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"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

מסכת שבועות פרק ו' – " ְשׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּינִ ין"
 .1לח ,ב – לט ,א
ִמ ְׁשנָה
ׁ ְשבו ַּעת ַהדַּ ָ ּיינִ ין:
ַה ַּט ֲענָ ה ְ ׁ -ש ֵּתי ֶכ ֶסף,
וְ ַההוֹ ָד ָאה ּ ְ -ב ׁ ָשוֶ ה ּ ְפרו ָּטה.
וְ ִאם ֵאין ַההוֹ ָד ָאה ִמ ִּמין ַה ַּט ֲענָ ה ָ ּ -פטוּר.
יצד?
ֵ ּכ ַ
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ּ ְפרו ָּטה" – ּ ָפטוּר.
"ש ֵּתי ֶכ ֶסף ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ֵ -
ְׁ
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ְּפרו ָּטה" ַ -ח ָ ּייב.
ְׁ
"ש ֵּתי ֶכ ֶסף ו ְּפרו ָּטה ִלי ְ ּביָ ֶד ָך" ֵ -
ָ
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי" ָ ּ -פטוּר.
"
ך
ד
ב
ּ
י
ל
ה
"מ
ֵ
ָ נֶ ִ ְ יָ ְ
ישים דִּ ינָ ר" – ַח ָ ּייב.
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ֲח ִמ ׁ ּ ִ
"מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ֵ -
ָ
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ֲח ִמ ׁ ּ ִשים דִּ ינָ ר" – ּ ָפטוּר,
"מנֶ ה ְל ַא ָ ּבא ְ ּביָ ְד ָך" ֵ -
ָ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְ ּכ ֵמ ׁ ִשיב ֲא ֵב ָידה.
"הן",
"מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ָ -א ַמר לוֹ ֵ :
ָ
ָ
"תנֵ ה ּו ִלי" " -נְ ַת ִּתיו ְלך" ָּ -פטוּר.
ְל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ ְּ :
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי" – ַח ָ ּייב.
ֵ
"הן",
"מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ָ -א ַמר לוֹ ֵ :
ָ
ַאל ִּת ְּתנֵ ה ּו ִלי ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵע ִדים",
"תנֵ ה ּו ִלי" " -נְ ַת ִּתיו ְל ָך" – ַח ָ ּייב,
ְל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ ְּ :
ְ
יתנוֹ ְ ּב ֵע ִדים.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּצ ִריך ִל ְּ
יט ָרא ֶ ּכ ֶסף" – ּ ָפטוּר.
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ִל ְ
"לי ְט ָרא זָ ָהב יֵ ׁש ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ֵ -
ִ
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא :דִּ ינָ ר ֶ ּכ ֶסף",
"דִּ ינָ ר זָ ָהב יֵ ׁש ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ֵ -
יסית,
ְט ֵר ִ
ּפוּנְ ְד ּיוֹ ת,
ְּפרו ָּטה" ַ -ח ָ ּייב,
ׁ ֶש ַהכּ ל ִמין ַמ ְט ֵ ּב ַע ַא ַחת.
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ֶל ֶת ְך ִק ְטנִ ית" ָ ּ -פטוּר,
"כּ וֹ ר ְּתבו ָּאה ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ֵ -
ְ
ָ
"אין ְלך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ֶל ֶתך ִק ְטנִ ית" ַ -ח ָ ּייב,
"כּ וֹ ר ּ ֵפירוֹ ת ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ֵ -
ׁ ֶש ַה ִ ּק ְטנִ ית ִ ּב ְכ ַלל ּ ֵפירוֹ ת.
שעוֹ ִרין" – ּ ָפטוּר.
ְט ָענוֹ " ִח ִּטין" וְ הוֹ ָדה לוֹ ִ ּב" ְ ׂ
יאלְ :מ ַח ֵ ּייב.
וְ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַה ּטוֹ ֵען ַל ֲח ֵבירוֹ ְ ּב" ַכדֵּ י ׁ ֶש ֶמן" וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב" ַקנְ ַק ִ ּנים" –
ַא ְדמוֹ ן אוֹ ֵמר:
הוֹ ִאיל וְ הוֹ ָדה לוֹ ִמ ְק ָצת ִמ ִּמין ַה ַּט ֲענָ ה יִ ׁ ּ ָש ַבע,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ַההוֹ ָד ָאה ִמ ִּמין ַה ַּט ֲענָ ה,
יאל:
ָא ַמר ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
רוֹ ֶאה ֲאנִ י ֶאת דִּ ְב ֵרי ַא ְדמוֹ ן.
ְט ָענוֹ ֵ ּכ ִלים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת ,וְ הוֹ ָדה ְ ּבכֵ ִלים וְ כָ ַפר ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת,
ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת וְ ָכ ַפר ְ ּב ֵכ ִלים ָ ּ -פטוּר,
הוֹ ָדה ְ ּב ִמ ְק ָצת ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת ָ ּ -פטוּר.
ְ ּב ִמ ְק ָצת ַה ֵ ּכ ִלים – ַח ָ ּייב,
יהן.
יש ַבע ֲע ֵל ֶ
ׁ ֶש ַה ְ ּנ ָכ ִסים ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהן ַא ֲח ָריוּת זוֹ ְק ִקין ֶאת ַה ְ ּנ ָכ ִסים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן ַא ֲח ָריוּת ִל ׁ ּ ָ
ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ַעל ַט ֲענַ תֵ :ח ֵר ׁש,

רש"י
מתני'
שבועת הדיינין .שהדיינים '
משביעין ע''י הודאת מקצת
הטענה שלימדוה מאשר יאמר
כי הוא זה )שמות כב( וכתב עלה
ונקרב בעל הבית אל האלהים
אם לא שלח ידו דהיינו שבועה:
הטענה .שהשבועה באה על ידה
לא תהא פחות משתי כסף:
וההודאה .שמחייבתו לישבע לא
תהא פחות מפרוטה ובגמ' פליגי
רב ושמואל בפרוטה זו אם
מתוך שתי כסף של טענה היא
או צריך שתהא טענת הכפירה
של כסף שתי מעות כסף לבד
פרוטה של הודאה:
שתי כסף .שתי מעות כסף דהא
שתי לשון נקבה היא והן שליש
הדינר:
אין לך בידי אלא פרוטה פטור.
שאין ההודאה ממין הטענה
שזה טענו כסף וזה הודה לו
נחשת וכגון שלא טענו לו שתי
מעות של מטבע אלא משקלו
אם טענו מטבע הרי הודה לו
במטבע כדלקמן:
שתי כסף ופרוטה כו' .קסבר
טענו חטין ושעורין והודה לו
באחד מהן חייב:
אין לך בידי פטור .שאין כאן
הודאה:
שהוא כמשיב אבידה .שהיה
יכול להעיז פניו ולכפור ומדלא
העיז הרי הוא כמשיב אבידה
שאינו חייב שבועה כדאמרינן
במסכת גיטין )דף מח (:המוצא
מציאה לא ישבע מפני תקון
העולם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ׁשוֹ ֶטה,
וְ ָק ָטן,
יעין ֶאת ַה ָּק ָטן,
וְ ֵאין ַמ ׁ ְש ִ ּב ִ
ֲא ָבל נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ְל ָק ָטן וְ ַל ֶה ְקדֵּ ׁש.

ְ ּג ָמ ָרא
ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ְ ּב ִעינַן לֵ ּיה?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין אוֹ תוֹ ַ ּב ׁ ּ ְשבו ָּעה ָה ֲאמו ָּרה ַ ּב ּתוֹ ָרה,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַא ׁ ְש ִ ּב ֲיע ָך ַ ּבה' ֱאל ֵֹהי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם") 230בראשית כד ,ג(.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי ֲחנִי ָנא ַ ּבר ִא ִידי ,דְּ ָא ַמרּ ָ :ב ֵעינַן ׁ ֵשם ַה ְּמיו ָּחד?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנַן דְּ ָא ְמ ִרי ְ ּבכִ י ּנוּי,
וְ נָפְ ָקא ִמי ָ ּנ ּה :צָ ִר ְיך לְ ַא ְת ּפ ּו ֵׂשי ֶח ְפצָ א ִ ּב ֵיד ּיה וְ כִ ְד ָרבָ א.
דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
"בה' ֱאל ֵֹהי ַה ׁ ּ ָש ַמיִם" ַ -נ ֲע ָׂשה ְּכ ִמי ׁ ֶש ּ ָט ָעה ִ ּב ְדבַ ר ִמ ׁ ְשנָה ,וְ חוֹ זֵ ר.
ַהאי דַּ ָ ּיי ָנא דְּ ַא ׁ ְש ַ ּבע ַ ּ
וְ ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַהאי דַּ ָ ּיינָ א דְּ ַא ׁ ְש ַ ּבע ִ ּב ְת ִפ ִּלין  -נַ ֲע ָׂשה ְּכ ִמי ׁ ֶש ּ ָט ָעה ִ ּב ְדבַ ר ִמ ׁ ְשנָ ה ,וְ חוֹ זֵ ר.
וְ ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ָרבָ א,
וְ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא.
" ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ָרבָ א"  -דְּ ָהא לָ א נ ֵָקיט ֶח ְפצָ א ִ ּב ֵיד ּיה.
"וְ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא"  -דְּ ָהא נ ֵָקיט ֶח ְפצָ א ִ ּב ֵיד ּיה.
ׁ ְשבו ָּעה ְ -מעו ָּּמד,
ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ְ -מיו ׁ ּ ָּשב.
ׁ ְשבו ָּעה ְ ּבסֵ פֶ ר ּתוֹ ָרה,
ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם לְ כַ ְּת ִח ָּלה ִ ּב ְת ִפ ִּלין.

 230וְ ַא ׁ ְש ִ ּב ֲיע ָך ַ ּבה' ֱאל ֵֹהי ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וֵ אל ֵֹהי ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ִת ַ ּקח ִא ּׁ ָשה לִ ְבנִ י ִמ ְ ּבנוֹ ת ַה ְּכנַ ֲענִ י ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ִק ְרבּ וֹ

רש"י
גמ'
כר' חנינא בר אידי .בשלהי
שבועת העדות )לעיל ד' לה(:
השבע ולא תשבע כו':
אפי' תימא בכינוי .והא דאמר
רב בשבועה האמורה בתורה:
לאתפוסי חפצא .קאמר או ספר
או תפילין כאברהם דאתפסיה
לאליעזר ברית מילה:
דאשבע בה' אלהי השמים .ולא
התפיסו חפץ נעשה כטועה בדבר
משנה ואע''ג דלא תנן לה
במשנה שמעתא דרב היא והרי
היא כדבר משנה כדאמרי'
בסנהדרין )ד' לג (.דטועה בדבר
האמוראים חוזר ולא אמרינן
מה שעשה עשוי וישלם מביתו:
תלמיד חכם .נשבע מיושב:
בספר תורה .ואע''ג דאוקימנא
דלא כרב פפא לכתחלה מיהא
ספר תורה בעינן ובדורותינו
שבועה
הראשונים
בטלו
דאורייתא לפי שענשה גדול
ותקנו לגזור עליו ארור בעשרה
והא אמרן .ארור בו שבועה:
ת''ח .די לו לכתחלה בתפלין
מפני כבודו:
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

 .2לח ,ב – לט ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
" ׁ ְשבו ַּעת ַהדַּ ָיינִ ין ַ -אף ִהיא ִ ּב ְל ׁשוֹ נָ ּה נֶ ֶא ְמ ָרה.
אוֹ ְמ ִרים לוֹ ֱ :הוֵ י יוֹ ֵד ַע,
לט,א ׁ ֶש ָ ּכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ נִ זְ דַּ ְעזַ ע ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ִסינַ י:
שא ֶאת ׁ ֵשם ה' ֱאל ֶֹה ָיך לַ ּׁ ָשוְ א") 231שמות כ ,ז(,
"ל ֹא ִת ּ ָ ׂ
וְ ָכל ֲע ֵבירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה נֶ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן" :וְ נַ ֵ ּקה") 232שמות לד ,ז(,
וְ ָכאן נֶ ֱא ַמר" :ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה" )שמות כ ,ז(.
ּ
וְ ָכל ֲע ֵבירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה נִ ְפ ָר ִעין ִמ ֶּמנּ ּו וְ כָ אן ִמ ֶּמנּ ּו ו ִּמ ִּמ ׁ ְש ַפ ְח ּתוֹ ,
ש ְר ָך") 233קהלת ה ,ה(.
"אל ִּת ֵּתן ֶאת ּ ִפ ָיך לַ ֲח ִטיא ֶאת ְ ּב ָ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
שרוֹ ֶא ָ ּלא ְקרוֹ בוֹ ,
וְ ֵאין ְ ּב ָ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ִּמ ְ ּב ָשׂ ְר ָך ל ֹא ִת ְת ַע ָּלם") 234ישעיהו נח ,ז(.
וְ ָכל ֲע ֵבירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה נִ ְפ ָר ִעין – ִמ ֶּמנּ ּו,
וְ ָכאן ִ -מ ֶּמ ּנ ּו ו ִּמ ָ ּכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ ,
"אל ֹה וְ כַ ֵח ׁש") 235הושע ד ,ב-ג(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ :

רש"י
היא .לקמן מפרש מאי אף:
בלשונה .בכל לשון שהוא מבין
בו:
שכל העולם נזדעזע .לקמיה בעי
ליה:
את פיך .שבועת שקר:
לחטיא את בשרך .את קרובך:
פוטרין אותו מיד .ואין משהין
אותו כאן שלא יחזור בו וע''כ
ישלם .מיד שקיבל עליו בב''ד:
הרשעים .מפרש לקמיה:
אלא על דעתנו .הא פרישנא
טעמא משום קניא דרבא בפרק
ג' )לעיל דף כט:(:
לא אתכם .כלומר לא כשאתכם
במחשבות לבבכם:

וְ ֵא ָימא ַעד דְּ ָעבֵ יד לְ ה ּו לְ כו ְּּלהוּ!
לֹא ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך,
"מ ּ ְפנֵ י ָאלָ ה ָא ְבלָ ה ָ ָ ֶ
דִּ כְ ִתיבִ :

הארץ") 236ירמיהו כג ,י(.

"על ֵּכן ֶּת ֱא ַבל ָה ָא ֶרץ וְ ֻא ְמלַ ל ָּכל יוֹ ׁ ֵשב ָ ּב ּה") 237הושע ד ,ג(.
ו ְּכ ִתיבַ :
לשה דּ וֹ רוֹ ת,
וְ ָכל ֲע ֵבירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרהִ ,אם יֵ ׁש לוֹ זְ כוּת ּ -תוֹ ִלין לוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ו ׁ ְּש ׁ ָ
וְ ָכאן  -נִ ְפ ָר ִעין ִמ ֶּמנּ ּו ְל ַא ְל ַּתר,
אתי ָה נְ ֻאם ה' ְצ ָבאוֹ ת ו ָּב ָאה ֶאל ֵ ּבית ַה ַ ּג ָּנב וְ ֶאל ֵ ּבית ַה ִּנ ׁ ְש ָ ּבע ִ ּב ׁ ְש ִמי לַ ּׁ ָש ֶקר,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :הוֹ ֵצ ִ
וְ לָ נֶ ה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ וְ כִ ַּל ּת ּו וְ ֶאת ֵע ָציו וְ ֶאת ֲא ָבנָיו" )זכריה ה ,ד(.
את ָיה" ְ -ל ַא ְל ַּתר,
"הוֹ ֵצ ִ
ּ
ּ
"ו ָּב ָאה ֶאל ֵ ּבית ַה ַ ּג ָּנב"  -זֶ ה ַהגוֹ נֵ ב דַּ ַעת ַה ְ ּב ִריוֹ תֶ ׁ ,ש ֵאין לוֹ ָממוֹ ן ֵא ֶצל ֲח ֵבירוֹ וְ טוֹ ֲענוֹ ו ַּמ ׁ ְש ִ ּביעוֹ ,
"וְ ֶאל ֵ ּבית ַה ִּנ ׁ ְש ָ ּבע ִ ּב ׁ ְש ִמי לַ ּׁ ָש ֶקר" ּ ְ -כ ַמ ׁ ְש ָמעוֹ ,
"וְ לָ נֶ ה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ וְ כִ ַּל ּת ּו וְ ֶאת ֵע ָציו וְ ֶאת ֲאבָ נָ יו" ָ -הא ָל ַמ ְד ָּת:
דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאין ֵא ׁש ו ַּמיִ ם ְמכַ ִ ּלין אוֹ ָתןְ ׁ ,שבו ַּעת ׁ ֶש ֶקר ְמ ַכ ָ ּלה אוֹ ָתן.
"אינִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע" ּ -פוֹ ְט ִרין אוֹ תוֹ ִמ ָ ּיד,
ִאם ָא ַמרֵ :
"ה ֵרינִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע" ָ -העוֹ ְמ ִדין ׁ ָשם אוֹ ְמ ִרים זֶ ה ָלזֶ ה:
וְ ִאם ָא ַמרֲ :
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"סוּר ּו נָ א ֵמ ַעל ָא ֳהלֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ְר ׁ ָש ִעים ָה ֵא ֶּלה" )במדבר טז ,כו(.
יעין אוֹ ְת ָך,
יעין אוֹ תוֹ  ,אוֹ ְמ ִרים לוֹ ֱ :הוֵ י יוֹ ֵד ַעֶ ׁ ,שלּ א ַעל דַּ ְע ְּת ָך ָאנ ּו ַמ ׁ ְש ִ ּב ִ
ו ְּכ ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִ ּב ִ
ֶא ָ ּלא ַעל דַּ ַעת ַה ָּמקוֹ ם,
וְ ַעל דַּ ַעת ֵ ּבית דִּ ין,
ש ָר ֵאל ָא ַמר ָל ֶהן:
יע ֶאת יִ ְ ׂ
ׁ ֶש ֵ ּכן ָמ ִצינ ּו ְ ּבמֹ ׁ ֶשה ַר ֵ ּבינוּּ ְ ,כ ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִ ּב ַ
יע ֶא ְתכֶ ם,
דְּ עוֶּ ׁ ,שלּ א ַעל דַּ ְע ְּת ֶכם ֲאנִ י ַמ ׁ ְש ִ ּב ַ
ֶא ָ ּלא ַעל דַּ ַעת ַה ָּמקוֹ ם,
וְ ַעל דַּ ְע ִּתי,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ל ֹא ִא ְּתכֶ ם לְ ַב ְדכֶ ם") 239דברים כט ,יג(.
ִּ
"כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר יֶ ׁ ְשנוֹ ּפֹה") 240דברים כט ,יד( ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא אוֹ ָתן ָהעוֹ ְמ ִדין ַעל ַהר ִסינַ י,
 231ל ֹא ִת ּ ָשׂ א ֶאת ׁ ֵשם ה' ֱאל ֶֹה ָיך לַ ּׁ ָשוְ א ִּכי ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה יְ הֹוָ ה ֵאת ֲא ׁ ֶשר יִ ּ ָשׂ א ֶאת ׁ ְשמוֹ לַ ּׁ ָשוְ א
 232נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹשׂ א ָעוֹ ן וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה וְ נַ ֵ ּקה ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה ּפ ֵֹקד ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִ ים וְ ַעל ְ ּבנֵ י ָבנִ ים ַעל ׁ ִש ֵּל ׁ ִשים וְ ַעל ִר ֵ ּב ִעים
ֹאמר לִ ְפנֵ י ַה ּ ַמלְ ָא ְך ִּכי ׁ ְשגָ גָ ה ִהיא לָ ּ ָמה יִ ְקצֹף ָה ֱאל ִֹהים ַעל קוֹ לֶ ָך וְ ִח ֵ ּבל ֶאת ַמ ֲע ֵשׂ ה יָ ֶד ָיך
ַ 233אל ִּת ֵּתן ֶאת ּ ִפ ָיך לַ ֲח ִטיא ֶאת ְ ּב ָשׂ ֶר ָך וְ ַאל ּת ַ
ֲ 234הלוֹ א ָפרֹס לָ ָר ֵעב לַ ְח ֶמ ָך וַ ֲענִ ִ ּיים ְמרו ִּדים ָּת ִביא ָביִ ת ִּכי ִת ְר ֶאה ָערֹם וְ כִ ִּסיתוֹ ו ִּמ ְ ּב ָשׂ ְר ָך ל ֹא ִת ְת ַע ָּלם

ש ֶדה ו ְּבעוֹ ף ַה ּׁ ָש ָמיִ ם וְ גַ ם
 235ב ָאל ֹה וְ כַ ֵח ׁש וְ ָרצ ַֹח וְ גָ נֹב וְ נָ אֹף ּ ָפ ָרצ ּו וְ ָד ִמים ְ ּב ָד ִמים נָ גָ ע ּו .ג ַעל ֵּכן ֶּת ֱא ַבל ָה ָא ֶרץ וְ ֻא ְמלַ ל ָּכל יוֹ ׁ ֵשב ָ ּב ּה ְ ּב ַח ַ ּית ַה ּ ָ ׂ
דְּ גֵ י ַה ָ ּים יֵ ָא ֵספ ּו
ִּ 236כי ְמנָ ֲא ִפים ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִּכי ִמ ּ ְפנֵ י ָאלָ ה ָא ְבלָ ה ָה ָא ֶרץ יָ ְב ׁש ּו נְ אוֹ ת ִמ ְד ָ ּבר וַ ְּת ִהי ְמרו ָּצ ָתם ָר ָעה וּגְ בו ָּר ָתם ל ֹא כֵ ן
ַ 237על ֵּכן ֶּת ֱא ַבל ָה ָא ֶרץ וְ ֻא ְמלַ ל ָּכל יוֹ ׁ ֵשב ָ ּב ּה ְ ּב ַח ַ ּית ַה ּ ָשׂ ֶדה ו ְּבעוֹ ף ַה ּׁ ָש ָמיִ ם וְ גַ ם דְּ גֵ י ַה ָ ּים יֵ ָא ֵספ ּו
ּ
ּ
ּ
ּ
ֹאתם
 238וַ יְ ַד ֵ ּבר ֶאל ָה ֵע ָדה לֵ אמֹר סוּר ּו נָ א ֵמ ַעל ָא ֳהלֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ְר ׁ ָש ִעים ָה ֵא ֶּלה וְ ַאל ִּת ְ ּגע ּו ְ ּבכָ ל ֲא ׁ ֶשר לָ ֶהם ֶפן ִּת ָספ ּו ְבכָ ל ַחט ָ
 239וְ ל ֹא ִא ְּתכֶ ם לְ ַבדְּ כֶ ם ָאנֹכִ י כּ ֵֹרת ֶאת ַה ְ ּב ִרית ַה ּזֹאת וְ ֶאת ָה ָאלָ ה ַה ּזֹאת
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דּ וֹ רוֹ ת ַה ָ ּב ִאים,
וְ ֵ ּג ִרים ָה ֲע ִת ִידין ְל ִה ְת ַ ּג ֵ ּייר ִ -מ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ ּנוּ" )דברים כט ,יד(.
יהם ֵמ ַהר ִסינַ י,
וְ ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ִמ ְצוָ ה ׁ ֶש ִּק ְ ּ
יבל ּו ֲע ֵל ֶ
ִמ ְצוֹ ת ָה ֲע ִתידוֹ ת ְל ִה ְת ַחדֵּ ׁשּ ְ ,כגוֹ ןִ :מ ְק ָרא ְמגִ ָ ּ
ילה – ִמ ַ ּניִ ן?
"ק ְ ּימ ּו וְ ִק ְ ּבל ּו") 241אסתר ט ,כז( ִ -ק ְ ּיימ ּו ַמה ׁ ּ ֶש ִּק ְ ּבל ּו ְ ּכ ָבר".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ :

רש"י
פרשת סוטה .כשמשביעין
אותה ישביעוה בלשון שהיא
שומעת:
וידוי מעשר .בערתי הקודש
)דברים כו( וטעמא דכולהו
מפרש במסכת  .סוטה:

ַמאי " ַאף ִהיא ִ ּב ְל ׁשוֹ נָ ּה נֶ ֶא ְמ ָרה"?
ְּכ ִד ְתנַן:
" ֵאלּ ּו נֶ ֱא ָמ ִרין ְ ּבכָ ל ָל ׁשוֹ ןָ ּ :פ ָר ׁ ַשת סוֹ ָטה,
שר,
וִ ידּ וּי ַמ ֲע ֵ ׂ
יאת ׁ ְש ַמע,
ְק ִר ַ
ו ְּת ִפ ָ ּלה,
ו ִּב ְר ַ ּכת ַה ָּמזוֹ ן,
ו ׁ ְּשבו ַּעת ָה ֵעדוּת,
ו ׁ ְּשבו ַּעת ַה ּ ִפ ָּקדוֹ ן" )סוטה לב.(.
וְ ָק ָא ַמר נ ִַמי " ׁ ְשבו ַּעת ַהדַּ ָ ּיינִ ין ַאף ִהיא ִ ּב ְל ׁשוֹ נָ ּה נֶ ֶא ְמ ָרה".

ִּ 240כי ֶאת ֲא ׁ ֶשר יֶ ׁ ְשנוֹ ּפֹה ִע ָּמנ ּו ע ֵֹמד ַהיּוֹ ם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֵֹהינ ּו וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ נּ ּו ּפֹה ִע ָּמנ ּו ַהיּוֹ ם
ִ 241ק ְ ּימ ּו וְ ִק ְ ּבל ּו ַה ְ ּיהו ִּדים ֲעלֵ ֶיהם וְ ַעל זַ ְר ָעם וְ ַעל ָּכל ַה ִּנלְ וִ ים ֲעלֵ ֶיהם וְ ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר לִ ְהיוֹ ת ע ִֹשׂ ים ֵאת ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה ִּככְ ָת ָבם וְ כִ זְ ַמ ָּנם ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

 .3לט ,א

רש"י
ולא תשא עמהן .אלמא לא
חמירא מכריתות ומיתות ב''ד:
מנקה הוא לשבים .וכאן אף
לשבים לא ינקה בלא פרעון:

ָא ַמר ָמר:
"אוֹ ְמ ִרין לוֹ ֱ :הוֵ י יוֹ ֵד ַע,
ׁ ֶש ָ ּכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ נִ זְ דַּ ְעזַ ע,
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא" :ל ֹא ִת ּ ָשׂ א ֶאת ׁ ֵשם ה' ֱאל ֶֹה ָיך לַ ׁ ָשוְ א") 242שמות כ ,ז(".
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִאילֵ ָימא ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְתיְ ַהב ְ ּב ִסי ַני ֶ -ע ֶׂשר דִּ ְ ּברוֹ ת נ ִַמי ִא ְת ְי ַהב!
וְ ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲח ִמ ָירא  -ו ִּמי ֲח ִמ ָירא?
וְ ָה ְתנַן:
שא" )שמות כ ,ז(.
שה ,חוּץ ִמ"ל ֹא ִת ּ ָ ׂ
שה וְ לֹא ַּת ֲע ֶ ׂ
" ֵאלּ ּו ֵהן ַקלּ וֹ תֲ :ע ֵ ׂ
שא" ִע ָּמ ֶהן"!
ֲחמוּרוֹ ת :זוֹ ָ ּכ ֵריתוֹ ת ,ו ִּמיתוֹ ת ֵ ּבית דִּ ין ,וְ "ל ֹא ִת ּ ָ ׂ
ֶא ָּלא ִּכ ְד ָק ָת ֵני ַט ְע ָמא" :וְ ָכל ֲע ֵבירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה נֶ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן" :וְ נַ ֵ ּקה" ,וְ כָ אן נֶ ֱא ַמר" :ל ֹא יְ נַ ֶּקה"".
וְ כָ ל ֲעבֵ ירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה לֹא נֶ ֱא ַמר ָ ּב ֶהן" :ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה"?!
וְ ָהכְ ִתיב" :וְ נַ ֵּקה ל ֹא יְ נַ ֶּקה") 243שמות לד ,ז(!
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר" :וְ נַ ֵ ּקה"ֶ ׁ ,ש ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמר" :ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה",
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַמר" :ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה"ֶ ׁ ,ש ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמר" :וְ נַ ֵ ּקה"!
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ְמנַ ֶ ּקה  -הוּא ַל ׁ ּ ָש ִבים,
וְ ֵאינוֹ ְמנַ ֶ ּקה ְ -ל ׁ ֶש ֵאינָ ן ׁ ָש ִבים".

 242ל ֹא ִת ּ ָשׂ א ֶאת ׁ ֵשם ה' ֱאל ֶֹה ָיך לַ ּׁ ָשוְ א ִּכי ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה יְ הֹוָ ה ֵאת ֲא ׁ ֶשר יִ ּ ָשׂ א ֶאת ׁ ְשמוֹ לַ ּׁ ָשוְ א
 243נ ֵֹצר ֶח ֶסד לָ ֲאלָ ִפים נ ֵֹשׂ א ָעוֹ ן וָ ֶפ ׁ ַשע וְ ַח ּ ָט ָאה וְ נַ ֵ ּקה ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה ּפ ֵֹקד ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִ ים וְ ַעל ְ ּבנֵ י ָבנִ ים ַעל ׁ ִש ֵּל ׁ ִשים וְ ַעל ִר ֵ ּב ִעים
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .4לט ,א-ב
" ָ ּכל ֲע ֵבירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה  -נִ ְפ ָר ִעין ִמ ֶּמ ּנוּ,
וְ ָכאן ִ -מ ֶּמ ּנ ּו ו ִּמ ִּמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוֹ ".

רש"י
בדינא אחרינא .בפורענות קלה
ולא בפורענות הבאה עליו:

וְ כָ ל ֲעבֵ ירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ לֹא?!
ש ְמ ִּתי ֲאנִ י ֶאת ּ ָפנַ י ָ ּב ִא ׁיש ַההוּא וּבְ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ") 244ויקרא כ ,ה(.
וְ ָהכְ ִתיב" :וְ ַ ׂ
וְ ַתנְ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ִאם הוּא ָח ָטאִ ,מ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ ַמה ָח ָטאת?
לוֹ ַמר ְל ָךֵ :אין ְל ָך ִמ ׁ ְש ָּפ ָחה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה מוֹ ֵכס ׁ ֶש ֵאין כּ ו ָ ּּל ּה מוֹ כְ ִסין,
וְ ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ִל ְס ִטים ֶ ׁ -ש ֵאין כּ ו ָ ּּל ּה ִל ְס ִטים,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּמ ַח ּ ִפין ָע ָליו"!
ָה ָתם ּ ְ -ב ִדי ָנא ַא ֲח ִרינָא,
ָהכָ א ּ ְ -ב ִדי ָנא דִּ ֵיד ּיה.
ִּכ ְד ַת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
"וְ ִהכְ ַר ִּתי אוֹ תוֹ " )ויקרא כ ,ה( ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ַשׂ ְמ ִּתי ֲאנִ י ֶאת ּ ָפנַ י" )ויקרא כ ,ה(,
יכ ֵרת?
יָ כוֹ ל ָ ּכל ַה ִּמ ׁ ְש ָּפ ָחה כּ ּו ָ ּל ּה ְ ּב ִה ָ ּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :אוֹ תוֹ ",
ּ
יכ ֵרת.
יכ ֵרת ,וְ לֹא ָ ּכל ַה ִּמ ׁ ְש ָפ ָחה כּ ו ָ ּּל ּה ְ ּב ִה ָ ּ
"אוֹ תוֹ " ּ ְ -ב ִה ָ ּ
וְ ָכל ֲע ֵבירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה  -נִ ְפ ָר ִעין ִמ ֶּמ ּנוּ,
וְ ָכאן ִ -מ ֶּמ ּנ ּו ו ִּמ ָ ּכל ָהעוֹ ָלם כּ וּלּ וֹ ,
"אל ֹה וְ כַ ֵח ׁש") 246הושע ד ,ב(,
ֶ ׁ 245ש ֶ ּנ ֱא ַמרָ :
247
"על ֵּכן ֶּת ֱא ַבל ָה ָא ֶרץ" )ויקרא כ ,ג(".
ו ְּכ ִתיבַ :
וְ ֵא ָימא ַעד דְּ ָעבֵ יד לְ ה ּו לְ כו ְּּלה ּו!
לֹא ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך,
"מ ּ ְפנֵ י ָאלָ ה ָא ְבלָ ה ָ ָ ֶ
דִּ כְ ִתיבִ :

הארץ") 248ירמיהו כג ,י(.

וְ כָ ל ֲעבֵ ירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה ִמ ָּכל ָהעוֹ לָ ם לֹא?!
וְ ָהכְ ִתיב" :וְ כָ ׁ ְשל ּו ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיו") 249ויקרא כו ,לז( ִ -א ׁיש ַ ּב ֲעוֹ ן ָא ִחיו,
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל ֲע ֵרבִ ים זֶ ה ָ ּבזֶ ה!
לט,ב ָה ָתם ֶ ׁ -ש ּי ֵׁש ְ ּבי ָָדם לִ ְמחוֹ ת ,וְ לֹא ִמיח ּו.
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ְר ׁ ָש ִעים דְּ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ לִ ְר ׁ ָש ִעים ְד ָעלְ ָמא?
ֵ ּבין צַ דִּ ִיקים דְּ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ לְ צַ דִּ ִיקים ְד ָעלְ ָמא?
הוּא ִ ּב ׁ ְש ָאר ֲעבֵ ירוֹ ת ְ ּב ִדי ֵנ ּיה,
ו ְּר ׁ ָש ִעים דְּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְ ּב ִדין ָחמוּר,
ו ְּר ׁ ָש ִעים ְד ָעלְ ָמא ְ ּב ִדין ַה ַּקל.
צַ דִּ ֵיקי דְּ ָהכָ א וְ ָהכָ אְ ּ ,פ ִט ִירי.
ַ ּג ֵ ּבי ׁ ְשבו ָּעה הוּא ו ְּר ׁ ָש ִעים דְּ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְּכ ִדינֵ ּיה,
ו ְּר ׁ ָש ִעים ְד ָעלְ ָמאּ ְ ,ב ִדין ָחמוּר,
וְ צַ דִּ ֵיקי דְּ ָהכָ א וְ ָהכָ א ְ ּב ִדין ַה ַ ּקל.
 244וְ ַשׂ ְמ ִּתי ֲאנִ י ֶאת ּ ָפנַ י ָ ּב ִא ׁיש ַההוּא ו ְּב ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ וְ ִהכְ ַר ִּתי אֹתוֹ וְ ֵאת ָּכל ַה ּזֹנִ ים ַא ֲח ָריו לִ זְ נוֹ ת ַא ֲח ֵרי ַה ּמֹלֶ ְך ִמ ֶ ּק ֶרב ַע ּ ָמם
 245במהדורת הדפוס מכאן בסוגרים עגולות עד אבלה הארץ
ָ 246אל ֹה וְ כַ ֵח ׁש וְ ָרצ ַֹח וְ גָ נֹב וְ נָ אֹף ּ ָפ ָרצ ּו וְ ָד ִמים ְ ּב ָד ִמים נָ גָ ע ּו
ְ
 247וַ ֲאנִ י ֶא ֵּתן ֶאת ּ ָפנַ י ָ ּב ִא ׁיש ַההוּא וְ ִהכְ ַר ִּתי אֹתוֹ ִמ ֶּק ֶרב ַע ּמוֹ ִּכי ִמ ַּז ְרעוֹ נָ ַתן לַ ּמֹלֶ ך לְ ַמ ַען ַט ּ ֵמא ֶאת ִמ ְקדָּ ׁ ִשי וּלְ ַח ֵּלל ֶאת ׁ ֵשם ָק ְד ׁ ִשי
ִּ 248כי ְמנָ ֲא ִפים ָמלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ִּכי ִמ ּ ְפנֵ י ָאלָ ה ָא ְבלָ ה ָה ָא ֶרץ יָ ְב ׁש ּו נְ אוֹ ת ִמ ְד ָ ּבר וַ ְּת ִהי ְמרו ָּצ ָתם ָר ָעה וּגְ בו ָּר ָתם ל ֹא כֵ ן
 249וְ כָ ׁ ְשל ּו ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיו ְּכ ִמ ּ ְפנֵ י ֶח ֶרב וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן וְ ל ֹא ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם ְּתקו ָּמה לִ ְפנֵ י אֹיְ ֵביכֶ ם
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

 .5לט ,ב
"אינִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע" ּ -פוֹ ְט ִרין אוֹ תוֹ ִמ ָ ּיד,
" ִאם ָא ַמרֵ :
"ה ֵרינִ י נִ ׁ ְש ָ ּבע" ָ -העוֹ ְמ ִדים ׁ ָשם אוֹ ְמ ִרים זֶ ה ָלזֶ ה:
וְ ִאם ָא ַמרֲ :
"סוּר ּו נָ א ֵמ ַעל ָא ֳהלֵ י ָה ֲאנָ ׁ ִשים ָה ְר ׁ ָש ִעים ָה ֵא ֶּלה" )במדבר טז ,כו(".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַההוּא דְּ ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבע ָק ֵאי ְ ּב ִא ּיסו ָּרא,
ֶא ָּלא ַההוּא דְּ ָקא ַמ ׁ ְש ַ ּבע לֵ ּיה – ַא ַּמאי?
250כִ ְד ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר:
251
יהם".
"ש ֻב ַעת ה' ִּת ְהיֶ ה ֵ ּבין ׁ ְשנֵ ֶיהם" )שמות כב ,י( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָח ָלה ׁ ְשבו ָּעה ַעל ׁ ְשנֵ ֶ
ְׁ

 250בדפוסַ ) :ההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ( ומסורת הש"ס לא גורס.
ְ ׁ 251שבֻ ַעת ה' ִּת ְהיֶ ה ֵ ּבין ׁ ְשנֵ ֶיהם ִאם ל ֹא ׁ ָשלַ ח יָ דוֹ ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ֵר ֵעה ּו וְ לָ ַקח ְ ּב ָעלָ יו וְ ל ֹא יְ ׁ ַש ֵּלם

רש"י
חלה על שניהן .ששניהן נענשין
בה שלא דקדק למסור ממונו
ביד נאמן ובאו לידי חלול השם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .6לט ,ב
יעין אוֹ תוֹ ,
"ו ְּכ ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִ ּב ִ
יעין אוֹ ְת ָך,
אוֹ ְמ ִרים לוֹ ֱ :הוֵ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשלּ א ַעל דַּ ְע ְּת ָך ָאנ ּו ַמ ׁ ְש ִ ּב ִ
ֶא ָ ּלא ַעל דַּ ַעת ַה ָּמקוֹ ם,
וְ ַעל דַּ ַעת ֵ ּבית דִּ ין".
לָ ָּמה לִ י לְ ֵמ ְימ ָרא לֵ ּיה ָהכִ י?
ִמ ׁ ּשוּם ַקנְ ָיא דְּ ָרבָ א.

רש"י
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

 .7לט ,ב – מ ,א
" ַה ְּט ָענָ ה ׁ ְש ֵּתי ֶכ ֶסף".
ָא ַמר ַרב:
ְּכ ִפ ַירת ְט ָענָ ה ְ ׁ -ש ֵּתי כֶ ֶסף.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ְט ָענָ ה ַעצְ ָמ ּה ְ ׁ -ש ֵּתי כֶ ֶסף,
ֲאפִ יל ּו לֹא ָּכפַ ר ֶא ָּלא ִ ּבפְ רו ָּטה,
וְ לֹא הוֹ ָדה ֶא ָּלא ִ ּבפְ רו ָּטה ַ -ח ָ ּייב.
ָא ַמר ָרבָ א:
דַּ י ְָקא ַמ ְתנִ ִיתין ְּכוָ ֵת ּיה דְּ ַרב,
ו ְּק ָר ֵאי ְּכוָ ֵת ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל.
"דַּ י ְָקא ַמ ְתנִ ִיתין ְּכוָ ֵת ּיה דְּ ַרב"  -דְּ ָק ָתנֵיַ " :ה ְּט ָענָ ה ׁ ְש ֵּתי ֶכ ֶסף וְ ַההוֹ ָד ָאה ׁ ָשוֶ ה ְּפרו ָּטה",
וְ ִאילּ ּו ' ְּכפִ ַירת ְט ָענָה ּ ְפרו ָּטה' לֹא ָק ָת ֵני.
ו ְּתנַן ִנַמי:
" ַההוֹ ָד ָאה ִ ּב ְפרו ָּטה" )בבא מציעא נה - (.וְ ִאילּ ּו ' ְּכ ִפ ָירה ִ ּב ְפרו ָּטה' לֹא ָק ָתנֵ י,
"ו ְּק ָר ֵאי ְּכוָ ֵת ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל" – דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי יִ ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו ֶּכ ֶסף אוֹ כֵ לִ ים לִ ׁ ְשמֹר") 252שמות כב ו( –
ַמה " ֵּכלִ ים" ְ ׁ -שנַ יִם ַאף " ֶּכ ֶסף" – ׁ ְש ַניִ ם,
ַמה " ֶּכ ֶסף"  -דָּ בָ ר ָח ׁשוּבַ ,אף ָּכל דָּ בָ ר ָח ׁשוּב,
וְ ָק ָא ַמר ַר ֲח ָמ ָנאִּ " :כי הוּא זֶ ה") 253שמות כב ח(.
וְ ַרב?
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ הוֹ ָד ָאה ְ ּב ִמ ְקצָ ת ַה ּ ְט ָענָה.

רש"י
כפירת טענה שתי כסף .טענה
דתנן במתני' לאו אתחלת
הטענה קאי אלא אכפירה שהוא
כופר בטענת חבירו לבד הודאת
הפרוטה דבעינן שתהא תחלת
הטענה שתי כסף ופרוטה :ה''ג
ואילו כפירת פרוטה לא קתני:
כי יתן איש .תחלת נתינה ב'
כסף ועלה קאי כי הוא זה דבר
חשוב ושיערו חכמים שמעה
כסף דבר חשוב הוא :מה כסף
דבר חשוב אף כל דבר חשוב
גרסינן ולא גרסינן אף כלים דבר
חשוב דאילו בכלים אמרינן
לקמן )דף מ (:דאפילו בכפירת
מחטין חייב והאי אף כל במידי
דלאו כלי קאמר וקאמר רחמנא
כי הוא זה על זה באה השבועה
כשיאמר כי הוא זה כשמודה
במקצתה אלמא הודאה מתוך
טענת שתי כסף היא:
ההוא .זה מיבעי ליה דאין
שבועה אלא בהודאה במקצת
כלומר את זה אני מודה ולא
לאגמורן דאטענת ב' כסף קאי
ולעולם הודאה לבד מכפירת
שתי כסף קאמר:
ולאו ממילא שמעת מינה
דחסרה לה טענה .לרב פרכינן
נהי נמי דלמקצת הטענה וממין
הטענה אתו מיהו לאו ממילא
שמעת מינה דחסרה לה טענה
ראשונה ואין כאן עוד כפירה
משתי כסף:
אלא אמר לך רב כסף כי אתא
מעיקרא לכפירה אתא .ולאו
לתחלת טענה :ואנא אמינא אף
כל שנים :והו''ל כסף נמי בהאי
כללא:

ו ׁ ְּשמו ֵּאל?
ְּכ ִתיב" :הוּא" וּכְ ִתיב" :זֶ ה",
ּ
דְּ ִאי ָּכפַ ר ְ ּב ִמ ְקצָ ת וְ אוֹ ֵדי ְ ּב ִמ ְקצָ ת ַ -ח ָייב.
וְ ַרב?
ַחד  -לְ הוֹ ָד ָאה ְ ּב ִמ ְקצָ ת ַה ּ ְט ָענָה,
וְ ַחד  -לְ הוֹ ָד ָאה ִמ ִּמין ַה ּ ְט ָענָה.
ו ׁ ְּשמו ֵּאל?
לָ או ִמ ֵּמילָ א ׁ ָש ְמ ַע ְּת ִמי ֵ ּנ ּיה :דְּ ָח ְס ָרה לָ ּה ְט ָענָה.
ֶאלָ א ָא ַמר לָ ְך ַרב:
"כֶ ֶסף" ִּכי ֲא ָתא ֵמ ִע ָּיק ָרא  -לִ כְ ִפ ָירה הוּא דְּ ָא ָתא,
דְּ ִאם ֵּכן ,לִ כְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמ ָנאִּ ' :כי ִי ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו ֵּכלִ ים לִ ׁ ְשמר',
וַ ֲאנָא ָא ִמי ָנאַ :מה ֵּכלִ ים ׁ ְש ַניִ םַ ,אף ָּכל ׁ ְשנַ יִם,
"כֶ ֶסף" דִּ כְ ַתב ַר ֲח ָמ ָנא לָ ָּמה ִּלי? ִאם ֵאינוֹ ִענְ יָן לִ ְט ָענָ הְּ ,תנֵה ּו ִענְ יָן לִ כְ פִ ָירה.
ו ׁ ְּשמו ֵּאל?

ְ ׁ 252שבֻ ַעת ה' ִּת ְהיֶ ה ֵ ּבין ׁ ְשנֵ ֶיהם ִאם ל ֹא ׁ ָשלַ ח יָ דוֹ ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ֵר ֵעה ּו וְ לָ ַקח ְ ּב ָעלָ יו וְ ל ֹא יְ ׁ ַש ֵּלם
ֹאמר ִּכי הוּא זֶ ה ַעד ָה ֱאל ִֹהים יָ בֹא דְּ ַבר ׁ ְשנֵ ֶיהם ֲא ׁ ֶשר יַ ְר ׁ ִש ֻיען ֱא ל ִֹהים
ַ 253על ָּכל דְּ ַבר ּ ֶפ ׁ ַשע ַעל ׁשוֹ ר ַעל ֲחמוֹ ר ַעל ֶשׂ ה ַעל ַשׂ לְ ָמה ַעל ָּכל ֲא ֵב ָדה ֲא ׁ ֶשר י ַ
יְ ׁ ַש ֵּלם ׁ ְשנַ יִ ם לְ ֵר ֵעה ּו
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"כלִ ים" וְ לֹא ְּכ ַתב ֶּ
ָא ַמר לָ ְךִ :אי ְּכ ַתב ַר ֲח ָמנָ א ֵּ
"כ ֶסף",
ֲהוָ ה ָא ִמינָאַ :מאי ֵּכלִ ים – ׁ ְש ַניִ םַ ,אף ָּכל ְ ׁ -ש ַניִ ם,
ֲאבָ ל דָּ בָ ר ָח ׁשוּב לָ א ָ ּב ֵעינַן,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ְּתנַן:
ְ
ָ
"אין ָלך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ּ ְפרו ָּטה" ָ ּ -פטוּר".
" ׁ ְש ֵּתי ֶכ ֶסף יֵ ׁש ִ ּלי ְ ּביָ ְדך" ֵ -
ַמאי ַט ְע ָמא?
לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָח ְס ָרה לָ ּה ְט ָענָה,
ו ְּתיוּבְ ָּתא דִּ ׁ ְשמו ֵּאל!
ָא ַמר לָ ְך ׁ ְשמו ֵּאלִ :מי ָסבְ ַר ְּת ' ׁ ָשוֶ ה' ָק ָת ֵני?! דַּ וְ ָקא ָק ָת ֵני!
ַמה ׁ ּ ֶש ּ ְט ָענוֹ  -לֹא הוֹ ָדה לוֹ ,
ו ַּמה ׁ ּ ֶשהוֹ ָדה לוֹ  -לֹא ְט ָענוֹ .
ִאי ָהכִ י,
ָ
ָ
ּ
ּ
"אין ְלך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ְפרו ָּטה" ַ -ח ָייב";
ֵא ָימא ֵס ָיפאְ ׁ " :ש ֵּתי כֶ ֶסף ו ְּפרו ָּטה יֵ ׁש ִ ּלי ְ ּביָ ְדך" ֵ -
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאָ ׁ :שוֶ ה ִ -מ ׁ ּשוּם ָהכִ י " ַח ָ ּייב".
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת :דַּ וְ ָקאַ ,א ַּמאי ַח ּיָיב?
ַמה ׁ ּ ֶש ּ ְט ָענוֹ  -לֹא הוֹ ָדה לוֹ ,
ו ַּמה ׁ ּ ֶשהוֹ ָדה לוֹ  -לֹא ְט ָענוֹ !
ִמ ֵידי הוּא ַט ְע ָמא ֶא ָּלא לְ ׁ ְשמו ֵּאל,
ָה ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְט ָענוֹ ִח ּ ִטין ּו ְׂשעוֹ ִרין וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן – ַח ּיָיב.
ָהכִ י ִנַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
ָ
ָ
ּ
יט ָרא ֶ ּכ ֶסף" – ּ ָפטוּר";
ל
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ל
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י
ד
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ּ
ך
ל
ין
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ך
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י
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ש
ׁ
ב
ה
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ר
יט
ֵ ְ ְ יָ ִ ֶ ָ ִ ְ
ִמדְּ ָק ָת ֵני ֵסיפָ אִ " :ל ְ ָ זָ ָ יֵ ִ ְ יָ ְ
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא' :דַּ וְ ָקא' ָק ָת ֵניִ ,מ ׁ ּשוּם ָהכִ י – ּ ָפטוּר,
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּתָ ׁ ' :שוֶ ה' ַ -א ַּמאי ּ ָפטוּר לִ ְיט ָרא טוּבָ א ָהוֵ י.
ישא ִנַמי 'דַּ וְ ָקא'.
ֶא ָּלאִ ,מדְּ ֵס ָיפא 'דַּ וְ ָקא'ֵ ,ר ׁ ָ
לֵ ָימא ֵּת ֱיהוֵ י ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַרב!
ָא ַמר לָ ְך ַרב:
כּ ו ָּּל ּה ַמ ְת ִנ ִיתין ׁ ָשוֶ ה ,וְ לִ ְיט ָרא זָ ָהב ׁ ָשא ֵני.

מ,א

ֵּת ַדע ,דְּ ָקא ָּתנֵי ֵסיפָ א:
יסית וּפוּנְ דְּ יוֹ ן ו ְּפרו ָּטה" ַ -ח ָ ּייב,
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא דִּ ינָ ר ֶ ּכ ֶסף ו ְּט ֵר ִ
"דִּ ינָ ר זָ ָהב ִלי ְ ּביָ ְד ָך"ֵ ,
ׁ ֶש ַהכּ ל ִמין ַמ ְט ֵ ּב ַע ֵהן";
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאָ ׁ ' :שוֶ ה' ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ַח ָ ּייב,
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת' :דַּ וְ ָקא' ַ -א ַּמאי " ַח ָ ּייב"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְ ּב ׁ ֶש ּ ְט ָענוֹ ְ ּב ִדינָר ַמ ְט ֵ ּבעוֹ ת,
וְ ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ּ ְפרו ָּטה ִ ּבכְ לַ ל ַמ ְט ֵ ּב ַע ִא ָיתא.
דַּ י ְָקא נ ִַמי ,דְּ ָק ָתנֵ יֶ ׁ " :ש ַהכּ ל ִמין ַמ ְט ֵ ּב ַע ַא ַחת".
וְ ַרב?
ׁ ֶש ַהכּ ֹל דִּ ין ַמ ְט ֵ ּב ַע ַא ַחת.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ,לֵ ָימאִ ,מדְּ ֵס ָיפא ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל ְמ ָת ֵרץ,

רש"י
אבל דבר חשוב לא בעינן .וה''א
כי היכי דגבי כלים אפי' טענו ב'
מחטין והודה לו באחד מהן
חייב כדלקמן )דף מ (:כל מידי
נמי דטעין ליה תרי ואודי ליה
בחד לחייב ואפי' ליכא טענה
קמייתא שתי כסף להכי
אצטריך כסף למילף מיניה מידי
דלאו כלים בעינן דבר חשוב:
שתי כסף יש לי בידך .קס''ד
דשוה כסף טעין ליה וקא''ל אין
לך בידי אלא שוה פרוטה דהויא
ליה הודאה ממין הטענה ואפ''ה
פטור מאי טעמא לאו משום
דחסרה לה כפירת טענה משתי
כסף:
דוקא קתני .זה טוען כסף וזה
הודה לו נחשת דליכא הודאה
ממין הטענה:
מידי הוא טעמא אלא לשמואל.
כלום אתה משיב תשובה זו
אלא לשמואל כלומר אילו אמר
חכם אחר דוקא קתני היינו
יכולים להשיב תשובה זו אבל
לשמואל אינו תשובה דשמואל
הודאה ממין הטענה חשיב ליה
מאחר שטענו נחושת עם הכסף
וכפר לו באחד:
הכי נמי מסתברא .דמתני'
דוקא קתני:
טובא הוי .כפירה והודאה:
אלא מדסיפא דוקא כו' .לשון
קושיא הוא נימא תהוי תיובתא
דרב מרישא דקתני שתי כסף יש
לי בידך אין לך בידי אלא
פרוטה פטור וטעמא משום
דוקא תנן ומה שטענו לא הודה
לו הא טענו שוה והודה לו שוה
חייב ואף על גב דטענה קמייתא
לא הוה אלא שתי כסף:
ליטרא שאני .דכיון דטענו
משקל ודאי דוקא קתני אבל כל
מטבעות דמתני' שוה קאמר
שדרך מטבע לעשותו דמים לכל
דברים:
תדע .דשאר מתניתין שוה
קתני:
טריסית .מעה קטנה:
דינר כסף טריסית פונדיון
ופרוטה .או או קתני:
דינר מטבעות .טבועה במטבע
צורה ולא טענו משקל וזה הודה
לו מטבע ואע''פ שזו כסף וזו
נחשת ממין הטענה היא דכולהו
מטבע נינהו:
דיקא נמי כו' .אלמא טעמא
משום דכל מטבע חד הוא
ודוקא קתני :ורב .דבעי למימר
שוה קתני הכי מפרש סיפא
דקאמר שהכל מין מטבע אחד
הוא כל מטבעות השנויות כאן
דין אחד להם שאף הקטנה
שבהן יש בה כדי הודאה לחייבו
שבועה:

187

"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

ישא נ ִַמי ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל ְסבִ ָירא לֵ ּיה?
ֵר ׁ ָ
לֹא,
ֵס ָיפא 'דַּ וְ ָקא' דְּ ָק ָת ֵניֶ ׁ " :ש ַהכּ ֹל ִמין ַמ ְט ֵ ּב ַע ַא ַחת",
ישא ְּכ ַרב אוֹ ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל.
וְ ֵר ׁ ָ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ָ
ָ
ּ
"אין ְלך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא דִּ ינָ ר ֶ ּכ ֶסף" ַ -ח ָייב",
""דִּ ינָ ר זָ ָהב זָ הוּב ִלי ְ ּביָ ְדך"ֵ ,
ַט ְע ָמא דְּ ָא ַמר לֵ ּיה" :זָ ָהב זָ הוּב",
ָהא ְס ָת ָמא – ' ׁ ָשוֶ ה' ָק ָא ַמר לֵ ּיה.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ָהכִ י ָק ָא ַמרָּ :כל ָהאוֹ ֵמר "דִּ ינָ ר זָ ָהב"ְּ ,כאוֹ ֵמר" :דִּ י ָנר זָ ָהב זָ הוּב" דָּ ֵמי.
ָּת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיא לְ ַס ּיו ֵּע ּיה לְ ַרב:
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ֶס ַלע ָח ֵסר ׁ ְש ֵּתי ֶכ ֶסף" ַ -ח ָ ּייב,
"ס ַלע ִלי ְ ּביָ ְד ָך"ֵ ,
" ֶ
ָח ֵסר ָמ ָעה ָ ּ -פטוּר".

רש"י
נימא כשמואל סבירא ליה.
דכולה מתני' דוקא קתני ומשום
הכי תנן ברישא שתי כסף יש לי
בידך אין לך בידי אלא פרוטה
פטור משום דמה שטענו לא
הודה לו אבל אי שוה טעין ליה
הוה מיחייב ואע''ג דתחלת
טענה שתי כסף ותו לא :ה''ג
בתוספתא דינר זהב זהוב יש לי
בידך אין לך בידי אלא דינר
כסף .חייב .ופי' דינר זהוב היינו
טבוע וטעמא משום דהכל מין
מטבע אחד והוה ליה ממין
הטענה ומיהו סייעתא לרב הוא
דמדאצטריך לפרושי זהב זהוב
מכלל דמתני' דתנן דינר זהב
סתמא שוה קאמר ושהכל דין
מטבע אחד קתני ומדסיפא שוה
רישא נמי שוה וקתני רישא שתי
כסף יש לי בידך אין לך בידי
אלא פרוטה פטור וע''כ משום
דליכא כפירת שתי כסף הוא:
ה''ק כל האומר דינר זהב
כאומר זהב ]זהוב[ דמי.
וברייתא לא שהטוען מפרש זהב
זהוב קאמר אלא ה''ק הטוען
דינר זהב סתם דמסתמא זהב
זהוב קאמר והלה אומר אין לך
בידי אלא דינר כסף דהיינו נמי
דינר מטבע וישנה הודאה ממין
הטענה חייב:
חסר מעה פטור .אלמא כפירת
שתי כסף בעינן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .8מ ,א
][.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאּ ְ :ב ַט ֲענַ ת ַמלְ וֶ ה,
וְ הוֹ ָד ַאת לֹוֶ ה,
ֲאבָ ל ַט ֲע ַנת ַמלְ וֶ ה וְ ַה ֲע ָד ַאת ֵעד ֶא ָחדֲ ,א ִפילּ ּו לֹא ְט ָענוֹ ֶא ָּלא ִ ּבפְ רו ָּטה ַ -ח ָ ּייב.
ַמאי ַט ְע ָמא?

רש"י
לא שנו .דבעי טענת שתי כסף
אלא בשבועה הבאה בטענת
מלוה והודאת מקצת דלוה אבל
שבועה בעדות עד אחד שהלוה
כפר הכל ועד אחד מעידו שהוא
חייב ונמצא מחייבו אפילו לא
טענו אלא פרוטה וכפר חייב
הואיל ואם היו שנים היו
מחייבין אותו ממון לפרוע דהא
שוה פרוטה ממונא הוא היחיד
מחייבו שבועה:

דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא יָ קוּם ֵעד ֶא ָחד ְ ּב ִא ׁיש לְ כָ ל ָעוֹ ן וּלְ כָ ל ַח ּ ָטאת") 254דברים יט ,טו( –
"לְ כָ ל ָעוֹ ן וּלְ כָ ל ַח ּ ָטאת"  -הוּא ֵאינוֹ ָקם,
ֲאבָ ל ָקם הוּא לְ ׁ ְשבו ָּעה.
וְ ַתנְ ָיא:
" ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ׁ ּ ְשנַ יִ ם ְמ ַח ְ ּי ִיבין אוֹ תוֹ ָממוֹ ן ֵ -עד ֶא ָחד ְמ ַח ְ ּייבוֹ ׁ ְשבו ָּעה".

לשה ֵע ִדים יָ קוּם דָּ ָבר
 254ל ֹא יָ קוּם ֵעד ֶא ָחד ְ ּב ִא ׁיש לְ כָ ל ָעוֹ ן וּלְ כָ ל ַח ּ ָטאת ְ ּבכָ ל ֵח ְטא ֲא ׁ ֶשר יֶ ֱח ָטא ַעל ּ ִפי ׁ ְשנֵ י ֵע ִדים אוֹ ַעל ּ ִפי ׁ ְש ׁ ָ
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

 .9מ ,א
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְט ָענוֹ ִח ּ ִטין ּו ְׂשעוֹ ִרין וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן ַ -ח ָ ּייב.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ישר,
יִ ׁ ַ
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ָפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש.
יש ָהא ֲהוָ ה ׁ ָש ֵהי לֵ ּיה וְ ׁ ָש ֵתיק לֵ ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריִ :מ ׁ ְ
יש ָּתא ֲהוָ ה ׁ ָש ֵתי לֵ ּיה וְ ׁ ָש ֵתיק לֵ ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריִ :מ ׁ ְ
לֵ ָימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה:
ּ
שעוֹ ִרין ָ -פטוּר,
" ְט ָענוֹ ִח ִּטין וְ הוֹ ָדה לוֹ ִ ּב ְ ׂ
יאל ְמ ַח ֵ ּייב".
וְ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַט ְע ָמאְ ,ט ָענוֹ ִח ּ ִטין וְ הוֹ ָדה לוֹ ִ ּב ְׂשעוֹ ִרין,
ּ
ָהא ִח ּ ִטין ּו ְׂשעוֹ ִרין וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן ַ -ח ָייב!
לֹא,
הוּא ַהדִּ ין ֲא ִפילּ ּו ִח ּ ִטין וּשְׂ עוֹ ִרין נ ִַמי ָ ּ -פטוּר,
וְ ַהאי דְּ ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י ְ ּב ִח ּ ִטין לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹחוֹ דְּ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.

מ,ב

ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ְט ָענוֹ ֵ ּכ ִלים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת,
הוֹ ָדה ְ ּבכֵ ִלים וְ כָ ַפר ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת,
ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת וְ ָכ ַפר ְ ּב ֵכ ִלים ָ ּ -פטוּר.
הוֹ ָדה ְ ּב ִמ ְק ָצת ַק ְר ָקעוֹ ת ָ ּ -פטוּר,
ְ ּב ִמ ְק ָצת ֵ ּכ ִלים ַ -ח ָ ּייב.
ַט ְע ָמא דְּ ֵּכלִ ים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת  -דְּ ַק ְר ַקע לָ או ַ ּבת ׁ ְשבו ָּעה ִהיא,
ָהא ֵּכלִ ים וְ כֵ לִ ים  -דּ ו ְּמיָ א דְּ כֵ לִ ים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת – ַח ָ ּייב.

רש"י
יישר וכן א''ר יוחנן .גר' ול''ג תו
יישר:
מכלל דפליג עליה ר''ל .בעיא
הוא דקא בעי גמרא לימא
מדקאמר וכן אמר ר' יוחנן
מכלל דפליג עליה בר פלוגתיה:
א''ד מישהא הוה שהי ליה
ושתיק ליה .כך היה דרכו של
ריש לקיש כשהיה ר' יוחנן אומר
דבר בבית המדרש היה שוהה
מלהשיב עד שיגמר רבי יוחנן כל
צרכו וכל טעם דבריו ואח''כ
היה חולק עליו ובתוך כך יצא
רבי יצחק זה מבהמ''ד ולא שמע
אם נחלק עליו:
איכא דאמרי מישתי הוה שתי.
ריש לקיש מיא בבי מדרשא כי
אמרה ר' יוחנן להא מילתא:
ור''ג מחייב .דלא בעי הודאה
ממין הטענה:
הודה במקצת קרקעות פטור.
שאין נשבעין על הקרקעות
כדילפינן לקמן בפירקין )דף
מב (:ואף הודאתן אינה מביאה
לידי שבועה:
הודה במקצת כלים חייב.
שבועה אף על הקרקעות ע''י
גלגול דשבועה מקצת כלים:
הא כלים וכלים דומיא דכלים
וקרקעות .כלומר משני מינין
והודה באחד וכפר באחד חייב:
זוקקין .הכלים זוקקין את
הקרקעות לשבועה:
תנינא .במסכת קדושין נכסים
שאין להם אחריות זוקקין את
הנכסים שיש להן אחריות
לישבע עליהן:
הכא עיקר .דכולה מסכת
בהלכות שבועה:
וההיא .דקדושין:
אגב גררא נסבה .איידי דתנא
התם נכסים שאין להם אחריות
נקנין עם נכסים שיש להם
אחריות בכסף בלא משיכה תני
בהדייהו שאף הם זוקקין את
הנכסים שיש להם אחריות
לשבועה:

הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲאפִ ילּ ּו ֵּכלִ ים וְ כֵ לִ ים נ ִַמי ּ ָפטוּר,
וְ ָהא דְּ ָק ָת ֵניּ ֵ " :כ ִלים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת" ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ כִ י הוֹ ָדה ְ ּב ִמ ְקצָ ת ֵּכלִ ים ַח ָ ּייב ַאף ַעל ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :זוֹ ְק ִקין?!
ָּתנֵינָא:
יהן" )קידושין כו!(.
יש ַבע ֲע ֵל ֶ
"זוֹ ְק ִקין ֶאת ַה ְ ּנכָ ִסים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן ַא ֲח ָריוּת ִל ׁ ּ ָ
ָהא ִ -ע ָ ּיקר,
ַה ִהיא ַ -א ַ ּגב ְ ּג ָר ָרא נַ ְס ָ ּב ּה.
וְ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְט ָענוֹ ִח ּ ִטין ּו ְׂשעוֹ ִרין וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ָ ּ -פטוּר.
ישר ,וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחקִ :י ׁ ַ
ֲאמוֹ ָר ֵאי נִי ְנה ּו ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
שעוֹ ִרין ָּ -פטוּר,
" ְט ָענוֹ ִח ִּטין וְ הוֹ ָדה לוֹ ִ ּב ְ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
יאל ְמ ַח ֵ ּייב".
וְ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
שעוֹ ִרין",
ַט ְע ָמאְ " ,ט ָענוֹ ִח ִּטין וְ הוֹ ָדה לוֹ ִ ּב ְ ׂ
ָהא ִח ּ ִטין ּו ְׂשעוֹ ִרין וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן ַ -ח ָ ּייב!
הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲאפִ ילּ ּו ִח ּ ִטין וּשְׂ עוֹ ִרין נ ִַמי ּ ָפטוּר,
וְ ַהאי דְּ ָק ָתנֵ י ָהכִ י ,לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ ֹחוֹ דְּ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ְט ָענוֹ ֵ ּכ ִלים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת ,וְ הוֹ ָדה ְ ּב ֵכ ִלים וְ ָכ ַפר ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת,
ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת וְ ָכ ַפר ְ ּב ֵכ ִלים ָ ּ -פטוּר.
הוֹ ָדה ְ ּב ִמ ְק ָצת ַק ְר ַקע ָ ּ -פטוּר,
ְ ּב ִמ ְק ָצת ֵ ּכ ִלים – ַח ָ ּייב".
ַט ְע ָמא ,דְּ כֵ לִ ים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת  -דְּ ַק ְר ַקע לָ או ַ ּבת ׁ ְשבו ָּעה ִהיא,
ָהא ֵּכלִ ים וְ כֵ לִ ים דּ ו ְּמ ָיא דְּ כֵ לִ ים וְ ַק ְר ָקעוֹ ת – ַח ָ ּייב!
הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲאפִ ילּ ּו ֵּכלִ ים וְ כֵ לִ ים נ ִַמי ּ ָפטוּר,
ּ
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ הוֹ ָדה ְ ּב ִמ ְקצָ ת ֵּכלִ ים ַ -ח ָייב ַאף ַעל ַה ַּק ְר ָקעוֹ ת.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן זוֹ ְק ִקין?!
ָּתנֵינָא:
יהן"!
יש ַבע ֲע ֵל ֶ
"זוֹ ְק ִקין ֶאת ַה ְ ּנכָ ִסים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן ַא ֲח ָריוּת ִל ׁ ּ ָ
ָהא – ִע ָ ּיקר,
ַה ִהיא ַ -א ַ ּגב ְ ּג ָר ָרא נַ ְס ָ ּב ּה.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ֶמ ֶמל לְ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
שה,
" ְט ָענוֹ ׁשוֹ ר וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ֶ ׂ
שה וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ׁשוֹ ר ָ ּ -פטוּר,
ֶׂ
שה וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן – ַח ָ ּייב"!
ְט ָענוֹ ְ ּב ׁשוֹ ר וְ ֶ ׂ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָהא ַמ ִ ּני? ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ִהיא.
ישא נ ִַמי!
ִאי ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ֲ -א ִפילּ ּו ֵר ׁ ָ
ֶא ָּלאָ ,הא ַמ ִ ּני? ַא ְדמוֹ ן ִהיא.
וְ לָ א דַּ ח ּו ֵיי ַמ ְד ֵחי ָנא לָ ְך,
ֶא ָּלא ַּתלְ מוּד ָערו ְּך הוּא ְ ּב ִפיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןָ " :הא ַמ ִּני? ַא ְדמוֹ ן ִהיא".

רש"י
אדמון היא .דבעי הודאה ממין
הטענה ומיהו היכא דטענו שנים
והודה לו באחד מהם חייב והא
דאדמון במתני' היא מיהו הכא
במסכת שבועות לא מפרשין
בגמרא במאי פליגי אבל בפרק
בתרא דכתובות )דף קח(:
מפרשינן דבהכי פליגי:
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 .10מ ,ב
ָא ַמר ַרב ָענָ ן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְט ָענוֹ ִח ּ ִטין וְ ָק ַדם וְ הוֹ ָדה לוֹ ִ ּבשְׂ עוֹ ִרין,
ִאם ְּכ ַמ ֲע ִרים – ַח ָ ּייב,
ִאם ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ָ ּ -פטוּר.
וְ ָא ַמר ַרב ָענָ ן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְט ָענוֹ ׁ ְש ֵּתי ְמ ָח ִטין וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ַ -ח ָ ּייב;
לְ ִפיכָ ְך יָ צְ א ּו ֵּכלִ ים לְ ַמה ׁ ּ ֶש ֵהן.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְט ָענוֹ ֵּכלִ ים וּפְ רו ָּטה,
וְ הוֹ ָדה ְ ּבכֵ לִ ים וְ כָ פַ ר ִ ּב ְפרו ָּטה ָ ּ -פטוּר.
הוֹ ָדה ִ ּבפְ רו ָּטה וְ כָ פַ ר ְ ּבכֵ לִ ים ַ -ח ּיָיב.
ֲח ָדא – ְּכ ַרב,
וַ ֲח ָדא ִּ -כ ׁ ְשמו ֵּאל.
" ֲח ָדא – ְּכ ַרב"  -דְּ ָא ַמרְּ :כ ִפ ַירת ַט ֲענָ ה ׁ ְש ֵּתי כֶ ֶסף.
" ֲח ָדא – ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל"  -דְּ ָא ַמרְ :ט ָענוֹ ִח ּ ִטין ּו ְׂשעוֹ ִרין וְ הוֹ ָדה לוֹ ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֶהן ַ -ח ָ ּייב.

רש"י
טענו חטין וקדם והודה
בשעורין .מי שהיה לו לטעון על
חבירו חטין ושעורין וטענו חטין
ולא הספיק לטענו שעורין עד
שקדם זה ואמר חטין אין לך
בידי אבל שעורין יש לך בידי:
אם כמערים .אם נראה לב''ד
שקפץ להודות כדי שלא יטעננו
זה שעורין ויתחייב לו שבועה
בהודאת שעורים חייב לו
שבועה אם אמר לו זה שניהם
יש לי בידך:
ואם במתכוין .להשיב לו על
טענתו של חטין ולא כקופץ
פטור :לפיכך יצאו כלים ליכתב
בפירוש:
למה שהן .להתחייב עליהם בכל
שהן דהוה ליה למכתב )שמות
כב( כי יתן איש אל רעהו כספים
לשמור ואנא אמינא מה כספים
שנים ודבר חשוב אף כל שנים
ודבר חשוב אלא כתב כלים
לומר דהוי דבר חשוב ולא בעינן
שווייהן שתי כסף .וכפר
בפרוטה פטור .כדמפרש ואזיל
כרב דאמר כפירה שתי כסף
בעינן:
כפר בכלים .ואפילו כל דהו
כדאמרינן לכך יצאו כלים למה
שהן ואי משום הודאה ממין
הכפירה בהא סבירא ליה
כשמואל דאמר טענו בחטין
ושעורין והודה לו באחד מהן
חייב:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי" ָ ּ -פטוּר".
"מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך"ֵ ,
" ָ

 .11מ ,ב – מא ,א

ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ו ַּמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין אוֹ תוֹ ׁ ְשבו ַּעת ֵה ּ ֶיסת,
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֲחזָ ָקה ֵאין ָא ָדם ּתוֹ בֵ ַע ֶא ָּלא ִאם ֵּכן י ֵׁש לוֹ ָעלָ יו.
ַאדְּ ַר ָ ּבה,
ֲחזָ ָקה ֵאין ָא ָדם ֵמ ִעיז ּ ָפנָיו ִ ּב ְפ ֵני בַ ַעל חוֹ בוֹ !
ִא ׁ ְש ַּת ּמו ֵּטי הוּא דְּ ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמיט לֵ ּיה,
ָסבַ ר ַעד דַּ ֲהוָ ה לִ י וּפָ ַר ֲענָא לֵ ּיה.
ֵּת ַדע,
דְּ ָא ַמר ַרב ִא ִידי ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַהכּ וֹ פֵ ר ְ ּב ִמלְ וֶ ה ָּ -כ ׁ ֵשר לְ ֵעדוּת,
ְ ּב ִפ ָ ּקדוֹ ן ָ ּ -פסוּל לְ ֵעדוּת.
ַרב ֲחבִ יבָ א ַמ ְתנֵי ַא ּ ֵס ָיפא:
"הן",
"מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך"ָ ,א ַמר לוֹ ֵ
" ָ
ָ
ּ
"תנֵ ה ּו ִלי"" ,נְ ַת ִּתיו ְלך" ָ -פטוּר".
ְל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ ְּ :
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַמ ׁ ְש ִ ּב ִיעין אוֹ תוֹ ׁ ְשבו ַּעת ֵה ּ ֶיסת.
ישא ָּ -כל ׁ ֶש ֵּכן ַא ּ ֵסיפָ א,
ַמאן דְּ ַמ ְת ֵני ַא ֵר ׁ ָ
מא,א ו ַּמאן דְּ ַמ ְתנֵי לָ ּה ַא ּ ֵס ָיפא:
ָהכָ א  -הוּא דְּ ִא ָּיכא דְּ ָר ָרא דְּ ָממוֹ נָא,
ֲאבָ ל ָה ָתם דְּ לֵ ָּיכא דְּ ָר ָרא דְּ ָממוֹ נָא  -לֹא.

רש"י
היסת .לשון שומא ששמו
חכמים עליו שבועה כמו
)שמואל א כו( אם ה' הסיתך בי:
אין אדם מעיז פניו ]כו'[:
דאמרינן אשתמוטי
תדע.
אשתמיט:
הכופר במלוה .ובאו עדים והוא
לא נשבע כשר לעדות ולא אמרן
חשיד אממונא הוא אלא
אשתמוטי קמשתמיט ליה
משום דמלוה להוצאה ניתנה
ואין עכשיו בידו במה לפרוע:
בפקדון פסול לעדות .ואפילו לא
נשבע דמשעה דכפר איחשיד
ליה אממונא ובב''מ בפ''ק )דף
ה (:מוקמי' ליה בדאתו סהדי
דההיא שעתא הוה בידיה
דליכא למימר אירכס ליה
ומשתמיט עד דבחיש ומשכח
ליה:
מתני אסיפא .להא דרב נחמן:
כ''ש אסיפא .דהא אודי ליה
עליו ואיכא דררא דממונא:
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 .12מא ,א
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין ׁ ְשבו ָּעה דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא לִ ׁ ְשבו ָּעה דְּ ַר ָ ּבנַן?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְ יה ּו:
ֵמ ּ ַיפ ְך ׁ ְשבו ָּעה,
ִ ּב ְדאוֹ ַר ְי ָיתא  -לָ א ַמ ּ ְפכִ ינַן ׁ ְשבו ָּעה,
ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַן ַ -מ ּ ְפכִ ינַן.
ְיתא ִנַמי ַמ ּ ְפכִ ינַן ׁ ְשבו ָּעה,
וּלְ ָמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ִשי דְּ ָא ַמרּ ִ :ב ְדאוֹ ַרי ָ
ְיתא לִ ְד ַר ָ ּבנַן?
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין דְּ אוֹ ַרי ָ
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְ יה ּו:
ֵמ ַיחת לְ נִ כְ ֵס ּיה,
ִ ּב ְדאוֹ ַר ְי ָיתא ָ -נ ְח ִתינַן לְ ִנכְ ֵס ּיה,
ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַן  -לָ א נָ ְח ִתינַן לְ נִ כְ ֵס ּיה.
וּלְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי דְּ ָא ַמרּ ִ :ב ְד ַר ָ ּבנַן נ ִַמי ָנ ְח ִתינַן לְ נִ כְ ֵס ּיה,
דִּ ְתנַן:
יאת ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן,
" ְמ ִצ ַ
יֵ ׁש ָ ּב ֶהם ֵ ּגזֶ ל ִמ ּ ְפנֵ י ַד ְר ֵכי ׁ ָשלוֹ ם,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֵ ּגזֶ ל ָ ּגמוּר" )גיטין נט,(:
וְ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֵ ּגזֶ ל ָ ּגמוּר ִמדִּ בְ ֵר ֶיהם.
לְ ַמאי נָפְ ָקא ִמי ָ ּנ ּה?
לְ הוֹ צִ יאוֹ ְ ּב ַד ָ ּיי ִנין.
ְיתא לִ ְד ַר ָ ּבנַן?
ַמאי ִא ָּיכא ֵ ּבין דְּ אוֹ ַרי ָ
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְ יה ּו:
ׁ ֶש ְּכנֶגְ דּ וֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה,
ִ ּב ְדאוֹ ַר ְי ָיתא ֶ ׁ -ש ְּכנֶגְ דּ וֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה ָאפְ כִ ינַן לֵ ּיה ׁ ְשבו ָּעה וְ ָׂשמ ּו ַא ִא ָיד ְך,
ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַן ַ -ת ַ ּקנְ ָּתא ִהיא,
וְ ַת ַּקנ ְָּתא לְ ַת ַּקנ ְָּתא לָ א ָעבְ ִדינַן.
וּלְ ַר ָ ּבנַן דִּ ְפלִ יגִ י ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ,דְּ ָא ְמרוּּ ִ :ב ְד ַר ָ ּבנַן לָ א נָ ְח ִתינַן לְ ִנכְ ֵס ּיהַ ,מאי ָעבְ ִדינַן לֵ ּיה?
ְמ ׁ ַש ְּמ ִתינַן לֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַהאי נ ְַק ֵט ּיה ְ ּבכוּבְ ֵס ּיה דְּ נ ׁ ְִש ְ ּב ֵק ּיה לִ גְ לִ ֵימ ּיה הוּא!
ֶא ָּלא ַמאי ָעבְ ִדינַן לֵ ּיה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְמ ׁ ַש ְּמ ִתינַן לֵ ּיה ַעד דְּ ָמ ֵטי זְ ַמן נַגְ ֵד ּיהּ ,ונָגְ ִדינַן לֵ ּיה וְ ׁ ָשבְ ִקינַן לֵ ּיה.

רש"י
שבועה דאורייתא .הבאה
במקצת הטענה שבועה דרבנן
הא דרב נחמן:
מיפך שבועה .אם אמר הנתבע
לתובע השבע וטול:
מיחת לנכסיה .אם אמר איני
נשבע ואיני משלם יורדין לנכסיו
ונותנין לזה:
שכנגדו חשוד .הנתבע חשוד על
השבועה ותנן לקמן )דף מד(:
שתקנו חכמים שישבע התובע
ויטול:
תקנתא היא .שבועה עצמה של
היסת תקנתא היא ותקנתא
שיהא תובע נשבע ונוטל
לתקנתא היסת שבועה שלא
באה עליו אלא בתקנת חכמים
לא עבדינן ויפסיד התובע בלא
שום שבועה:
דפליגי עליה דרבי יוסי .גבי
מציאת חרש שוטה וקטן:
נקטיה לכובסיה דלשבקיה
לגלימיה הוא .אוחזו בביציו
התלוים בו עד שיתן לו טלית
שעליו כלומר כיון דמשמתינן
ליה לעולם עד דליתיב ליה לית
לך למיחת לנכסיה עדיף מהאי
כל דבר התלוי במחובר קרי ליה
כובסא כדאמר אזול גרמא
ומחיה לכובסא ואתר תמרי
באלו הן הגולין )מכות דף ח:(.
עד דמטי זמן נגדיה .לבתר
תלתין יומין כדאמרינן רב מנגיד
אמאן דמשהי שמתיה דרבנן
עליה תלתין יומין בהאשה
נקנית )קדושין דף יב:(.
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 .13מא ,א
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַהאי ַמאן דְּ ַא ּ ֵפיק ׁ ְש ָט ָרא ַעל ַחבְ ֵר ּיה,
וְ ָא ַמר לֵ ּיהְ ׁ :ש ָט ָרא ּ ָפרו ַּע הוּא,
ָא ְמ ִרינַן לֵ ּיה :לָ או ָּכל ְּכ ִמי ָ ּנ ְך,
זִ יל ׁ ַש ֵּלים.
וְ ִאם ָא ַמר" :לִ ׁ ְש ַּת ַ ּבע לִ י",
ָא ְמ ִרינַן לֵ ּיהִ :א ׁ ְש ַּת ַ ּבע לֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ו ַּמה ֵ ּבין זֶ ה לְ פוֹ גֵ ם ֶאת ׁ ְש ָטרוֹ ?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם ַ -אף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ָט ֵעין ִאיהוָּ ,ט ֲענִינַן לֵ ּיה ֲאנַן,
ָהכָ א ָ -א ְמ ִרינַן לֵ ּיה ,זִ יל ׁ ַש ֵּלים לֵ ּיה ,וְ ִאי ָט ֵעין וְ ָא ַמר ִא ׁ ְש ַּת ַ ּבע לִ יָ ,א ְמ ִרינַן לֵ ּיה :זִ יל ִא ׁ ְש ַּת ַ ּבע לֵ ּיה.
וְ ִאי צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנַן הוּא  -לָ א ַמ ׁ ְש ְ ּב ִעינַן לֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ֵי ַימר לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנַן ְמ ׁ ַש ַּל ַח ְ ּגלִ ָימא דֶּ ֱאינ ׁ ֵָשי?!
ֶא ָּלא לָ א ִמזְ דַּ ְּק ִקינַן לֵ ּיה לְ ִדי ֵנ ּיה.

רש"י
אשתבע לי .דלא פרעתיך:
וכי מה בין זה .שלא פגם שטרו
לפוגם שטרו דתנן )כתובות דף
פז (.הפוגמת כתובתה לא תפרע
אלא בשבועה כיצד היתה
כתובתה אלף זוז והוא אמר
התקבלת כתובתיך והיא אומרת
לא התקבלתי אלא מנה הואיל
ומודית במנה פוגמת את שטר
כתובתה ולא תפרע השאר אלא
בשבועה דליכא למיסמיך תו
אשטרא דאיכא למימר טפי
דאמרת
והשתא
קיבלה
משביעין לו מה יפה כחו משאם
פגם את שטרו:
התם .גבי פגם את שטרו אע''ג
דלא טעין לוה אשתבע לי אלא
אומר פרעתיך טענינן ליה אנן
ואמרינן לבעל השטר השבע:
משלח .מפשיט:
לא מזדקקינן ליה .להשבע
דמיחזי דחשדינן ליה ולא לגבות
לו דהא אמר ליה אשתבע לי
דלא פרעתיך:
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"הן",
"מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ָ -א ַמר לוֹ ֵ :
" ָ
ָ
ּ
"תנֵ ה ּו ִלי" " -נְ ַת ִּתיו ְלך" ָ -פטוּר.
ְל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ ְּ :
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי" – ַח ָ ּייב.
ֵ
"הן",
"מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ָ -א ַמר לוֹ ֵ :
ָ
ַאל ִּת ְּתנֵ ה ּו ִלי ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵע ִדים",
"תנֵ ה ּו ִלי" " -נְ ַת ִּתיו ְל ָך" – ַח ָ ּייב,
ְל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ ְּ :
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יתנוֹ ְ ּב ֵע ִדים".
יך ִל ְּ

ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ַא ִסי:
ְ
ַה ַּמלְ וֶ ה ֶאת ֲחבֵ ירוֹ ְ ּב ֵע ִדים  -צָ ִריך לְ פוֹ ְרעוֹ ְ ּב ֵע ִדים.
ִּכי ֲא ַמ ִר ָית ּה ַק ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל,
ָא ַמר לִ יָ :יכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ ְ ּ " :פ ַר ְע ִּת ָיך ִ ּבפְ נֵ י ּ ְפלוֹ ִני ו ְּפלוֹ נִי ,וְ ָהלְ כ ּו לָ ֶהם לִ ְמ ִדינַת ַה ּיָם".
ְּתנַן:
ָ
ָ
ּ
"תנֵ ה ּו ִלי" ,נְ ַת ִּתיו ְלך" ָפטוּר".
"הן"ְ ,ל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ ְּ :
"מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְדך"ָ ,א ַמר לוֹ ֵ :
" ָ
וְ ָהא ָהכָ א ֵּכיוָ ן דְּ ַתבְ ֵע ּיה ְ ּב ֵע ִדים ְּכ ַמאן דְּ אוֹ זְ ֵפ ּיה ְ ּב ֵע ִדים דָּ ֵמי ,וְ ָק ָתנֵיָ ּ " :פטוּר"!
מא,ב ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַרב ַא ִסי!
ָא ַמר לָ ְך ַרב ַא ִסי:
ֲאנָ א ִּכי ֲא ַמ ִרי ֵהיכָ א דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא אוֹ זְ פֵ ּיה ְ ּב ֵע ִדים ,דְּ לָ א לְ ִד ֵיד ּיה ֵה ְימ ֵנ ּיה,
ָהכָ א ָ -הא ֵה ְימ ֵנ ּיה.
ַרב יוֹ ֵסף ַמ ְת ֵני ָהכִ י:
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ַא ִסי:
ְ
ַה ַּמלְ וֶ ה ֶאת ֲחבֵ ירוֹ ְ ּב ֵע ִדים ֵ -אינוֹ צָ ִריך לְ פוֹ ְרעוֹ ְ ּב ֵע ִדים,
"אל ִּת ְפ ְר ֵענִ י ֶא ָּלא ְ ּב ֵע ִדים"  -צָ ִר ְיך לְ פוֹ ְרעוֹ ְ ּב ֵע ִדים.
וְ ִאם ָא ַמרַ :
ִּכי ֲא ַמ ִר ָית ּה ַק ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל,
"פ ַר ְע ִּת ָיך ִ ּבפְ נֵ י פְ לוֹ ִני ו ְּפלוֹ ִני וְ ָהלְ כ ּו לָ ֶהם לִ ְמ ִדי ַנת ַה ּיָם".
ָא ַמר לִ יָ :יכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ ְ ּ :
ְּתנַן
"אל ִּת ְּתנֵ ה ּו ִלי ֶא ָ ּלא ִ ּב ְפנֵ י ֵע ִדים",
"הן"ָ ,א ַמר לוֹ ַ :
"מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך"ָ ,א ַמר לוֹ ֵ :
" ָ
"תנֵ ה ּו ִלי"" ,נְ ַת ִּתיו ְל ָך" – ַח ָ ּייב,
ְל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ ְּ :
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יתן לוֹ ְ ּב ֵע ִדים".
יך ִל ֵּ
ְּתיוּבְ ָּתא דִּ ׁ ְשמו ֵּאל!
ָא ַמר לָ ְך ׁ ְשמו ֵּאל:
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַתנְ ָיא:
ָ
ּ
יתיךּ ְ ,ב ֵע ִדים ְפ ַרע ִלי"  -אוֹ יִ ֵּתן,
" ְּ
"ב ֵע ִדים ִה ְלוִ ִ
אוֹ יָ ִביא ְר ָאיָ ה ׁ ֶש ָ ּנ ַתן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא אוֹ ֵמר:
"פ ַר ְע ִּת ָ
יך ִ ּב ְפנֵ י ְפלוֹ נִ י ו ְּפלוֹ נִ י וְ ָה ְלכ ּו ָל ֶהם ִל ְמ ִדינַ ת ַה ָ ּים"".
יָ כוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ ְ ּ :
ּ ָפ ֵר ְיך ַרב ַא ָחא:
ִמ ַּמאי ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהלְ וָ ָאה ָק ֵאי?
דִּ לְ ָמא ִ ּב ׁ ְש ַעת ְּתבִ ָיעה ָק ֵאי!
ָ
ָ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר לֵ ּיה :לָ או ְ ּב ֵע ִדים ִהלְ וִ ִיתיך? ְ ּב ֵע ִדים ָה ָיה לְ ך לְ פוֹ ְר ֵענִי.
ֲאבָ ל ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהלְ וָ ָאה  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ַח ָ ּייב!

רש"י
נתתיו לך פטור .אף משבועה
ומיהו שבועת היסת איכא:
והא הכא כיון דתבעיה בעדים.
והודה לו בפניהם כמאן
דאוזפיה בעדים דמי:
נתתיו לך חייב .לפרוע:
בעדים הלויתיך .קס''ד בשעת
הלואה קאי ואמר ליה ראה
שבעדים הלויתיך ואף אתה אל
תפרעני אלא בעדים:
דלמא בשעת תביעה קאמר.
כשתבעו בב''ד וזה אומר
פרעתיך אמר לו והלא בעדים
הלויתיך בעדים הוה לך לפורעני
ולא אמר לו כן בשעת הלואה
ומשום הכי פטר ליה ר' יהודה
בן בתירא:

196

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ִפי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
ִהלְ כְ ָתא:
ַה ַּמלְ וֶ ה ֶאת ֲחבֵ ירוֹ ְ ּב ֵע ִדים  -צָ ִר ְיך לְ פוֹ ְרעוֹ ְ ּב ֵע ִדים.
וְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א ָא ַמר:
ַה ַּמלְ וֶ ה ֶאת ֲחבֵ ירוֹ ְ ּב ֵע ִדים ֵ -אין צָ ִר ְיך לְ פוֹ ְרעוֹ ְ ּב ֵע ִדים,
"אל ִּת ְפ ְר ֵענִ י ֶא ָּלא ְ ּב ֵע ִדים"  -צָ ִר ְיך לְ פוֹ ְרעוֹ ְ ּב ֵע ִדים,
וְ ִאם ָא ַמרַ :
ָ
ּ
"פ ַר ְע ִּתיך ִ ּבפְ נֵ י פְ לוֹ ִני ו ְּפלוֹ נִ י וְ ָהלְ כ ּו לָ ֶהם לִ ְמ ִדינַ ת ַהיָם" ֶ -נ ֱא ָמן.
וְ ִאם ָא ַמר לוֹ ְ ּ :
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ימןְ :ראוּבֵ "ן וְ ׁ ִש ְמעוֹ "ן דְּ ָתנ" ּו ִהלְ כְ ָת"א יָ זְ פִ "י ו ָּפ ַר"ע ּ ְפלוֹ נִי ו ְּפלוֹ נִ י ַע ְפצֵ "י ִס ְט ָר ֵא"י ְ ּב ֵה ְימנו ָּת"א ְּכבֵ י ְת ֵרי.
ִס ָ

ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיה:
" ִּכי ּ ְפ ַר ְע ִּתין ּ ָפ ְר ִעין לִ י ְ ּב ַא ּ ֵפי ְראוּבֵ ן וְ ׁ ִש ְמעוֹ ן".
ֲאזַ ל וּפְ ָר ֵע ּיה ְ ּב ַא ּ ֵפי ְת ֵרי ֵמ ָעלְ ָמא.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָא ַמר לֵ ּיה ְ ּב ַא ּ ֵפי בֵ י ְת ֵרי ּ ְפ ָר ֵע ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
לְ ָהכִ י ָק ָא ַמר לֵ ּיהּ ְ " :ב ַא ּ ֵפי ְראוּבֵ ן וְ ׁ ִש ְמעוֹ ן"ִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ לָ א נִ ְד ְח ֵי ּיה.
ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיה:
" ִּכי ּ ָפ ְר ַעת לִ י ּ ָפ ְר ִעין לִ י ְ ּב ַא ּ ֵפי בֵ י ְת ֵרי דְּ ָתנ ּו ִהלְ כְ ָתא".
ֲאזַ ל ּ ְפ ָר ֵע ּיה ֵ ּבין דִּ ילֵ ּיה לְ ִדילֵ ּיה,
ִא ְיתנִיס ּו ָהנ ְָך זוּזֵ י.
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן,
ָא ַמר לֵ ּיהִ :איןַ ,קבּ וּלֵ י ִק ַ ּבלְ ִּתי ְנה ּו ִמי ֵ ּנ ּיה דֶּ ֶר ְך ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן,
וְ ָא ִמינָא :לֶ ֱיהוֵ י ַ ּג ַ ּבאי ּ ִפ ָ ּקדוֹ ןַ ,עד דְּ ִמ ְת ְרמ ּו ֵ ּבי ְת ֵרי דְּ ָתנ ּו ִהלְ כְ ָתא ו ִּמ ַּק ַיים ְּת ָנ ֵא ּיה.
ֵיה,
ָא ַמר לֵ ּיהֵּ :כיוָ ן דְּ ָקא מוֹ ֵדית דְּ וַ דַּ אי ׁ ְש ַקלְ ִּתינְ ה ּו ִמי ּנ ּ
ּ ֵפ ָרעוֹ ן ְמ ַע ְּליָ א ָהוֵ י,
ִאי ָא ְמ ַר ְּת לְ ַק ּיו ֵּמי ְּתנ ֵָא ּיה  -זִ יל ַאיְ ִיתינְה ּו ,דְּ ָהא ֲא ָנא וְ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת,
דְּ ָתנֵינָ א ִהלְ כְ ָתא וְ ִספְ ָרא וְ ִספְ ֵרי וְ תוֹ ֶספְ ָּתא וְ כוּלָ א ַּתלְ מו ָּדא.
ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיה:
ַהב לִ י ְמ ָאה זוּזֵ י דְּ אוֹ זִ ְיפ ָּת ְך,
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא ָהי ּו דְּ בָ ִרים ֵמעוֹ לָ ם.
ֲאזַ ל ַא ְי ֵיתי ָס ֲה ֵדי דְּ אוֹ זְ ֵפ ּיה וּפְ ָר ֵע ּיה.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ַמאי נִ ֲיעבוּד? ִאינְה ּו ָא ְמ ִרי אוֹ זְ פֵ ּיה,
ִאינְה ּו ָא ְמ ִרי ּ ְפ ָר ֵע ּיה.
ָרבָ א ָא ַמר:
ָּכל ָהאוֹ ֵמר" :לֹא לָ וִ ִיתי" ְּכאוֹ ֵמר "לֹא ּ ָפ ַר ְע ִּתי" דָּ ֵמי.
ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיה:
ַהב לִ י ְמ ָאה זוּזֵ י דְּ ַמ ּ ֵס ְיקנָ א ָ ּב ְך.
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא ּ ְפ ַר ְע ִּת ָיך ִ ּבפְ נֵי פְ לוֹ נִי ו ְּפלוֹ נִי?!
ּ ְפלוֹ נִ י ו ְּפלוֹ נִי ָא ְמ ִרי :לֹא ָהי ּו דְּ בָ ִרים ֵמעוֹ לָ ם.
ָסבַ ר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת לְ ֵמ ַימר:
הו ֲּחזַ ק ַּכפְ ָרן.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ָּכל ִמ ְּיל ָתא דְּ לָ א ַר ְמ ָיא ֲעלֵ ּיה דֶּ ֱאינ ַׁש  -לָ או ַאדַּ ְע ֵּת ּיה.
ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיה:
ַהב לִ י ׁ ִשית ְמ ָאה זוּזֵ י דְּ ַמ ּ ֵס ְיקנָ א ָ ּבך.
מב,א ָא ַמר לֵ ּיה :וְ לֹא ּ ְפ ַר ְע ִּת ְיך ֵמ ָאה ַק ֵ ּבי ^ ַעפְ צֵ י דְּ ַקיְ ִימי ְ ּב ׁ ִש ָּיתא ׁ ִש ָּיתא?!
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ אוּ ְ ,ב ַא ְר ָ ּב ָעה ַא ְר ָ ּב ָעה ָהו ּו ַק ְי ִימי.
ְימי.
ֲאת ּו ְּת ֵרי ָס ֲה ֵדי וְ ָא ְמרוִּ :איןּ ְ ,ב ַא ְר ָ ּב ָעה ַא ְר ָ ּב ָעה ָהו ּו ַקי ִ

רש"י
אזל פרעיה באפי סהדי אחריני.
וזה אומר עדי שקר הם:
ואיתניסו .מיד המלוה:
להוי פקדון בידי .ואיני עליהן
אלא שומר חנם שלא קבלתים
בתורת פרעון:
כיון דקא מודית .דקבלתינהו
וזה לא בתורת פקדון מסרם לך
הוי פרעון ודברים שהיו בלבך
אינם דברים:
דיזיף ופרע .אותה הלואה שזה
כופר ודאי לוה אותה באותו
היום אבל לאחר זמן פרעיה:
כאומר לא פרעתי דמי .דכיון
דלא לוה לפי דבורו לא פרע
והרי יש עדים שלוה נאמנין הם
על הלואה ואינן נאמנין על
הפרעון דהודאת בעל דין כמאה
עדים:
דמסיקנא בך .שאני נושה בך:
לא היו דברים מעולם .לא פרע
לפנינו וזה אומר או בפניהם או
שלא בפניהם פרעתיך:
הוחזק כפרן .ואינו נאמן אפילו
בשבועה לומר פרעתיך שלא
בפניהם שהרי אמר פרעתיך
בפניהם ונמצא שקרן:
כל מלתא דלא רמיא עליה
דאיניש .כגון זה שלא היה לו
לומר פרעתיך בעדים שלא אמר
לו זה בשעת הלואה בעדים פרע
לי הלכך לא שם לבו לזכור אם
בעדים פרע אם שלא בעדים
ואמר בעדים פרעתיך ולאו
אדעתיה ואינו הוחזק כפרן
בכך:
עפצי .גל''ש בלע''ז ומעבדין בהן
עורות:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ָא ַמר ָרבָ א:
הו ֲּחזַ ק ַּכפְ ָרן.
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ָהא ָא ַמ ְר ָּתָּ :כל ִמ ְּיל ָתא דְּ לָ א ַר ְמ ָיא ֲעלֵ ּיה דְּ ִאינ ִׁיש לָ או ַאדַּ ְע ֵּת ּיה!
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ִק ּצו ָּתא דְּ ַת ְר ָעא ִמ ְיד ַּכר דְּ כִ ִירי ֱאינ ׁ ֵָשי.
ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיה ַהב לִ י ְמ ָאה זוּזֵ י דְּ ַמ ּ ֵס ְיקנָ א ָ ּב ְך,
וְ ָהא ׁ ְש ָט ָרא.
ָא ַמר לֵ ּיהְ ּ :פ ַר ְע ִּתיךָ.
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הנְה ּו ִס ְיט ָר ֵאי נִינְה ּו.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ִא ְית ַרע ׁ ְש ָט ָרא.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
לֹא ִא ְית ַרע ׁ ְש ָט ָרא.
וּלְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא,
ְ
ַמאי ׁ ְשנָ א ֵמ ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיהַ " :הב לִ י ְמ ָאה זוּזֵ י דְּ ַמ ּ ֵס ְיק ָנא ָ ּבך ,וְ ָהא ׁ ְש ָט ָרא",
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ או ַא ּתוֹ ֵרי ַיְהבַ ת לִ י,
וְ ָא ֵתית וְ ִא ִיתיבַ ת ַא ַּמ ְס ְח ָּתא וְ ַק ִ ּבילַ ְּת זוּזָ ְך.
וְ ָא ַמר לֵ ּיהָ :הנְ ה ּו ִס ְיט ָר ֵאי נִינְה ּו.
וְ ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפאִ :א ְית ַרע ׁ ְש ָט ָרא!
ָה ָתם ֵּ -כיוָ ן דְּ ָק ֲא ַמרַ :א ּתוֹ ֵרי יְ ַהבַ ת לִ י ו ִּמ ּתוֹ ֵרי ׁ ְש ַקלְ ְּתִ ,א ְית ַרע ׁ ְש ָט ָרא.
ָהכָ א ֵ -אימוּר ִס ְיט ָר ֵאי נִינְה ּו.
ַמאי ָהוֵ י ֲעלָ ּה?
ַרב ּ ַפ ּ ִפי ָא ַמר:
לֹא ִא ְית ַרע ׁ ְש ָט ָרא.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי ָא ַמר:
ִא ְית ַרע ׁ ְש ָט ָרא.
וְ ִהלְ כְ ָתא:
ִא ְית ַרע ׁ ְש ָט ָרא.
וְ ָה ֵני ִמ ֵּילי דִּ פְ ָר ֵע ּיה ְ ּב ַא ּ ֵפי ָס ֲה ֵדי וְ לָ א ִא ְיד ַּכר לֵ ּיה ׁ ְש ָט ָרא,
ֲאבָ ל ּ ְפ ָר ֵע ּיה ֵ ּבין דִּ ֵיד ּיה לְ ִד ֵיד ּיה:
ִמי ּגוֹ דְּ ָיכוֹ ל לְ ֵמ ַימר" :לֹא ָהי ּו דְּ בָ ִרים ֵמעוֹ לָ ם" ,יָ כוֹ ל נ ִַמי לְ ֵמ ַימרִ " :ס ְיט ָר ֵאי נִינְה ּו",
וּכְ ְד ֲאבִ ִימי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו.
ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיהְ :מ ֵה ַימ ְנ ְּת לִ י ָּכל ֵא ַימת דְּ ָא ַמ ְר ְת לִ י" :לָ א ּ ָפ ַר ֲענָ א".
ֲאזַ ל ּ ְפ ָר ֵע ּיה ְ ּב ַא ּ ֵפי ָס ֲה ֵדי.
ַא ַ ּביֵי וְ ָרבָ א דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְ יהוּ:
ֵיה.
ָהא ֵה ְימנ ּ

אייתי .מלוה סהדי דארבעה
ארבעה קיימי ותובע מאתים
וזה אומר פרעתיך מ''מ אם לא
בעפצים פרעתיך במעות:
דלא רמיא עליה דאיניש .והאי
נמי לא רמיא עליה לומר באיזה
ענין פרעם אלא פרעתי' סתמא
הלכך לא נזכר וסבור שכך
השער ולא הוחזק כפרן ונשבע
שפרעם מכל מקום:
מדכר דכיר .והוחזק כפרן:
סיטראי נינהו .מצד אחר היית
חייב לי:
איתרע שטרא .הואיל ומודה
שקיבלם ולאו כל כמיניה לומר
סיטראי נינהו:
לאו אתורי יהבת לי .לקנות מהן
שוורים לשחיטה למחצית שכר:
אמסחתא .מקום שמקצבין
הבשר ומוכרין:
ולא אידכר ליה שטרא .שיטול
השטר מידו:
מיגו דיכול למימר ליה .לא
פרעתי' יכול למימר ליה נמי
סיטראי נינהו:
וכדאבימי בריה דרבי אבהו.
גרסינן והוא במסכת כתובות
בפרק הכותב )דף פה (.דמטא כי
האי מעשה לידיה:
ההוא .לוה דאמר למלוה בפני
עדים בשעת הלואה נאמן אתה
עלי כל זמן שתאמר לא
התקבלתי ולא אוכל לומר לך
פרעתיך:
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֵיה ְט ֵפי ִמ ַ ּנפְ ׁ ֵש ּיה,
נְ ִהי דְּ ֵה ְימנ ּ
ְטפֵ י ִמ ּ ָס ֲה ֵדי ִמי ֵה ְימנֵ ּיה?!
ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיהְ :מ ֵה ַימ ְנ ְּת לִ י ְּכבֵ י ְת ֵרי ָּכל ֵא ַימת דְּ ָא ַמ ְר ְּת" :לָ א ּ ָפ ַר ֲענָ א".
ֲאזַ ל ּ ְפ ָר ֵע ּיה ְ ּב ַא ּ ֵפי ְּתלָ ָתא.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְּכבֵ י ְת ֵרי ֵ -ה ְימנֵ ּיה,
ְּכבֵ י ְתלָ ָתא  -לָ א ֵה ְימנֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע לְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֵאימוּר דְּ ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן דְּ ָאזְ לִ ינַן ָ ּב ַתר רוֹ ב דֵּ עוֹ ת ָה ֵני ִמ ֵּילי לְ ִע ְניַן או ְּמדָּ ָנא,
ישי ְ ּב ִק ֵיאי ְט ֵפי,
דְּ כַ ָּמה דִּ ְנפִ ׁ ִ
ֲאבָ ל לְ ִענְ יַן ֵעדוּת ְ -מ ָאה ִּכ ְת ֵרי ,ו ְּת ֵרי ִּכ ְמ ָאה.
ישנָ א ַא ֲח ִרינָ א:
לִ ׁ ּ ָ
ַההוּא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיה לְ ַחבְ ֵר ּיהְ " :מ ֵה ַימ ְנ ְּת לִ י ְּכבֵ י ְת ֵרי"ָּ ,כל ֵא ַימת דְּ ָא ַמ ְר ְּת" :לָ א ּ ָפ ַר ֲענָא".
ֲאזַ ל וּפְ ָר ֵע ּיה ְ ּב ַא ּ ֵפי ְּתלָ ָתא.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְּכבֵ י ְת ֵרי ֵ -ה ְימנֵ ּיה,
ְּכבֵ י ְתלָ ָתא  -לָ א ֵה ְימנֵ ּיה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ְיהוֹ ׁ ֻש ַע:
ְּת ֵרי ִּכ ְמ ָאה ,ו ְּמ ָאה ִּכ ְת ֵרי!
וְ ִאי ֲא ַמר לֵ ּיה ְּכבֵ י ְּתלָ ָתא:
וַ ֲאזַ ל ּ ְפ ָר ֵע ּיה ְ ּב ַא ּ ֵפי ֵ ּבי ַא ְר ָ ּב ָעה,
ֵּכיוָ ן דְּ נ ֵָחית לְ ֵדעוֹ ת ָנ ֵחית לְ ֵדעוֹ ת.

רש"י
אימור דאמרי זיל בתר רוב
דעות הני מילי לענין אומדנא.
דשומא כדאמר במסכת ע''ז
בפרק השוכר )דף עב (.א''ל
כדשיימי בתלתא אפי' תרי מגו
תלתא כדאמרי בי תלתא עד
דאמרי בתלתא כדשיימי בד' עד
דאמרי בד' וכ''ש כדאמרי
בארבעה:
כיון דנחית לדעות .מתחלה ירד
למנין שהוא יתר מכדי עדות
ודאי אדעות קפיד בתלתא
הימניה בארבעה לא הימניה:
שכחת''י מלפר''ש המשנ''ה
והננ''י מפר''ש כא''ן:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16מב ,א-ב
" ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ַעל ַט ֲענַ ת ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן,
יעין ֶאת ַה ָ ּק ָטן".
וְ ֵאין ַמ ׁ ְש ִ ּב ִ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ְק ָראִּ :
"כי יִ ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו ֶּכ ֶסף אוֹ כֵ לִ ים לִ ׁ ְשמֹר") 255שמות כב ,ו,ז( –
ּ
וְ ֵאין ְנ ִתינַ ת ָק ָטן ְכלוּם.

" ֲא ָבל נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ַל ָ ּק ָטן וְ ַל ֶה ְקדֵּ ׁש".
ישאֵ " :אין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ַעל ַט ֲענַ ת ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן"!
וְ ָהא ָא ְמ ַר ְּת ֵר ׁ ָ
ָא ַמר ַרב:
ְ ּב ָ ּבא ְ ּב ַט ֲע ַנת ָאבִ יו,
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן ַי ֲעקֹב ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ל
א
" ַר ִ ּבי ֱ ִ ֶ
ּ ְפ ָע ִמים ׁ ֶש ָא ָדם נִ ׁ ְש ָ ּבע ַעל ַט ֲענַ ת ַע ְצמוֹ ,
יצד?
ֵ ּכ ַ
"מנֶ ה ְל ָאבִ ָ
יך ְ ּביָ ִדי ,וְ ֶה ֱא ַכ ְל ִּתיו ּ ְפ ָרס ֲ -ה ֵרי זֶ ה נִ ׁ ְש ָ ּבע,
:
לוֹ
ר
מ
ָ
ָא ַ
וְ זֶ ה ּו ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ָ ּבע ַעל ַט ֲענַ ת ַע ְצמוֹ .
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּכ ֵמ ׁ ִשיב ֲא ֵב ָידה ,ו ָּּפטוּר".
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן ַי ֲעקֹב לֵ ית לֵ ּיה ֵמ ׁ ִשיב ֲאבֵ ָידה ּ ָפטוּר?
ָא ַמר ַרב:
ְ ּב ׁ ֶש ּ ְט ָענוֹ ָק ָטן.
" ָק ָטן"?!
וְ ָה ָא ְמ ַר ְּתֵ " :אין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ַעל ַט ֲענַ ת ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן"!
לְ עוֹ לָ ם ָ ּגדוֹ ל,
וְ ַא ַּמאי ָקר ּו לֵ ּיה " ָק ָטן"? דִּ לְ גַ ֵ ּבי ִמ ֵּילי דַּ ֲאבו ַּּה ָק ָטן הוּא.
ִאי ָהכִ יַ ,ט ֲענַ ת ַעצְ מוֹ ַט ֲע ַנת ֲא ֵח ִרים ִהיא!
ַט ֲענַ ת ֲא ֵח ִרים וְ הוֹ ָד ַאת ַעצְ מוֹ .
מב,ב כּ ו ְּּלה ּו נ ִַמי " ַט ֲע ַנת ֲא ֵח ִרים וְ הוֹ ָד ַאת ַעצְ מוֹ " ִנינְהוּ!
ֶא ָּלא ִ ּבדְּ ַר ָ ּבה ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י.
דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ִמ ּ ְפ ֵני ָמה ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה מוֹ ֶדה ִמ ְקצָ ת ַה ּ ַט ֲענָה יִ ׁ ּ ָשבַ ע?
ֲחזָ ָקה ֵאין ָא ָדם ֵמ ִעיז ּ ָפנָיו ִ ּב ְפ ֵני בַ ַעל חוֹ בוֹ ,
וְ ַהאי ְ ּבכו ֵּּל ּיה ָ ּב ֵעי דְּ לִ יכְ ּ ְפ ֵר ּיה ,וְ ַהאי דְּ לָ א ָּכפְ ֵר ּיה ִמ ׁ ּשוּם ֵאינוֹ ֵמ ִעיז ּ ָפנָיו ִ ּבפְ ֵני בַ ַעל חוֹ בוֹ .
יש ַּת ּמו ֵּטי הוּא דְּ ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמיט ִמי ֵ ּנ ּיה,
ו ְ ּּבכו ֵּּל ּיה ָ ּב ֵעי דְּ לוֹ ֵדי לֵ ּיה ,וְ ַהאי דְּ לָ א אוֹ ֵדי לֵ ּיה ִא ׁ ְ
ָסבַ ר ַעד דְּ ָהוֵ י לִ י זוּזֵ י וּפָ ַר ֲענָ א לֵ ּיה,
וְ ַר ֲח ָמנָא ָא ַמרְ :ר ֵמי ׁ ְשבו ָּעה ִע ָּילוֵ ּיה ִּכי ֵהיכִ י דְּ לוֹ ֵדי לֵ ּיה ְ ּבכו ֵּּל ּיה.

רש"י
מנה לי בידך אמר לו הן .ובפני
עדים ואמר להם אתם עדי:
נתתיו לך פטור .מלשלם
ומשבועה דאורייתא:
אין לך בידי .לא היו דברים
מעולם :חייב .לשלם ואינו נאמן
בשבועה שהרי הוחזק כפרן:
אין לך בידי אלא ליטרא כסף
פטור .שאין כאן הודאה ממין
הטענה:
לתך .חצי כור:
פטור .דלאו ממין הטענה היא:
ורבן גמליאל מחייב .דלא בעי
הודאה ממין הטענה:
כדי שמן .כדים מלאים שמן:
והודה לו בקנקנים .הכדים יש
לך בידי בלא שמן:
הואיל והודה מקצת הטענה.
והוה ל יה טענו חטין ושעורין
והודה לו באחד מהן:
או שהודה במקצת קרקעות
פטור .משבועה דאוריירתא לא
על הקרקעות ולא על הכלים
שאין הודאת קרקעות מביאה
לידי שבועה שאין דין שבועה
בקרקעות כדאמרינן )בכל
הנשבעין( )לקמן:(:
הודה במקצת כלים .דאיכא
הודאה וכפירה בלאו קרקעות:
חייב .לישבע אף על הקרקעות
על ידי גלגול שבועה דילפינן לה
בפרק קמא דקדושין )דף כז(:
מקראי:
זוקקין .גוררין:
אין נשבעין על טענת חרש
שוטה וקטן .כגון שטענו
ברמיזה דחרש שדיברו חכמים
בכל מקום לא מדבר ולא שומע:
אבל נשבעין לקטן ולהקדש.
מפרש בגמרא:
גמ' וכי יתן איש .ועלה כתיב
ונקרב בעל הבית לשבועה
כדאמרינן בבבא קמא )דף סג:(:
אין נתינת קטן כלום .דהא איש
כתיב והחרש והשוטה כקטנים
הם בלא דעת:
בבא בטענת אביו .הא דקתני
נשבעין בנתינת איש קאמר
שהקטן טוענו אבי מסרו לידך:
והאכלתיו פרס .והחזרתי לו
חצי והחציו בידי חייב לישבע על
השאר וקטן הבא בטענת אביו
לא גרע מטענת עצמו דהכא:
בטוענו קטן .יתום קטן תובע:
כולהו טענתא נמי כו' .ומאי
פעמים ורבנן אמאי פליגי עליה:
אלא בדרבה קמיפלגי .ולעולם
בטוענו קטן ומשום דאין טענתו
חשובה במקום אחר דכתיב כי
יתן איש קרי ליה הכא טענת
עצמו מיהו הכא טע נה היא דהא
איכא נתינת איש דמכח נתינת
האב היא באה והיינו דקאמר
פעמים וכי תימא רבנן אמאי
פליגי עליה בדרבה קמיפלגי:

 255ו ִּכי יִ ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו ֶּכ ֶסף אוֹ כֵ לִ ים לִ ׁ ְשמֹר וְ גֻ ַּנב ִמ ֵ ּבית ָה ִא ׁיש ִאם יִ ּ ָמ ֵצא ַה ַ ּג ָּנב יְ ׁ ַש ֵּלם ׁ ְשנָ יִ ם .ז ִאם ל ֹא יִ ָּמ ֵצא ַה ַ ּג ָּנב וְ נִ ְק ַרב ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ִאם
ל ֹא ׁ ָשלַ ח יָ דוֹ ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ֵר ֵעה ּו
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

רש"י
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב ָסבַ ר :לָ א ׁ ְשנָ א בּ וֹ וְ לָ א ׁ ְשנָא ְ ּבנוֹ ֵ ,אינוֹ ֵמ ִעיז,
וְ ִהלְ ָּכ ְך לָ או ֵמ ׁ ִשיב ֲאבֵ ָידה הוּא.
וְ ַר ָ ּבנַן ָסבְ ִריּ ְ :בפָ נָיו  -הוּא דְּ ֵאינוֹ ֵמ ִעיז,
ֲאבָ ל ִ ּבפְ נֵ י בְ נוֹ ֵמ ִעיז,
ו ִּמדְּ לֹא ֵמ ִעיז ֵ -מ ׁ ִשיב ֲאבֵ ָידה הוּא.
ִמי ָמצֵ ית מוֹ ְק ַמ ְּת לָ ּהְּ ,כ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב?!
"מנֶה לְ ַא ָ ּבא ְ ּבי ְָד ָך",
ישאָ :
ָהא ָק ָת ֵני ֵר ׁ ָ
"אין לְ ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָּלא ֲח ִמ ׁ ּ ִשים דִּ י ָנר" ָ ּ -פטוּרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ֵּמ ׁ ִשיב ֲאבֵ ָידה הוּא!
ֵ
"ב ִרי לִ י,
ָה ָתם דְּ לֹא ָא ַמרּ ָ :
"ב ִרי לִ י".
ָהכָ א דְּ ָא ַמרּ ָ :
ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
" ַל ָ ּק ָטן"  -לִ ּ ָיפ ַרע ִמ ִּנכְ ֵסי ָק ָטן.
" ַל ֶה ְקדֵּ ׁש"  -לִ ּ ָיפ ַרע ִמ ִ ּנכְ ֵסי ֶה ְקדֵּ ׁש,
"" ַל ָּק ָטן" לִ ּ ָיפ ַרע ִמ ּנִכְ ֵסי ָק ָטן" – ָּתנֵינָא:
" ִמ ִ ּנכְ ֵסי יְ תוֹ ִמים לֹא יִ ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה" )שבועות מהַּ - (.ת ְר ֵּתי לָ ָּמה לִ י!
ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ישא,
ִּכ ְד ַא ַ ּביֵ י ְק ׁ ִש ׁ ָ
ישא:
דְּ ָתנֵ י ַא ַ ּביֵי ְק ׁ ִש ׁ ָ
ְ
""יְ תוֹ ִמין" ׁ ֶש ָא ְמר ּו ּ ְ -גדוֹ ִלים וְ ֵאין ָצ ִריך לוֹ ַמר ְק ַט ִ ּנים,
ֵ ּבין ִל ׁ ְשבו ָּעה ֵ ּבין ְלזִ יבּ ו ִּרית".
"" ַל ֶה ְקדֵּ ׁש"  -לִ ּ ָיפ ַרע ִמ ִ ּנכְ ֵסי ֶה ְקדֵּ ׁש" – ָּתנֵינָא:
" ִמ ְ ּנכָ ִסים ְמ ׁשו ְּע ָ ּב ִדים לֹא יִ ָּפ ְרע ּו ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה",
ו ַּמה ִּלי ְמ ׁשו ְּע ָ ּב ִדים לְ ֶה ְדיוֹ ט ,ו ַּמה ִּלי ְמ ׁשו ְּע ָ ּב ִדים לְ גָ בוֹ ַּה!
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ָסלְ ָקא ַד ְע ָּתך ָא ִמי ָנא:
ֶה ְדיוֹ ט  -הוּא דְּ ָא ָדם עוֹ ֶׂשה ְקנוּנְ יָא ַעל ֶה ְדיוֹ ט,
ֲאבָ ל ֶה ְקדֵּ ׁש ֵ -אין ָא ָדם עוֹ ֶׂשה ְקנ ּו ְנ ָיא ַעל ֶה ְקדֵּ ׁש,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ָה ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
"מנֶ ה לִ פְ לוֹ ִני ְ ּבי ִָדי – ֶנ ֱא ָמן,
ׁ ְשכִ יב ְמ ַרע ׁ ֶש ִה ְקדִּ ׁיש ָּכל ְנכָ ָסיו ,וְ ָא ַמרָ :
ֲחזָ ָקה ֵאין ָא ָדם עוֹ ֶׂשה ְקנ ּו ְנ ָיא ַעל ֶה ְקדֵּ ׁש!
ָא ְמ ִריָ :הנֵ י ִמ ֵּילי ׁ ְשכִ יב ְמ ַרע,
דְּ ֵאין ָא ָדם חוֹ ֵטא וְ לֹא לוֹ ,
ישינַן.
ֲאבָ ל ַ ּג ֵ ּבי ָ ּב ִריא וַ דַּ אי ָח ְי ׁ ִ

התם דלא אמר ברי לי .רישא
דקתני פטור דלא אמר היתום
ברי לי סיפא דקתני נשבעין
לקטן דאמר ברי לי:
ליפרע מנכסי קטן .מנכסי יתום
ואפי' הוציא שטר עליו צריך
שבועה שלא נתקבל חוב זה
מאביו:
ליפרע מנכסי הקדש .המקדיש
נכסיו ויצא עליו שט''ח ובא
ליפרע מן הנכסים צריך שבועה:
תנינא .במסכת כתובות )דף פז(.
ולקמן בכל הנשבעין )דף מה:(.
בין לזיבורית .דתנן בהניזקין
)גיטין מח (:אין נפרעין מן
היתומין אלא מן הזיבורית
והיינו דתנא תרתי חדא
לגדולים וחדא לקטנים :אדם
עושה קנוניא על ההדיוט הלוה
הזה עשה עצה רמיותא עליו
ואמר אני חייב לזה כדי שיטרוף
ויחלוקו
ממנו
הקרקע
ברמיותא:
מנה לפלוני .בידי .הגביהו
תחלה מן  .הנכסים שהקדשתי:
אין אדם חוטא ולא לו .בשביל
יורשין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17מב ,ב
ִמ ְׁשנָה
יהןָ :ה ֲע ָב ִדים,
וְ ֵאלּ ּו דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ֲע ֵל ֶ
וְ ַה ׁ ּ ְש ָטרוֹ ת,
וְ ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת,
וְ ַה ֶה ְקדֵּ ׁשוֹ ת,
ֵאין ָ ּב ֶהןַּ :ת ׁ ְשלו ֵּמי ֵכ ֶפל,
וְ לֹא ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה,

רש"י
מתני'
קדשים שחייב באחריותן .כגון
אמר הרי עלי עולה והפריש
בהמה לנדרו והפקידה לזה
נשבע עליה אותו שהפקדון בידו
דרעהו קרינן ביה דדבר הגורם
לממון לרבי שמעון כממון דמי:
יש דברים שהן בקרקע.
שמחוברין לקרקע ואינן כקרקע
ונשבעין עליהן ובגמ' מפרש
פלוגתייהו:

ׁשוֹ ֵמר ִח ָ ּנם ֵ -אינוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבע.
ש ָכר ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם.
שא ָ ׂ
נוֹ ֵ ׂ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יהן,
ֳק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּתן  -נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ֲע ֵל ֶ
יהן.
ׁ ֶש ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּתן ֵ -אין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ֲע ֵל ֶ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יֵ ׁש דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵהן ַ ּב ַ ּק ְר ַקע וְ ֵאינָ ן ְ ּכ ַק ְר ַקע,
וְ ֵאין ֲחכָ ִמים מוֹ ִדים לוֹ .
יצד?
ֵ ּכ ַ
ָ
ּ
שר ְג ָפנִ ים ְטעוּנוֹ ת ָמ ַס ְר ִּתי ְלך",
"ע ֶ ׂ
ֶ
"אינָ ן ֶא ָ ּלא ָח ֵמ ׁש,
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמרֵ :
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּייב ׁ ְשבו ָּעה,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ַה ְמחו ָ ּּבר ַל ַ ּק ְר ַקע ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ַק ְר ַקע.
ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ֶא ָ ּלא ַעל דָּ ָבר ׁ ֶש ְ ּב ִמדָּ ה,
וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְש ָקל,
וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמנְ יָ ן.
יצד?
ֵ ּכ ַ
ָ
"ביִ ת ָמ ֵלא ָמ ַס ְר ִּתי ְלך",
ַּ
"כיס ָמ ֵלא ָמ ַס ְר ִּתי ְל ָך",
ִּ
"אינִ י יוֹ ֵד ַע ֶא ָ ּלא ַמה ׁ ּ ֶש ִה ַ ּנ ְח ָּת ַא ָּתה נוֹ ֵטל" ָּ -פטוּר,
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמרֵ :
"עד ַה ַחלּ וֹ ן" ַ -ח ָ ּייב.
"עד ַה ִּזיז" וְ זֶ ה אוֹ ֵמרַ :
זֶ ה אוֹ ֵמר ַ

ְ ּג ָמ ָרא
" ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ֵכ ֶפל" – ְמ ָנלַ ן?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
 ְ ּכ ָלל,"על ָּכל דְּ ַבר ֶ ַ
" ַ
שלְ ָמה" )שמות כב ,ח( ְ ּ -פ ָרט,
"על ׁשוֹ ר וְ ַעל ֲחמוֹ ר וְ ַעל ֶשׂ ה וְ ַעל ַ ׂ
ַ
"על ָּכל ֲא ֵב ָדה" ) -שמות כב ,ח( ָ -חזַ ר וְ ָכ ַלל,
ַ
ְ ּכ ָלל ו ְּפ ָרט וּכְ ָלל,
ִאי ַא ָּתה דָּ ן ֶא ָ ּלא ְ ּכ ֵעין ַה ּ ְפ ָרט,
ַמה ַה ּ ְפ ָרט ְמפוֹ ָר ׁש  -דָּ ָבר ַה ִּמ ַּט ְל ֵטל וְ גוּפוֹ ָממוֹ ן,
ַאף ָ ּכל דָּ ָבר ַה ִּמ ַּט ְל ֵטל וְ גוּפוֹ ָממוֹ ן,
יָ ְצא ּו ַ -ק ְר ָקעוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ִמ ַּט ְל ְט ִלין,
יָ ְצא ּו ֲע ָב ִדים ׁ ֶשהו ְ ּּק ׁש ּו ְל ַק ְר ָקעוֹ ת,
יָ ְצא ּו ׁ ְש ָטרוֹ ת ׁ ֶש ַאף ַעל ִּפי ׁ ֶש ֵהן ִמ ַּט ְל ְט ִלין ֵאין ּגו ָּפן ָממוֹ ן.
ֶה ְקדֵּ ׁש ֵ"ר ֵעהוּ" )שמות כב ,ח( – ְ ּכ ִתיב".
ּפ ׁשע") 256שמות כב ,ח(

ֹאמר ִּכי הוּא זֶ ה ַעד ָה ֱאל ִֹהים יָ בֹא דְּ ַבר ׁ ְשנֵ ֶיהם ֲא ׁ ֶשר יַ ְר ׁ ִש ֻיען ֱא ל ִֹהים
ַ 256על ָּכל דְּ ַבר ּ ֶפ ׁ ַשע ַעל ׁשוֹ ר ַעל ֲחמוֹ ר ַעל ֶשׂ ה ַעל ַשׂ לְ ָמה ַעל ָּכל ֲא ֵב ָדה ֲא ׁ ֶשר י ַ
יְ ׁ ַש ֵּלם ׁ ְשנַ יִ ם לְ ֵר ֵעה ּו
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"257וְ לֹא ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה".

 .18מב ,ב

ַמאי ַט ְע ָמא?
ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא,
לשה וְ ַא ְר ָ ּב ָעה.
וְ לֹא ַּת ׁ ְשלו ֵּמי ׁ ְש ׁ ָ

 257במהדורת הדפוס) :וְ לֹא ַּת ׁ ְשלו ֵּמי כֵ ֶפל( ומסורת הש"ס כתב שמילים אלו מיותרות

רש"י
גמ'
ולא תשלומי שלשה וארבעה.
וכיון דכפל ליכא הוו להו שלשה
וארבעה:

204

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .19מב ,ב – מג ,א
" ׁשוֹ ֵמר ִח ָ ּנם ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבע".
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
מג,א " ִּ
ְ ָ
"כי יִ ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵ ֵ
ֶּ
"כ ֶסף אוֹ כֵ לִ ים" )שמות כב ,ו( ְ ּ -פ ָרט,
"לִ ׁ ְשמֹר" )שמות כב ,ו( ָ -חזַ ר וְ ָכ ַלל,
ְ ּכ ָלל ו ְּפ ָרט וּכְ ָלל,
ִאי ַא ָּתה דָּ ן ֶא ָ ּלא ְ ּכ ֵעין ַה ּ ְפ ָרט,
ַמה ַה ּ ְפ ָרט ְמפוֹ ָר ׁש דָּ ָבר ַה ִּמ ַּט ְל ֵטל וְ גוּפוֹ ָממוֹ ן,
ַאף ָ ּכל דָּ ָבר ַה ִּמ ַּט ְל ֵטל וְ גוּפוֹ ָממוֹ ן,
יָ ְצא ּו ַק ְר ָקעוֹ ת ֶ ׁ -ש ֵאין ִמ ַּט ְל ְט ִלין,
יָ ְצא ּו ֲע ָב ִדים ֶ ׁ -שהו ְ ּּק ׁש ּו ְל ַק ְר ָקעוֹ ת,
יָ ְצא ּו ׁ ְש ָטרוֹ ת ֶ ׁ -ש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּמ ַּט ְל ְט ִלין ֵאין ּגו ָּפן ָממוֹ ן,
ֶה ְקדֵּ ׁש "ֵ -ר ֵעהוּ" ְ ּכ ִתיב".
רעה ּו") 258שמות כב ,ו( ּ -כלל,

ִּ 258כי יִ ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו ֶּכ ֶסף אוֹ כֵ לִ ים לִ ׁ ְשמֹר וְ גֻ ַּנב ִמ ֵ ּבית ָה ִא ׁיש ִאם יִ ָּמ ֵצא ַה ַ ּג ָּנב יְ ׁ ַש ֵּלם ׁ ְשנָ יִ ם

רש"י
כי יתן איש אל רעהו כסף או
כלים לשמור וגו' .פרשת שומר
חנם היא דתניא בהשואל )ב''מ
דף צד (:פרשה ראשונה בשומר
חנם ושניה בשומר שכר
ושלישית בשואל וגבי שומר חנם
אין לו עליו אלא שבועה כדכתיב
)שמות כב( ונקרב בעל הבית אל
האלהים אם לא שלח ידו .:אינו
משלם .גניבה ואבידה הכתובה
בו ליחייב דכתיב )שם( אם גנב
יגנב מעמו:
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 .20מג ,א
ש ָכר ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵ ּלם".
שא ָ ׂ
"נוֹ ֵ ׂ
ְמ ָנלַ ן?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ִּ
ְ לָ ל,
"כי יִ ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵ ֵ
"חמוֹ ר אוֹ ׁשוֹ ר אוֹ ֶשׂ ה" )שמות כב ,ט( ְ ּ -פ ָרט,
ֲ
ּ
"וְ כָ ל ְב ֵה ָמה לִ ׁ ְשמֹר" )שמות כב ,ט( ָ -חזַ ר וְ כָ ַלל,
ְ ּכ ָלל ו ְּפ ָרט וּכְ ָלל,
ִאי ַא ָּתה דָּ ן ֶא ָ ּלא ְ ּכ ֵעין ַה ּ ְפ ָרט,
ַמה ַה ּ ְפ ָרט ְמפוֹ ָר ׁש דָּ ָבר ַה ִּמ ַּט ְל ֵטל וְ גוּפוֹ ָממוֹ ן,
ַאף ָ ּכל דָּ ָבר ַה ִּמ ַּט ְל ֵטל וְ גוּפוֹ ָממוֹ ן,
יָ ְצא ּו ַק ְר ָקעוֹ ת ֶ ׁ -ש ֵאין ִמ ַּט ְל ְט ִלין,
יָ ְצא ּו ֲע ָב ִדים ֶ ׁ -שהו ְ ּּק ׁש ּו ְל ַק ְר ָקעוֹ ת,
יָ ְצא ּו ׁ ְש ָטרוֹ ת ֶ ׁ -ש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּמ ַּט ְל ְט ִלין ֵאין ּגו ָּפן ָממוֹ ן,
ֶה ְקדֵּ ׁש "ֵ -ר ֵעהוּ" ְ ּכ ִתיב".
רעהוּ") 259שמות כב ,ט( ּ -כ

ִּ 259כי יִ ֵּתן ִא ׁיש ֶאל ֵר ֵעה ּו ֲחמוֹ ר אוֹ ׁשוֹ ר אוֹ ֶשׂ ה וְ כָ ל ְ ּב ֵה ָמה לִ ׁ ְשמֹר ו ֵּמת אוֹ נִ ׁ ְש ַ ּבר אוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבה ֵאין ר ֶֹאה

רש"י
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 .21מג ,א
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יֵ ׁש דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ֵהן ַ ּב ַ ּק ְר ַקע וְ ֵאינָ ן ְ ּכ ַק ְר ַקע,
וְ ֵאין ֲחכָ ִמים מוֹ ִדים לוֹ .
יצד?
ֵ ּכ ַ
שר ְ ּג ָפנִ ים ְטעוּנוֹ ת ָמ ַס ְר ִּתי ְל ָך",
"ע ֶ ׂ
ֶ
"אינָ ן ֶא ָ ּלא ָח ֵמ ׁש,
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמרֵ :
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּייב ׁ ְשבו ָּעה,
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ַה ְמחו ָ ּּבר ַל ַ ּק ְר ַקע ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ַק ְר ַקע".
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָסבַ רָּ :כל ַה ְמחו ָ ּּבר לַ ַ ּק ְר ַקע ֵאינוֹ ְּכ ַק ְר ַקע.
ַאדְּ ִמ ּ ַיפלְ גִ י ִ ּב ְטעוּנוֹ ת ,לִ ְיפלְ גִ י ִ ּבסְ רוּקוֹ ת!
ָ 260א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ָהכָ א ַ ּב ֲע ָנבִ ים עוֹ ְמדוֹ ת לְ ִה ָ ּבצֵ ר ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָסבַ רִּ :כבְ צוּרוֹ ת דָּ ְמ ָיין,
וְ ַר ָ ּבנַן ָסבְ ִרי :לֹא ִּכבְ צוּרוֹ ת דָּ ְמיָ ין.

 260במהדורת הדפוס הגירסה)ֶ :א ָּלא(

רש"י
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 .22מג ,א
" ֵאין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ֶא ָ ּלא ַעל דָּ ָבר ׁ ֶש ְ ּב ִמדָּ ה,
וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְש ָקל,
וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמנְ יָ ן.
יצד?
ֵ ּכ ַ
"ביִ ת ָמ ֵלא ָמ ַס ְר ִּתי ְל ָך",
ַּ
"כיס ָמ ֵלא ָמ ַס ְר ִּתי ְל ָך",
ִּ
ּ
"אינִ י יוֹ ֵד ַע ֶא ָ ּלא ַמה ׁ ּ ֶש ִה ַ ּנ ְח ָּת ַא ָּתה נוֹ ֵטל" – ָפטוּר".
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמרֵ :
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
"ב ִית" סְ ָתם,
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ָא ַמר לֵ ּיה ַ ּ
"ב ִית זֶ ה ָמלֵ א" ְ -י ִד ָיעא ַט ֲע ְנ ֵּת ּיה.
ֲאבָ ל ָא ַמר לֵ ּיהּ ַ :
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
"עד ַה ַחלּ וֹ ן" – ַח ָ ּייב",
"עד ַה ִּזיז" וְ זֶ ה אוֹ ֵמר ַ
ִאי ָהכִ יַ ,אדְּ ָתנֵ י ֵס ָיפא" :זֶ ה אוֹ ֵמר ַ
לִ יפְ לוֹ ג וְ לִ ְיתנֵי ְ ּב ִד ָיד ּה:
"ב ִית ָמלֵ א",
ַ ּב ֶּמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ַ ּ
"ביִ ת זֶ ה ָמלֵ א" ַ -ח ָ ּייב!
ֲאבָ ל ַ ּ

רש"י
ידיעא טענתיה .דכיון דאמר
ליה בית זה מלא וזה מחזירה לו
חסירה נראה חסרונה והרי הוא
כזה אומר עד החלון וזה עד
הזיז:
זיז .קורה של עלייה הבולטת
בתוך הבית:
אלא מנורה קטנה פטור .דאין
ההודאה ממין הכפירה ומה
שטענו לא הודה לו:
אין לך בידי אלא בת חמש
חייב .לקמן מפרש לה:
אזורה נמי ליתני .אזורה בת
עשר אמות יש לי בידך והלה
אומר אין לך בידי אלא בת חמש
חייב ולוקמה באזורה בת
חתיכות הרבה ולייפי אהדדי
בתפירת מחט:
לגוררה ולהעמידה על משקל
חמש ליטרין .אבל בגדולה
וקטנה ליכא למימר הכי
ובאזורה ליכא למימר חתך
הימנה שהרי ראשיה ניכרין:

ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
לְ עוֹ לָ ם ֵאינוֹ ַח ּיָיב ַעד ׁ ֶש ּי ְִט ָע ֶנ ּנ ּו ְ ּב ָדבָ ר ׁ ֶש ְ ּב ִמדָּ ה ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְש ָקל וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמ ְניָן,
וְ יוֹ ֶדה לוֹ ְ ּב ָדבָ ר ׁ ֶש ְ ּב ִמדָּ ה וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְש ָקל וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמנְ יָן.
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ָרבָ א:
ָ
ָ
ּ
"אין ְלך ְ ּביָ ִדי" – ָפטוּר.
""כּ וֹ ר ְּתבו ָּאה ִלי ְ ּביָ ְדך" ,וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמרֵ :
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ְמנוֹ ָרה ְק ַט ָ ּנה" – ּ ָפטוּר.
"מנוֹ ָרה ְ ּגדוֹ ָלה יֵ ׁש ִלי ְ ּביָ ְד ָך"ֵ ,
ְ
ָ
ָ
ּ
ּ
"אין ְלך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ֲאזוֹ ָרה ְק ַט ָ ּנה" – ָפטוּר.
"אזוֹ ָרה ְגדוֹ ָלה יֵ ׁש ִלי ְ ּביָ ְדך"ֵ ,
ֲ
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ֶל ֶת ְך ַ -ח ָ ּייב.
ֲא ָבל ָא ַמר לוֹ " :כּ וֹ ר ְּתבו ָּאה יֵ ׁש ִלי ְ ּביָ ְד ָך" ,וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמרֵ :
יט ִרין" ַ -ח ָ ּייב.
"מנוֹ ָרה ַ ּבת ֶע ֶ ׂ
"אין ְל ָך ְ ּביָ ִדי ֶא ָ ּלא ַ ּבת ָח ֵמ ׁש ִל ְ
יט ִרין יֵ ׁש ִלי ְ ּביָ ְד ָך"ֵ ,
שר ִל ְ
ְ
ְ ּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר:
ְלעוֹ ָלם ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְט ָענֶ ּנ ּו ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ְ ּב ִמדָּ ה וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְש ָקל וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמנְ יָ ן,
וְ יוֹ ֶדה לוֹ ְ ּב ָד ָבר ׁ ֶש ְ ּב ִמדָּ ה וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְש ָקל וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמנְ יָ ן".
"כ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר"  -לְ ַא ּתוּיֵי ַמאי?
ְּ
"ביִת זֶ ה ָמלֵ א".
לָ או לְ ַא ּת ּו ֵיי ַ ּ
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא " ְמנוֹ ָרה ְ ּגדוֹ ָלה" ּו" ְמנוֹ ָרה ְק ַט ָ ּנה" ַ -מה ׁ ּ ֶש ּ ְט ָענוֹ לֹא הוֹ ָדה לוֹ ּ ,ו ַמה ׁ ּ ֶשהוֹ ָדה לוֹ לֹא ְט ָענוֹ .
שר" " ַ ּבת ָח ֵמ ׁש"ִ ,נַמי ַמה ׁ ּ ֶש ּ ְט ָענוֹ לֹא הוֹ ָדה לוֹ ּו ַמה ׁ ּ ֶשהוֹ ָדה לוֹ לֹא ְט ָענוֹ !
ִאי ָהכִ יּ ַ " ,בת ֶע ֶ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב יִצְ ָחק:
ָהכָ א ִ ּב ְמנוֹ ָרה ׁ ֶשל ָחלְ יוֹ ת ָע ְס ִקינַן,
דְּ ָקא מוֹ ֶדה לֵ ּיה ִמי ּנ ָּה.
ִאי ָהכִ י ֲאזוֹ ָרה ַנ ִמי נִ ְית ֵני וְ לוֹ ְק ֵמי ִ ּב ְדלָ ְי ֵיפיֶ ,א ָּלא דְּ לָ ְייפֵ י לֹא ָק ָתנֵ י,
ָהכָ א נ ִַמי ְ ּב ׁ ֶשל ָחלְ יוֹ ת לֹא ָק ָת ֵני!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ֶמ ֶמל:
ׁ ָשאנֵ י ְמנוֹ ָרה הוֹ ִאיל וְ יָכוֹ ל לְ גוֹ ְר ָר ּה וּלְ ַה ֲע ִמ ָיד ּה ַעל ָח ֵמ ׁש לִ ְיט ִרין.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .23מג ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
ַה ַּמ ְלוֶ ה ֶאת ֲח ֵבירוֹ ַעל ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן וְ ָא ַבד ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן,
ית ָ
יך ָע ָליו וְ ׁ ֶש ֶקל ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה",
"ס ַלע ִה ְלוִ ִ
ָא ַמר לוֹ ֶ :
ּ
יתנִ י ָע ָליו ,וְ ֶס ַלע ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה" – ָפטוּר.
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ִ ּכיֶ ,א ָ ּלא ֶסלַ ע ִה ְלוִ ָ
ית ָ
יך ָע ָליו ,וְ ׁ ֶש ֶקל ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה"
"ס ַלע ִה ְלוִ ִ
ֶ
ּ
ּ
לשה דִּ ינָ ִרים ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה" – ַח ָ ּייב.
יתנִ י ָע ָליו ,ו ׁ ְּש ָׁ
ל
ה
ע
ס
א
ל
א
י,
כ
ּ
ֹא
ל
"
ר:
מ
אוֹ
ה
ל
ה
ִ ֶ ָ ֶ לַ ִ ְ וִ ָ
ֵ
וְ ַ ָ
יתנִ י ָע ָליו ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה",
"ס ַלע ִה ְלוִ ָ
ֶ
ית ָ
יך ָע ָליו ,וְ ֶס ַלע ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה" – ָּפטוּר.
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ִ ּכיֶ ,א ָ ּלא ֶסלַ ע ִה ְלוִ ִ
יתנִ י ָע ָליו ,ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה",
"ס ַלע ִה ְלוִ ָ
ֶ
ָ
ּ
יתיך ָע ָליו ,וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה דִּ ינָ ִרים ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה" – ַח ָייב.
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ִ ּכיֶ ,א ָ ּלא ֶסלַ ע ִה ְלוִ ִ
ו ִּמי נִ ׁ ְש ָ ּבע?
ִמי ׁ ֶש ַה ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ֶא ְצלוֹ ,
ּ
ׁ ֶש ָּמא יִ ׁ ּ ָש ַבע זֶ ה וְ יוֹ ִציא ַה ָ ּלה ֶאת ַה ִפ ָ ּקדוֹ ן.

מג,ב ְ ּג ָמ ָרא
ַא ַה ּיָיא?
ִאילֵ ָימא ַא ּ ֵס ָיפא  -וְ ֵת ּיפוֹ ק לֵ ּיה דִּ ׁ ְשבו ָּעה ַ ּג ֵ ּבי ַמלְ וֶ ה.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ישא.
ַא ֵר ׁ ָ

רש"י
מתני'
שקל .חצי סלע:
מי נשבע .כמה היתה שוה:
מי שהפקדון אצלו .המלוה
ובגמרא מפרש אהייא קאי:
ויוציא הלה את הפקדון .ושמא
לא דקדק זה בשומא ויפסלנו
לעדות ולשבועה:
גמ'
והשתא דאמר רב אשי זה נשבע
וזה נשבע הכי קאמר מי נשבע
תחלה כו' .והא דרב אשי בבבא
מציעא הוא בפ' המפקיד דאמר
רב הונא התם גבי שומר שכר
שטען נגנבה וחייב עצמו
בתשלומין משביעין אותו
שבועה שאינה ברשותו חיישינן
שמא עיניו נתן בה ורוצה
לקנותה בדמים ואותביניה מהא
דקתני ויוציא הלה את הפקדון
ואי אמרת משביעין אותו
שבועה שאינה ברשותו היכי
מצי מפיק ליה ושני רב אשי עלה
זה נשבע וזה נשבע זה נשבע
שאינה ברשותו וזה שהשבועה
עליו נשבע כמה היתה שוה והכי
קאמר מתני' מי נשבע תחלה מי
שהפקדון אצלו נשבע תחלה
שאינה ברשותו ולעולם אסיפא
דרישא קאי היכא דשבועה גבי
לוה:

וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַרב:
ישא.
ַא ֵר ׁ ָ
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ישא.
ַא ֵר ׁ ָ
ישא?
ַמאי ֵר ׁ ָ
ָ
יתיך ָע ָליו וְ ׁ ֶש ֶקל ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה",
ֵס ָיפא דְּ ֵר ׁ ָ
"ס ַלע ִה ְלוִ ִ
ישאֶ " :
לשה דִּ ינָ ִרין ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה" ַ -ח ָ ּייב".
יתנִ י ָע ָליו ו ׁ ְּש ׁ ָ
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ִכיֶ ,א ָ ּלא ֶס ַלע ִה ְלוִ ָ
דִּ ׁ ְשבו ָּעה ַ ּג ֵ ּבי לֹוֶ ה ִהיא,
וְ ׁ ַש ְקלו ָּה ַר ָ ּבנַן לֹוֶ ה וְ ׁ ַש ְדיו ָּה ַא ַמלְ וֶ ה.
וְ ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי ,261דְּ ַק ְי ָימא לָ ן זֶ ה נ ׁ ְִש ָ ּבע ׁ ֶש ֵאינ ָּה ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ  ,וְ זֶ ה נ ׁ ְִש ָ ּבע ַּכ ָּמה ׁ ָשוֶ ה,
ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :מי נ ׁ ְִש ָ ּבע ְּת ִח ָּלה? ִמי ׁ ֶש ַה ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן ֶאצְ לוֹ ,
ׁ ֶש ָּמא יִ ׁ ּ ָשבַ ע זֶ ה וְ יוֹ צִ יא ַה ָּלה ֶאת ַה ּ ִפ ָּקדוֹ ן.

 261בבא מציעא לה.
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"שׁ ַ
בוּעת ַה ַדּיָּ ינִ ין"
מסכת שבועות פרק ו' – ְ

 .24מג ,ב – מד ,א
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַהאי ַמאן דְּ אוֹ זְ ֵפ ּיה ַאלְ ָפא זוּזֵ י לְ ַחבְ ֵר ּיה,
ו ִּמ ׁ ְש ֵּכן לֵ ּיה ַק ָּתא דְּ ַמ ָ ּגלָ א,
ָאבַ ד ַק ָּתא דְּ ַמ ָ ּגלָ א ָ -אבַ ד ַאלְ ָפא זוּזֵ י,
אתי – לֹא.
ֲאבָ ל ַּת ְר ֵּתי ַק ָּת ֵ
וְ ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
אתי,
ֲאפִ ילּ ּו ַּת ְר ֵּתי ַק ָּת ֵ
ָאבַ ד ֲח ָדא ָ -אבַ ד ֲח ֵמ ׁש ְמ ָאה,
ָאבַ ד ִא ָיד ְך ָ -אבַ ד כּ ו ֵּּל ּיה.
ֲאבָ ל ַק ָּתא וְ ַנ ְסכָ א – לֹא.
נְ ַה ְרדְּ ֵעי ָא ְמ ִרי:
ֲאפִ ילּ ּו ַק ָּתא וְ נ ְַסכָ א,
ָאבַ ד נ ְַסכָ א ָ -אבַ ד ּ ַפלְ ָ ּגא,
ָאבַ ד ַק ָּתא ָ -אבַ ד כּ ו ֵּּל ּיה.
ְּתנַן:
ָ
יתיך ָע ָליו וְ ׁ ֶש ֶקל ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה",
"ס ַלע ִה ְלוִ ִ
" ֶ
ּ
לשה דִּ ינָ ִרין ָהיָ ה ׁ ָשוֶ ה" ַ -ח ָייב".
יתנִ י ָע ָליו ו ׁ ְּש ׁ ָ
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ִ ּכיֶ ,א ָ ּלא ֶסלַ ע ִה ְלוִ ָ
לֵ ָימא לֵ ּיהָ :הא ַק ִ ּבילְ ֵת ּיה!
ַמ ְת ִנ ִיתין – ִ ּב ְד ָפ ֵר ׁיש,
ׁ ְשמו ֵּאל ּ ִ -ב ְדלָ א ּ ָפ ֵר ׁיש.
לֵ ָימא ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי:
" ַה ַּמ ְלוֶ ה ֶאת ֲח ֵבירוֹ ַעל ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן וְ ָא ַבד ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן  -יִ ׁ ּ ָש ַבע וְ יִ ּטוֹ ל ֶאת ְמעוֹ ָתיו,
יעזֶ ר.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
אמר לוֹ :
יָ כוֹ ל הוּא ׁ ֶש ּיֹ ַ
יתנִ י ֶא ָ ּלא ַעל ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן ָ -א ַבד ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן ָא ְבד ּו ְמעוֹ ֶת ָ
יך.
ְ ּכלוּם ִה ְלוִ ָ
יח ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן ְ ּביָ דוֹ –
ֲא ָבל ַה ַּמ ְלוֶ ה ֶא ֶלף זוּז ִ ּב ׁ ְש ָטר וְ ִה ִ ּנ ַ
דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹלָ :א ַבד ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן ָאבְ ד ּו ְמעוֹ ָתיו".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
מד,א ִאי דְּ ׁ ָשוֵ י ׁ ִשיעוּר זוּזֵ י ַ ^ -מאי ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר?
ֶא ָּלא לָ אוּ ִ ,ב ְדלָ א ׁ ָשוֵ י ׁ ִשיעוּר זוּזֵ י,
וּבְ ִד ׁ ְשמו ֵּאל ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
לֹא,
ִ ּב ְדלָ א ׁ ָשוֵ י  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לֵ ית לְ הוּ ,דִּ ׁ ְשמו ֵּאל,
וְ ָהכָ א ִ ּב ְד ׁ ָשוֵ י ׁ ִשיעוּר זוּזֵ י,
וּבִ ְד ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחקִ :מ ַ ּניִן לְ בַ ַעל חוֹ ב ׁ ֶש ּקוֹ נֶה ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וּלְ ָך ִּת ְהיֶ ה ְצ ָד ָקה") 262דברים כד ,יג(,
ִאם ֵאינוֹ קוֹ נֶה ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן  -צְ ָד ָקה ִמ ַ ּניִן לוֹ ?
ִמ ָּכאן לְ בַ ַעל חוֹ ב ׁ ֶש ּקוֹ נֶה ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן.
לֵ ָימא דְּ ַר ִ ּבי יִ צְ ָחק ַּת ָ ּנ ֵאי ִהיא?
יס ְ ּב ָרא?!
וְ ִת ְ
ֵאימוּר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ְּכנוֹ ׁ ֶשלּ א ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהלְ וָ ָאה,
ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהלְ וָ ָאה ִ -מי ָא ַמר?!
ָ 262ה ׁ ֵשב ָּת ׁ ִשיב לוֹ ֶאת ָה ֲעבוֹ ט ְּכבוֹ א ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ׁ ָשכַ ב ְ ּב ַשׂ לְ ָמתוֹ ו ֵּב ֲרכֶ ָךּ וּלְ ָך ִּת ְהיֶ ה ְצ ָד ָקה לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך

רש"י
קתא .בית יד:
אבד אלפא זוזי .דסבר וקביל
אבל כל זמן שהן קיימין על
כרחו גובה חובו אם מלוה סתם
הוא סתם מלוה שלשים יום
ואם פירש לו זמן כשיגיע זמנו
יפרע ולא מצי למימר סברת
וקבילת דאי לשם משכון קבליה
לשם פרעון לא קבליה וכיון
דקבליה לשם משכון כל כמה
דלא מהדר ליה משכוניה לא גבי
ולא מצי פטר נפשיה בדמי
שווין:
אבל תרתי קתא .לא אמרינן
חדא קביל בחמש מאה וחדא
בחמש מאה ואי אבד חדא
מינייהו לא ליפסיד חמש מאה
דהא לא פריש חדא בפלגא
וחדא בפלגא אלא תרוייהו
קבלינהו בחדא במשכונו ולא
בפרעון וכיון דמהדר ליה מקצת
משכונו במאי דחסר )נפשיה(
מיניה פטר נפשיה בתשלומי
שוויו:
ורב נחמן אמר אפי' תרתי
קתאתי .ואע''ג דלא פריש
מסתמא חדא בפלגא וחדא
בפלגא קבלינהו ואי אבוד חדא
אבוד פלגא:
אבל קתא ונסכא .לא אמרינן
נסכא קביל בפלגא דכיון דמידי
דחזי לפרעון הוא לא קבליה
עליה אלא בדמי שוויו :אבד
נסכא אבד פלגא גרסינן:
חייב .ולא אמרינן אבד כל
מעותיו:
כדפריש .איני מקבלו עלי אלא
באחריות דמיו בשוויו:
ישבע ויטול מעותיו .ישבע
שאבדו ויטול את חובו:
בדלא שוי שיעור זוזי .עסקינן:
ובדשמואל קמיפלגי .רבי
אליעזר לית ליה דשמואל
דמשכון שאינו שוה כל החוב
אין אדם מקבלו אלא לזכרון
דברים הלכך שומר חנם הוא
עליו וישבע שלא פשע ושאינו
ברשותו ויטול כל מעותיו ור'
עקיבא כשמואל סבירא ליה
שלשם משכון קבלו אבל הלווהו
אלף זוז בשטר אפילו רבי
אליעזר מודה שהמשכון שקיבל
אחרי כן לשם משכון קבלו
שהרי אינו צריך לו לזכרון
דברים שהשטר לו לראיה :ה''ג
אי דלא שוי שיעור זוזי דכ''ע
לית להו דשמואל ובדרבי יצחק
קמיפלגי רבי אליעזר לית ליה
דרבי יצחק ואינו עליו אלא
שומר חנם ואף על פי שהוא
משכון גמור:
אימור דאמר רבי יצחק
שמשכנו שלא בשעת הלואתו.
כגון על ידי ב''ד דבהכי משתעי
קרא דכתיב לעיל מיניה בחוץ
תעמוד והאיש וגו' ואמר מר זה
שליח ב''ד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ֶא ָּלא ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהלְ וָ ָאתוֹ ,
כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י דְּ ִאית לְ ה ּו דְּ ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק,
וְ ָהכָ א ְ ּב ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ִ ּב ׁ ְש ַעת ַהלְ וָ ָאתוֹ ,
וּבְ ׁשוֹ ֵמר ֲאבֵ ָדה ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
דְּ ִא ְּית ַמר:
ׁשוֹ ֵמר ֲאבֵ ָדה:
ַר ָ ּבה ָא ַמרְּ :כ ׁשוֹ ֵמר ִח ּנָם,
מד,ב וְ ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ְּכ ׁשוֹ ֵמר ָׂשכָ ר ,דָּ ֵמי.
לֵ ָימא דְּ ַרב יוֹ ֵסף ַּת ָ ּנ ֵאי ִהיא?
לֹא,
ְ ּב ׁשוֹ ֵמר ֲאבֵ ָידה דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִאית לְ ה ּו ַרב יוֹ ֵסף,
וְ ָהכָ א ְ ּב ַמלְ וֶ ה צָ ִר ְיך לְ ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י,
ָמר ָסבַ רִ :מצְ וָ ה ָקא ָעבֵ יד,
ו ָּמר ָסבַ ר :לָ או ִמצְ וָ ה ָקא ָעבֵ יד.
לֵ ָימא ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי:
יטה,
" ַה ַּמ ְלוֶ ה ֶאת ֲח ֵבירוֹ ַעל ַה ַּמ ׁ ְשכּ וֹ ן וְ נִ כְ נְ ָסה ׁ ְש ִמ ָּ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ָשוֶ ה ֶא ָ ּלא ּ ַפ ְל ָ ּגא ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמט,
יאל.
דִּ ְב ֵרי ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
שיא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ָ ּנ ִ ׂ
ִאם ָהיָ ה ַמ ׁ ְשכּ וֹ נוֹ ְ ּכנֶ גֶ ד חוֹ בוֹ ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמט,
וְ ִאם ָלאו ְ -מ ׁ ַש ֵּמט".
"אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמט" דְּ ָק ָא ַמר ַּת ּנָא ַק ָּמא?
ַמאי ֵ
ִאילֵ ָימא ְּכנֶגְ דּ וֹ ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ָ ּנשִׂ יא ָסבַ רְּ :כנֶגְ דּ וֹ נ ִַמי ְמ ׁ ַש ֵּמט?
ֶא ָּלא ַא ַּמאי ָּת ֵפיס ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן!
ֶא ָּלא לָ או ְּכנֶגֶ ד כּ וּלּ וֹ ,
וּבְ ִד ׁ ְשמו ֵּאל ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י.
לָ א,
לְ עוֹ לָ ם ְּכ ֶנגְ דּ וֹ ,
וּבְ ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ַּת ָ ּנא ַק ָּמא ָסבַ רְּ :כנֶ גְ דּ וֹ .
וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ָ ּנשִׂ יא ָסבַ רְּ :כנֶגְ דּ וֹ נ ִַמי ְמ ׁ ַש ֵּמט;
ו ְּד ָקא ָא ְמ ַר ְּת" :לְ ַמאי ָּת ֵפיס לֵ ּיה ַמ ׁ ְשכּ וֹ ן"?
לְ זִ כְ רוֹ ן דְּ בָ ִרים ְ ּב ָעלְ ָמא.

הדרן עלך שבועת הדיינין

כשומר שכר דמי .שכר מצוה
ומלוה על המשכון נמי מצוה
עבד:
לימא דרב יוסף תנאי היא.
דמילתא דרבה ודאי תנאי היא
דרבי עקיבא לית ליה דרבה
אלא דרב יוסף מי לימא תנאי
היא מי מצי לאוקמה לרבי
אליעזר כוותיה:
צריך למשכון .להשתמש בו
ומנכה לו מן החוב דמי שכירות
המשכון רבי אליעזר סבר כיון
דצריך למשכון אין כאן מצוה
ולהנאתו נתכוין והוי כשומר
חנם ורבי עקיבא סבר כיון
דפוחת עליו והולך מצוה היא
ולא הוי עליו אלא כשומר שכר:
לימא כי הני תנאי .הא
דשמואל:
המלוה על המשכון .אין שמיטה
משמטתו דאין כאן משום לא
יגוש שהרי אינו נוגשו:
אינו משמט .לקמן מפרש אי
בההוא פלגא קאמר אי בכוליה
חוב קאמר:
אי נימא כנגדו .הוא דאינו
משמט דלההוא פלגא מיהא הוי
משכון:
מכלל דרבי יהודה .דפליג עליה
דאמר אם אין משכון כנגד חובו
משמט אכנגדו נמי משמע דאפי'
ההוא פלגא דכנגדו לא חשיב
משכון ומשמטא ליה שביעית:
אלא משכון .דתפס למאי
תפסיה אי לאו למשכון מיהת
דההוא פלגא:
אלא לאו כנגד כולו .קאמר תנא
קמא אינו משמט דאע''פ שאינו
שוה אלא פלגא הוי משכון כנגד
כולו ואינו משמט כלום מן
החוב והיינו כשמואל ואתא רבי
יהודה הנשיא למימר דאם אין
משכון כנגד הלוואתו אינו
משמט כולו אלא כנגדו:
לא לעולם כנגדו .קאמר רבי
שמעון דאינו משמט דלההוא
פלגא מיהא הוי משכון ולית ליה
דשמואל ואההוא .פלגא גופיה
פליג ר' יהודה הנשיא למימר
דלא הוי משכון:
כנגדו נמי משמט .דלא הוי
משכון אלא לזכרון דברים
תפסיה:

