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"כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
מסכת שבועות פרק ז' – ָ

מסכת שבועות פרק ז' – "כָּ ל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
 .1מד ,ב – מה ,א
ִמ ְׁשנָה
ָ ּכל ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ִעין ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה  -נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין וְ לֹא ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין.
ש ִכיר,
וְ ֵאלּ ּו נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין וְ נוֹ ְט ִליןַ :ה ּ ָ ׂ
וְ ַה ִ ּנגְ זָ ל,
וְ ַה ֶ ּנ ְח ָ ּבל,
ּ
וְ ׁ ֶש ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ְשבו ָּעה,
וְ ֶחנְ וָ נִ י ַעל ּ ִפנְ ָקסוֹ .
יצד?
" ַה ּ ָ ׂ
ש ִכיר" ּ ֵ -כ ַ
ָ
ש ָכ ִרי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִלי ְ ּביָ ְדך",
"תן ִלי ְ ׂ
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
הוּא אוֹ ֵמר" :נָ ַת ִּתי",
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא נָ ַט ְל ִּתי"  -הוּא נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ָשם ִמ ְק ָצת הוֹ ָד ָאה,
יצד?
ֵ ּכ ַ
ָ
ּ
ש ָכ ִרי ֲח ִמ ׁ ּ ִשים דִּ ינָ ר ׁ ֶש ֵי ׁש ִלי ְ ּביָ ְדך",
"תן ִלי ְ ׂ
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
"ה ְת ַק ַ ּב ְל ָּת דִּ ינָ ר זָ ָהב".
וְ הוּא אוֹ ֵמרִ :
יצד?
"נִ גְ זָ ל" ּ ֵ -כ ַ
ָהי ּו ְמ ִע ִידין אוֹ תוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ְל ֵביתוֹ ְל ַמ ׁ ְש ְ ּכנוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְר ׁשוּת,
"כ ַליי נָ ַט ְל ָּת",
הוּא אוֹ ֵמרּ ֵ :
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא נָ ַט ְל ִּתי"  -הוּא נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ָשם ִמ ְק ָצת הוֹ ָד ָאה,
יצד?
ֵ ּכ ַ
"שנֵ י ֵ ּכ ִלים נָ ַט ְל ָּת",
ָא ַמר לוֹ ְ ׁ :
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא נָ ַט ְל ִּתי ֶא ָ ּלא ֶא ָחד".
יצד?
"נֶ ְח ָ ּבל" ּ ֵ -כ ַ
ָהי ּו ְמ ִע ִידים אוֹ תוֹ ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ס ַּת ַחת יָ דוֹ ׁ ָש ֵלם וְ יָ ָצא ָחבוּל,
"ח ַב ְל ָּת ִ ּבי",
וְ ָא ַמר לוֹ ָ :
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא ָח ַב ְל ִּתי" ֲ -ה ֵרי זֶ ה נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ָשם ִמ ְק ָצת הוֹ ָד ָאה,
יצד?
ֵ ּכ ַ
"ח ַב ְל ָּת ִ ּבי ׁ ְש ַּתיִ ם",
ָא ַמר לוֹ ָ :
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ָח ַב ְל ִּתי ְ ּב ָך ֶא ָ ּלא ַא ַחת".
יצד?
" ׁ ֶש ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה" ּ ֵ -כ ַ
מה,א ַא ַחת ׁ ְשבו ַּעת ָה ֵעדוּת,
וְ ַא ַחת ׁ ְשבו ַּעת ַה ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן,
וַ ֲא ִפילּ ּו ׁ ְשבו ַּעת ׁ ָשוְ א.
ש ֵחק ְ ּבקו ִ ּּב ָ ּיא,
ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהןְ :מ ַ ׂ
ַמ ְלוֶ ה ְ ּב ִר ִ ּבית,
יחי יוֹ נִ ים,
ַמ ְפ ִר ֵ
יעית ֶ ׁ -ש ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
סוֹ ֲח ֵרי ׁ ְש ִב ִ
יהן ֲח ׁשו ִּדין ָ -חזְ ָרה ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה ִל ְמקוֹ ָמ ּה,
ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יַ ֲחלוֹ קוּ.

רש"י
מתני'
כל הנשבעין .כל המחויבין
שבועה מן התורה נשבעין ולא
משלמין כלומר לא חייבה תורה
שבועה לישבע וליטול אלא
הנתבע ישבע לתובע ולא ישלם
ובגמרא יליף לה:
ואלו נשבעין ונוטלין .שתיקנו
להם חכמים לישבע וליטול:
השכיר והנגזל כו' .כולהו מפרש
להו במתני':
ושכנגדו חשוד על השבועה.
התובע שהנתבע שכנגדו חשוד
על השבועה ונתחייב הנתבע
שבועה מן התורה ע''י הודאה
במקצת נשבע התובע ונוטל:
וחנוני על פנקסו .על מה שכתוב
בפנקסו שהוא כותב עליה
הקפות שהוא מקיף ולקמן
מפרש היכי דמי:
הרי זה נשבע ונוטל .ובגמרא
מפרש מאי שנא שכיר דתיקנו
ליה רבנן:
עד שתהא מקצת הודאה .לרבי
יהודה לא תיקנו שבועה ליטול
אלא במקום שיש שבועה על
הנתבע והפכוה חכמים על
התובע באלו השנויות כאן:
הרי זה נשבע ונוטל .שהדברים
מוכיחים שהרי עדים מעידים
שמשכנו שלא ברשות:
אחת שבועת העדות כו' .בין
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:
חזרה שבועה למקומה .בגמ'
מפרש לה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
יצד?
"וְ ַה ֶחנְ וָ נִ י ַעל ּ ִפנְ ָקסוֹ " ּ ֵ -כ ַ
ּ
ּ
אתיִ ם זוּז",
מ
י
ל
יב
י
ח
ה
ת
א
ש
ׁ
י
ס
ק
פ
אמר לוֹ ּ ָ :
ּ
"כתוּב ַעל ִ נְ ָ ִ ֶ ַ ָ ַ ָ ִ ָ ַ
לֹא ׁ ֶש ּיֹ ַ
אתיִ ם ִח ִּטין",
"תן ִל ְבנִ י ָס ַ
ֶא ָ ּלא אוֹ ֵמר לוֹ ֵּ :
"תן ְלפוֹ ֲע ַלי ֶס ַלע ָמעוֹ ת",
ֵּ
הוּא אוֹ ֵמר" :נָ ַת ִּתי"
וְ ֵהן אוֹ ְמ ִרים" :לֹא נָ ַט ְלנוּ" –
הוּא  -נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל,
וְ ֵהן  -נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין וְ נוֹ ְט ִלין.
ָא ַמר ֶ ּבן נַ ָ ּנס:
יצד? ֵאלּ ּו וְ ֵאלּ ּו ָ ּב ִאין ִל ֵידי ׁ ְשבו ַּעת ׁ ָשוְ א!
ֵ ּכ ַ
ֶא ָ ּלא :הוּא  -נוֹ ֵטל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה,
וְ ֵהן  -נוֹ ְט ִלין ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
"תן ִלי ְ ּב ִדינָ ר ּ ֵפירוֹ ת" ,וְ נָ ַתן לוֹ .
ָא ַמר ַל ֶחנְ וָ נִ יֵּ :
"תן ִלי אוֹ תוֹ דִּ ינָ ר".
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
ָ
ּ
ָא ַמר לוֹ " :נְ ַת ִּתיו ְלך וּנְ ַת ּתוֹ ְ ּבאוּנְ ָפלִ י" –
יִ ׁ ּ ָש ַבע ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ תֶ ׁ :ש ָ ּנ ַתן לוֹ ֶאת ַהדִּ ינָ ר.
"תן ִלי ֶאת ַה ּ ֵפירוֹ ת",
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
ָ
ְ
ָ
יתך" –
ָא ַמר לוֹ " :נְ ַת ִּתים ְלך וְ הוֹ ַל ְכ ִּתים ְלתוֹ ך ֵ ּב ְ
יִ ׁ ּ ָש ַבע ֶחנְ וָ נִ י.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶש ַה ּ ֵפירוֹ ת ְ ּביָ דוֹ  -יָ דוֹ ַעל ָה ֶע ְליוֹ נָ ה.
"תן ִלי ְ ּב ִדינָ ר ָמעוֹ ת" ,וְ נָ ַתן לוֹ .
ָא ַמר ַל ׁ ּשו ְּל ָחנִ יֵּ :
"תן ִלי ֶאת ַהדִּ ינָ ר",
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
ָ
ּ
ָא ַמר לוֹ " :נָ ַת ִּתי ְלך וּנְ ַת ּתוֹ ְ ּבאוּנְ ָפ ִלי" –
יִ ׁ ּ ָש ַבע ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת.
נָ ַתן לוֹ ֶאת ַהדִּ ינָ ר,
"תן ִלי ֶאת ַה ָּמעוֹ ת",
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
יס ָך" –
ָא ַמר לוֹ " :נְ ַת ִּתים ְל ָך וְ ִה ׁ ְש ַל ְכ ָּת ְלתוֹ ְך ִ ּכ ְ
יִ ׁ ּ ָש ַבע ׁשו ְּל ָחנִ י.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יסר ַעד ׁ ֶש ִ ּי ּטוֹ ל דִּ ינָ ר.
יתן ִא ָּ
ֵאין דֶּ ֶר ְך ׁשו ְּל ָחנִ י ִל ֵּ

אחת שבועת העדות כו' .בין
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:
חזרה שבועה למקומה .בגמ'
מפרש לה:
כיצד אלו ואלו באין .לב''ד
לישבע שבועת שוא מביניהם
דלית בהו דאינו משקר:
ונתתו באנפילי .תיק העשוי
למעות:
ישבע בעל הבית .שבועת היסת:
כל שהפירות בידו ידו על
העליונה .ארישא פליג .דקתני
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:
מעות .פרוטות של נחושת .כשם
שאמרו .משנה היא במסכת
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
כך היתומין לא יפרעו כו'
ובגמרא מוקי ביתומים מן
היתומים:
נפרעת שלא בפניו .ששלח גט
ממדינת הים:
שלא פקדנו אבא .בשעת מיתה:
ששטר זה פרוע .שלא אמר לנו
קודם לכן:
שלא מצאנו בין שטרותיו .שובר
על שטר זה:
הרי זה נשבע .שלא מצא שובר:

ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָא ְמר ּו )כתובות פז:(.
ַה ּפוֹ גֶ ֶמת ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה  -לֹא ִּת ָּפ ַרע ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה;
וְ ֵעד ֶא ָחד ְמ ִע ָיד ּה ׁ ֶש ִהיא ּ ְפרו ָּעה  -לֹא ִּת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
ִמ ְ ּנ ָכ ִסים ְמ ׁשו ְּע ָ ּב ִדים,
ּ
ִמ ִ ּנ ְכ ֵסי יְ תוֹ ִמים  -לֹא ִּת ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
וְ ַה ִ ּנ ְפ ָר ַעת ׁ ֶשלּ א ְ ּב ָפנָ יו  -לֹא ִּת ּ ָפ ַרע ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
וְ ֵכן ַה ְ ּיתוֹ ִמים  -לֹא יִ ּ ָפ ְרע ּו ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
"שבו ָּעהֶ ׁ :שלּ א ּ ְפ ָק ָדנ ּו ַא ָ ּבא,
ְׁ
וְ לֹא ָא ַמר ָלנ ּו ַא ָ ּבא,
ׁ ֶשלּ ֹא ָמ ִצינ ּו ֵ ּבין ׁ ְש ָטרוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַא ָ ּבא ׁ ֶש ׁ ּ ְש ָטר זֶ ה ָּפרו ַּע",
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה אוֹ ֵמר:
יתת ָה ָאב ֲ -ה ֵרי זֶ ה נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
ֲא ִפילּ ּו נוֹ ַלד ַה ֵ ּבן ְל ַא ַחר ִמ ַ
יאל:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
"ש ָטר זֶ ה ֵאינוֹ ּ ָפרו ַּע"  -הוּא נוֹ ֵטל ׁ ֶשלּ א ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
יתתוֹ ְׁ :
מ
ת
ע
ש
ׁ
ב
ּ
ִאם יֵ ׁש ֵע ִדים ׁ ֶש ָא ַמר ָה ָאב ִ ְ ַ ִ ָ
וְ ֵאלּ ּו נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַט ֲענָ הַ :ה ׁ ּשו ָּּת ִפין,
יסין,
וְ ָה ֲא ִר ִ
וְ ָה ַא ּפוֹ ְטרוֹ ִּפין,
שאת וְ ַהנּ וֹ ֶתנֶ ת ְ ּבתוֹ ְך ַה ַ ּביִ ת,
וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ּנוֹ ֵ ׂ
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ו ֶּבן ַה ַ ּביִ ת.
"מה ַא ָּתה טוֹ ֲענֵ ינִ י"?
ָא ַמר לוֹ ָ :
ְ"רצוֹ נִ י ׁ ֶש ִּת ׁ ּ ָש ַבע ִלי –
ַח ָ ּייב.
יסין ֵ -אין יָ כוֹ ל ְל ַה ׁ ְש ִ ּביעוֹ .
ָח ְלק ּו ַה ׁ ּשו ָּּת ִפין וְ ָה ָא ִר ִ
נִ ְת ַ ּג ְל ֵ ּגל לוֹ ׁ ְשבו ָּעה ִמ ָּמקוֹ ם ַא ֵחר ְ -מגַ ְל ְ ּג ִלין ָע ָליו ֶאת ַהכּ ֹל.
יעית ְ -מ ׁ ַש ֶּמ ֶטת ֶאת ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה .
וְ ַה ׁ ּ ְש ִב ִ

ְ ּג ָמ ָרא
" ָ ּכל ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ִעין ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה  -נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין וְ לֹא ְמ ׁ ַש ְ ּל ִמין".
ְמ ָנלַ ן?
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ לָ ַקח ְ ּב ָעלָ יו וְ ל ֹא יְ ׁ ַש ֵּלם") 263שמות כב ,ב( ִ -מי ׁ ֶש ָעלָ יו לְ ׁ ַש ֵּלם לוֹ ׁ ְשבו ָּעה.

ִ 263אם זָ ְר ָחה ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ָעלָ יו דָּ ִמים לוֹ ׁ ַש ֵּלם יְ ׁ ַש ֵּלם ִאם ֵאין לוֹ וְ נִ ְמ ַּכר ִ ּבגְ נֵ ָבתוֹ

רש"י
גמ'
ולקח בעליו .רישא דקרא
שבועת ה' תהיה בין שניהם
ולקח בעליו את השבועה ולא
ישלם הנתבע שוב כלום:
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 .2מה ,א-ב
ש ִכיר,
"וְ ֵאלּ ּו נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין וְ נוֹ ְט ִליןַ :ה ּ ָ ׂ
וְ ַה ִ ּנגְ זָ ל,
וְ ַה ֶ ּנ ְח ָ ּבל,
וְ ׁ ֶש ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה,
וְ ֶחנְ וָ נִ י ַעל ּ ִפנְ ָקסוֹ ".
ש ִכיר" דְּ ַת ִּקינ ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנַן דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבע וְ ׁ ָש ֵקיל?
ַמאי ׁ ְש ָנא " ָ ׂ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ׁ ָשנ ּו ָּכאן.
" ֲהלָ כוֹ ת"?!
ָהנֵ י ִהלְ כָ ָתא נִינְה ּו!
ֶא ָּלאֵ ,א ָימאַּ :ת ָ ּקנוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ׁ ָשנ ּו ָּכאן.
" ְ ּגדוֹ לוֹ ת"ִ ,מ ְּכלָ ל דְּ ִא ָּיכא ְק ַטנּוֹ ת?!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַּת ָ ּקנוֹ ת ְקבוּעוֹ ת ׁ ָשנ ּו ָּכאן,
ֲע ָקרו ָּה ַר ָ ּב ַנן ׁ ְשבו ָּעה ִמ ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת וְ ׁ ַש ְדיו ָּה ַא ָׂשכִ ירִ ,מ ׁ ּשוּם ְּכ ֵדי ַח ָ ּייו.
ִמ ׁ ּשוּם ְּכ ֵדי ַח ּיָיו דְּ ָׂשכִ יר ָקנְ ִסינַן לֵ ּיה ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת?!
ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית ּגוּפֵ ּיה ִנ ָיחא לֵ ּיה דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבע שָׂ כִ יר וְ ׁ ָש ֵקיל,
ִּכי ֵהיכִ י דְּ ִא ַּיתגְ רוּן לֵ ּיה ּפוֹ ֲעלִ ין.
נִיחא לֵ ּיה ְדלִ ׁ ְש ַּת ַ ּבע ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית ,וְ נִ ְפ ַקעִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ לֵ יגְ ֵר ּיה ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית!
ַאדְּ ַר ָ ּבהָׂ ,שכִ יר ָ
ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית ַעל כּ וֹ ְר ֵח ּיה ֲאגַ ר.
ָׂשכִ יר נ ִַמי ַעל כּ וֹ ְר ֵח ּיה ִמ ְית ַ ּגר!
ֶא ָּלאּ ַ ,ב ַעל ַה ַ ּב ִית ָטרוּד ְ ּבפוֹ ֲעלָ יו הוּא.
וְ לֵ ַיתב לֵ ּיה ְ ּבלֹא ׁ ְשבו ָּעה!
ְּכ ֵדי לְ ָה ִפיס דַּ ְע ּתוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת.
וְ לֵ ַיתב לֵ ּיה ְ ּב ֵע ִדים!
ְט ִר ָיחא לֵ ּיה ִמ ְּיל ָתא.
וְ לֵ ַיתב לֵ ּיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא?
ׁ ְשנֵ ֶיהן רוֹ צִ ין ְ ּב ַה ָ ּקפָ ה.
מה,ב ִאי ָהכִ י,
ֲאפִ ילּ ּו ָקצַ ץ ִנַמי,
ַא ָּל ָּמה ַּת ְנ ָיא:
"ש ַּתיִ ם ָק ַצ ְצ ָּת ִלי",
"או ָּּמן אוֹ ֵמרְ ׁ :
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ָק ַצ ְצ ִּתי ְל ָך ֶא ָ ּלא ַא ַחת",
ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה"!

רש"י
הני הלכתא נינהו .בתמיה וכי
הלכה למשה מסיני הם:
ומשום כדי חייו כו' .בתמיה:
כי היכי דליתגרו ליה פועלים.
שאם ישבע הוא ויפסידו פועלים
לא ימצא עוד פועלים למלאכתו
שיגורו ממנו שהוא כופר בשכר
פועליו:
כי היכי דליגריה בעל הבית.
שלא יחשדוהו בתובע שכרו
אחר שקבלו:
בעה''ב על כרחיה אגר .פועלים
כשהוא צריך להם:
שכיר נמי על כרחיה מיתגר.
שהוא צריך למזונות:
טרוד בפועליו הוא .שנותן שכר
לכמה פועלים וכסבור שנתן
לזה:
וליתיב ליה בעדים .יתקנו
חכמים שלא יתן אדם שכר
לפועל אלא בעדים ולא יבא לידי
שבועה:
וליתיב ליה מעיקרא .ליתקון
רבנן שיתן אדם לפועליו שכרן
שחרית עד שלא יתחילו
במלאכה ואם תבע לערב לא
יטול כלום ולא תהא שם
שבועה:
שניהם רוצים בהקפה .בעה''ב
פעמים שאין מצויות לו מעות
שחרית ופועל שלא יוציא
המעות עד הלילה לפרנסתו:
אי הכי .דמשום טרדא דבעל
הבית שקלוה לשבועה מיניה:
אפילו קצץ נמי .אפילו נחלקו
על הקציצה ליהמנוה לשכיר
בשבועה:
המוציא מחבירו .היינו אומן:
עליו הראיה .צריך להביא עדים
ולא יהא נאמן בשבועה:
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ְקצִ יצָ ה  -וַ דַּ אי ִמ ְיד ַּכר דְּ כִ יר לֵ ּיה.
ִאי ָהכִ י,
ֲאפִ ילּ ּו ָעבַ ר זְ ַמנּוֹ ִנַמי,
ַא ָּל ָּמה ַּת ְנ ָיא:
" ָע ַבר זְ ַמנּוֹ וְ לֹא נָ ַתן לוֹ ֲה ֵרי זֶ ה ֵאינוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל"!
ֲחזָ ָקה ֵאין ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית עוֹ בֵ ר ְ ּב"בַ ל ָּתלִ ין".
וְ ָה ָא ְמ ַר ְּתּ ַ :ב ַעל ַה ַ ּביִ ת ָטרוּד ְ ּבפוֹ ֲעלָ יו הוּא!
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ִמ ַ ּק ֵּמי ְדלִ ְימ ֵטי זְ ַמן ִח ּיוּבָ א הוּא,
ִּכי ָמ ֵטי זְ ַמן ִח ּיוּבָ א ָר ֵמי ַא ַ ּנ ְפ ׁ ֵש ּיה ו ִּמ ְיד ַּכר.
וְ כִ י ָׂשכִ יר עוֹ בֵ ר ִמ ׁ ּשוּם " ַ ּבל ִּתגְ זוֹ ל"!
ַ ּג ֵ ּבי ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית ִא ָּיכא ְּת ֵרי ֶחזְ ֵקי:
ֲח ָדא ֵ -אין ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת עוֹ בֵ ר ְ ּב"בַ ל ָּתלִ ין",
וַ ֲח ָדאֵ -אין ָׂשכִ יר ַמ ׁ ְש ֵהא ְׂשכָ רוֹ .

רש"י
אי הכי .דבעה''ב טרוד ושמא
שכח אפי' תבעו שכיר לאחר
שעבר זמן גבייתו המפורש
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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 .3מה ,ב – מו ,א
ש ִכיר.["...
]"וְ ֵאלּ ּו נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין וְ נוֹ ְטלִ יןַ :ה ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ּ ְשׂ כָ רוֹ ְ ּב ֵע ִדים,
ֲאבָ ל ְׂשכָ רוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ֵע ִדים ִ -מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ " :לֹא ְׂשכַ ְר ִּת ָיך ֵמעוֹ לָ ם",
ָיכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ ְׂ " :שכַ ְר ִּת ָיך וְ ָנ ַת ִּתי לְ ָך שְׂ כָ ְר ָך".
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ִישר,
י ַׁ
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ָפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
יש ָּתא ֲהוָ ה ׁ ָש ֵתי לֵ ּיה ,וְ ׁ ָש ֵתיק לֵ ּיה.
ִמ ׁ ְ
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
יש ָהא ֲהוָ ה ׁ ָש ֵהי לֵ ּיה ,וְ ׁ ָש ֵתיק לֵ ּיה.
ִמ ׁ ְ
ִא ְּית ַמר ִנַמי,
ָא ַמר ַרב ְמנַ ׁ ְש ָיא ַ ּבר זְ בִ יד ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ּ ְשׂ כָ רוֹ ְ ּב ֵע ִדים,
ֲאבָ ל ְׂשכָ רוֹ ׁ ֶשלּ א ְ ּב ֵע ִדים ִ -מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ " :לֹא ְׂשכַ ְר ִּת ָיך ֵמעוֹ לָ ם",
ָיכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ ְׂ " :שכַ ְר ִּת ָיך ,וְ נָ ַת ִּתי לְ ָך ְׂשכָ ְר ָך".
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ַּכ ָּמה ְמ ַע ְּל ָיא ָהא ׁ ְש ַמ ֲע ָתא!
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ַמאי ַמ ַע ְּלי ּו ָתא?
ִאם ֵּכן ׁ ְשבו ַּעת ׁשוֹ ְמ ִרין דְּ ַח ּיֵיב ַר ֲח ָמ ָנא ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה?
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ " :לֹא ָהי ּו דְּ בָ ִרים ֵמעוֹ לָ םָ ,יכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ " :נ ֶֶאנְסוּ"!
דְּ ַא ְפ ֵקיד לֵ ּיה ְ ּב ֵע ִדים.
"ה ֱחזַ ְר ִּתיו לְ ָך",
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ ֶ :
ָיכוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ "נ ֶֶאנְסוּ"!
דְּ ַא ְפ ֵקיד לֵ ּיה ִ ּב ׁ ְש ָט ָרא.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַת ְרוַ יְ יה ּו ְסבִ ָירא לְ ה ּו:
ַה ַּמ ְפ ִקיד ֵאצֶ ל ֲחבֵ ירוֹ ְ ּב ֵע ִדים ֵ -אין צָ ִר ְיך לְ ַה ֲחזִ יר לוֹ ְ ּב ֵע ִדים,
ִ ּב ׁ ְש ָטר  -צָ ִר ְיך לְ ַה ֲחזִ יר לוֹ ְ ּב ֵע ִדים.
ָק ֵרי ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא ֲעלֵ ּיה דְּ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
"וַ ָ ּי ֶשׂ ם דָּ וִ ד ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ְ ּבלִ בּ וֹ ") 264שמואל א כא ,יג( –
דְּ ַא ׁ ְש ָּכ ֵח ּיה ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת לְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל,
ָא ַמר לֵ ּיהָּ :תנֵי ַמר ִמ ֵידי ְ ּבשָׂ כִ יר?
ָא ַמר לֵ ּיהִ :אין,
ָּתנֵינָא:
 264וַ ָ ּי ֶשׂ ם דָּ וִ ד ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ִ ּבלְ ָבבוֹ וַ ִ ּי ָרא ְמאֹד ִמ ּ ְפנֵ י ָאכִ ׁיש ֶמלֶ ְך ַ ּגת

רש"י
לא שנו .דנשבע ונוטל:
ששכרו בעדים .שיש עדים
שאמר לו עשה עמי מלאכה
היום בשכר ועשה עמו:
יכול לומר לו שכרתיך ונתתי לך
שכרך .ונאמן בלא שבועה:
שבועת שומרין דחייב רחמנא.
לשומר שכר לישבע על שבורה
ומתה כדכתיב )שמות כב( ומת
או נשבר או נשבה שבועת ה'
תהיה בין שניהם:
היכי משכחת לה .שיהא צריך
שבועה:
דאפקיד גביה בשטר .שאם
יאמר החזרתיו לך אומר לו היה
לך ליטול את השטר מידי:
קרי רמי בר חמא וכו' .ששם על
לב לדעת אם איתא להא
דשמואל ורב דלעיל אי לא:
דאשכחיה רב ששת גרסינן:
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שכִ יר ִ ּבזְ ַמנּוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל,
"ָׂ
יצד?
ֵ ּכ ַ
ש ָכ ִרי",
שכַ ְר ָּתנִ י וְ לֹא נָ ַת ָּת ִלי ְ ׂ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ׂ ְ " :
ש ַכ ְר ִּת ָ
ש ָכ ְר ָך".
יך וְ נָ ַת ִּתי ְל ָך ְ ׂ
וְ ַה ָ ּלה ,אוֹ ֵמרׂ ְ " :
"ש ַּתיִ ם ָק ַצ ְצ ָּת ִלי",
ֲא ָבל ָא ַמר לוֹ ְ ׁ :
ָ
ּ
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ָק ַצ ְצ ִּתי ְלך ֶא ָלא ַא ַחת" ַ -ה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה".
ָהא ִמדְּ ֵס ָיפא ּ ִ -ב ְר ָאיָה ָהוֵ י,
ישא ּ ְ -בלֹא ְר ָאיָה!
ֵר ׁ ָ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ישא וְ ֵסיפָ א ּ ִ -ב ְר ָאיָ ה,
מו,א ֵר ׁ ָ
ְר ָאיָה דִּ לְ ׁ ַש ֵּלם ָ -ק ָתנֵי,
ְר ָאיָה דִּ ׁ ְשבו ָּעה  -לֹא ָק ָת ֵני.

רש"י
בזמנו .אם תבעו בתוך זמן
גבייתו:
מדסיפא בראיה .מכלל דנשבע
ונוטל דרישא בלא שום ראיה
אינו צריך להביא עדים שעשה
עמו וליתא לדרב ושמואל דלעיל
דאוקמוה למתניתין בששכרו
בעדים:
רישא וסיפא בראיה .רישא .נהי
דקתני נשבע ונוטל ליתיה אלא
שיביא תחלה עדים ששכרו:
ראיה דלשלם קתני .ראיה
המחייבת את בעה''ב לשלם
קתני:
ראיה דלשבועה .שאינה באה
אלא לגלגל את השבועה על
השכיר לא קתני:
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 .4מו ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ׁ ָשלְ ח ּו לֵ ּיה ִמ ֵ ּבי ַרב ,לִ ׁ ְשמו ֵּאל:
יְלַ ְּמ ֵדנ ּו ַר ֵ ּבינוּ,
"ש ַּת ִים ָקצַ צְ ָּת לִ י",
או ָּּמן אוֹ ֵמרְ ׁ :
וְ ַה ָּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ָקצַ צְ ִּתי לְ ָך ֶא ָּלא ַא ַחת" ִ -מי ִנ ׁ ְש ָ ּבע?
ָא ַמר לָ ֶהן:
ְ ּבזוֹ  -יִ ׁ ּ ָשבַ ע ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת וְ יַ ְפ ִסיד או ָּּמן,
ְקצִ יצָ ה וַ דַּ אי ִמ ְיד ַּכר דְּ כִ ִירי ֱאינָ ׁ ֵשי.
ִאינִי?
וְ ָהא ָּתנֵ י ַר ָ ּבה ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָקצַ ץ ַ -ה ּמוֹ צִ יא ֵמ ֲחבֵ רוֹ ָעלָ יו ָה ְר ָאיָה,
וְ ִאי לָ א ַמיְ ֵיתי ְר ָאיָה – ּ ָפ ַקע,
ַא ַּמאי? י ׁ ּ ִָשבַ ע ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית וְ ַי ְפ ִסיד או ָּּמן!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
לִ צְ ָד ִדין ָק ָתנֵ י:
אוֹ ֵמבִ יא ְר ָאיָ ה וְ יִ ּטוֹ ל,
אוֹ י ׁ ּ ִָשבַ ע ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית וְ ַי ְפ ִסיד או ָּּמן.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ַהנּוֹ ֵתן ַט ִ ּליתוֹ ְלאו ָּּמן,
"ק ַצ ְצ ָּת ִלי ׁ ְש ַּתיִ ם",
או ָּּמן אוֹ ֵמרָ :
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ָק ַצ ְצ ִּתי ְל ָך ֶא ָ ּלא ַא ַחת",
ָ ּכל זְ ָמן ׁ ֶש ַּט ִ ּלית ְ ּביַ ד או ָּּמן ַ -על ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְל ָה ִביא ְר ָאיָ ה,
נְ ָתנָ ּה לוֹ ִ ּבזְ ַמנּוֹ  -נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל,
ָע ַבר זְ ַמנּוֹ ַ -ה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵברוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה".
ִ ּבזְ ַמנּוֹ ִמ ָיהא נ ׁ ְִש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטלַ ,א ַּמאי?י ׁ ּ ִָשבַ ע ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית וְ יַ פְ ִסיד או ָּּמן!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ָהא ַמ ִ ּני? ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא,
דְּ ָא ַמרָּ :כל זְ ַמן ׁ ֶש ׁ ּ ְשבו ָּעה נוֹ ָטה ֵאצֶ ל ַ ּב ַעל ַה ַ ּב ִית,
ָׂשכִ יר נ ׁ ְִש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
ֵהי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה?
ִאילֵ ָימא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה דְּ ַמ ְתנִ ִיתין ַ -א ְחמו ֵּרי ָקא ַמ ְח ִמיר,
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ָשם ִמ ְק ָצת הוֹ ָד ָאה"!
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה דְּ ָ ּב ַר ְי ָיתא,
דְּ ַתנְ ָיא:
שכִ יר ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶשלּ א ָע ַבר ָע ָליו זְ ַמנּוֹ ֲ -ה ֵרי זֶ ה נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל",
"ָׂ
וְ ִאם לָ אוֵ ,אינוֹ נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי?
ֵא ָ
ָ
ש ָכ ִרי ֲח ִמ ׁ ּ ִשים דִּ ינָ ר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִלי ְ ּביָ ְדך",
"תן ִלי ְ ׂ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ֵּ :
"ה ְת ַק ַ ּב ְל ָּת ֵמ ֶהן דִּ ינָ ר זָ ָהב",
וְ הוּא אוֹ ֵמרִ :
"ש ַּתיִ ם ָק ַצ ְצ ָּת",
אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ְ ׁ :
וְ ַה ָ ּלה אוֹ ֵמר" :לֹא ָק ַצ ְצ ִּתי ְל ָך ֶא ָ ּלא ַא ַחת",
ש ַכ ְר ִּת ָ
יך ֵמעוֹ ָלם",
ֲא ָבל ָא ַמר לוֹ " :לֹא ְ ׂ
ָ
ָ
ש ַכ ְר ִּת ָ
שכָ ְרך" ַ -ה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה".
יך וְ נָ ַת ִּתי ְלך ְ ׂ
אוֹ ׁ ֶש ָא ַמר לוֹ ׂ ְ " :
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי:
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ׁ ֵש ׁ ָ

רש"י
והא תני רבה בר שמוא ל כו'.
הך .מתניתין דלעיל:
כל זמן שהטלית ביד אומן.
דבעל הבית הוי המוציא מחבירו
עליו הראיה להביא עדים שלא
קצץ אלא אחת:
רבי יהודה היא כו' .והכא נמי
שבועה אצל בעל הבית היא מן
התורה שהרי מודה במקצת:
אחמורי מחמיר .על השכיר
למשקל שבועה מיניה ושדיוה
על בעל הבית:
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ֶא ָּלא ' ָקצַ ץ'ַ ,ר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא וְ לֹא ַר ָ ּבנַן?!
ָה ׁ ְש ָּתאֵ ,היכִ י דְּ ַמ ְח ִמיר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֵמ ִקילִ י ַר ָ ּב ַנן,
ֵהיכָ א דְּ ֵמ ִקיל ַר ִ ּבי ְיהו ָּדהַ ,מ ְח ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן?!
וְ ֶא ָּלא ַמאיַ ,ר ָ ּבנַן?!
ּ
וְ ֶא ָּלא ָהא דְּ ָת ֵני ַר ָ ּבה ַבר ׁ ְשמו ֵּאל:
" ָק ַצץ ַ -ה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה",
ַמ ִ ּני? ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ לֹא ַר ָ ּבנַן!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
שכִ יר,
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָסבַ רּ ִ :ב ְדאוֹ ַר ְי ָיתא ֲעבַ ד ּו לֵ ּיה ַּת ַק ְ ּנ ָתא לַ ּ ָ ׂ
וּבִ ְד ַר ָ ּב ַנן ֲ -הוַ אי ַת ַ ּק ְנ ָּתא,
וְ ַת ַ ּקנ ְָּתא לְ ַת ַּקנ ְָּתא לָ א ָעבְ ִדינַן.
שכִ יר,
וְ ַר ָ ּבנַן ָסבְ ִריּ ִ :ב ְד ַר ָ ּבנַ ן נ ִַמי ָעבְ ִדינַן ַת ַ ּק ְנ ָּתא לַ ּ ָ ׂ
ּו ְקצִ יצָ ה ִמ ְיד ַּכר דְּ כִ יר.

רש"י
אלא קצץ ר' יהודה היא ולא
רבנן .בתמיה הא דקתני
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:
אלא בהא פליגי כו' .ולעולם
קצץ ר' יהודה ולא רבנן והא
דתני רבה בר שמואל רבנן היא
ודקשיא לך השתא היכא
דמחמיר ר' יהודה כו' אין ובהא
סבר
יהודה
רבי
פליגי
בדאורייתא עבדו רבנן תקנתא
לשכיר היכא דאיכא אבעל
הבית שבועה דאורייתא עבדו
רבנן תקנה לשכיר למיפכיה
לשבועה עליה אבל אדרבנן
תקנה היא ותקנתא לתקנתא
לא עבדינן היכא דאין שם
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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 .5מו ,א
יצד? ָהי ּו ְמ ִע ִידין אוֹ תוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ְל ֵביתוֹ ְל ַמ ׁ ְש ְ ּכנוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְר ׁשוּת,
"נִ גְ זָ ל ֵ ּכ ַ
"כ ַליי נָ ַט ְל ָּת",
הוּא אוֹ ֵמרּ ֵ :
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא נָ ַט ְל ִּתי"  -הוּא נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ָשם ִמ ְק ָצת הוֹ ָד ָאה".
וְ ִדלְ ָמא לֹא ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ !
"איזִ יל וְ ֶא ְק ְטלֵ ּיה לְ ִד ְקלָ א דִּ פְ לָ נְיָ א",
ִמי לֹא ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןַ :האי ַמאן דְּ נָ ֵקיט ַנ ְר ָ ּגא ִ ּב ֵיד ּיה ,וְ ָא ַמרֵ :
וְ ִא ׁ ְש ַּת ַּכח דִּ ְק ִטיל ו ׁ ְּש ִדי,
לָ א ָא ְמ ִרינַן :דְּ הוּא ַק ְטלֵ ּיה.
ַאלְ ָמאָ :עבֵ יד ִאינִ ׁיש דְּ גָ זֵ ים וְ לָ א ָעבֵ יד,
ָהכָ א נ ִַמי דְּ גָ זֵ ים וְ לָ א ָעבֵ יד!
ֵא ָימאּ :ו ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ .
וְ לֵ ֲיחזִ י ַמאי " ִמ ׁ ְש ְ ּכנוֹ "!
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּבטוֹ ֲענוֹ ֵּכלִ ים ַה ִ ּנ ּ ָיטלִ ין ַּת ַחת ְּכנָפָ יו.

רש"י
דקטיל ושדי .שקצוץ הדקל
ומושלך לארץ:
דגזים .אומר לעשות דבר גוזמא
ושגעון ואינו עושה:
וליחזי מאי משכנו .אותם
שיעידו שמשכנו יעידו מה
משכנו ומה שבועה יש:
בטוענו כלים ]הניטלין[ תחת
כנפיו .בעה''ב טוען שנטל כלים
קטנים שאדם יכול להסתיר
תחת כנפי בגדיו ולא הכירו בהם
עדים :אמר רב יהודה גרסינן
ול''ג דאמר:
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"כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
מסכת שבועות פרק ז' – ָ

 .6מו ,א-ב
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ָראוּה ּו ׁ ֶש ִה ְט ִמין ֵּכלִ ים ַּת ַחת ְּכנָפָ יו וְ ָיצָ א,
מו,ב וְ ָא ַמר" :לְ קו ִּחין ֵהן ְ ּב ָי ִדי" ֵ -אינוֹ ֶנ ֱא ָמן.
שוּי לִ ְמכּ וֹ ר ֵּכלָ יו,
וְ לֹא ֲא ָמ ָרן ֶא ָּלאּ ַ :ב ַעל ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶש ֵאינוֹ ָע ׂ
שוּי לִ ְמכּ וֹ ר ֶאת ֵּכלָ יו – ֶנ ֱא ָמן.
ֲאבָ ל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ֶה ָע ׂ
שוּי לִ ְמכּ וֹ ר ֶאת ֵּכלָ יו ִ -נַמי לֹא ֲא ָמ ָרן,
וְ ׁ ֶש ֵאין ָע ׂ
ֶא ָּלא דְּ בָ ִרים ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָּכן לְ ַה ְט ִמין.
ֲאבָ ל דְּ בָ ִרים ׁ ֶשדַּ ְר ָּכן לְ ַה ְט ִמין – נֶ ֱא ָמן.
ִיע,
וְ ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָּכן לְ ַה ְט ִמין ִנַמי לֹא ֲא ָמ ָרן ֶא ָּלא ִאי ִנ ׁיש דְּ לָ א צְ נ ַ
ֲאבָ ל ִאינִ ׁיש דִּ צְ ִנ ַיעַ -ה ְיינ ּו אוֹ ְר ֵח ּיה.
וְ לֹא ֲא ָמ ָרן ֶא ָּלא:
"שאוּלִ ין",
זֶ ה אוֹ ֵמרְ ׁ :
וְ זֶ ה אוֹ ֵמר" :לְ קו ִּחין",
ֲאבָ ל ִ ּב ְ ּגנוּבִ ין  -לָ או ָּכל ְּכ ִמי ֵ ּנ ּיה,
לְ ַא ֲחזו ֵּקי ִאינִ ׁיש ְ ּבגַ ּנָבֵ י  -לָ א ַמ ְחזְ ִקינַן.
ש ּויִן לְ ַה ׁ ְש ִאיל וּלְ ַה ְׂש ִּכיר,
וְ לֹא ֲא ָמ ָרן ֶא ָּלא ִ ּב ְדבָ ִרים ָה ֲע ׂ
ש ּו ִין לְ ַה ׁ ְש ִאיל וּלְ ַה ְׂש ִּכיר – נֶ ֱא ָמן.
ֲאבָ ל דְּ בָ ִרים ׁ ֶש ֵאין ֲע ׂ
דְּ ׁ ָשלַ ח ַרב הוּנָ א ַ ּבר ָאבִ ין:
ש ּויִן לְ ַה ׁ ְש ִאיל וּלְ ַהשְׂ ִּכיר ,וְ ָא ַמר" :לְ קו ִּחין ֵהן ְ ּביָ ִדי" ֵ -אינוֹ ֶנ ֱא ָמן.
דְּ בָ ִרים ָה ֲע ׂ
ִּכי ָהא דְּ ָרבָ א ַא ּ ֵפיק זוּגָ א דְּ ַס ְר ְ ּבלָ א ,וְ ִספְ ָרא דְּ ַא ַ ּג ְד ָּתא ִמ ָ ּי ְת ֵמי,
ש ּויִן לְ ַה ׁ ְש ִאיל וּלְ ַה ְׂש ִּכיר.
ִ ּב ְדבָ ִרים ָה ֲע ׂ

רש"י
ואמר לקוחין הן בידי .ובעל
הבית אומר השאלתים לו
כדמפרש לקמן :אינו נאמן:
אפילו בשבועה:
אלא דברים שאין דרכן
להטמין .שאין אדם בוש ליטלן
בידו בשוק בפרהסיא הלכך אינו
נאמן חדא דאין זה עשוי למכור
את כליו ועוד מדאטמנינהו
איכא למימר בוש הוא להודיעו
שהוא צריך לשאול כלים
משכיניו דאי לקוחין הוו לא
הוה מטמינן:
נאמן .ואע''פ שאין עשוי למכור
כלים זימנין דמיצטרכי ליה זוזי
ומזבין:
היינו אורחיה .להטמין אפילו
ששאר בני אדם מוציאין
בפרהסיא:
ולא אמרן .באדם בינוני דאינו
נאמן אלא שזה אמר לקוחין
וזה אמר שאולין אבל אם אמר.
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
דברי האומר השאלתים לו:
דשלח רב הונא בר אבין כו'.
להשאיל
בעשוין
אלמא
ולהשכיר הוא דאינו נאמן:
זוגא דסרבלא .מספריים של
סורקי בגדים:
מיתמי .שהביא התובע עדים
שהן שלו ואמר שהשאילם לאבי
היתומים ומדאפקינהו רבא
מיתמי ש''מ דסבירא ליה אי
הוה אבוהון קמן ואמר לקוחין
הן בידי אינו נאמן בשבועה דאי
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
עמו ויכול לומר לקוחין הן בידי
ואין צריך לכתוב עליהן שטר
מכירה אלא לרווחא דמילתא
שלא יצטרך לשבע וכן קבלתי
מרב יצחק הלוי:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .7מו ,ב
יצד? ָהי ּו ְמ ִע ִידין אוֹ תוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ְל ֵביתוֹ ְל ַמ ׁ ְש ְ ּכנוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְר ׁשוּת,
]"נִ גְ זָ ל ֵ ּכ ַ
"כ ַליי נָ ַט ְל ָּת",
הוּא אוֹ ֵמרּ ֵ :
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא נָ ַט ְל ִּתי"  -הוּא נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ָשם ִמ ְק ָצת הוֹ ָד ָאה"[.
ָא ַמר ָרבָ א:
ֲאפִ ילּ ּו ׁשוֹ ֵמר נִ ׁ ְש ָ ּבע,
ֲאפִ ילּ ּו ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ׁשוֹ ֵמר ִנ ׁ ְש ַ ּב ַעת.
ָ ּב ֵעי ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְׂשכִ ירוֹ וּלְ ִקיטוֹ ַ -מאי?
ֵּתיק ּו.

ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ֵי ָימר לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ְט ָענוֹ ְ ּבכָ ָסא דְּ כַ ְס ּ ָפא – ַמאי?
ָחזֵ ינָאִ ,אי ִאי ִנ ׁיש דַּ ֲא ִמיד הוּא,
אוֹ ִאי ִנ ׁיש דִּ ְמ ֵה ַימן הוּא ,דְּ ַמ ְפ ְק ִדי ֱאינ ׁ ֵָשי ַ ּג ֵ ּב ּיה ִ -מ ׁ ְש ַּת ַ ּבע וְ ׁ ָש ֵקיל,
וְ ִאי לֹא  -לֹא.

רש"י
אפילו שומר נשבע .אמתני' קאי
בראוהו שנים שנכנס לתוך ביתו
למשכנו שלא ברשות אפי' שומר
הבית נאמן לשבע וישלם זה:
שכירו ולקיטו .של בעל הבית
ולא מסר לו שמירת הבית:
מהו .להיות נאמן אשבועה זו:
אמיד .עשיר:
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"כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
מסכת שבועות פרק ז' – ָ

 .8מו ,ב
יצד?
"נֶ ְח ָ ּבל ֵ ּכ ַ
] ָהי ּו ְמ ִע ִידים אוֹ תוֹ ׁ ֶש ִ ּנכְ נַ ס ַּת ַחת יָ דוֹ ׁ ָש ֵלם וְ יָ ָצא ָחבוּל,
"ח ַב ְל ָּת ִ ּבי",
וְ ָא ַמר לוֹ ָ :
וְ הוּא אוֹ ֵמר" :לֹא ָח ַב ְל ִּתי" ֲ -ה ֵרי זֶ ה נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ׁ ָשם ִמ ְק ָצת הוֹ ָד ָאה"[.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ַח ֵ ּבל ְ ּב ַעצְ מוֹ ,
ֲאבָ ל ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ ַח ֵ ּבל ְ ּב ַעצְ מוֹ  -נוֹ ֵטל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
וְ נֵיחו ּׁש דִּ לְ ָמא ְ ּבכוֹ ֶתל ִנ ְת ַח ֵּכ ְך!
ָּת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
" ׁ ֶש ָע ְל ָתה לוֹ נְ ׁ ִשיכָ ה ְ ּבגַ בּ וֹ ו ֵּבין ַא ִּצ ֵילי יָ ָדיו".
וְ ִדלְ ָמא ַא ֵחר ֲעבִ יד לֵ י ּה!
דְּ לֵ ָּיכא ַא ֵחר.

רש"י
לא שנו .דצריך שבועה:
תני ר' חייא .במתניתי' הכי היו
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9מו ,ב – מז ,א
יצד?
""ו ְּכ ׁ ֶש ֶ ּנגְ דּ וֹ ָח ׁשוּד ַעל ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה" ּ ֵ -כ ַ
ַא ַחת ׁ ְשבו ַּעת ָה ֵעדוּת,
וְ ַא ַחת ׁ ְשבו ַּעת ַה ּ ִפ ָ ּקדוֹ ן,
וַ ֲא ִפילּ ּו ׁ ְשבו ַּעת ׁ ָשוְ א.
ש ֵחק ְ ּבקו ִ ּּב ָ ּיא,
ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהןְ :מ ַ ׂ
ַמ ְלוֶ ה ְ ּב ִר ִ ּבית,
יחי יוֹ נִ ים,
ַמ ְפ ִר ֵ
יעית ֶ ׁ -ש ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל".
סוֹ ֲח ֵרי ׁ ְש ִב ִ
ַמאי "וַ ֲא ִפילּ ּו ׁ ְשבו ַּעת ׁ ָשוְ א"?
יב ֲע ָיא ָהנָ ְך דְּ ִאית ְ ּבה ּו ְּכ ִפ ַירת ָממוֹ ן,
יב ֲעיָ א ָק ָא ַמר :לֹא ִמ ָ ּ
לֹא ִמ ָ ּ
ֶא ָּלא ֲאפִ ילּ ּו ָהא נ ִַמי ,דִּ כְ ִפ ַירת דְּ בָ ִרים ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא  -לָ א ְמ ֵה ַימן.
וְ לִ ְיתנֵי נַ ִמי ׁ ְשבו ַּעת ִ ּב ּטוּי!
ִּכי ָק ָת ֵני ׁ ְשבו ָּעה דְּ כִ י ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבע ְ ּב ׁ ִש ְק ָרא ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבע,
ֲאבָ ל ׁ ְשבו ַּעת ִ ּב ּטוּי דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר דִּ בְ קו ׁ ְּש ָטא ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבע  -לֹא ָק ָתנֵ י.
ֵּתי ַנח "אוֹ כַ ל" וְ "לֹא אוֹ כַ ל",
"אכַ לְ ִּתי" וְ "לֹא ָאכַ לְ ִּתי" ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ָ
מז,א ָּת ָנא ׁ ְשבו ַּעת ׁ ָשוְ א ^וְ כָ ל דְּ ָד ֵמי לֵ ּיה.
ש ֵחק ְ ּבקו ִ ּּב ָ ּיא ]ֶ ׁ - ...ש ְ ּכנֶ גְ דּ וֹ נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל"[.
" ָהיָ ה ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְמ ַ ׂ
ָהא ּת ּו לָ ָּמה לִ י?
ָּת ָנא ּ ְפסוּלָ א דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא,
וְ ָק ָתנֵי ּ ְפסוּלָ א דְּ ַר ָ ּבנַן.

רש"י
לא מיבעיא הנך .דאית בהו
כפירת ממון והוה ליה רע
לשמים ורע לבריות:
שבועת בטוי .דלהבא כי משתבע
איכא למימר בקושטא אשתבע
שבדעתו לקיימה ואפי' עבר
עליה שכפאו יצרו אינו חשוד
בכך על השבועה שעבר להוציא
לשקר מפיו:
וכל דדמי ליה .כל שבועה
לשעבר:
משחק בקוביא .גזלן דרבנן הוא
דאמרינן אסמכתא לא קניא
אבל מדאורייתא לאו גזלן הוא:
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"כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
מסכת שבועות פרק ז' – ָ

 .10מז ,א-ב
יהן ֲח ׁשו ִּדין:
" ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶ
] ָחזְ ָרה ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה ִל ְמקוֹ ָמ ּה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יַ ֲחלוֹ ק ּו"[.
ָא ַמר לֵ י ּה ָרבָ א לְ ַרב נַ ְח ָמן:
ֵהיכִ י ְּתנַן?
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ א יָ ַד ְע ָנא.
ִהלְ כְ ָתא ַמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ א יָ ַד ֲע ָנא.
ִא ְּית ַמר:
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ַ ּבר ַמנְ יו ֵּמי ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרַ :י ֲחלוֹ קוּ.
וְ כֵ ן ָּתנֵ י ַרב ְזבִ יד ַ ּבר אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר :יַ ֲחלוֹ ק ּו".
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָּת ֵני ַרב זְבִ יד:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָ א,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר :יַ ֲחלוֹ ק ּו".
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ַ ּבר ַמנְ יו ֵּמי:
ֲעבַ ד ַרב נַ ְח ָמן עוּבְ דָּ א ַי ֲחלוֹ קוּ.
" ָחזְ ָרה ׁ ְשבו ָּעה ִל ְמקוֹ ָמ ּה"  -לְ ֵהיכָ ן " ָחזְ ָרה"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְ ּבבָ בֶ ל ָא ְמרוָּ :חזְ ָרה ׁ ְשבו ָּעה לְ ִסי ַני.
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ָא ְמרוָּ :חזְ ָרה ׁ ְשבו ָּעה לַ ְמח ּו ָ ּיב לָ ּה.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
" ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְ ּבבָ בֶ ל"ַ :רב ו ׁ ְּשמו ֵּאל,
" ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל"ַ :ר ִ ּבי ַא ָ ּבא.
" ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְ ּבבָ בֶ לַ :רב ו ׁ ְּשמו ֵּאל".
דִּ ְתנַן:
"וְ ֵכן ַה ְ ּיתוֹ ִמין לֹא יִ ּ ָפ ְרע ּו ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה".
וְ ָהוֵ ינַן ָ ּב ּהִ :מ ַּמאן? ִאילֵ ָימא ִמלּ ֹוֶ ה ֲ -אבוּהוֹ ן ׁ ָש ֵקיל ְ ּבלֹא ׁ ְשבו ָּעה וְ ִאינְה ּו ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה?!
ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָא ַמר :וְ כֵ ן ַה ְ ּיתוֹ ִמין ִמן ַה ְ ּיתוֹ ִמין לֹא ִי ּ ָפ ְרע ּו ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
ו ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְ יהוּ :לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵּמת ַמלְ וֶ ה ְ ּב ַח ֵ ּיי לֹוֶ ה,
ֲאבָ ל ֵמת לֹוֶ ה ְ ּב ַח ֵ ּיי ַמלְ וֶ ה ְּכבָ ר ְנִת ַח ֵ ּייב ַמלְ וֶ ה לִ בְ ֵני לֹוֶ ה ׁ ְשבו ָּעה,
וְ ֵאין ָא ָדם מוֹ ִר ׁיש ׁ ְשבו ָּעה לְ בָ נָיו.
" ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאלַ :ר ִ ּבי ַא ָ ּבא".
דְּ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דַּ ֲח ַטף ַנ ְסכָ א ֵמ ַחבְ ֵר ּיה,
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ִמי יָ ֵתיב ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַק ֵּמ ּיה.
ַאיְ ֵיתי ַחד ָס ֲה ָדא דְּ ִמ ֲח ַטף ֲח ַט ָפ ּה ִמי ֵ ּנ ּיה,

רש"י
היכי תנן .ר' יוסי אומר יחלוקו
או ר' מאיר אומר יחלוקו:
לסיני .לשבועת הר סיני
שהשביע הקב''ה את ישראל על
לא תגזול והוא יפרע מן הכופר
ממון לחבירו אבל ב''ד אין
נזקקין לא לשבועה ולא לפרעון:
למחויב לה .על זה שהודה
במקצת וכיון שאינו יכול לישבע
שהרי חשוד הוא ישלם:
וכן היתומים כו' .מתני' היא
בפירקין:
אי נימא מן הלוה .אם הוציאו
שטר עליו לא יפרעו אלא
המפורש
יורשין
בשבועת
במשנתנו שבועה שלא פקדנו
אבא כו':
לא שנו .דבשבועה מיהת יפרעו
יתמי מלוה שהוציאו שטר על
יתמי לוה:
כבר נתחייב מלוה לבני לוה
שבועה .משעה שמת לוה אין לו
למלוה ליפרע מן היתומים אלא
בשבועה דקי''ל אין נפרעין מן
היתומים אלא בשבועה:
ואין אדם מוריש .לבניו ממון
שהוא מחויב עליו שבועה אלמא
הואיל והוא מחויב שבועה שלא
התקבלתי חוב זה ויתומין אין
יכולין לישבע כן אלא שלא
פקדנו אבא ואין זו השבועה
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר לְ ה ּו ִאיןֲ ,ח ַט ִפי ,וְ ִד ִידי ֲח ַט ִפי,
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמיֵ :היכִ י לְ ַד ְיינ ּו דַּ ּיָי ֵני לְ ַהאי דִּ ינָ א?
נֵ ָימא לֵ ּיה זִ יל ׁ ַש ֵּלים  -לֵ ָּיכא ְּת ֵרי ָס ֲה ֵדי!
נִ ְפ ְט ֵר ּיה ִ -א ָּיכא ַחד ָס ֲה ָדא!
יש ַּת ַ ּבע ֵּ -כיוָ ן דַּ ֲא ַמר ִמ ֲיח ַטף ֲח ַט ִפיֲ ,הוָ ה לֵ ּיה ְּכגַ זְ לָ ן!
נֵ ָימא לֵ ּיה :זִ יל ִא ׁ ְ
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ישבַ ע,
ֲהוָ ה ְמח ּו ָ ּיב ׁ ְשבו ָּעה וְ ֵאין ָיכוֹ ל לִ ׁ ּ ָ
ישבַ ע ְ -מ ׁ ַש ֵּלם.
וְ כָ ל ַה ְמח ּו ּיָב ׁ ְשבו ָּעה וְ ֵאינוֹ יָכוֹ ל לִ ׁ ּ ָ

ָא ַמר ָרבָ א:
ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דְּ ָתנֵ י ַר ִ ּבי ַא ִמי:
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"ש ֻב ַעת ה' ִּת ְהיֶ ה ֵ ּבין ׁ ְשנֵ ֶיהם" )שמות כב ,י(  -וְ לֹא ֵ ּבין ַה ּיוֹ ְר ׁ ִשין".
" ְׁ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דַּ ֲא ַמר לֵ ּיהָ " :מנֶה לְ ַא ָ ּבא ְ ּביַד ָאבִ ָיך",
וְ ָא ַמר לֵ ּיהַ " :ח ְמ ׁ ִשין ִאית לֵ ּיה ,וְ ַח ְמ ׁ ִשין לֵ ית לֵ ּיה" ַ -מה ִּלי הוּא ו ַּמה ִּלי ָאבו ָּהא?
ֶא ָּלא לָ או ,דַּ ֲא ַמר לֵ ּיהָ " :מנֶ ה לְ ַא ָ ּבא ְ ּביַד ָאבִ ָיך",
ָא ַמר לֵ ּיהַ " :ח ְמ ׁ ִשין ַיָד ְענָ א ,וְ ַח ְמ ׁ ִשין לָ א י ַָד ְענָא";
מז,ב ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאָ :אבִ יו ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ו ָנא ִמ ַיח ַ ּייבִ ,איצְ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ִמ ְיפ ַטר ַ ּג ֵ ּבי יוֹ ְר ׁ ִשין,
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּתָ :אבִ יו ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָא נ ִַמי ּ ָפטוּרְ ,ק ָרא ַ ּג ֵ ּבי יוֹ ְר ׁ ִשין לָ ָּמה לִ י?
וְ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאלַ ,האי " ׁ ְש ֻב ַעת ה'" ַ -מאי ָקא דָּ ְר ׁ ִשי ֵ ּב ּיה?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַתנְ ָיא:
" ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר:
יהם.
"ש ֻב ַעת ה' ִּת ְהיֶ ה ֵ ּבין ׁ ְשנֵ ֶיהם" )שמות כב ,י( ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה ָח ָלה ַעל ׁ ְשנֵ ֶ
ְׁ
ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרַ :אזְ ָה ָרה ָלעוֹ ֵקב ַא ַחר נוֹ ֵאף ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ִתנְ ָאף") 266שמות כ ,יג(  -לֹא ַּתנְ ִאיף.
"וַ ֵּת ָרגְ נ ּו ְב ָא ֳהלֵ יכֶ ם") 267דברים א ,כז( ִ ׁ -ש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר:
יתם ְ ּב ָא ֳהלוֹ ׁ ֶשל ָמקוֹ ם.
ַּת ְר ֶּתם וְ גִ י ִ ּנ ֶּ
"עד ַה ָּנ ָהר ַה ָ ּגדוֹ ל נְ ַהר ּ ְפ ָרת") 268דברים א ,ז( ִ ׁ -ש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַ
ְק ַרב ְלגַ ֵ ּבי דְּ ִהינָ א וְ ִאידַּ ַהן".

רש"י
לישלם .דהא מודה דחטף ולא
כל הימנו של כל חוטף לומר שלי
חטפתי:
ליכא תרי סהדי .ומיגו דאי בעי
למימר לא חטפי מהימן נמי
למימר דידי חטפי:
לפטריה .משום האי מיגו:
איכא חד סהדא .ואי אמר לא
חטפתי הוה בעי לאישתבועי
להכחיש את העד:
לישתבע .את השבועה שהעד
מחייבו אינו יכול דהא מודה
דחטף והעד מחייבו לישבע שלא
חטף וגבי הך שבועה הוא פסול
כגזלן אצל כל שבועות והא
ליכא למימר לישתבע דדידיה
חטף שאין זו שבועה המוטלת
עליו:
בין שניהם .אם בעלי הדין
קיימין:
מה לי הוא ומה לי אבוה .מאחר
שהוא טוען טענת ברי למה אינו
יכול לישבע:
אביו כי האי גוונא מיחייב.
שבועה ומתוך שאינו יכול
לישבע דהא אינו יודע קאמר
לישלם היינו דאיצטריך קרא
למעוטיה למיפטר היורש בטוען
טענה זו:
לעוקב אחר המנאף .נעשה לו
אפוטרופוס להרגיל לו נשים
לניאוף:
תרתם .את הארץ:
וגיניתם .את המקום שהשכין
את שכינתו ביניכם:
קרב לגבי דהינא ואידהן .אם
נגעת במשוח בשמן תהא .גם
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
מחלב מתרגמינן אתדהינא:

דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָּתנָ א:
" ֶע ֶבד ֶמ ֶל ְך ְ ּכ ֶמ ֶל ְך".
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 266ל ֹא ִת ְר ַצח) :ס( ל ֹא ִתנְ ָאף) :ס( ל ֹא ִתגְ נֹב) :ס( ל ֹא ַת ֲענֶ ה ְב ֵר ֲע ָך ֵעד ׁ ָש ֶקר
ּ
ֹאמר ּו ְ ּב ִשׂ נְ ַאת ה' א ָֹתנ ּו הוֹ ִצ ָיאנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם לָ ֵתת א ָֹתנ ּו ְביַ ד ָה ֱאמ ִֹרי לְ ַה ׁ ְש ִמ ֵידנ ּו
 267וַ ֵּת ָרגְ נ ּו ְב ָא ֳהלֵ יכֶ ם וַ ּת ְ
ְ ּ 268פנ ּו ו ְּסע ּו לָ כֶ ם ּובֹא ּו ַהר ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאל ָּכל ׁ ְשכֵ נָ יו ָ ּב ֲע ָר ָבה ָב ָהר ו ַּב ּׁ ְש ֵפלָ ה ו ַּב ֶּנגֶ ב ו ְּבחוֹ ף ַה ָ ּים ֶא ֶרץ ַה ְּכנַ ֲענִ י וְ ַה ְּל ָבנוֹ ן ַעד ַה ָּנ ָהר ַה ָ ּגדֹל נְ ַהר ּ ְפ ָרת
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"כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
מסכת שבועות פרק ז' – ָ

 .11מז ,ב

יצד?
"וְ ַה ֶחנְ וָ נִ י ַעל ּ ִפינְ ָקסוֹ ּ ֵ -כ ַ
אתיִ ם זוּז",
אמר לוֹ ּ ָ :
"כתוּב ַעל ּ ִפנְ ָק ִסי ׁ ֶש ַא ָּתה ַח ָ ּייב ִלי ָמ ַ
לֹא ׁ ֶש ּיֹ ַ
אתיִ ם ִח ִּטין",
"תן ִל ְבנִ י ָס ַ
ֶא ָ ּלא אוֹ ֵמר לוֹ ֵּ :
"תן ְלפוֹ ֲע ַלי ֶס ַלע ָמעוֹ ת",
ֵּ
הוּא אוֹ ֵמר" :נָ ַת ִּתי"
וְ ֵהן אוֹ ְמ ִרים" :לֹא נָ ַט ְלנוּ" –
הוּא  -נִ ׁ ְש ָ ּבע וְ נוֹ ֵטל,
וְ ֵהן  -נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין וְ נוֹ ְט ִלין.
ָא ַמר ֶ ּבן נַ ָ ּנס:
יצד? ֵאלּ ּו וְ ֵאלּ ּו ָ ּב ִאין ִלי ֵדי ׁ ְשבו ַּעת ׁ ָשוְ א!
ֵ ּכ ַ
ֶא ָ ּלא :הוּא  -נוֹ ֵטל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה,
וְ ֵהן  -נוֹ ְט ִלין ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה".
ַּת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי:
טוֹ ַרח ׁ ְשבו ָּעה זוֹ ָל ָּמה?
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
נוֹט ִלין ִמ ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת"!".
יהם נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין וְ ְ
ָּתנֵ ינָ אְ ׁ " :שנֵ ֶ
ֵיה אוֹ לֹא ִק ְ ּיבלָ ּה ִמי ֵ ּנ ּיה?
ִק ְ ּיבלָ ּה ִמי ּנ ּ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
ּפוֹ ֲע ִלין נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ַל ֶחנְ וָ נִ י".
וְ ִאם ִא ָיתא' ,לְ בַ ַעל ַה ַ ּב ִית' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ָא ַמר ָרבָ א:
ּפוֹ ֲעלִ ים נ ׁ ְִש ָ ּב ִעין לְ בַ ַעל ַה ַ ּב ִית ְ ּב ַמ ֲע ַמד ֶחנְ וָ נִי,
ִּכי ֵהיכִ י ְדלִ יכְ ְספ ּו ִמי ֵ ּנ ּיה.

רש"י
מתני'
לא שאמר לו כתוב על פינקסי
כו' .אלא בזמן שיש רגלים לדבר
שבעל הבית מודה שאמר לו תן
כו':
שניהם נשבעין ונוטלין מבעל
הבית .דאמר ליה פועלים לא
מהימנו לי בשבועה את
האמנתינהו דלא אמרת לי
בסהדי הב להו וכן פועלין אמרי
ליה לא מהימן לן חנוני
בשבועה:
גמ'
טורח שבועה זו למה .ששניהן
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:
קיבלה מיניה .רבי מר' חייא
והדר ביה או לא:
ת''ש .כי פריש רבי מאי סבירא
ליה בגווה קאמר פועלים
נשבעים לחנוני שלא קבלו ממנו
כלום אלמא לא קיבלה וסבירא
ליה חנוני יפסיד שהיה לו לתת
להם בעדים:
ואם איתא .דקיבלה נשבעין
לבעל הבית מיבעי ליה דמה להן
אצל חנוני לשבועה הואיל וחוזר
וגובה מבעל הבית:
אמר רבא .לעולם קיבלה מיניה
והכי קאמר פועלין נשבעין לבעל
הבית במעמד חנוני כלומר לפני
חנוני כדמפרש ואזיל:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .12מז ,ב – מח ,א
ִא ְּית ַמר:
ׁ ְש ֵּתי כִ ֵּיתי ֵע ִדים ַה ַּמכְ ִח ׁישוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ :
ָא ַמר ַרב הוּנָ א :זוֹ ָ ּב ָאה ִ ּבפְ ֵני ַעצְ ָמ ּה ו ְּמ ִע ָידה ,וְ זוֹ ָ ּב ָאה ִ ּבפְ ֵני ַעצְ ָמ ּה ו ְּמ ִע ָידה.
ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר:
ַ ּב ֲה ֵדי ָס ֲה ֵדי ׁ ַש ָ ּק ֵרי לָ ָּמה לִ י?
ׁ ְשנֵ י ַמלְ וִ ין ,ו ׁ ְּשנֵ י לוֹ וִ יןּ ,ו ׁ ְש ֵני ׁ ְש ָטרוֹ ת ַ -ה ְיינ ּו ּ ְפלוּגְ ַּת ְייהוּ,
ַמלְ וֶ ה וְ לֹוֶ ה ו ׁ ְּש ֵני ׁ ְש ָטרוֹ ת ַ -יד ַ ּב ַעל ַה ׁ ּ ְש ָטר ַעל ַה ַּת ְח ּתוֹ נָה,
ׁ ְשנֵ י ַמלְ וִ ין וְ לֹוֶ ה ֶא ָחד ו ׁ ְּש ֵני ׁ ְש ָטרוֹ ת ַ -ה ְיינ ּו ַמ ְת ִנ ִיתין,
ׁ ְשנֵ י לוֹ וִ ין ו ַּמלְ וֶ ה ֶא ָחד ו ׁ ְּש ֵני ׁ ְש ָטרוֹ ת – ַמאי?
ֵּתיק ּו.
ְמ ִתיב ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה:
מח,א " ֶא ָחד אוֹ ֵמרּ ָ :גבוֹ ַּה ׁ ְש ֵּתי ַמ ְרדֵּ עוֹ ת,
לש –
וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמרָ ׁ :ש ׁ
ימת,
ֵעדו ָּתן ַק ֶ ּי ֶ
ֶא ָחד אוֹ ֵמרָ ׁ :של ׁש,
וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמרָ :ח ֵמ ׁש ֵ -עדו ָּתן ְ ּב ֵט ָלהּ ,ו ִמ ְצ ָט ְר ִפין ְל ֵעדוּת ַא ֶח ֶרת".
ַמאי לָ או לְ ֵעדוּת ָממוֹ ן!
ָא ַמר ָרבָ א:
אש ח ֶֹד ׁש,
הוּא וְ ַא ֵחר ִמצְ ָט ְרפִ ין לְ ֵעדוּת ַא ֶח ֶרת ׁ ֶשל רֹ ׁ
דְּ ָהוֵ י לְ ה ּו ְּת ֵרי וְ ַחד ,וְ ֵאין דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל ֶא ָחד ִ ּב ְמקוֹ ם ׁ ְשנַ יִם.

רש"י
המכחישות זו את זו .שנים אומרים
הרג ושנים אומרים לא הרג:
זו באה בפני עצמה ומעידה .בעדות
אחרת וכן זו ואע''פ שהאחת פסולה אין
לך לפסול לא זו ולא זו הואיל ואינך
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:
בהדי סהדי שקרי למה לי .הואיל
והאחת פסולה אין אחת מהן נאמנת
לשום עדות :ה''ג שני מלוין ושני לווין
ובשני שטרות היינו פלוגתייהו ול''ג
דכ''ע:
ב' מלוין וב' לווין וב' שטרות .וא' מב'
כיתות הללו חתומה על זה והב' חתומה
על זה דלרב הונא שניהן השטרות
כשירין ולרב חסדא שניהן פסולין:
מלוה ולוה ושני שטרות .שיש לו לאדם
אחד שני שטרות על שתי הלואות על
חבירו וא' מהן חתומה על זה וא' על זה
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
היא הפסולה דמספיקא לא מפקינן
ממונא מיניה אבל ממה נפשך הקטן
גובה דיש בכלל מאתים מנה:
שני מלוים ולוה אחד .היינו מתני' שני
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
דקתני נשבעין ונוטלין מבעל הבית
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
באחד מן השטרות הללו על ידי עדות
פסולה אין אתה יכול להפסיד את אחד
מן המלוין שאינך יודע איזה הפסולה:
שני לווין ומלוה אחד .הוציא מלוה זה
שני שטרות זו חתומה בזה וזו חתומה
בזה:
מאי .אמר רב הונא בזה מי אמרינן כיון
דחד גברא הוא דמייתי להו לקמן לא
מזדקקינן ליה דמה נפשך בשטר פסול
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:
אחד אומר גבוה שתי מרדעות .גבי
עדות החדש תניא שהיו בודקין אותם
כמה היתה גבוה מן הקרקע למראה
עיניו באומד בשיפולו של רקיע:
מרדעת .מלמד הבקר:
מאי לאו .מצטרפין לעדות ממון כל
אחד מהן כשר להעיד עם עד אחר
בעדות ממון ואע''פ שידענו שאחד פסול
וקשיא לרב חסדא:
אמר רבא .הכי קאמר אחד מאלו
מצטרף עם עד אחר אם יאמר כמותו
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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"כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
מסכת שבועות פרק ז' – ָ

 .13מח ,א
"תן ִלי ְ ּב ִדינָ ר ּ ֵפירוֹ ת" ,וְ נָ ַתן לוֹ .
" ָא ַמר ַל ֶחנְ וָ נִ יֵּ :
"תן ִלי אוֹ תוֹ דִּ ינָ ר".
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
ָא ַמר לוֹ " :נְ ַת ִּתיו ְל ָך וּנְ ַת ּתוֹ ְ ּבאוּנְ ּ ָפלִ י" –
יִ ׁ ּ ָש ַבע ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ תֶ ׁ :ש ָ ּנ ַתן לוֹ ֶאת ַהדִּ ינָ ר.
"תן ִלי ֶאת ַה ּ ֵפירוֹ ת",
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
ָ
ְ
יתך" –
ָא ַמר לוֹ " :נְ ַת ִּתים ְל ָך וְ הוֹ ַל ְכ ִּתים ְלתוֹ ך ֵ ּב ְ
יִ ׁ ּ ָש ַבע ֶחנְ וָ נִ י.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶש ַה ּ ֵפירוֹ ת ְ ּביָ דוֹ  -יָ דוֹ ַעל ָה ֶע ְליוֹ נָ ה".
ַּת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי?
ֵא ָ
יהן,
יהן עוֹ ְר ִרין ֲע ֵל ֶ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַה ּ ֵפירוֹ ת ְצבו ִּרין וּמוּנָ ִחין ו ׁ ְּשנֵ ֶ
ֲא ָבל ִה ְפ ׁ ִש ָילן ְ ּבקו ּ ָּפתוֹ ַל ֲאחוֹ ָריו ַ -ה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵברוֹ ָע ָליו ָה ְר ָאיָ ה".

רש"י
אימתי בזמן שהפירות כו'.
אימתי צריך בעל הבית לישבע
בזמן שהפירות צבורין כו':
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .14מח ,א
"תן ִלי ְ ּב ִדינָ ר ָמעוֹ ת" ,וְ נָ ַתן לוֹ .
" ָא ַמר ַל ׁ ּשו ְּל ָחנִ יֵּ :
"תן ִלי ֶאת ַהדִּ ינָ ר",
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
ָא ַמר לוֹ " :נָ ַת ִּתי ְל ָך וּנְ ַת ּתוֹ ְ ּבאוּנְ ּ ָפ ִלי" –
יִ ׁ ּ ָש ַבע ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת.
נָ ַתן לוֹ ֶאת ַהדִּ ינָ ר,
"תן ִלי ֶאת ַה ָּמעוֹ ת",
ָא ַמר לוֹ ֵּ :
ָ
ְ
ָ
יסך" –
ָא ַמר לוֹ " :נְ ַת ִּתים ְלך וְ ִה ׁ ְש ַל ְכ ָּת ְלתוֹ ך ִ ּכ ְ
יִ ׁ ּ ָש ַבע ׁשו ְּל ָחנִ י.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יתן ִא ָּ
יסר ַעד ׁ ֶש ִ ּי ּטוֹ ל דִּ ינָ ר".
ל
ֵאין דֶּ ֶר ְך ׁשו ְּל ָחנִ י ִ ֵּ
וּצְ ִריכָ א.
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ָהא ַק ַּמ ְי ָיתא –
ְ ּב ָה ְך ָקא ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן ִמ ׁ ּשוּם דְּ פֵ ֵירי ֲעבִ ִידי דְּ ִמ ְר ְקבִ י ,וְ כֵ יוָ ן דְּ ִמ ְר ְקבִ י לֹא ַמ ׁ ְשה ּו לֵ ּיה,
ֲאבָ ל ָמעוֹ ת דְּ לָ א ִמ ְר ְקבִ י – ֵא ָימא :מוֹ ֵדי לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
וְ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ָהא – ְ ּב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ֲאבָ ל ְ ּב ָה ְך ֵ -א ָימא מוֹ ֶדה לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַן,
צְ ִריכָ א.

רש"י
דפירי עבדי דמרקבו .וממהר
חנוני להשליכם לתוך כליו של
לוקח קודם קבלת הדינר שלא
יחזור:
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"כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
מסכת שבועות פרק ז' – ָ

 .15מח ,א-ב

" ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָא ְמרוַּ :ה ּפוֹ גֶ ֶמת ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה  ...וְ כֵ ן ַהיְ תוֹ ִמין  -לֹא יִ ּ ָפ ְרע ּו".
ִמ ַּמאן?
ִאילֵ ָימא ִמלּ ֹוֶ ה ֲ -אבוּהוֹ ן ׁ ָש ֵקיל ְ ּבלֹא ׁ ְשבו ָּעה וְ ִאינְה ּו ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה?!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
וְ כֵ ן ַה ְיתוֹ ִמים ִמן ַה ְיתוֹ ִמים לֹא ִי ּ ָפ ְרע ּו ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה.
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייהוּ:
ּ
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵּמת ַמלְ וֶ ה ְ ּב ַח ֵיי לֹוֶ ה,
ֲאבָ ל ֵמת לֹוֶ ה ְ ּב ַח ֵ ּיי ַמלְ וֶ ה ְּ -כבָ ר ִנ ְת ַח ּיֵיב ַמלְ וֶ ה לִ בְ ֵני לֹוֶ ה ׁ ְשבו ָּעה,
וְ ֵאין ָא ָדם מוֹ ִר ׁיש ׁ ְשבו ָּעה לְ בָ נָיו.
ׁ ְשלָ חו ָּה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ׁ ְשבו ָּעה זוֹ ַמה ּ ִטיבָ ּה?
ׁ ָשלַ ח לְ הוּ :יוֹ ְר ׁ ִשין ִנ ׁ ְש ָ ּב ִעין ׁ ְשבו ַּעת יוֹ ְר ׁ ִשין ,וְ נוֹ ְטלִ ין.
ׁ ְשלָ חו ָּה ִ ּב ֵימי ַר ִ ּבי ַא ִמי,
ָא ַמר :כּ ו ֵּּלי ַהאי ׁ ָשלְ ִחי לָ ּה וְ ָאזְ לִ י?
ִאי ַא ׁ ְש ְּכ ִחינַן ָ ּב ּה ַט ְע ָמא ִ -מי לָ א ׁ ָשלְ ִחינַן לְ הוּ?!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
הוֹ ִאיל וַ ֲא ָתא לְ ָי ָדןֵ ,נ ָימא ָ ּב ּה ִמ ְּיל ָתא,
ָע ַמד ְ ּב ִדין ו ֵּמת ְּ -כבָ ר נִ ְת ַח ֵ ּייב ַמלְ וֶ ה לִ בְ ֵני לֹוֶ ה ׁ ְשבו ָּעה,
וְ ֵאין ָא ָדם מוֹ ִר ׁיש ׁ ְשבו ָּעה לְ בָ נָיו.
לֹא ָע ַמד ְ ּב ִדין ,ו ֵּמת  -יוֹ ְר ׁ ִשין נ ׁ ְִש ָ ּב ִעין ׁ ְשבו ַּעת יוֹ ְר ׁ ִשין וְ נוֹ ְטלִ ין.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב נַ ְח ָמן:
ּ
ַא ּט ּו ֵ ּבי ִדי ָנא ָקא ְמ ַח ְייבִ י לֵ ּיה ׁ ְשבו ָּעה?!
ֵמ ִעידָּ ָנא דִּ ׁ ְשכִ יב לֹוֶ ה ִא ַיח ַ ּייב לֵ ּיה ַמלְ וֶ ה לִ בְ נֵי לֹוֶ ה ׁ ְשבו ָּעה!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ִאי ִא ָיתא לִ ְד ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל – ִא ָיתא,
ִאי לֵ ָיתא – לֵ ָיתא.
ַאלְ ָמאְ :מ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה,
וְ ָה ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ַ ּבר ַמנְ יו ֵּמי:
ֲעבַ ד ַרב נַ ְח ָמן עוּבְ דָּ א ַי ֲחלוֹ קוּ!
לִ ְדבָ ָריו דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָק ָא ַמר,
וְ לֵ ּיה לָ א ְסבִ ָירא לֵ ּיה.

ְמ ִתיב ַרב אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ש ִרים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים" )כתובות קד!(.
יה ַמזְ ִ ּכ ִירין ֶאת ְ ּכתו ָ ּּב ָת ּה ַעד ֶע ְ ׂ
" ֵמ ָתה יוֹ ְר ׁ ֶש ָ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּב ָעה ו ֵּמ ָתה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
אשוֹ נָ ה ו ֵּמ ָתה,
שא ִר ׁ
"נָ ָ ׂ
אשוֹ נָ ה" )כתובות צ!(.
שא ׁ ְשנִ ָ ּיה ו ֵּמת הוּא ְ ׁ -שנִ ָ ּיה וְ יוֹ ְר ׁ ֶש ָיה קוֹ ְד ִמין ְליוֹ ְר ׁ ֵשי ָה ִר ׁ
נָ ָ ׂ
ָהכִ י ִנַמיֶ ׁ ,ש ּנ ׁ ְִש ְ ּב ָעה ו ֵּמ ָתה.

רש"י
לא שנו .דבשבועה מיהא שקלי
יתומין מן היתומין אלא שמת
מלוה כו':
נתחייב מלוה שבועה .שלא
התקבל כלום שהנפרע מן
היתומין אפי' בשטר צריך
שבועה ואין אדם מוריש ממון
שהוא מחויב עליו שבועה לבניו
לפי שאין הבנים יכולים לישבע
שבועה זו שנתחייב אביהם:
מה טיבה .להפקיע ממונם אם
אין יכולין לישבע אותה שבועה
ממש ישבעו שבועת יורשין כגון
שבועה שלא פקדנו אבא
ונוטלין:
עמד בדין .שהוציא שטר זה על
יתמי לוה ואמרו לו ב''ד השבע
וטול:
אם איתא לדרב ושמואל .דאין
אדם מוריש שבועה לבניו
איתיה בין עמד בדין בין שלא
עמד בדין:
יחלוקו .גבי שניהם חשודין
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:
מתה .אלמנה שלא גבתה
כתובתה:
יורשיה מזכירין .ותובעין וגובין
כתובתה:
עד עשרים וחמש שנים .משמת
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
בשבועת יורשין יגבוה מן
היתומין אע''ג דמית לוה בחיי
מלוה שהוא מת בחייה
ונתחייבה שבועה ליורשין
שבועה
הורישה
אלמא
ליורשיה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יעין אוֹ ָת ּה,
ב
ּ
ש
ׁ
מ
יו
ש
ׁ
ַ ְ ִ ִ
" ֲא ָבל יוֹ ְר ָ
יה,
וְ ֶאת יוֹ ְר ׁ ֶש ָ
וְ ֶאת ַה ָ ּב ִאין ִ ּב ְר ׁשו ָּת ּה" )כתובות פו.(:
ָא ַמר ַרב ׁ ְש ַמ ְע ָיה:
לִ צְ ָד ִדין ָק ָתנֵ י,
"אוֹ ָת ּה" ּ ְ -ב ַאלְ ָמנָ ה,
יה" – ִ ּבגְ רו ׁ ָּשה.
"וְ יוֹ ְר ׁ ֶש ָ

ְמ ִתיב ַרב נָ ָתן ַ ּבר הוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
"יָ ֶפה כּ ֹ ַח ַה ֵ ּבן ִמכּ ֹ ַח ָה ָאב,
מח,ב ׁ ֶש ַה ֵ ּבן ּגוֹ ֶבה ּ ֵ -בין ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה ו ֵּבין ׁ ֶשלּ א ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה,
וְ ָה ָאב ֵ -אינוֹ ּגוֹ ֶבה ֶא ָ ּלא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ּ
דְּ ֵמת לֹוֶ ה ְ ּב ַח ֵיי ַמלְ וֶ ה,
וְ ָק ָתנֵיֶ ׁ " :ש ַה ֵ ּבן ּגוֹ ֶבה ֵ ּבין ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה ו ֵּבין ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה",
" ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה" ְ ׁ -שבו ַּעת יוֹ ְר ׁ ִשין,
ּ
" ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ׁ ְשבו ָּעה" ְּ -כ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַג ְמלִ ֵיאל!
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ָהא ַמ ִ ּני? ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ִהיא ,דְּ ָא ְמ ִריְ ׁ :ש ָטר ָהעוֹ ֵמד לִ ָ ּגבוֹ ת ְּ -כגָ בוּי דָּ ֵמי.
ִא ְיקלַ ע ַרב נַ ְח ָמן לְ סו ָּרא.
עוּל לְ גַ ֵ ּב ּיה ַרב ִח ְסדָּ א וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א,
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :לֵ ֵיתי ָמר ִנ ַע ְק ָרא לְ ָהא דְּ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל",
ָא ַמר לְ הוִּ :איכְ ּ ָפלִ י וַ ֲא ַתאי ָּכל ָהנֵי ּ ַפ ְר ֵסי לְ ִמ ַע ְק ָרא לְ ָהא דְּ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל?!
ֶא ָּלא ֲהב ּו דְּ לָ א לוֹ ִסיף ֲעלָ ּה.
ְּכגוֹ ן ַמאי?
דְּ ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַה ּפוֹ גֵ ם ֶאת ׁ ְש ָטרוֹ ו ֵּמת  -יוֹ ְר ׁ ִשין נ ׁ ְִש ָ ּב ִעין ׁ ְשבו ַּעת יוֹ ְר ׁ ִשין וְ נוֹ ְטלִ ין.
ַההוּא דִּ ׁ ְשכִ יב ו ׁ ְּשבַ ק ָע ְרבָ א,
ָסבַ ר ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ֵמ ַימר:
ָהא ִנַמי ,דְּ לָ א לוֹ ִסיף ֲעלָ ּה הוּא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע לְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַא ּט ּו ָע ְרבָ א לָ או ָ ּב ַתר יָ ְת ֵמי ָאזֵ יל?!
ַההוּא דִּ ׁ ְשכִ יב ו ׁ ְּשבַ ק ַא ָחא,
ָסבַ ר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא לְ ֵמ ַימרָ :הא ַנ ִמי דְּ לָ א לוֹ ִסיף ֲעלָ ּה הוּא.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
"שלּ א ּ ְפ ָק ַדנִ י ַא ָ ּבא",
ַמה ִּלי ׁ ֶ
"שלּ א ּ ְפ ָק ַדנִי ָא ִחי"?
ו ַּמה ִּלי ׁ ֶ
ָא ַמר ַרב ָח ָמא:
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ לָ א ִא ְּית ַמר ִהלְ כְ ָתא ְּכ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל וְ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
ַהאי דַּ ָ ּיינָא דַּ ֲעבַ ד ְּכ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל ֲ -עבַ ד,
דַּ ֲעבַ ד ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֲ -עבַ ד.

ת''ש אבל יורשיו משביעין אותה ואת
יורשיה וכו' .רישא דמתניתין בהכותב
בכתובות )דף פו (:כתב לה נדר ושבועה
אין לי עליך ועל יורשיך הוא אינו יכול
להשביעה לא אותה ולא יורשיה אבל
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:
אותה באלמנה .דקתני יורשיו משביעין
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:
שהבן גובה .בשטר מן היתומין בשבועת
יורשין כשאין לו עדים שאמר האב בשעת
מיתתו שטר זה אינו פרוע ושלא בשבועה
כשיש עדים שאמר האב בשעת מיתתו
כו':
כרבן שמעון בן גמליאל .דמתניתין והאב
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:
בית שמאי היא .במסכת סוטה פרק
ארוסה ושומרת יבם דקתני מת בעלה עד
שלא שתתה נוטלת כתובתה ולא שותה
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
הם באים להוציא ממנה ודכוותה גבי מת
לוה בחיי מלוה נמי ואע''ג דתקון רבנן
שלא יפרע אלא בשבועה ממון גמור הוא
להוריש לבניו:
איכפלי ואתאי כל הני פרסי .טרחתי.
ובאתי לבא ממקומי לכאן לעקור לדרב
ושמואל:
הבו דלא להוסיף עלה .הזמינו עצמכם
שלא ללמוד ממנה במקום אחר הם
אמרוה בשבועה הבא ליפרע מנכסי
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
עבדינן בה כרב ושמואל דאמרי אין אדם
מוריש שבועה לבניו:
ההוא דשכיב ושבק ערבא .ראובן הלוה
לשמעון על ידי ערב ובשטר ומת לוה בחיי
מלוה ונתחייב מלוה שבועה ואחר כך מת
מלוה ובאו יתומין ליפרע מן הערב:
דלא לוסיף עלה הוא .שהם אמרוה
ביתומים הנפרעים מן היתומים וכאן
נפרעין מן הערב:
בתר יתמי .דלוה אזיל והוה ליה כיתומין
מיתומין:
ההוא .דמת לוה בחיי מלוה ואח''כ מת
מלוה בלא בנים ושבק אחיו ליורשו
ואחיו הוציא השטר על יתמי לוה:
דלא לוסיף עלה הוא .שאמרוה ביתומין
מן היתומין וזה לא יתום הוא:
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"כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
מסכת שבועות פרק ז' – ָ

רש"י
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַהאי ׁ ְש ָט ָרא דְּ יָ ְת ֵמי  -לָ א ִמ ְק ַרע ָק ְר ִעינַן לֵ ּיה,
וְ לָ א ַאגְ בּ ּו ֵיי ַמגְ ִ ּבינַן ֵ ּב ּיה.
" ַאגְ בּ וּיֵ י לָ א ַמגְ ִ ּבינַן ֵ ּב ּיה"  -דִּ לְ ָמא ְסבִ ָירא לָ ן ְּכ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל!
"ו ִּמ ְק ַרע לָ א ָק ְר ִעינַן לֵ ּיה"  -דְּ ַהאי דַּ ּיָי ָנא דַּ ֲעבַ ד ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֲעבַ ד.
ַההוּא דַּ ָ ּיינָא דַּ ֲעבַ ד ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
ֲהוָ ה צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנַן ְ ּב ָמ ֵת ּיהָ ,א ַמר לֵ ּיהַ :א ְי ִיתינָה ִאי ַ ּג ְר ָּתא ִמ ַּמ ַע ְרבָ א דְּ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר!
ָא ַמר לֵ ּיה :לְ כִ י ַּת ְי ֵיתי.
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ָח ָמא,
ָא ַמר לֵ ּיהַ :האי דַּ ָ ּיי ָנא דַּ ֲעבַ ד ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֲעבַ ד.

האי שטרא דיתמי .דמת לוה
בחיי מלוה:
לא מקרע קרעינן ליה .שמא
יבאו לפני דיין שידון כר' אלעזר
דאמר לעיל יורשין נשבעין
ונוטלין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16מח ,ב
"וְ ֵאלּ ּו נִ ׁ ְש ָ ּב ִעין ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ַט ֲענָ הַ :ה ׁ ּשו ָּּת ִפין,
יסין,
וְ ָה ֲא ִר ִ
וְ ָה ַא ּפוֹ ְטרוֹ ִּפין,
שאת וְ ַהנּ וֹ ֶתנֶ ת ְ ּבתוֹ ְך ַה ַ ּביִ ת,
וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ַה ּנוֹ ֵ ׂ
ו ֶּבן ַה ַ ּביִ ת".
ַא ּט ּו ְ ּב ׁשוּפְ ָטנֵ י ָע ְס ִקינַן?!
ָהכִ י ָק ָא ַמר :וְ ֵאלּ ּו נ ׁ ְִש ָ ּב ִעין ׁ ֶשלּ א ְ ּב ַט ֲענַ ת ָ ּב ִריֶ ,א ָּלא ְ ּב ַט ֲע ַנת ׁ ֶש ָּמא – ַה ׁ ּשו ָּּת ִפין,
וְ ָה ֲא ִר ִיסין.
ָּת ָנא:
" ֶ ּבן ַ ּביִ ת ׁ ֶש ָא ְמר ּו לֹא ׁ ֶש ִ ּנכְ נָ ס וְ יוֹ ֵצא ְ ּב ַרגְ ָליו,
ֶא ָ ּלא ַמ ְכנִ יס לֹוֹ ּפוֹ ֲע ִלין וּמוֹ ִציא לוֹ ּפוֹ ֲע ִלין,
ַמ ְכנִ יס לוֹ ּ ֵפירוֹ ת וּמוֹ ִציא לוֹ ֵּפירוֹ ת".
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ָהנֵ י?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ מוֹ ר ּו ָ ּב ּה ֶה ֵּת ָירא.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ַ ּבר ַמנְ יו ֵּמי ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
וְ הוּא ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ַט ֲענָה ֵ ּבי ַניְיה ּו ׁ ְש ֵּתי כֶ ֶסף.
ְּכ ַמאן? ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל,
ּ
וְ ָה ָת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיא לְ ַסיו ֵּע ּיה לְ ַרב!
ֵא ָימאְּ :כפִ ַירת ַט ֲענָה ְּכ ַרב.

רש"י
מתני'
שלא בטענה .משמע שאין אדם
תובעו כלום בגמ' פריך אטו
בשופטני עסקינן:
השותפין והאריסין .בגמ' מפרש
מאי שנא הני:
והאפוטרופין .שנתעסקו בממון
אדם להכניס ולהוציא ולישא
וליתן אבל בנכסי יתומין
פלוגתא דתנאי היא במסכת
גיטין בהניזקין )דף נב:(.
והאשה הנושאת והנותנת בתוך
הבית .שהושיבה בעלה חנוונית
או שמינה אפוטרופ' לעסוק
בנכסיו ובן הבית .אחד מן
האחין שנתעסק בנכסים משמת
אביהם:
חלקו .ולא השביעו בשעת
חלוקה:
נתגלגלה לו שבועה .עליהן
אחרי כן מגלגלין גם את זו
עליו:
את
משמטת
והשביעית
השבועה .לאו אהך שבועה
דשותפות קאי דאין שביעית
משמטת שותפות ולא שבועתה
אלא מלוה ושבועתה:
גמ'
בטענת שמא .שטוענו שמא
עכבת משלי:
מאי שנא הני .שהטילו עליהם
שבועה בטענת שמא:
משום דמורו בה התירא.
לעצמם לפי שטרחו בנכסים:
שיש טענה ביניהם שתי כסף.
שזה טענו שמא עכבת משלי
שתי כסף וזה מודה לו במקצת
לשבועה
היא
דקרובה
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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"כּל ַהנִּ ְשׁ ָבּ ִעין"
מסכת שבועות פרק ז' – ָ

 .17מח ,ב – מט ,א
יסין".
" ָח ְלק ּו ַה ׁ ּשו ָּּת ִפין וְ ָה ֲא ִר ִ
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ַמה ּו לְ גַ לְ ֵ ּגל ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַן?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יעית,
ימנּ ּו ֶ -ע ֶרב ׁ ְש ִב ִ
" ָלוָ ה ֵה ֶ
שה לוֹ ׁשו ָּּתף,
יעית  -נַ ֲע ָ ׂ
ו ְּלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ְש ִב ִ
אוֹ ָא ִריס ֵ -אין ְמגַ ְל ְ ּג ִלין",
יעית"  -דְּ ָא ְת ָיא ׁ ְשבִ ִיעית ַא ְפ ַק ְע ֵּת ּיה,
ימנּ ּו ֶע ֶרב ׁ ְש ִב ִ
ַט ְע ָמאָ " ,לוָ ה ֵה ֶ
ָהא ׁ ְש ָאר ׁ ְש ֵני ׁ ָשבו ַּע – ְמגַ לְ ְ ּגלִ ין.
לֹא ֵּת ָימאָ " :הא ׁ ְש ָאר ׁ ְש ֵני ׁ ָשבו ַּע ְמגַ לְ ְ ּגלִ ין",
ֶא ָּלא ֵא ָימאַ :נ ֲע ָׂשה לוֹ ׁשו ָּּתף,
אוֹ ָא ִריס ֶ -ע ֶרב ׁ ְשבִ ִיעית,
וּלְ מוֹ צָ ֵאי ׁ ְשבִ ִיעית  -לָ וָ ה ֵה ֶימ ּנ ּו – ְמגַ לְ ְ ּגלִ ין!
שה לוֹ ׁשו ָּּתף,
ָהא ְ ּב ֶה ְד ָיא ָק ָת ֵני לָ ּה" :נַ ֲע ָ ׂ
יעית,
ב
ש
ׁ
ב
ר
ע
יס
ר
א
אוֹ
ֶֶ ְ ִ ִ
ִָ
ימ ּנ ּו ְ -מגַ ְל ְ ּג ִלין"!
יעית ָלוָ ה ֵה ֶ
ו ְּלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ְש ִב ִ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהְ :מגַ לְ ְ ּגלִ ין ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַן.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
מט,א לַ כּ ֹל ְ -מגַ לְ ְ ּגלִ ין,
חוּץ ִמ ּ ָשׂ כִ יר ֶ ׁ -ש ֵאין ְמגַ לְ ְ ּגלִ ין.
ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר:
לַ כּ ֹל ֵ -אין ְמ ִקילִ ין,
חוּץ ִמ ּ ָשׂ כִ יר – ְמ ִקילִ ין.
ַמאי ֵ ּבינַ ְייה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְ יה ּו:
לִ ְפ ּתוֹ ַח לוֹ .

רש"י
מהו לגלגל .שבועת האריסין
שחלקו על ידי שבועה דרבנן
כגון שבועת היסת או של נשבעין
ונוטלין דתקנתא בעלמא נינהו:
ולמוצאי שביעית נעשה לו
שותף .אין מגלגלין עליו שבועת
הלואה דערב שביעית אם כפר
הכל דשביעית שעברה עליו
שמטתה :הא שאר שני שבוע
מגלגלין :שבועת הלואה שאין
הודאה אטו שבועת השותפין
בדרבנן
מגלגלין
אלמא
וכשנשנית זו בימי התנאים
עדיין לא תיקנו שבועת היסת כי
בימי רב נחמן תיקנוה:
לא תימא כו' .דאף בשאר שני
שבוע נמי אין מגלגלין על ידי
שבועת שותפין דרבנן והאי
דנקט שביעית לאו לאפוקי שאר
שני שבוע אלא אימא הא נעשה
לו שותפות ערב שביעית וחלקו
ובמוצאי שביעית לוה הימנו
ונתחייב לו עליה שבועה
דאורייתא כגון בהודאה במקצת
שאין
ואשמועינן
מגלגלין
שבועת
משמטת
שביעית
השותפין ולא שותפות אלא
הלואה כדכתיב )דברים טו(
שמוט כל בעל משה ידו:
לכל מגלגלין .על ידי כל שבועה
דרבנן מגלגלין חוץ מעל יד
שבועת שכיר שאין מגלגלין עליו
ע''י שבועה אחרת לפי שהיא
עצמה אינה מן הדין אלא
להפיס דעתו של בעל הבית
כדאמר בכל הנשבעין )לעיל דף
מה:(.
לכל אין מקילין .אלא מגלגלין
והיא היא:
לפתוח לו .אם לא טען התובע
שיגלגלו עליו יפתחו לו בית דין
גלגול למאן דאמר מגלגלין
ולמ''ד אין מקילין אם טען
גלגול אין מקילין עליו אלא
מגלגלין ואם לא טענו אין לנו
לפתוח לו:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18מט ,א
יעית ְמ ׁ ַש ֶּמ ֶטת ֶאת ַה ׁ ּ ְשבו ָּעה".
"וְ ַה ׁ ּ ְש ִב ִ
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ זֶ ה דְּ ַבר ַה ּׁ ְש ִמ ּ ָטה") 269דברים טו ,ב(  -וַ ֲאפִ ילּ ּו דִּ יבּ וּר ְמ ׁ ַש ֶּמ ֶטת.

הדרן עלך כל הנשבעין

 269וְ זֶ ה דְּ ַבר ַה ּׁ ְש ִמ ּ ָטה ׁ ָשמוֹ ט ָּכל ַ ּב ַעל ַמ ּׁ ֵשה יָ דוֹ ֲא ׁ ֶשר יַ ּׁ ֶשה ְ ּב ֵר ֵעה ּו ל ֹא יִ גּ ֹשׂ ֶאת ֵר ֵעה ּו וְ ֶאת ָא ִחיו ִּכי ָק ָרא ׁ ְש ִמ ּ ָטה לַ ה'

רש"י

