÓÂ˘‰ ˙ÚÂ·˘ ,ÔÎ Ì
)˘·.(:‰Ó ˙ÂÚÂ
"!'ÂÒ ‡ ' ÂÏ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ ,'ÌÏÂÚÓ ÌÈ¯·„ ÂÈ‰
מסקנת הגמרא היא ששבועת השומרי אכ לא קיימת במקרה רגיל של פיקדו  .היא
קיימת רק א הפיקדו היה בשטר .במקרה כזה לא עומדת לרשותו של הנפקד שו
טענה אלטרנטיבית :הוא איננו נאמ לומר שלא היו דברי מעול ,או שהחזיר את
הפיקדו  .לכ  ,אי לו מיגו שיפטור אותו מהשבועה ,והוא חייב להישבע.
הר"י מיגאש סבר שההלכה איננה כסוגיה זו .בהתבסס על סוגיה אחרת )בבא
בתרא ע (:הוא פוסק שאפילו א הפקיד בשטר ,הוא נאמ לומר שהחזיר את הפיקדו .
מכא חוזרת ומתעוררת השאלה :כיצד ייתכ חיוב בשבועת השומרי מ התורה? והרי
אפילו א הפקיד בשטר ,הוא נאמ במיגו שהיה יכול לטעו שהחזיר את הפיקדו ! כדי
לענות על כ מחדש הר"י מיגאש שמיגו אינו מועיל לפטור משבועה:
"„‡È¯ÂËÙ‡Ï Ï·‡ ,ÔÂÓÓÓ È¯ÂËÙ‡Ï – Â‚ÈÓ È ‰Ó ÈÎ„ ,Â‚ÈÓ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡„ ·‚ ÏÚ Û
)¯".(¯Ó˙È‡ ‰"„ :‰Ó ˙ÂÚÂ·˘ ˘‡‚ÈÓ È
"Â‚ÈÓ ‰ÈÏ È ‰Ó ‡ÏÂ ,Ú·˙˘Ó – ‰ÚÂ·˘Ó
ג הרמב" ,בעקבות הר"י מיגאש ,פוסק שמיגו איננו פוטר משבועה )הל' שכירות פ"ב
ה"ח; הל' מלוה ולוה פי"ג ה"ג(.
הרא"ש )שבועות פ"ז סי' ג( חלק על הר"י מיגאש ,וסבר שמיגו מועיל לפטור
משבועה .אמנ ,מיגו איננו פוטר משבועת השומרי ,א זאת בגלל סיבה צדדית .מיגו
שכזה הינו מיגו דהעזה .במקו שהמיגו איננו מיגו דהעזה – נית לומר מיגו אפילו
בשבועה.
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מחלוקת הראשוני הזו תלויה בפירושה של סוגיה נוספת .הגמרא במסכת בבא
מציעא מביאה את דברי רבה ,המסביר מדוע יש חיוב שבועה במודה במקצת:
"„‡ÂÈ Ù ÊÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ ?Ú·˘È ‰ ÚË‰ ˙ˆ˜Ó ‰„ÂÓ ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡ ‰Ó È ÙÓ :‰·¯ ¯Ó
·ÊÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡„ ÌÂ˘Ó – ‰È¯ÙÎ ‡Ï„ ‡‰Â ,‰È¯ÙÎ „ ÈÚ· ‰ÈÏÂÎ· È‡‰Â ,·ÂÁ ÏÚ· È Ù
)··‡ .(.‚ ‡ÚÈˆÓ
"ÂÈ Ù
רבה מסביר ,שחזקה על אד שלא יעיז את פניו לכפור בכל החוב בפני בעל החוב.
בראשוני קיימי שני פירושי לסוגיה .התוספות על אתר )ד"ה מפני מה( מבארי,
שרבה בא להתמודד ע בעיה של מיגו .לכאורה כל מודה במקצת אמור היה להיפטר
משבועה ,במיגו שהיה יכול לכפור בכל החוב .כנגד זה מחדש רבה שכפירה בכל החוב
דורשת העזה מיוחדת בפני בעל החוב .כיוו שכ ,המיגו הוא מיגו דהעזה ,ולדעת
התוספות מיגו דהעזה איננו מועיל.
א נפרש את הסוגיה כתוספות ,מוכח מ הסוגיה שמיגו מועיל לפטור משבועה,
שלא כשיטת הר"י מיגאש.
פירוש אחר לסוגיה נמצא בדברי רש"י )בבא קמא קז .ד"ה דאמר רבה( .לדעת רש"י,
ההווה אמינא של הסוגיה היא שאפילו מי שכופר בכל יתחייב בשבועה .דברי רבה
נועדו להסביר מדוע אי חיוב שבועה בכופר בכל ,אלא רק במודה במקצת .לש כ
מחדש רבה שיש חזקה שאד איננו כופר בכל בפני בעל חובו .לכ  ,כאשר מגיע לפנינו
אד הכופר בכל ,אנו יכולי לקבוע על סמ חזקה זו שהוא דובר אמת .הבירור
שמספקת לנו החזקה מספיק כדי לפוטרו משבועה.
לפי פירושו של רש"י ,אי כל ראיה מ הסוגיה שאומרי מיגו לפטור משבועה.

סברת הרא"ש
כפי שהזכרנו לעיל ,הרא"ש חלק על הר"י מיגאש וסבר שמיגו פוטר משבועה .הרא"ש
תמה על שיטת הר"י מיגאש ,והקשה עליה מסברה:
"ÂË‡ ,‰ÚÂ·˘ ÈÏ ‰Ó ÔÂÓÓ ÈÏ ‰Ó – ‡Â‰ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‚ÈÓ„ ÔÂÈÎ ,ÈÏ ÌÈ ·ÂÓ Ô È‡ ÂÈ¯·„Â
˘·"!‡ ÂÓÓ ·È‰È˜Â ÈÚÂ·˙˘È‡ ÈÚ· ‡Ï„ ÔÈ ÓÈÊ„ ,‡Â‰ ÔÂÓÓ Â‡Ï ‰ÚÂ
)¯‡"˘ ˘·.(‚ 'ÈÒ Ê"Ù ˙ÂÚÂ
בדבריו של הרא"ש נית להבחי בשני טיעוני שוני כנגד שיטת הר"י מיגאש:
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א .אי כל חילוק בי ממו לשבועה .לכ  ,כש שמיגו פוטר מממו – הוא יפטור ג
משבועה.
ב .ג א נסבור שחיוב שבועה איננו דומה לחיוב ממו  ,הרי כל חיוב שבועה כרו ג
בחיוב ממוני ,כיוו שא לא יישבע – עליו לשל .לפי טיעו זה ,מיגו יועיל לפטור
משבועה מחמת החיוב הממוני הכרו בה.
א נאמ את הטיעו השני של הרא"ש ,ייתכ שנצטר לחלק בי סוגי שוני של
שבועות .הגמרא במסכת שבועות קובעת שיש הבדל בי שבועות דאורייתא לשבועות
דרבנ :
"·„‡"‰ÈÒÎ Ï Ô È˙Á ‡Ï Ô ·¯„· ,‰ÈÒÎ Ï Ô È˙Á ‡˙ÈÈ¯Â

)˘·.(.‡Ó ˙ÂÚÂ

אד המחויב בשבועה דאורייתא ואיננו רוצה להישבע – נית לרדת לנכסיו ולגבות
מה את חובו .בשבועה דרבנ  ,לעומת זאת ,לא יורדי לנכסיו של המחויב להישבע.
א האד מסרב להישבע שבועה דרבנ – נית לנדותו כדי לכפות עליו לשל ,א אי
אפשר לפנות להוצאה לפועל .ייתכ א כ  ,ששבועה כזו איננה נחשבת לשבועה
הכרוכה בחיוב ממוני .ולפי טיעונו השני של הרא"ש – מיגו לא יוכל לפטור משבועה זו.
ראינו שהרא"ש העלה שני נימוקי מדוע מיגו פוטר משבועה .נית להציע נימוק
שלישי לשיטה זו.
הראשוני בתחילת מסכת בבא מציעא נחלקו הא עד אחד המסייע לטענתו של
הנתבע פוטר אותו משבועה )עיי למשל ר" א .בדפי הרי" ד"ה וניחזי( .את הדעה
הסוברת שעד המסייע פוטר משבועה נית להסביר בדרכי שונות .מספר ראשוני
הסבירו ,שכש שעד אחד יכול לחייב שבועה ,כ הוא יכול ג לפטור משבועה.
אפשרות אחרת היא לומר שאמנ הנתבע חייב בשבועה ,א העד מספק לנו בירור
הממלא את מקומה של השבועה ומבטל את הצור בה.
בדומה לכ נית להסביר ג את הפטור משבועה במיגו .ייתכ שהמיגו כלל איננו
עוקר את חיוב השבועה .החיוב עומד בעינו ,א המיגו מברר לנו שטענתו של הנתבע
נכונה ,ובירור זה מהווה תחלי לשבועה וממלא את מקומה.
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מדוע מיגו לא יפטור משבועה?
העלינו עד כה שלושה טיעוני התומכי בדעה שמיגו פוטר משבועה .הר"י מיגאש,
הסובר שלא אומרי מיגו לפטור משבועה ,יצטר להתמודד ע כל אחד מהטיעוני
האלה.
הרא"ש טע שאי הבדל בי שבועה לממו  ,ומיגו פוטר משניה בצורה שווה .כנגד
טיעו זה הר"י מיגאש יצטר לומר ,שיש חילוק עקרוני בי שבועה לממו  .טיעו נוס
שהעלינו הוא שהמיגו מספק בירור ,המהווה תחלי לבירור שבשבועה .הר"י מיגאש,
שחלק על טיעו זה ,סבר כנראה שבירורי אלה אינ שווי בערכ ,ולא נית להחלי
את השבועה במיגו.
כיצד יש להבי את החילוק בי ממו לשבועה בשיטת הר"י מיגאש? ה'לבוש' הציע
כיוו אחד להסבר הדבר:
"‡Â‰ ,ÂÈ˙Â ÚË· ÔÂÓÓÓ ÂÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ÔÚÂË Ì„‡˘Î ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ÌÂ˘Ó ,‡ÓÚË ÈÏ ‰‡¯ Â
·ÂÏ Â ÈÓ‡È˘ ÂÈ¯·„ ˜ÈÊÁ‰Ï È„Î ÌÏÂÚ·˘ ˙ÂÚÂ·˘ ˙Â¯ÓÂÁ ÏÎ ÂÈÏÚ Ï·˜Ó Â˙·˘ÁÓ
)'.(‡ ˜"Ò Â"ˆ¯ 'ÈÒ Ô˘Â˘ ¯ÈÚ '˘Â·Ï
"ÂÈ˙Â ÚË
ה'לבוש' מסביר ,שאי חילוק עקרוני בי ממו לשבועה .העובדה שאי מיגו בשבועה
נובעת מכ שלמעשה המיגו כא איננו תק .במקרה רגיל ,מיגו מבוסס על הערכה
שאד יבחר בטענה הטובה יותר כדי להיפטר מממו  .א כאשר מדובר בשבועה ,הוא
כלל איננו מעוניי להיפטר מהחיוב .אדרבה – הוא מעדי להישבע כדי לחזק את
טענתו .לכ  ,אי כא מיגו המסוגל לפטור אותו משבועה.
דברי ה'לבוש' קשי מסברה .ה'לבוש' סבר שלאד שקר אי בעיה להישבע לשקר,
ולכ העובדה שבחר בטענה המחייבת אותו בשבועה איננה משמעותית .א ההנחה
המקובלת היא שג אד שקר מעדי להימנע משבועת שקר ,שלא כדעת ה'לבוש' .ג
הסמ"ע דחה את הסברו של ה'לבוש' ,והציע נימוק משלו מדוע מיגו אינו פוטר
משבועה:
"‡ÎÈ‰ Ï·‡ ,ÂÈÏÚ· „ÈÓ ÔÂÓÓ‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰˘˜ ÈÎ ,Â‚ÈÓ ¯ÓÂÏ ÂÏÈ˜‰ ÔÂÓÓ ˙‡ˆÂ‰· ‡˜Â„ ÈÎ
˘ "Â‚ÈÓ‰ ÁÎÓ ‰ÚÂ·˘Ó Â¯ËÙÏ Ï"ÊÁ Âˆ¯ ‡Ï – ÔÂÓÓ ˙Â‡ˆÂ‰Ó ‰ÚÂ·˘· ¯ËÙ
).(‡ ˜"Ò Â"ˆ¯ 'ÈÒ Ó"ÂÁ Ú"ÓÒ
מדברי הסמ"ע נראה ,שחכמי ה שקבעו מתי יועיל די מיגו ומתי לא .ה קבעו
שמיגו יועיל להחזיק ממו ברשותו ,כדי שלא תהיה אפשרות להוציא בקלות ממו
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מבעליו .לעומת זאת ,פטור משבועה איננו מטרה מספיקה ,וחכמי לא רצו לקבוע
שמיגו יועיל לצור כ .הש" על אתר )ס"ק א( הקשה על שיטת הסמ"ע – הרי מיגו
הוא די דאורייתא ,ואיננו תלוי בקביעת של חכמי! מכא מצדד הש" בהסברו של
ה'לבוש'.
הסבר נוס מציע הט"ז:
"‰Ó ÏÎ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,˙Ó‡ Â˙ ÚË˘ Â‚Ó‰ ÁÎÓ ‰·ÂË ‡¯·Ò ˘È„ Û‡„ ,ÌÚË‰ „"ÚÏ Â
).(‡ ˜"Ò Â"ˆ¯ 'ÈÒ Ó"ÂÁ Ê"Ë
„‡"Ô È¯¯·Ó – È¯Â¯·Ï ¯˘Ù
לדעת הט"ז ,מעיקר הדי מיגו אמור לפטור משבועה .א על פי כ  ,השבועה עשויה
להעניק לנו בירור טוב יותר מאשר המידע שמספק המיגו .לכ  ,אנו מעדיפי להשביע
את הנתבע ולמצות בכ את דרכי הבירור העומדות לרשותנו ,על א שמעיקר הדי אי
צור בבירור זה.
הסברו של הט"ז א הוא איננו פשוט מסברה .אמנ ,הדרישה להוסי ולברר א
במקו שמעיקר הדי אי צור בכ מוכרת לנו מתחומי אחרי .כ למשל ,ההלכה
קובעת ש"רוב מצויי אצל שחיטה מומחי ה " )חולי יב .(.א נמצאה בהמה שחוטה
ולא ידוע מיהו השוחט – נית לסמו על הרוב שמדובר בשוחט מומחה ,ולהתיר את
הבהמה באכילה .אול הרי" כותב שאפשר לסמו על הרוב הזה רק א השוחט הל
ואינו נמצא בקרבת מקו .א השוחט נמצא לפנינו ויש דר לברר הא הוא מומחה
או לא – אי לסמו על הרוב )ש ג :בדפי הרי"(.
אלא שהראשוני ש הסכימו שיש לחלק בי סוגי שוני של רוב .חובת הבירור
קיימת רק כאשר מדובר ברוב קט  ,והמיעוט הוא מיעוט מצוי .כאשר המיעוט איננו
מצוי – נית לסמו על הרוב ,ואי צור לברר יותר ,א במקו שהדבר אפשרי.1
הגרי"ד סולובייצ'יק הסביר ,שכאשר יש מיעוט מצוי – היה כא ספק ,אלא שהרוב
הכריע אותו .במקרה כזה יש עניי לתור אחר בירור נוס ,שיכריע את הספק בצורה
טובה יותר .לעומת זאת ,כאשר המיעוט איננו מצוי – כלל לא הייתה לידת הספק .א
אי ספק – אי צור בבירורי נוספי.

1

עיי מלחמות ש )ד"ה ועוד( .כמו כ עיי רש"י חולי יב .ד"ה פסח ,המחלק בי טריפה ָ@ריאה ,שאותה
יש לבדוק "משו דשכיח" ,לבי שאר הטריפות שאי צור לבדוק.
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מהי רמת הבירור של מיגו? א נשווה את המיגו למצב של מיעוט מצוי ,נוכל
לקבל את דברי הט"ז שיש צור בבירור נוס מעבר למיגו .א א מיגו דומה למצב של
מיעוט שאינו מצוי – נוכל לסמו על המיגו בפני עצמו ,ולא יהיה צור בבירור נוס,
שלא כדברי הט"ז.
ג א נסבור שמיגו דומה למצב של מיעוט מצוי ,ויש מקו לדרוש בירור נוס –
עדיי דבריו של הט"ז אינ פשוטי .בתחומי איסור והיתר ,קל להבי את הדרישה
לשאו לבירור טוב יותר ,ולא לסמו על גורמי בירור בעלי עצמה פחותה .אול ,אצלנו
מדובר בדיני ממונות .הא מוצדק להיטפל אל אחד מבעלי הדי ולהעמיס עליו חיוב
שבועה שאיננו חייב בו מעיקר הדי  ,רק מחמת הרצו שלנו לברר את האמת בצורה
טובה יותר?
נית להציע כיוו שונה להסבר שיטת הר"י מיגאש שמיגו איננו פוטר משבועה .עד
כה הנחנו שמיגו פועל ככלי לבירור .אול ,כפי שראינו בשיעורי הקודמי ,2קיימות
דרכי שונות להבי את אופ פעולת די מיגו .הבנה אחת היא שאכ מיגו הוא כלי
לבירור ,המבוסס על סברת "מה לי לשקר" .ההבנה השנייה היא שמיגו מבוסס על
העיקרו של 'כוח הטענה' .מיגו מעניק עדיפות למעמדו של בעל המיגו על פני הצד
שכנגד.
ייתכ א כ  ,שההבדל בי שבועה לממו בדי מיגו נובע מהבדל במאז הכוחות
בי שני הצדדי בדיו  .כאשר מדובר בתביעת ממו  ,ישנה סימטריה בי שני הצדדי.
א נסמו על המיגו לטובת הנתבע – הוא יהיה פטור מלשל ,והתובע יפסיד .מאיד,
א לא נסמו על המיגו – התובע יקבל לידיו את הממו שתבע ,והנתבע יפסיד.
במקרה כזה ההכרעה היא בי שתי אפשרויות שקולות ,ואנו מכריעי לטובת בעל
המיגו.
המצב שונה כאשר מדובר בחיוב שבועה .כא לא קיימת סימטריה בי התובע
והנתבע .א נסמו על המיגו ונפטור את הנתבע משבועה – התובע יפסיד את תביעתו
כליל .מאיד ,א לא נסמו על המיגו ונחייב את הנתבע להישבע – אי אנו גורמי לו
להפסד גמור ,שהרי הוא עדיי יכול להישבע ולהיפטר .אי אנו זקוקי להכריע בי שני
המתדייני ,אלא רק להחליט עד כמה לזכות את הנתבע – לחלוטי  ,או רק לחצאי .
במקרה כזה איננו נעזרי במיגו ,אלא אנו בוחרי בדר הביניי של חיוב שבועה.

2
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מיגו דהעזה בשבועה
הראשוני נחלקו בשאלה הא אומרי מיגו דהעזה או לא .3רבנו יונה )בבא בתרא
קכח :ד"ה וא תאמר( מתייחס ג הוא לסוגיה זו ,ומציע לחלק בי ממו לשבועה.
לדעתו ,מיגו דהעזה מועיל לפטור מחיוב ממוני ,א הוא איננו מועיל לפטור משבועה.
רבנו יונה מנמק את שיטתו על פי שיקולי פסיכולוגיי:
""ÊÈÚÈ ‡ÏÂ Ú·˘È˘ ÂÏ ÁÂ Â ,‰ÚÂ·˘Ó ¯ËÙ‰Ï È„Î ‡Ï‡ ÊÈÚÈ ‡Ï ‰˜ÊÁ
).(¯Ó‡˙ Ì‡Â ‰"„ :ÁÎ˜ ‰ ÂÈ Â ·¯„ ˙ÂÈÏÚ
מיגו דהעזה מבוסס על הערכה פסיכולוגית ,הקובעת שאד מוכ להעז פניו בפני בעל
חובו כדי להיפטר מחיוב ממו  .הערכה זו קיימת רק כאשר מרח מעליו איו של
הפסד ממוני .כאשר כל מטרתו היא להיפטר מחיוב שבועה ,יש גבול לאמצעי שהוא
מוכ לנקוט כדי להשיג מטרה זו .א הטענה האלטרנטיבית כרוכה בהעזת פני ,הוא
יעדי לקבל על עצמו את חיוב השבועה ,ובלבד שלא יצטר להעיז פניו .ההערכה
הפסיכולוגית העומדת בבסיס המיגו איננה תקפה ,ולכ אי אומרי מיגו לפטור
משבועה.
נית לקבל את שיטת רבנו יונה שאומרי מיגו דהעזה רק בממו ולא בשבועה ,א
להסביר אותה באופ אחר .הזכרנו לעיל שקיימות שתי הבנות בדי מיגו :מיגו ככלי
לבירור ,המבוסס על העיקרו "מה לי לשקר" ,ומיגו המבוסס על 'כוח הטענה' .במיגו
דהעזה ,הבירור איננו קיי .ייתכ שהוא בחר בטענה הגרועה רק כדי להימנע מהצור
להעיז פני ,ואי אפשר להוכיח מכא שהוא דובר אמת .לעומת זאת ,מסתבר לומר
שכוח הטענה קיי אפילו במיגו דהעזה .שהרי הטענה האלטרנטיבית עומדת לרשותו,
א א היא כרוכה בהעזה ,והיא מעניקה כוח לכל טענה אחרת שיטע .4
הצענו לעיל להבי בדעת הרא"ש ,שמיגו פוטר משבועה כיוו שהבירור שבמיגו
מהווה תחלי לבירור שבשבועה .את שיטת הר"י מיגאש ,הסובר שמיגו אינו פוטר
משבועה ,ביארנו על רקע ההבנה שמיגו מבוסס על כוח הטענה .כוח הטענה איננו

3
4
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מכריע את הדי כאשר עומד על הפרק חיוב שבועה ,כיוו שאי זו הכרעה בי שני
צדדי שקולי.
א נקבל הנחות אלה ,נוכל להבי את הדי במיגו דהעזה .מיגו רגיל מכיל בתוכו
בירור עובדתי .מיגו כזה יוכל לפטור ג משבועה ,כיוו שהבירור שבו מהווה תחלי
לשבועה .א במיגו דהעזה אי בירור ,והוא מבוסס על כוח הטענה בלבד .כוח הטענה
מספיק כדי לפטור מממו  ,א אי הוא מכריע את הכ כאשר מדובר בחיוב שבועה ,כפי
שביארנו .לכ  ,מיגו דהעזה יועיל רק בממו ולא בשבועה.

אופי חיוב שבועה
בדברינו עד כה מיקדנו את הדיו בהבנות השונות לדי מיגו .ייתכ ששורש המחלוקת
בי הר"י מיגאש והרא"ש איננו בדיני מיגו ,אלא דווקא בהבנות השונות לאופי חיוב
השבועה.
אחרוני רבי חקרו בעניי אופי החיוב בשבועה .5בעניי זה קיימות שתי הבנות.
הבנה אחת היא שחיוב שבועה דומה באופיו לחיוב ממוני .בשני המקרי מדובר בחוב
של אחד מבעלי הדיני כלפי זולתו ,אלא שבמקו לתת לו ממו הוא מחויב לספק לו
שבועה.
לפי ההבנה השנייה ,שבועה היא חובת בירור המוטלת על הנתבע .השבועה איננה
חוב המוטל עליו כלפי בעל הדי השני; זוהי חובה שלו כלפי בית הדי  ,להוסי מידע
ולספק בירור טוב יותר בנוגע לדי .
ייתכ ששתי הבנות אלה ה העומדות בבסיס מחלוקת הראשוני .לדעת כול,
מיגו הוא כלי המועיל לפטור רק מחיוב ממוני ,ולא מחובת בירור .השאלה היא להיכ
יש לסווג את חיוב השבועה .הרא"ש סבר ששבועה ג היא דומה לחיוב ממוני ,ולכ
מיגו מועיל לפטור ג ממנה .הר"י מיגאש סבר ששבועה היא כלי לבירור ואי בה חוב
ממוני .חובת בירור זו קיימת ג במקו שיש מיגו.
הבנה זו יכולה להוביל אותנו לחילוק בי שבועות שונות .ייתכ שחלק מהשבועות
דומות באופיי לחוב ממוני ,ובשבועות אלה יהיה פטור במיגו .לעומת  ,קיימות
שבועות אחרות שה ביסוד כלי לבירור ,ובשבועות אלה מיגו לא יפטור .חילוק כזה
נמצא בדברי ה'נתיבות':

5
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"„Â·ÈÈÁÓ ÂÊ ‰ÚÂ·˘‰ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ‡˜Â„ Â ÈÈ‰ ,Ô È¯Ó‡ ‡Ï ‰ÚÂ·˘Ó È¯ÂËÙ‡Ï Â‚Ó„ ‡‰
...ÂÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ‡ÓÏÚ· ‰ÚÂ·˘ ˜¯ ,Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ Â È‡˘Î ÔÂÓÓ
‡·"‰ÚÂ·˘Ó Û‡ ¯ÂËÙ ...Ú·˘ÈÏ ÏÂÎÈ Â È‡˘Î ÔÂÓÓ Â·ÈÈÁÓ ‰ÚÂ·˘‰˘ ÌÂ˜Ó· Ï
) ˙.(ÁÎ ˜"Ò ·"Ù 'ÈÒ ÛÂÒ ,Â‚ÈÓ È È„ ,˙Â·È
ה'נתיבות' מציע קריטריו להבחי בי סוגי השבועות השוני .ישנ שבועות בה מי
שאינו יכול להישבע – חייב לשל .שבועות אלה נחשבות כחיוב ממוני ,ומיגו מועיל
לפטור מה  .בשבועות אחרות אי חיוב ממוני ,אפילו א הוא אינו יכול להישבע.
שבועות מסוג זה נועדו לבירור ,ובה מיגו לא יפטור.6
אילו שבועות שייכות לכל אחד מהסוגי הנ"ל? ביחס לשבועת עד אחד ,מסתבר
לומר שהשבועה היא ביסודה חיוב ממוני .מוטל על האד חוב ממוני ,והשבועה מהווה
תחלי לחוב זה .לכ  ,כאשר הוא אינו יכול להישבע – החוב הממוני נותר בעינו ,ועליו
לשל .לעומת זאת ,שבועת השומרי כנראה איננה נחשבת כחוב ממוני .שבועה זו
נועדה לתת בירור נוס ,כדי להפיס את דעתו של בעל הבית .כ כותב ה'אור שמח':
""˙È·‰ ÏÚ· ˙Ú„ ÒÈÙ‰Ï È„ÎÂ ˜ÙÒ‰ ÏÚ ‰¯˜ÈÚ ÔÈ¯ÓÂ˘ ˙ÚÂ·˘„ ,¯·˙ÒÓ ÔÎÂ
)‡.(Á"‰ ·"Ù ˙Â¯ÈÎ˘ 'Ï‰ ÁÓ˘ ¯Â
מסתבר שלפי הבנת ה'אור שמח' ,מי שאינו יכול להישבע שבועת השומרי – איננו
מחויב לשל .חיוב השבועה אינו מהווה תחלי לחיוב ממוני; זוהי חובת שבועה
העומדת בפני עצמה.
נית למצוא מקור נוס לשבועה מסוג זה .ציטטנו לעיל את דבריו של רבה בגמרא
במסכת בבא מציעא )ג ,(.המחדש ש"חזקה אי אד מעיז פניו בפני בעל חובו" .כפי
שראינו לעיל ,הראשוני נחלקו בפירוש דבריו של רבה .רש"י מפרש ,שמעיקר הדי
אפילו הכופר בכל אמור היה להישבע .החזקה שאי אד מעיז פניו בפני בעל חובו
מספקת בירור ,הפוטר אותו משבועה.
לפי רש"י ,מעיקר הדי יש בכוחו של התובע לחייב שבועה בטענה בלבד ,מבלי
להביא כל ראיה .עצ הטענה מספיקה כדי ליצור את חיוב השבועה ,א כאשר הנתבע
כופר בכל .מה יהיה הדי בשבועה זו במקרה שהנתבע אינו יכול להישבע? מסברה

6
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נראה פשוט שלא נחייב אותו לשל .זהו מקרה נוס של שבועה אשר איננה מהווה
תחלי לחיוב ממוני ,אלא יש בה חובת בירור עצמאית.
לדעת ה'נתיבות' ,כאשר מדובר בשבועות המהוות תחלי לחיוב ממוני ,המיגו
פוטר לגמרי מחיוב השבועה .נית להציע הבנה שונה במקצת .בכל השבועות קיימת
חובה עצמאית ,אשר איננה תלויה בחיוב ממוני .אלא שבשבועות מסוימות ,כגו
בשבועת עד אחד ,עומד החיוב הממוני ברקע לשבועה .החיוב הממוני מתעורר כאשר
הנתבע איננו יכול להישבע ,ואז הוא חייב לשל.
מיגו מועיל לפטור מהחיוב הממוני העומד ברקע של השבועה .אול ,חובת
השבועה עדיי מוטלת על הנתבע .לכ  ,ג כאשר עומד לרשותו של הנתבע מיגו – הוא
יהיה חייב להישבע .א א הוא לא יוכל להישבע – כא יועיל לו המיגו ,והוא יהיה
פטור מלשל.

מיגו בנשבע ונוטל
בסופו של השיעור הקוד בעניי המעשה דרבא בר שרשו ,הבאנו מדבריו של רבנו
יונה )בבא בתרא לג .ד"ה כי אמינא( .7רבנו יונה ש טע  ,שמיגו איננו פוטר משבועה
כאשר מדובר בשבועת 'נשבע ונוטל' .לדעתו ,מיגו פוטר משבועה רק כאשר השבועה
נועדה להחזיק את הממו שברשותו ,ולא להוציא ממו מאחרי.
את שיטת רבנו יונה נית להבי בשתי דרכי .הבנה אחת היא ששיטה זו נובעת
מעיקרו כללי ,שאינו קשור לשבועה דווקא .רבנו יונה סובר שאי אומרי מיגו
להוציא .לדעת רבנו יונה מיגו לעול איננו מועיל להוציא ממו  ,לכ הוא ג איננו
מועיל להוציא ממו בשבועה.
לחלופי  ,ייתכ שהדי כא הוא די נקודתי בשבועה .אפילו א נסבור שמיגו
מועיל להוציא ממו  ,הוא לא יפטור משבועת 'נשבע ונוטל' .בשבועה שמטרתה להחזיק
ממו ברשותו ,המיגו מספק בירור המהווה תחלי לבירור שבשבועה .א בשבועה
שמטרתה להוציא ממו  ,התקנה היא שלא נית להוציא ממו זה אלא בשבועה .ג
הבירור שמספק המיגו איננו יכול להחלי את השבועה במקרה זה.
השבועות בה האד נשבע ונוטל מתפצלות לשני סוגי :ישנ מקרי בה
מעיקר הדי האד אינו זכאי לקבל לידיו את הממו  .חכמי תיקנו לטובתו שהוא יוכל
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לגבות ,א רק על ידי שבועה .דוגמה לשבועה כזו היא שבועת השכיר )עיי שבועות
מד .(:סוג אחר של שבועה קיי במקרי בה מעיקר הדי האד זכאי לגבות א ללא
שבועה .חכמי הגבילו את אפשרויות הגבייה שלו ,ודרשו ממנו להישבע לפני שייטול.
דוגמה לשבועה מסוג זה היא שבועת הנפרע מ היתומי )עיי כתובות פז.(.
הלכה למעשה המצב בשני סוגי השבועות הוא זהה :התובע נדרש להישבע ,ורק
אחר כ הוא זכאי לגבות את ממונו .אול ,ייתכ שג להלכה בא לידי ביטוי ההבדל
בי השבועות השונות .בעל המאור סבר שקיי הבדל כזה במקרה של החשוד על
השבועה .אד החשוד על השבועה איננו יכול להישבע ,ובעל המאור מבאר מה יהיה
דינו בכל אחד מסוגי השבועות:
",ÔÈÏËÂ Â ÔÈÚ·˘ ‰ ÔÓ ‡Â‰˘ „Â˘Á ÏÎ
‡‰ÚÂ·˘ Â‰ÈÈÏÚ ÂÓ¯ Ô ·¯Â ,‰ÚÂ·˘ ‡Ï· ÏÂËÈÏ ‰¯Â˙‰ ÔÓ Ô È„ ‰È‰˘ Ô˙Â‡Ó ‡Â‰ Ì
...‰ÚÂ·˘ ‡Ï· ÏËÂ ...Ì‰ÈÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï
‡·ÂÏÈ˜‰ ÌÈÓÎÁÂ ,ÌÂÏÎ ÏÂËÈÏ ‰¯Â˙‰ ÔÓ Ô È„ ‰È‰ ‡Ï˘ Ô˙Â‡Ó ‡Â‰ „Â˘Á‰ ‰Ê Ì‡ Ï
"˘Ù ÈÁÙ· ÂÏ ÍÏÂ‰Â ,ÌÂÏÎ ÏËÂ ‡ÏÂ Ú·˘ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ...‰ÚÂ·˘· ÏÂËÈÏ ÂÈÏÚ
)·.(ÍÏ ¯ÒÂÓ È È¯‰Â ‰"„ Û"È¯‰ ÈÙ„· .‚Ï ˙ÂÚÂ·˘ ¯Â‡Ó‰ ÏÚ
כאשר התובע חשוד על השבועה ואינו יכול להישבע ,אנו מעמידי את דינו על עיקר
הדי מ התורה .א מעיקר הדי הוא זכאי ליטול מבלי להישבע – אנו פוטרי אותו
מהחיוב דרבנ  ,והוא נוטל ללא שבועה .א מעיקר הדי הוא איננו נוטל – ג כעת,
כאשר הוא חשוד על השבועה ,לא נאפשר לו ליטול .הדר היחידה לגבות את ממונו
היא באמצעות שבועה ,ואפשרות זו אינה עומדת לרשותו.
ייתכ שג בדיני מיגו יהיה חילוק בי שני סוגי השבועות .במקרי בה עיקר הדי
הוא שאינו גובה כלל – ג באמצעות מיגו לא נאפשר לו לגבות .תקנת חכמי הייתה
שנית לגבות על ידי שבועה דווקא ,ומיגו איננו יכול להוות תחלי לשבועה.
לעומת זאת ,במקרי בה מעיקר הדי הוא נוטל ללא שבועה ,יש מקו להעלות
אפשרויות שונות בנוגע למיגו .הדי כא יהיה תלוי בשאלה מדוע מיגו איננו מועיל
בנשבע ונוטל .א די זה הוא חלק מעיקרו כללי הקובע שאי אומרי מיגו להוציא –
עיקרו זה תק ג כא  ,והוא לא יוכל להוציא על ידי מיגו .א א מדובר בדי נקודתי
הקובע שמיגו אינו יכול להוות תחלי לשבועה ,ייתכ שבמקרה שלנו מיגו יועיל .כיוו
שמעיקר הדי הוא גובה ללא צור בשבועה ,המיגו איננו נדרש להוות תחלי לשבועה.
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מטרתו של המיגו כא היא רק להסיר מעליו את מכשול השבועה שהערימו עליו
חכמי ,ולהעמידו על הדי המקורי מ התורה .ייתכ בהחלט שהמיגו יצליח למלא
משימה זו ,א א אי בו בירור היכול להוות תחלי לשבועה.

