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    """"ַהִּפָּקדֹוןַהִּפָּקדֹוןַהִּפָּקדֹוןַהִּפָּקדֹון    ְׁשבּוַעתְׁשבּוַעתְׁשבּוַעתְׁשבּוַעת""""    ––––ה' ה' ה' ה' פרק פרק פרק פרק     שבועותשבועותשבועותשבועותמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

        לז, בלז, בלז, בלז, ב    ––––    בבבבלו, לו, לו, לו,  . 1
ָנה       ִמׁשְ

דֹון ּקָ בּוַעת ַהּפִ    :ׁשְ
ים  :נֹוֶהֶגת ֲאָנׁשִ ים,  ,ּבַ   ּוְבָנׁשִ

ְרחֹוִקים ּוִבְקרֹוִבים    ,ּבִ
ִרים ּוִבְפסּוִלים,  ְכׁשֵ   ּבִ

ין ְפֵני ֵבית ּדִ ּלֹ  ,ּבִ יןוׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ י ַעְצ  - א ּבִ    ,מוֹ ִמּפִ
י ֲאֵחִרים ין,  - וִמּפִ ֵבית ּדִ ֶרּנּו ּבְ ְכּפְ ּיִ יב ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

י ַעְצמוֹ  ין ִמּפִ י ֲאֵחִרים ,ּבֵ ין ִמּפִ    ,ּבֵ
ַפר ּבֹו  ּכָ יָון ׁשֶ    .יבַחיָּ  –ּכֵ

  
בּוָעה,  ְ יב ַעל ְזדֹון ַהׁשּ   ְוַחּיָ

ְגָג  דֹון, ְוַעל ׁשִ ּקָ   ָתּה ִעם ְזדֹון ַהּפִ
ֵריָדָתא,  ְגָגָתּה ּגְ יב ַעל ׁשִ   ְוֵאינֹו ַחּיָ

  
יב ַעל ְזדֹוָנּה?    ּוַמה ַחּיָ
ָקִלים.  ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ   ָאׁשָ

  
דֹון ּקָ בּוַעת ַהּפִ יַצד?  - ׁשְ   ּכֵ

ְקּדֹוִני ׁשֶ  ן ִלי ּפִ ָיְדָך"ָאַמר לֹו: "תֵּ ׁש ִלי ּבְ ֵאין ְלךָ  - ּיֵ בּוָעה ׁשֶ ָיִדי"; "ׁשְ    ּבְ
ָאַמר לוֹ  ָיִדי" :אֹו ׁשֶ יֲעָך ֲאִני"" - "ֵאין ְלָך ּבְ ּבִ יב -ְוָאַמר: "ָאֵמן"  - ַמׁשְ    .ֲהֵרי ֶזה ַחּיָ

  
ָעִמים,  יַע ָעָליו ָחֵמׁש ּפְ ּבִ   ִהׁשְ

ּלֹ  ין ּוֵבין ׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ ין ּבִ ין, ְוָכַפר ּבֵ ְפֵני ֵבית ּדִ יב  –א ּבִ    ,ַחּיָ
ל ַאַחת וְ    ַאַחת. ַעל ּכָ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ַעם    ?ַמה טַּ

כֹול ַלֲחזֹור ּוְלהֹודֹות. ּיָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
   

ה ּתֹוְבִעים אֹותֹו,  ָ   ָהיּו ֲחִמׁשּ
ּקָ  ן ָלנּו ּפִ ָיְדָך"ָאְמרּו לֹו: "תֵּ ׁש ָלנּו ּבְ ּיֵ ָיִדי"  - דֹון ׁשֶ ֵאין ָלֶכם ּבְ בּוָעה ׁשֶ    –"ׁשְ

א ַאַחת.  יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ָיִדי, ְולֹא ְלָך, ְולֹא ְלָך"  ֵאין ְלָך ּבְ בּוָעה ׁשֶ יב –"ׁשְ    ,ַחּיָ

ל ַאַחת ְוַאַחת.    ַעל ּכָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּיֹ בּוָעה ּבָ ַעד ׁשֶ    .ַאֲחרֹוָנהאַמר ׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּיֹ בּוָעה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחדאַמ ַעד ׁשֶ    .ר ׁשְ
  

ן ִלי ד  :"תֵּ ּקָ    ,ֹוןּפִ
   ,ּוְתׂשּוֶמת ָיד

ֵזל    ,ּגָ
ָיְדָך"ַוֲא  ׁש ִלי ּבְ ּיֵ ָיִדי"  - ֵביָדה ׁשֶ ֵאין ְלָך ּבְ בּוָעה ׁשֶ א ַאַחת -"ׁשְ יב ֶאּלָ    .ֵאינֹו ַחּיָ

ָיִדי ֵאין ְלָך ּבְ בּוָעה ׁשֶ דֹון  :"ׁשְ ּקָ    ,ּפִ
   ,ּוְתׂשּוֶמת ָיד

   ,ְוָגֵזל
יב –ַוֲאֵביָדה"     ,ַחּיָ

ל ַאַחת ְוַאַח    ת. ַעל ּכָ
  

עֹוִרין ְוכוּ  ין ּוׂשְ ן ִלי ִחטִּ ָיְדָך""תֵּ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ    – ְסִמין ׁשֶ

  רש"י
  מתני' 

. באנשים שבועת הפקדון
ובנשים כו'. איידי דתנא 
בשבועת העדות באנשים ולא 

   בנשים כו' תננהו נמי לכולהו:
. שבעל הפקדון קרוב בקרובים

   לזה שהפקדון אצלו:
. אם בפני ב''ד ושלא בפני ב''ד

מפיו נשבע שהוציא שבועה מפיו 
ענה אמן אחר שבועה או ש

ואח''כ הודה חייב קרבן דכתיב 
(ויקרא ה) וכחש בעמיתו כל 

   דהו:
. שלא ענה אמן ומפי אחרים

כגון משביעני עליך שתחזיר לי 
פקדוני ואמר אין לך בידי אינו 
חייב עד שיכפור בב''ד. משום 
דמושבע מפי אחרים בפקדון לא 
כתיב ומשבועת העדות גמרינן 

'מ דון מינה ליה וסבירא ליה לר'
ומינה והתם בב''ד כדפרישנא 

   בפירקין לעיל (דף לא.):
. דסבירי להו דון וחכ''א כו'

מינה ואוקי באתרה כדפרישנן 
   בפירקין דלעיל (שם):

. דלא וחייב על זדון שבועה
כתיב בהו ונעלם זדון השבועה 
שזכור על הפקדון ויודע 

   שמתחייב על כפירתו קרבן:
. דוןועל שגגתה עם זדון הפק

ששגג בקרבן והזיד בפקדון 
דיודע דהזיד בפקדון וכפר אבל 
אינו יודע אם חייב עליו קרבן 

   וכו':
. ואינו חייב על שגגתה גרידתא

אם סבור לישבע באמת משום 
   דאנוס הוא:

. הקנוי בשני בכסף שקלים
סלעים דהכי כתיב (ויקרא ה) 
גבי איל האשם בערכך כסף 

   שקלים:
. ודותמפני שיכול לחזור ולה

אחר כפירה נמצא שבכל שבועה 
   הוא כופרו ממון:
. אין לך בידי שבועה באחרונה

לא לך ולא לך בשבועה דהשתא 
   קיימא שבועה אכולהו:
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ָיִדי"  ֵאין ְלָך ּבְ בּוָעה ׁשֶ א ַאַחת,   - "ׁשְ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
עֹוִרין ְוכּוְסִמין"  ין ּוׂשְ ָיִדי ִחטִּ ֵאין ְלָך ּבְ בּוָעה ׁשֶ    –"ׁשְ

יב    ,ַחּיָ
ל ַאַחת ְוַאַחת.    ַעל ּכָ

י ֵמִא    אֹוֵמר:  ירַרּבִ
עֹוָרה ְוכּוֶסֶמת"  :ֲאִפיּלּו ָאַמר ה ּוׂשְ יב –"ִחטָּ    ,ַחּיָ

ל ַאַחת ְוַאַחת.    ַעל ּכָ
   

י",  תִּ יָת ֶאת ּבִ   "ָאַנְסתָּ ּוִפיתִּ
יִתי"ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹ  יתִּ י ְולֹא ּפִ יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן"  - א ָאַנְסתִּ ּבִ יב.  -"ַמׁשְ   ַחּיָ

ְמע י ׁשִ   ּפֹוֵטר,  ֹוןַרּבִ
י ַעְצמֹו,  ם ְקָנס ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ   ׁשֶ

ם ּבֹ ּלֵ י ַעְצמֹו, ְמׁשַ ם ְקָנס ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ י ׁשֶ י ַעְצמוֹ ָאְמרּו לֹו: ַאף ַעל ּפִ ת ּוְפָגם ַעל ּפִ    .ׁשֶ
  

ַנְבתָּ ֶאת ׁשֹוִרי",    "ּגָ
ַנְב   א אֹוֵמר:ְוהוּ  י""לֹא ּגָ יֲעָך ֲאנִ  - תִּ ּבִ יב –י", ְוָאַמר: "ָאֵמן" "ַמׁשְ    .ַחּיָ

י, ֲאָבל לֹ  ַנְבתִּ י""ּגָ י ְולֹא ָמַכְרתִּ ּבִ  - א ָטַבְחתִּ טּור – יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן""ַמׁשְ    .ּפָ
  

  "ֵהִמית ׁשֹוְרָך ֶאת ׁשֹוִרי", 
יֲעָך ֲאִני" ְוָאַמר: "ָאֵמן"  - ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ֵהִמית" ּבִ יב.  -"ַמׁשְ   ַחּיָ

  
י""    ,ֵהִמית ׁשֹוְרָך ֶאת ַעְבּדִ

יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן"  - ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ֵהִמית" ּבִ טּור –"ַמׁשְ    .ּפָ
  

י ַחּבּוָרה",  יָת ּבִ י ְוָעׂשִ   ָאַמר לֹו: "ָחַבְלתָּ ּבִ
ָך ַחּבּוָר  יִתי ּבְ י ְולֹא ָעׂשִ יֲעָך ֲאנִ  - ה"ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹא ָחַבְלתִּ ּבִ יב.  -י", ְוָאַמר: "ָאֵמן" "ַמׁשְ   ַחּיָ

  
י יּנִ ְלתָּ ֶאת ׁשִ יָת ֶאת ֵעיִני",  ,ָאַמר לֹו ַעְבּדֹו: "ִהּפַ   ְוִסיּמִ

יִתי"ְוהּוא אֹוֵמר: "לֹ  י ְולֹא ִסיּמִ ְלתִּ ּבִ  - א ִהּפַ טּור – יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן""ַמׁשְ    .ּפָ
  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
י ַעְצ  ם ַעל ּפִ ּלֵ ל ַהְמׁשַ יב,  -מֹו ּכָ   ַחּיָ

י ַעְצמֹו  ם ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ טּור - ְוׁשֶ   .  ּפָ
   

ָמָרא     ּגְ
ר הּוָנא ֵריּה וְ  ַרב ַאָחא ּבַ מּוֵאל ּבְ ר ָחָנהּדְ ַרב ׁשְ ר ּבַ ה ּבַ ֵריּה וְ  ַרּבָ    ,ַרב ְיהּוָדהּדְ ַרב ִיְצָחק ּבְ

נוּ  י  ּתָ בּועֹות ּבֵ הׁשְ   , ַרּבָ
הּו    לז,א ַגע ּבְ ֲה ּפְ בוּ ^, ָאַמר ָנאַרב ּכָ ׁשְ דֹון ְוִהְתרּו ּבוֹ ְלהּו: ֵהִזיד ּבִ ּקָ    ?ַמהוּ  – ַעת ַהּפִ

  
יָון  ןְב ּדִ  ,ִחיּדּוׁש הּואּדְ ּכֵ ַמְייֵתי ָקְרּבָ ַחן ֵמִזיד ּדְ ּכְ ן,  ,ָכל ַהּתֹוָרה לֹא ַאׁשְ   ְוָהָכא ַמְייֵתי ָקְרּבָ

יּה  ָנא ַאְתרּו ּבֵ יּה  ,ָלא ׁשְ ָנא ָלא ַאְתרּו ּבֵ    .ְוָלא ׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יּה,  ָלא ַאְתרּו ּבֵ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ
יּה  ַאְתרּו ּבֵ    ,ָלֵקי –ִמיְלָקא   :ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

ן     .לֹא ַמְייֵתי -ָקְרּבָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

   ?ָהא ְוָהא ָעְבִדיָנא
  

   :ָאְמרּו ֵליּה 
ֵניָנא    :ּתָ

דֹון, " ּקָ בּוַעת ַהּפִ ה ׁשְ   ֲחמּוָרה ֵהיֶמּנָ
ַח  יִביןׁשֶ    ,ַמּכֹות –ַעל ְזדֹוָנּה   ּיָ

ְגָגָתּה  ם ּבְ  -ְוַעל ׁשִ ָקִליםָאׁשָ    ."ֶכֶסף ׁשְ
ָקָאַמר יּה,  "ַעל ְזדֹוָנּה ַמּכֹות" :224ִמּדְ ַאְתרּו ּבֵ ָלל ּדְ   ִמּכְ

                                                             
     בכתבי יד לא מופיע מילה זו וגם רש"י לא גורס. ֵליּה  גירסת הדפוס: 224

  רש"י
אפילו אמר חטה ושעורה 

   . בגמרא מפרש לה:וכוסמת
. שאינו משלם קנס על פי עצמו

וכיון דאי אודי לא מיחייב 
לשלומי כי כפר נמי לאו ממונא 

   כפר ליה: קא
. אבל משלם בושת ופגם וכו'

הילכך ממונא כפריה ובגמרא 
   מפרש פלוגתייהו:

המית שורך את עבדי קנסא 
הוא דמשלם שלשים סלעים 

   . אינו . שוה אלא דינר:אפילו
. אמר לו עבדו הפלת את שיני

קנסא הוא שיוציא את עבדו 
לחרות בשביל אבר והרי הוא 

   כבהמתו:
  

  גמ'
דון והתרו בו הזיד בשבועת הפק

. חייב קרבן או מלקות או מהו
שניהן וגבי שבועת העדות אע''ג 
דחייב נמי מזיד כשוגג ליכא 
למיבעי הך בעיא משום דאין 
התראת ודאי בשבועת העדות 
דמי יודע שהם יודעים לו עדות 

   ויכול להתרות בו:
. לא אשכחן מזיד דמייתי קרבן

לאו דוקא כל התורה קאמר 
ל הזדון שהרי ד' מביאין ע

כשגגה הבא על השפחה ונזיר 
שנטמא ושבועת העדות ושבועת 
הפקדון: ה''ג אמרו ליה תנינא 
חמורה הימנה שבועת הפקדון 
שחייבין על זדונה מכות ועל 
שגגתה אשם בכסף שקלים 
מדקאמר על זדונה מכות מכלל 
דאתרו ביה וקאמר מכות אין 
קרבן לא ומאי חומרא דניחא 

ן ולא ליה לאיניש דמייתי קרב
לילקי אמר להו רבא בר איתי 
מאן תנא שבועת הפקדון לא 
ניתן זדונה לכפרה רבי שמעון 
היא אמר להו רב כהנא בר מינה 
דההיא דאנא תנינא והכי תנינא 
לה אחד זדונה ואחד שגגתה 
אשם בכסף שקלים ומאי 
חומרא דאילו התם חטאת בת 
דנקא והכא אשם בכסף שקלים 

ו וליגמר מינה התם בדלא אתר
ביה. והכי פירושה חמורה ממנה 
שבועת הפקדון משבועת העדות 
שחייבין על זדונה מכות מה 
שאין כן בעדות שאין בה 
התראת ודאי ועל שגגתה עם 
זדון הפקדון אשם בכסף 
שקלים ובעדות קרבן עולה 

  ויורד:
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  ִאין,  - "ַמּכֹות"ְוָקָאַמר: 
ן    לֹא.  -ָקְרּבָ

  
   ?ּוַמאי חּוְמָרא

  
ַמְייֵת  ִניָחא ֵליּה ְלִאיִניׁש ּדְ ן ְולֹא ִליְלֵקי. ּדְ   י ָקְרּבָ

  
ר ִאיַתיֲאַמר ְלהּו     :ָרָבא ּבַ

ָרה" :ָנאַמאן ּתָ  ן ְלַכּפָ דֹון לֹא ִניּתָ ּקָ בּוַעת ַהּפִ    "?ְזדֹון ׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ    ,ַרּבִ

ן ַנִמי ַמְייֵתי ַנן ָקְרּבָ   !ֲאָבל ְלַרּבָ
  

ֲהָנאָאַמר ְלהּו     :ַרב ּכָ
ַהִהיא ּה ּדְ ר ִמיּנָ    ,ּבַ

ֲאָנא  ֵניָנא ָלּה ּדַ ֵניָנא ָלּה  ,ּתָ    :ְוָהִכי ּתָ
ְגָגָתּה " ָקִלים -ֶאָחד ְזדֹוָנּה ְוֶאָחד ׁשִ ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ   , "ָאׁשָ

   ?ּוַמאי חּוְמָרא
ְנָקא,  -ִאיּלּו ָהָתם ּדְ  ת ּדַ את ּבַ   ַחּטָ

ָקִלים.  -ְוָהָכא  ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ   ָאׁשָ
  

ּה     !ְוִליְגַמר ִמיּנָ
  

ָלא ַאְתרּו  ְלָמא ּדְ יּה ּדִ    .ּבֵ
  
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְגָגָתּה " יִבין ַעל ׁשִ    .ֵאין ַחּיָ

יִבין ַעל ְזדֹוָנּה?    ַמה ֵהן ַחּיָ
ָקִלים ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ    ,"ָאׁשָ
יּה  ְדַאְתרּו ּבֵ    .ַמאי ָלאו ּבִ

  
יּה  ָלא ַאְתרּו ּבֵ    !ָהָכא ַנִמי ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  "לֹא! 
ן לֹוֶקה, ּתִֹאם ָאַמְרתָּ ּבְ  ּכֵ ֵאינֹו לֹוֶקה?ָנִזיר ָטֵמא ׁשֶ דֹון ׁשֶ ּקָ בּוַעת ַהּפִ ׁשְ    ."אַמר ּבִ

ָקָאַמר  יּה,  -  "לֹוֶקה"ִמּדְ ַאְתרּו ּבֵ ָלל ּדְ   ִמּכְ
ֵאינֹו לֹוֶקהּתֹ "ְוָקָאַמר:  דֹון ׁשֶ ּקָ בּוַעת ַהּפִ ׁשְ ן ַמְייֵתי"אַמר ּבִ   ., ֲאָבל ָקְרּבָ

  
   ?"ֵאינֹו לֹוֶקה"ַמאי 

ַמְלקֹותֵא ּדְ     .ינֹו ִנְפָטר ּבְ
  

ָלל  ַמְלקֹותּדְ ִמּכְ יּה  ?!ָנִזיר ָטֵמא ִנְפָטר ּבְ ִתיב ּבֵ ן ּכְ    !ָהא ָקְרּבָ
  

ָטֳהָרה. ֵתיחּול ֲעֵליּה ְנִזירּות ּבְ י ֵהיִכי ּדְ ן, ּכִ ַמְייֵתי ָקְרּבָ   ָהָתם ּדְ
   

  
ַנןֲאַמרּוָה  יּה  ַרּבָ הּדְ ַקּמֵ   , ַרּבָ

ָלל ּדְ  יב ָאַמר ְלהּו: ִמּכְ א ֵעִדים ִמיַחּיַ יּה, ְוִאיּכָ ָעְלָמא הּוא -ִכי ָלא ַאְתרּו ּבֵ ָבִרים ּבְ ִפיַרת ּדְ    .ּכְ
ׁש ָעָליו ֵעִדים  ּיֵ ָממֹון ׁשֶ ה: ַהּכֹוֵפר ּבְ טּור –ַאְלָמא ָקָסַבר ַרּבָ    .ּפָ

  
הלְ  ַרב ֲחִניָנאָאַמר ֵליּה     :ַרּבָ

יַע ָלךְ  ְמַסּיַ ְנָיא ּדִ    :ּתַ

  רש"י
מכות אין קרבן לא ומאי 

. דמכות מקרבן הואיל חומרא
 ולא תרוייהו עבדינן ביה הא
בעדות מייתי קרבן ומשני ניחא 
ליה לאיניש כו' אמר להו רבא 
בר איתי לרבנן הך מתני' דקתני 
להו מהכא לא תפשטה דלעולם 
קרבן איכא לרבנן והך מתני' 
דקתני קרבן לא רבי שמעון היא 
דקאמר שבועת הפקדון לא ניתן 
זדונה לכפרה כדאמרן בפירקין 
דלעיל שכן לא עשו בו . מושבע 

   ד כשוגג:כנשבע ומזי
. לא תדחקוה אמר להו רב כהנא

לאוקומה כר' שמעון ובעיין נמי 
לא תפשטוה דאנא תנינא לה 

   כו':
. הא שבועת העדות ומאי חומרא

נמי זדונה ושגגתה קרבן: היינו 
חומרא דאילו בעדות חטאת 
היא ולא נתנה בה תורה קצבה 
ויכול לקנותה במעה כסף דנקא 
שתות והיינו מעה שהיא אחד 

   ה בדינר:משש
. למיפשט בעיין וליגמר מינה

   דמייתי קרבן ולא לקי:
ומשני דלמא התם בדלא אתרו 

. קאמר דהא לא איירי בה ביה
   במלקות כלל:
. לא ידעינן במאי לא אם אמרת

   קאי לא אם אמרת:
. והזיר לה' הא קרבן כתיב ביה

את ימי נזרו והביא כבש בן 
   שנתו וכו' (במדבר ו):

עליה נזירות כי היכי דתיחול 
. שמתחיל למנות בטהרה

מעכשיו ותלה הכתוב בקרבן 
   ולא לכפרה הוא בא:

. הנך אמרו רבנן קמיה דרבה
רבנן דלעיל דתנו שבועות בי 
רבה אמרו לפניו שכך שאל רב 

   כהנא מהם:
. מדקא מיבעי ליה אמר להו

   באתרו ביה:
. דפשיטא ליה דכי לא מכלל

אתרו ביה הני סהדי דמיחייב 
ף על גב דידעי הני סהדי קרבן וא

שהוא חייב לו ואמאי מיחייב 
והא לא תועיל לו כפירתו וע''כ 
ישלם נמצא שכפירת דברים 

   בעלמא הוא:
  . מקרבן:פטור
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ּה"" ָרט ַלּמֹוֶדה ְלֶאָחד ִמן ָהַאִחין - (ויקרא ה, כב) 225"ְוִכֵחׁש ּבָ ִפין,  ,ּפְ ּותָּ   אֹו ְלֶאָחד ִמן ַהׁשּ

ֶקר" ע ַעל ׁשָ ּבַ ָרט ַלּלֹ  - (ויקרא ה, כב) "ְוִנׁשְ ָטר ְוַלּלֹ ּפְ ׁשְ ֵעִדיםֶוה ּבִ   ."ֶוה ּבְ
  

יָען,  :ָאַמר ֵליּה  ַסּיְ ּום ָהא לֹא ּתְ   ִאי ִמׁשּ
אֹוֵמר ֵעִדים", לֹ וְ "ָלִויִתי    :ּבְ   א ָלִויִתי ּבְ

ָטר" ׁשְ   ."ָלִויִתי ְולֹא ָלִויִתי ּבִ
  

אי    ?ִמּמַ
ָקָתֵני ּה"" :ִמּדְ ִפין - "ְוִכֵחׁש ּבָ ּותָּ ָרט ַלּמֹוֶדה ְלֶאָחד ִמן ָהַאִחין אֹו ְלֶאָחד ִמן ַהׁשּ   . "ּפְ

ֵמי?  - "ְלֶאָחד ִמן ָהַאִחין"ַהאי    ֵהיִכי ּדָ
ַפלְ  אֹוֵדי ֵליּה ּבְ יֵדיּה ִאיֵליָמא ּדְ א ּדִ ִאיָדךְ  -ּגָ ִפיָרה ּדְ א ּכְ    !ָהא ִאיּכָ

ְייכּו ְיַזִפי , ְוָאַמר ְלהּו: לֹא, ֵמַחד ִמיּנַ ְרֵויַנן ְיַזְפּתְ ָאְמִרי ֵליּה ִמּתַ א ָלאו ּדְ    ,ֶאּלָ
ָעְלָמא, ָבִרים ּבְ ִפיַרת ּדְ ָהְוָיא ֵליּה ּכְ   ּדְ

ָבִרים ֵסיָפא ַנִמי כְּ  ִפיַרת ּדְ א ּכְ ֵריׁשָ ָבִריםּוִמּדְ    .ִפיַרת ּדְ
  

יּתֹות ,חֹוָבה :(ִסיָמן ִית ,ּכִ ַבַעל ַהּבַ   . ְנִזיָרא) ,חֹוֶמר ,ּדְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְגָגָתּה " יב ַעל ׁשִ    ,ֵאינֹו ַחּיָ

יב ַעל ְזדֹוָנּה "ּוַמהּו    ? "ַחּיָ
ָקִלים ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ   . "ָאׁשָ

   .ָלאו  ְזדֹון ֵעִדיםַמאי 
  

   .לֹא, ְזדֹון ַעְצמוֹ 
  

א ׁשְ     :ַמעּתָ
י ֵעִדים, " י ִכתֵּ תֵּ   ָהיּו ׁשְ

ה  ִנּיָ ְ ְפָרה ַהׁשּ ְך ּכָ ְפָרה ָהִראׁשֹוָנה ְוַאַחר ּכָ יבֹות,  -ּכָ יֶהן ַחּיָ תֵּ   ׁשְ
יֶהן תֵּ ׁשְ ים ּבִ כֹוָלה ֵעדּות ְלִהְתַקּיֵ ּיְ ֵני ׁשֶ   . (שבועות לא:) "ִמּפְ

ת ִר  ְפָרה ָלּה ּכַ ָהא ּכָ יב ּדְ ַחּיֵ ה ּתִ ִנּיָ ָלָמא ׁשְ ׁשְ   אׁשֹוָנה, ּבִ
א ִראׁשֹוָנה    לז,ב יָבא?  -ֶאּלָ אי ִמיַחּיְ ה^ַאּמַ ִנּיָ    !ָהא ַקְייָמא ׁשְ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ְנׁשֹוֵתיֶהן ְוְנׁשֹוֵתיֶהן ּגֹוְססֹות,  ִפיַרת ָהִראׁשֹוָנה ְקרֹוִבין ּבִ ַעת ּכְ ׁשְ ה ּבִ ִנּיָ ָהְיָתה ׁשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ַמע ָלן -ֵתיָמא: רֹוב ּגֹוְסִסין ְלִמיָתה ַמהּו ּדְ  ִכיִבי :ָקא ַמׁשְ י ִניְנהּו ְוָלא ׁשְ א ִמיַהת ַחּיֵ ּתָ   .ָהׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
דֹון" ִפּקָ ב ּבְ ּנָ ַען ַטֲעַנת ּגַ טָּ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ   , ּבַ

ע ּבַ    ,ְוִנׁשְ
   ,ְוהֹוָדה

   ,ּוָבאּו ֵעִדים
אּו ֵעִדים הֹוָדה  ּלא ּבָ ם -ִאם ַעד ׁשֶ ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש ְוָאׁשָ ּלֵ    ,ְמׁשַ

אּו ֵעִדים הֹוָדה  ּבָ ֶ לּוֵמי ֵכֶפל וְ  -ִאם ִמׁשּ ׁשְ ם תַּ ּלֵ םְמׁשַ   !"ָאׁשָ
  

   .ָרִביָנאְד ָהָכא ַנִמי כִּ 
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

דֹון" ּקָ בּוַעת ַהּפִ ה ׁשְ ּנָ    ,ֲחמּוָרה ִמּמֶ
יִבין ַעל ְזד ַחּיָ    ,ַמּכֹות –ֹוָנּה ׁשֶ

ְגָגָתּה  ָקִלים -ְוַעל ׁשִ ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ   . "ָאׁשָ
ָקָאַמר  א ֵעִדים "לֹוֶקה"ִמּדְ ִאיּכָ ָלל ּדְ    ,ִמּכְ

                                                             
ֶקר ַעל ַאַחת ִמּכֹ  225 ע ַעל ׁשָ ּבַ ּה ְוִנׁשְ האֹו ָמָצא ֲאֵבָדה ְוִכֶחׁש ּבָ ה ָהָאָדם ַלֲחטֹא ָבֵהּנָ ר ַיֲעׂשֶ   ל ֲאׁשֶ

  רש"י
. פרט למודה לאחד מן האחין

שיש לו חלק בממון זה וכשתבעו 
   האח השני כפר:

. קס''ד לכופר פרט ללוה בשטר
ממון שיש לו עליו שטר או 

   עדים:
. דהא מתנית' לאו לא תסייען

בכופר ממון קאמר אלא במודה 
בממון וכופר שלא מסר לו שטר 

   עליו ולא היו עדים בדבר:
   . משנינו לוית:מתרוינן יזפת

. ממך לויתי כל המנה מינך יזפי
   ולא היה לחבירך חלק בו:

  . שהתרו בו:לאו זדון עדים
. אלא לאו הא קיימא שניה

ליו ש''מ כפירת ממון שיש ע
   עדים הויא כפירה:
. נשואי שתי קרובין בנשותיהן

אחיות דההיא שעתא לא חזו 
לאסהודי ואם תאמר למה לי 
למיתנא איצטריך כגון שהיו 

   גוססות באותה שעה:
. קיימא לן רוב מהו דתימא

גוססות למיתה והוו להו כמתות 
והוה ליה ממון שיש עליו עדים 
דלא תתחייב ראשונה קמ''ל 

א שכיבי ואף על השתא מיהא ל
גב דרוב גוססין למיתה כל זמן 

   שלא מת חי הוא לכל דברים:
. פטר עצמו על ידי טענת גנב

גניבה שטען נגנב הימני ושומר 
חנם פטור מגניבה וקיימא לן 
בב''ק (דף סג:) שאם נשבע ובאו 
עדים משלם כפל כגנב עצמו 
אבל אם הודה אח''כ אין כאן 
כפל דמודה בקנס פטור אבל 

ואשם יש משום שבועת  חומש
   הפקדון:

. גרסי' ונשבע והודה ובאו עדים
   ולא גרסינן אחרי כן:

. משום משלם תשלומי כפל
   עדים:
. משום שבועה אבל חומש ואשם

לא משלם וילפינן לה בבבא 
קמא מהאי קרא ושלם אותו 
בראשו וחמישיתו יוסף עליו 
ממון המשתלם בראש מוסיף 
חומש ושאינו משתלם בראש 

זה שישלם עליו כפל אין  כגון
   מוסיף חומש:

. שהיו עדים קרובים כדרבינא
בנשותיהן בשעת שבועה לפיכך 

  חייב קרבן כמאן דליתניהו:
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ְגָגָתּה "ְוָקָאַמר:  ָקִלים - ַעל ׁשִ ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ   ! "ָאׁשָ
  

ַכיָאַמר ְלהּו    : ַרב ָמְרּדְ
ַהִהיא ּה ּדְ ר ִמיּנָ    ,ּבַ

ָהֲאַמר ְלהּו  ֲהָנאַרב ּדְ ֵניָנא ָלּה  :ּכָ ֵניָנא ָלּה:  ,ֲאָנא ּתָ   ְוָהִכי ּתָ
ָקִלים" ֶכֶסף ׁשְ ם ּבְ ְגָגָתּה ָאׁשָ    ."ֶאָחד ְזדֹוָנּה ְוֶאָחד ׁשִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
  "לֹא! 

ן לֹוֶקה ִאם ָאַמְרתָּ  ּכֵ ָנִזיר ָטֵמא ׁשֶ ֵאינֹו לֹוֶקה?ּתֹ - ּבְ דֹון ׁשֶ ּקָ בּוַעת ַהּפִ ׁשְ    .!"אַמר ּבִ
  ֵמי? ֵהיִכי ּדָ 

א ֵעִדים ֵליּכָ אי לֹוֶקה - ִאי ּדְ    !ַאּמַ
א ֵעִדים, ְוָקָתֵני:  ִאיּכָ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ ֵאינֹו לֹוֶקהּתֹ"ֶאּלָ דֹון ׁשֶ ּקָ בּוַעת ַהּפִ ׁשְ   . ?"אַמר ּבִ

ָלא ָלֵקי,  - ִמְלָקא    הּוא ּדְ
ן    ַמְייֵתי,  -ֲאָבל ָקְרּבָ

א  יּוְבּתָ א.ּדְ ּתְ יּוְבּתָ ה! ּתְ   ַרּבָ
    
  
  

  רש"י
. אין ללמוד בר מינה דההיא

הימנה דלא איירי במכות כלל 
ודלמא בזדון עצמו קאמר ולא 

   בזדון עדים:
. דאתרו בנזיר אי דליכא עדים

  אמאי לוקה:



                                              ""ְׁשבּוַעת ַהִּפָּקדֹון –מסכת שבועות פרק ה' 
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        לז, בלז, בלז, בלז, ב . 2
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ָממֹון  ׁש ָעָליו ֵעִדים   ַהּכֹוֵפר ּבְ ּיֵ יב –ׁשֶ    ,ַחּיָ
ָטר ּבִ  טּור.  -ׁשְ   ּפָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

י יֹוָחָנן? ּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה    ַרּבִ
ָמְייֵתי,  -ֵעִדים    ֲעִביִדי ּדְ
ָטר  ח -ׁשְ    .ָהא ַמּנַ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ַע ַר ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ אלְ  ב ְיהֹוׁשֻ ּפָ   : ַרב ּפַ

ִמְרַכס!  ָטָרא ַנִמי ֲעִביד ּדְ   ׁשְ
  

א ָאַמר  ֵריּה ֶאּלָ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
י יוֹ ּדְ ַהְיינּו ַטְעֵמיּה  ְעּבּוד ַקְרָקעֹות,  - ָחָנןַרּבִ ַטר ׁשִ ֲהָוה ׁשְ ּום ּדַ   ִמׁשּ

ְעּבוּ  ִפיַרת ׁשִ ן ַעל ּכְ   .ד ַקְרָקעֹותְוֵאין ְמִביִאין ָקְרּבָ
  
  

ַמר    :ִאיּתְ
יַע ֵעֵדי ַקְרַקע ּבִ    ,ַמׁשְ

ִליִגי  י יֹוָחָנןּפְ י ֶאְלָעָזרוְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
יב    .ַחד ָאַמר: ַחּיָ

טּור.    ְוַחד ָאַמר: ּפָ
  

ים  ּיֵ ְסּתַ טּור, ּדְ ּתִ י יֹוָחָנן ָאַמר ּפָ   ַרּבִ
יָאַמר ּדְ ִמ  ׁש ָע ַהכּ  :יֹוָחָנן ַרּבִ ּיֵ ָממֹון ׁשֶ יב –ֵעִדים   ָליוֹוֵפר ּבְ    ,ַחּיָ

ָטר  טּור –ׁשְ    .ּפָ
ֵריּה ְד ְוכִ  ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   .ַרב ְיהֹוׁשֻ

   
ים ּיֵ ְסּתַ    .ּתִ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה  הוּ לְ  ַרּבִ י ַאּבָ   : ַרּבִ

א  ְפלּוְגּתָ י ֶאְלָעָזר ּבִ י יֹוָחָנן ְוַרּבִ י ּדְ ֵליָמא ַרּבִ ַנן ָקא ִמיְפלְ ַרּבִ   ? יגֵ ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ
ְתַנן    :226ּדִ

ֶדה ֵמֲחֵבירוֹ " ָטָפּה ָנָהר  ,ַהּגֹוֵזל ׂשָ ֶדה -ּוׁשְ יב ְלַהֲעִמיד לֹו ׂשָ    ,ַחּיָ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ָך ְלָפֶניָך" :אֹוֵמר לוֹ  ּלְ   , ""ֲהֵרי ׁשֶ
ְלִגי?  :ְוָאְמִריַנן ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ

ֵר  י ֱאִליֶעֶזר ּדָ    ,ִרּבּוֵיי ּוִמיעּוֵטי -יׁש ַרּבִ
י  ְרׁשִ ַנן ּדָ ָלֵלי ּוְפָרֵטי -ְוַרּבָ    .ּכְ

  
ֵריׁש " י ֱאִליֶעֶזר ּדָ   : "ִרּבּוֵיי ּוִמיעּוֵטי -ַרּבִ

ֲעִמיתֹו" ה  - (ויקרא ה, כא) 227"ְוִכֵחׁש ּבַ    .ִריּבָ
דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד" ִפּקָ   ִמיֵעט,  - "ּבְ

ַבע" ָ ר ִיׁשּ ל ֲאׁשֶ ה,  - (ויקרא ה, כד) 228"אֹו ִמּכָ   ָחַזר ְוִריּבָ
ה ה ּוִמיֵעט ְוִריּבָ ה ַהּכֹ  - ִריּבָ   ל,  ִֹריּבָ

ה?    ַמאי ִריּבָ
ה  י,  -ִריּבָ ל ִמיּלֵ   ּכָ

  ּוַמאי ִמיֵעט? 
ָטרֹות.    ִמיֵעט ׁשְ

                                                             

מסורת הש"ס מגיה "דתניא", משום שאין זה באמת משנה. ויש מהראשונים שסברו שהגמרא לעיתים קוראת לברייתא בשם  226
 תנן והפוך.

ה 227 י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד א 'ֶנֶפׁש ּכִ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ ְוִכֵחׁש ּבַ   ֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ
ֶננּ  228 ר הּוא לֹו ִיתְּ ָתיו יֵֹסף ָעָליו ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמׁשִ ם אֹתֹו ּבְ ּלַ ֶקר ְוׁשִ ֶ ַבע ָעָליו ַלׁשּ ָ ר ִיׁשּ ָמתוֹ אֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ יֹום ַאׁשְ   ּו ּבְ

  רש"י
. הלכך מהניא די דמייתיעבי

   ליה כפירתו אם ימותו העדים:
. האי שטר משום דהוה ליה

ממון שהקרקעות משועבדים לו 
והכופר בו ככופר בקרקעות 
וקיימא לן לקמן (דף מב:) דאין 
נשבעין על הקרקעות הלכך כי 
אישתבע נמי אין לה דין חיוב 

   שבועה להביא עליה קרבן:
. וכדרב הונא בריה דרב יהושע

דפריש טעמא דרבי יוחנן משום 
דאין חייבין על כפירת [שעבוד] 

   קרקעות:
. דקסבר חייב להעמיד לו שדה

קרקע נגזלת וקיימא לה ברשות 
גזלן וקרינן ביה והשיב את 
הגזלה (ויקרא ה). הרי שלך 
לפניך. קסבר קרקע אינה נגזלת 
וכי שטפה נהר ברשותיה דמרא 

   קמא היא קיימא:
ופן ממון . שאין גמיעט שטרות

  שאינן אלא לראיה שבהן:
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ָלֵלי ּוְפָרֵטי" י ּכְ ְרׁשִ ַנן ּדָ    ":ְוַרּבָ

ֲעִמיתֹו" ָלל,  - (ויקרא ה, כא) "ְוִכֵחׁש ּבַ   ּכְ
דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ַיד אֹו ְבָגֵזל""בְּ  ָרט,  - ִפּקָ   ּפְ

ַבע ָעָליו" ָ ר ִיׁשּ   ָחַזר ְוָכַלל,  - (ויקרא ה, כד) "אֹו ִמּכל ֲאׁשֶ
ָלל ּוְפָרט ָרט:  - ּוְכָלל ּכְ ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ   ִאי ַאּתָ

ָרט ְמפֹוָרׁש  ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון  ,ַמה ַהּפְ ּטַ ָבר ַהּמִ    –ּדָ
ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון,  ַאף ּטַ ָבר ַהּמִ ל ּדָ   ּכָ

ְלֵטל,  -ָיְצאּו ַקְרָקעֹות  ֵאין ִמּטַ   ׁשֶ
ׁשּו ְלַקְרָקעֹות,  -ָיְצאּו ֲעָבִדים  הּוּקְ   ׁשֶ

ָטרֹות  ִמ  -ָיְצאּו ׁשְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ְלְטִלין ֵאין ּגּוָפן ָממֹוןׁשֶ    .ּטַ
  

יב  ְמַחּיֵ י ֱאִליֶעֶזר,  -ַמאן ּדִ ַרּבִ   ּכְ
ָפַטרוּ  ַנן – ַמאן ּדְ ַרּבָ    .ּכְ
  

  לֹא,  :ָאַמר ֵליּה 
יב  ְמַחּיֵ י ֱאִליֶעֶזר,  -ַמאן ּדִ ַרּבִ   ּכְ
ָפַטר  ָהא   ָאַמר ָלְך:  -ּוַמאן ּדְ י ֱאִליֶעֶזר מֹוֶדהּבְ    ,ֲאִפיּלּו ַרּבִ

ַרֲחָמָנא ָאַמר ל :ּדְ    .לְולֹא ַהּכֹ  - כה)-(ויקרא ה, כד 229""ִמּכָ
  

אָאַמר  ּפָ ְ  ַרב ּפַ   : ָרָבאּדְ ֵמיּה ִמׁשּ
ְיָקא    ,ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ָקָתֵני ַנְבתָּ ֶאת ׁשֹוִרי", " :ּדְ   "ּגָ

י"וְ  ַנְבתִּ יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן"  - הּוא אֹוֵמר: "לֹא ּגָ ּבִ יב -"ַמׁשְ   , "ַחּיָ
י" לֹא ָקָתֵני,  :ְוִאיּלוּ  ַנְבּתָ ֶאת ַעְבּדִ   "ּגָ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ּום    ֶעֶבד ִאיְתַקׁש ְלַקְרָקעֹות, ּדְ ָלאו ִמׁשּ

ְעּבּוד ַק  ִפיַרת ׁשִ ן ַעל ּכְ    .ְרָקעֹותְוֵאין ְמִביִאין ָקְרּבָ
  

יָאַמר  ּפִ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ    :ָרָבאּדְ ִמׁשּ
י ַעְצמֹו " :ֵאיָמא ֵסיָפא ם ַעל ּפִ ּלֵ ל ַהְמׁשַ ָלל: ּכָ יב,  -ֶזה ַהּכְ   ַחּיָ

י ַעְצמֹו  ם ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ טּור –ְוׁשֶ   . "ּפָ
ָלל"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי -  "ֶזה ַהּכְ

י"ָלאו ְלַאּת  ַנְבּתָ ֶאת ַעְבּדִ    !ּוֵיי "ּגָ
  

ּה.   לח,א ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ   ֶאּלָ

                                                             
ה 229 מֹו ָיִביא לַָ ָך לְ  'ְוֶאת ֲאׁשָ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ ם ֶאל ַהּכֵֹהןַאִיל תָּ   ָאׁשָ

  רש"י
. עלייהו דין קרבן מאן דמחייב

שבועה כרבי אליעזר כי היכי 
דמרבה להו. לענין השבה מרבה 
להו נמי לכל האמור בענין 

   וקרבן בההיא עניינא כתיב:
. דאף אפילו רבי אליעזר מודה

על גב דאיתרבו בענין השבה לא 
איתרבו לענין חומש ואשם דכי 

רא ונקט ענין חומש אהדר ק
ואשם כתיב או מכל אשר ישבע 
עליו לשקר וגו' וחמישיתו יוסף 
עליו את אשמו יביא מכל ולא 
הכל ואימעיט להו דבר שאינו 

   דומה לפרט:
. כרבי יוחנן מתניתין נמי דיקא

דאין חיוב קרבן שבועה 
   בקרקעות:

. דעבד איתקש לקרקעות
והתנחלתם אותם [וגו'] לרשת 

  כאחוזה: אחוזה (שם כה)
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        לח, אלח, אלח, אלח, א . 3
יַצד? " דֹון ּכֵ ּקָ בּוַעת ַהּפִ   ׁשְ

ָיְדָך" ׁש ִלי ּבְ ּיֵ דֹון ׁשֶ ּקָ ן ִלי ּפִ   כו'.  "תֵּ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
א ַאַחת,  -ַלל ּכָ " יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ

ַרט  ל ַאַחת ְוַאַחת,  -ּפָ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
בּוָעה לֹא ְלָך ְולֹא ְלָך ְולֹא ְלָך"  ל ַאַחת ְוַאַחת.  -"ׁשְ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
בּוָעה" "לֹא ְלָך ְולֹא ְלָך וְ  ל ַאַחת ְוַאַחת.  -לֹא ְלָך ׁשְ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּיֹ בּוָעה ְלָכל ַאַחת ְוַאַחתַעד ׁשֶ    ."אַמר ׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

י ֵמִאיר  ל ַרּבִ ָללֹו ׁשֶ י ְיהּוָדה,  -ּכְ ל ַרּבִ ָרטֹו ׁשֶ   ּפְ
י ְיהוּ  ל ַרּבִ ָללֹו ׁשֶ י ֵמִאיר.  -ָדה ּכְ ל ַרּבִ ָרטֹו ׁשֶ   ּפְ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ָרט, - "ְולֹא ְלָך"ל מֹוִדים ּבִ ַהּכֹ  הּוא ּפְ   ׁשֶ
א   , "לֹא ְלָך" :לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

ָרט,  י ֵמִאיר אֹוֵמר: ּפְ ַרּבִ   ׁשֶ
ָלל.  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ּכְ   ְוַרּבִ

  
י ֵמִאיר ל ַרּבִ ָללֹו ׁשֶ    ?ְוֵאיֶזהּו ּכְ
ָיִדי".  ֵאין ָלֶכם ּבְ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

  
ְלִגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ

  
מּוֵאל ֵייק ׁשְ ַרְייָתא,  ּדָ   ִמּבָ

ְתִניִתין.  ֵייק ִמּמַ י יֹוָחָנן ּדָ   ְוַרּבִ
  
ַרְייָתא" ֵייק ּבָ מּוֵאל ּדָ   , "ׁשְ

י ְיהּוָדה:  ָקָאַמר ַרּבִ ָרָטא ָהֵוי "ְולֹא ְלָך"ִמּדְ    ,ּפְ
ָמֵע  ׁשְ ָלל ּדִ י ֵמִאיר לְ יּה ִמּכְ ָלָלא ָהֵויּדְ ַרּבִ    ,ָאַמר: ּכְ

ָרָטא ָהֵוי.  י ְיהּוָדה: ּפְ   ְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ָרָטא ָהֵוי,  י ֵמִאיר ּפְ ְרַוְייהּו ְלַרּבִ   ּתַ
י ְיהּוָדה: ּבִ    מֹוֵדיָנא ָלְך,  - "ְולֹא ְלָך"ְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ

ֵליגְ  "לֹא ְלָך"ּבְ    ָנא ֲעָלְך. ּפָ
  

מּוֵאל    ?ּוׁשְ
  

אֹוֵדי ֵליּה אֹודּוֵיי, ִלְפלֹוג ֲעֵליּה ִאיְפלּוֵגי    .ַעד ּדְ
  

ְתִניִתין,  ֵייק ִמּמַ י יֹוָחָנן ּדָ   ְוַרּבִ
י ֵמִאיר ָקָאַמר ַרּבִ ָיִדי" :ִמּדְ ֵאין ָלֶכם ּבְ בּוָעה ׁשֶ ָלָלא ָהֵוי,  "ׁשְ   ּכְ

ָלל  ָרָטא ָהוֵ  -"ְולֹא ְלָך" ּדִ ִמּכְ   י; ּפְ
ךְ  ִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ ָלָלא ֲהָוה,  "ְולֹא ְלָך" :ּדְ   ּכְ

ַמע ָלן ַמׁשְ ָיִדי" :ַאּדְ ֵאין ָלֶכם ּבְ בּוָעה ׁשֶ ְמִעיַנן "ׁשְ בּוָעה לֹא ְלָך ְולֹא ְלָך ְולֹא ְלָך" :ַנׁשְ    ,"ׁשְ
ן ּכֵ ל ׁשֶ ָיִדי" :ּכָ ֵאין ָלֶכם ּבְ בּוָעה ׁשֶ    ."ׁשְ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

  רש"י
. כלל אינו חייב אלא אחת

לקמיה מפרש מאי כלל ומאי 
פרט: ולא לך גרסינן בכולהו 

   ולא גרסינן לא לך:
כללו של ר' מאיר זהו פרטו של 

. מאי ששמע ר' רבי יהודה
יהודה שהיה עושה ר' מאיר כלל 
דהיינו ולא לך ולא לך עשאן ר' 
יהודה פרט וממילא שמעינן 

היינו לא  דפרטו של רבי מאיר
לך לא לך דאי לא מאי הוי 
פרטא לרבי מאיר והוא כללו של 
רבי יהודה דאי לא לך לרבי 
יהודה נמי פרטא ולא חשיבא 
כלל אלא שאין לכם מאי שנא 

   ולא לך דנקט:
הכל מודים בולא לך שהוא 

. רבי מאיר לא פליג אדר' פרט
יהודה בולא לך והכי קאמר רבי 
יהודה ולא לך הוא דהוה פרטא 
אבל לא לך כללא דלא אשבועה 
קאי ולקמיה מפרש מהיכא 
דייק ר' יוחנן דתרוייהו לרבי 

   מאיר פרטי הוו:
ושמואל אמר לך אדמודי ליה 

. אודויי ליפלוג עליה איפלוגי
כלומר אי ס''ד דשמעיה ר' 
יהודה לרבי מאיר דמשוי 
לתרוייהו פרטא לא הוה ליה 
למינקט מילתא בולא לך דמודי 

הכי הוה ליה  ליה בגויה אלא
למתני רבי יהודה אומר לא לך 
אינו חייב אלא אחת למינקט 
מילתא דפליג עליה בגוה: סתם 

  מתניתין ר''מ:
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ל ָהאוֹ  אֹוֵמר"ְולֹא ְלָך"ֵמר ּכָ ָיִדי" :, ּכְ ֵאין ָלֶכם ּבְ בּוָעה ׁשֶ ֵמי.  "ׁשְ   ּדָ
  

ַנן    :ּתְ
   !"לֹא ְלָך ְולֹא ְלָך ְולֹא ְלָך"

  
ֵני: "לֹא ְלךָ     ".ּתְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

דֹון ּוְתׂשּוֶמת ָיד ְוָגֵזל ַוֲאֵביָדה" ּקָ ן ִלי ּפִ    !"תֵּ
  

ֵני ֵזל ֲאֵביָדה".  :ּתְ ׂשּוֶמת ָיד ּגָ   "ּתְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
עֹוִרין ְוכּוְסִמין" ין ּוׂשְ ן ִלי ִחטִּ    !"תֵּ

  
ֵני עֹוִרין ּכּוְסִמין" :ּתְ    ."ׂשְ

  
א ּנָ ֵני ְוָאֵזיל? ,ְוַהאי ּתַ יׁש ּתָ ּבֵ ל ָהִכי ׁשַ    !ּכָ

  
א י ,ֶאּלָ    ?ָהא ַמּנִ

י ִהיא,  ַזִית כְּ ּדְ ַרּבִ ָנא "ּכְ ַזִית ּוְכַזִית" ָאַמר: ָלא ׁשְ ָנא "ּכְ ָרָטא ָהֵוי -ַזִית", ְוָלא ׁשְ    .ּפְ
  

ַמע א ׁשְ יֵדיּה  ּתָ    :ִמּדִ
י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ַאַחת ְוַאַחת יב ַעל ּכָ עֹוָרה ְוכּוֶסֶמת" ַחּיָ ה ּוׂשְ   ! "ֲאִפיּלּו "ִחטָּ
  

עֹוָרה ּכּוֶסֶמת".  ה ׂשְ ֵני "ִחּטָ   ּתְ
  

  ? "ֲאִפיּלּו"ַמאי 
  

ֵריּה ָאַמר    : ַרב ִאיָקאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ
ין,  ְכַלל ִחּטִ ה ּבִ   ֲאִפיּלּו ִחּטָ
עֹוִרין,  ְכַלל ׂשְ עֹוָרה ּבִ   ּוׂשְ
ְכַלל ּכּוְסִמין.   ְוכּוֶסֶמת ּבִ

   
  
  

  רש"י
. וי''ו גרסינן תנן ולא לך ולא לך

בכולהו אלמא לר''מ פרטא הוי 
   ותיובתא דשמואל:

. במס' זבחים בפ' ר' היא דאמר
שני לא שנא שוחט את הזבח 

למחר כזית ע''מ לאכול כזית 
בחוץ ל''ש כזית למחר וכזית 
בחוץ פרטא הוי ב' מחשבות הן 
ותפיס את הראשונה והוי פיגול 
ושוב אין מחשבה שניה 
מוציאתו מידי פיגול אליבא דר' 
יהודה דאמר התם זה הכלל כל 
שמחשבת הזמן קדמה למחשבת 
המקום פיגול וחייבין על 
אכילתו כרת ומתניתין דהכא 

   יר:רבי היא ולאו ר' מא
   . מדר' מאיר גופיה:מדידיה

. אם טענו חטה חטה בכלל חטין
הרי הוא כטענו חטין כדכתיב 
(שמות ט) והחטה והכוסמת לא 

  נכו:
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        בבבב- - - - לח, אלח, אלח, אלח, א . 4
ָיְדָך" ׁש ִלי ּבְ ּיֵ ֵזל ַוֲאֵביָדה ׁשֶ דֹון ּוְתׂשּוֶמת ָיד ּגָ ּקָ ן ִלי ּפִ   כו'.  "תֵּ

ין וּ  ן ִלי ִחטִּ עֹוִרין"תֵּ    ."ׂשְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ם  רּוָטה ִמּכּוּלָ    .ִמְצָטֶרֶפת –ּפְ

  
ּה  ִליִגי ּבָ    :ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּפְ
ָרֵטי   ַחד ָאַמר:  יב –ַאּפְ    ,ִמיַחּיַ

ָלֵלי  יב.  -ַאּכְ   ָלא ִמיַחּיַ
ָלֵלי  יב -ְוַחד ָאַמר: ַאּכְ    .ַנִמי ִמיַחּיַ

  
יאְוָהָתֵני  י ִחּיָ    :ַרּבִ

אֹות" ֵרה ַחטָּ אן ֲחֵמׁש ֶעׂשְ    ,"ֲהֵרי ּכָ
ִרים ָהְוָיין -ְוִאם ִאיָתא    !ֶעׂשְ

  
א,  ּנָ   ַהאי ּתַ

ְפָרֵטי  יב -ּדִ    ,ָקא ָחׁשֵ
ְכָלֵלי  יב -ּדִ    .ָלא ָקא ָחׁשֵ

  
ֵני  יאְוָהא ּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ

אֹות" ִרים ַחטָּ אן ֶעׂשְ    !"ֲהֵרי ּכָ
  

דֹון ּוְתׂשּוֶמת ָידַא ַהִהיא,  ּקָ   ְוָגֵזל ַוֲאֵביָדה.  ּפִ
  
  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ
ה ּתֹוְבִעין אֹותֹו,  ָ   ָהיּו ֲחִמׁשּ

ָיְדָך",  :ְוָאְמרּו לוֹ  ׁש ָלנּו ּבְ ּיֵ ׂשּוֶמת ָיד ְוָגֵזל ַוֲאֵביָדה ׁשֶ דֹון ּתְ ּקָ ן ָלנּו ּפִ   "ּתֵ
ָיִדי ּפִ  :ָאַמר ְלֶאָחד ֵמֶהן ֵאין ְלָך ּבְ בּוָעה ׁשֶ ֵזל ַוֲאֵביָדה, "ׁשְ ׂשּוֶמת ָיד ּגָ דֹון ּתְ   ּקָ

   ,ְולֹא ְלךָ 
   ,ְולֹא ְלךָ 
   ,ְולֹא ְלךָ 

  ְולֹא ְלָך",
יב ?ַמהוּ     ?ַאֲחָדא ִמיַחּיַ

ְלָמא   לח,ב    :אֹו ּדִ
יב ל ֲחָדא ַוֲחָדא ִמיַחּיַ    ?ַאּכָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָתֵני  יאּדְ י ִחּיָ    :ַרּבִ
אֹות" ִרים ַחטָּ אן ֶעׂשְ   . "ֲהֵרי ּכָ

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ָפֵריׁש  מּוִעיַנן? -ִאי ּדְ יא ִמְנָיָנא ֲאָתא ְלַאׁשְ י ִחּיָ    !ַרּבִ

ֵריׁש  ָלא ּפָ א ָלאו ּדְ    ,ֶאּלָ
ָרָטא ָהֵוי.  ּה: ּפְ ַמע ִמיּנָ   ּוׁשְ

   
  

  רש"י
. אם אין פרוטה מכולן מצטרפת

לו עליו מכולן אלא שוה פרוטה 
   מצטרפין לחייבו:

. פליגי בה רב אחא ורבינא
   במתני' ובמילתיה דרבי יוחנן:

טי מיחייב אכללי חד אמר אפר
. חייב על כל אחת לא מיחייב

ואחת דקתני מתני' חייב שלש 
קאמר חדא אחטין וחדא 
אשעורין וחדא אכוסמין ארבעה 
לא מחייבין ליה למימר שבועה 
שאין לך בידי חדא שבועה באפי 
נפשה היא שכלל בה אין לך בידי 
כלום וחזר ופרט לא חטין ולא 
כוסמין ולא שעורין אלא פרטא 

ושה דשבועה שאין לך בידי פיר
הוא וכי אמר רבי יוחנן פרוטה 
מכולן מצטרפת לאו אסיפא 
דמתני' דחייב ליה על כל אחת 
ואחת קאי דכיון דכל חדא 
וחדא באנפי נפשה הוא לא 
מצטרפי אלא ארישא אמר 
שבועה שאין לך בידי אינו חייב 
אלא אחת פרוטה מכולן 
מצטרפת לאותה שבועה דהא 

   חדא היא:
. חייב על כל אחת מרוחד א

ואחת דקתני מתני' ד' נינהו 
חדא אכללא ותלת דפרטא ודר' 
יוחנן אסיפא נמי קיימא 
ואשבועתא דכללא ומיחייב 

   מיהא חדא:
. היו חמשה תובעין ט''ו חטאות

אותו דמתני' וכל אחד תבעו 
חטין ושעורין וכוסמין ואמר 
שבועה שאין לך בידי חטין 

לך  ושעורין וכוסמין ולא לך ולא
הרי כאן ט''ו חטאות ואם איתא 

   דארבע חטאות הן כ' הויין:
. אע''ג דכללי לא קחשיב

   דאיתנהו:
. בדוכתי אחריתי והתני ר' חייא

הרי כאן כ' ש''מ ד' שבועות הן 
ובקמייתא לא חשיב דכללא: 
ומשני לעולם תלת נינהו דההיא 
דכללא ליתא וכי קתני עשרים 
אפקדון אתשומת יד אגזל 

איכא ד' פרטי לכל חד ואבידה ד
   וחד דהוה להו עשרים:

. אכל חד וחד אחדא מיחייב
מהנך בתראי דולא לך דקאמר 
לאו אפרטא דפקדון ותשומת יד 
קאי ואין כאן אלא ח' חטאות ד' 
משום ראשון ואחד לכל אחד מן 

  האחרונים:
. ולא לך אפרטא קאי או דלמא

   ויש כאן כ':
. לכל אחד ואחד ולא אי דפריש
ן ותשומת יד גזל לך פקדו

  ואבידה:
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        בבבב- - - - לח, אלח, אלח, אלח, א . 5
י" תִּ יָת ֶאת ּבִ    ","ָאַנְסתָּ ּוִפתִּ

יִתי"אֹוֵמר: "לֹ  ְוהּוא יתִּ י ְולֹא ּפִ יֲעָך ֲאִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן" "ַמ  - א ָאַנְסתִּ ּבִ יב.  -ׁשְ   ַחּיָ
ְמעֹון י ׁשִ   ּפֹוֵטר,  ַרּבִ

י ַעְצמֹו,  ם ְקָנס ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ   ׁשֶ

ם ּבֹ ּלֵ י ַעְצמֹו, ְמׁשַ ם ְקָנס ַעל ּפִ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ י ׁשֶ י ַעְצמוֹ ָאְמרּו לֹו: ַאף ַעל ּפִ ת ּוְפָגם ַעל ּפִ    ."ׁשֶ
  

י ִחיָּ ָאַמר  אַרּבִ ר ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  יא ּבַ   : ַרּבִ
ְמעֹון? ּדְ ַמאי ַטְעָמא  י ׁשִ   ַרּבִ

ר ְקָנס הּוא ּתֹוֵבַע    .הֹוִאיל ְוִעיּקַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ל  ָבר ּדֹוֶמה? ּדְ ָמׁשָ ְמעֹון, ְלָמה ַהּדָ י ׁשִ   ַרּבִ

עֹוִרין ְוכּוְסִמין ׁשֶ  ין ּוׂשְ ן ִלי ִחּטִ ָאַמר ַלֲחֵבירֹו: "ּתֵ ָיְדָך", ְלָאָדם ׁשֶ ׁש ִלי ּבְ   ּיֵ
ין",  ָיִדי ִחּטִ ֵאין ְלָך ּבְ בּוָעה ׁשֶ   ָאַמר לֹו: "ׁשְ

ח  ּכַ ּתְ עֹוִרין ְוכּוְסִמין ִאית ֵליּה ּדְ ְוִאׁשְ ֵלית ֵליּה, ָהא ׂשְ ין הּוא ּדְ    ,טּורָפ ּדְ  –ִחּטִ
ע  ּבַ ּתַ ִכי ִאׁשְ ע. ַא ּדְ ּבַ ּתַ ָטא ִמׁשְ ין, ַאּקּוׁשְ   ִחּטִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
ין  ִחּטִ עֹוִרין ְוכּוְסִמין  -ָהָתם, ּבְ ׂשְ ַפר ֵליּה, ּבִ ַפר ֵליּה  -ָקא ּכָ    .ָלא ָקא ּכָ

ַפר ֵליּה  ,ָהָכא ָקא ּכָ ָתא הּוא ּדְ ּה ִמיּלְ כּוּלָ    !ּבְ
  

יֵּ  עֹוִרין ְוכּוְסִמין ׁשֶ ין ּוׂשְ ן ִלי ִחּטִ א ָלאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו: "ּתֵ ְמָיא ֶאּלָ ָיְדָך", ָהא ָלא ּדָ   ׁש ִלי ּבְ
ָלל",  ָיִדי ּכְ ֵאין ְלָך ּבְ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

עֹוִרין ְוכּוְסִמין ִאית ֵליּה  ֵלית ֵליּה, ָהא ׂשְ ין הּוא ּדְ ח ִחּטִ ּכַ ּתְ יב -ְוִאׁשְ ִמיַחּיַ    .ּדְ
  

י ֲאָתא  א ּכִ י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןֶאּלָ   : ַרּבִ
ְמעֹון  י ׁשִ ת ּוְפָגם ,ֵבַע ְקָנס הּוא ּתוֹ  -ְלִדְבֵרי ַרּבִ    .ְולֹא ּבֹוׁשֶ

ת ּוְפָגם הּוא ּתֹוֵבַע  ַאף -ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים     .ּבֹוׁשֶ
  

ְלִגי ַמאי ָקא ִמיּפַ    ?ּבְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ָלא ִקיץ ִקיץ ְוָתַבע ִמיֵדי ּדְ ֵביק ִאיִניׁש ִמיֵדי ּדְ ְמעֹון ָסַבר: ָלא ׁשָ י ׁשִ    .ַרּבִ

ֵב  ַנן ָסְבִרי: ָלא ׁשָ יּה ָלא ִמיְפַטרְוַרּבָ ִכי מֹוֶדה ּבֵ יּה ִמיְפַטר. ,יק ִמיֵדי ּדְ ִכי מֹוֶדה ּבֵ   ְוָתַבע ִמיֵדי ּדְ
  

הדרן עלך שבועת הפקדוןהדרן עלך שבועת הפקדוןהדרן עלך שבועת הפקדוןהדרן עלך שבועת הפקדון

  רש"י
. עיקר ועיקר קנס הוא תובע

תביעתו על הקנס היא ואע''ג 
דבושת ופגם נמי בכלל כפירה 
נינהו לא מיחייב עלייהו 

   כדמפרש ואזיל:
. הכא בכולה מילתא כפר ליה

דהא לא אנסתי קאמר והבושת 
   ופגם בכלל כפירה:

. קשיא דאביי הוא הא לא דמיא
  דקמסיק למילתיה:


