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    """"ַהִּנְׁשָּבִעיןַהִּנְׁשָּבִעיןַהִּנְׁשָּבִעיןַהִּנְׁשָּבִעין    ָּכלָּכלָּכלָּכל""""    ––––' ' ' ' זזזזפרק פרק פרק פרק     שבועותשבועותשבועותשבועותמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

        מה, אמה, אמה, אמה, א    ––––    בבבבמד, מד, מד, מד,  . 1
ָנה           ִמׁשְ

ּתֹוָרה ּבַ ִעין ׁשֶ ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ִמין - ּכָ ּלְ ִעין ְולֹא ְמׁשַ ּבָ    .ִנׁשְ
  

ִעין ְונֹוְטִלין:ְוֵא  ּבָ ִכיר    ּלּו ִנׁשְ ָ    ,ַהׂשּ
ְגָזל    ,ְוַהּנִ

ל ְחּבָ    ,ְוַהּנֶ
ְ וְ  ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ   בּוָעה, ׁשֶ

ְנָקסֹו.    ְוֶחְנָוִני ַעל ּפִ
  
ִכיר" ָ יַצד?  -" ַהׂשּ   ּכֵ

ָיְדָך",  :ָאַמר לוֹ  ׁש ִלי ּבְ ּיֵ ָכִרי ׁשֶ ן ִלי ׂשְ   "תֵּ
י",    הּוא אֹוֵמר: "ָנַתתִּ

י" ה אֹוֵמר: "לֹא ָנַטְלתִּ ע ְונֹוֵטל.  - ְוַהּלָ ּבָ   הּוא ִנׁשְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם ִמְק  ֵהא ׁשָ תְּ   ָצת הֹוָדָאה, ַעד ׁשֶ
יַצד?    ּכֵ

ָיְדָך",  ׁש ִלי ּבְ ּיֵ יָנר ׁשֶ ים ּדִ ִ ָכִרי ֲחִמׁשּ ן ִלי ׂשְ   ָאַמר לֹו: "תֵּ
יָנר ָזָהב" ְוהּוא אֹוֵמר: ְלתָּ ּדִ    ."ִהְתַקּבַ

  
יַצד?  -" ִנְגָזל"   ּכֵ

ּלֹ  נֹו ׁשֶ ּכְ ְכַנס ְלֵביתֹו ְלַמׁשְ ּנִ ְרׁשּות, ָהיּו ְמִעיִדין אֹותֹו ׁשֶ   א ּבִ
", הּוא  ַליי ָנַטְלתָּ   אֹוֵמר: "ּכֵ

י"  ע ְונֹוֵטל.  -ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ָנַטְלתִּ ּבָ   הּוא ִנׁשְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם ִמְקָצת הֹוָדָאה,  ֵהא ׁשָ תְּ   ַעד ׁשֶ
יַצד?    ּכֵ

 ," ִלים ָנַטְלתָּ ֵני ּכֵ   ָאַמר לֹו: "ׁשְ
א ֶאָחד".  י ֶאּלָ   ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ָנַטְלתִּ

  
לֶנְח " יַצד?  - "ּבָ   ּכֵ

ֵלם ְוָיָצא ָחבּול,  ַחת ָידֹו ׁשָ ְכַנס תַּ ּנִ   ָהיּו ְמִעיִדים אֹותֹו ׁשֶ
י",    ְוָאַמר לֹו: "ָחַבְלתָּ ּבִ

י"  ע ְונֹוֵטל.  -ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ָחַבְלתִּ ּבָ   ֲהֵרי ֶזה ִנׁשְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם ִמְקָצת הֹוָדָאה,  ֵהא ׁשָ תְּ   ַעד ׁשֶ
יַצ    ד? ּכֵ

ִים",  :ָאַמר לוֹ  תַּ י ׁשְ   "ָחַבְלתָּ ּבִ
ה אֹוֵמר א ַאַחת".  :ְוַהּלָ ָך ֶאּלָ י ּבְ   "לֹא ָחַבְלתִּ

  
בּוָעה" ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ יַצד?  -" ׁשֶ   ּכֵ

בּוַעת ָהֵעדּות   מה,א    ,ַאַחת ׁשְ
דֹון,  ּקָ בּוַעת ַהּפִ   ְוַאַחת ׁשְ

ְוא.  בּוַעת ׁשָ   ַוֲאִפיּלּו ׁשְ
א,     :ָחד ֵמֶהןֶא  ָהָיה ּיָ קּוּבִ ֵחק ּבְ   ְמׂשַ

ית,  ִרּבִ   ַמְלֶוה ּבְ
  ַמְפִריֵחי יֹוִנים, 

ִביִעית ע ְונֹוֵטל.  - סֹוֲחֵרי ׁשְ ּבָ ֶנְגּדֹו ִנׁשְ ּכְ   ׁשֶ
ֵניֶהן ֲחׁשּוִדין בּוָעה ִלְמקֹוָמּה,  - ָהיּו ׁשְ ְ   ָחְזָרה ַהׁשּ

ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ   . ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  לֹוקּו. ַיֲח 

    רש"י

  מתני' 
. כל המחויבין כל הנשבעין

שבועה מן התורה נשבעין ולא 
משלמין כלומר לא חייבה תורה 
שבועה לישבע וליטול אלא 
הנתבע ישבע לתובע ולא ישלם 

   ובגמרא יליף לה:
. שתיקנו ואלו נשבעין ונוטלין

   להם חכמים לישבע וליטול:
. כולהו מפרש כו' השכיר והנגזל

  להו במתני':
. ושכנגדו חשוד על השבועה

התובע שהנתבע שכנגדו חשוד 
על השבועה ונתחייב הנתבע 
שבועה מן התורה ע''י הודאה 

   במקצת נשבע התובע ונוטל:
. על מה שכתוב וחנוני על פנקסו

בפנקסו שהוא כותב עליה 
הקפות שהוא מקיף ולקמן 

   מפרש היכי דמי:
. ובגמרא וטלהרי זה נשבע ונ

מפרש מאי שנא שכיר דתיקנו 
   ליה רבנן:

. לרבי עד שתהא מקצת הודאה
יהודה לא תיקנו שבועה ליטול 
אלא במקום שיש שבועה על 
הנתבע והפכוה חכמים על 

   התובע באלו השנויות כאן:
. שהדברים הרי זה נשבע ונוטל

מוכיחים שהרי עדים מעידים 
  שמשכנו שלא ברשות:

. בין כו'אחת שבועת העדות 
שנחשד על שבועת העדות בין 
שנחשד על שבועת הפקדון 

   שכפר ונשבע על שקר:
. ואפי' נחשד על שבועת שוא

שהוא רע לשמים עליה ולא 
לבריות אעפ''כ הוא נפסל על 

   ידה לשבועה:
. בגמ' חזרה שבועה למקומה

  מפרש לה:
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ְנָקסוֹ " יַצד?  -" ְוַהֶחְנָוִני ַעל ּפִ   ּכֵ

ּיֹ יב ִלי ָמאַתִים זּוז", לֹא ׁשֶ ה ַחּיָ ַאתָּ ְנָקִסי ׁשֶ תּוב ַעל ּפִ   אַמר לֹו: "ּכָ
א אֹוֵמר לוֹ  ין",  :ֶאּלָ ן ִלְבִני ָסאַתִים ִחטִּ   "תֵּ

ן ְלפֹוֲעַלי ֶסַלע ָמעֹות",    "תֵּ
י    "הּוא אֹוֵמר: "ָנַתתִּ

   –ְמִרים: "לֹא ָנַטְלנּו" ְוֵהן אוֹ 
ע ְונֹוֵטל,  -הּוא  ּבָ   ִנׁשְ
ִעין ְונֹוְטִלין.  -ְוֵהן  ּבָ   ִנׁשְ

סָאַמר  ן ַנּנָ   : ּבֶ
יַצד ְואֵאּלּו ְוֵאּלּו  ?ּכֵ בּוַעת ׁשָ ִאין ִליֵדי ׁשְ    !ּבָ
א ּלֹ  -הּוא   :ֶאּלָ בּוָעה, נֹוֵטל ׁשֶ ׁשְ   א ּבִ

ּלֹ  -ְוֵהן  בּוָעה. נֹוְטִלין ׁשֶ ׁשְ   א ּבִ
   

ירֹות", ְוָנַתן לֹו.  ִדיָנר ּפֵ ן ִלי ּבְ   ָאַמר ַלֶחְנָוִני: "תֵּ
  

יָנר :ָאַמר לוֹ  ן ִלי אֹותֹו ּדִ    "."תֵּ
ִלי אּוְנּפָ יו ְלָך ּוְנַתּתֹו ּבְ    – "ָאַמר לֹו: "ְנַתתִּ

ִית ַעל ַהּבַ ַבע ּבַ ָ יָנר.  :ִיׁשּ ַתן לֹו ֶאת ַהּדִ ּנָ   ׁשֶ
  

ירֹות :ָאַמר לוֹ  ן ִלי ֶאת ַהּפֵ   ", "תֵּ
יְתָך"  ים ְלתֹוְך ּבֵ ים ְלָך ְוהֹוַלְכתִּ    –ָאַמר לֹו: "ְנַתתִּ

ַבע ֶחְנָוִני.  ָ   ִיׁשּ
  

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָידֹו  ירֹות ּבְ ַהּפֵ ל ׁשֶ    .ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה -ּכָ

  
ּוְלָחִני ִדיָנר ָמעֹות", ְוָנַתן לֹו.  :ָאַמר ַלׁשּ ן ִלי ּבְ   "תֵּ

  

ן ִל  :ָאַמר לוֹ  יָנר", "תֵּ   י ֶאת ַהּדִ
ִלי"  אּוְנּפָ י ְלָך ּוְנַתּתֹו ּבְ    –ָאַמר לֹו: "ָנַתתִּ

ִית ַעל ַהּבַ ַבע ּבַ ָ    .ִיׁשּ
  

יָנר,    ָנַתן לֹו ֶאת ַהּדִ
עֹות",  :ָאַמר לוֹ  ן ִלי ֶאת ַהּמָ   "תֵּ

יְסָך"  ַלְכתָּ ְלתֹוְך ּכִ ים ְלָך ְוִהׁשְ    –ָאַמר לֹו: "ְנַתתִּ
ַבע ׁשּוְלָחִני.  ָ   ִיׁשּ

  

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יָנר. ּטֹול ּדִ ּיִ ר ַעד ׁשֶ ן ִאיסָּ ֶרְך ׁשּוְלָחִני ִליתֵּ   ֵאין ּדֶ

  
ָאְמרוּ  ם ׁשֶ ׁשֵ    :(כתובות פז.) ּכְ

ָתּה  תּוּבָ בּוָעה;  -ַהּפֹוֶגֶמת ּכְ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ   לֹא תִּ
רּוָעה  ִהיא ּפְ א ּבִ לֹ  -ְוֵעד ֶאָחד ְמִעיָדּה ׁשֶ ַרע ֶאּלָ ּפָ בּוָעהא תִּ    .ׁשְ

ִדים ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ    ,ִמּנְ
ְכֵסי ְיתֹוִמים  בּוָעהלֹ  -ִמּנִ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ    .א תִּ

ָפָניו  ּלא ּבְ ְפָרַעת ׁשֶ בּוָעהלֹ  -ְוַהּנִ ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ּפָ    .א תִּ
תֹוִמים  בּוָעה.  -ְוֵכן ַהּיְ ׁשְ א ּבִ ְרעּו ֶאּלָ   לֹא ִיּפָ

בּוָעה ָקָדנ  :"ׁשְ ּלא ּפְ אׁשֶ    ,ּו ַאּבָ
א    ,ְולֹא ָאַמר ָלנּו ַאּבָ

ּלֹ  רּוַע", ׁשֶ ָטר ֶזה ּפָ ְ ׁשּ א ׁשֶ ל ַאּבָ ָטרֹוָתיו ׁשֶ ין ׁשְ   א ָמִצינּו ּבֵ
רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ן ְלַאַחר ִמיַתת ָהָאב  ע ְונֹוֵטל.  -ֲאִפיּלּו נֹוַלד ַהּבֵ ּבָ   ֲהֵרי ֶזה ִנׁשְ
ְמעֹון ּבֶ ָאַמר  י ׁשִ ְמִליֵאלַרּבִ   : ן ּגַ

רּוַע"  ָטר ֶזה ֵאינֹו ּפָ ַעת ִמיָתתֹו: "ׁשְ ׁשְ ָאַמר ָהָאב ּבִ בּוָעה.  -ִאם ֵיׁש ֵעִדים ׁשֶ ׁשְ ּלא ּבִ   הּוא נֹוֵטל ׁשֶ

 
ּלֹ  ִעין ׁשֶ ּבָ ַטֲעָנהְוֵאּלּו ִנׁשְ ִפין  :א ּבְ ּותָּ    ,ַהׁשּ

   ,ְוָהֲאִריִסין
ין,    ְוָהַאּפֹוְטרֹוּפִ

את ה ַהּנֹוׂשֵ ָ ִית ְוָהִאׁשּ תֹוְך ַהּבַ    ,ְוַהּנֹוֶתֶנת ּבְ

    רש"י

. בין אחת שבועת העדות כו'
שנחשד על שבועת העדות בין 

ד על שבועת הפקדון שנחש
   שכפר ונשבע על שקר:

. ואפי' נחשד על שבועת שוא
שהוא רע לשמים עליה ולא 
לבריות אעפ''כ הוא נפסל על 

   ידה לשבועה:
. בגמ' חזרה שבועה למקומה

   מפרש לה:
. לב''ד כיצד אלו ואלו באין

לישבע שבועת שוא מביניהם 
   דלית בהו דאינו משקר:

. תיק העשוי ונתתו באנפילי
   למעות:

   . שבועת היסת:ישבע בעל הבית
כל שהפירות בידו ידו על 

. ארישא פליג. דקתני העליונה
ישבע בעל הבית שנתן לו את 
הדינר ואתא רבי יהודה למימר 
אין צריך שבועה שאין דרך 
חנוני המוכר שלא בהקפה ליתן 
את הפירות עד שיקבל את 

   הדינר:
. פרוטות של נחושת. כשם מעות

ה היא במסכת שאמרו. משנ
כתובות (דף פז.) במוציאה שטר 
כתובתה ומודה שקבל' מקצתה 
ונמצא שאין לסמוך על שטר 
כתובתה ואם טוען בעל 
דנתקבלה כולה לא תפרע אלא 

   בשבועה:
עד אחד מעידה כו' ומנכסים 

. משועבדים ונפרעת שלא בפניו
כולהו אכשם קיימי כשם שאין 
אחד מאלו נפרע אלא בשבועה 

לא יפרעו כו'  כך היתומין
ובגמרא מוקי ביתומים מן 

   היתומים:
. ששלח גט נפרעת שלא בפניו

   ממדינת הים:
   . בשעת מיתה:שלא פקדנו אבא
. שלא אמר לנו ששטר זה פרוע

   קודם לכן:
. שובר שלא מצאנו בין שטרותיו

   על שטר זה:
  . שלא מצא שובר:הרי זה נשבע
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ִית    .ּוֶבן ַהּבַ
ה טֹוֲעֵניִני"?    ָאַמר לֹו: "ָמה ַאתָּ

ַבע ִלי  ָ ׁשּ תִּ    –"ְרצֹוִני ׁשֶ
יב    .ַחּיָ

  
ִפין ְוָהָאִריִסין  ּותָּ יעוֹ  -ָחְלקּו ַהׁשּ ּבִ    .ֵאין ָיכֹול ְלַהׁשְ

ְלּגֵ  קֹום ַאֵחרִנְתּגַ בּוָעה ִמּמָ    .לִלין ָעָליו ֶאת ַהּכְֹמַגְלּגְ  - ל לֹו ׁשְ
  

ִביִעית  ְ בּוָעה -ְוַהׁשּ ְ ֶטת ֶאת ַהׁשּ ּמֶ   . ְמׁשַ
  

ָמָרא    ּגְ

ּתֹוָרה " ּבַ ִעין ׁשֶ ּבָ ׁשְ ל ַהּנִ ִמין -ּכָ ּלְ ִעין ְולֹא ְמׁשַ ּבָ   . "ִנׁשְ
  

   ?ְמָנַלן
  

ם"ָאַמר ְקָרא:  ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ לֵּ  - (שמות כב, ב) 263"ְוָלַקח ּבְ ָעָליו ְלׁשַ בּוָעה. ִמי ׁשֶ   ם לֹו ׁשְ
   

  
  
  

                                                             
ְגֵנבָ  263 ר ּבִ ם ִאם ֵאין לֹו ְוִנְמכַּ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ִמים לֹו ׁשַ ֶמׁש ָעָליו ּדָ ֶ   תוֹ ִאם ָזְרָחה ַהׁשּ

    רש"י

  גמ' 
. רישא דקרא ולקח בעליו

' תהיה בין שניהם שבועת ה
ולקח בעליו את השבועה ולא 

  ישלם הנתבע שוב כלום:
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        בבבב- - - - מה, אמה, אמה, אמה, א . 2
ִעין ְונֹוְטִלין" ּבָ ִכיר :ְוֵאּלּו ִנׁשְ ָ    ,ַהׂשּ

ְגָזל    ,ְוַהּנִ
ל ְחּבָ    ,ְוַהּנֶ

בּוָעה, וְ  ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ   ׁשֶ
ְנָקסוֹ    ."ְוֶחְנָוִני ַעל ּפִ

  
ָנא  ִכיר"ַמאי ׁשְ ע ְוׁשָ  "ׂשָ ּבַ ּתַ ִמׁשְ ַנן ּדְ ינּו ֵליּה ַרּבָ ַתּקִ   ֵקיל? ּדְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

אן.  נּו ּכָ דֹולֹות ׁשָ   ֲהָלכֹות ּגְ
  
  "?!ֲהָלכֹות"

   !ָהֵני ִהְלָכָתא ִניְנהוּ 
  

א אן.  :ֵאיָמא ,ֶאּלָ נּו ּכָ דֹולֹות ׁשָ נֹות ּגְ ּקָ   ּתַ
  
דֹולֹות" א ְקַטּנֹות?"ּגְ ִאיּכָ ָלל ּדְ    !, ִמּכְ
  

א ָאַמר  מּוֵאל ָאַמר ַרב ַנְחָמןֶאּלָ   : ׁשְ
אן,  נּו ּכָ נֹות ְקבּועֹות ׁשָ ּקָ   ּתַ

ְדיּוָה  ִית ְוׁשַ ַעל ַהּבַ בּוָעה ִמּבַ ַנן ׁשְ יוׂשָ ַא ֲעָקרּוָה ַרּבָ ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ   .ִכיר, ִמׁשּ
  

יו  ֵדי ַחּיָ ּום ּכְ ִית?ּדְ ִמׁשּ ַעל ַהּבַ ִכיר ָקְנִסיַנן ֵליּה ּבַ    !ׂשָ
  

ִית ּגּוֵפיּה ִניָחא ֵליּה  ַעל ַהּבַ ֵקיל,  ּבַ ִכיר ְוׁשָ ע ׂשָ ּבַ ּתַ ִמׁשְ   ּדְ
י ֵהיִכי ּדְ  ְגרּון ֵליּה ּפֹוֲעִליןּכִ    .ִאיּתַ

  
ִית ַעל ַהּבַ ע ּבַ ּבַ ּתַ ִכיר ִניָחא ֵליּה ְדִלׁשְ ה, ׂשָ ַרּבָ ִית!  ,ְוִנְפַקע ,ַאּדְ ַעל ַהּבַ ֵליְגֵריּה ּבַ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

  
ִית ַעל ּכֹוְרֵחיּה ֲאַגר ַעל ַהּבַ    .ּבַ

  
ִכיר  רׂשָ    !ַנִמי ַעל ּכֹוְרֵחיּה ִמיְתּגַ

  
א ַעל ַה  ,ֶאּלָ פֹוֲעָליו הּואּבַ ִית ָטרּוד ּבְ    .ּבַ

  
בּוָעה!  לֹא ׁשְ   ְוֵליַתב ֵליּה ּבְ

  
ִית ַעל ַהּבַ ל ּבַ ְעּתֹו ׁשֶ ֵדי ְלָהִפיס ּדַ   .ּכְ

  
ֵעִדיםְוֵליַתב ֵליּה     !ּבְ

  
ָתא    .ְטִריָחא ֵליּה ִמיּלְ

  
ָרא    ?ְוֵליַתב ֵליּה ֵמִעיּקָ

  
ָפה. ַהּקָ ֵניֶהן רֹוִצין ּבְ    ׁשְ

  
  ִאי ָהִכי,    מה,ב

   ,ֲאִפיּלּו ָקַצץ ַנִמי
ְנָיא ה ּתַ ּמָ    :ַאּלָ

ִים ָקַצְצתָּ ִלי"" תַּ ן אֹוֵמר: "ׁשְ    ,אּוּמָ

א ַאַחת" י ְלָך ֶאּלָ ה אֹוֵמר: "לֹא ָקַצְצתִּ    ,ְוַהּלָ

   !"ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה
  

    רש"י

. בתמיה וכי הני הלכתא נינהו
   הלכה למשה מסיני הם:

   . בתמיה:ומשום כדי חייו כו'
. כי היכי דליתגרו ליה פועלים

שאם ישבע הוא ויפסידו פועלים 
לא ימצא עוד פועלים למלאכתו 
שיגורו ממנו שהוא כופר בשכר 

   ועליו:פ
. כי היכי דליגריה בעל הבית

שלא יחשדוהו בתובע שכרו 
   אחר שקבלו:

. פועלים בעה''ב על כרחיה אגר
   כשהוא צריך להם:

. שכיר נמי על כרחיה מיתגר
   שהוא צריך למזונות:

. שנותן שכר טרוד בפועליו הוא
לכמה פועלים וכסבור שנתן 

   לזה:
. יתקנו וליתיב ליה בעדים
דם שכר חכמים שלא יתן א

לפועל אלא בעדים ולא יבא לידי 
   שבועה:

. ליתקון וליתיב ליה מעיקרא
רבנן שיתן אדם לפועליו שכרן 
שחרית עד שלא יתחילו 
במלאכה ואם תבע לערב לא 
יטול כלום ולא תהא שם 

   שבועה:
. בעה''ב שניהם רוצים בהקפה

פעמים שאין מצויות לו מעות 
שחרית ופועל שלא יוציא 

  ה לפרנסתו:המעות עד הליל
. דמשום טרדא דבעל אי הכי

   הבית שקלוה לשבועה מיניה:
. אפילו נחלקו אפילו קצץ נמי

על הקציצה ליהמנוה לשכיר 
   בשבועה:

   . היינו אומן:המוציא מחבירו
. צריך להביא עדים עליו הראיה

  ולא יהא נאמן בשבועה:
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א - ְקִציָצה ִכיר ֵליּה. ַוּדַ ר ּדְ   י ִמיְדּכַ
  

  ִאי ָהִכי, 
   ,ֲאִפיּלּו ָעַבר ְזַמּנֹו ַנִמי

ְנָיא ה ּתַ ּמָ    :ַאּלָ
ע ְונֹוֵטל" ּבָ    !"ָעַבר ְזַמּנֹו ְולֹא ָנַתן לֹו ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ִנׁשְ
  

ִית עֹוֵבר ּבְ  ַעל ַהּבַ ִלין"ַבל "ֲחָזָקה ֵאין ּבַ    .ּתָ
  

ַעל ַה  : ּבַ ִית ָט ְוָהָאְמַרּתְ פֹוֲעָליו הּואּבַ    !רּוד ּבְ
  

י ְדִליְמֵטי ְזַמן ִחּיּוָבא הּוא ּמֵ י ִמּקַ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ר יּה ּוִמיְדּכַ ְפׁשֵ י ָמֵטי ְזַמן ִחּיּוָבא ָרֵמי ַאּנַ    .ּכִ

  
ּום  ִכיר עֹוֵבר ִמׁשּ ל "ְוִכי ׂשָ ְגזֹול"ּבַ    !ּתִ

  
ֵרי ֶחְזֵקי:  א ּתְ ִית ִאיּכָ ַעל ַהּבַ י ּבַ ּבֵ   ּגַ

ִית עֹוֵבר ּבְ ֵאי -ֲחָדא  ַעל ַהּבַ ִלין"ַבל "ן ּבַ   , ּתָ
ָכרֹו.   -ַוֲחָדא ֵהא ׂשְ ִכיר ַמׁשְ   ֵאין ׂשָ

  

    רש"י

. דבעה''ב טרוד ושמא אי הכי
שכח אפי' תבעו שכיר לאחר 

בר זמן גבייתו המפורש שע
בב''מ בפרק המקבל (דף קו:) 
שכיר יום גובה כל הלילה שכיר 
לילה גובה כל היום לישבע נמי 

   שכיר ולשקול:
. וכי שכיר עובר על בל תגזול

  לקבל שכרו ב' פעמים:
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        מו, אמו, אמו, אמו, א    ––––    מה, במה, במה, במה, ב . 3
ִעין ְונֹוְטִלין"[ ּבָ ִכיר :ְוֵאּלּו ִנׁשְ ָ   "]....ַהׂשּ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ
ֵעִדים,  ָכרֹו ּבְ ְ ׂשּ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ָכרֹו ׁשֶ  ֵעִדיםּלֹ ֲאָבל ׂשְ יָך ֵמעֹוָלם",   - א ּבְ ַכְרּתִ כֹול לֹוַמר לֹו: "לֹא ׂשְ ּיָ   ִמּתֹוְך ׁשֶ
ָכְרָך".  י ְלָך ׂשְ יָך ְוָנַתּתִ ַכְרּתִ   ָיכֹול לֹוַמר לֹו: "ׂשְ

  
י ִיְצָחקָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

ר,    ִייׁשַ
י יֹוָחָנן.    ְוֵכן ָאַמר ַרּבִ

  
ָפֵליג ֲעֵליּה ֵריׁש ָלִקיׁש  ָלל ּדְ    .ִמּכְ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ֵתיק ֵליּה  ֵתי ֵליּה, ְוׁשָ א ֲהָוה ׁשָ ּתָ    .ִמיׁשְ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ְוִאיּכָ
ֵתיק ֵליּה  ֵהי ֵליּה, ְוׁשָ ָהא ֲהָוה ׁשָ    .ִמיׁשְ

  
ַמר ַנִמי,    ִאיּתְ

ר ְזִבידָאַמר  ָיא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ְמַנׁשְ
ֵעִדים,  ָכרֹו ּבְ ְ ׂשּ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ֵעִדיםֲאָב  ּלא ּבְ ָכרֹו ׁשֶ יָך ֵמעֹוָלם"   - ל ׂשְ ַכְרּתִ כֹול לֹוַמר לֹו: "לֹא ׂשְ ּיָ    ,ִמּתֹוְך ׁשֶ
ָכְרָך".  י ְלָך ׂשְ יָך, ְוָנַתּתִ ַכְרּתִ   ָיכֹול לֹוַמר לֹו: "ׂשְ

  
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ַמֲעָתא!  ָיא ָהא ׁשְ ה ְמַעּלְ ּמָ   ּכַ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

יוּ    ָתא? ַמאי ַמַעּלְ
ַחּתְ ָלּה?  ּכַ יב ַרֲחָמָנא ֵהיִכי ַמׁשְ ַחּיֵ בּוַעת ׁשֹוְמִרין ּדְ ן ׁשְ   ִאם ּכֵ

כֹול לֹוַמר לוֹ  ּיָ ָבִרים ֵמעֹוָלם, :ִמּתֹוְך ׁשֶ    !ָיכֹול לֹוַמר לֹו: "ֶנֶאְנסּו" "לֹא ָהיּו ּדְ
  

ֵעִדים.  ַאְפֵקיד ֵליּה ּבְ   ּדְ
  

כֹול לֹוַמר לוֹ  ּיָ   יו ְלָך", "ֶהֱחַזְרּתִ  :ִמּתֹוְך ׁשֶ
  ָיכֹול לֹוַמר לֹו "ֶנֶאְנסּו"! 

  
ָטָרא ׁשְ ַאְפֵקיד ֵליּה ּבִ    .ּדְ

  
ָלל ַתְרַוְייהּו ְסִביָרא ְלהוּ  ִמּכְ    :ּדְ

ְפִקיד ֵאֶצל ֲחֵבירוֹ  ֵעִדים   ַהּמַ ֵעִדים,  -ּבְ   ֵאין ָצִריְך ְלַהֲחִזיר לֹו ּבְ
ָטר  ׁשְ ֵעִדיםָצ  -ּבִ    .ִריְך ְלַהֲחִזיר לֹו ּבְ

  
  

ר ָחָמאָר ָקֵרי  תּדְ ֲעֵליּה  ִמי ּבַ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ִלּבֹו" ה ּבְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ִוד ֶאת ַהּדְ ם ּדָ ׂשֶ    – (שמואל א כא, יג) 264"ַוּיָ

ֵחיּה  ּכָ ַאׁשְ תּדְ ׁשֶ מּוֵאללְ  ַרב ׁשֵ ר ׁשְ ה ּבַ   , ַרּבָ
ִכיר?  ׂשָ ֵני ַמר ִמיֵדי ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ּתָ

  ָאַמר ֵליּה: ִאין, 
ֵניָנא    :ּתָ

                                                             
ת 264 ֵני ָאִכיׁש ֶמֶלְך ּגַ ָרא ְמאֹד ִמּפְ ְלָבבֹו ַוּיִ ה ּבִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ִוד ֶאת ַהּדְ ם ּדָ ׂשֶ   ַוּיָ

    רש"י

   . דנשבע ונוטל:לא שנו
. שיש עדים ששכרו בעדים

שאמר לו עשה עמי מלאכה 
   היום בשכר ועשה עמו:

יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך 
   . ונאמן בלא שבועה:שכרך

. שבועת שומרין דחייב רחמנא
לשומר שכר לישבע על שבורה 
ומתה כדכתיב (שמות כב) ומת 
או נשבר או נשבה שבועת ה' 

   תהיה בין שניהם:
. שיהא צריך היכי משכחת לה

   שבועה:
. שאם דאפקיד גביה בשטר

יאמר החזרתיו לך אומר לו היה 
   לך ליטול את השטר מידי:

. ששם על קרי רמי בר חמא וכו'
לב לדעת אם איתא להא 
דשמואל ורב דלעיל אי לא: 

   דאשכחיה רב ששת גרסינן:
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ִכיר" ע ְונֹוֵטל,  ׂשָ ּבָ ְזַמּנֹו ִנׁשְ   ּבִ
יַצד?    ּכֵ

ָכִרי",  ִני ְולֹא ָנַתתָּ ִלי ׂשְ ַכְרתָּ ָאַמר לֹו: "ׂשְ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
ָכְרָך".  י ְלָך ׂשְ יָך ְוָנַתתִּ ַכְרתִּ ה, אֹוֵמר: "ׂשְ   ְוַהּלָ

ִים ָקַצְצתָּ ִלי",  תַּ   ֲאָבל ָאַמר לֹו: "ׁשְ
י ְלךָ  ה אֹוֵמר: "לֹא ָקַצְצתִּ א ַאַחת"  ְוַהּלָ   . "ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה -ֶאּלָ

ֵסיָפא  ְרָאָיה ָהֵוי,  -ָהא ִמּדְ   ּבִ
א  לֹא ְרָאָיה -ֵריׁשָ    !ּבְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

א ְוֵסיָפא    מו,א ְרָאָיה,  -ֵריׁשָ   ּבִ
ם ּדִ ְרָאָיה  ּלֵ   ָקָתֵני,  -ְלׁשַ
בּוָעה ּדִ ְרָאָיה    ָתֵני. לֹא ָק  -ׁשְ

   

    רש"י

. אם תבעו בתוך זמן בזמנו
   גבייתו:

. מכלל דנשבע מדסיפא בראיה
ונוטל דרישא בלא שום ראיה 
אינו צריך להביא עדים שעשה 

דלעיל  עמו וליתא לדרב ושמואל
דאוקמוה למתניתין בששכרו 

  בעדים:
. רישא. נהי רישא וסיפא בראיה

דקתני נשבע ונוטל ליתיה אלא 
   שיביא תחלה עדים ששכרו:

. ראיה ראיה דלשלם קתני
המחייבת את בעה''ב לשלם 

   קתני:
. שאינה באה ראיה דלשבועה

אלא לגלגל את השבועה על 
  השכיר לא קתני:
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אָאַמר  ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ    :ַרּבִ

י  ְלחּו ֵליּה ִמּבֵ מּוֵאל, לִ ַרבׁשָ   : ׁשְ
ינּו,  ֵדנּו ַרּבֵ   ְיַלּמְ

ִים ָקַצְצּתָ ִלי ּתַ ן אֹוֵמר: "ׁשְ    ",אּוּמָ
א ַאַחת י ְלָך ֶאּלָ ה אֹוֵמר: "לֹא ָקַצְצּתִ ע?  - "ְוַהּלָ ּבָ   ִמי ִנׁשְ

  
  ָאַמר ָלֶהן: 

זוֹ  ן,  - ּבְ ִית ְוַיְפִסיד אּוּמָ ַעל ַהּבַ ַבע ּבַ ָ   ִיׁשּ
י ִכיִרי ֱאיָנׁשֵ ר ּדְ אי ִמיְדּכַ    .ְקִציָצה ַוּדַ

  
  ִאיִני? 

ֵני  מּוֵאלְוָהא ּתָ ר ׁשְ ה ּבַ    :ַרּבָ
  ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה,  -ָקַצץ 

ַקע –ְוִאי ָלא ַמְייֵתי ְרָאָיה     ,ּפָ
ַע  ַבע ּבַ ָ אי? ִיׁשּ ן! ַאּמַ ִית ְוַיְפִסיד אּוּמָ   ל ַהּבַ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

   :ִלְצָדִדין ָקָתֵני
  אֹו ֵמִביא ְרָאָיה ְוִיּטֹול, 

ַבע ּבַ  ָ ןאֹו ִיׁשּ ִית ְוַיְפִסיד אּוּמָ    .ַעל ַהּבַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ן" יתֹו ְלאּוּמָ    ,ַהּנֹוֵתן ַטּלִ

ִים",  תַּ ן אֹוֵמר: "ָקַצְצתָּ ִלי ׁשְ   אּוּמָ
ה  א ַאַחת", ְוַהּלָ י ְלָך ֶאּלָ   אֹוֵמר: "לֹא ָקַצְצתִּ

ן  ַיד אּוּמָ ית ּבְ ּלִ טַּ ל ְזָמן ׁשֶ ִית ְלָהִביא ְרָאָיה -ּכָ ַעל ַהּבַ    ,ַעל ּבַ
ְזַמּנֹו  ע ְונֹוֵטל,  -ְנָתָנּה לֹו ּבִ ּבָ   ִנׁשְ

  . "ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיה -ָעַבר ְזַמּנֹו 
ּבָ  ְזַמּנֹו ִמיָהא ִנׁשְ ן! ּבִ ִית ְוַיְפִסיד אּוּמָ ַעל ַהּבַ ַבע ּבַ ָ אי?ִיׁשּ   ע ְונֹוֵטל, ַאּמַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

י י ְיהּוָדה ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ
ִית, ּדְ  ַעל ַהּבַ בּוָעה נֹוָטה ֵאֶצל ּבַ ְ ׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ   ָאַמר: ּכָ

ע ְונֹוֵטל.  ּבָ ִכיר ִנׁשְ   ׂשָ
  

י ְיהּוָדה?    ֵהי ַרּבִ
ַמְתִניִתין יֵליָמאִא  י ְיהּוָדה ּדְ    ,ַאְחמּוֵרי ָקא ַמְחִמיר  - ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם ִמְקָצת הֹוָדָאה ֵהא ׁשָ תְּ    !"ַעד ׁשֶ
י ְיהּוָדה  א ַרּבִ ַרְייָתא, ּדְ ֶאּלָ   ּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ּלא ָעַבר ָעָליו ְזַמּנֹו " ל ְזַמן ׁשֶ ִכיר ּכָ ע ְונֹוֵטלֲהֵרי זֶ  -ׂשָ ּבָ   , "ה ִנׁשְ

ע ְונֹוֵטל.  ּבָ   ְוִאם ָלאו, ֵאינֹו ִנׁשְ
י ְיהּוָדהְוָאַמר    : ַרּבִ

  ֵאיָמַתי? 
ָאַמר לוֹ  ְזַמן ׁשֶ ָיְדָך" :ּבִ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ יָנר ׁשֶ ים ּדִ ִ ָכִרי ֲחִמׁשּ ן ִלי ׂשְ    ,"תֵּ

יָנר ָזָהב",  ְלתָּ ֵמֶהן ּדִ   ְוהּוא אֹוֵמר: "ִהְתַקּבַ
ָאַמר  "אֹו ׁשֶ ִים ָקַצְצתָּ תַּ    ,לֹו: "ׁשְ

א ַאַחת",  י ְלָך ֶאּלָ ה אֹוֵמר: "לֹא ָקַצְצתִּ   ְוַהּלָ
יָך ֵמעֹוָלם",  :ֲאָבל ָאַמר לוֹ  ַכְרתִּ   "לֹא ׂשְ

ָכְרָך"  י ְלָך ׂשְ יָך ְוָנַתתִּ ַכְרתִּ ָאַמר לֹו: "ׂשְ   . "ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה -אֹו ׁשֶ
  

ֵריּה ַרב ׁשֵ ַמְתִקיף ָלּה  א ּבְ   : ַרב ִאיִדיּדְ  יׁשָ

    רש"י

. ל כו'והא תני רבה בר שמוא
   הך. מתניתין דלעיל:

. כל זמן שהטלית ביד אומן
דבעל הבית הוי המוציא מחבירו 
עליו הראיה להביא עדים שלא 

   קצץ אלא אחת:
. והכא נמי רבי יהודה היא כו'

שבועה אצל בעל הבית היא מן 
   התורה שהרי מודה במקצת:

. על השכיר אחמורי מחמיר
למשקל שבועה מיניה ושדיוה 

   :על בעל הבית
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א  ַנן?'ָקַצץ'ֶאּלָ י ְיהּוָדה ִהיא ְולֹא ַרּבָ   !, ַרּבִ
א, ֵהיִכי  ּתָ ַנןּדְ ָהׁשְ י ְיהּוָדה ֵמִקיִלי ַרּבָ    ,ַמְחִמיר ַרּבִ

ַנן י ְיהּוָדה, ַמְחְמִרי ַרּבָ ֵמִקיל ַרּבִ    ?!ֵהיָכא ּדְ
  

ַנן א ַמאי, ַרּבָ    ?!ְוֶאּלָ
ָתנֵ  א ָהא ּדְ מּוֵאלי ְוֶאּלָ ר ׁשְ ה ּבַ   : ַרּבָ

  , "ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה -ָקַצץ "
י ַנן!  ?ַמּנִ י ְיהּוָדה ְולֹא ַרּבָ   ַרּבִ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ּבְ
י ְיהּוָדה ָסַבר: ִכיר,   ַרּבִ ָ ָתא ַלׂשּ ַקּנְ ְדאֹוַרְייָתא ֲעַבדּו ֵליּה ּתַ   ּבִ

נַ  א,   -ן ּוִבְדַרּבָ ְנּתָ   ֲהַואי ַתּקַ
ְנּתָ  א ָלא ָעְבִדיַנןְוַתּקַ ְנּתָ    .א ְלַתּקַ

ַנן ָסְבִרי: נַ     ְוַרּבָ ְדַרּבָ א ּבִ ְנתָּ ִכיר, ן ַנִמי ָעְבִדיַנן ַתּקַ ָ   ַלׂשּ
ִכיר.וּ  ר ּדְ   ְקִציָצה ִמיְדּכַ

   
  
  

    רש"י

אלא קצץ ר' יהודה היא ולא 
. בתמיה הא דקתני רבנן

דאקציצה נשבע שכיר רבי 
יהודה קאמר לה ולא רבנן 
השתא היכא דמחמיר ר' יהודה 
אשכיר כגון בשאין מקצת 
הודאה אצל בעל הבית מקילין 

   רבנן אשכיר והימנוה בשבועה:
. ולעולם אלא בהא פליגי כו'

קצץ ר' יהודה ולא רבנן והא 
ני רבה בר שמואל רבנן היא דת

ודקשיא לך השתא היכא 
דמחמיר ר' יהודה כו' אין ובהא 
פליגי רבי יהודה סבר 
בדאורייתא עבדו רבנן תקנתא 
לשכיר היכא דאיכא אבעל 
הבית שבועה דאורייתא עבדו 
רבנן תקנה לשכיר למיפכיה 
לשבועה עליה אבל אדרבנן 
תקנה היא ותקנתא לתקנתא 

שם  לא עבדינן היכא דאין
מקצת הודאה דלא רמיא אבעל 
הבית אלא שבועת היסת דרבנן 
היא גופה תקנתא היא כרב 
נחמן ותקנתא לתקנתא להפכה 
מבעל הבית ולמישדייה אשכיר 

   לא עבוד רבנן:
. וקציצה מידכר דכירי אינשי

סבירא להו לרבנן דפליגי אדרבי 
יהודה הלכך אחמירו בה גבי 

   שכיר:
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ְכַנס ְלֵביתֹו ְלַמׁשְ " ּנִ יַצד? ָהיּו ְמִעיִדין אֹותֹו ׁשֶ נוֹ ִנְגָזל ּכֵ ּלֹ  ּכְ ְרׁשּות, ׁשֶ   א ּבִ

 ," ַליי ָנַטְלתָּ   הּוא אֹוֵמר: "ּכֵ
י"  ע ְונֹוֵטל.  -ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ָנַטְלתִּ ּבָ   הּוא ִנׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם ִמְקָצת הֹוָדָאה ֵהא ׁשָ תְּ   ."ַעד ׁשֶ

  
נוֹ  ּכְ    !ְוִדְלָמא לֹא ִמׁשְ

יֵדיּה, : ַהאי ַמאן ּדְ ַרב ַנְחָמןִמי לֹא ָאַמר  א ּבִ ְפָלְנָיא",   ָנֵקיט ַנְרּגָ   ְוָאַמר: "ֵאיִזיל ְוֶאְקְטֵליּה ְלִדְקָלא ּדִ
ִדי ְקִטיל ּוׁשְ ח ּדִ ּכַ ּתַ    ,ְוִאׁשְ

הּוא ַקְטֵליּה  :ָלא ָאְמִריַנן    .ּדְ
ָגֵזים ְוָלא ָעֵביד :ַאְלָמא    ,ָעֵביד ִאיִניׁש ּדְ

ָגֵזים ְוָלא ָעֵביד    !ָהָכא ַנִמי ּדְ
  

נוֹ וּ  :ֵאיָמא ּכְ    .ִמׁשְ
  

נוֹ "ְוֵליֲחִזי ַמאי  ּכְ   ! "ִמׁשְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ָנָפיו. ַחת ּכְ ִלין ּתַ יּטָ ִלים ַהּנִ טֹוֲענֹו ּכֵ   ּבְ

  
  
  
  

    רש"י

הדקל . שקצוץ דקטיל ושדי
   ומושלך לארץ:

. אומר לעשות דבר גוזמא דגזים
   ושגעון ואינו עושה:

. אותם וליחזי מאי משכנו
שיעידו שמשכנו יעידו מה 

   משכנו ומה שבועה יש:
בטוענו כלים [הניטלין] תחת 

. בעה''ב טוען שנטל כלים כנפיו
קטנים שאדם יכול להסתיר 
תחת כנפי בגדיו ולא הכירו בהם 

ודה גרסינן עדים: אמר רב יה
  ול''ג דאמר:
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        בבבב- - - - מו, אמו, אמו, אמו, א . 6
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָנָפיו ְוָיָצא,  ַחת ּכְ ִלים ּתַ ִהְטִמין ּכֵ  ָראּוהּו ׁשֶ
ָיִדי" ְוָאַמ   מו,ב    ֵאינֹו ֶנֱאָמן.  -ר: "ְלקּוִחין ֵהן ּבְ

  
א ָליו,  :ְולֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ ֵאינֹו ָעׂשּוי ִלְמּכֹור ּכֵ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ   ּבַ

ָליו  ִית ֶהָעׂשּוי ִלְמּכֹור ֶאת ּכֵ ַעל ַהּבַ    .ֶנֱאָמן –ֲאָבל ּבַ
  
ָליו וְ  ֵאין ָעׂשּוי ִלְמּכֹור ֶאת ּכֵ    ,ַנִמי לֹא ֲאָמָרן -ׁשֶ

ן ְלַהְטִמיןֶא  ְרּכָ ֵאין ּדַ ָבִרים ׁשֶ א ּדְ    .ּלָ
ן ְלַהְטִמין  ְרּכָ ּדַ ָבִרים ׁשֶ    .ֶנֱאָמן –ֲאָבל ּדְ

  
ָלא ְצִניַע  א ִאיִניׁש ּדְ ן ְלַהְטִמין ַנִמי לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ ְרּכָ ֵאין ּדַ    ,ְוׁשֶ

ְצִניַע     .ַהְיינּו אֹוְרֵחיּה  -ֲאָבל ִאיִניׁש ּדִ
  

א    :ְולֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ
אּוִלין :ה אֹוֵמרזֶ     ","ׁשְ

   ",ְוֶזה אֹוֵמר: "ְלקּוִחין
נּוִבין ּבִ ֲאָבל  יּה,  -ּגְ ִמיּנֵ ל ּכְ   ָלאו ּכָ

ֵבי  ַגּנָ    .ָלא ַמְחְזִקיַנן - ְלַאֲחזּוֵקי ִאיִניׁש ּבְ
  

יר,  ּכִ ִאיל ּוְלַהׂשְ ְדָבִרים ָהֲעׂשּוִין ְלַהׁשְ א ּבִ   ְולֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ
ֵאין ֲע  ָבִרים ׁשֶ יר ֲאָבל ּדְ ּכִ ִאיל ּוְלַהׂשְ    .ֶנֱאָמן –ׂשּוִין ְלַהׁשְ

  
ַלח ּדְ  ר ָאִביןׁשָ   : ַרב הּוָנא ּבַ

יר, ְוָאַמר ּכִ ִאיל ּוְלַהׂשְ ָבִרים ָהֲעׂשּוִין ְלַהׁשְ ָיִדי"  :ּדְ   ֵאינֹו ֶנֱאָמן.  -"ְלקּוִחין ֵהן ּבְ
  

י ָהא  ָלא ָרָבאּדְ ּכִ ַסְרּבְ יק זּוָגא ּדְ ְדּתָ  ,ַאּפֵ ַאּגַ ְתֵמי, ְוִסְפָרא ּדְ   א ִמּיָ
יר.  ּכִ ִאיל ּוְלַהׂשְ ְדָבִרים ָהֲעׂשּוִין ְלַהׁשְ   ּבִ

  
  

    רש"י

. ובעל ואמר לקוחין הן בידי
הבית אומר השאלתים לו 
כדמפרש לקמן: אינו נאמן: 

   אפילו בשבועה:
אלא דברים שאין דרכן 

. שאין אדם בוש ליטלן להטמין
בידו בשוק בפרהסיא הלכך אינו 
נאמן חדא דאין זה עשוי למכור 
את כליו ועוד מדאטמנינהו 

ש הוא להודיעו איכא למימר בו
שהוא צריך לשאול כלים 
משכיניו דאי לקוחין הוו לא 

   הוה מטמינן:
. ואע''פ שאין עשוי למכור נאמן

כלים זימנין דמיצטרכי ליה זוזי 
   ומזבין:

. להטמין אפילו היינו אורחיה
ששאר בני אדם מוציאין 

   בפרהסיא:
. באדם בינוני דאינו ולא אמרן

נאמן אלא שזה אמר לקוחין 
אמר שאולין אבל אם אמר. וזה 

לו גנבת אותם לאו כל כמיניה 
   וישבע זה שלקוחין הן:

ה''ג ולא אמרן אלא בדברים 
. העשוין להשאיל ולהשכיר

בהנהו הוא דאמרי' דכי אמר 
לקוחין אינו נאמן אבל דברים 
שאין עשוין להשאיל שהבעלים 
חסים עליהם לפי שמתקלקלין 
נאמן לשבע שלקחם ואין נראין 

   אומר השאלתים לו:דברי ה
. דשלח רב הונא בר אבין כו'

אלמא בעשוין להשאיל 
   ולהשכיר הוא דאינו נאמן:

. מספריים של זוגא דסרבלא
   סורקי בגדים:

. שהביא התובע עדים מיתמי
שהן שלו ואמר שהשאילם לאבי 
היתומים ומדאפקינהו רבא 
מיתמי ש''מ דסבירא ליה אי 
הוה אבוהון קמן ואמר לקוחין 

די אינו נאמן בשבועה דאי הן בי
מהימן אנן הוינן טענינן בשביל 
יתמי אביהם לקחם ממך ודוקא 
ספרי דאגדתא שאין אדם עשוי 
ללמוד בהם תדיר אבל שאר 
ספרים אינן עשוין להשאיל 
ולהשכיר לפי שמתקלקלין כמו 
ששנינו במוצא ספרים לא ילמד 
בהן לכתחלה ולא יקרא אחר 

די עמו ויכול לומר לקוחין הן בי
ואין צריך לכתוב עליהן שטר 
מכירה אלא לרווחא דמילתא 
שלא יצטרך לשבע וכן קבלתי 

  מרב יצחק הלוי:
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        מו, במו, במו, במו, ב . 7
נוֹ "[ ּכְ ְכַנס ְלֵביתֹו ְלַמׁשְ ּנִ יַצד? ָהיּו ְמִעיִדין אֹותֹו ׁשֶ ּלֹ  ִנְגָזל ּכֵ ְרׁשּות, ׁשֶ   א ּבִ

 ," ַליי ָנַטְלתָּ   הּוא אֹוֵמר: "ּכֵ
י"  ע ְונֹוֵטל. הּוא ִנׁשְ  -ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ָנַטְלתִּ   ּבָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם ִמְקָצת הֹוָדָאה ֵהא ׁשָ תְּ   ]."ַעד ׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ע,  ּבָ   ֲאִפיּלּו ׁשֹוֵמר ִנׁשְ
ַעת.  ּבַ ל ׁשֹוֵמר ִנׁשְ ּתֹו ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ִאׁשְ

  
ֵעי  אּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ִכירֹו ּוְלִקיטוֹ    ַמאי?  - ׂשְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  
  
  

ילְ  יָמרַרב יֵ ָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
א  ַכְסּפָ ָכָסא ּדְ    ?ַמאי –ְטָענֹו ּבְ

  
ֲאִמיד הּוא    ,ָחֵזיָנא, ִאי ִאיִניׁש ּדַ

יּה  ּבֵ י ּגַ ַמְפְקִדי ֱאיָנׁשֵ ְמֵהיַמן הּוא, ּדְ ֵקיל,  -אֹו ִאיִניׁש ּדִ ע ְוׁשָ ּבַ ּתַ   ִמׁשְ
  לֹא. -ְוִאי לֹא 

   

    רש"י

. אמתני' קאי אפילו שומר נשבע
בראוהו שנים שנכנס לתוך ביתו 
למשכנו שלא ברשות אפי' שומר 

   הבית נאמן לשבע וישלם זה:
. של בעל הבית שכירו ולקיטו

   ולא מסר לו שמירת הבית:
   . להיות נאמן אשבועה זו:מהו

  . עשיר:אמיד
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        מו, במו, במו, במו, ב . 8
יַצד? " ל ּכֵ   ֶנְחּבָ
ֵלם ְוָיָצא ָחבּול, ָהיּו ְמִעיִדים א[ ַחת ָידֹו ׁשָ ְכַנס תַּ ּנִ   ֹותֹו ׁשֶ

י",    ְוָאַמר לֹו: "ָחַבְלתָּ ּבִ
י"  ע ְונֹוֵטל.  -ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ָחַבְלתִּ ּבָ   ֲהֵרי ֶזה ִנׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם ִמְקָצת הֹוָדָאה ֵהא ׁשָ תְּ   ]."ַעד ׁשֶ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ַעְצמֹו, לֹ  ל ּבְ כֹול ְלַחּבֵ ּיָ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ נּו ֶאּלָ   א ׁשָ
ֵאי ָמקֹום ׁשֶ ַעְצמוֹ ֲאָבל ּבְ ל ּבְ ּלֹ  - נֹו ָיכֹול ְלַחּבֵ בּוָעה. נֹוֵטל ׁשֶ ׁשְ   א ּבִ

  
ךְ  כֹוֶתל ִנְתַחּכֵ ְלָמא ּבְ    !ְוֵניחּוׁש ּדִ

  
ֵני  יאּתָ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ַגּבֹו ּוֵבין" יָכה ּבְ ָעְלָתה לֹו ְנׁשִ יֵלי ָיָדיו ׁשֶ    ."ַאּצִ
  

   !ּה ְוִדְלָמא ַאֵחר ֲעִביד ֵלי
  

א ַאֵחר. ֵליּכָ   ּדְ
   

  

    רש"י

   . דצריך שבועה:לא שנו
. במתניתי' הכי היו תני ר' חייא

מעידין אותו שנכנס לתוך ביתו 
שלם ויצא חבול כגון שעלתה 
נשיכה בגבו ובין אצילי ידיו 
נוטל שלא בשבועה דנשיכת 

  שינים לאו חיכוך כותל הוא:
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        מז, אמז, אמז, אמז, א    ––––מו, ב מו, ב מו, ב מו, ב  . 9
ְגּדֹו ָחׁשּוד"" ּנֶ בּוָעה ּוְכׁשֶ ְ יַצד?  -" ַעל ַהׁשּ   ּכֵ

בּוַעת ָהֵעדּות    ,ַאַחת ׁשְ
דֹון,  ּקָ בּוַעת ַהּפִ   ְוַאַחת ׁשְ

ְוא בּוַעת ׁשָ    .ַוֲאִפיּלּו ׁשְ
  

א,     :ןָחד ֵמֶה ָהָיה ֶא  ּיָ קּוּבִ ֵחק ּבְ   ְמׂשַ
ית,  ִרּבִ   ַמְלֶוה ּבְ

  ַמְפִריֵחי יֹוִנים, 

ִביִעית ע ְונֹוֵטל - סֹוֲחֵרי ׁשְ ּבָ ֶנְגּדֹו ִנׁשְ ּכְ   ."ׁשֶ
  

ְוא"ַמאי  בּוַעת ׁשָ    ?"ַוֲאִפיּלּו ׁשְ
  

ִפיַרת ָממֹון, לֹא  הּו ּכְ ִאית ּבְ ֲעָיא ָהָנְך ּדְ ֲעָיא ָקָאַמר: לֹא ִמיּבָ   ִמיּבָ
ָעְלָמא הּואְכִפ ּדִ א ֲאִפיּלּו ָהא ַנִמי, ֶאלָּ  ָבִרים ּבְ    .ָלא ְמֵהיַמן - יַרת ּדְ

  
ּטּויְוִליְתֵני נַ  בּוַעת ּבִ    !ִמי ׁשְ

  
ע ּבַ ּתַ ְקָרא ָקא ִמׁשְ ׁשִ ע ּבְ ּבַ ּתַ ִכי ָקא ִמׁשְ בּוָעה ּדְ י ָקָתֵני ׁשְ    ,ּכִ

ָטא ְבקּוׁשְ א ְלֵמיַמר ּדִ ִאיּכָ ּטּוי ּדְ בּוַעת ּבִ ע  ֲאָבל ׁשְ ּבַ ּתַ   לֹא ָקָתֵני.  -ָקא ִמׁשְ
  

יַנח "אֹוַכל" ְו"לֹא אֹוַכל",    ּתֵ
י"  י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ א ְלֵמיַמר?  -"ָאַכְלתִּ   ַמאי ִאיּכָ

  
ְוא ּתָ    מז,א בּוַעת ׁשָ ָדֵמי ֵליּה.^ָנא ׁשְ   ְוָכל ּדְ

  
  
א" ּיָ קּוּבִ ֵחק ּבְ ע -[...  ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ְמׂשַ ּבָ ֶנְגּדֹו ִנׁשְ ּכְ    ]. "ְונֹוֵטל ׁשֶ
  

ה ִלי?    ָהא ּתּו ָלּמָ
  
אֹוַרְייָתאּתָ  סּוָלא ּדְ    ,ָנא ּפְ

ַנן. ַרּבָ סּוָלא ּדְ   ְוָקָתֵני ּפְ
   

    רש"י

הו . דאית בלא מיבעיא הנך
כפירת ממון והוה ליה רע 

   לשמים ורע לבריות:
. דלהבא כי משתבע שבועת בטוי

איכא למימר בקושטא אשתבע 
שבדעתו לקיימה ואפי' עבר 
עליה שכפאו יצרו אינו חשוד 
בכך על השבועה שעבר להוציא 

  לשקר מפיו:
. כל שבועה וכל דדמי ליה

   לשעבר:
. גזלן דרבנן הוא משחק בקוביא

לא קניא  דאמרינן אסמכתא
  אבל מדאורייתא לאו גזלן הוא:
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        בבבב- - - - מז, אמז, אמז, אמז, א . 10
ֵניֶהן ֲחׁשּוִדין"    :ָהיּו ׁשְ
בּוָעה ִלְמקֹוָמּה, [ ְ   ָחְזָרה ַהׁשּ

ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ   . ַרּבִ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ]."ַיֲחלֹוקוּ 
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאּה ָאַמר ֵלי
ַנן?    ֵהיִכי ּתְ

  
  ָאַמר ֵליּה: ָלא ָיַדְעָנא. 

  
  ִהְלְכָתא ַמאי? 

  
  ָאַמר ֵליּה: ָלא ָיַדֲעָנא. 

  
ַמר:    ִאיּתְ

ר ַמְניּוֵמיָאַמר     :ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ
י יֹוֵסי אֹוֵמר: ַיֲחלֹוקּו.    ַרּבִ

  
ֵני  ר אֹוׁשַ ְוֵכן ּתָ    :ֲעָיאַרב ְזִביד ּבַ

י יֹוֵסי"   . "אֹוֵמר: ַיֲחלֹוקוּ  ַרּבִ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ֵני    : ַרב ְזִבידּתָ

ֲעָיאָאַמר " י אֹוׁשַ   , ַרּבִ
י יֹוֵסי   . "אֹוֵמר: ַיֲחלֹוקוּ  ַרּבִ

  
ר ַמְניּוֵמיָאַמר     :ַרב יֹוֵסף ּבַ
א ַיֲחלֹוקּו.  ַרב ַנְחָמןֲעַבד    עּוְבּדָ

   
  
בּוָעה ִלְמקוֹ "   ? "ָחְזָרה"ְלֵהיָכן  - "ָמּה ָחְזָרה ׁשְ
  

י ַאִמיָאַמר     :ַרּבִ
בּוָעה ְלִסיַני ָבֶבל ָאְמרּו: ָחְזָרה ׁשְ ּבְ    .ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ

ב ָלּה  בּוָעה ַלְמחּוּיָ ָרֵאל ָאְמרּו: ָחְזָרה ׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ    .ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָבֶבל" ּבְ מ ":ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ   ּוֵאל, ַרב ּוׁשְ
ָרֵאל" ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ א. ": ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ י ַאּבָ   ַרּבִ
  
ָבֶבל" ּבְ מּוֵאל :ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ    ."ַרב ּוׁשְ

ְתַנן    :ּדִ
בּוָעה" ׁשְ א ּבִ ְרעּו ֶאּלָ תֹוִמין לֹא ִיּפָ   . "ְוֵכן ַהּיְ

ּה  אן :ְוָהֵויַנן ּבָ לֹא ׁשְ  -ֶוה ִאיֵליָמא ִמּלֹ  ?ִמּמַ ֵקיל ּבְ בּוָעהבֲאבּוהֹון ׁשָ ׁשְ    ?!ּוָעה ְוִאיְנהּו ּבִ
בּוָעה.  ׁשְ א ּבִ ְרעּו ֶאּלָ תֹוִמין לֹא ִיּפָ תֹוִמין ִמן ַהּיְ א ָהִכי ָקָאַמר: ְוֵכן ַהּיְ   ֶאּלָ

מּוֵאלוּ  ַרבו ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ י לֶֹוה,   ּדְ ַחּיֵ ת ַמְלֶוה ּבְ ּמֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
י ַמְלוֶ  ַחּיֵ בּוָעה, ֲאָבל ֵמת לֶֹוה ּבְ יב ַמְלֶוה ִלְבֵני לֶֹוה ׁשְ ָבר ִנְתַחּיֵ   ה ּכְ

בּוָעה ְלָבָניוְוֵאין ָאָדם מֹוִריׁש     . ׁשְ
  
ָרֵאל" ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ א :ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶ י ַאּבָ    ".ַרּבִ

ֲחַטף ַנְסָכא ֵמַחְבֵריּה,  ְבָרא ּדַ ַההּוא ּגַ   ּדְ
יּה  י ַאּבָ ָיֵתיב  ַאִמי יַרּבִ ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ יּה  אַרּבִ    .ַקּמֵ

יּה ַאְייֵתי ַחד ָסֲהָדא ּדְ     ,ִמֲחַטף ֲחַטָפּה ִמיּנֵ

    רש"י

. ר' יוסי אומר יחלוקו היכי תנן
   או ר' מאיר אומר יחלוקו:

. לשבועת הר סיני לסיני
שהשביע הקב''ה את ישראל על 
לא תגזול והוא יפרע מן הכופר 
ממון לחבירו אבל ב''ד אין 
   נזקקין לא לשבועה ולא לפרעון:

. על זה שהודה למחויב לה
ת וכיון שאינו יכול לישבע במקצ

   שהרי חשוד הוא ישלם:
. מתני' היא וכן היתומים כו'

  בפירקין:
. אם הוציאו אי נימא מן הלוה

שטר עליו לא יפרעו אלא 
בשבועת יורשין המפורש 
במשנתנו שבועה שלא פקדנו 

   אבא כו':
. דבשבועה מיהת יפרעו לא שנו

יתמי מלוה שהוציאו שטר על 
   יתמי לוה:
ייב מלוה לבני לוה כבר נתח

. משעה שמת לוה אין לו שבועה
למלוה ליפרע מן היתומים אלא 
בשבועה דקי''ל אין נפרעין מן 

   היתומים אלא בשבועה:
. לבניו ממון ואין אדם מוריש

שהוא מחויב עליו שבועה אלמא 
הואיל והוא מחויב שבועה שלא 
התקבלתי חוב זה ויתומין אין 
יכולין לישבע כן אלא שלא 

נו אבא ואין זו השבועה פקד
המוטלת על אביהם וגם יתמי 
לוה אין יכולין לישבע שפרעו 
אביהן קאמר רב ושמואל שלא 
יפרעו אלמא המחויב שבועה 
ואין יכולין לישבע לא זה ולא 
זה סבירא לרב ושמואל חזרה 
שבועה לסיני ואין כאן לא 

  שבועה ולא פרעון:
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  ָאַמר ְלהּו ִאין, ֲחַטִפי, ְוִדיִדי ֲחַטִפי, 
י ַאִמיָאַמר  יָנאַרּבִ יֵני ְלַהאי ּדִ ּיָ    ?: ֵהיִכי ְלַדְיינּו ּדַ

ים  לֵּ ֵרי ָסֲהֵדי - ֵניָמא ֵליּה ִזיל ׁשַ א ּתְ    !ֵליּכָ
א ַח  -ִנְפְטֵריּה     !ד ָסֲהָדאִאיּכָ

ע  :ֵניָמא ֵליּה  ּבַ ּתַ ַגְזָלן -ִזיל ִאיׁשְ ֲאַמר ִמיֲחַטף ֲחַטִפי, ֲהָוה ֵליּה ּכְ יָון ּדַ    !ּכֵ
  

אָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ַבע,  ָ בּוָעה ְוֵאין ָיכֹול ִליׁשּ ב ׁשְ   ֲהָוה ְמחּוּיָ

ַבע ְוכָ  ָ בּוָעה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשּ ב ׁשְ ם -ל ַהְמחּוּיָ ּלֵ   . ְמׁשַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָווֵתיּה  ָרא, ּדְ ּכְ ּבְ א ִמְסתַּ י ַאּבָ   ַרּבִ

ָתֵני  י ַאִמיּדְ    :ַרּבִ

ֵניֶהם"" ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ ֻבַעת ה' ּתִ ין - (שמות כב, י) 265"ׁשְ ין ַהּיֹוְרׁשִ   . "ְולֹא ּבֵ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ֲאַמר ֵליּה  ַיד ָאִביךָ " :ִאיֵליָמא ּדַ א ּבְ   , "ָמֶנה ְלַאּבָ
ין ֵלית ֵליּה "ֵליּה: ְוָאַמר  ין ִאית ֵליּה, ְוַחְמׁשִ י ָאבּוָהא?  -  "ַחְמׁשִ י הּוא ּוַמה ּלִ   ַמה ּלִ

א ָלאו ֲאַמר ֵליּה  ,ֶאּלָ ַיד ָאִביךָ " :ּדַ א ּבְ   , "ָמֶנה ְלַאּבָ
ין ָלא ָיַדְעָנא" :ָאַמר ֵליּה  ין ָיַדְעָנא, ְוַחְמׁשִ   ; "ַחְמׁשִ

ָלָמא  מז,ב  ׁשְ יבָאִב  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ְווָנא ִמיַחּיַ י ַהאי ּגַ ין,  ,יו ּכִ י יֹוְרׁשִ ּבֵ   ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיְפַטר ּגַ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ה ִלי?  :ֶאּלָ ין ָלּמָ י יֹוְרׁשִ ּבֵ טּור, ְקָרא ּגַ ְווָנא ַנִמי ּפָ י ַהאי ּגַ   ָאִביו ּכִ

  

מּוֵאל, ַהאי  ֻבַעת ה'"ְוַרב ּוׁשְ יּה?  - "ׁשְ י ּבֵ ְרׁשִ   ַמאי ָקא ּדָ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

ן ַטְרפֹון" ְמעֹון ּבֶ    אֹוֵמר: ׁשִ
ֵניֶהם" ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ ֻבַעת ה' ּתִ ְ  - )י(שמות כב,  "ׁשְ ַהׁשּ ד ׁשֶ ֵניֶהםְמַלּמֵ    .בּוָעה ָחָלה ַעל ׁשְ

ִין?  ן ַטְרפֹון אֹוֵמר: ַאְזָהָרה ָלעֹוֵקב ַאַחר נֹוֵאף ִמּנַ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
ְלמּוד לוֹ  ְנִאיף - (שמות כ, יג) 266"לֹא ִתְנָאף" ַמר:תַּ    .לֹא תַּ

ָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם" ן ַטְרפֹון   - (דברים א, כז) 267"ַוּתֵ ְמעֹון ּבֶ    :אֹוֵמר ׁשִ
ל ָמקֹום. ָאֳהלֹו ׁשֶ ם ּבְ יתֶּ ם ְוִגיּנִ ְרתֶּ    תַּ

ָרת" דֹול ְנַהר ּפְ ָהר ַהּגָ ן ַטְרפֹון - דברים א, ז)( 268"ַעד ַהּנָ ְמעֹון ּבֶ   ֹוֵמר: א ׁשִ

ַהן ִהיָנא ְוִאיּדַ י ּדְ    ."ְקַרב ְלַגּבֵ
  

ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ
ֶמֶלךְ "   . "ֶעֶבד ֶמֶלְך ּכְ
   

                                                             

ֻבַעת ה 265 ם 'ׁשְ ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ּבְ ַלח ָידֹו ּבִ ֵניֶהם ִאם לֹא ׁשָ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ   תִּ
ֶקר לֹא ִתְרַצח: (ס) לֹא ִתְנָאף: (ס) לֹא 266   ִתְגֹנב: (ס) לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ
ְנַאת ה 267 ׂשִ ָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוּתֹאְמרּו ּבְ ִמיֵדנוּ  'ַותֵּ ַיד ָהֱאמִֹרי ְלַהׁשְ   אָֹתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת אָֹתנּו ּבְ
ֲע  268 ֵכָניו ּבָ ל ׁשְ נּו ּוְסעּו ָלֶכם ּובֹאּו ַהר ָהֱאמִֹרי ְוֶאל ּכָ ָרתּפְ דֹל ְנַהר ּפְ ָהר ַהּגָ ָבנֹון ַעד ַהּנָ ַנֲעִני ְוַהּלְ ם ֶאֶרץ ַהּכְ ֶגב ּוְבחֹוף ַהּיָ ֵפָלה ּוַבּנֶ ְ   ָרָבה ָבָהר ּוַבׁשּ

    רש"י

. דהא מודה דחטף ולא לישלם
של כל חוטף לומר שלי  כל הימנו
   חטפתי:

. ומיגו דאי בעי ליכא תרי סהדי
למימר לא חטפי מהימן נמי 

   למימר דידי חטפי:
   . משום האי מיגו:לפטריה

. ואי אמר לא איכא חד סהדא
חטפתי הוה בעי לאישתבועי 

   להכחיש את העד:
. את השבועה שהעד לישתבע

מחייבו אינו יכול דהא מודה 
ישבע שלא דחטף והעד מחייבו ל

חטף וגבי הך שבועה הוא פסול 
כגזלן אצל כל שבועות והא 
ליכא למימר לישתבע דדידיה 
חטף שאין זו שבועה המוטלת 

   עליו:
. אם בעלי הדין בין שניהם

   קיימין:
. מאחר מה לי הוא ומה לי אבוה

שהוא טוען טענת ברי למה אינו 
  יכול לישבע:

. אביו כי האי גוונא מיחייב
שאינו יכול שבועה ומתוך 

לישבע דהא אינו יודע קאמר 
לישלם היינו דאיצטריך קרא 
למעוטיה למיפטר היורש בטוען 

   טענה זו:
. נעשה לו לעוקב אחר המנאף

אפוטרופוס להרגיל לו נשים 
   לניאוף:

   . את הארץ:תרתם
. את המקום שהשכין וגיניתם

   את שכינתו ביניכם:
. אם קרב לגבי דהינא ואידהן

מן תהא. גם נגעת במשוח בש
משוח בנגיעתו כלומר פרת הוא 
קטן משלש נהרות שהוא מנוי 
אצלם לבסוף והנהר הרביעי 
הוא פרת (בראשית ב) וכאן הוא 
קורא אותו נהר גדול בשביל 
שהוא נזכר כאן על שם א''י 
שהיא חשובה נזכר גם הוא 
בחשיבות דהינא לשון שמן 
ומשיחה (ישעיה לד) הודשנה 

  א:מחלב מתרגמינן אתדהינ
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        מז, במז, במז, במז, ב . 11
יְנָקסוֹ " יַצד?  - ְוַהֶחְנָוִני ַעל ּפִ   ּכֵ

ּיֹ יב ִלי ָמאַתִים זּוז", לֹא ׁשֶ ה ַחּיָ ַאתָּ ְנָקִסי ׁשֶ תּוב ַעל ּפִ   אַמר לֹו: "ּכָ
א אוֹ  ין",  :ֵמר לוֹ ֶאּלָ ן ִלְבִני ָסאַתִים ִחטִּ   "תֵּ

ן ְלפֹוֲעַלי ֶסַלע ָמעֹות",    "תֵּ
י    "הּוא אֹוֵמר: "ָנַתתִּ

   –ְוֵהן אֹוְמִרים: "לֹא ָנַטְלנּו" 
ע ְונֹוֵטל,  -הּוא  ּבָ   ִנׁשְ
ִעין ְונֹוְטִלין.  -ְוֵהן  ּבָ   ִנׁשְ

סָאַמר  ן ַנּנָ   : ּבֶ
יַצד ִאין ִליֵאּלּו ְוֵאּלּו  ?ּכֵ ְואּבָ בּוַעת ׁשָ    !ֵדי ׁשְ
א ּלֹ  -הּוא   :ֶאּלָ בּוָעה, נֹוֵטל ׁשֶ ׁשְ   א ּבִ

ּלֹ  -ְוֵהן  בּוָעהנֹוְטִלין ׁשֶ ׁשְ    ."א ּבִ
  

ְנָיא    :ּתַ

יָאַמר "   : ַרּבִ

ה?  בּוָעה זֹו ָלּמָ   טֹוַרח ׁשְ
יאָאַמר לֹו  י ִחּיָ    :ַרּבִ

ֵניָנא:  ַעל ַהּבַ "תָּ ִעין ְונֹוְטִלין ִמּבַ ּבָ ֵניֶהם ִנׁשְ    .""!ִיתׁשְ
  

יּה?  ָלּה ִמיּנֵ יּה אֹו לֹא ִקיּבְ ָלּה ִמיּנֵ   ִקיּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִעין ַלֶחְנָוִני ּבָ   . "ּפֹוֲעִלין ִנׁשְ

ִית'ְוִאם ִאיָתא,  ֵעי ֵליּה  'ְלַבַעל ַהּבַ    !ִמיּבָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִית ּבְ  ִעין ְלַבַעל ַהּבַ ּבָ   ַמֲעַמד ֶחְנָוִני, ּפֹוֲעִלים ִנׁשְ

יּה. י ֵהיִכי ְדִליְכְספּו ִמיּנֵ   ּכִ
    
  
  

    רש"י

  מתני' 
לא שאמר לו כתוב על פינקסי 

. אלא בזמן שיש רגלים לדבר כו'
שבעל הבית מודה שאמר לו תן 

   כו':
שניהם נשבעין ונוטלין מבעל 

. דאמר ליה פועלים לא הבית
מהימנו לי בשבועה את 
האמנתינהו דלא אמרת לי 
בסהדי הב להו וכן פועלין אמרי 
ליה לא מהימן לן חנוני 

  בשבועה:
  

  גמ' 
. ששניהן טורח שבועה זו למה

באין לבית דין שתצא שבועת 
שוא מביניהם ולא פירש (לי) 
רבי מאי סבירא ליה אי נוטלין 
בלא שבועה כבן ננס או יפסיד 

   חנוני בשבועת פועלים:
. תנינא שניהם נשבעין ונוטלין

כבר שנית לנו וסתמת במשנה 
   שניהן נשבעין ונוטלין:

חייא . רבי מר' קיבלה מיניה
   והדר ביה או לא:

. כי פריש רבי מאי סבירא ת''ש
ליה בגווה קאמר פועלים 
נשבעים לחנוני שלא קבלו ממנו 
כלום אלמא לא קיבלה וסבירא 
ליה חנוני יפסיד שהיה לו לתת 

   להם בעדים:
. דקיבלה נשבעין ואם איתא

לבעל הבית מיבעי ליה דמה להן 
אצל חנוני לשבועה הואיל וחוזר 

   ל הבית:וגובה מבע
. לעולם קיבלה מיניה אמר רבא

והכי קאמר פועלין נשבעין לבעל 
הבית במעמד חנוני כלומר לפני 

  חנוני כדמפרש ואזיל:
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ַמר    :ִאיּתְ

ְכִחיׁשֹות זֹו ֶאת זוֹ  י ֵעִדים ַהּמַ י ִכיּתֵ ּתֵ    :ׁשְ
ָא ַרב הּוָנאָאַמר  ְפֵני ַעְצָמּה ּוְמִעיָדה, ְוזֹו ּבָ ָאה ּבִ ְפֵני ַעְצָמּה ּוְמִעיָדה: זֹו ּבָ    .ה ּבִ

  ָאַמר:  אַרב ִחְסּדָ 
ה ִלי?  ֵרי ָלּמָ ּקָ ֲהֵדי ָסֲהֵדי ׁשַ   ּבַ

  
ֵני ַמְלִוין ֵני לֹוִוין ,ׁשְ ָטרֹותוּ  ,ּוׁשְ ֵני ׁשְ ְייהּו,  - ׁשְ לּוְגּתַ   ַהְיינּו ּפְ

ָטרֹותַמלְ  ֵני ׁשְ ְחּתֹוָנה,  - ֶוה ְולֶֹוה ּוׁשְ ָטר ַעל ַהּתַ ְ ַעל ַהׁשּ   ַיד ּבַ
ֵני ׁשְ  ֵני ַמְלִוין ְולֶֹוה ֶאָחד ּוׁשְ   ַהְיינּו ַמְתִניִתין,  -ָטרֹות ׁשְ

ָטרֹות  ֵני ׁשְ ֵני לֹוִוין ּוַמְלֶוה ֶאָחד ּוׁשְ    ?ַמאי –ׁשְ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

ר ְיהּוָדהְמִתיב     :ַרב הּוָנא ּבַ
עֹות"   מח,א י ַמְרּדֵ תֵּ בֹוהַּ ׁשְ    ,ֶאָחד אֹוֵמר: ּגָ

לׁש     –ְוֶאָחד אֹוֵמר: ׁשָ
יֶמת,    ֵעדּוָתן ַקּיֶ

ל   ׁש, ֶאָחד אֹוֵמר: ׁשָ
ֵטָלה -ְוֶאָחד אֹוֵמר: ָחֵמׁש    . "ִמְצָטְרִפין ְלֵעדּות ַאֶחֶרתוּ  ,ֵעדּוָתן ּבְ

   !ַמאי ָלאו ְלֵעדּות ָממֹון
  

  : ָרָבאָאַמר 
ל רֹ    אׁש חֶֹדׁש, הּוא ְוַאֵחר ִמְצָטְרִפין ְלֵעדּות ַאֶחֶרת ׁשֶ

ֵרי ְוַחד ָהֵוי ְלהּו ּתְ ְמקֹום ,ּדְ ל ֶאָחד ּבִ ָבָריו ׁשֶ ַנִים. ְוֵאין ּדְ   ׁשְ
   

    רש"י

. שנים אומרים המכחישות זו את זו
   הרג ושנים אומרים לא הרג:

. בעדות זו באה בפני עצמה ומעידה
אחרת וכן זו ואע''פ שהאחת פסולה אין 

ולא זו הואיל ואינך  לך לפסול לא זו
יודע איזה מהן פסולה אבל אחד מכת 
זו ואחד מכת זו אין נאמנין בעדות 
אחת דמה נפשך אחד מהן פסול והיינו 
דנקט ביה האי לישנא באה בפני עצמה 

   ומעידה:
. הואיל בהדי סהדי שקרי למה לי

והאחת פסולה אין אחת מהן נאמנת 
לשום עדות: ה''ג שני מלוין ושני לווין 

בשני שטרות היינו פלוגתייהו ול''ג ו
   דכ''ע:

. וא' מב' ב' מלוין וב' לווין וב' שטרות
כיתות הללו חתומה על זה והב' חתומה 
על זה דלרב הונא שניהן השטרות 

   כשירין ולרב חסדא שניהן פסולין:
. שיש לו לאדם מלוה ולוה ושני שטרות

אחד שני שטרות על שתי הלואות על 
מה על זה וא' על זה חבירו וא' מהן חתו

יד בעל השטר על התחתונה בין לרב 
הונא בין לרב חסדא אין חולקין בזו 
שהרי זה בא עליו מכח שתי כיתות 
אחת כשירה ואחת פסולה אין אתה 
יכול לפסול את שניהן ולא להכשיר את 
שניהן הלכך שטר קטן שבהם גובה 
הימנו והגדול יפסיד לפי שאומר לו זו 

קא לא מפקינן היא הפסולה דמספי
ממונא מיניה אבל ממה נפשך הקטן 

   גובה דיש בכלל מאתים מנה:
. היינו מתני' שני שני מלוים ולוה אחד

מלוין הוציאו איש שטרו על לוה אחד 
ואחת משתי כיתות הללו אחת חתומה 
בזה ואחת בזה לא קמבעיא לן מאי 
קאמר רב הונא בה דהיינו מתניתין 

הבית דקתני נשבעין ונוטלין מבעל 
ואע''פ שאנו יודעין שאחד מהן שקר 
אין אנו יכולין להפסיד את אחד מהן 
ונזקקין להן ב''ד להגבותן והכי נמי 
לרב הונא דאית ליה גבי שני מלוין ושני 
לווין זו באה ומעידה וזו באה ומעידה 
הוא הדין לשני מלוין ולוה אחד ואע''פ 
שממה נפשך הלוה העני הזה לוקה 

הללו על ידי עדות באחד מן השטרות 
פסולה אין אתה יכול להפסיד את אחד 

   מן המלוין שאינך יודע איזה הפסולה:
. הוציא מלוה זה שני לווין ומלוה אחד

שני שטרות זו חתומה בזה וזו חתומה 
   בזה:
. אמר רב הונא בזה מי אמרינן כיון מאי

דחד גברא הוא דמייתי להו לקמן לא 
ול מזדקקינן ליה דמה נפשך בשטר פס

בא לפנינו זה דוחה אצל זה וזה אצל זה 
ויפסיד או דלמא כיון דעל שני לווין 
הוא מוציא זו באה ומעידה וזו באה 
ומעידה לרב חסדא לא מיבעיא ליה 
דהא אפי' בשני מלוין ושני לווין ושני 
שטרות פסול וכל שכן בשני לווין ומלוה 

  אחד:
. גבי אחד אומר גבוה שתי מרדעות

שהיו בודקין אותם  עדות החדש תניא
כמה היתה גבוה מן הקרקע למראה 

   עיניו באומד בשיפולו של רקיע:
   . מלמד הבקר:מרדעת

. מצטרפין לעדות ממון כל מאי לאו
אחד מהן כשר להעיד עם עד אחר 
בעדות ממון ואע''פ שידענו שאחד פסול 

   וקשיא לרב חסדא:
. הכי קאמר אחד מאלו אמר רבא

ר כמותו מצטרף עם עד אחר אם יאמ
בעדות זה והיינו עדות אחרת שנעשית 
כת זו המצטרפת עדות אחרת לעצמה 
בחדש זה דאיגלאי מילתא דקושטא 
אסהיד שהרי זה מסייעו והוי ליה תרי 

  וחד:
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ירֹות", :ָאַמר ַלֶחְנָוִני" ִדיָנר ּפֵ ן ִלי ּבְ   ְוָנַתן לֹו.  "תֵּ

  

יָנר :ָאַמר לוֹ  ן ִלי אֹותֹו ּדִ    "."תֵּ
ִלי אּוְנּפָ יו ְלָך ּוְנַתּתֹו ּבְ    – "ָאַמר לֹו: "ְנַתתִּ

ִית ַעל ַהּבַ ַבע ּבַ ָ יָנר.  :ִיׁשּ ַתן לֹו ֶאת ַהּדִ ּנָ   ׁשֶ
  

ירֹות", "תֵּ  :ָאַמר לוֹ    ן ִלי ֶאת ַהּפֵ
יְתָך"  ים ְלתֹוְך ּבֵ ים ְלָך ְוהֹוַלְכתִּ    –ָאַמר לֹו: "ְנַתתִּ

ַבע ֶחְנָוִני.  ָ   ִיׁשּ
  

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָידֹו  ירֹות ּבְ ַהּפֵ ל ׁשֶ   ."ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה -ּכָ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדהָאַמר "   : ַרּבִ

   ?ֵאיָמַתי
י ַהּפֵ ְזַמן ׁשֶ ֵניֶהן עֹוְרִרין ֲעֵליֶהן, ּבִ   רֹות ְצבּוִרין ּומּוָנִחין ּוׁשְ

תֹו ַלֲאחֹוָריו  קּוּפָ יָלן ּבְ    ."ִציא ֵמֲחֵברֹו ָעָליו ָהְרָאָיהַהּמוֹ  -ֲאָבל ִהְפׁשִ
  
  
  

    רש"י

. אימתי בזמן שהפירות כו'
אימתי צריך בעל הבית לישבע 

  בזמן שהפירות צבורין כו':
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ּוְלָחִני" ִדיָנר ָמעֹות", ְוָנַתן לֹו.  :ָאַמר ַלׁשּ ן ִלי ּבְ   "תֵּ

  

ינָ  :ָאַמר לוֹ  ן ִלי ֶאת ַהּדִ   ר", "תֵּ
ִלי"  אּוְנּפָ י ְלָך ּוְנַתּתֹו ּבְ    –ָאַמר לֹו: "ָנַתתִּ

ִית ַעל ַהּבַ ַבע ּבַ ָ    .ִיׁשּ
  

יָנר,    ָנַתן לֹו ֶאת ַהּדִ
עֹות",  :ָאַמר לוֹ  ן ִלי ֶאת ַהּמָ   "תֵּ

יְסָך"  ַלְכתָּ ְלתֹוְך ּכִ ים ְלָך ְוִהׁשְ    –ָאַמר לֹו: "ְנַתתִּ
ַבע ׁשּוְלָחִני.  ָ   ִיׁשּ

  

י ְיהּוָד    אֹוֵמר:  הַרּבִ
יָנר ּטֹול ּדִ ּיִ ר ַעד ׁשֶ ן ִאיסָּ ֶרְך ׁשּוְלָחִני ִליתֵּ   ."ֵאין ּדֶ

  
   .ּוְצִריָכא

ְייָתא ּדְ  ַמִעיַנן ָהא ַקּמַ    –ִאי ַאׁשְ
ִמְרְקִבי  ִמְרְקִבי, ְוֵכיָון ּדְ ֵפיֵרי ֲעִביִדי ּדְ ּום ּדְ ַנן ִמׁשּ ָהְך ָקא ָאְמִרי ַרּבָ הּו ֵליּה, לֹא ּבְ   ַמׁשְ

ָלא ִמְרְקִבי ֲאָבל ָמע י ְיהּוָדה,  :ֵאיָמא –ֹות ּדְ   מֹוֵדי ֵליּה ְלַרּבִ
ָהא  ַמר ּבְ י ְיהּוָדה –ְוִאי ִאיּתְ ָהא ָקָאַמר ַרּבִ    ,ּבְ

ָהְך  ַנן -ֲאָבל ּבְ    ,ֵאיָמא מֹוֶדה ְלהּו ְלַרּבָ
  ְצִריָכא.

   

    רש"י

. וממהר דפירי עבדי דמרקבו
להשליכם לתוך כליו של  חנוני

לוקח קודם קבלת הדינר שלא 
  יחזור:
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ָתּה " תּוּבָ ָאְמרּו: ַהּפֹוֶגֶמת ּכְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְרעוּ  -ִמין ְוֵכן ַהְיתוֹ  ... ּכְ    ."לֹא ִיּפָ
  

אן?    ִמּמַ
בּוָעה? -ֶוה ִאיֵליָמא ִמּלֹ  ׁשְ בּוָעה ְוִאיְנהּו ּבִ לֹא ׁשְ ֵקיל ּבְ    !ֲאבּוהֹון ׁשָ

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

בּוָעה.  ׁשְ א ּבִ ְרעּו ֶאּלָ   ְוֵכן ַהְיתֹוִמים ִמן ַהְיתֹוִמים לֹא ִיּפָ
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
י לֶֹוה, לֹא  ַחּיֵ ת ַמְלֶוה ּבְ ּמֵ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   ׁשָ

י ַמְלֶוה  ַחּיֵ בּוָעה,  -ֲאָבל ֵמת לֶֹוה ּבְ יב ַמְלֶוה ִלְבֵני לֶֹוה ׁשְ ָבר ִנְתַחּיֵ   ּכְ
בּוָעה ְלָבָניוְוֵאין ָא     .ָדם מֹוִריׁש ׁשְ

  
יּה  ָלחּוָה ַקּמֵ י ֶאְלָעָזרּדְ ׁשְ    :ַרּבִ

יָבּה?  בּוָעה זֹו ַמה ּטִ   ׁשְ
  

ין, ְונֹוְטִליןׁשָ  בּוַעת יֹוְרׁשִ ִעין ׁשְ ּבָ ין ִנׁשְ    .ַלח ְלהּו: יֹוְרׁשִ
  

יֵמי  ָלחּוָה ּבִ י ַאִמיׁשְ   , ַרּבִ
ְלִחי ָלּה ְוָאְזִלי?  י ַהאי ׁשָ   ָאַמר: ּכּוּלֵ

ּה ַטְעָמא  ִחיַנן ּבָ ּכְ ְלִחיַנן ְלהּו? -ִאי ַאׁשְ    !ִמי ָלא ׁשָ
  

א ָאַמר  י ַאִמיֶאּלָ    :ַרּבִ
ָתא, הֹוִאיל וַ  ּה ִמיּלְ   ֲאָתא ְלָיָדן, ֵניָמא ּבָ

ִדין ּוֵמת  בּוָעה - ָעַמד ּבְ יב ַמְלֶוה ִלְבֵני לֶֹוה ׁשְ ָבר ִנְתַחּיֵ    ,ּכְ
בּוָעה ְלָבָניוְוֵאין ָא     .ָדם מֹוִריׁש ׁשְ

ִדין, ּוֵמת ין ְונֹוְטִלין.  -  לֹא ָעַמד ּבְ בּוַעת יֹוְרׁשִ ִעין ׁשְ ּבָ ין ִנׁשְ   יֹוְרׁשִ
  

  : ַרב ַנְחָמןּה ַמְתִקיף לָ 
בּוָעה? יִבי ֵליּה ׁשְ י ִדיָנא ָקא ְמַחּיְ    !ַאּטּו ּבֵ

בּוָעה יב ֵליּה ַמְלֶוה ִלְבֵני לֶֹוה ׁשְ ִכיב לֶֹוה ִאיַחּיַ ׁשְ ָנא ּדִ    !ֵמִעיּדָ
  

א ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןֶאּלָ
מּוֵאל ִלְד ִאי ִאיָתא     ,ִאיָתא –ַרב ּוׁשְ
   .ֵליָתא –ִאי ֵליָתא 

  
ָקא ֵליּה ְמַס  :ַאְלָמא    ,ּפְ

ר ַמְניּוֵמיְוָהֲאַמר    : ַרב יֹוֵסף ּבַ
א ַיֲחלֹוקּו!  ַרב ַנְחָמןֲעַבד    עּוְבּדָ

  
י ֵמִאיר ָקָאַמר, ּדְ ִלְדָבָריו    ַרּבִ

   .ְוֵליּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה 
  

ֲעָיאְמִתיב     :ַרב אֹוׁשַ
ִנים" ִרים ְוָחֵמׁש ׁשָ ָתּה ַעד ֶעׂשְ תּוּבָ יִרין ֶאת ּכְ יָה ַמְזּכִ   !(כתובות קד.) "ֵמָתה יֹוְרׁשֶ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ָעה ּוֵמָתה ּבְ ׁשְ ּנִ    .ׁשֶ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

א ִראׁשֹוָנה ּוֵמָתה, "   ָנׂשָ
ה ּוֵמת הּוא  ִנּיָ א ׁשְ יָה קֹוְדִמין -ָנׂשָ ה ְויֹוְרׁשֶ ִנּיָ י ָהִראׁשֹוָנה ׁשְ   !(כתובות צ.) "ְליֹוְרׁשֵ

  
ָעה ּוֵמָתה.  ,ָהִכי ַנִמי ּבְ ׁשְ ּנִ   ׁשֶ

    רש"י

. דבשבועה מיהא שקלי לא שנו
יתומין מן היתומין אלא שמת 

   מלוה כו':
. שלא נתחייב מלוה שבועה

התקבל כלום שהנפרע מן 
היתומין אפי' בשטר צריך 
שבועה ואין אדם מוריש ממון 
שהוא מחויב עליו שבועה לבניו 

ים יכולים לישבע לפי שאין הבנ
   שבועה זו שנתחייב אביהם:

. להפקיע ממונם אם מה טיבה
אין יכולין לישבע אותה שבועה 
ממש ישבעו שבועת יורשין כגון 
שבועה שלא פקדנו אבא 

   ונוטלין:
. שהוציא שטר זה על עמד בדין

יתמי לוה ואמרו לו ב''ד השבע 
   וטול:

. דאין אם איתא לדרב ושמואל
לבניו אדם מוריש שבועה 

איתיה בין עמד בדין בין שלא 
   עמד בדין:

. גבי שניהם חשודין יחלוקו
דדמיא להא שאין אחד מהן 
יכול לישבע אלמא ליתא להא 
דרב ושמואל: אליבא דר''מ 
אוקמינא לעיל דאמר חזרה 
שבועה למקומה ורב נחמן עבד 

   כר' יוסי:
. אלמנה שלא גבתה מתה

   כתובתה:
ובין . ותובעין וגיורשיה מזכירין

   כתובתה:
. משמת עד עשרים וחמש שנים

בעלה ואם עברו כ''ה שנים ולא 
תבעוה הפסידוה דהכי תנן 
בכתובות בהנושא (דף קד.) כל 
זמן שהיא בבית אביה שלא 
נטלה מזונות מן היתומין גובה 
כתובתה עד כ''ה שנים ואם לא 
תבעה מחלתה קתני מיהת 
יורשין גובין כתובתה ועל כרחך 

ין יגבוה מן בשבועת יורש
היתומין אע''ג דמית לוה בחיי 
מלוה שהוא מת בחייה 
ונתחייבה שבועה ליורשין 
אלמא הורישה שבועה 

  ליורשיה:
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ַמע א ׁשְ    :ּתָ

יו" יִעין אֹוָתּה   -  ֲאָבל יֹוְרׁשָ ּבִ    ,ַמׁשְ
יָה     ,ְוֶאת יֹוְרׁשֶ

ְרׁשּוָתּה  ִאין ּבִ   . (כתובות פו:) "ְוֶאת ַהּבָ
  

ַמְעָיהָאַמר    : ַרב ׁשְ
   ,ִלְצָדִדין ָקָתֵני

ַאְלָמָנה,  - "אֹוָתּה "   ּבְ
יָה וְ " ה – "יֹוְרׁשֶ ְגרּוׁשָ    .ּבִ
  

ֲעָיאְמִתיב  ר הֹוׁשַ    :ַרב ָנָתן ּבַ
ן ִמּכָֹיֶפה ּכֹ"   ַח ָהָאב, ַח ַהּבֵ

ן ּגֹוֶבה    מח,ב ַהּבֵ בּוָעה,  - ׁשֶ ׁשְ ּלא ּבִ בּוָעה ּוֵבין ׁשֶ ׁשְ ין ּבִ   ּבֵ
בּוָעה -ְוָהָאב  ׁשְ א ּבִ   . "ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאּלָ
  ֵמי? ֵהיִכי ּדָ 

י ַמְלֶוה, ּדְ  ַחּיֵ   ֵמת לֶֹוה ּבְ
ּלֹ "ְוָקָתֵני:  בּוָעה ּוֵבין ׁשֶ ׁשְ ין ּבִ ן ּגֹוֶבה ּבֵ ַהּבֵ בּוָעהׁשֶ ׁשְ   , "א ּבִ

בּוָעה" ׁשְ ין - "ּבִ בּוַעת יֹוְרׁשִ    ,ׁשְ
ּלֹ " בּוָעהׁשֶ ׁשְ ַר  - "א ּבִ ְמִליֵאלּכְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    !ּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י ָאְמִרי ?ָהא ַמּנִ אי ִהיא, ּדְ ּמַ ית ׁשַ בֹות  :ּבֵ ָטר ָהעֹוֵמד ִלּגָ ֵמי. -ׁשְ ָגבּוי ּדָ   ּכְ

   
  

   .סּוָראלְ  ַרב ַנְחָמןִאיְקַלע 
יּה  אעּול ְלַגּבֵ ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ   , ַרּבָ

מּוֵאלּדְ ָאְמרּו ֵליּה: ֵליֵתי ָמר ִנַעְקָרא ְלָהא    , "ַרב ּוׁשְ
ְרֵסי ְלִמַעְקָרא ְלָהא ָאַמר ְלהּו: ִאיְכּפָ  ל ָהֵני ּפַ מּוֵאל?ּדְ ִלי ַוֲאַתאי ּכָ    !ַרב ּוׁשְ

ָלא לֹוִסיף ֲעָלּה ֶאלָּ     .א ֲהבּו ּדְ
  

גֹון ַמאי    ?ּכְ
  
אָאַמר ּדְ  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָטרֹו ּוֵמת  ין ְונֹוְטִלין -ַהּפֹוֵגם ֶאת ׁשְ בּוַעת יֹוְרׁשִ ִעין ׁשְ ּבָ ין ִנׁשְ    .יֹוְרׁשִ
  

כִ  ׁשְ ַבק ָעְרָבא, ַההּוא ּדִ   יב ּוׁשְ
אָסַבר  ּפָ   ְלֵמיַמר:  ַרב ּפַ

ָלא לֹוִסיף ֲעָלּה הּוא ,ָהא ַנִמי    .ּדְ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ אלְ  ַרב ְיהֹוׁשֻ ּפָ   : ַרב ּפַ
ַתר ָיְתֵמי ָאֵזיל?    !ַאּטּו ָעְרָבא ָלאו ּבָ

  
  

ַבק ַאָחא ִכיב ּוׁשְ ׁשְ    ,ַההּוא ּדִ
ר ָסַבר  ָלא לֹוִסיף ֲעָלּה הּואְלֵמיַמר: ָהא נַ  ָחָמאָרִמי ּבַ    .ִמי ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

א",  ָקַדִני ַאּבָ ּלא ּפְ י "ׁשֶ   ַמה ּלִ
ָקַדִני ָאִחי"ּוַמה  ּלא ּפְ י "ׁשֶ   ?ּלִ

  
  : ַרב ָחָמאָאַמר 

י ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ מּוֵאל ְולֹא ּכְ ַרב ּוׁשְ ַמר ִהְלְכָתא ּכְ ָלא ִאיּתְ א ּדְ ּתָ   ָהׁשְ
יָנאַה  ּיָ מּוֵאל   אי ּדַ ַרב ּוׁשְ ֲעַבד ּכְ   ֲעַבד,  -ּדַ

י ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ֲעַבד ּכְ   ֲעַבד.  -ּדַ

    רש"י

ת''ש אבל יורשיו משביעין אותה ואת 
. רישא דמתניתין בהכותב יורשיה וכו'

בכתובות (דף פו:) כתב לה נדר ושבועה 
אין לי עליך ועל יורשיך הוא אינו יכול 

שביעה לא אותה ולא יורשיה אבל לה
יורשיו אם מת הוא ובאה לתובעם 
כתובתה משביעין אותה ואת יורשיה אם 
מתה והן באין לגבות כתובתה ומדקתני 
יורשיו משביעין אותה אלמא בדלא 
נשבעה עסקינן וקתני דנשבעין יורשיה 

   ונוטלין וש''מ אדם מוריש שבועה:
. דקתני יורשיו משביעין אותה באלמנה

אותה מתוקמא אפי' באלמנה אבל ואת 
יורשיה דקתני מוקי לה רב ושמואל 
בגרושה אם גירשה זה נתחייב לה 
כתובתה בלא שבועה שהרי פטורה היא 
מן הנדר ומן השבועה ומתה בחייו ואחר 
כך מת הוא דהוה ליה מת מלוה בחיי 
לוה שכשמתה היא יש לה ממון גמור 
 עליו בלא שבועה לפיכך הורישתו לבניה
ויורשיה הבאין ליפרע מיורשיו צריכין 
לישבע כדתנן (לעיל דף מה:) היתומין מן 

  היתומין לא יפרעו אלא בשבועה:
. בשטר מן היתומין בשבועת שהבן גובה

יורשין כשאין לו עדים שאמר האב בשעת 
מיתתו שטר זה אינו פרוע ושלא בשבועה 
כשיש עדים שאמר האב בשעת מיתתו 

   כו':
. דמתניתין והאב גמליאלכרבן שמעון בן 

אילו היה קיים לא היה נאמן אלא 
בשבועה ומדקתני והאב אינו גובה אלא 
בשבועה על כרחך היכי דמי דמית לוה 
בחיי מלוה וקתני הבן גובה בשבועה 

   אלמא אדם מוריש שבועה:
. במסכת סוטה פרק בית שמאי היא

ארוסה ושומרת יבם דקתני מת בעלה עד 
תה ולא שותה שלא שתתה נוטלת כתוב

דבעינן והביא האיש את אשתו וגו' וליכא 
אע''ג דשמא זינתה גובה מספק דקסבר 
מי שהנכסים משועבדין לו ידו על 
העליונה והנכסים בחזקת בעל השטר 
עומדין כאילו הוא גבוי ועומד לפיכך . 
הוא גובה מספק שאינה באה להוציא 
מהם שתהא הראיה עליה להביא אלא 

מנה ודכוותה גבי מת הם באים להוציא מ
לוה בחיי מלוה נמי ואע''ג דתקון רבנן 
שלא יפרע אלא בשבועה ממון גמור הוא 

  להוריש לבניו:
. טרחתי. איכפלי ואתאי כל הני פרסי

ובאתי לבא ממקומי לכאן לעקור לדרב 
   ושמואל:

. הזמינו עצמכם הבו דלא להוסיף עלה
שלא ללמוד ממנה במקום אחר הם 

ליפרע מנכסי אמרוה בשבועה הבא 
יתומים שאינו מוריש אותה לבניו אם 
מת לוה בחיי מלוה אל תלמדו ממנה 
המחויב שבועה אחרת ומפרש הש''ס 
כגון הא דאמר רב פפא הפוגם שטרו 
שהודה בב''ד שנתקבל קצת ותנן לא 
יפרע את השאר אלא בשבועה ואם מת 
יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין ולא 

אל דאמרי אין אדם עבדינן בה כרב ושמו
   מוריש שבועה לבניו:

. ראובן הלוה ההוא דשכיב ושבק ערבא
לשמעון על ידי ערב ובשטר ומת לוה בחיי 
מלוה ונתחייב מלוה שבועה ואחר כך מת 

   מלוה ובאו יתומין ליפרע מן הערב:
. שהם אמרוה דלא לוסיף עלה הוא

ביתומים הנפרעים מן היתומים וכאן 
   נפרעין מן הערב:

. דלוה אזיל והוה ליה כיתומין יתמי בתר
   מיתומין:

. דמת לוה בחיי מלוה ואח''כ מת ההוא
מלוה בלא בנים ושבק אחיו ליורשו 

   ואחיו הוציא השטר על יתמי לוה:
. שאמרוה ביתומין דלא לוסיף עלה הוא

   מן היתומין וזה לא יתום הוא:
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אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָיְתֵמי  ָטָרא ּדְ    ,ָלא ִמְקַרע ָקְרִעיַנן ֵליּה  - ַהאי ׁשְ
יּה  ְוָלא יַנן ּבֵ    .ַאְגּבּוֵיי ַמְגּבִ

  
יּה  ַאְגּבּוֵיי" יַנן ּבֵ לְ  - "ָלא ַמְגּבִ מּוֵאלּדִ ַרב ּוׁשְ    !ָמא ְסִביָרא ָלן ּכְ
י ֶאְלָעָזר ֲעַבד.  - "ּוִמְקַרע ָלא ָקְרִעיַנן ֵליּה " ַרּבִ ֲעַבד ּכְ יָנא ּדַ ּיָ ַהאי ּדַ   ּדְ
  

י ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ ֲעַבד ּכְ יָנא ּדַ ּיָ   ַההּוא ּדַ
א ִמ  ְרּתָ ָמֵתיּה, ָאַמר ֵליּה: ַאְייִתיָנה ִאיּגַ ַנן ּבְ י ֶאְלָעָזר! ֲהָוה צּוְרָבא ֵמַרּבָ ַרּבִ ֵלית ִהְלְכָתא ּכְ ַעְרָבא ּדְ   ּמַ

ְייֵתי    .ָאַמר ֵליּה: ְלִכי ּתַ
יּה    , ַרב ָחָמאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

י ֶאְלָעָזר ֲעַבד. ַרּבִ ֲעַבד ּכְ יָנא ּדַ ּיָ   ָאַמר ֵליּה: ַהאי ּדַ
   

  
  

    רש"י

. דמת לוה האי שטרא דיתמי
   בחיי מלוה:

. שמא הלא מקרע קרעינן לי
יבאו לפני דיין שידון כר' אלעזר 
דאמר לעיל יורשין נשבעין 

  ונוטלין:
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ִעין" ּבָ ּלֹ  ְוֵאּלּו ִנׁשְ ַטֲעָנהׁשֶ ִפין  :א ּבְ ּותָּ    ,ַהׁשּ

   ,ֲאִריִסיןְוָה 
ין,    ְוָהַאּפֹוְטרֹוּפִ

ִית תֹוְך ַהּבַ את ְוַהּנֹוֶתֶנת ּבְ ה ַהּנֹוׂשֵ ָ    ,ְוָהִאׁשּ
ִית    ."ּוֶבן ַהּבַ

  
ׁשּוְפָטֵני ָעְסִקיַנן   ?!ַאּטּו ּבְ

  
ַטֲעַנת ּבָ  :ָהִכי ָקָאַמר ּלא ּבְ ִעין ׁשֶ ּבָ אְוֵאּלּו ִנׁשְ ּמָ ַטֲעַנת ׁשֶ א ּבְ ִפין  – ִרי, ֶאּלָ ּוּתָ    ,ַהׁשּ

   .ְוָהֲאִריִסין
ָנא    :ּתָ

ַרְגָליו" ְכָנס ְויֹוֵצא ּבְ ּנִ ָאְמרּו לֹא ׁשֶ ִית ׁשֶ ן ּבַ    ,ּבֶ
א ַמְכִניס לֹ    ֹו ּפֹוֲעִלין ּומֹוִציא לֹו ּפֹוֲעִלין, ֶאּלָ

ירֹותַמְכִניס לֹו  ירֹות ּומֹוִציא לֹו ּפֵ    ."ּפֵ
  

ָנא ָהֵני    ?ּוַמאי ׁשְ
  

יָרא ּה ֶהּתֵ מֹורּו ּבָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

ר ַמְניּוֵמיָאַמר    : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב יֹוֵסף ּבַ
ׁש ַטֲע  ּיֵ י ֶכֶסףְוהּוא ׁשֶ תֵּ יַנְייהּו ׁשְ    .ָנה ּבֵ

  
ַמאן מּוֵאל,  ?ּכְ ׁשְ   ּכִ

יא ְלַסּיּוֵעיּה ְלַרבְוָהָתֵני ַרּבִ     !י ִחּיָ
  

ַרב.  :ֵאיָמא ִפיַרת ַטֲעָנה ּכְ   ּכְ
   

  
  

    רש"י

  מתני'
. משמע שאין אדם שלא בטענה

תובעו כלום בגמ' פריך אטו 
   בשופטני עסקינן:

. בגמ' מפרש השותפין והאריסין
   מאי שנא הני:
. שנתעסקו בממון והאפוטרופין

אדם להכניס ולהוציא ולישא 
אבל בנכסי יתומין  וליתן

פלוגתא דתנאי היא במסכת 
   גיטין בהניזקין (דף נב.):

והאשה הנושאת והנותנת בתוך 
. שהושיבה בעלה חנוונית הבית

או שמינה אפוטרופ' לעסוק 
בנכסיו ובן הבית. אחד מן 
האחין שנתעסק בנכסים משמת 

   אביהם:
. ולא השביעו בשעת חלקו

   חלוקה:
. עליהן נתגלגלה לו שבועה

חרי כן מגלגלין גם את זו א
   עליו:

והשביעית משמטת את 
. לאו אהך שבועה השבועה

דשותפות קאי דאין שביעית 
משמטת שותפות ולא שבועתה 

   אלא מלוה ושבועתה:
  

  גמ' 
. שטוענו שמא בטענת שמא

   עכבת משלי:
. שהטילו עליהם מאי שנא הני

   שבועה בטענת שמא:
. משום דמורו בה התירא

   חו בנכסים:לעצמם לפי שטר
. שיש טענה ביניהם שתי כסף

שזה טענו שמא עכבת משלי 
שתי כסף וזה מודה לו במקצת 
דקרובה היא לשבועה 
דאורייתא אלא שטענת שמא 

   היא:
. והתני רבי חייא לסיועיה לרב

בפרק שבועת הדיינין (לעיל ד' 
מ.) דאמר כפירת טענה שתי 

  כסף לבד פרוטה של הודאה:
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ִפ " ּותָּ    ."ין ְוָהֲאִריִסיןָחְלקּו ַהׁשּ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ַנן?  ְדַרּבָ ל ּבִ   ַמהּו ְלַגְלּגֵ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִביִעית -ָלָוה ֵהיֶמּנּו "    ,ֶעֶרב ׁשְ
ִביִעית  ה לֹו  -ּוְלמֹוָצֵאי ׁשְ ף  ַנֲעׂשָ    ,ׁשּותָּ

ִלין -אֹו ָאִריס     ,"ֵאין ְמַגְלּגְ
ִביִעית"ַטְעָמא,  ָאְת  - "ָלָוה ֵהיֶמּנּו ֶעֶרב ׁשְ יּה ּדְ ִביִעית ַאְפַקְעּתֵ    ,ָיא ׁשְ

בּוַע  ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ ִלין –ָהא ׁשְ    .ְמַגְלּגְ
  

יָמא ִלין" :לֹא ּתֵ בּוַע ְמַגְלּגְ ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ   ,"ָהא ׁשְ
א ֵאיָמא ה לֹו  :ֶאּלָ ף  ַנֲעׂשָ    ,ׁשּוּתָ

ִביִעית,  -אֹו ָאִריס    ֶעֶרב ׁשְ
ִביִעית  ִלי –ָלָוה ֵהיֶמּנּו  -ּוְלמֹוָצֵאי ׁשְ    !ןְמַגְלּגְ

  
ֶהְדָיא ָקָתֵני ָלּה:  ה "ָהא ּבְ ף  ַנֲעׂשָ    ,לֹו ׁשּותָּ

ִביִעית,    אֹו ָאִריס ֶעֶרב ׁשְ
ִביִעית ָלָוה ֵהיֶמּנּו  ִלין -ּוְלמֹוָצֵאי ׁשְ   ! "ְמַגְלּגְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ַנן :ׁשְ ְדַרּבָ ִלין ּבִ    .ְמַגְלּגְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
   ,ִליןְמַגְלגְּ  -ל ַלּכֹ    מט,א

ִכיר  ָ ִלין -חּוץ ִמׂשּ ֵאין ְמַגְלּגְ    .ׁשֶ
  

א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ
  ֵאין ְמִקיִלין,  -ל ַלּכֹ 

ִכיר  ָ    .ְמִקיִלין –חּוץ ִמׂשּ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
   .ִלְפּתֹוַח לוֹ 

  
  

    רש"י

ועת האריסין . שבמהו לגלגל
שחלקו על ידי שבועה דרבנן 
כגון שבועת היסת או של נשבעין 

   ונוטלין דתקנתא בעלמא נינהו:
ולמוצאי שביעית נעשה לו 

. אין מגלגלין עליו שבועת שותף
הלואה דערב שביעית אם כפר 
הכל דשביעית שעברה עליו 
שמטתה: הא שאר שני שבוע 
מגלגלין: שבועת הלואה שאין 

ועת השותפין הודאה אטו שב
אלמא מגלגלין בדרבנן 
וכשנשנית זו בימי התנאים 
עדיין לא תיקנו שבועת היסת כי 

   בימי רב נחמן תיקנוה:
. דאף בשאר שני לא תימא כו'

שבוע נמי אין מגלגלין על ידי 
שבועת שותפין דרבנן והאי 
דנקט שביעית לאו לאפוקי שאר 
שני שבוע אלא אימא הא נעשה 

ית וחלקו לו שותפות ערב שביע
ובמוצאי שביעית לוה הימנו 
ונתחייב לו עליה שבועה 
דאורייתא כגון בהודאה במקצת 
מגלגלין ואשמועינן שאין 
שביעית משמטת שבועת 
השותפין ולא שותפות אלא 
הלואה כדכתיב (דברים טו) 

  שמוט כל בעל משה ידו:
. על ידי כל שבועה לכל מגלגלין

דרבנן מגלגלין חוץ מעל יד 
ר שאין מגלגלין עליו שבועת שכי

ע''י שבועה אחרת לפי שהיא 
עצמה אינה מן הדין אלא 
להפיס דעתו של בעל הבית 
כדאמר בכל הנשבעין (לעיל דף 

   מה.):
. אלא מגלגלין לכל אין מקילין

   והיא היא:
. אם לא טען התובע לפתוח לו

שיגלגלו עליו יפתחו לו בית דין 
גלגול למאן דאמר מגלגלין 

ילין אם טען ולמ''ד אין מק
גלגול אין מקילין עליו אלא 
מגלגלין ואם לא טענו אין לנו 

  לפתוח לו:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

236

        מט, אמט, אמט, אמט, א . 18
ֶטת " ּמֶ ִביִעית ְמׁשַ ְ בּוָעהְוַהׁשּ ְ   ."ֶאת ַהׁשּ
  

י? ְמָנא ָה    ֵני ִמיּלֵ
  

לָאַמר  יּדֵ    :ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
ה"ָאַמר ְקָרא:  ִמּטָ ְ ַבר ַהׁשּ ֶטת. - (דברים טו, ב) 269"ְוֶזה ּדְ ּמֶ יּבּור ְמׁשַ   ַוֲאִפיּלּו ּדִ

  

 הדרן עלך כל הנשבעיןהדרן עלך כל הנשבעיןהדרן עלך כל הנשבעיןהדרן עלך כל הנשבעין
  

                                                             
ֵרֵעהּו לֹא ִיּגֹׂש ֶאת ֵרֵעהּו ְוֶאת ָאִחיו כִּ  269 ה ּבְ ֶ ר ַיׁשּ ה ָידֹו ֲאׁשֶ ֵ ַעל ַמׁשּ ל ּבַ מֹוט ּכָ ה ׁשָ ִמּטָ ְ ַבר ַהׁשּ ה ַלהי ָקָר ְוֶזה ּדְ ִמּטָ   'א ׁשְ

    רש"י

  


