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בס"ד ,כד אב התש"ע.

מסכת שבועות דף ל ח – דף מד

דף לח ע"א

חייא ,דאמאן דאמר דאינו חייב משום הכללא קשיא לן .והריטב"א כתב,

א( גמ' ,אמר רב יהודה אמר שמואל כללו של ר' מאיר פרטו של ר' יהודה.

דאתרווייהוקשיא,דהאאףלמאןדמחייבאכללי,האכללילאקחשיב.ועיין

ביאר בחידושי הריטב"א דבין ר' מאיר ובין ר' יהודה מודו דוא"ו מוסיף על

מהרש"א דהקשה בשם המהר"י בן לב אמאי לא פירש רש"י כן ,ועיין מה

ענין ראשון ,וכדאמרינן ביבמות )ט ,(.ופליגי אמאי קאי התוספת דוא"ו .דר'

שתירץ.והתוס'הרא"שכתב,דדוחקלמימרדמעיקראאמאןדמחייבאכללא

מאיר סבר דאגברי קאי ,ומשום הכי ולא לך ולא לך הוי כללא ,דהשבועה

פריך,והדראמאןדלאמחייבאכללא.אלאתרווייהואמאןדמחייבאכללי

דקאמר מעיקרא אכולהו קאי .ור' יהודה סבר ,דאשבועה קאי ,ומשום הכי

פריך,דבשלמאלמאןדלאמחייבאכללא,איכאלמימרדדוקאהיכאשאמר

הויפרטא,דהויכאומרשבועהעלכלאחדואחד.

"איןלךבידיחיטיםשעוריןוכוסמין" אמרינןדלאמחייבאכללא,אבלהיכא

ב( רש"י ד"ה כללו ,בסוה"ד ,דאי לא לך לר' יהודה נמי פרטא ולא חשיבא

דאמר "שבועה שאין לך בידי לא חיטים ולא שעורים ולא כוסמין" שפיר

כללא אלא שאין לכם מאי שנא ולא לך דנקט .ועיין תוס' ד"ה כללו.

איכא למימר דשבועה קאי אף אכללא .ובהכי איירא האי ברייתא .אלא

ובחידושי הרמב"ן ,דחה ראיתו ,משום דאיכא למימר דלא נקט אלא מאי

למאןדמחייבאכללא,מאישנאדנקטהתםט"וומאישנאהכאדנקטכ'.

דפליג עליה .וכתב ,דשמא כיון דר' מאיר לא בירר דבריו ,ניחא למימר



דבתרתיפליגי.

דף לח ע"ב

ג( גמ',מדקאמרר'מאירשבועהשאיןלכםבידיכללאהוימכללדולאלך

ח( גמ',אידפרישמנינאאתאלאשמועינן.הקשההמהרש"אבשםהמהר"י

פרטא הוי .הקשה בחידושי הרשב"א ,אמאי הוצרך לדייק מכללא ,ולא

בן לב ,מאי ראיה ,לעולם איירי במפרש ,ואתי לאשמועינן דהרי כאן כ'

מדתניבהדיאדולאלךהויפרטא.ותירץ,דלישנאדולא לךלאדייקשפיר,

חטאות ולא כ"ה חטאות ,דאפרטי מחייב אכללא לא מחייב .ותירץ

דאיכאלמימרדלאלךגרסינן,וכדאמרינןלהלן בסוגיין.ועדיפא טפילדיוקא

המהרש"א ,דליכא למימר דאתי לאשמועינן דאפרטא מחייב ולא אכללא,

מכללא,דדוקאשאיןלכםהויכללא,אבלולאלךולאלךפרטאהוי.

דהא אדרבה איכא למימר לאידך גיסא ,דאיירי בתבעוהו ג' מינים ,ואתי

ד( תוס'ד"ההכאגריס,בתוה"ד,ואסוגיאדשמעתיןקשיאדמוכחוכו'.כתב

לאשמועינןדחייבנמימשוםכללא.אלאעלכרחךדלאובמפרשאיירי,והא

בחידושי הרמב"ן ,דדווקא הכא הוי פרטא משום דאמר שבועה מעיקרא,

גופאאתילאשמועינןדכמאןדפרישדמי.

ואיכאלמימרדוא"ומוסיףאשבועה.אבלגביכזיתכזית,שפיראיכאלמימר

ט( גמ',עיקרקנסהואתובע.ביארבחידושיהריטב"א,דאףדבלשוןתביעתו

דאדרבה,בלאוא"והויטפיפרטא.

"אנסתאתביתי"איכאנמיתביעתבושתופגם,מכלמקוםתביעתוהיאעל

ה( גמ' ,אפילו חטה בכלל חטין .פירש רש"י בד"ה חטה בכלל חטין ,דאם

המפורש בתורה בעונשו של האונס ,דאילו בושת ופגם מדין חובל בחבירו

טענו חטה הרי הוא כטענו חטין .ביאר בחידושי הריטב"א ,דהיינו משום

הואומדרשאאתיא.ועלהמסיקרבין,דאיןבמשמעותתביעתאנסתופיתית

ד"חטה" שם המין הוא כדכתיב "והחטה והכוסמת לא נוכו" ,ולא אתי

אתביתי,אלאתביעתקנס,שהואבאמחמתהאונסוהפיתוי.

לאפוקיחטיןואףעלחטיןתבעו.והוסיף,דאףדקראמפורשהוא,מכלמקום

י( גמ',קנסהואתובעולאבושתופגם.הקשהבחידושיהרמב"ן,מהליבהא

בעינןלאשמועינןדהווינמילשוןבניאדם.

דלאתבעועלהבושתופגם,האכיוןדכפראףעלהבושתופגםישלחייבו,

ו( גמ',שם.עייןבאותהקודמת.והר"ימיגאשביאר,דאםתבעוחטיןשעורין

וכדאמרינן לעיל )לב (.דבשבועת הפקדון חייב אף דלא טעין ליה .ותירץ,

וכוסמין ,והלה נשבע שאין בידו חטה שעורה וכוסמת ,חייב על כל אחת

דכיוןדקנסהואתובע,איכאלמימרדאףכפירתובקנסהיא,דאיהיהתובעו

ואחת ,ולא אמרינן דלאו לפרטא אמר חטה שעורה וכוסמת ,אלא לברר

בושתופגםשמאהיהמודהלו.

שבועתו ,דאם היה נשבע בסתם בלשון "אין לך בידי" ,איכא למימר דחטין

יא( גמ' ,לדברי חכמים אף בושת ופגם הוא תובע .בחידושי הריטב"א גרס

שעוריןוכוסמיןאיןלו,אבלחטהאחתושעורהאחתישלו.קמשמעלן,דאי

"בושת ופגם הוא תובע" ,וכתב ,דלכאורה נראה דדווקא בושת ופגם הוא

משום לברורי לא הוי ליה למימר חטה ,דכשאומר אין לי חיטין אף החטה

תובעולאקנס,והיינודאמרינןדלרבנןלאשביקאינישמידידאימודיביה

כלולה,ועלכרחךדמאידפרטהואמשוםשנשבעעלכלאחתואחת.

לא מיפטר ,ותבע מידי דאי מודי ביה מיפטר .ותמה ,דהא כיוון דאמר לו

ז( גמ',והאתניר'חייאהריכאןעשריםחטאות.פירש רש"יבד"הוהתניר'

אנסתופיתיתאתביתי,וודאידקנסהואתובע,דהאבושתופגםמשוםחובל

א
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בחבירוהואולאומשוםהאונסוהפיתוי.וכתב,דוודאידתרוויהוהואתובע,

חפץ תקנת חכמים היא להטיל אימה על הנשבע ,ומהאי טעמא משביעו

ומאי דאמרינן דלאשביק אינישוכו' ,היינו דאם היה לו לתבוע רק תביעה

בשם או בכינוי .וביאר ,דלהאי טעמא ניחא אמאי בשבועת העדות וביטוי

אחת,עדיףליהטפילמיתבעבושתופגםדאףאימודהביהלאמיפטר.

ופקדוןלאבעינןנקיטתחפץ.ועייןתוס'בד"הלאתפוסי.

יב( גמ' ,לא שביק איניש מידי דקיץ ותבע מידי דלא קיץ .הקשה בחידושי

יט( תוס' ד"ה לאתפושי ,תימה דבשבועת העדות וביטוי ופקדון וכו' .העיר

ריטב"א ,אמאי לא יתבע לתרווייהו .וביאר ,דהתובע סבר שאם יתבענו

המהרש"א ,דמדברי הפוסקים נראה דבשבועת הפקדון באמת בעינן נקוטי

תביעה גדולה ,יקפוץ הלה וישבע לשקר ,ומשום הכי עדיף ליה למיתבע

חפצא .וכתב הרש"ש ,דאין כוונת התוס' לשבועת השומרין שהדיינין

קודםרקעלהקנסדהואדברקצוב,ובתרהכייתבענואףעלהבושתופגם.

משביעיןאותו,אלאלעניןחיובקרבן.

יג( גמ' ,ורבנן סברי לא שביק איניש מידי דכי מודה ביה לא מיפטר .ביאר

כ( בא"ד ,כשהוא מושבע מפי אחרים .כתב הרש"ש ,דאין כוונתם כפשוטו

המהרש"א ,דרבנן סברי נמי להאי סברא ,אבל ודאי מודו אף לסברת ר'

במושבע מפי אחרים ,דהא בשבועת ביטוי אינו חייב במושבע מפי אחרים.

שמעון "דלא שביק מידי דקייץ" ,ומכח הני תרי טעמי איכא למימר דאף

ועוד ,דהא אף בשבועת הדיינים לא איירי במושבע מפי אחרים .אלא

בושתופגםהואתובע.ועייןלעילאותיא.

כוונתם,להיכאדנשבעעלידיתביעתאחרים.
כא( גמ',שבועהמעומדתלמידחכםמיושב.ביארהרא"ש)סימןב(,דשבועה

פרק שבועת הדיינין

הויכגמרדין,ומשוםהכיבעימעומד.אבלתלמידחכםמיושבמשוםדעשה



דכבוד התורה עדיף .ובחידושי הריטב"א כתב ,דמאי דבעינן מעומד למצוה

יד( מתני' ,שבועת הדיינין .פירש רש"י בד"ה שבועת הדיינין ,דאיירינן

בעלמא ,ובדיעבד אם נשבע מיושב ,אינו חוזר ,וגבי תלמיד חכם עשאוהו

בשבועת מודה במקצת .וביאר בחידושי הריטב"א ,דאף דשבועת עד אחד

כדיעבד,ואףלכתחילהיכולמיושב.

נמי שבועת הדיינין הויא ,מכל מקום לא כתיב ביה "ונקרב בעל הבית אל

כב( גמ',תלמידחכםלכתחילהבתפילין.כתבהש"ך)חו"מסימןפזסקמ"א(

האלוהים",ומדרשאבעלמאדכתיב"לאיקוםעדאחדבאיש"נפקאלן.והכי

בשם רב האי גאון ,דתלמיד חכם היינו שמניח תפילין .וסיים ,דלדבריו,

נמי ליכא למימר דאיירינן לענין שבועת השומרין ,שהיא בכלל שבועת

האידנא אין חילוק בין תלמיד חכם לאחר .וכתב התומים )אורים סקמ"ג(,

הפקדון.

דאין כוונת רב האי גאון למי שמניח תפילין בשעת קריאת שמע ,דאטו

טו( מתני',פטורמפנישהואכמשיבאבידה.פירש רש"יבד"השהואכמשיב

ברשיעי עסקינן ,אלא איירי באותו הלובש תפילין כל היום כדרכם בימים

אבידה ,דכיון דהיה יכול להעיז ולא העיז ,הרי הוא כמשיב אבידה דאינו

קדמונים.

נשבע משום תקון העולם .אמנם בחידושי הרשב"א ,דחה דבריו ,משום

כג( גמ' ,שם .בחידושי ריטב"א הביא גירסת הרמ"ה" ,ותלמיד חכם בתחלה

בההיאדגיטין)מח(:דטוענובטענתבריאב'כיסיןמצאתוהואמודהבאחד,

בתפילין" .וביאר ,דדוקא בפעם הראשונה חוששין לכבודו ואין משביעין

דמדינא חייב שבועת מודה במקצת ,איכא למימר דאינו נשבע משום תקון

אותובספרתורה,אבלאםשנה,איןחוששיןלכבודו.ומשביעיםאותובספר

העולם .אבל הכא דאין טוענו בריא ,יש לפוטרו מן הדין משום מיגו ,ולא

תורה .וכן כתב השולחן ערוך )חו"מ סימן פז סט"ו( בשם יש מי שאומר.

בעינןלטעמאדתקוןהעולם.

ובביאורהגר"א)שםסקמ"ט(כתב,דגביתלמידחכםהווידרךאקראיומשום

טז( מתני',איןלךבידיחייב.הקשוהתוס'בגיטין)יד(.ד"הולא,אמאיאינו

הכיאיןצריךלאייםעליו.

נאמן לטעון דטעהשהיה סבורשחייב ובאמתאינו חייב ,במיגו שהיהטוען

כד( רש"י ד"ה בספר תורה ,בתוה"ד ,ובדורותינו בטלו הראשונים וכו' .כתב

פרעתי.ותירצו,דאינונאמןלומרשטעהאפילובמיגו.ועייןבאותהבאה.

הטור)סימןפזסל"ה(,דהיינומכיאתורבנןבתראידאחרהתלמוד.

יז( מתני',למחראמרלותנהולי,נתתיולךפטוראיןלךבידיחייב.הקשה

כה( גמ' ,אף היא בלשונה נאמרה .פירש רש"י בד"ה בלשונה ,דהיינו בכל

בחידושי הגרע"א ,לדעת רב חסדא בבבא בתרא )לג (.דנאמן במיגו אף נגד

לשון שהוא מבין בו .והר"י מיגאש כתב,דהיינו דווקא בלשון הקודש .ועיין

עדים,אמאילאיהיהנאמןלומראיןלךבידיבמיגודנתתיו.וכתב,דמתניתין

לקמן)לט(.אותיד.

איירא בגוונא דמודה בפני בית דין ,דלית ליה מיגו ,דהא יודעים דמשקר.



אמנם לפי זה ,אזדא ראיית התוס' בגיטין )הובאה באות הקודמת( מסוגיין,

דף לט ע"א

דאףעלידימיגואינונאמןלומרדטעה,דדלמאדווקאהודהבפניביתדין

א( גמ' ,שכל העולם כולו נזדעזע וכו' .ביארהפנים יפות )שמות כ ,ז( ,דהא

דדייק טפי אינו נאמן לומר דטעה ,אבל הודה בפני עדים ,שפיר יכול לומר

דהרעיש הקדוש ברוך הוא העולם באותו דיבור טפי משאר דברות ,משום

דטעה .ובמסקנת דבריו האריך להוכיח ,דאף רב חסדא מודה דלא אמרינן

דבאותהדברהתלו כלהמצוות,וכדאיתא בנדרים)ח(.דמושבעיםועומדים

מיגובמקוםעדים.

עליהןמהרסיני,ואילאואזהרתלאתשא,מהתועלתאיכאבהאדמושבע

יח( גמ',אפילותימארבנןדאמריבכינויונפקאמינהצריךלאתפוסיחפצא

ועומדמהרסיני.

בידיה .הקשה הרא"ש )סימן א( ,דאי ילפי רבנן מהאי קרא דבעינן נקיטת

ב( גמ',בשעהשאמרהקדושברוךהואבסינילאתשאוכו'.הקשהבחידושי

חפץ,אמאילאילפימינהדבעינןדווקאשבועהבשם.ותירץ,דכיוןדכתיב

הגרע"א ,הא שבועת הדיינים הוי כשבועה דלא אכלתי ,והניחא לרב דמי

"אלוקי השמים" שמעינן דאף בכינוי סגי .ור' חנינא בר אידי סבר ,דכיון

דאמר לעיל )כא (.דאכלתי ולא אכלתי אזהרתו מ"לא תשא" .אבל לרבין

דכתיב"ה' אלוקיהשמים"בעינןדווקאשםהמיוחדדהיינוה'שהואאלוקי

דאמר דאזהרתו מ"לא תשבעו בשמי לשקר" ,אמאי אמרינן ליה "בשעה

השמים .עוד תירץ ,דהאי קרא אסמכתא בעלמא הווי ,ומאי דבעינן נקיטת

שאמר הקדוש ברוך הוא לא תשא" .ובחידושי הרמב"ן כתב ,דאף דהכא

ב

מסכת שבועות דף לט
כה אב התש"ע
בשבועת שקר איירי ,מכל מקום לענין חומר כולן שוים ,ונקטו לקרא "דלא

יהושע ומשה שמכח סמיכתם דנים הם ,ולאו משום דבעינן לדעתם מדינא

תשא" משוםדמפרשאחומריהבהדיא.והרש"שכתב,דאסיפאדקראסמיך,

דפיווליבושוין,אלאשהואנוסחההשבעהכדישידעחומרהדבר,והואמה

וכדאיתאלעיל)כא",(.לשואלשואשתיפעמים"אםאינועניןלשבועתשוא

שביאר הרמב"ם בפי"א .ולפי מה שכתב הרבינו בחיי )שמות פכ"ה ז( ולא

תנהועניןלשבועתשקר.

תמצאבכלדיניןשבפרשהמתחילתהספרעדכאןשיזכירהשםהמיוחד,כי

ג( גמ' ,וכל עבירות שבתורה נאמר בהן ונקה וכאן נאמר לא ינקה .כתב

אםשםאלהים,והטעםבזהכיהמשפטלאלהיםהוא,אבלבעניןהשבועה

בחידושיהרמב"ן,דכלעבירותשבתורההיינוחייבילאוין,דלאתשאחמיר

הזכירהשםהמיוחד,ואמרשבועתהשם.ישלבארגםלגירסאדידןבאותו

משארחייבילאויןודינוכחייבי כריתותומיתותביתדין,וכדמשמעמיומא

אופן ,דהיינו אומרים לו שהשבועה היא על דעת המקום ,ואינה לבית דין

)פו,(.דאיןתשובהויוםהכיפוריםמכפריןעדדאיכאיסוריןאומיתה.

והואחומרתהדבר[.ועייןבאותהבאה.

ד( גמ' ,וכאן נפרעין ממנו לאלתר שנאמר הוצאתיה נאם ה' וכו' .ביאר

ט( גמ' ,שכן מצינו במשה וכו' .ביאר הבן יהוידע ,דאומרים לו הכי לפייסו,

המהרש"א )חידושי אגדות( ,דדרשינן לה מיתורא ד"הוצאתיה" ,דהא כבר

שלא יתמה על שמשביעין אותו על דעתם דנראה כחושדין בו שישבע על

כתיב"זאתהאלההיוצאת".והבןיהוידעביאר,דמדכתיב"נאםה'"דרשינן

דעתו ,דהרי אף משה השביע הכי לישראל ,ומי עדיף הוא משאר ישראל.

לה ,דהיינו כדכתיב "עד מהרה ירוץ דברו" ,דדברו של הקדוש ברוך עביד

]אמנםלכאורהלפימהשביארנובאותהקודמ,תאדרבאאיןכאןפיוס,אלא

לאלתר.

להיפך ,הראותו חומרת השבועה שכך גם השביע משה רבינו את ישראל

ה( גמ',אלביתהגנבזההגונבדעתהבריותוכו'.ביארהמהרש"א)חידושי

והיאשבועהלהשם[.

אגדות( ,דעל כרחך בנשבע לשקר איירי קרא ,דאי בגנב גרידא ,מאי טעמא

י( גמ' ,אין לי אלא העומדין על הר סיני .כתב התורת חיים ,דהאי שבועה

חמירלעונשובעונשחמורכלכך.

בערבותמואבהיתה,ובאהלחזקאתקבלתהרסיני,דהתםאמרורקנעשה

ו( גמ',אלאעלדעתהמקוםועלדעתביתדין.כתבבהגהותאשר"י)סימןג(,

ונשמע ולא קבלו עליהם בשבועה ,ולהכי דייקה הגמרא "העומדין על הר

דעל דעת בית דין היינו כדי שלא יערים בפרעון ,וכד"קניא דרבא" לקמן

סיני",ולאנקטהבפשיטות"איןליאלאהעומדיןשם".

)עמוד ב( ,ועל דעת המקום כדי שלא תהיה הפרה לשבועתם .והמהרש"א

יא( גמ' ,דורות הבאין וגרים העתידים להתגייר מנין וכו' .איתא במדרש

לעיל)כט.בחידושיאגדות(הקשה,למאידמסקינןהתםדמשההשביעםעל

תנחומא)נצביםסימןח(,דכלהנשמותשלכלהדורותהיובזההמעמד,ומה

דעתוועלדעתהמקום,כיהיכידלאתהויהפרהלשבועתם,דהוויעלדעת

שאמרקרא "ואשראיננופה",היינודהגופיןאינןנמצאים.וכןאיתא בשבת

רבים ,אמאי הכא בעינן להשביעו נמי על דעת המקום ,הא בדעת בית דין

)קמו (.דמזלייהו דגרים היה במעמד הר סיני .ועיין עוד במשפט החרם

שפירהויעלדעתרבים.וביאר,דהיינומשוםקניא דרבא,אףלפיהמסקנא

לרמב"ןדכתב,דישכחבקבלתהרביםלחייבאףאתהדורותהבאין.

דעלדעתביתדיןלאאימעיטקניאדרבא].ולכאורהצריךביאורדמהתועיל

יב( גמ',כגוןמקראמגילה.כתבהרמב"ן)בהשגותלספרהמצוות,שורשא(,

כאן הפרה לשבועתם ,האאינה שבועה לאסור עליהם אלא עלערך החוב

דמבוארבסוגייןדאףעלמקראמגילהנכרתההבריתומושבעיםעליהמהר

)ח.ו.[(.ועייןבאותהבאה.

סיני ,אלא דכל המצוות נאמרו בפרטן ,ומקרא מגילה נאמרה רק בכללה.

ז( ]גמ'שם,רש"יפירשבד"העלדעתנו,דמהשמשביעיןאותו"עלדעתנו",

והשיג על הרמב"ם )שם( שכתב דמקרא מגילה מצווה שעתידה להתחדש

היינומשוםקניאדרבא.ולכאורהחזינןדהואלאגרסד"משביעיןאותועל

היאואינהמסיני.

דעת המקום ועל דעת בית דין" .ואמנם בשולחן ערוך )חו"מ ספ"ז סע"כ(

יג( בא"ד ,ויש לומר וכו' .והתוס' בחגיגה )י (.ד"ה דלמא תירצו ,דיליף לה

כתב ,דמשביעין אותו "על דעתינו ועל דעת בית דין" .וכתב שם הסמ"ע

מהא דמשני קרא בלישניה ,וכתב "קיימו וקיבלו" ,ולא "קיבלו קיבלו" או

)סקס"ב( שכןדעתהרמב"ם )בפי"אמשבועותהי"ח( והטור)סעיףל'(,והעיר

"קיימוקיימו".

מברייתאדידןשגרסה"ועלדעתהמקום".ולכאורהצריךעיוןמההואלשון

יד( תוס' ד"ה אם אמר ,פירש בקונטרס קודם שיצא מבית דין .וכן כתבו

"עלדעתינוועלדעתביתדין"האהביתדיןהםהמשביעין.ועודדהרמב"ם

התוס'בבבאמציעא)לד(:ד"הוחזרואמר.וביארו,דכיוןשקבלעליולשלם

)בפ"במשבועותהט"ז(כתבשהדייניםמשביעיןעלדעתם,כיהיכידלאמצי

אםישבעזהשכנגדו ,הויכמולאחרגמרדין.ובר"ן)יח:מדפיהרי"ף(כתב,

למימרלאכךהיהבלביאלאכך.וביארהרדב"זדאףדאמרינןבגמ'"ודלמא

דכלהמקבלעליודברבביתדין,שובאינויכוללחזורבו.

משום קניא דרבא" ,דרך דחייה אמרי הכי ,אבל קושטא דמילתא תקנו

טו( גמ' ,מאי אף בלשונה נאמרה כדתנן אלו נאמרים בכל לשון .כתב

לנשבע לומר כן ,משום דבעינן פיו ולבו שוין .ולכאורה צריך עיון אי מאי

בחידושי הריטב"א ,דלפירוש רש"י לעיל )לח (:ד"ה בלשונה ,דמשביעין לו

דנשבעעלדעתביתדיןהיינוכדילתקןזאת,מאיטעמאלאהביאהרמב"ם

בכללשוןשמבין.שפירמייתילהממתניתיןדאלונאמריםבכללשון.אבל

אותו לשון ,אלא חזינן ,דבאמת מה שמשביעין אותו על דעתינו סגי להא,

לדברי הר"י מיגאש )עיין לעיל )לח (:אות כה( דנאמרה רק בלשון הקודש,

וכמושכתברש"י,ואםכןמההוסיףבלשוןדעלדעתביתדין[ועייןבאות

צריך לומר דמאי דמייתי מההיא דתנן ,אסיפא דידה סמכינן ,דקתני ואלו

הבאה.

נאמריםבלשוןהקודש.אמנםתמה,דלאהיהלגמ'לקצרולסמוךאסיפאולא

ח( ]שם,עייןבאותהקודמת.ואוליישליישבעלפימהשביארר"אמזרחי

לכתובלהבהדיא.

)במדבר פל"ה כט( שאין בית דין נקראים "אלהים" אלא הסמוכים בלבד,

טז( גמ' ,שאין כולן מוכסין .כתב המהרש"א )חידושי אגדות( ,דלאו דווקא

ואינםנקראיםסמוכיםאלאהסמוכיםמפיהסמוך,עדביתדינושליהושע

דכולן מוכסין ,אלא כדמסקינן דדוקא אותן שהיה בידם למחות ,שמחפין

אושלמשהרבינוע"ה.ולפיזה",עלדעתביתדין",היינואותוביתדיןשל

עליוואיןמוחיןבידו.אמנםבר"ימיגאשמבואר,דביןישבידםלמחותובין

ג

מסכת שבועות דף לט – דף מ
כה אב – כו אב התש"ע

איןבידםלמחותנענשים,משוםדמחפיםעליו.וכלהעולםנענשיםרקאם

הריטב"א כתב ,דדבר חשוב דכלים היינו חשוב למלאכתו ,ולאו בחשיבות

ישבידםלמחות.

ממון עסקינן .ובתוס' הרא"ש כתב ,דכיון שיש בו שוה פרוטה וראוי



למלאכתו,חשובכדברששוהמעה.ובחידושיהרמב"ןהביאמשערישבועות

דף לט ע"ב

לרב האי ,דשתי מחטין אף דאין בהן שוה פרוטה נשבעים עליהם ,והאריך

יז( גמ',מאיאיכאביןרשעיםדמשפחתולרשעיםדעלמאוכו'.ביארהתורת

לתמוהעלדבריו.

חיים ,דהאי צדיקים ורשעים דכתיבי הכא ,לאו ברשעים וצדיקים ממש

כו( גמ',ושמואללאוממילאשמעתמיניה.וברש"יד"הולאוממילאלאגרס

עסקינן .אלא רשעים דמשפחתו היינו שמחפין עליו ,וצדיקים דמשפחתו

"ושמואל" ,וביאר דלרב פרכינן .אמנם בחידושי הריטב"א כתב ,דאשמואל

היינושאיןמחפיןעליו.ורשעיםדעלמאהיינושהיהבידןלמחותולאמיחו,

מקשינן,אמאיבעינןיתוראלמיןהטענה,האכיוןדסביראליהד"אשריאמר

וצדיקיםדעלמאהיינואותןשלאהיהבידןלמחות.

כי הוא זה" קאי אכסף או כלים האמורים לעיל ,ממילא שמעת דההודאה

יח( גמ',מאיאיכאביןצדיקיםדעלמאלצדיקיםדמשפחתו.העירהמהרש"א

ממיןהטענההיא.

)חידושי אגדות( ,דמשמע דיש חילוק בין צדיקים דעלמא לצדיקים

כז( גמ' ,מי סברת שוה קתני דוקא קתני .כתב בחידושי הריטב"א ,דלאו

דמשפחתו,והאמסקינןדצדיקידהכאוהכאפטירי.

למימראדסלקאדעתיןדמתניתיןאיירינןבטענולהדיאשוהכסף,דהאמנלן,

יט( גמ',מלמדשחלהשבועהעלשניהם.פירש רש"יבד"החלהעלשניהן,

הא במתניתין קתני שתי כסף סתמא .אלא סלקא דעתין ,דהתובע כסף

דנענשעלשלאדקדקלמסורבידנאמןוגרםלחילולה'.ובחידושיהריטב"א

מסתמא כוונתו לשוה כסף ,וכל מה שיודה לו הוי ממין הטענה ,ומסקינן,

ביאר ,דעל דרך כלל אמרו דהשבועה חלה על שניהם ,דממה נפשך איכא

דכלהתובעכסףבסתמאכסףדוקאהואתובע.

בהועונששבועה,דאםכדיןהשביעוונשבעלשקר,הנשבענענש,ואםשלא

כח( גמ' ,לימא תהוי תיובתא דרב .הקשה בחידושי הריטב"א ,הא אף

כדין השביעו ,אדרבה המשביע נענש ,וכן משכחת לה דתרווייהו נענשים

לשמואל לא אמרינן דעל כרחך בהכי מתוקמא רישא ,אלא אמרינן ד"הכי

היכאדמהפךעליושבועהויודעשנשבעשלאכדין.ועייןבתוס'לקמן)מז(:

נמימסתברא".וכתב,דשמאלישנאד"תיובתא"לאדק,ובעילמימרדקשיא

ד"החלהעלשניהםדהוכיחוכדברירש"י,מהאדלאמייתילברייתאדלעיל

לרב.

)עמוד א( דובאה אל בית הגנב ,דהיינו משום דהתם איירי בתובעו שלא

כט( גמ' ,וליטרא זהב שאני .פירש רש"י בד"ה ליטרא שאני ,דכיון דטענו

כדין,אבלהכאמייריאפילובתבעובאמת.

דאיןאדםׁשםזהבבליטרא,ומשום
ָ
משקלודאידוקאקתני.והרשב"אביאר,

כ( גמ'משוםקניאדרבא.עייןמהשהבאנו לעיל)אותז(דברי הרמב"םואיך

הכי התם אמרינן דוקא קתני .והרא"ש )סימן ד( כתב ,דדוקא תבעו בדבר

ביארםהרדב"ז.

היוצא בהוצאה יש לומר דשוה הוא תובע ,אבל ליטרא זהב ,והוא הדין

כא( גמ',ושמואלאמרטענהעצמהשתיכסףוכו'.הקשהבחידושיהגרע"א,

מטבעשלמלכיםהראשונים,דוקאהואתובע.

דאי בעינן טענה של שתי כסף ,בכל מודה במקצת יפטר משום מיגו דהיה



יכול לומר הילך על פרוטה וחשיב כאילו מעולם לא תבעו על זו הפרוטה,

דף מ ע"א

דבשלמא לומר הילך על הכל אינו נאמן ,דהוי ככופר הכל ,אבל אמאי לא

א( גמ' ,בשטענו בדינר מטבעות .וברש"י ד"ה דינר מטבעות גרס ,בשטענו

יהיהנאמןלומרהילךרקעלמקצתההודאה,דאכתיהויכמודהבמקצת.

דינר מטבעות .וביאר ,דאיירי בתבעו מטבע הטבועה בצורה .ועיין מה

כב( גמ',אפילולאכפראלאבפרוטהולאהודהאלאבפרוטה.הקשההשער

שהקשו תוס' ד"ה בטוענו לפירושו .ובחידושי הריטב"א הוסיף להקשות,

משפט )סימן פח סק"ב( בשם אביו ,אי בכפירת פרוטה דהשבועה היא על

מדוע יחשבו שתי מטבעות החלוקות בשם ובצורה כמין אחד ,להיות

הפרוטה מחייב ,כל שכן היכא דההודאה בפרוטה דהשבועה היא על שתי

ההודאהממיןהטענה.

כסף פחות פרוטה ,דמחייב .וכתב ,דאתי לאשמועינן דגם בגוונא דהודה

ב( גמ' ,שם .הקשה בחידושי הגרע"א ,אי היכא דטענו מטבע והשיב לו

בפרוטה וכפר בפרוטה ועל השאר אמר איני יודע ,דסבירא ליה לשמואל

במטבעהויממיןהטענה,איךסברההגמ'דדעתרבדשוההואתובע,נימא

דפטור,כיוןדמעיקראתבעושתיכסף,שפיראיכאביהשבועתהדיינים.

דבטוענושתיכסףוהודהלובפרוטהשפירהוי ממיןהטענהמשוםדמטבע

כג( גמ' ,ואילו כפירה בפרוטה לא קתני .כתב בחידושי הריטב"א ,דשמואל

הואתובע,ולשמואלצריךלהידחקדרישאמייריבאינןטבועין,אבלבסתמא

יאמרלך,דתנאחדאמינייהונקט,והואהדיןלכפירהדהיאבפרוטה,אלא

שפירישלומרדבטבועיןאיירי.

משום דההודאה גורמת השבועה ,נקט גבי הודאה פרוטה .וכן במתניתין

ג( גמ',שם.עייןבתוס'סוד"הבטענומהשביארו.ובחידושיהרשב"אפירש

דחמש פרוטות סבר שמואל דבחדא נקט להו ,משום דכפירה והודאה חדא

בשם ר"ח ,דאיירי בטוענו דמסר לו דינר זהב שיתן לו בחילופיו מטבעות,

מילתאהיאדדיקאעלידיתרוויהומתחייבשבועה.

והואאומר דדינרשלכסףמסרלו,וישלךבובידיטריסיתפונדיוןופרוטה.

כד( גמ' ,ומה כסף דבר חשוב .ביאר בחידושי הרמב"ן ,שכל מטבע כסף

ואתילאשמועינןדאףפרוטהבכללמטבעותדקאמרליה.והוסיףבשםהר"י

חשוב הוא ,מפני שיוצא .והר"י מיגאש כתב ,דכסף הוי דבר חשוב ,משום

מיגאש ,דאף דפרוטה מתוך קטנותה אין טובעין אותה ,מכל מקום כיון

דשתיכסףנינהו.

שיוצאתכעיןמטבע,שפירהויבכללמטבע.

כה( גמ',אףכלדברחשוב.כתברש"יבד"המהכסף,דלאגרסינן"אףכלים

ד( גמ',שם.עייןברש"יד"הורבמהשפירש.ובחידושיהרמב"ןביאר,דאתי

דברחשוב"דהאבכליםאפילובכפירתמחטיןחייב.ועייןבתוס'סוד"המה

למימר דלא תקשי אמתניתין דרישא מיפרשא דשוה קאמר ,וליטרא זהב

כלים דביארו ,דאף כלים בעינן דבר חשוב דבעינן שוין פרוטה .ובחידושי

בדוקא קאמר ,והדר תני דינר זהב דשוה ,משום דכל דין מטבע אחד הוא,

ד

מסכת שבועות דף מ
כו אב התש"ע
והיינו דכל היכא דתבעו מטבע שוה קאמר ,וכל היכא דלא תבעו מטבע

מלוה"דייקהר"ראפרים,דאיןלחייבושבועתעדאחדאלאבגוונאדהמלוה

דוקא קאמר .והעיר בחידושי הריטב"א ,דמאי דקאמר תנא "שהכל מין

תובעו בברי ,דהא בעינן "טענת מלוה" .וכן כתב הר"י מיגאש )לקמן מח.(:

מטבע" ,אתי לבאר אמאי בדינר זהב קתני חייב ,ולא ליתן טעם לכולה

ואףדשנינוד"כלמקוםששנייםמחייביםאותוממוןאחדמחייבושבועה",

מתניתין .ומשום הכי ביאר ,דאף דסבר רב דשוה קאמר ,מכל מקום איכא

ושניים מחייבין אף בטענת שמא ,מכל מקום אין למידין מן הכללות.

למימרדכיוןדאינומודהלובעיקרדבריודתובעודחייבלוהשוהדינרזהב

והרשב"א פליג ,וכתב ,דשפיר שייך לישנא ד"טענת מלוה" אף על תביעת

שנתןלו,אלאאומרדרקשוהדינרכסףישלובידו,לאחשיבהודאהממין

שמא ,ובלא ראיה ליכא למימר דאין למידין מן הכללות .וכן הסיק הרי"ף

הטענה ,ולהכי קאמרה מתניתין דהכל מין מטבע הוא ,ושפיר חשיב ממין

)כח.מדפיהרי"ף(.

הטענה.וסיים,דהואהדיןהיכאדתבעומנהשלהלואה,והודהלוחמשים

יא( גמ',איכאדאמרימישתאהוישתיליה.פירש רש"יבד"האיכאדאמרי,

של פקדון ,אף דמודה לו בסיבת חיוב אחרת ,מכל מקום אין הגורם מעלה

דריש לקיש היה שותה מים בבית המדרש .וביאר בשו"ת הרשב"ש )סימן

ומוריד ,וחשיב הכל ממין הטענה .וכן כתב הרמב"ם )פי"ג מטוען הי"ד(.

רעד(,דאףשהיהיכול לילךלביתואולשתותבחוץ,מכלמקוםהיהשותה

אמנם הראב"ד )שם( השיג על דבריו ,דשתי טענות הם וכהאי גוונא לא

בביתהמדרשמשוםבטולביתהמדרש,שמאיאמרר'יוחנןדברהלכהולא

חשיבהודאהממיןהטענה.

ישמענה.

ה( גמ',שם.העירהמהרש"א ,דהואהדיןדהןןימצי למימרנמילרבדסיפא

יב( תוס' ד"ה והודה לו ,בסוף פרק המניח מסיק רבה בר נתן דאף מדמי

אייריבמטבעותורישאבשוה ,ואינהאוקימתא דחוקה דהאר'אלעזר דמוקי

שעורין פטור .ובטעמא דמילתא פירש רש"י בבבא קמא )לה (:ד"ה פטור,

סיפא במטבעות קאמר הכי ,דרישא אי כרב וכו' ,אלא דניחא ליה למימר

דהאאמרליהתובעלאושעוריןיהבילך,ואחוליאחילגביה.והרא"ש)שם

דהאי תדע מסיפא דקאמר תלמודא קאי לרב ,דסיפא איירי בשוה ולא

פ"גסימןטו(תמה,דהאמילתאדשכיחאהואשישלאדםכמהתביעותעל

במטבעות.

חבירוואינותובעםבפעםאחת.ומשוםהכיביאר,דאיירידווקאבגוונאדאף

ו( תוס' ד"ה בטוענו ,בתוה"ד ,וזה דוחק לומר דאין שוה פרוטה באותו

את השעורין הלווה לו יחד עם הלוואת החיטין ,ומשום הכי איכא למימר

החסרון.העירהקצותהחושן)סימןפחסק"א(,דמשמעמדבריהם,דבפחות

דמדלא תבעו את השעורין ,הודה לו דשעורין אינו חייב לו .ובשם הרמ"ה

משוה פרוטה פשיטא להו דשפיר חשיב טענת שתי כסף .ותמה ,דהא כל

כתב ,דכיון דלא תבעו את השעורין ,יכול לומר דמה שהודה לו בשעורין

מידותחכמיםבדקדוקהם,וכשאמרושתיכסף,אפילוחסרמשהולאושתי

משטההיהבו.

כסף הוא .וכן העיר הרש"ש] .ולכאורה יש לדחות ,דהכא לאו בשיעורא

יג( בסוה"ד,אינמיאףעלגבדמיפטרמדמישעוריןוכו'.בתוס'הרא"שכתב,

גרידא תליא ,אלא דקבעו חכמים להאישיעורא דהוא גדר חשיבות ,ושפיר

דכיוןדהודהבמקצתשפירישלחייבו,והאדפטורהיינומשוםדכיוןדתבעו

איכאלמימרדחסרפרוטהאכתיבחשיבותועומד[.

חיטין ולא תבעו שעורין ,מחל לו על השעורין] ,ועיין באות הקודמת[.

ז( גמ' ,דינר זהוב לי בידך וכו' חייב .והתוס' בד"ה בטוענו כתבו ,דברוב

ובשו"תביתהלוי)ח"גסימןמא(ביאר,דאףדאינוחייבמשוםהודאתו,מכל

הספריםגרסינןדאםהודהלובדינרכסף"פטור".ורש"ידגרס"חייב",היינו

מקוםהעזהאיכאהכא,דסוףסוףאינוכופרהכל.

לשיטתודבטוענודינרמטבעותמטבעהואתובע ,והכלחשיבממיןהטענה.

יד( גמ' ,והאי דקמפליגי להודיעך כוחו דרבן גמליאל .הקשה בשו"ת פרי

ובביאור גירסת הספרים דפטור ,כתב הר"ן )יח :מדפי הרי"ף( ,דכיון דתבע

יצחק)ח"בסימןסו(בשםהגרי"ס,האלפימהשכתבוהתוס'בד"הוהודה,

זהב זהוב ,דווקא הוא תובע ,ואם הודה לו בשל כסף לא הוי הודאה ממין

דלרבנןפטוראףמדמישעורין,נימאדנקטילהאיגוונאדטענוחיטיןוהודה

הטענה ופטור ,ומשמע דדוקא משום דקאמר "זהב זהוב" הוי דווקא ,אבל

לובשעורין,אליבאדרבנןלאשמועינןדפטורלגמרי.

בלאוהכיסתמאשוהמשמע,וקשיאלשמואל.

טו( תוס' ד"ה להודיעך ,דכוחו עדיף דמילתא דרבנן הוי כח דפטור .ביאר

ח( גמ',אמררבאשיהכיקאמר.הקשההרמב"ן,אמאילאאמרינןלימארב

בחידושי הגרע"א ,דמספק אין לחייב את המוחזק שבועה ,ומשום הכי

אשי מדהא מתרץ כשמואל ,אידך נמי כשמואל מתרץ ,וכדאמרינן אר'

המחייב שבועה כוחו עדיף .והריטב"א כתב  ,דמאי דפטרו רבנן לא חשיב

אלעזר .ותירץ ,דרב אלעזר מדנפשיה פירש כן ,אבל רב אשי לפרש מילתא

"כחפטור",דהאפטרומשוםדבעוהודאהממיןכלהטענה.

דשמואל אתא .ובחידושי הרשב"א כתב ,דאם איתא דר' אלעזר מדנפשיה



אמר ,הוי לגמ' למימר" ,הא אמר ר' אלעזר בטוענו דינר מטבעות" .ומשום

דף מ ע"ב

הכי ביאר ,דבתר דהקשו אדר' אלעזר ותירצו דלאו ראיה היא ,הוא הדין

טז( תוס' ד"ה הודה ,איצטריך דלא תימא וכו' .הקשה התורת חיים ,הא

דאיכאלמימראדרבאשי.

איצטריך לאשמעינן דזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות להשבע עליהן,

ט( גמ',תנירביחייאלסיועיהלרב.כתבבחידושיהרמב"ן)לעיללט,(:דכיון

וכדמסיקדהכאעיקר.

דקיימאלןכרב,שמעינןנמידהתובעלחברושתיכסף,שוההואתובע ,ואף

יז( גמ' ,אלא תלמוד ערוך הוא בפיו של ר' יוחנן .כתב הריטב"א ,דאף

אםהודהלובחיטיםושעורים,חשיבהודאהממיןהטענה.אמנםכתב,דהני

מעיקראשאמרלוהאמנירבןגמליאלהיא,לאוממשרבןגמליאלקאמר,

מיליבהלואה,אבלבפקדוןודאידדוקאהואתובעולאשוה.אמנםבחידושי

אלאאדמוןדאזילקצתבשיטתרבןגמליאל.עודכתב,דמשוםדאמרהתם

הרשב"אכתב,דבהאקיימאלןכשמואלמדהלכתאכוותיהדשמואל בדיני,

רבן גמליאל "רואה אני את דברי אדמון" קאמר הא מני רבן גמליאל,

דהאהניתריפלוגתותלאמתליתלואההדי.

והמקשןסברדכרבןגמליאלדטענובחיטיןוהודהלובשעוריןקאמר.

י( גמ',אבלטענתמלוהוהעדאתעדאחד.כתבהרשב"א,דמלישנאד"טענת

יח( גמ' ,טענו חטין וקדם והודה לו בשעורין וכו' .ביאר הרא"ש )סימן ז(,

ה

מסכת שבועות דף מ – דף מא
כו אב – כז אב התש"ע
דאיירי בגוונא דמיד אמר התובע שאף שעורים היה בדעתו לתובעו ,ואם

דמפכינן אף בשבועת המשנה .אמנם הרמב"ם )פ"א מטוען ה"ו( כתב ,דלא

מרגיש הדיין שהנתבע מיהר להשיבו קודם שיגמור טענתו ,חשבינן ליה

מפכינןבהו.וכןכתבהרי"ף)כתובות מח.מדפיהרי"ף(,וביאר ,דדוקאהיכא

כאילותבעאתכלתביעתו,ושפירהוימודהבמקצתהטענה.אבלאםלפי

דהשבועה מוטלת על הנתבע ,יכול לומר לו דאינו חייב לו מידי ואם רצונו

תומו השיבו ,לא חשיב מודה במקצת הטענה ,דהא אכתי לא תבעו ,ופטור

ליטולשישבעויטול,אבלהיכאדהשבועהמוטלתעלהתובע,יכולהנתבע

משבועה.

לומר דלא ניחא ליה בתקנתא דהיפוך ,ואם רוצה התובע ליטול שישבע

יט( גמ' ,אם במתכוון פטור .בטור )חו"מ סימן פח סי"ז( כתב ,דפטור אף מן

ויטול .וכן כתב נמי בחידושי הרמב"ן ,וביאר ,דאם היכא דהשבועה על

התשלומין .והקשה הב"ח ,דכיון דחזר ואמר שבדעתו היה לתבוע אף

הנתבע יכול לומר לתובע השבע וטול ,כל שכן היכא דמעיקר התקנה

השעורין,מהיכיתיתישיפטרמןהשעורין,האמעולםלאהודהדאינוחייב

השבועה על התובע .ובדעת רש"י כתב ,דמאי דמפכינן בדרבנן ,קולא היא

לושעורין.ועייןבש"ך)ס"קכח(שהאריך.

בשבועהדלאאמרינןביהאוהשבעאותשלםכדאמרינןבדאורייתא,ומשום

כ( גמ' ,טענו שתי מחטין והודה לו באחת מהן חייב .כתב הרמב"ם )פ"ג

הכיאףבשבועותהנוטליןאיכאלמימרדלאהחמירועליודאםאינונשבע

מטועןה"ה(,דאפילוטענועשרמחטיןבפרוטהוהודהלובאחתמהן ,חייב.

יפסידאתדינו,אלאיכוללומרלתובעהישבעוהיפטר.

והקשההקצותהחושן)סימןפחסק"ד(,דאםהואבעין,האהויהילךדהא

ד( גמ' ,ולמר בר רב אשי דאמר בדאורייתא נמי מפכינן .כתבו התוס' ד"ה

כלהיכאדאיתאברשותיהדמאריהאיתיה.ואםאינובעין,כיוןדאינוצריך

ולמר,דמרבררבאשיסברדישזכותלנתבעלחייבאתהתובעשבועהדלא

להחזיר אלא דמים ,ואינו שוה פרוטה ,אין נזקקין לו .ותירץ ,דכי היכי

פרעתיך.ובראב"ן)בבאמציעאד"התנןמישחשוד,ובשבועותד"הושבועה

דאמרינן בבבא קמא )קה (.גבי גוזל ג'אגודות בג' פרוטות והוזלוועמדו על

דאורייתא( ביאר ,דמר בר רב אשי סבר ,דמאי דאמרה תורה דמי שעליו

שתים ,דאזלינן בתר מעיקרא .והוא הדין היכא דגזל אגודה אחת והוזלה

נשבע ,אינו להחמיר עליו ,אלא דכיון שהממון בחזקתו הקילה עליו תורה

לפחותמשוהפרוטה,וכדכתבוהתוס')שם(ד"האמר.במוכן ישלומרגבי

דנשבע ונפטר ,אבל אם רצה להחמיר עליו ולשלם על פי שבועת התובע,

גזלכליואינובעין,דצריךלשלםאפילואינושוה פרוטה.והנתיבותהמשפט

תבאעליוברכה.

)שםסק"ב(כתב,דאיכאלמימרדעומדיןבעיןאלאדשלחבהידדחשיבגזלן

ה( תוס' ד"ה מאי איכא ,בתוה"ד ,ואין נראה דההיא נפקותא לא אמרינן

עליה,וגביגזלןלאאמרינןד"כלהיכאדאיתאברשותיהדמאריהאיתא".

הכא.והר"ימיגאש]וכןשארהראשונים[כתבו,דאינהראיה ,משוםדהכא

כא( גמ',ומשביעיןאותושבועתהיסת.פירשרש"יבד"ההיסת,דהואמלשון

לאו אטכסיסיה דשבועה מבעיא לן ,דפשיטא שחלוקין הן ,אלא אדינא

שומאששמועליוחכמיםשבועה.ורש"יבבבאמציעא)ה(.ד"ההיסתכתב,

מבעיאלן,מאיאיכאביןשבועהדאורייתאלשבועהדרבנןלעניןדינא.

דהואמלשוןהסתה,שתיקנושבועהלהסיתולהודות.והריטב"אכתב,דהוא

ו( בא"ד ,שם .והרא"ש )סימן ט( כתב בשם הגאונים ,דבשבועה דאורייתא

לשון "המלכה" כדכתיב "כי יסיתך אחיך" )דברים יג ,ז( ומתרגמינן "ארי

בעינן אנקוטי חפצא ,ובשבועת היסת לא ,ובשבועת המשנה דנשבעין

ימלכינך",והיינושלאיהיהקופץוכופרבלאשוםהתבוננות.

ונוטלין,נמיבעיאנקוטיחפצא,דמשוםדנוטליןבשבועתןהחמירועליהם.

כב( גמ' ,תדע דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא הכופר במלוה וכו'.

ז( תוס'ד"הולמרבררבאשי,בתוה"ד,ואםיכולאיןראיהלרבהאימשם.

הקשה הריטב"א ,מאי ראיה ,הא אף בדורות דקודם רב חסדא לא פסלוהו

ביארהמהרש"א,דדוקאבשטרדאםהתובעאינורוצהלהשבעיכוללהחזיר

לעדות ,והיינו משום דלענין לפוסלו לעדות ,כל דשייך לתלות בהשמטה

את השבועה לנתבע ,יכול הנתבע לחייב את התובע שבועה .אבל היכא

תלינןולאפסלינןליה,אבלמהיכיתיתילחייבושבועהמהאיחששא.ותירץ

דהנתבעחייבשבועהמןהדיןואםיחייבאתהתובעשבועהאיןהתובעיכול

מדוחק ,דלאו לראיה גמורה מיתינן לה ,אלא לעשות סמך לתקנתם ,דכבר

לחזירהלנתבע,איןבכחהנתבעלחייבאתהתובעשבועה.והגרע"א)בגליון

חזינןדאףמדאורייתאתלינןבהשמטה.

הש"ס,ובחידושיםהאריךיותר(ביאר,דאי מדאורייתאמפכינןשבועהוכמר



בררבאשי,איןהתובעיכוללחזורולהפךהשבועהעלהנתבע,דהאמדינא

דף מא ע"א

נתחייב בשבועה ,ואי נימא דבאישתבע לי דלא פרעתיך יכול התובע להפך

א( גמ',מאיאיכאביןשבועהדאורייתא לשבועהדרבנן.ביארהתורתחיים,

השבועהעלהנתבע,עלכרחךהיינומשוםדשבועתהשבעלידלאפרעתיך

דאף ד"כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון" ,מכל מקום מדאמר רב נחמן

הוירקדרבנןוככלשבועתהנוטלין,וליכאראיהלדינושלמרבררבאשי.

דמשביעין אותו "שבועת היסת" ולא אמר דמשביעין אותו סתם ,משמע

ח( תוס'ד"הולר'יוסי,קצתתימהוכו'.כתבבחידושיהחתםסופר,דלדברי

דחלוקה שבועתו משבועה דאורייתא ,ולהכי בעי מאי איכא בין שבועה

רש"י בד"ה שבועה דאורייתא ,דשבועה דרבנן דסוגיין היינו שבועת היסת,

דאורייתאלשבועהדרבנן.

שפיר איכא למימר דלא הוי אלא כגזל מדבריהם ,ודוקא לר' יוסי נחתינן

ב( גמ' ,שם .פירש רש"י בד"ה שבועה דאורייתא ,דשבועה דרבנן דאמרינן

לנכסיה.

הכא היינו הא דרב נחמן .וכן כתב הר"י מיגאש ,והוסיף ,דבתר דאמר רב

ט( גמ' ,בדרבנן תקנתא הוא ותקנתא לתקנתא לא עבדינן .מבואר מסוגיין,

נחמן דמשביעין אותו שבועת היסת אמרינן "מאי איכא בין שבועה

דהא דבחשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל ,היינו משום תקנתא ,אבל

דאורייתא לשבועה דרבנן" .והיינו משום דבתרוויהו נשבע ואינו משלם.

בלאו תקנתא יפסיד התובע .ועיין בתוס' בבבא מציעא )ה (.ד"ה שכנגדו

ובחידושי הרמב"ן הוסיף ,דגבי שבועת הנוטלין פשיטא מאי איכא בין

דכתבו ,דבחשוד לא אמרינן "מתוך שאינו יכול להשבע משלם" ,דאי לאו

דאורייתאלדרבנן,דהאלאאשכחןשבועהמדאורייתאדנשבעונוטל.

הכילאשבקתליהחיי,דכוליעלמאישביעוהוויטלוכלאשרלו.עודביארו,

ג( גמ' ,בדרבנן מפכינן .מדברי רש"י בכתובות )פז (:ד"ה שבועה מבואר,

דדוקא היכא דאינו רוצה להשבע אמרינן או תשבע או תשלם ,אבל הכא

ו

מסכת שבועות דף מא
כז אב התש"ע
דברצוןהיהנשבע,לאאמרינן.

במקוםעדים.

י( גמ',ואםאמרלשתבעליאמרינןליהאשתבעליה.כתבהטור)סימןפב

טז( גמ' ,ואם אמר לו אל תפרעני אלא בעדים צריך לפורעו בעדים .כתב

ס"ג( ,דאם תפס המלוה בלא שבועה ,לא מפקינן מיניה ,דהא השטר עומד

בחידושיהרמב"ן,דהיינודווקאהיכאדהלוהקיבלעליו,אבלאםאמרדאינו

בחזקתואףשלאנשבעעליו.ועייןלקמןאותיב.

רוצהלפורעובעדיםכדישלאיצטרךלהביאעמוהעדים,הדיןעמו.והביא,

יא( גמ' ,ואי צורבא מרבנן לא משבעינן ליה וכו' .כתב הרא"ש )סימן י(,

שכן נראה מדברי הרשב"ם )בבבא בתרא מ .ד"ה הודאה( .אמנם הריטב"א

דמכלמקוםאםאיהומדנפשיה רוצהלהישבעכדילגבותאתשלו,שומעין

לעיל )מ (:כתב בשם הר"י מיגאש ,דעבד לוה לאיש מלוה ,ויכול המלוה

לו.וכןפסקהשולחןערוך)סימןפבס"ו(,וכתבבביאורהגר"א)שםסק"כ(,

לכופולפורעובפניעדים.

דהיינומשוםדלאגרע.

יז( גמ',כיאמריתהקמיהדשמואלאמרוכו'.כתבהריטב"א,דלהאילישנא,

יב( גמ' ,אלא לא מזדקקינן ליה לדיניה .כתב הרא"ש )סימן י( ,דאם תפס

כיון שהתנה להדיא שלא יפרענו אלא בעדים ,כל שפרע בינו לבין עצמו,

משלהלוהשבקינןליהבידיהבלאשבועה.וכןכתבהר"ן)כ:מדפיהרי"ף(

ואפילובפניעדאחד,לאמהני].אמנםבתוס'ד"התיובתאדשמואלמבואר,

בשםישמישאומר.והקשה,האאףבאינישדעלמאמימפקינןמיניה,דהאי

דשפיר איכא למימר דמהני פרעון בינו לבין עצמו[ .והוסיף ,דנחלקו

שבועה אינה אלא מדרבנן ,ובדרבנן לא נחתינן לנכסיה .ותירץ ,דאף דלא

המפרשים בגוונא דאמר פרעתי בפני עדים ואיני זוכר מי הם ,או דאמר

מפקינןמיניה,מכלמקוםמשמתינןליהעדעידןנגדיה.אינמי,דוקאבנתבע

דמתו .דיש אומרים דכיון דהתנה שיפרענו בהדיא ,בעינן דווקא בפני עדים

שהוא תופס ברשות בדרבנן לא מפקינן מיניה ,אבל תובע שתפס שלא

שאפשר לברר על פיהם ,וגם היכא דאזלו למדינת הים ,שפיר אפשר לברר

ברשות ,אפילו בדרבנן מפקינין מיניה .ועיין לעיל אות י דהטור )סימן פב(

לאחר זמן .ויש אומרים ,דכיון דקיים את תנאו דפרע בפני עדים ,סגי ,ויד

סתם דאף בשאר אינשי לא מפקינן .והבית יוסף )שם( האריך לתמוה על
ָ

התובעעלהתחתונה.

דבריו .והסמ"ע )סימן פב סקכ"ב( ביאר ,דהטור סבר דאין לחלק בין צורבא

יח( גמ',פריךרבאחאממאידבשעתהלואהקאיוכו'.כתבהרשב"א,דהאי

מרבנןלשאראינשי,אלאדגבישאראינשי,איפיקחהואיכוללומרלמלוה

שעת הלואה דקאמר רב אחא ,לאו דווקא שעת הלואה ,אלא כל שמודה

שישבע ויטול או שישיב לו השטר ,וגבי צורבא מרבנן אפילו להא לא

הלווה דחייב לו ואמר לו אל תפרעני אלא בעדים ,קרי לה שעת הלואה.

מזדקקינן.

ושעתתביעהדקאמר,היינו,בזמןשמשיבלתביעתודכברפרעו.

יג( גמ',המלוהאתחבירובעדיםצריךלפורעובעדים.ביארהריטב"א,דלא

יט( גמ' ,ואם אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים נאמן.

סגי שיאמר לו דפרע בפני פלוני ופלוני ,אלא דצריך לברר דבריו בעדים,

הקשההרא"ש)סימןיג(,אמאילאיהיהנאמןלומרדפרעבינולבינובמיגו

והיינו משום דגילה דעתו דלא מהימן עליה ,והוי כאומר לו להדיא שלא

שהיהטועןפרעתיךבפניפלוניופלוניוהלכולמדינתהים.ותירץ,דאינומיגו

יהיהנאמןבלאעדים.והר"ן)כ:מדפיהרי"ף(ביאר,דכיוןדהלוהרואהשאין

טוב,משוםדעדיףליהטפילטעוןשפרעבינולבינומלומרדפרעבפניפלוני

המלוה מאמינו ומלווהו דוקא בעדים ,אף איהו לא סמיך דעתיה וחושש

ופלוניוהלכולמדינתהים,דבכהאיגוונאיאמרוהעולםדהרוצהלשקרירחק

שמא יתבענו המלווה פעם נוספת ,ואינו פורע אלא בעדים ,וכי טען שפרע

עידיו.

בלאעדיםשקורימשקר.

כ( גמ' ,שם .הקשה הריטב"א ,הא האי מילתא קאמר שמואל בריש סוגיין,

יד( גמ' ,כי אמרתיה קמיה דשמואל אמר לי וכו' .כתב הריטב"א ,דטעמיה

ופרכינןליהממתניתין,ואסקינןדאףליכאלמימרדתנאיהיא,והיאךמסיק

דשמואלמשוםדסברד"המלוהאתחבירובעדיםאיןצריךלפורעובעדים",

רבפפאמשמיהדרבאדהכיהלכתא.וביאר,דמאידפרכינןאשמואל ,היינו

ואם יאמר פרעתי ביני לבינך נמי מהני ובשבועת היסת .והר"ן )כ :מדפי

משוםדסבר דאףנאמןלומרדאינוזוכרבפנימיפרעו,דליכאלברורי.אבל

הרי"ף(כתב,דכיוןדיכוללטעוןדפרעבפניפלוניופלוניוהלכולמדינתהים,

רבא אמר דווקא בגוונא דאמר דפרע בפני פלוני ופלוני דאיכא לברורי,

ואיטעיןהכי לאריעטענתיה,שפירנאמןבמיגולומרדפרעבינולבינו.ואף

ומשוםהכינאמן.

הרשב"אכתב ,דכיוןדלאהתנהעמולהדיאשלאיפרענואלאבעדים ,ויכול

כא( גמ' ,שם .הרי"ף )כא .מדפי הרי"ף( גרס ,דאם אמר פרעתיך בפני פלוני

לומר דפרע בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים  נאמן במיגו שפרע בינו

ופלוניוהלכולמדינתהיםאינונאמן .וכתבהר"ן)שם(,דלהאיגירסא,מאי

לבינו.ועייןתוס'לקמן)עמודב'(ד"התיובתא.

דאמררבאסידצריךלפורעובעדים,היינולבררדבריודפרעעלידיעדים,



ולא מהני מאי דאיכא עדים במדינת הים .וביאר הריטב"א ,דלא קאמר

דף מא ע"ב

"הלכתאכרבאסי",משוםדאיכאתרילישנאבדעתרבאסי.

טו( גמ',רביוסףמתניהכיוכו'.ביארהר"ן)כ:מדפיהרי"ף(,דלהאילישנא

כב( גמ' ,אמר ליה רבא להכי להכי קאמר ליה וכו' .כתב הרשב"א ,דיש מי

סבר רב אסי ,דאף שהלווה בעדים ,אין דרך הלוה לדקדק לפורעו בעדים,

שאומר ,דאחר שפרעו חוזר וגובה ממנו על פי אותן עדים ,דהא לא נפסלו

ולהכיאףאינוחוששללעזאםיטעןשפרעשלאבעדים.אבלאםהתרהבו

אלאלעדותפרעון.ותמה,דאינאמניםלחזורולגבותממנו,מאימהנימאי

שלא יפרענו אלא בעדים ,ואפילו לאחר ההלוואה ,אין דרכו של הלווה

דפסלם,האאפוכימטרתאלמהלי.ובשםהר"יהלויכתב,דכיון דאומרים

לפרוע שלא בעדים ,ואם יטען שפרע שלא בעדים ,ריע טענתיה .והוסיף,

דלשםפרעוןנתנם,תואינםנאמנים.

דשפיראיכאלמימרדאףרבאסימודהדנאמןלומרדפרעבפניפלוניופלוני

כג( גמ',כיהיכידלאלדחייה.כתבהרי"ף)כא.מדפיהרי"ף(,דאףאםיבואו

והלכו למדינת הים ,אלא דסבר דאינו נאמן במיגו לומר דפרע בינו לבינו,

הני תרי סהדי דפרע בפניהם ,לא יהני .דהא התנה להדיא דשאר אינשי

משוםדאנןסהדידכלכהאיגוונאאיןדרכולפרועשלאבעדים,והויכמיגו

מלבד ראובן ושמעון יהיו פסולין .אמנם דעת הרמב"ם )פט"ו ממלוה ה"א(,

ז

מסכת שבועות דף מא – דף מב
כז אב – כח אב התש"ע

דלא מהני תנאו אלא שלא ידחהו שפרע בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת

העדים ,דכיון דלא הזמינם לעדות ,לא רמיא אנפשייהו ואין הכחשתם

הים ,אבל כל שבאו אלו ואמרו דפרע בפניהם ,שפיר מהני .ועיין באות

הכחשה.אמנםכתב,דמההיאעובדאדבסמוךגביאתותריסהדיואמרואין

הבאה.

בארבעהארבעההווקיימי,מוכח דמאידאמרינןדלאורמיאאנפשיה,אלוה

כד( תוס' ד"ה אזל פרעיה ,בתוה"ד ,עד דפרענא באפי ראובן ושמעון .כתב

אמרינן.

הקצותהחושן)סימןעסק"ה(,דמשמעמדבריהם ,דלאבעינןשיבואוראובן



ושמעון ויעידו לפנינו ,אלא כל שאומר שפרע בפניהם ועביד דיליה ,תו אין

דף מב ע"א

למלוה נאמנות .אמנם הביא  דברא"ש )סימן יד( מבואר דלרש"י נאמנות

א( גמ' ,אמר רבא הוחזק כפרן .כתב הקצות החושן )סימן עט סקי"א( ,דלא

המלוהנמשכתעדשיבואוראובןושמעוןויעידולו.

הוחזק כפרן אלא למאי דאכתי לא פרע .אבל למאי דהעדים מודים דפרע,

כה( גמ' ,כיון דקא מודית דודאי שקלתינהו וכו' .פירש רש"י בד"ה כיון,

לאהוחזקכפרן,דכימשוםשהוחזקכפרןלממוןאחדהוחזקכפרןאףלממון

דדבריםשהיובלבךאינםדברים.וכתבהסמ"ע)סימןעסקי"ח(,דאםבשעה

אחר .אמנם כתב ,דמלשון הטור )סימן עט סי"ב( ,משמע ,שהוחזק כפרן על

שקיבל הפרעון בינו לבינו אמר המלוה להדיא שמקבלם לשם פקדון ,הדין

כלהממון,ורקבגוונאשהמלוההודהשנטלממנומקצתהמעותאינוחייב

עמו .דאף דפרעון בעל כורחו הוי פרעון ,וכדפסק בשולחן ערוך )סימן קכ

להשיבאותןהמעות.

ס"ב( ,שאני הכא דכיון דאמר אל תפרעני אלא בפני פלוני ופלוני הוי כלא

ב( גמ' ,אמר ליה הנהו סיטראי נינהו .כתב הריטב"א )להלן בסוף סוגיין(,

הגיע זמנו .והקשה הקצות החושן )שם סק"ז( ,דהא אף תוך זמנו כל היכא

דכולה סוגיא איירא באופן שהלוה אינו מודה דהיה חייב למלוה סיטראי.

דאיןחששלחילוףמטבעותוכדומה,שפיריכוללפורעובעלכורחו,כמבואר

אבל אם הלווה היה מודה דחייב למלוה סיטראי ,אלא דטוען דפרעו עבור

בשולחןערוך)סימןעדס"ב(.וביאר,דשאניהכאדקביעותהזמןהיאלטובת

החוב שבשטר ,אמרינן דכיון דיהיב ליה סתמא ולא פירש ,מסתמא לדעת

המלוהכיהיכידלאלדחייה,ומשוםהכיאינויכוללפורעובעלכורחו.

המלוהפרעו.ושפירנאמןהמלוהלומרסיטראינינהו].ועייןלקמןאותו[.

כו( גמ' ,כל האומר לא לויתי .כתב בשו"ת הגרע"א )קמא סימן קמט( ,דכל

ג( גמ' ,אמר רב נחמן איתרע שטרא .עיין לקמן אות ו מה שנתבאר בשם

האומרלאלויתיאינודוקאמכחהוכחה,דאיאיתאדפרעהיה טועןשלוה

הרא"שאמאיאינונאמןלטעוןסיטראי.

ופרע ,אלא דכשאומר לא לויתי ,איכא בדבריו הודאה דלא פרע ,דהא אי

ד( גמ' ,שם .כתבו התוס' ד"ה איתרע בשם ר"ח ור"ת ,דצריך בעל השטר

אפשרלפרעוןבלאהלואה.

שבועה שלא נפרע .והריטב"א הוסיף ,דאף לא גבינן ביה אלא מבני חורין.

כז( גמ' ,שם .הקשה הריטב"א ,כיצד הוחזק כפרן על פי העדים ,הא כיון

והרי"ף)כב .מדפיהרי"ף(כתב,דישמישאומר,דהשטרלאאיבטיללגמרי,

דאינםנאמניםעלהפרעון,עלכרחךדעדיםפסוליםהם.ותירץ,דמהשאינם

אלאדאםישבונאמנותאיתרעהאינאמנות,ולאגביאלאבשבועה.ובשם

נאמנים על הפרעון אינו משום דפסולים הוו ,אלא משום דהוא הודה

רבינוהאיורבשריראכתב,דהשטרבטללגמרי,והאריךלהוכיחכשיטתם.

לחובתו,והודאתבעלדיןכמאהעדיםדמי.

והריטב"א כתב ,דאף דאין ראייתו מוכחת ,מכל מקום כך נראה ,דמהיכי

כח( גמ',שם.הקשההנתיבותהמשפט)סימןכסק"א(,היאךסמכינןאדברי

תיתי לעשות פשרה זו לאורועי השטר לחצאין ,דממה נפשך ,אי חיישינן

העדיםלחייבו,האביןלדבריהלוהוביןלדבריהמלוההעדיםשקרנים,דהא

לסטראיהאישטראשטראמעלייתאהוא,ואילאחיישינןלאיגבהבוכלל.

תרווייהו מודו דלא היה פרעון ,והעדים מעידים שהיה פרעון .ותירץ ,דאין

ה( גמ',והנימילידפרעיהבאפיסהדיולאאידכרליהשטראוכו'.כתבהר"י

הבעל דבר פוסל העדים עליו אלא בגוונא דמכחישים הודאתו ומעידים

מיגאש ,דבדווקא נקט "דפרעיה" ,דיודעים העדים דפרעו אבל אינן יודעים

זכותו,אבלעדיםשמעידיםלחובתו,אינויכוללפוסלם,ושפיריכוללהביאם

עלמהפרעו.אבלאםאינןיודעיםדלשםפרעוןנתןלו,שפירנאמןהמלוה

בעדותאחרת.

לומרסיטראינינהובמיגודהיהטועןדלשםמתנהנתןלו.ובחידושיהרמב"ן

כט( גמ',שם.בקצותהחושן)סימןלדסק"ד(הוכיחמסוגיין,דהודאתבעלדין

כתב,דכיהיכידאינונאמןלומרסיטראי,אףמתנהאינויכוללומר,דאדרבה

אינה משום התחייבות וכשיטת מהר"י בן לב ,דהא הכא שאמר לא לויתי,

טפימסתברדהויפרעוןמלומרדנתןלומתנות.

מעולםלאהתכווןלחייבעצמובחיובהלוואה.אלאנאמנותהיא,שהתורה

ו( גמ' ,מיגו דיכול לומר לא היו דברים מעולם יכול לומר סיטראי .הקשה

נתנהלבעלדברלהיותנאמןלחובתוטפיממאהעדים.

הרא"ש )סימן יט( ,אמאי בלא מיגו אינו יכול לומר דסיטראי נינהו .ותירץ,

ל( גמ' ,שם .כתב התוספות הרא"ש דמאי דאמרינן דכל האומר לא לויתי

דטענתסיטראיטענהגרועההיא,דלאעבידאינישדשבקמלוהבשטרופרע

כאילואמרלאפרעתידמי.היינודוקאמשום דאסהידוסהדידאוזפיה ,אבל

מלוה על פה] .ומבואר דלא אמרינן דסתמא דמילתא הלוה פורע לדעת

איליכאסהדיומתחילהטעןלאלויתי ,ושובאמרלופרעתי ,נאמן ,דעלפיו

המלוה,ודלאכדכתבהריטב"אלעילאותב[.

לאהוחזקכפרן].ועייןנמיבתוס'ד"הכלהאומר,שכתבודטעמאדמתניתין

ז( גמ' ,טפי מסהדי מי הימניה .כתב הריטב"א ,דנראין הדברים דאפילו טפי

דכשאמרלומנהליבידךואמרלוהן)דהיינולפניעדיםכמושפירשרש"י

מחד סהדא לא הימניה ,וכל שיש עד אחד המעיד שפרעו ,נשבע לו ואינו

לקמן )מב (.ד"ה מנה לי בידך( ולמחרת כשתבעו אמר לו דלא לווה חייב,

גובהבלאשבועה.

דכיוןדאמרלאלווההויכמודהשלאפרע[.

ח( גמ',ההואדאמרלחבריהמהימנתליכביתריוכו'.כתבהסמ"ע)סימןנח

לא( גמ' ,אמר רבא כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש וכו' .פירש רש"י

סק"י( ,דאף בלא טענת סטראי נאמן .אמנם הש"ך )סימן עא סק"ג( כתב,

בד"הכלמילתא,דקאיעלהלוה,דכיוןדלארמיאעליהלפרועבעדיםלא

דדוקא לטעון סיטראי נאמן ,אבל לטעון לא היו דברים מעולם אינו נאמן,

שםליבולזכוראיפרעובעדיםאילאו.והריטב"אפירשבשםר"ח,דקאיעל

דהאמכלמקוםיתבענואחרכךעלפיהעדים,והמלוהלאיוכללהכחישם,

ח

מסכת שבועות דף מב
כח אב התש"ע
דהא דוקא לענין פרעון פסלם ,ואפוכי מטרתא למה לי .וכתב ,דשמא אף

טו( רש"יד"האלאבדרבה,ולעולםבטוענוקטן.כתבהמהרש"א,דהואהדין

הסמ"ע לא התכוון לטענת לא היו דברים מעולם ,אלא כוונתו דבטענת

דפליגי נמי בגדול הבא בטענת אביו ,דרבנן פטרי ביה משום דבבנו מעיז.

סיטראינאמןאפילולהכחישהעדים.

וכדכתב רש"י בכתובות )יח (.ד"ה אלא הכא .והא דמוקי ליה פלוגתייהו

ט( גמ' ,שם .כתב הבעל המאור )כב .מדפי הרי"ף( ,דאיכא מאן דאמר,

בקטן ,משום דלישנא דטענת עצמו בקטן משמע ,דבגדול לא מיקרי טענת

דדווקא בעדי פרעון אינו נאמן ,אבל אם יביא עדי הודאה ,שפיר מהני.

עצמו .אמנם הקשה ,אמאי הוצרכו למימר אלא בדרבה קמפליגי ,הוי ליה

ותמה,דאימהניעדיהודאה,אמאילעיל)מא(:גביהאומראלתפרעניאלא

לשנויידכיוןדמכחנתינתהאבהואבא,שפירמיקרי טענה .ועייןלעילאות

בפני תרי דתנו הלכתא ,דבתר דהודה המלוה בפני רב נחמן ,אמר לו רב

יג.

נחמן דאנא ורב ששת תנו הלכתא ,ויכול לקיים תנאו בפניהם ,תיפוק ליה

טז( גמ',הכאדאמרברילי.כתבהראב"ד)כג.מדפיהרי"ף(,דהאיברילא

דהוו עדים על הודאה .אמנם הרמב"ן במלחמות )שם( דחה הראיה ,דאי

איירי דאמר בפני אוזפית ליה ,או בפני אודית ליה ,דבכהאי גוונא טענת

משום קיום תנאו ,ללוה היה למימר ולא למלוה,אלאמילתא דעלמא הוא

עצמו היא .אלא טוען בברי דאביו ציוה לו לפני מיתתו .והריטב"א הקשה,

דאמר.וסיים,דלעניןדינאתליאבלשונו,דאםאמר"אלתפרעניאלאבפני

היאך חשיב טענת ברי מאי דאמר דאביו ציוה לו ,הא ליכא לא ראיה ולא

פלוניופלוני",שפירמהניעדיהודאה,דהארקלעניןפרעוןפסלם.אבלאם

ידיעה .ומשום הכי ביאר ,דאיירי באומר בפני הודית לאבי בשעת מיתתו,

אמר"מהימנתליכלדאמרתדלאופריעהוא",אףעדיהודאהלאיועילו.

ומכל מקום סברי רבנן דבבנו מעיז ,משום דאיכא למימר דאביו עשה עמו

י( גמ',שם.כתבבשו"תהר"ימיגאש,דאםפרעבפנישניםוהעידוהושפרע,

שיודהלובפניבנוכדילהעשירובפניו.

דינו כשתי כתות המכחישותזו את זו ,ואוקי ממונא בחזקת מריה ,ואם יש

יז( גמ',להקדשליפרעמנכסיהקדש.הקשההריטב"א,האקיימאלןדהקדש

בידהתובעשטר,ישארבחזקתו.והריטב"אכתב ,דכשאמרמהימנתליכבי

מפקיעמידישיעבוד.ותירץ,דדוקאקדשיהגוףמפקיעין מידישיעבוד,אבל

תרי,פסללכלביתרידעלמא,ושפירנאמן.

קדשיבדקהביתדקדושתדמיםנינהו,אינומפקעמידישיעבוד.

יא( גמ',איןנשבעיןעלטענתחרששוטהוקטןוכו'.כתבהר"ימיגאש,דהני

יח( מתני',שומרחינםאינונשבע.כתבוהתוס'ד"השומרחינם,דהואהדין

מילי במידי דבעינן טענת תובע ,אבל בשבועת השומרים וכן בשבועת

דאם פשע שאינו משלם .אמנם הרמב"ם )פ"ב משכירות ה"ג( כתב ,דדוקא

המשנה,דאףבלאטענתתובעאיכאחיובשבועה,שפירנשבעיןאףלקטן.

משבועה פטרו הכתוב ,אבל אם פשע משלם ,דכל הפושע מזיק הוא.

ואף דהאי קרא ד"כי יתן איש" דילפינן מינה למעט קטן בשבועת השומרין

והראב"ד)שם(השיגעלדבריו,דאםהפושעמזיקהוא,אמאיפטרלפשיעה

כתיב,מכלמקוםמאידכתיב"וכייתןאיש"א"כיהואזה"דקתניהתםקאי.

בבעלים .ועוד ,דכי היכי דבפרשת שומר שכר מיעט רחמנא אף מדיני

ובחידושי הרמב"ן הקשה ,הא גבי שומר שכר דלא כתיב "כי הוא זה" נמי

התשלומים,הואהדיןדבשומרחינםמיעטרחמנאאףמדיניהתשלומים.

כתיב "כי יתן איש אל רעהו" ,אלא ודאי דאף משבועת השומרין פטר

יט( מתני' ,עשר גפנים טעונות מסרתי לך .הקשה הריטב"א ,למאן דאמר

רחמנא.וסיים,דקרובלומרדאףמחיובישומריןפטרהרחמנאנתינתקטן.

הילך פטור ,אמאי מחייב הכא .ותירץ ,דאיירי במודה לו בחמש ואומר

יב( גמ' ,אמר רב בשטענו קטן והאמרת אין נשבעין על טענת קטן .ביאר

דבצרן,ואףדעתההוו מטלטליןגמורים,מכלמקוםאזלינןבתרשעתנתינה

המהרש"ל ,מאחר שאין נשבעין לקטן על טענת עצמו אם לא שבא בטענת

דמחוברין היו ,וכדאמרינן בבבא מציעא )ה (.גבי מיעוט שבועה מקרקעות

אביו,אםכןטענתוכמאןדליתאדמיוהויכטענתעצמווהוימשיבאבידה.

דלמאןדאמרהילךפטור,אייריבחפרבהבורותשיחיןומערות,דאףדעתה



תביעתמטלטליןהיא,מכלמקוםאזלינןבתרשעתהפיקדון.אמנםהרשב"א

דף מב ע"ב

כתב ,דכיון דעתה במטלטלין הודה לו ,חשיב הודאת מטלטלין .ומתניתין

יג( גמ' ,אלא בדרבה קמפליגי .כתב רש"י בד"ה אלא ,דלעולם בטוענו קטן

איירא בגוונא דלא בצר אלא חמש ,ותבעו את עשרת הגפנים והעבנים

איירי,ומשוםדאיןטענתובעלמאחשיבאקרילהטענתעצמו,והכאאיירי

שבצר,והשיבלודרקחמשטעונותמסרלוובצרן,וחמשהטעונותלאהיו

דבאמכחנתינתהאב.והקשוהתוס'בכתובות)יח(.ד"האלאהכא,דהעיקר

דבריםמעולם,דלר'מאירדהעומדותלהיבצרכבצורותדמיין,חשיבכטוענו

חסר מן הספר .ועוד ,דבבבא קמא )קו (:ממעטינן נתנו כשהוא קטן ותבעו

כלים וקרקעות ,וכיון שהודה במקצת קרקעות ובמקצת כלים ,ולאו הילך

כשהוא גדול ,והוא הדין דיש למעט נתינת גדול ותביעת קטן .ומשום הכי

הוא דהא בצרן ,חייב שבועה .ולרבנן דלאו כבצורות דמיין ,חשיב כטוענו

ביארו ,דבאמת בגדול איירי ,וכיוון דבא בטענת אביו קטן קרי ליה ,ומאי

קרקעותגרידאוליכאשבועה.

דקרי ליה טענת עצמו לאו משום דבהודאת עצמו איירי ,אלא דכיון דבבנו

כ( מתני' ,אין נשבעין אלא על דבר שבמדה ובמשקל .כתבו התוס' לקמן

מעיזקריליההכי,ומאידקאמרר'אליעזרבןיעקבפעמיםשאדםנשבעעל

)מג (.ד"ה אלא על דבר ,דילפינן לה מדכתיב "שלמה" ,וכדדרשינן מינה

טענת עצמו ,לדבריהם דרבנן קאמר ,דאילו לדידיה דאינו מעיז ,שפיר קרי

בבבא קמא )סג (:למעוטי דבר שאינו מסוים .אמנם במכילתא )משפטים

ליהטענתאחרים.

פרשהטו(דרשולהמדכתיב"כסףאוכלים",מהכסףשדרכולהימנות,אף

יד( גמ',מפנימהאמרהתורהמודהבמקצתהטענהישבע.פירשרש"יבבבא

כלים שדרכן להימנות ,מכאן אמרו כל טענה שאינה במדה במשקל ובמנין

מציעא)ג(.ד"המפנימה,דקשיאליהאמאילאחשבוכמשיבאבידהויפטר.

אינה טענה .ועיין בתוס' הרא"ש לקמן )מג (.דכתב ,ד"מכסף וכו'" ליכא

וכתבהר"ן)כב:מדפיהרי"ף(,דהאדפשיטאלרבהדכופרהכלפטור,היינו

למילף ,דהא אמרינן לעיל )לט (:דלרב אייתר "כסף" למילף מינה דבעינן

מהא דכתבה תורה חיוב שבועה גבי מודה במקצת ,דאי בכופר הכל נמי

כפירתשתיכסף.

איכאחיובשבועה,לכתובחיובשבועהבסתמא.

כא( מתני',והלהאומראינייודעאלאמהשהנחתאתהנוטל.הקשההר"ן

ט

מסכת שבועות דף מב – דף מג
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)כד.מדפיהרי"ף(,אמאילאחשיבהודאהבדברשבמדה,האעתהשרואין

ז( מתני' ,והלה אומר סלע הלויתני עליו ושלשה דינרים היה שוה חייב.

את הפירות ,הודאתו ידועה .ותירץ ,דבעינן דמשעה שיצאה הודאה מפיו

הקשהבחידושיהרמב"ן,אמאיחייבשבועתמודהבמקצת,האאםאיתיה

תהיהמבוררתבמדה,ולאמהנימהשלאחרזמןהובררדהודאתוהויבדבר

למשכוןבידודמלוה,איןהלווהחייבכלוםעדשישיבלומשכונו,אושישבע

שבמדה.

עליושבועתהשומרין,וכיוןדאיןידועאםאבדאולאו,הויכאומרחמישים

כב( גמ' ,יצאו שטרות .הקשה התוס' הרא"ש ,למאן דלא דאין דינא דגרמי,

ליתלךוחמישיםאינייודע,דקיימאלןדפטור.ותירץ,דגםאםאבדהמשכון

מההוצרךלמעטשטרותמתשלומיכפל,האאפילושרפןפטור.ותירץ,דכיון

חייב הלווה לשלם את חובו ,אלא דיכול לעכב הפרעון עד שישיב המלוה

דאיאיתנהובעינייהוחייבלהחזירם,הויאמינאדאםנמצאתהגניבהבידו,

המשכון או ישבע עליו ,וכשמודה דשלשה דינרים היה שוה ואיכא הודאה

ישלםשנים.

בעיקרהחיובשפירחשיבמודהבמקצת.



ח( מתני' ,ומי נשבע מי שהפקדון אצלו .העיר התוס' יו"ט ,הא לאו בפקדון

דף מג ע"א

אייריהכא,אלאבמשכון,ואמאילאתני"מישהמשכוןאצלו".ותירץ,דאתי

א( גמ',הכאבענביםהעמודותלהבצרוכו'.כתבהר"ימיגאש,דדוקאלענין

לאשמועינן דאף בפקדון מי שהפקדון אצלו נשבע תחילה ,והיינו שבועה

שומר אמרינן דענבים העומדות להיבצר לאו כבצורות דמיין ,דכיון דמסרן

שאינהברשותיוכדמסקינןבגמ'.והקשההגרע"א)בתוספותיולמשניות(,הא

לשמירהכשהןמחוברין,הוולהוכקרקע,דהאלאולתולשןיהיבליה.אבל

מתניתין לאו בשבועה שאינה ברשותי איירי ,ואדרבה ,מתניתין במאמינו

המוכרענביםהעומדותלהיבצר,כיוןדלמיתלשיהקיימי,דינםכמטלטליןבין

איירי ,וכדמוכח מסיפא דרישא .ומשום הכי ביאר ,דאתי לאשמועינן

לעניןאונאהוביןלעניןשבועה,דהאקיימאלןדכלהעומדלהיבצרכבצור

דהמשכון כפקדון בעלמא הוא ,ולא אמרינן דכל שהמלוה לא השיב את

דמי.ועייןתוס'ד"הכבצורות.

המשכון,איןהלווהחייבלפורעו,ולאחשיבמודהבמקצת,וכדביארהרמב"ן

ב( גמ' ,כללו של דבר לאתויי מאי וכו' .הקשה הרשב"א ,אמאי לא הקשו

)עייןבאותהקודמת(.

מפשטאדברייתא,דקתניעדשיטעננובדברשבמדהויודהלובדברשבמדה.

ט( מתני' ,שמא ישבע זה ויוציא הלה את הפקדון .ביאר הרמב"ם בפירוש

ותירץ ,דאי מפשטא דברייתא ,הוי אמינא ,דכיון דקתבע מיניה בית ידוע,

המשניות,דנקטהאיטעמאדשמאיוציאהלהאתהפקדון,משוםדשייךבכל

והשיבלובזההביתואנורואיןכמהחסר,שפירחשיבטענהוהודאהבדבר

גווני ,אבל הטעם דשמא עיניו נתן בה דהוא עיקר הטעם דחייבו להישבע

שבמדה .אבל מכללא שפיר איכא למימר דאתי לאתויי היכא דלא פירשו

שאינה ברשותו ,לא שייך בכל גווני .וביאר התוס' יו"ט ,דהיינו דברים

להדיאהמדה.

המצוים לקנות כמותם בשוק ,דלא חיישינן שמא עיניו נתן בה ,וכדכתב

ג( תוס' ד"ה אלא אמר רבא ,בתוה"ד ,ויש לומר דבשאין חסירה אלא מעט

הרמב"ם)פ"ומשאלהה"א(.

וכו' .כתב הסמ"ע )סימן פח סקמ"ה( ,דגם בשאינו מלא לגמרי נקרא בלשון



בני אדם "בית מלא" ,ואין תביעתו ידועה .והט"ז )שם סכ"ד( כתב ,דאי

דף מג ע"ב

תביעתואינותביעתדברשבמדה,אמאיהוצרךרבאלמימרדבכהאיגוונא

י( גמ' ,מאי רישא סיפא דרישא וכו' .כתב הרשב"א ,דלטעמיה דרש"י לעיל

פטור משבועת מודה במקצת משום דבעינן דאף ההודאה תהיה בדבר

)עמודא(ד"הויוציאהלהדחיישינןשמאיפסלנולעדותולשבועה,עלכרחך

שבמדה ,תיפוק ליה דהתביעה לא היתה בדבר שבמדה .ומשום הכי ביאר,

דהכא איירי באינו מאמינו ,דאי במאמינו הא ליכא חיוב שבועה דאינו

דוודאי אף בכהאי גוונא חשיב תביעת דבר שבמדה ,משום דהכי קרי לה

ברשותו.אבללטעמיהודתוס')שם(ד"הויוציאדנמצאתשבועהלבטלה,אף

אינשי .ודוקא משום דאמר הנתבע איני יודע אלא מה שהנחת אתה נוטל,

במאמינולאמשביעיםללוה,דאכתיאיכאלמיחש דיוציאהלהאתהפקדון

דאףלולאבריראהמדה,בהאאמרינןדכיוןדאףאחרהמדידהאיןניכרמה

ונמצאתשבועתולבטלה.

שביניהם,לאחשיבהודאהבדברשבמדה.

יא( גמ' ,אבד קתא דמגלא אבד אלפא זוזי .כתב בחידושי הרמב"ן ,דאף

ד( בא"ד ,אי נמי בעינן שיזכיר מדה בהודאתו .הקשה המהרש"א ,דאכתי

דאמר שמואל דאבד מעותיו ,היינו דווקא באבד ,אבל היכא דנאנס ,דינו

תקשיאמאיתניבמתניתיןזהאומרעדהזיזוזהאומרעדהחלון,ולאתניזה

כשומר שכר ונשבע ונוטל חובו .והלחם משנה )פ"י משכירות ה"א( דייק

אומר בית מלא וזה אומר עד החלון .וכתב הרש"ש ,דהאי "אי נמי" לאו

מדבריהמגידמשנה)שם(,דסביראליהדאףאםאבדבאונסהפסידמעותיו.

שינויאבפניעצמו,אלאכוונתםדברישאפטורמחמתשניטעמיםאלו.ועיין

וביאר ,דהכי דעתו דכל שאינו משיב לו המשכון אינו פורע לו את חובו.

בט"ז)סימןפחסכ"ד(,דכתבדתירוץקמאפליגאתירוץבתרא.

]ועייןבשיטהמקובצת)בבאמציעאפב(.שכתבסבראזובשםתלמידרבינו

ה( גמ',ומאישנאמנורהגדולהומנורהקטנהמהשטענולאהודהלו.הקשה

פרץ[ .אמנם תמה ,דבבבא מציעא )פב (.תלינן לפלוגתא דר' עקיבא ור'

הגרע"א )בגליון הש"ס( ,מנין דמשום מה שטענו לא הודה לו פטרינן הכא,

אליעזר גבי המלוה על המשכון ,האם דינו כשומר שכר או כשומר חינם,

דלמא משום דלאו הודאה בדבר שבמדה פטרינן ליה .וכתב הרש"ש,

בדשמואל,ואינימאדשמואלאפילובאונסיןאיירי,אמאיאמרינןבמתניתין

דמדהקדים תנא כופר הכל ,שמעינן דאף הכא דפטור היינו משום דמה

דהוירקשומרשכר.ועייןשםשהאריך.ועייןבאותהבאה.

שטענולאהודהלו,והויכופרהכל.

יב( גמ' ,שם .כתב בחידושי הרמב"ן )בבא מציעא פב ,(.דשמואל לא אתי

ו( גמ' ,שאני מנורה הואיל ויכול לגררה .ביאר הריטב"א ,דמנורה בת עשר

למימר אם דינו של מלוה על המשכון כשומר חינם או כשומר שכר ,אלא

ליטרין ובת חמש ליטרין ,לאו בגדולה וקטנה איירי ,אלא בעבה ובדקה,

אתילמימרדדיןהמלוהעלהמשכוןהיכאדאינושוהככלהחוב,שוהלדין

ושפיראמרינןדכיוןדיכוללגררההויהודאהממיןהטענה.

המלוהעלהמשכוןדשוהככלהחוב,והאיאבדדקאמר ,היינוכלאחדלפי

י
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ענינו ,דאי דינו כשומר חינם ,איירי באבד בפשיעה ,ואי בשומר שכר איירי

ד( גמ' ,ותיסברא אימור דאמר ר' יצחק שמשכנו שלא בשעת הלוואתו.

נמיבאבדבאונס.

הקשה הריטב"א ,הא בריש סוגיין נקטינן בפשטות דר' עקיבא ור' אליעזר

יג( גמ',אבלקתאונסכאלא.כתבבחידושיהריטב"א,דכיהיכידאתהנסכא

בדר' יצחק פליגי ,אף דאיירו במשכנו בשעת הלוואתו ,והיכי מקשינן הכא

לאקיבלאלאבשוויו,אףאתהקתאלאקיבלאלאבשוויו].אמנםמהתוס'

"ותיסברא" .וביאר ,דמאי דאמרינן דפליגי בדר' יצחק ,לאו אמימרא דר'

ד"האבלנראה,דהקתאלמשכוןוהנסכאלפרעון[.

יצחק קאי ,דהא ר' יצחק לא איירי בשעת הלוואתו ,אלא פליגי האם קונה

יד( תוס' ד"ה אבל קתא ונסכא לא ,בתוה"ד ,אבל ר' עקיבא לא חשיב

משכון כדר' יצחק אף בשעת הלוואתו ,ועלה מקשינן ,דכיון דר' יצחק לא

אסמכתא .ובחידושי הריטב"א ביאר ,דדוקא היכא דגזים בתשלום אמרינן

קאמרלהדיאדקונהאףבשעתהלוואתו,מהיכיתיתילומרכן.

דאסמכתא היא ,אבל הכא דלא גזים אלא בשמירה ,דמקבל עליו לשומרו

ה( גמ' ,בשעת הלוואתו מי אמר .ביאר הר"י מיגאש ,דדוקא שלא בשעת

כשומר שכר ,הוי כשומר חינם המתנה להיות כשומר שכר ,דשפיר מהני

הלוואתו איכא למימר דבההיא הנאה דמנטר ליה ממונא במשכון דשקיל

תנאו ,וחייב בתשלומים כפי האחריות שקיבל עליו] .ומבואר מדבריו,

מיניה ,הוי עליה שומר שכר .אבל הלווהו מעיקרא על המשכון דאכתי לא

דטעמא דשמואל דאבדקתאאבד אלפאזוזי ,מחיובי שומר הוא ,ולא דהוי

נפיק ממונא מתחת ידו ,ליכא הנאה .ובחידושי הריטב"א ביאר ,דכשהוא

תנאי דאינו פורע עד שישיב לו המשכון וכדכתב הלחם משנה )לעיל אות

נותן המשכון מעצמו ,אינו נותנו אלא לשיעבוד בעלמא ,אבל שלא בשעת

יא([.

הלוואתודשליחביתדיןממשכנו,רחמנאאקנייהניהליהבעלכורחודלווה.

טו( בא"ד ,והשתא נמי ניחא הא דקאמר דכולי עלמא לית להו דשמואל.

ו( גמ' ,שם .כתב הרמב"ן )בבא מציעא פב (.דקשיא להו לרבנן קשישאי,

והרמב"ן)בבאמציעאפב(.כתב,דלאומילתאהוא,דהאשמואלשפירמצי

מהא דאמרינן בגיטין )לז (.דהמלוה על המשכון אין השביעית משמטתו

סבר דמלוה על המשכון שומר חינם הוא וכדעת ר' אליעזר ,ומאי דלא

משוםדר'יצחק,והתםבשעתהלוואתואיירי.וכןהקשומהמבוארבפסחים

אמרינןדכולהואיתלהודשמואל,היינומשוםדליתהלכתאכשמואל.

)לא(:דהמלוהאתהנכריעלחמצולאחרהפסחאסורבהנאה,משוםדקני

טז( בא"ד ,ההיא דערבון לענין איסור מיתשיל .העיר הרש"ש ,נהי דהתם

לה כדר' יצחק ,אף דהתם בשעת הלוואתו איירי .וכתב ,דמאי דאמרינן

לענין מי שפרע איתשיל ,הא כיון דמחמת ממון אתא ,ואי לאו ממון ליכא

בסוגיין ד"בשעת הלוואתו מי אמר" ,היינו דלא שמעינן ליה להדיא דאמר

איסור,אמאיחשיבמידידאיסורא,דאילאאזלינןבתרשורשהנידון דהוא

הכי,אבלוודאידאליבאדאמתשפיראיכאלמימרדאףדקראבמשכנושלא

הממון,תיקשיבכלממוןאמאיחשיבספיקאדממונא,האנפקאמינההוא

בשעתהלוואתואיירי,ילפינןמינהאףלמשכוןבשעתהלוואתו.

נמילעניןאיסורלאתגזול.

ז( ]תוס' ד"ה שומר ,בסוה"ד ,והשתא הא דאמרינן בפרק קמא דפסחים.

יז( גמ',אידשוישיעורזוזימאיטעמאדר'אליעזר.כתבוהתוס')מד(.ד"ה

לכאורה לדברי הרמב"ן לעיל )מג :אות יב( ,יש לדחות דאינה ראיה ,דהא

מאי לאו ,דהיינו משום דכולהו אית להו דר' יצחק ,וסלקא דעתין דאפילו

שמואלשפירמציסברכרבהדשומראבידההוישומרחינם,ואבדדקאמר

בשעת הלוואתו .והתוס' הרא"ש כתב ,דהיינו משום דסבירא להו כר' יוסף

היינובפשיעה.ומשוםהכיהוצרכולר'יצחק,אבלבכלחיובאחריותדגניבה

דהוי שומר שכר .אמנם תמה ,מנלן דכולהו סברי כר' יוסף ,וכן תמה דמה

ואבידה,אףבלאור'יצחקהויכשלווחייבלבערו)ח.ו[(.

חילוקאיכאביןשוהללאשוה,וכדהקשוהתוס'בד"המאילאו.


דף מד ע"ב

דף מד ע"א

ח( גמ',ורביוסףאמרכשומרשכר.פירש רש"י ד"הכשומרשכר,דהכאנמי

א( גמ' ,דאמר ר' יצחק מנין לבעל חוב שקונה משכון .כתבו התוס' בד"ה

מלוה על המשכון מצוה קעביד .כתב הש"ך )סימן עב סק"י( ,דמדברי שו"ת

מכאן ,דלאו להתחייב באונסין קאמר ,אלא הוי כשומר שכר .אמנם רש"י

הרשב"א )ח"גסימןנב(מבואר,דחשיבשומרשכרמשוםדבשעתהלוואתו

בבבא מציעא )פב (.ד"ה שקונה כתב ,דקונהו לכל מילי ואף להתחייב

נפטר מליתן פרוטה לעני .וכן נראה נמי מתשובת הרא"ש )כלל צ סימן ג(.

באונסין.וכןכתבהבעלהמאור)כה.מדפיהרי"ף(.ותמהבחידושיהריטב"א,

אמנםהתומים)שםסק"ו(כתב,דלדבריהרא"שאינומשוםשעתההלוואה,

האכלההנאהשלהלוה,ואמאייתחייבהמלוהבאונסין.ועוד,האאמרינן

אלאמשוםשיטוחוניעורהפקדון.והקשההנתיבותהמשפט)שםסק"ז(,דאי

בבבא מציעא )פ (:דהמלוה על המשכון שומר שכר הוא מדר' יצחק .אלא

משוםשיטוחוניעורחשיבשומרשכר,אףאינימאדמלוהעלהמשכוןהוי

ודאי דלא קאמר דכשומר שכר הוא אלא להתחייב עליו בגניבה ואבידה,

שומר חינם ,מ"מ יחשב שומר שכר משום דמחויב בשיטוח וניעור .ותירץ,

והאי"קונה"דקאמרר'יצחק,היינודישבשיעבודקניןהגוף,שיכוללקדשבו

דדוקא משום דעביד מצוה ומשום המצוה מחויב בשיטוח וניעור חשיב

אתהאשה,וכןשאינונעשהמטלטליןאצליתומים,ואיןהשמיטהמשמטתו.

משוםהאשומרשכר,אבלאילאומשוםהמצוהלאחשיבשומרשכר,דהא

ב( תוס' ד"ה מכאן לבעל חוב ,אלא הוי כשומר שכר .הקשו התוס' בבבא

ליכאמאןדחייבולקבלפקדונותולנערםולשוטחם.ועייןבאותהבאה.

מציעא )פב (:ד"ה אימור ,אמאי חשיב שומר שכר ,הא אי קני קנין גמור,

ט( גמ',שם.כתבבחידושיהריטב"א)בבאמציעאפב,(.דודאימשוםמצוות

יתחייב אף באונסין ,ואי לא קני קנין גמור ,אף כשומר שכר לא יתחייב.

הלוואתולעניאינונפטרמליתןפרוטהלעני,דהאדוקאבזמןשעוסקבמצוה

ותירצו,דבההיאהנאהשיכוללקדשאשהבמשכון,חשיבשומרשכרעליו.

פטור מן המצוה ,דהיינו דכשהוא מטפל במשכון לנערו נפטר מליתן פרוטה

ג( בא"ד ,שם .כתבו התוס' )להלן( ד"ה שומר ,דאף דמדר' יצחק אינו חייב

לעני .ולא בזמן שמקיימה .אמנם הקשה ,דאי הכי ,כל שומר חינם יהיה

אלאבגניבהואבידה,מכלמקוםקניליהטפימכלשומרשכר.וביארהקובץ

שומר שכר משום פרוטה דר' יוסף ,דהא בשעה שמנערה מצוה קעביד.

שיעורים)פסחיםאותיח(,דהואבעליםעלערךהחפץולאעלגופו.

ותירץ,דכיוןדמשוםשמירהמחויבלנערה,אנןסהדידלאנחיתאלאלהיות

יא

מסכת שבועות דף מד
ל אב התש"ע
שומרחינם,אבלהכאדמשוםמצוהבאהלו,שפיראמרינןדמשוםפרוטה

כתובתהוכו'.ובחידושיהרמב"ן תירץ,דלאקתניהכאאלאהנהודמסברא

דר'יוסףחשיבשומרשכר.

הוה אמינא דאין נוטלין כלל ,ואמרו חכמים שיכולים להשבע וליטול .אבל

י( גמ' ,והכא במלוה צריך למשכון קא מיפליגי .פירש רש"י ד"ה צריך

הנהודלקמןמסבראהיהלהםליטולבלאשבועהכיוןדנקיטישטרא,ורבנן

למשכון ,להשתמש בו ומנכה לו מן החוב .הקשה בחידושי הרמב"ן )בבא

תיקנו שלא יטלו אלא בשבועה .וכן כתבו התוס' בכתובות )פ (.ד"ה ישבע,

מציעאפב,(:דאיאייריבמנכהלומחובו,האהוישוכרודינוכשומרשכר.

ודייקו התוס' דמדקתני הכא "ואלו נשבעין ונוטלין" ,משמע שהתקנה

ותירץ,דאייריבכלוימימשכנתא,ואפילוהכימשוםמצוההוי שומרשכר

שיכולים לישבע וליטול ,ואילו בפוגמת והדומה לה ,קתני לא יפרעו אלא

אליבא דר' יוסף .וכן הקשה הש"ך )סימן עב סקי"א( .ותירץ ,דדוקא היכא

בשבועה ,כלומר דהתקנה להצריכם שבועה .ואף דגבי שכיר אמרינן בגמ'

דהתנהעמומעיקראעלמנתשישתמשוינכהלומןהחוב,חשיבשוכר,אבל

לקמן )מה(.דהיהלוליטולבלאשבועה,והשבועהאינהאלאלהפיסדעתו

היכא דרק אם ירצה ישתמש וינכה לו מן החוב ,לא חשיב שוכר כל זמן

שלבעלהבית,הואגופאחידוש,דמסבראהויאמינאדהויכשארכופרהכל

דאכתילאהשתמש.

כיוןדטועןברי,והחידושהואדחשבינןליהכאומראינייודע.והרמב"ןכתב

יא( גמ',שם.עייןברש"יד"הצריךלמשכון,ובתוס'ד"הבמלוהמהשפירשו.

בסוף דבריו ,דנראה ד"אלו נשבעין ונוטלין" ,קאי אכולה מתניתין ,ואף

ובחידושיהריטב"א)בבאמציעאפב(.פירש,דהאימצוהדאייריהכא ,היינו

אפוגמת וחברותיה .והא דקתני בהו לישנא ד"כשם שאמרו וכו'" ,היינו

השיטוח והניעור דעביד במשכון ,וקא מיפלגי האם במה דמנערו ומשטחו

משוםשנשנובכתובות)פז.(.

אודלמאדכיוןדלצרכועושהכןדהאיכוללהשתמשבה,לא
ָ
עבידמצוה,

יד( בא"ד ,דלא חשיב אלא הנהו שאין כנגדן ראויין לישבע .ביארו התוס'

חשיבעבידמצוהולאהוישומרשכר.

בבבא מציעא )לד (:ד"ה שמא ,דהיינו ,דאין ראויין מחמת דאיכא רגלים

יב( תוס'ד"הורביוסףאמר,ואםתאמרדאמרינןבראשהשנהוכו'.השער

לדברשלאכדבריהם,אומחמתשאינןיודעים.

המלך )פ"ח מלולב ה"א( הביא מדברי הרשב"א ,דמאן דסבר מצוות לאו

טו(

מתני' ,נגזל כיצד היו מעידין אותו שנכנס לביתו למשכנו שלא ברשות

ליהנותניתנו ,היינו ,דאףהנאההנגרמתמעשייתהמצווהלאחשיבהנאה.

וכו' .כתב הרמב"ם )בפ"ג מגזילה הט"ז( דמלוה שנטל משכון מהלוה שלא

וכתב שם בהגהות טעם המלך ,דלדבריו תתיישב קושית התוס' ,דהא אף

ברשות ,מיקרי גזלן] .ונפסל מחמת כן לשבועה כמו שכתב שם בפ"ד ה"ז[.

פרוטה דר' יוסף לאו הנאה הוי להאי מאן דאמר ,ושפיר אמרינן דלדידיה

וכתב המגיד משנה ,דמקורו ממתניתין דהכא ,דקתני "הנגזל כיצד וכו'".

הנודרמןהמעייןמותרלטבולבו.

ובהשגות הראב"ד שםפליג,וכתב,דלאמיפסלמשוםהכי,ובמתניתיןמיירי



דאישתכח שלא היה חייב לו כלום ,אי נמי דמיירי דמכחיש עדים ,ולהכי

פרק כל הנשבעין

אינונשבע.וכןכתבהטור)בסימןצ,ג(בשםרבהאיגאון.וכתבוהט"ז)סימן



צ סוף סעיף א( ,והש"ך )שם ס"ק א( ,דטעמא דלא נעשה כמו גזלן ,משום

יג( תוס' ד"ה כל הנשבעין ,ואלו ,בתוה"ד ,וכל הני דתנן וכו' הפוגמת


דלאמשמעלאינשיאיסוראבהכי.



יב

