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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

מסכת שבועות פרק ה' – " ְשׁ ַ
בוּעת ַה ִפּ ָקּדוֹן"
 .1לו ,ב – לז ,ב
ִמ ְׁשנָה
ׁ ְשבו ַּעת ַה ִּפ ָ ּקדוֹ ן:
נוֹ ֶהגֶ תּ ַ :ב ֲאנָ ׁ ִשים ,ו ְּבנָ ׁ ִשים,
ִ ּב ְרחוֹ ִקים ו ִּב ְקרוֹ ִבים,
ִ ּב ְכ ׁ ֵש ִרים ו ִּב ְפסו ִּלים,
ושלּ ֹא ִ ּב ְפנֵ י ֵבית דִּ ין ִ -מ ּ ִפי ַע ְצמוֹ ,
ִ ּב ְפנֵ י ֵבית דִּ יןֶ ׁ ,
ומ ִּפי ֲא ֵח ִרים ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְכ ְּפ ֶרנּ ּו ְ ּב ֵבית דִּ ין,
ִ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵ ּבין ִמ ִּפי ַע ְצמוֹ ּ ֵ ,בין ִמ ּ ִפי ֲא ֵח ִרים,
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּכ ַפר בּ וֹ – ַח ָ ּייב.
וְ ַח ָ ּייב ַעל זְ דוֹ ן ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה,
וְ ַעל ׁ ִשגְ גָ ָת ּה ִעם זְ דוֹ ן ַה ּ ִפ ָּקדוֹ ן,
וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעל ׁ ִשגְ ָג ָת ּה ְ ּג ֵר ָיד ָתא,
ו ַּמה ַח ָ ּייב ַעל זְ דוֹ נָ ּה?
ָא ׁ ָשם ְ ּב ֶכ ֶסף ׁ ְש ָק ִלים.
יצד?
ׁ ְשבו ַּעת ַה ִּפ ָ ּקדוֹ ן ּ ֵ -כ ַ
ָ
ָ
ּ
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ְלך ְ ּביָ ִדי";
"תן ִלי ּ ִפ ְקדּ וֹ נִ י ׁ ֶש ֵי ׁש ִלי ְ ּביָ ְדך" ְ ׁ -
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
"א ֵמן" ֲ -ה ֵרי זֶ ה ַח ָ ּייב.
יע ָך ֲאנִ י"  -וְ ָא ַמרָ :
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי" ַ " -מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ֵ :
יע ָע ָליו ָח ֵמ ׁש ּ ְפ ָע ִמים,
ִה ׁ ְש ִ ּב ַ
ֵ ּבין ִ ּב ְפנֵ י ֵבית דִּ ין ו ֵּבין ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְפנֵ י ֵבית דִּ ין ,וְ ָכ ַפר – ַח ָ ּייב,
ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַמה ַּט ַעם?
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר ו ְּלהוֹ דוֹ ת.
ָהי ּו ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ּתוֹ ְב ִעים אוֹ תוֹ ,
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ָל ֶכם ְ ּביָ ִדי" –
"תן ָלנ ּו ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָלנ ּו ְ ּביָ ְד ָך" ְ ׁ -
ָא ְמר ּו לוֹ ֵּ :
ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת.
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ,וְ לֹא ְל ָך ,וְ לֹא ְל ָך" – ַח ָ ּייב,
ְׁ

רש"י
מתני'
באנשים
הפקדון.
שבועת
ובנשים כו' .איידי דתנא
בשבועת העדות באנשים ולא
בנשים כו' תננהו נמי לכולהו:
בקרובים .שבעל הפקדון קרוב
לזה שהפקדון אצלו:
בפני ב''ד ושלא בפני ב''ד .אם
מפיו נשבע שהוציא שבועה מפיו
או שענה אמן אחר שבועה
ואח''כ הודה חייב קרבן דכתיב
)ויקרא ה( וכחש בעמיתו כל
דהו:
ומפי אחרים .שלא ענה אמן
כגון משביעני עליך שתחזיר לי
פקדוני ואמר אין לך בידי אינו
חייב עד שיכפור בב''ד .משום
דמושבע מפי אחרים בפקדון לא
כתיב ומשבועת העדות גמרינן
ליה וסבירא ליה לר''מ דון מינה
ומינה והתם בב''ד כדפרישנא
בפירקין לעיל )דף לא:(.
וחכ''א כו' .דסבירי להו דון
מינה ואוקי באתרה כדפרישנן
בפירקין דלעיל )שם(:
וחייב על זדון שבועה .דלא
כתיב בהו ונעלם זדון השבועה
שזכור על הפקדון ויודע
שמתחייב על כפירתו קרבן:
ועל שגגתה עם זדון הפקדון.
ששגג בקרבן והזיד בפקדון
דיודע דהזיד בפקדון וכפר אבל
אינו יודע אם חייב עליו קרבן
וכו':
ואינו חייב על שגגתה גרידתא.
אם סבור לישבע באמת משום
דאנוס הוא:
בכסף שקלים .הקנוי בשני
סלעים דהכי כתיב )ויקרא ה(
גבי איל האשם בערכך כסף
שקלים:
מפני שיכול לחזור ולהודות.
אחר כפירה נמצא שבכל שבועה
הוא כופרו ממון:
שבועה באחרונה .אין לך בידי
לא לך ולא לך בשבועה דהשתא
קיימא שבועה אכולהו:

ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
אמר ׁ ְשבו ָּעה ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה.
ַעד ׁ ֶש ּיֹ ַ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
אמר ׁ ְשבו ָּעה ְלכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד.
ַעד ׁ ֶש ּיֹ ַ
"תן ִליִ ּ :פ ָּקדוֹ ן,
ֵּ
שו ֶּמת יָ ד,
ו ְּת ׂ
ָ ּגזֵ ל,
ָ
ָ
ּ
ּ
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ְלך ְ ּביָ ִדי" ֵ -אינוֹ ַח ָייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת.
וַ ֲאבֵ ָידה ׁ ֶש ֵי ׁש ִלי ְ ּביָ ְדך" ְ ׁ -
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ְל ָך ְ ּביָ ִדיִ ּ :פ ָ ּקדוֹ ן,
ְׁ
שו ֶּמת יָ ד,
ו ְּת ׂ
וְ גָ זֵ ל,
וַ ֲא ֵב ָידה" – ַח ָ ּייב,
ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
שעוֹ ִרין וְ כ ּו ְס ִמין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִלי ְ ּביָ ְד ָך" –
"תן ִלי ִח ִּטין ּו ְ ׂ
ֵּ
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ִפּ ָקּדוֹן"
מסכת שבועות פרק ה' – ְ

"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ְל ָך ְ ּביָ ִדי" ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת,
ְׁ
שעוֹ ִרין וְ כו ְּס ִמין" –
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ִח ִּטין ּו ְ ׂ
ְׁ
ַח ָ ּייב,
ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ּ
שעוֹ ָרה וְ כו ֶּס ֶמת" – ַח ָייב,
"ח ָּטה ּו ְ ׂ
ֲא ִפילּ ּו ָא ַמרִ :
ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ית ֶאת ִ ּב ִּתי",
ית ָ
"אנַ ְס ָּת ו ִּפ ִּ
ָ
ָ
ּ
"א ֵמן" ַ -ח ָ ּייב.
יעך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
יתי" ַ -
ית ִ
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא ָאנַ ְס ִּתי וְ לֹא ִפ ִּ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּפוֹ ֵטר,
ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ְקנָ ס ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ,
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ְקנָ ס ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵ ּלם בּ ֹ ׁ ֶשת ו ְּפגָ ם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ .
ָּ
"גנַ ְב ָּת ֶאת ׁשוֹ ִרי",
ָ
ּ
ּ
"א ֵמן" – ַח ָייב.
יעך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
וְ ה ּוא אוֹ ֵמר" :לֹא ָגנַ ְב ִּתי" ַ -
ָּ
"א ֵמן" – ָּפטוּר.
יע ָך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
"גנַ ְב ִּתיֲ ,א ָבל לֹא ָט ַב ְח ִּתי וְ לֹא ָמכַ ְר ִּתי" ַ -
"ה ִמית ׁשוֹ ְר ָך ֶאת ׁשוֹ ִרי",
ֵ
ָ
"א ֵמן" ַ -ח ָ ּייב.
יעך ֲאנִ י" וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא ֵה ִמית" ַ -
" ֵה ִמית ׁשוֹ ְר ָך ֶאת ַע ְבדִּ י",
"א ֵמן" – ּ ָפטוּר.
יע ָך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא ֵה ִמית" ַ -
ית ִ ּבי ַחבּ ו ָּרה",
"ח ַב ְל ָּת ִ ּבי וְ ָע ִ ׂ
ש ָ
ָא ַמר לוֹ ָ :
ָ
ָ
ּ
"א ֵמן" ַ -ח ָייב.
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא ָח ַב ְל ִּתי וְ לֹא ָע ִ ׂ
יעך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
יתי ְ ּבך ַחבּ ו ָּרה" ַ -
ש ִ
ית ֶאת ֵעינִ י",
ימ ָ
"ה ּ ַפ ְל ָּת ֶאת ׁ ִשי ִ ּני ,וְ ִס ִּ
ָא ַמר לוֹ ַע ְבדּ וֹ ִ :
ָ
ּ
ּ
"א ֵמן" – ָפטוּר.
יעך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
יתי" ַ -
ימ ִ
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא ִה ַפ ְל ִּתי וְ לֹא ִס ִּ
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ַה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ִּפי ַע ְצמוֹ ַ -ח ָ ּייב,
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ָ ּ -פטוּר.

ְ ּג ָמ ָרא
ַרב ַא ָחא ַ ּבר הוּנָ א וְ ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה וְ ַרב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ְיהו ָּדה,
ָּתנ ּו ׁ ְשבוּעוֹ ת ֵ ּבי ַר ָ ּבה,
לז,א ּ ְפגַ ע ְ ּבה ּו ַרב ָּכ ֲהנָ אָ ,א ַמר ^לְ הוֵּ :הזִ יד ִ ּב ׁ ְשב ּו ַעת ַה ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן וְ ִה ְתר ּו בּ וֹ – ַמה ּו?
ֵּכיוָ ן דְּ ִחידּ ו ּׁש הוּא ,דִּ בְ כָ ל ַה ּתוֹ ָרה לֹא ַא ׁ ְש ְּכ ַחן ֵמזִ יד דְּ ַמ ְי ֵיתי ָק ְר ָ ּבן ,וְ ָהכָ א ַמיְ ֵיתי ָק ְר ָ ּבן,
לָ א ׁ ְש ָנא ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ,וְ לָ א ׁ ְש ָנא לָ א ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לָ א ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה,
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיהִ :מילְ ָקא – לָ ֵקי,
ָק ְר ָ ּבן  -לֹא ַמ ְי ֵיתי.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ָהא וְ ָהא ָעבְ ִדינָא?
ָא ְמר ּו לֵ ּיה:
ָּתנֵינָא:
ימ ָ ּנה ׁ ְשבו ַּעת ַה ּ ִפ ָּקדוֹ ן,
" ֲחמו ָּרה ֵה ֶ
ׁ ֶש ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נָ ּה – ַמכּ וֹ ת,
וְ ַעל ׁ ִש ְגגָ ָת ּה ָ -א ׁ ָשם ְ ּב ֶכ ֶסף ׁ ְש ָק ִלים".
ִמדְּ ָק ָא ַמרַ " :224על זְ דוֹ נָ ּה ַמכּ וֹ ת" ִמ ְּכלָ ל דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה,
 224גירסת הדפוס :לֵ ּיה בכתבי יד לא מופיע מילה זו וגם רש"י לא גורס.

רש"י
אפילו אמר חטה ושעורה
וכוסמת .בגמרא מפרש לה:
שאינו משלם קנס על פי עצמו.
וכיון דאי אודי לא מיחייב
לשלומי כי כפר נמי לאו ממונא
קא כפר ליה:
אבל משלם בושת ופגם וכו'.
הילכך ממונא כפריה ובגמרא
מפרש פלוגתייהו:
המית שורך את עבדי קנסא
הוא דמשלם שלשים סלעים
אפילו .אינו  .שוה אלא דינר:
אמר לו עבדו הפלת את שיני.
קנסא הוא שיוציא את עבדו
לחרות בשביל אבר והרי הוא
כבהמתו:
גמ'
הזיד בשבועת הפקדון והתרו בו
מהו .חייב קרבן או מלקות או
שניהן וגבי שבועת העדות אע''ג
דחייב נמי מזיד כשוגג ליכא
למיבעי הך בעיא משום דאין
התראת ודאי בשבועת העדות
דמי יודע שהם יודעים לו עדות
ויכול להתרות בו:
לא אשכחן מזיד דמייתי קרבן.
לאו דוקא כל התורה קאמר
שהרי ד' מביאין על הזדון
כשגגה הבא על השפחה ונזיר
שנטמא ושבועת העדות ושבועת
הפקדון :ה''ג אמרו ליה תנינא
חמורה הימנה שבועת הפקדון
שחייבין על זדונה מכות ועל
שגגתה אשם בכסף שקלים
מדקאמר על זדונה מכות מכלל
דאתרו ביה וקאמר מכות אין
קרבן לא ומאי חומרא דניחא
ליה לאיניש דמייתי קרבן ולא
לילקי אמר להו רבא בר איתי
מאן תנא שבועת הפקדון לא
ניתן זדונה לכפרה רבי שמעון
היא אמר להו רב כהנא בר מינה
דההיא דאנא תנינא והכי תנינא
לה אחד זדונה ואחד שגגתה
אשם בכסף שקלים ומאי
חומרא דאילו התם חטאת בת
דנקא והכא אשם בכסף שקלים
וליגמר מינה התם בדלא אתרו
ביה .והכי פירושה חמורה ממנה
שבועת הפקדון משבועת העדות
שחייבין על זדונה מכות מה
שאין כן בעדות שאין בה
התראת ודאי ועל שגגתה עם
זדון הפקדון אשם בכסף
שקלים ובעדות קרבן עולה
ויורד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ָק ָא ַמרַ " :מכּ וֹ ת" ִ -אין,
ָק ְר ָ ּבן  -לֹא.
ו ַּמאי חו ְּמ ָרא?
ִיחא לֵ ּיה לְ ִאי ִנ ׁיש דְּ ַמ ְי ֵיתי ָק ְר ָ ּבן וְ לֹא לִ ילְ ֵקי.
דְּ נ ָ
ֲא ַמר לְ ה ּו ָרבָ א ַ ּבר ִא ַיתי:
ִיתן לְ כַ ּ ָפ ָרה"?
ַמאן ָּת ָנא" :זְ דוֹ ן ׁ ְשבו ַּעת ַה ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן לֹא נ ָּ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
ֲאבָ ל לְ ַר ָ ּבנַן ָק ְר ָ ּבן נ ִַמי ַמיְ ֵיתי!
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ָּכהֲ נָ א:
ַ ּבר ִמי ָ ּנ ּה דְּ ַה ִהיא,
דַּ ֲא ָנא ָּתנֵינָ א לָ ּה ,וְ ָהכִ י ָּתנֵי ָנא לָ ּה:
" ֶא ָחד זְ דוֹ נָ ּה וְ ֶא ָחד ׁ ִשגְ ָג ָת ּה ָ -א ׁ ָשם ְ ּב ֶכ ֶסף ׁ ְש ָק ִלים",
ו ַּמאי חו ְּמ ָרא?
דְּ ִאילּ ּו ָה ָתם ַ -ח ּ ָטאת ַ ּבת דַּ נ ְָקא,
וְ ָהכָ א ָ -א ׁ ָשם ְ ּבכֶ ֶסף ׁ ְש ָקלִ ים.
וְ לִ יגְ ַמר ִמי ָ ּנ ּה!
דִּ לְ ָמא דְּ לָ א ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה.
ישנָ א ַא ֲח ִרינָ א:
לִ ׁ ּ ָ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֵאין ַח ָ ּייבִ ין ַעל ׁ ִש ְגגָ ָת ּה.
ַמה ֵהן ַח ָ ּי ִיבין ַעל זְ דוֹ נָ ּה?
ָא ׁ ָשם ְ ּב ֶכ ֶסף ׁ ְש ָק ִלים",
ַמאי לָ או ִ ּב ְד ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה.
ָהכָ א נ ִַמי דְּ לָ א ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה!
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"לֹא!
אמר ִ ּב ׁ ְשבו ַּעת ַה ּ ִפ ָּקדוֹ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֶקה?".
ִאם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּבנָ זִ יר ָט ֵמא ׁ ֶש ֵ ּכן לוֹ ֶקהּ ,תֹ ַ
ִמדְּ ָק ָא ַמר "לוֹ ֶקה" ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה,
אמר ִ ּב ׁ ְשבו ַּעת ַה ִּפ ָ ּקדוֹ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֶקה"ֲ ,אבָ ל ָק ְר ָ ּבן ַמיְ ֵיתי.
וְ ָק ָא ַמרּ " :תֹ ַ
"אינוֹ לוֹ ֶקה"?
ַמאי ֵ
דְּ ֵאינוֹ נִפְ ָטר ְ ּב ַמלְ קוֹ ת.
ִמ ְּכלָ ל דְּ נָזִ יר ָט ֵמא ִנ ְפ ָטר ְ ּב ַמלְ קוֹ ת?! ָהא ָק ְר ָ ּבן ְּכ ִתיב ֵ ּב ּיה!
ָה ָתם דְּ ַמ ְי ֵיתי ָק ְר ָ ּבןִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ ֵתיחוּל ֲעלֵ ּיה ְנזִ ירוּת ְ ּב ָט ֳה ָרה.
ֲא ַמרו ָּה ַר ָ ּבנַ ן ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבה,
ָא ַמר לְ הוִּ :מ ְּכלָ ל דְּ כִ י לָ א ַא ְתר ּו ֵ ּב ּיה ,וְ ִא ָּיכא ֵע ִדים ִמ ַיח ַ ּייב ְּ -כ ִפ ַירת דְּ בָ ִרים ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא.
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ ר ַר ָ ּבהַ :הכּ וֹ ֵפר ְ ּב ָממוֹ ן ׁ ֶש ּי ֵׁש ָעלָ יו ֵע ִדים – ּ ָפטוּר.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ֲחנִ ינָ א לְ ַר ָ ּבה:
ַּת ְנ ָיא דִּ ְמ ַס ַ ּי ַיע לָ ְך:

רש"י
מכות אין קרבן לא ומאי
חומרא .דמכות מקרבן הואיל
ולא תרוייהו עבדינן ביה הא
בעדות מייתי קרבן ומשני ניחא
ליה לאיניש כו' אמר להו רבא
בר איתי לרבנן הך מתני' דקתני
להו מהכא לא תפשטה דלעולם
קרבן איכא לרבנן והך מתני'
דקתני קרבן לא רבי שמעון היא
דקאמר שבועת הפקדון לא ניתן
זדונה לכפרה כדאמרן בפירקין
דלעיל שכן לא עשו בו  .מושבע
כנשבע ומזיד כשוגג:
אמר להו רב כהנא .לא תדחקוה
לאוקומה כר' שמעון ובעיין נמי
לא תפשטוה דאנא תנינא לה
כו':
ומאי חומרא .הא שבועת העדות
נמי זדונה ושגגתה קרבן :היינו
חומרא דאילו בעדות חטאת
היא ולא נתנה בה תורה קצבה
ויכול לקנותה במעה כסף דנקא
שתות והיינו מעה שהיא אחד
מששה בדינר:
וליגמר מינה .למיפשט בעיין
דמייתי קרבן ולא לקי:
ומשני דלמא התם בדלא אתרו
ביה .קאמר דהא לא איירי בה
במלקות כלל:
לא אם אמרת .לא ידעינן במאי
קאי לא אם אמרת:
הא קרבן כתיב ביה .והזיר לה'
את ימי נזרו והביא כבש בן
שנתו וכו' )במדבר ו(:
כי היכי דתיחול עליה נזירות
למנות
שמתחיל
בטהרה.
מעכשיו ותלה הכתוב בקרבן
ולא לכפרה הוא בא:
אמרו רבנן קמיה דרבה .הנך
רבנן דלעיל דתנו שבועות בי
רבה אמרו לפניו שכך שאל רב
כהנא מהם:
אמר להו .מדקא מיבעי ליה
באתרו ביה:
מכלל .דפשיטא ליה דכי לא
אתרו ביה הני סהדי דמיחייב
קרבן ואף על גב דידעי הני סהדי
שהוא חייב לו ואמאי מיחייב
והא לא תועיל לו כפירתו וע''כ
ישלם נמצא שכפירת דברים
בעלמא הוא:
פטור .מקרבן:
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ִפּ ָקּדוֹן"
מסכת שבועות פרק ה' – ְ

""וְ כִ ֵח ׁש ָ ּב ּה") 225ויקרא ה ,כב( ְ ּ -פ ָרט ַל ּמוֹ ֶדה ְל ֶא ָחד ִמן ָה ַא ִחין ,אוֹ ְל ֶא ָחד ִמן ַה ׁ ּשו ָּּת ִפין,
"וְ נִ ׁ ְש ַ ּבע ַעל ׁ ָש ֶקר" )ויקרא ה ,כב( ְ ּ -פ ָרט ַללּ ֹוֶ ה ִ ּב ׁ ְש ָטר וְ ַללּ ֹוֶ ה ְ ּב ֵע ִדים".
ָא ַמר לֵ ּיהִ :אי ִמ ׁ ּשוּם ָהא לֹא ְּת ַס ְ ּי ָיען,
ְ ּבאוֹ ֵמר" :לָ וִ ִיתי וְ לֹא לָ וִ ִיתי ְ ּב ֵע ִדים",
"לָ וִ ִיתי וְ לֹא לָ וִ ִיתי ִ ּב ׁ ְש ָטר".
ִמ ַּמאי?
ִמדְּ ָק ָת ֵני"" :וְ כִ ֵח ׁש ָ ּב ּה" ְּ -פ ָרט ַל ּמוֹ ֶדה ְל ֶא ָחד ִמן ָה ַא ִחין אוֹ ְל ֶא ָחד ִמן ַה ׁ ּשו ָּּת ִפין".
ַהאי " ְל ֶא ָחד ִמן ָה ַא ִחין" ֵ -היכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דְּ אוֹ ֵדי לֵ ּיה ְ ּב ַפלְ ָ ּגא דִּ ֵיד ּיה ָ -הא ִא ָּיכא ְּכ ִפ ָירה דְּ ִא ָידך!ְ
ֶא ָּלא לָ או דְּ ָא ְמ ִרי לֵ ּיה ִמ ַּת ְרוֵ ינַן יְזַ פְ ְּת ,וְ ָא ַמר לְ הוּ :לֹאֵ ,מ ַחד ִמי ַ ּניְ יכ ּו יְ זַ ִפי,
דְּ ָהוְ יָ א לֵ ּיה ְּכ ִפ ַירת דְּ בָ ִרים ְ ּב ָעלְ ָמא,
ישא ְּכ ִפ ַירת דְּ בָ ִרים ֵסיפָ א נ ִַמי ְּכפִ ַירת דְּ בָ ִרים.
ו ִּמדְּ ֵר ׁ ָ
)ס ָימן :חוֹ בָ הִּ ,כ ּיתוֹ ת ,דְּ בַ ַעל ַה ַ ּביִת ,חוֹ ֶמרְ ,נזִ ָירא(.
ִ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעל ׁ ִש ְגגָ ָת ּה,
ו ַּמה ּו " ַח ָ ּייב ַעל זְ דוֹ נָ ּה"?
ָא ׁ ָשם ְ ּב ֶכ ֶסף ׁ ְש ָק ִלים".
ַמאי לָ או זְ דוֹ ן ֵע ִדים.
לֹא ,זְ דוֹ ן ַעצְ מוֹ .
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָהי ּו ׁ ְש ֵּתי ִכ ֵּתי ֵע ִדים,
יהן ַח ָ ּייבוֹ ת,
ָ ּכ ְפ ָרה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָ ּכ ְפ ָרה ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה ְ ׁ -ש ֵּת ֶ
יהן" )שבועות לא.(:
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְ ּיכוֹ ָלה ֵעדוּת ְל ִה ְת ַק ֵ ּיים ִ ּב ׁ ְש ֵּת ֶ
אשוֹ נָה,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ׁ ְש ִנ ָ ּיה ִּת ַח ֵ ּייב דְּ ָהא ָּכפְ ָרה לָ ּה ַּכת ִר ׁ
ּ
אשוֹ נָ ה ַ -א ַּמאי ִמ ַיח ּיְיבָ א? ^ ָהא ַק ְי ָימא ׁ ְש ִניָה!
לז,ב ֶא ָּלא ִר ׁ
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
אשוֹ נָ ה ְקרוֹ בִ ין ִ ּבנְ ׁשוֹ ֵת ֶיהן וְ נ ְׁשוֹ ֵת ֶיהן ּגוֹ ְססוֹ ת,
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָה ְי ָתה ׁ ְשנִ ּיָה ִ ּב ׁ ְש ַעת ְּכפִ ַירת ָה ִר ׁ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :רוֹ ב ּגוֹ ְס ִסין לְ ִמ ָיתה ָ -קא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןָ :ה ׁ ְש ָּתא ִמ ַיהת ַח ּיֵי נִי ְנה ּו וְ לָ א ׁ ְשכִ יבִ י.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָּט ַען ַט ֲענַ ת ַ ּג ָ ּנב ְ ּב ִפ ָ ּקדוֹ ן,
וְ נִ ׁ ְש ַ ּבע,
וְ הוֹ ָדה,
ו ָּבא ּו ֵע ִדים,
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ א ָ ּבא ּו ֵע ִדים הוֹ ָדה ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ֶק ֶרן וְ חוֹ ֶמ ׁש וְ ָא ׁ ָשם,
ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּבא ּו ֵע ִדים הוֹ ָדה ְ -מ ׁ ַש ֵ ּלם ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ֵכ ֶפל וְ ָא ׁ ָשם"!
ָהכָ א נ ִַמי ִּכ ְד ָרבִ ינָ א.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֲחמו ָּרה ִמ ֶּמ ָ ּנה ׁ ְשבו ַּעת ַה ִּפ ָ ּקדוֹ ן,
ׁ ֶש ַח ָ ּייבִ ין ַעל זְ דוֹ נָ ּה – ַמכּ וֹ ת,
וְ ַעל ׁ ִש ְגגָ ָת ּה ָ -א ׁ ָשם ְ ּב ֶכ ֶסף ׁ ְש ָק ִלים".
ִמדְּ ָק ָא ַמר "לוֹ ֶקה" ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ָּיכא ֵע ִדים,
 225אוֹ ָמ ָצא ֲא ֵב ָדה וְ כִ ֶח ׁש ָ ּב ּה וְ נִ ׁ ְש ַ ּבע ַעל ׁ ָש ֶקר ַעל ַא ַחת ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲע ֶשׂ ה ָה ָא ָדם לַ ֲחטֹא ָב ֵה ָּנה

רש"י
פרט למודה לאחד מן האחין.
שיש לו חלק בממון זה וכשתבעו
האח השני כפר:
פרט ללוה בשטר .קס''ד לכופר
ממון שיש לו עליו שטר או
עדים:
לא תסייען .דהא מתנית' לאו
בכופר ממון קאמר אלא במודה
בממון וכופר שלא מסר לו שטר
עליו ולא היו עדים בדבר:
מתרוינן יזפת .משנינו לוית:
מינך יזפי .ממך לויתי כל המנה
ולא היה לחבירך חלק בו:
לאו זדון עדים .שהתרו בו:
הא קיימא שניה .אלא לאו
ש''מ כפירת ממון שיש עליו
עדים הויא כפירה:
קרובין בנשותיהן .נשואי שתי
אחיות דההיא שעתא לא חזו
לאסהודי ואם תאמר למה לי
למיתנא איצטריך כגון שהיו
גוססות באותה שעה:
מהו דתימא .קיימא לן רוב
גוססות למיתה והוו להו כמתות
והוה ליה ממון שיש עליו עדים
דלא תתחייב ראשונה קמ''ל
השתא מיהא לא שכיבי ואף על
גב דרוב גוססין למיתה כל זמן
שלא מת חי הוא לכל דברים:
טענת גנב .פטר עצמו על ידי
גניבה שטען נגנב הימני ושומר
חנם פטור מגניבה וקיימא לן
בב''ק )דף סג (:שאם נשבע ובאו
עדים משלם כפל כגנב עצמו
אבל אם הודה אח''כ אין כאן
כפל דמודה בקנס פטור אבל
חומש ואשם יש משום שבועת
הפקדון:
ונשבע והודה ובאו עדים .גרסי'
ולא גרסינן אחרי כן:
משלם תשלומי כפל .משום
עדים:
ואשם .משום שבועה אבל חומש
לא משלם וילפינן לה בבבא
קמא מהאי קרא ושלם אותו
בראשו וחמישיתו יוסף עליו
ממון המשתלם בראש מוסיף
חומש ושאינו משתלם בראש
כגון זה שישלם עליו כפל אין
מוסיף חומש:
כדרבינא .שהיו עדים קרובים
בנשותיהן בשעת שבועה לפיכך
חייב קרבן כמאן דליתניהו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וְ ָק ָא ַמרַ " :על ׁ ִשגְ גָ ָת ּה ָ -א ׁ ָשם ְ ּבכֶ ֶסף ׁ ְש ָק ִלים"!
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ָמ ְרדְּ כַ י:
ַ ּבר ִמי ָ ּנ ּה דְּ ַה ִהיא,
דְּ ָה ֲא ַמר לְ ה ּו ַרב ָּכ ֲהנָ אֲ :א ָנא ָּתנֵי ָנא לָ ּה ,וְ ָהכִ י ָּת ֵנינָא לָ ּה:
" ֶא ָחד זְ דוֹ נָ ּה וְ ֶא ָחד ׁ ִשגְ גָ ָת ּה ָא ׁ ָשם ְ ּב ֶכ ֶסף ׁ ְש ָק ִלים".
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"לֹא!
ּ
אמר ִ ּב ׁ ְשבו ַּעת ַה ִפ ָּקדוֹ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֶקה?!".
ִאם ָא ַמ ְר ָּת ְ ּבנָ זִ יר ָט ֵמא ׁ ֶש ֵ ּכן לוֹ ֶקה ּ -תֹ ַ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ לֵ ָּיכא ֵע ִדים ַ -א ַּמאי לוֹ ֶקה!
אמר ִ ּב ׁ ְשבו ַּעת ַה ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֶקה?".
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָיטא דְּ ִא ָּיכא ֵע ִדים ,וְ ָק ָתנֵיּ " :תֹ ַ
ִמלְ ָקא  -הוּא דְּ לָ א לָ ֵקי,
ֲאבָ ל ָק ְר ָ ּבן ַ -מ ְי ֵיתי,
ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַר ָ ּבה! ְּתיוּבְ ָּתא.

רש"י
בר מינה דההיא .אין ללמוד
הימנה דלא איירי במכות כלל
ודלמא בזדון עצמו קאמר ולא
בזדון עדים:
אי דליכא עדים .דאתרו בנזיר
אמאי לוקה:
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ִפּ ָקּדוֹן"
מסכת שבועות פרק ה' – ְ

 .2לז ,ב
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ַהכּ וֹ פֵ ר ְ ּב ָממוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָעלָ יו ֵע ִדים – ַח ָ ּייב,
ִ ּב ׁ ְש ָטר ָ ּ -פטוּר.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן?
ֵע ִדים ֲ -עבִ ִידי דְּ ָמ ְי ֵיתי,
ׁ ְש ָטר ָ -הא ַמ ַ ּנח.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע לְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ׁ ְש ָט ָרא ִנַמי ֲעבִ יד דְּ ִמ ְרכַ ס!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ַהיְינ ּו ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ִ -מ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה ׁ ְש ַטר ׁ ִש ְעבּ וּד ַק ְר ָקעוֹ ת,
וְ ֵאין ְמבִ ִיאין ָק ְר ָ ּבן ַעל ְּכפִ ַירת ׁ ִש ְעבּ ּוד ַק ְר ָקעוֹ ת.

רש"י
עבידי דמייתי .הלכך מהניא
ליה כפירתו אם ימותו העדים:
משום דהוה ליה .האי שטר
ממון שהקרקעות משועבדים לו
והכופר בו ככופר בקרקעות
וקיימא לן לקמן )דף מב (:דאין
נשבעין על הקרקעות הלכך כי
אישתבע נמי אין לה דין חיוב
שבועה להביא עליה קרבן:
וכדרב הונא בריה דרב יהושע.
דפריש טעמא דרבי יוחנן משום
דאין חייבין על כפירת ]שעבוד[
קרקעות:
חייב להעמיד לו שדה .דקסבר
קרקע נגזלת וקיימא לה ברשות
גזלן וקרינן ביה והשיב את
הגזלה )ויקרא ה( .הרי שלך
לפניך .קסבר קרקע אינה נגזלת
וכי שטפה נהר ברשותיה דמרא
קמא היא קיימא:
מיעט שטרות .שאין גופן ממון
שאינן אלא לראיה שבהן:

ִא ְּית ַמר:
ַמ ׁ ְש ִ ּב ַיע ֵע ֵדי ַק ְר ַקע,
ּ ְפלִ יגִ י ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַחד ָא ַמרַ :ח ָ ּייב.
וְ ַחד ָא ַמרָ ּ :פטוּר.
ִּת ְס ַּת ֵ ּיים דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָא ַמר ּ ָפטוּר,
ִמדְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןַ :הכּ וֹ ֵפר ְ ּב ָממוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָעלָ יו ֵע ִדים – ַח ָ ּייב,
ׁ ְש ָטר – ּ ָפטוּר.
וְ כִ ְד ַרב ה ּו ָנא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְ הוֹ ׁ ֻש ַע.
ִּת ְס ַּת ֵ ּיים.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
לֵ ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַר ָ ּבנַן ָקא ִמיפְ לְ גֵ י?
דִּ ְתנַן:226
ש ֶדה,
ש ֶדה ֵמ ֲח ֵבירוֹ  ,ו ׁ ְּש ָט ָפ ּה נָ ָהר ַ -ח ָ ּייב ְל ַה ֲע ִמיד לוֹ ָ ׂ
" ַה ּגוֹ זֵ ל ָ ׂ
יעזֶ ר.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
"ה ֵרי ׁ ֶש ְ ּל ָך ְל ָפנֶ ָ
יך"",
אוֹ ֵמר לוֹ ֲ :
וְ ָא ְמ ִרינַןּ ְ :ב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דָּ ֵר ׁיש ִ -רבּ ּויֵי ו ִּמיעו ֵּטי,
וְ ַר ָ ּבנַן דָּ ְר ׁ ִשי ְּ -כלָ לֵ י וּפְ ָר ֵטי.
" ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דָּ ֵר ׁיש ִ -רבּ וּיֵ י ו ִּמיעו ֵּטי":
"וְ כִ ֵח ׁש ַ ּב ֲע ִמיתוֹ ") 227ויקרא ה ,כא( ִ -ר ָ ּיבה.
ְּ
שו ֶּמת יָ ד" ִ -מ ֵיעט,
"ב ִפ ָ ּקדוֹ ן אוֹ ִב ְת ׂ
"אוֹ ִמ ָּכל ֲא ׁ ֶשר יִ ּׁ ָש ַבע") 228ויקרא ה ,כד( ָ -חזַ ר וְ ִר ָ ּיבה,
ִר ָ ּיבה ו ִּמ ֵיעט וְ ִר ָ ּיבה ִ -ר ָ ּיבה ַהכּ ֹל,
ַמאי ִר ָ ּיבה?
ִר ָ ּיבה ָּ -כל ִמ ֵּילי,
ו ַּמאי ִמ ֵיעט?
ִמ ֵיעט ׁ ְש ָטרוֹ ת.
 226מסורת הש"ס מגיה "דתניא" ,משום שאין זה באמת משנה .ויש מהראשונים שסברו שהגמרא לעיתים קוראת לברייתא בשם
תנן והפוך.
 227נֶ ֶפ ׁש ִּכי ֶת ֱח ָטא ו ָּמ ֲעלָ ה ַמ ַעל ַ ּבה' וְ כִ ֵח ׁש ַ ּב ֲע ִמיתוֹ ְ ּב ִפ ָ ּקדוֹ ן אוֹ ִב ְתשׂ ו ֶּמת יָ ד אוֹ ְבגָ זֵ ל אוֹ ָע ׁ ַשק ֶאת ֲע ִמיתוֹ
ֹאשוֹ וַ ֲח ִמ ׁ ִש ָתיו י ֵֹסף ָעלָ יו לַ ֲא ׁ ֶשר הוּא לוֹ יִ ְּתנֶ נּ ּו ְ ּביוֹ ם ַא ׁ ְש ָמתוֹ
 228אוֹ ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר יִ ּׁ ָש ַבע ָעלָ יו לַ ּׁ ֶש ֶקר וְ ׁ ִש ַּלם אֹתוֹ ְ ּבר ׁ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
"וְ ַר ָ ּבנַן דָּ ְר ׁ ִשי ְּכלָ לֵ י וּפְ ָר ֵטי":
"וְ כִ ֵח ׁש ַ ּב ֲע ִמיתוֹ " )ויקרא ה ,כא( ְּ -כלָ ל,
ְּ
שו ֶּמת יַ ד אוֹ ְבגָ זֵ ל" ְ ּ -פ ָרט,
"ב ִפ ָ ּקדוֹ ן אוֹ ִב ְת ׂ
"אוֹ ִמכּ ל ֲא ׁ ֶשר יִ ּׁ ָש ַבע ָעלָ יו" )ויקרא ה ,כד( ָ -חזַ ר וְ כָ לַ ל,
ְּכלָ ל ו ְּפ ָרט וּכְ לָ ל ִ -אי ַא ָּתה דָּ ן ֶא ָּלא ְּכ ֵעין ַה ּ ְפ ָרט:
ַמה ַה ּ ְפ ָרט ְמפוֹ ָר ׁש ,דָּ בָ ר ַה ִּמ ּ ַטלְ ֵטל וְ גוּפוֹ ָממוֹ ן –
ַאף ָּכל דָּ בָ ר ַה ִּמ ּ ַטלְ ֵטל וְ גוּפוֹ ָממוֹ ן,
יָ צְ א ּו ַק ְר ָקעוֹ ת ֶ ׁ -ש ֵאין ִמ ּ ַטלְ ֵטל,
ָיצְ א ּו ֲעבָ ִדים ֶ ׁ -שהו ְּּק ׁש ּו לְ ַק ְר ָקעוֹ ת,
יָ צְ א ּו ׁ ְש ָטרוֹ ת ֶ ׁ -ש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין ֵאין ּגוּפָ ן ָממוֹ ן.
ַמאן דִּ ְמ ַח ֵ ּייב ְּ -כ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
ּו ַמאן דְּ ָפ ַטר – ְּכ ַר ָ ּבנַן.
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא,
ַמאן דִּ ְמ ַח ֵ ּייב ְּ -כ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
ו ַּמאן דְּ ָפ ַטר ָ -א ַמר לָ ְךּ ְ :ב ָהא ֲאפִ ילּ ּו ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר מוֹ ֶדה,
"מ ָּכל") 229ויקרא ה ,כד-כה(  -וְ לֹא ַהכּ ֹל.
דְּ ַר ֲח ָמנָ א ָא ַמרִ :
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
ַמ ְת ִנ ִיתין ִנַמי דַּ יְ ָקא,
דְּ ָק ָתנֵ יּ ָ " :
"גנַ ְב ָּת ֶאת ׁשוֹ ִרי",
ָ
ּ
ּ
"א ֵמן" ַ -ח ָייב",
יעך ֲאנִ י" ,וְ ָא ַמרָ :
"מ ׁ ְש ִ ּב ֲ
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא ָגנַ ְב ִּתי" ַ -
וְ ִאילּ ּוּ ָ " :גנַבְ ָּת ֶאת ַעבְ דִּ י" לֹא ָק ָתנֵי,
ַמאי ַט ְע ָמא?
לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֶעבֶ ד ִא ְית ַק ׁש לְ ַק ְר ָקעוֹ ת,
וְ ֵאין ְמבִ ִיאין ָק ְר ָ ּבן ַעל ְּכפִ ַירת ׁ ִש ְעבּ וּד ַק ְר ָקעוֹ ת.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ִפי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
ֵא ָימא ֵס ָיפא" :זֶ ה ַה ְ ּכ ָללּ ָ :כל ַה ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ַ -ח ָ ּייב,
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ – ּ ָפטוּר".
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל"  -לְ ַא ּת ּויֵי ַמאי?
לָ או לְ ַא ּת ּו ֵיי " ָ ּגנַבְ ָּת ֶאת ַעבְ דִּ י"!

לח,א ֶא ָּלא ֵמ ָהא לֵ ָּיכא לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמי ָ ּנ ּה.

 229וְ ֶאת ֲא ׁ ָשמוֹ יָ ִביא ַָלה' ַאיִ ל ָּת ִמים ִמן ַהצּ ֹאן ְ ּב ֶע ְר ְּכ ָך לְ ָא ׁ ָשם ֶאל ַהכּ ֵֹהן

מאן דמחייב .עלייהו דין קרבן
שבועה כרבי אליעזר כי היכי
דמרבה להו .לענין השבה מרבה
להו נמי לכל האמור בענין
וקרבן בההיא עניינא כתיב:
אפילו רבי אליעזר מודה .דאף
על גב דאיתרבו בענין השבה לא
איתרבו לענין חומש ואשם דכי
אהדר קרא ונקט ענין חומש
ואשם כתיב או מכל אשר ישבע
עליו לשקר וגו' וחמישיתו יוסף
עליו את אשמו יביא מכל ולא
הכל ואימעיט להו דבר שאינו
דומה לפרט:
מתניתין נמי דיקא .כרבי יוחנן
דאין חיוב קרבן שבועה
בקרקעות:
לקרקעות.
איתקש
דעבד
והתנחלתם אותם ]וגו'[ לרשת
אחוזה )שם כה( כאחוזה:
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יצד?
" ׁ ְשבו ַּעת ַה ִּפ ָ ּקדוֹ ן ֵ ּכ ַ
"תן ִלי ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִלי ְ ּביָ ְד ָך" כו'.
ֵּ

 .3לח ,א

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ָ ּכ ַלל ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ֶא ָ ּלא ַא ַחת,
ּ ָפ ַרט ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
"שבו ָּעה לֹא ְל ָך וְ לֹא ְל ָך וְ לֹא ְל ָך" ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ְׁ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
"לֹא ְל ָך וְ לֹא ְל ָך וְ לֹא ְל ָך ׁ ְשבו ָּעה" ַ -ח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
אמר ׁ ְשבו ָּעה ְלכָ ל ַא ַחת וְ ַא ַחת".
ַעד ׁ ֶש ּיֹ ַ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְּכלָ לוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּ -פ ָרטוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ְּכלָ לוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יְה ּו ָדה ְ ּ -פ ָרטוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ָ
ַהכּ ֹל מוֹ ִדים ִ ּב"וְ לֹא ְלך" ֶ ׁ -שהוּא ּ ְפ ָרט,
לֹא ֶנ ְחלְ ק ּו ֶא ָּלא" :לֹא ְל ָך",
ׁ ֶש ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרְ ּ :פ ָרט,
וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה אוֹ ֵמרְּ :כלָ ל.
וְ ֵאיזֶ ה ּו ְּכלָ לוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין לָ כֶ ם ְ ּביָ ִדי".
ְׁ
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ְיתא,
ׁ ְשמו ֵּאל דָּ יֵ יק ִמ ָ ּב ַרי ָ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דָּ יֵ יק ִמ ַּמ ְת ִנ ִיתין.
" ׁ ְשמו ֵּאל דָּ ֵייק ָ ּב ַר ְי ָיתא",
ִמדְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה" :וְ לֹא ְל ָך" ּ ְפ ָר ָטא ָהוֵ י,
ִמ ְּכלָ ל דִּ ׁ ְש ָמ ֵע ּיה לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ָא ַמרְּ :כלָ לָ א ָהוֵ י,
וְ ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יְהו ָּדהְ ּ :פ ָר ָטא ָהוֵ י.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ּ
ַּת ְרוַ ְייה ּו לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְפ ָר ָטא ָהוֵ י,
וְ ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יְהו ָּדהּ ִ :ב"וְ לֹא ְל ָך"  -מוֹ ֵדי ָנא לָ ְך,
ְ ּב"לֹא ְל ָך" ּ ָפלֵ יגְ ָנא ֲעלָ ְך.
ו ׁ ְּשמו ֵּאל?
ַעד דְּ אוֹ ֵדי לֵ ּיה אוֹ דוּיֵי ,לִ פְ לוֹ ג ֲעלֵ ּיה ִא ְיפלוּגֵ י.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן דָּ יֵ יק ִמ ַּמ ְת ִנ ִיתין,
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ָל ֶכם ְ ּביָ ִדי" ְּכלָ לָ א ָהוֵ י,
ִמדְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאירְ ׁ :
ִמ ְּכלָ ל דִּ "וְ לֹא לְ ָך" ְ ּ -פ ָר ָטא ָהוֵ י;
דְּ ִאי ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך" :וְ לֹא ְל ָך" ְּכלָ לָ א ֲהוָ ה,
ָ
ָ
ָ
"שבו ָּעה לֹא לְ ך וְ לֹא לְ ך וְ לֹא לְ ך",
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ָל ֶכם ְ ּביָ ִדי" נ ׁ ְַש ְמ ִעינַןְ ׁ :
ַאדְּ ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןְ ׁ :
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין לָ כֶ ם ְ ּבי ִָדי".
ָּכל ׁ ֶש ֵּכןְ ׁ :
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:

רש"י
כלל אינו חייב אלא אחת.
לקמיה מפרש מאי כלל ומאי
פרט :ולא לך גרסינן בכולהו
ולא גרסינן לא לך:
כללו של ר' מאיר זהו פרטו של
רבי יהודה .מאי ששמע ר'
יהודה שהיה עושה ר' מאיר כלל
דהיינו ולא לך ולא לך עשאן ר'
יהודה פרט וממילא שמעינן
דפרטו של רבי מאיר היינו לא
לך לא לך דאי לא מאי הוי
פרטא לרבי מאיר והוא כללו של
רבי יהודה דאי לא לך לרבי
יהודה נמי פרטא ולא חשיבא
כלל אלא שאין לכם מאי שנא
ולא לך דנקט:
הכל מודים בולא לך שהוא
פרט .רבי מאיר לא פליג אדר'
יהודה בולא לך והכי קאמר רבי
יהודה ולא לך הוא דהוה פרטא
אבל לא לך כללא דלא אשבועה
קאי ולקמיה מפרש מהיכא
דייק ר' יוחנן דתרוייהו לרבי
מאיר פרטי הוו:
ושמואל אמר לך אדמודי ליה
אודויי ליפלוג עליה איפלוגי.
כלומר אי ס''ד דשמעיה ר'
יהודה לרבי מאיר דמשוי
לתרוייהו פרטא לא הוה ליה
למינקט מילתא בולא לך דמודי
ליה בגויה אלא הכי הוה ליה
למתני רבי יהודה אומר לא לך
אינו חייב אלא אחת למינקט
מילתא דפליג עליה בגוה :סתם
מתניתין ר''מ:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין ָל ֶכם ְ ּביָ ִדי" דָּ ֵמי.
ָּכל ָהאוֹ ֵמר "וְ לֹא ְל ָך"ְּ ,כאוֹ ֵמרְ ׁ :
ְּתנַן:
ָ
ָ
ָ
"לֹא ְלך וְ לֹא ְלך וְ לֹא ְלך"!
ְּת ֵני" :לֹא לְ ָך".
ָּתא ׁ ְש ַמע:
שו ֶּמת יָ ד וְ גָ זֵ ל וַ ֲא ֵב ָידה"!
"תן ִלי ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ו ְּת ׂ
ֵּ
שו ֶּמת ָיד ָ ּגזֵ ל ֲאבֵ ָידה".
"ת ׂ
ְּת ֵניְּ :
ָּתא ׁ ְש ַמע:
שעוֹ ִרין וְ כו ְּס ִמין"!
"תן ִלי ִח ִּטין ּו ְ ׂ
ֵּ
ְּת ֵניְׂ " :שעוֹ ִרין כּ ו ְּס ִמין".
וְ ַהאי ַּת ָ ּנאָּ ,כל ָהכִ י ׁ ַש ֵ ּב ׁיש ָּתנֵ י וְ ָאזֵ יל?!
ֶא ָּלאָ ,הא ַמ ִ ּני?
"כזַ ִית ְּכזַ ִית" ,וְ לָ א ׁ ְש ָנא ְּ
ַר ִ ּבי ִהיא ,דְּ ָא ַמר :לָ א ׁ ְש ָנא ְּ
"כזַ ִית וּכְ זַ יִ ת" ְ ּ -פ ָר ָטא ָהוֵ י.
ָּתא ׁ ְש ַמע ִמדִּ ֵיד ּיה:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
שעוֹ ָרה וְ כו ֶּס ֶמת" ַח ָ ּייב ַעל ָ ּכל ַא ַחת וְ ַא ַחת"!
"ח ָּטה ּו ְ ׂ
ֲא ִפילּ ּו ִ
"ח ּ ָטה ְׂשעוֹ ָרה כּ ו ֶּס ֶמת".
ְּת ֵני ִ
"א ִפילּ וּ"?
ַמאי ֲ
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ֲאפִ ילּ ּו ִח ּ ָטה ִ ּבכְ לַ ל ִח ּ ִטין,
וּשְׂ עוֹ ָרה ִ ּבכְ לַ ל ְׂשעוֹ ִרין,
וְ כו ֶּס ֶמת ִ ּבכְ לַ ל כּ ו ְּס ִמין.

רש"י
תנן ולא לך ולא לך .וי''ו גרסינן
בכולהו אלמא לר''מ פרטא הוי
ותיובתא דשמואל:
ר' היא דאמר .במס' זבחים בפ'
שני לא שנא שוחט את הזבח
ע''מ לאכול כזית למחר כזית
בחוץ ל''ש כזית למחר וכזית
בחוץ פרטא הוי ב' מחשבות הן
ותפיס את הראשונה והוי פיגול
ושוב אין מחשבה שניה
מוציאתו מידי פיגול אליבא דר'
יהודה דאמר התם זה הכלל כל
שמחשבת הזמן קדמה למחשבת
המקום פיגול וחייבין על
אכילתו כרת ומתניתין דהכא
רבי היא ולאו ר' מאיר:
מדידיה .מדר' מאיר גופיה:
חטה בכלל חטין .אם טענו חטה
הרי הוא כטענו חטין כדכתיב
)שמות ט( והחטה והכוסמת לא
נכו:
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 .4לח ,א-ב

שו ֶּמת יָ ד ָ ּגזֵ ל וַ ֲא ֵב ָידה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִלי ְ ּביָ ְד ָך" כו'.
"תן ִלי ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ו ְּת ׂ
ֵּ
שעוֹ ִרין".
"תן ִלי ִח ִּטין ּו ְ ׂ
ֵּ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ ְפרו ָּטה ִמכּ ו ָּּלם – ִמצְ ָט ֶר ֶפת.
ּ ְפלִ יגִ י ָ ּב ּה ַרב ַא ָחא וְ ָרבִ ינָ א:
ַחד ָא ַמרַ :א ּ ְפ ָר ֵטי – ִמ ַיח ַ ּייב,
ַא ְּכלָ לֵ י  -לָ א ִמ ַיח ַ ּייב.
וְ ַחד ָא ַמרַ :א ְּכלָ לֵ י  -נ ִַמי ִמ ַיח ּיַיב.
וְ ָה ָתנֵי ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ש ֵרה ַח ָּטאוֹ ת",
" ֲה ֵרי ָ ּכאן ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
וְ ִאם ִא ָיתא ֶ -ע ְׂש ִרים ָהוְ ָיין!
ַהאי ַּת ָ ּנא,
דִּ ְפ ָר ֵטי ָ -קא ָח ׁ ֵשיב,
דִּ כְ לָ לֵ י  -לָ א ָקא ָח ׁ ֵשיב.
וְ ָהא ָּתנֵ י ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ש ִרים ַח ָּטאוֹ ת"!
" ֲה ֵרי ָ ּכאן ֶע ְ ׂ
שו ֶּמת ָיד וְ גָ זֵ ל וַ ֲאבֵ ָידה.
ַה ִהיאַ ,א ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ו ְּת ׂ

ְ ּב ָעא ִמי ֵ ּנ ּיה ָרבָ א ֵמ ַרב נַ ְח ָמן:
ָהי ּו ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ּתוֹ בְ ִעין אוֹ תוֹ ,
"תן לָ נ ּו ּ ִפ ָּקדוֹ ן ְּתשׂ ו ֶּמת יָד וְ גָ זֵ ל וַ ֲאבֵ ָידה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ נ ּו ְ ּב ְיָד ָך",
וְ ָא ְמר ּו לוֹ ֵּ :
ָ
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין לְ ך ְ ּביָ ִדי ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ְּתשׂ ו ֶּמת יָד ָ ּגזֵ ל וַ ֲאבֵ ָידה,
ָא ַמר לְ ֶא ָחד ֵמ ֶהןְ ׁ :
וְ לֹא לְ ָך,
וְ לֹא לְ ָך,
וְ לֹא לְ ָך,
וְ לֹא לְ ָך",
ַמה ּו? ַא ֲח ָדא ִמ ַיח ַ ּייב?
לח,ב אוֹ דִּ לְ ָמא:
ַא ָּכל ֲח ָדא וַ ֲח ָדא ִמ ַיח ּיַיב?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָתנֵ י ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ש ִרים ַח ָּטאוֹ ת".
" ֲה ֵרי ָ ּכאן ֶע ְ ׂ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ּ
ִאי דְּ ָפ ֵר ׁיש ַ -ר ִ ּבי ִחיָיא ִמנְ ָי ָנא ֲא ָתא לְ ַא ׁ ְשמו ִּעינַן?!
ֶא ָּלא לָ או דְּ לָ א ּ ָפ ֵר ׁיש,
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהְ ּ :פ ָר ָטא ָהוֵ י.

רש"י
פרוטה מכולן מצטרפת .אם אין
לו עליו מכולן אלא שוה פרוטה
מצטרפין לחייבו:
פליגי בה רב אחא ורבינא.
במתני' ובמילתיה דרבי יוחנן:
חד אמר אפרטי מיחייב אכללי
לא מיחייב .חייב על כל אחת
ואחת דקתני מתני' חייב שלש
קאמר חדא אחטין וחדא
אשעורין וחדא אכוסמין ארבעה
לא מחייבין ליה למימר שבועה
שאין לך בידי חדא שבועה באפי
נפשה היא שכלל בה אין לך בידי
כלום וחזר ופרט לא חטין ולא
כוסמין ולא שעורין אלא פרטא
פירושה דשבועה שאין לך בידי
הוא וכי אמר רבי יוחנן פרוטה
מכולן מצטרפת לאו אסיפא
דמתני' דחייב ליה על כל אחת
ואחת קאי דכיון דכל חדא
וחדא באנפי נפשה הוא לא
מצטרפי אלא ארישא אמר
שבועה שאין לך בידי אינו חייב
אלא אחת פרוטה מכולן
מצטרפת לאותה שבועה דהא
חדא היא:
וחד אמר .חייב על כל אחת
ואחת דקתני מתני' ד' נינהו
חדא אכללא ותלת דפרטא ודר'
יוחנן אסיפא נמי קיימא
ואשבועתא דכללא ומיחייב
מיהא חדא:
ט''ו חטאות .היו חמשה תובעין
אותו דמתני' וכל אחד תבעו
חטין ושעורין וכוסמין ואמר
שבועה שאין לך בידי חטין
ושעורין וכוסמין ולא לך ולא לך
הרי כאן ט''ו חטאות ואם איתא
דארבע חטאות הן כ' הויין:
דכללי לא קחשיב .אע''ג
דאיתנהו:
והתני ר' חייא .בדוכתי אחריתי
הרי כאן כ' ש''מ ד' שבועות הן
ובקמייתא לא חשיב דכללא:
ומשני לעולם תלת נינהו דההיא
דכללא ליתא וכי קתני עשרים
אפקדון אתשומת יד אגזל
ואבידה דאיכא ד' פרטי לכל חד
וחד דהוה להו עשרים:
אחדא מיחייב .אכל חד וחד
מהנך בתראי דולא לך דקאמר
לאו אפרטא דפקדון ותשומת יד
קאי ואין כאן אלא ח' חטאות ד'
משום ראשון ואחד לכל אחד מן
האחרונים:
או דלמא .ולא לך אפרטא קאי
ויש כאן כ':
אי דפריש .לכל אחד ואחד ולא
לך פקדון ותשומת יד גזל
ואבידה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5לח ,א-ב
ית ֶאת ִ ּב ִּתי",
"אנַ ְס ָּת ו ִּפ ִּת ָ
" ָ
ָ
ּ
"א ֵמן" ַ -ח ָ ּייב.
ר:
מ
א
י",
א
ך
יע
ב
ּ
ש
ׁ
"מ
י"
ית
ית
פ
ֹא
ל
י
ת
ס
א
א
ֹ
ל
"
ר:
מ
אוֹ
ּא
ו
וְ ה
ָ
ַ ְ ִ ֲ ֲ נִ וְ ָ ַ
ִ ִּ ִ
ָ נַ ְ ִּ וְ
ֵ
ּ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן פוֹ ֵטר,
ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ְקנָ ס ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ,
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם ְקנָ ס ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ְ ,מ ׁ ַש ֵ ּלם בּ ֹ ׁ ֶשת ו ְּפגָ ם ַעל ּ ִפי ַע ְצמוֹ ".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
הוֹ ִאיל וְ ִע ַּיקר ְק ָנס הוּא ּתוֹ בֵ ַע.
ָא ַמר ָרבָ א:
ָמ ׁ ָשל דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,לְ ָמה ַהדָּ בָ ר דּ וֹ ֶמה?
"תן לִ י ִח ּ ִטין ּו ְׂשעוֹ ִרין וְ כו ְּס ִמין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לִ י ְ ּביָ ְד ָך",
לְ ָא ָדם ׁ ֶש ָא ַמר לַ ֲחבֵ ירוֹ ֵּ :
ָ
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין לְ ך ְ ּבי ִָדי ִח ּ ִטין",
ָא ַמר לוֹ ְ ׁ :
וְ ִא ׁ ְש ְּת ַּכח דְּ ִח ּ ִטין הוּא דְּ לֵ ית לֵ ּיהָ ,הא ְׂשעוֹ ִרין וְ כו ְּס ִמין ִאית לֵ ּיה – דְּ פָ טוּר,
דְּ כִ י ִא ׁ ְש ַּת ַ ּבע ַא ִח ּ ִטיןַ ,א ּקו ׁ ְּש ָטא ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבע.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתםּ ְ ,ב ִח ּ ִטין ָ -קא ָּכ ַפר לֵ ּיהּ ִ ,ב ְׂשעוֹ ִרין וְ כו ְּס ִמין  -לָ א ָקא ָּכפַ ר לֵ ּיה.
ָהכָ אּ ְ ,בכו ָּּל ּה ִמ ְּיל ָתא הוּא דְּ ָקא ָּכ ַפר לֵ ּיה!
"תן לִ י ִח ּ ִטין ּו ְׂשעוֹ ִרין וְ כו ְּס ִמין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לִ י ְ ּב ָי ְד ָך",
ָהא לָ א דָּ ְמ ָיא ֶא ָּלא לָ אוֹ ֵמר לַ ֲחבֵ ירוֹ ֵּ :
"שבו ָּעה ׁ ֶש ֵאין לְ ָך ְ ּביָ ִדי ְּכלָ ל",
ְׁ
וְ ִא ׁ ְש ְּת ַּכח ִח ּ ִטין הוּא דְּ לֵ ית לֵ ּיהָ ,הא ְׂשעוֹ ִרין וְ כו ְּס ִמין ִאית לֵ ּיה  -דְּ ִמ ַיח ַ ּייב.
ֶא ָּלא ִּכי ֲא ָתא ָרבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לְ ִדבְ ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ -ק ָנס הוּא ּתוֹ בֵ ַע ,וְ לֹא בּ וֹ ׁ ֶשת וּפְ גָ ם.
לְ ִדבְ ֵרי ֲחכָ ִמים ַ -אף בּ וֹ ׁ ֶשת וּפְ גָ ם הוּא ּתוֹ בֵ ַע.
ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ ר :לָ א ׁ ָשבֵ יק ִאינ ִׁיש ִמ ֵידי דְּ ִקיץ וְ ָתבַ ע ִמ ֵידי דְּ לָ א ִקיץ.
וְ ַר ָ ּבנַן ָסבְ ִרי :לָ א ׁ ָשבֵ יק ִמ ֵידי דְּ כִ י מוֹ ֶדה ֵ ּב ּיה לָ א ִמ ְיפ ַטר ,וְ ָתבַ ע ִמ ֵידי דְּ כִ י מוֹ ֶדה ֵ ּב ּיה ִמיפְ ַטר.

הדרן עלך שבועת הפקדון

רש"י
ועיקר קנס הוא תובע .עיקר
תביעתו על הקנס היא ואע''ג
דבושת ופגם נמי בכלל כפירה
נינהו לא מיחייב עלייהו
כדמפרש ואזיל:
הכא בכולה מילתא כפר ליה.
דהא לא אנסתי קאמר והבושת
ופגם בכלל כפירה:
הא לא דמיא .קשיא דאביי הוא
דקמסיק למילתיה:

