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    """"ַאְרַּבעַאְרַּבעַאְרַּבעַאְרַּבע    ֶׁשֵהןֶׁשֵהןֶׁשֵהןֶׁשֵהן    ְׁשַּתִיםְׁשַּתִיםְׁשַּתִיםְׁשַּתִים    ––––    ְׁשבּועֹותְׁשבּועֹותְׁשבּועֹותְׁשבּועֹות""""    ––––ג' ג' ג' ג' פרק פרק פרק פרק     שבועותשבועותשבועותשבועותמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––    בבבביט, יט, יט, יט,  . 1
ָנה     ִמׁשְ

ע ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ תַּ בּועֹות ׁשְ אֹוַכל"  :ׁשְ בּוָעה ׁשֶ    ,"ׁשְ
ּלא אֹוַכל", "וְ    ׁשֶ

י",  ָאַכְלתִּ   ׁשֶ
י".  ּלא ָאַכְלתִּ   ְוׁשֶ

  
הּוא  ל ׁשֶ ּלא אֹוַכל" ְוָאַכל ּכָ בּוָעה ׁשֶ יב,  -"ׁשְ   ַחּיָ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבאָאְמרּו לֹו ְל    : ַרּבִ

יב" ֵהיָכן ָמִצינוּ  הּוא ַחּיָ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ אֹוֵכל ּכָ יב? "ּבְ ה ַחּיָ ּזֶ   , ׁשֶ
י ֲעִקיָבאָאַמר ָלֶהם    : ַרּבִ

ן? ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ ה ְמַדּבֵ ּזֶ ן ׁשֶ ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ ְמַדּבֵ     ְוִכי ֵהיָכן ָמִצינּו ּבְ
   

ָמָרא    ּגְ
אֹוַכל"ּדְ  :ְלֵמיְמָרא ַמע"ׁשֶ ָאֵכיְלָנא ַמׁשְ    ., ּדְ

בּוָעה לֹא אֹוַכל ְלָך""  :ִהיּוְרִמינְ     ,"ׁשְ

אֹוַכל ְלָך",  בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

ּלא אֹוַכל ְלָך"  בּוָעה ׁשֶ    !"ָאסּור -"לֹא ׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַמע,  ָאֵכיְלָנא ַמׁשְ   ְלעֹוָלם ּדְ

ָיא   :ָלא ַקׁשְ
אן  ין ּבֹו ֶלֱאכֹול, ּבִ  -ּכָ   ְמָסַרּבִ

אן    כ,א ֵאין  -ּכָ ׁשֶ ין בּ ^ּבְ   ֹו ֶלֱאכֹול. ְמָסַרּבִ
  

ין ּבֹו ֶלֱאכֹול,  - ַמְתִניִתין  ֵאין ְמָסַרּבִ ׁשֶ   ּבְ
ַרְייָתא  ין ּבֹו ֶלֱאכֹול -ּבָ ְמָסַרּבִ   ְו"לֹא ָאֵכיְלָנא",  ,""לֹא ָאֵכיְלָנא :ְוָקָאַמר ,ּבִ

ע ָהִכי ָקָאַמר ּבַ ּתַ ִכי ָקא ִמׁשְ ּלא אֹוַכל.  :ּדְ בּוָעה ׁשֶ   ׁשְ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
ֵני ִאי אֹוַכל ְלָך". " :ּתְ בּוָעה ׁשֶ   ׁשְ

  
   ?ִאי ָהִכי, ַמאי ְלֵמיְמָרא

  
ֵתיָמא ִאיְתִקיָלא ֵליּה  :ַמהּו ּדְ ֵניּה ּדְ ָ    ,ִליׁשּ

ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ
    

  רש"י
  מתני' 

ל. הן . שאוכל ושלא אוכשבועות
שתים המפורשות דכתיב 
(ויקרא ה) להרע או להיטיב 
דמשמע להבא ולא אוכל להרע 

   אוכל להיטיב:
. הן שאכלתי ושלא אכלתי

שתים הנוספות ממדרש חכמים 
כדיליף לה ר''ע לקמן בפירקין 

   (דף כה.) מריבוי הכתוב:
. בשביל מדבר ומביא קרבן

ביטול דיבורו וכיון דמשום 
זה ביטול  ביטול דיבורו הוא אף

דיבורו שהאומר לא אוכל דעתו 
   לאסור עצמו בכל שהוא:

  
  גמ' 

. אמר שבועה לא אוכל לך כו'
אחד משלש לשונות הללו אסור 
לו לאכול משל אותו האיש 
שנדר הימנו דהכי משמע שבועה 
לא אוכל לך שבועה עלי שלא 

   אוכל משלך:
. באיסור שבועה שאוכל לך

שבועה יהא עלי מה שאוכל 
הכי. משמע מה שאוכל משלך ד

   לך יהא באיסור שבועה:
. לא יהא לא שבועה לא אוכל לך

עלי באיסור שבועה מה שלא 
אוכל משלך הא מה שאוכל לך 

  יהא באיסור שבועה: 
   . מפצירין:מסרבין

. הלכך מתני' בשאין מסרבין בו
   שאוכל דקא אכילנא הוא:

. בברייתא רב אשי אמר תני
   שבועה שאי אוכל לך:

. נכשל ולא נתכוין לומר דאיתקל
 שאי:
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        בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א . 2
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

בּוָעה,  -"ִמְבָטא" "   ׁשְ

ר"  בּוָעה,  -"ִאסָּ   ׁשְ
ר'ִאיּסּור  ה אֹוֵמר: ':ִאסָּ בּוָעה  'רִאסָּ '  ִאם ַאתָּ יב,  -ׁשְ   ַחּיָ

טּור -ְוִאם ָלאו    . ּפָ
  

ה אֹוֵמר:  ר'"ִאם ַאתָּ בּוָעה" 'ִאסָּ    !?ׁשְ
ר "ְוָהא ֲאַמְרּתָ  בּוָעה -ִאיסָּ   הּוא!  "ׁשְ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

בּוָעה – ָהִכי ָקָאַמר: "ִמְבָטא"    ,ׁשְ
בּוָעה, ִאיּסָ  ׁשְ יס ּבִ   ר ִמיְתּפִ

ר" בּוָעה   ה אֹוֵמר:ִאם ַאּתָ  "ִאיּסּור ִאיּסָ ׁשְ יס ּבִ ֵמי  -ִמיְתּפִ יו ּדָ בּוָעה ִמּפִ מֹוִציא ׁשְ יב –ּכְ    ,ַחּיָ
טּור.  -ְוִאם ָלאו    ּפָ

  
אי, וּ  בּוָעהּדְ ִמּמַ    ?"ִמְבָטא" ׁשְ

ְכִתיב:  ָפַתִים"ּדִ ׂשְ א ּבִ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ    ,(ויקרא ה, ד) 120"אֹו ֶנֶפׁש ּכִ
ְכִתיב:  ר ַנִמי ּדִ ל ֵנֶד ִאיּסָ ר""כָּ ֻבַעת ִאּסָ     !(במדבר ל, יד) 121ר ְוָכל ׁשְ

  
א אי,  ,ֶאּלָ ר"ּדְ ִמּמַ בּוָעה הּוא?  "ִאיּסָ ׁשְ ס ּבִ   ִמיְתּפַ

ְכִתיב:  ֻבָעה"ּדִ ׁשְ ּה ּבִ ר ַעל ַנְפׁשָ    .יא) ,(במדבר ל 122"אֹו ָאְסָרה ִאּסָ
  
ֻבָעה"ָהְכִתיב:  ,ַנִמי "ִמְבָטא" ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ     !רא ה, ד)(ויק "ְלָכל ֲאׁשֶ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
בּוָעה –"ִמְבָטא"     ,ׁשְ

   ,"ְוִאם ָהיֹו ִתְהֶיה ְלִאיׁש ּוְנָדֶריָה ָעֶליהָ ֵמָהָכא: 
ּה" ר ָאְסָרה ַעל ַנְפׁשָ ָפֶתיָה ֲאׁשֶ   , (במדבר ל, ז) אֹו ִמְבָטא ׂשְ

בּוָעה לֹא ָקָאַמר    .ְוִאיּלּו ׁשְ
ַמאי ָאְסָרה ַעְצָמּה?    ּבְ

"ִמ     .ְבָטא"ּבְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
בּוָעה ,ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ  ׁשְ יס ּבִ ֵמי,  ,ִמיְתּפִ יו ּדָ בּוָעה ִמּפִ מֹוִציא ׁשְ   ָלאו ּכְ

בּוָעה – "ִמְבָטא :ְוָהִכי ָקָאַמר ר", "ׁשְ בּוָעה,  "ִאיסָּ   ַנִמי ׁשְ
ר  ִאיּסָ בּוָעה,  -ֶאָסֵריּה ּדְ ין ֵנֶדר ִלׁשְ תּוב ּבֵ ילֹו ַהּכָ   ִהּטִ

ְלׁשֹון ֵנֶדר הֹוִצ    ֵנֶדר,  -יאֹו ּבִ
בּוָעה  ְלׁשֹון ׁשְ בּוָעה.  -ּבִ   ׁשְ

  
ילוֹ     ?ֵהיָכן ִהּטִ

  
ֻבָעה" ׁשְ ּה ּבִ ר ַעל ַנְפׁשָ ּה ָנָדָרה אֹו ָאְסָרה ִאּסָ ית ִאיׁשָ   .(במדבר ל יא) וגו' "ְוִאם ּבֵ

   
   .ָאְזדּו ְלַטֲעַמְייהוּ וְ 

ַמר ִאיּתְ    :ּדְ
בּוָעה ׁשְ יס ּבִ    :ַמְתּפִ

ֵמי ֵייַאּבַ  יו ּדָ בּוָעה ִמּפִ מֹוִציא ׁשְ    .ָאַמר: ּכְ
ֵמי ָרָבאוְ  יו ּדָ בּוָעה ִמּפִ מֹוִציא ׁשְ    .ָאַמר: ָלאו ּכְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ר'ֵאיֶזה " ּתֹוָרה?  'ִאיסָּ   ָהָאמּור ּבַ

                                                             

א ִבׂשְ  120 ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ ם ְלַאַחת ֵמ אֹו ֶנֶפׁש ּכִ ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ הָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאׁשֶ   ֵאּלֶ
ּה ְיֵפֶרּנוּ  121 ּה ְיִקיֶמּנּו ְוִאיׁשָ ר ְלַעּנֹת ָנֶפׁש ִאיׁשָ ֻבַעת ִאּסָ ל ֵנֶדר ְוָכל ׁשְ   ּכָ
ּה ָנָדָרה 122 ית ִאיׁשָ ֻבָעה ְוִאם ּבֵ ׁשְ ּה ּבִ ר ַעל ַנְפׁשָ   אֹו ָאְסָרה ִאּסָ

  רש"י
   . מפרש לקמיה:איסר שבועה
. איסרתו של איסר איסור איסר

   מה הוא:
. מאי אם אתה אומר כו'

קאמרת והא אמרת איסר לשון 
שבועה הוא והדר תני אם אתה 

   אומר:
. האומר ה''ק מבטא שבועה

מבטא ככר זו עלי כאומר 
שבועה שלא אוכלנו ואם אכלו 

   ויורד: ה''ז בעולה
. איסר איסר מיתפיס בשבועה

עלי ככר זו הרי הוא כמי שנשבע 
על הככר וחזר ואמר על ככר 
אחר ה''ז כזה שהתפיס את 

   השני בראשון:
. ומהו איסורו של איסור איסר

   איסר זה:
. אם תמצי אם אתה אומר כו'

לומר שהמתפיס בשבועה 
כמוציא שבועה מפיו דמי ואם 

ומר אכלו חייב קרבן אף זה הא
איסר ככר זה עלי חייב קרבן 
אם אכלו שהאיסר לשון 

   התפסת שבועה הוא:
. שהמתפיס בשבועה ואם לאו

אינו כנשבע לענין קרבן ומלקות 
אף האיסר אין בו לא קרבן ולא 

   מלקות:
. משמע או אסרה אסר בשבועה

שאסרתו ותפסתו בדבר 
   שנשבעה עליו כבר:

או מבטא שפתיה אשר אסרה 
בשבועה במה  . ולא כתיבוגו'

   אסרה את נפשה בלשון מבטא:
. לא איסתפיק ליה רבא אמר

לתנא למימר בהא אם אתה 
אומר דפשיטא ליה דמיתפיס 
בשבועה לאו כמוציא שבועה 

   מפיו הוא:
והכי קאמר מבטא שבועה 

   . לשון שבועה הוא:איסר נמי
. איסר זה הטילו הכתוב כו'

היינו פירוש דאיסור איסר אם 
קאמר איסור  אתה אומר והכי

של איסר שאמרתי לך שהוא 
שבועה לא כל הלשונות שוות בו 
שהרי הטילו הכתוב בין נדר 
לשבועה אם אמירתו בלשון 
שבועה כגון איסר שלא אוכל 
ככר זה כן לשון הנשבעין 
אומרים שלא אוכל אף האיסר 
שהוציאו בלשון זה שבועה הוא 
וחייב קרבן ואם לאו אלא 

איסר הוציאו בלשון נדר שאמר 
ככר זו עלי שהוא לשון הנודרים 
קונם זה עלי אף זה נדר ופטור 

   מקרבן:
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  ָהאֹוֵמר: 
ה ַיִין תֶּ ּלֹא ֶאׁשְ ר ְוׁשֶ ׂשָ ּלֹא אֹוַכל ּבָ ת ּבוֹ   ,"ֲהֵרי ָעַלי ׁשֶ ּמֵ יֹום ׁשֶ   ָאִביו",  ּכְ

לֹוִני",  ת ּבֹו ּפְ ּמֵ יֹום ׁשֶ   "ּכְ
ן ֲאִחיָקם",  ַדְלָיה ּבֶ ֱהַרג ּבֹו ּגְ ּנֶ יֹום ׁשֶ   "ּכְ

ָנּה"  חּוְרּבָ ַלִים ּבְ ָרָאה ְירּוׁשָ יֹום ׁשֶ    –"ּכְ
  . "ָאסּור
מּוֵאלְוָאַמר    : ׁשְ

דּור ּוָבא ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ּנָ    .ְוהּוא ׁשֶ
ַמ  ֵיי, ִמּדְ ָלָמא ְלַאּבַ ׁשְ ֵנֶדר ּבִ יס ּבְ בּוָעה  -ְתּפִ ׁשְ יס ּבִ בּוָעה.  -ֵנֶדר, ַמְתּפִ   ׁשְ

ָיא   כ,ב א ְלָרָבא ַקׁשְ    !ֶאּלָ
  

   :ָרָבא ךְ ָאַמר לָ 
ֵריץ ְוֵאיָמא ָהִכי:    ּתְ

ּתֹוָרה?  ר ֵנֶדר ָהָאמּור ּבַ   ֵאיֶזהּו ִאיּסָ
ה ַיִין כְּ  ּתֶ ּלא ֶאׁשְ ר ְוׁשֶ ׂשָ ּלא אֹוַכל ּבָ ת ּבֹו ָאִביו", ָהאֹוֵמר: "ֲהֵרי ָעַלי ׁשֶ ּמֵ   יֹום ׁשֶ

לֹוִני",  ֱהַרג ּבֹו ּפְ ּנֶ יֹום ׁשֶ   "ּכְ
מּוֵאלְוָאַמר  דּור ּוָבא ֵמאֹותֹו ַהּיֹום. ׁשְ ּנָ   : ְוהּוא ׁשֶ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
י ִיּדֹ ָאַמר ְקָרא:  דּור ַעד - (במדבר ל, ג) 123ר ֶנֶדר ַלה'""ִאיׁש ּכִ ָדָבר ַהּנָ ּדֹור ּבְ ּיִ    .ׁשֶ

  
יֹום ׁשֶ  ת ּבֹו ָאִביו""ּכְ   . מֵּ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ן ֲאִחיָקם" ַדְלָיה ּבֶ ֱהַרג ּבֹו ּגְ ּנֶ יֹום ׁשֶ    .ִאיְצְטִריְך ֵליּה  ,"ּכְ

  
ְך ָאִמיָנא:    ָסְלָקא ַדְעּתָ

ִכי לֹא ָנַדר  יָון ּדְ סּור,  -ּכֵ   ַנִמי ּפָ
י ָנַדר ַנִמי ָלא ָהְוָיא ֲעֵליּה ִאיּסּור    ,ּכִ

יס ּבְ  ,ְוַהאי    ,ֵנֶדר הּואָלאו ִמיְתּפִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
י יֹוָחָנןְוַאף     :ָרָבאּדְ ָסַבר ָלּה ְלָהא  ַרּבִ

ִכי ֲאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןּדְ   : ַרּבִ
  "ִמְבָטא לֹא אֹוַכל ְלָך", 

ר לֹא אֹוַכל ְלָך"  בּוָעה.  -"ִאיּסָ   ׁשְ
  
  
  
  

                                                             
י 123 ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ ָברֹו ּכְ ר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ַבע ׁשְ ָ י ִיּדֹר ֶנֶדר ַליהָֹוה אֹו ִהׁשּ הִאיׁש ּכִ   ו ַיֲעׂשֶ

  רש"י
. כאשר כיום שמת בו אביו

אסרתי עלי בשר ביום שמת בו 
והוא שנדור ובא  אבא לעולם:
. שקיבל עליו כבר מאותו היום

נדר שלא יאכל בשר ביום שמת 
בו אביו לעולם וכן יום שמת בו 

גדליה  פלוני וכן יום שנהרג בו
וקסלקא דעתא השתא דהיינו 
מתפיס בנדר וקתני איזהו איסר 
האמור בתורה שהוא בלא יחל 
דברו האומר הרי עלי כו' אלמא 
המתפיס בנדר הרי הוא בלא 
יחל כנדר עצמו ומדמתפיס בנדר 

  נדר מתפיס בשבועה שבועה:
. כלומר האי תריץ ואימא כו'

תנא לאו במתפיס בנדר איירי 
ירי אלא בעיקר נדר אי

ואשמעינן שאינו חייב בנדר 
אא''כ פירשהו ואח''כ תלאו 
בדבר הנידר עליו כבר כדיליף 
לה ואזיל מקרא וה''ק איזהו 
איסור נדר אבל מיתפיס בנדר 
לאו נדר הוא וה''ד מיתפיס כגון 
שלא פירש הרי עלי שלא אוכל 
בשר ושלא אשתה יין אלא אמר 
הרי עלי יום זה כיום שמת בו 

את ירושלים  אביו כיום שראה
   בחורבנה:

. כיון דטעמא משום פשיטא
דנדור ובא הוא עליו מיתת אביו 
מה לי כאן וכי משום דמת בו 
אביו מיגרע גרע איסורי' הרי 
נדור ובא עליו: ה''ג סד''א דכיון 
דכי לא נדר אסור כי נדר נמי לא 
מיתפיס בנדר הוא קמ''ל ואף 
רבי יוחנן כו'. ולא גרסינן כיון 

א דאסור כי נדר דמדרבנן הו
חייל עלי' איסו' בלא יחל לא 
גרסינן לה להא דהא א''נ 
מדאורייתא הוא אמרינן (לקמן 
כה.) הנדרי' חלים על דבר מצו' 

   כדבר הרשות:
ואף ר' יוחנן סבר לה להא 

. דאיסור שהוציאו בלשון דרבא
  שבועה שבועה:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב    ––––כ, ב כ, ב כ, ב כ, ב  . 3
י ֲאָתא  יִמיּכִ י יֹוָח ָאַמר  ַרב ּדִ   : ָנןַרּבִ

ֶקר,  -"אֹוַכל" ְו"לֹא אֹוַכל"    ׁשֶ
ֶקר" :ְוַאְזָהָרֵתיּה ֵמָהָכא ָ ִמי ַלׁשּ ְבעּו ִבׁשְ ָ     .(ויקרא יט, יב) 124"לֹא ִתׁשּ

י"  י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ ְוא,  -"ָאַכְלתִּ   ׁשָ
ְוא"ְוַאְזָהָרֵתיּה ֵמָהָכא:  ָ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ א ֶאת ׁשֵ ָ     .(שמות כ, ז) 125"לֹא ִתׂשּ

ָברֹו"עֹוֵבר ּבְ  -ָנמֹות קוֹ      .(במדבר ל, ג) 126"לֹא ַיֵחל ּדְ
  

   :ֵמיִתיֵבי

ְוא'" ֶקר'וְ  'ׁשָ   . "ֶאָחד ֵהן 'ׁשֶ
ְוא"ּדְ ִמ ַמאי ָלאו  ָעַבר, ַאף  "ׁשָ ֶקר"ְלׁשֶ ָעַבר?  "ׁשֶ   ַנִמי ְלׁשֶ

י"  :ַאְלָמא י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ ֶקר הּוא -"ָאַכְלּתִ    !ׁשֶ
  

   ?!ִמיֵדי ִאיְרָיא
   ,ְדִאיָתאכִּ  –ָהא 

ְדִאיָתא –ְוָהא     .ּכִ
  

ָבר ֶאָחד ֵהן"ּוַמאי    ? "ּדָ
  

ִדיּבּור ֶאָחד ֶנֶאְמרוּ    .ּבְ
   

ְדַתְנָיא    :ּכִ

מֹורוְ  (שמות כ, ז) 127""ָזכֹור" ִדיּבּור ֶאָחד ֶנֶאְמרּו,  - (דברים ה, יב) 128""ׁשָ   ּבְ

ר ה ְלַדּבֵ ֵאין ָיכֹול ַהּפֶ ֶ    ,ַמה ׁשּ

ֵאין ָהאֹוֶזן יָ  ֶ מֹוַע ּוַמה ׁשּ    ."כֹול ִלׁשְ
  

ִדיּבּור ֶאָחד ֶנֶאְמרּו,  ָלָמא ָהָתם ּבְ ׁשְ ְד ּבִ ר ַאֲהָבה, ּכִ א ּבַ   ַרב ַאּדָ
ר ַאֲהָבהָאַמר ּדְ  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ַבר ּתֹוָרה,  ִקיּדּוׁש ַהּיֹום ּדְ יבֹות ּבְ ים ַחּיָ   ָנׁשִ
מֹור"וְ  "ָזכֹור"ר ְקָרא: ַמ ָא ּדְ  ִמ  - "ׁשָ ׁשְ נֹו ּבִ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ נֹו ּבְזִכיָרהּכָ    ,יָרה ֶיׁשְ

ִמיָרה  ׁשְ י הֹוִאיל ְוִאיְתְנהּו ּבִ   ְזִכיָרה, ִאיְתְנהּו ַנִמי ּבִ  -ְוָהֵני ָנׁשֵ
א ָהָכא  ֵעי ֵליּה  -ֶאּלָ    ?ְלַמאי ִהְלְכָתא ִמיּבָ

  
ֶקר.  ְך לֹוֶקה ַנִמי ַעל ׁשֶ ְוא, ּכָ ּלֹוֶקה ַעל ׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ א ּכְ   ֶאּלָ

  
יא י ַלּיָ ַלּפֵ    !ּכְ

  
ְוא. ֶאלָּ  ְך לֹוֶקה ַנִמי ַעל ׁשָ ֶקר, ּכָ ּלֹוֶקה ַעל ׁשֶ ם ׁשֶ ׁשֵ   א ֵאיָמא ּכְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

   !ְוַהאי ָלאו ,ַהאי ָלאו
  

ֵתיָמא ַדֲאַמר ֵליּה  :ַמהּו ּדְ אּכְ ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
ה" ָלל(שמות כ, ז)  129"לֹא ְיַנּקֶ    ,ּכְ

ַמע ָלן   כא,א י ֵליּה  :ָקא ַמׁשְ ּנִ ְדׁשַ    .ּכִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ְוא ן ַעל ׁשָ ְך ֵמִביא ָקְרּבָ ֶקר ּכָ ן ַעל ׁשֶ ִביא ָקְרּבָ ּמֵ ם ׁשֶ ׁשֵ    .ּכְ

י ֲעִקיָבא ִהיא,  ָעַבר כִּ ּדִ ְוַרּבִ יב ְלׁשֶ א. ְמַחּיֵ   ְלַהּבָ

                                                             

ם ֱאלֶֹהיָך ֲא  124 ְלתָּ ֶאת ׁשֵ ֶקר ְוִחּלַ ָ ִמי ַלׁשּ ְבעּו ִבׁשְ ָ   'ִני הְולֹא ִתׁשּ
ם ה 125 א ֶאת ׁשֵ ָ ְוא 'לֹא ִתׂשּ ָ מֹו ַלׁשּ א ֶאת ׁשְ ָ ר ִיׂשּ ה ְיהָֹוה ֵאת ֲאׁשֶ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָ   ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ
י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה 126 ה 'ִאיׁש ּכִ יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ ָברֹו ּכְ ר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ַבע ׁשְ ָ   אֹו ִהׁשּ
ְוא 127 ָ מֹו ַלׁשּ א ֶאת ׁשְ ָ ר ִיׂשּ ה ְיהָֹוה ֵאת ֲאׁשֶ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָ ה ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ ם ְיהֹוָ א ֶאת ׁשֵ ָ   לֹא ִתׂשּ
ָך ה 128 ר ִצּוְ ֲאׁשֶ ׁשֹו ּכַ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ   ֱאלֶֹהיךָ  'ׁשָ
ם ה 129 א ֶאת ׁשֵ ָ ה ה 'לֹא ִתׂשּ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָ ְואֵא  'ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ ָ מֹו ַלׁשּ א ֶאת ׁשְ ָ ר ִיׂשּ   ת ֲאׁשֶ

  רש"י
. כלומר שבועה אוכל ולא אוכל

   להבא קרוי שבועת שקר:
הרתיה מלא תשבעו בשמי ואז

. וה''ק לא תשבעו בשמי לשקר
כדי לשקר בשבועתכם לאחר 
זמן והמתרה בו צריך להתרות 
בו שהוא עובר באזהרת לא 

   תשבעו בשמי לשקר:
. כל שבועה אכלתי ולא אכלתי

לשעבר שאינה אמת קרויה 
שבועת שוא דלשון שוא לשון 
ולא כלום כמו בחבלי השוא 

ת (ישעיה ה) לשוא הכיתי א
בניכם (ירמיה ב) אף כאן 
יצאתה מפיו לבטלה ואזהרתיה 
מלא תשא והמקרא הזה צריך 

   להתרות בו:
. כלומר קונמות ה''ז בלא יחל

לא יחל דמשמע להבא לאו 
לאזהרת שבועת להבא אתא 
דשבועת להבא מלא תשבעו 
בשמי לשקר נפיק וכי אתא לא 
יחל לאזהרת נדרים אתא 
לאפוקי מדרבין דאמר אזהרת 

   ת להבא אתא מלא יחל:שבוע
. כגון נשבע על מה שוא לשעבר 

דבר שא''א שהכל יודעים שאין 
   שבועה זו כלום:

. כגון אכלתי אף שקר לשעבר
ולא אכלתי וההיא לא מיקריא 
שוא לפי שאין הכל מכירים בה 
אם אמת אם שקר ועל כרחך 
שבועת להבא מלא יחל דברו 
אבל לא תשבעו בשמי לשקר 

וה''ק לא שבועה לשעבר היא 
   תוציאו שבועה לשקר מפיכם:

. כלומר להקיש זכור כדרב אדא
לשמור בקידוש היום דנפקא לן 
מזכור את יום השבת זכרהו על 
היין ואף ע''ג דשאר מצות עשה 
שהזמן גרמא נשים פטורות בזו 
חייבות דאיתקש לשמור בדיבור 
אחד כל שישנו בשמירת לאוי 
שבת ישנו בקידוש והנשים ישנן 

ה דכל מצות לא תעשה בשמיר
בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן 

   גרמא נשים חייבות:
ה''ג אלא כשם שלוקה על שוא 

. להכי קאמר אחת הן לענין כו'
   מלקות:

. כלפי היכן אתה כלפי לייא
פונה זו היפוך היא דאילו שקר 
אשכחן בה לאו שיש בו מעשה 
כגון לא אוכל ואכל שעבר על 

תי שבועתו ע''י מעשה אבל אכל
ולא אכלתי לאו שאין בו מעשה 

   הוא:
אלא אימא כשם שלוקה על 

. בלאו שיש בו מעשה כך שקר
לוקה על שוא אע''פ שאין בו 
מעשה דנ''ל מלא ינקה ה' 
(שמות כ) כדלקמן (דף כא.) ה' 
הוא דלא ינקה אבל ב''ד של 
מטה מלקין אותו אם התרו בו 

   ומנקין אותו:
. דהא כתיב קרא לא פשיטא

   ינקה ה':
מהו דתימא כדאמר ליה רב 

. לקמן בשמעתין פפא לאביי
  אימא לא ינקה כלל:
   . לקמן:קמ''ל כדמשני ליה

. הא דקתני שוא ואיבעית אימא
ושקר אחת הן לומר לך כשם 
שמביא קרבן על שבועת שקר 
כך מביא קרבן על שוא דאכלתי 
ולא אכלתי ור''ע היא דמחייב 

  במתניתין לשעבר כלהבא:
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   :ֵמיִתיֵבי

ְוא? " בּוַעת ׁשָ   ֵאי זֹו ִהיא ׁשְ
דּוַע ָלָאָדם,  ּנֹות ֶאת ַהּיָ ע ְלׁשַ ּבַ   ִנׁשְ

בוּ  ֶקרׁשְ    ?ַעת ׁשֶ
ע ְלַהֲחִליף ּבַ    !"ִנׁשְ

  
ע ּוַמֲחִליף. :ֵאיָמא ּבָ   ִנׁשְ

   
  

י ֲאָתא  י ִיְרְמָיהָאַמר  ָרִביןּכִ הוּ ָאַמר  ַרּבִ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
י" י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ ֶקר,  - "ָאַכְלתִּ   ׁשֶ

ֶקרְוַאְזָהָרֵתיּה ִמ  ָ ִמי ַלׁשּ ׁשְ ְבעּו ּבִ ָ     .(ויקרא יט, יב) 130""לֹא ִתׁשּ
ָברֹו"עֹוֵבר ּבְ  - "אֹוַכל" ְו"לֹא אֹוַכל"     .(במדבר ל, ג) 131"לֹא ַיֵחל ּדְ

ְוא?  בּוַעת ׁשָ   ְוֵאי זֹו ִהיא ׁשְ
ע לְ  ּבָ דּוַע ָלָאָדםִנׁשְ ּנֹות ֶאת ַהּיָ    .ׁשַ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

א ִמ ּדְ ָהא  ַמר, ֶאּלָ ֵפירּוׁש ִאיּתְ הּו ָלאו ּבְ י ַאּבָ ַמרַרּבִ ָלָלא ִאיּתְ    .ּכְ
  
ר ָאִביןָאַמר ּדְ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַעְמָרםָאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ   :ַרּבִ

י ְיהּוָדה ּום  ַרּבִ ִליִליאֹוֵמר ִמׁשּ י יֹוֵסי ַהּגְ   : ַרּבִ
ּתֹוָרהכָּ  ּבַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ה  :ל לֹא ּתַ ׁש ּבֹו ַמֲעׂשֶ ּיֵ   לֹוִקין ָעָליו,  -ָלאו ׁשֶ
ה וְ  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ֵאין לֹוִקין ָעָליו,  -ׁשֶ

ע,   :חּוץ ִמ  ּבָ ׁשְ   ּנִ
   ,רְוֵמיִמ 

ם ֵ ׁשּ ל ֶאת ֲחֵבירֹו ּבַ    .ּוְמַקּלֵ
  
ע" ּבָ    ?ְמָנַלן – "ִנׁשְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ר יֹוַחאיִמׁשּ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ    :ַרּבִ

ָ "ָאַמר ְקָרא:  ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ א ֶאת ׁשֵ ָ ה ה'לֹא ִתׂשּ י לֹא ְיַנּקֶ    – (שמות כ, ז) 132"ְוא ּכִ
ל ַמְעָלה  ין ׁשֶ ית ּדִ ין אֹותֹו,  -ּבֵ   ֵאין ְמַנּקִ

ה  ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ ין אֹותֹו.  ,ַמְלִקין אֹותוֹ  - ֲאָבל ּבֵ   ּוְמַנּקִ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ    :ַאּבַ
ְלָמא ָהִכי ָקָאַמר ָלל ּדִ ה ּכְ    !ַרֲחָמָנא: לֹא ְיַנּקֶ

  
ִתיב הכִּ ' :ִאי ּכְ ,  'י לֹא ְיַנּקֶ ְדָקָאְמַרּתְ   ּכִ

ְכִתיב  א ּדִ ּתָ ה ה'"ָהׁשְ י לֹא ְיַנּקֶ ה,  -, "ּכִ   ה' הּוא ֵאינֹו ְמַנּקֶ
ה  ל ַמּטָ ין ׁשֶ ית ּדִ ין אֹותֹו.  - ֲאָבל ּבֵ   ַמְלִקין אֹותֹו ּוְמַנּקִ

  
ֶקר  בּוַעת ׁשֶ ְוא, ׁשְ בּוַעת ׁשָ ַחן ׁשְ ּכְ    ?ְמָנַלן –ַאׁשְ

  
י יֹוָחָנן יֵדיּה ָאַמר:  ַרּבִ   ּדִ

ְוא" ָ ְוא" "ַלׁשּ ָ י ְפָעִמים - (שמות כ, ז) "ַלׁשּ ּתֵ    ,ׁשְ
ְוא בּוַעת ׁשָ ֶקר.  ,ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ִלׁשְ בּוַעת ׁשֶ ֵנהּו ִעְנָין ִלׁשְ   תְּ

  
ּה  הוּ ְוָהֵוי, ּבָ י ַאּבָ   : ַרּבִ

ֵמי?  ֶקר ֵהיִכי ּדָ בּוַעת ׁשֶ   ַהאי ׁשְ
ּלא אֹוַכל" ְוָאַכל "ׁשְ  :ִאיֵליָמא ה הּוא,  -בּוָעה ׁשֶ ׁש ּבֹו ַמֲעׂשֶ ּיֵ   ָלאו ׁשֶ

א ָאַמר אֹוַכל" ְולֹא ָאַכל"ׁשְ  :ְוֶאּלָ    !ַהאי ִמי לֹוֶקה? - בּוָעה ׁשֶ
                                                             

ם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה 130 ְלתָּ ֶאת ׁשֵ ֶקר ְוִחּלַ ָ ִמי ַלׁשּ ְבעּו ִבׁשְ ָ   'ְולֹא ִתׁשּ
י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה 131 ה 'ִאיׁש ּכִ יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ ָברֹו ּכְ ר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ ַבע ׁשְ ָ   אֹו ִהׁשּ
132  ֹ ם הל א ֶאת ׁשֵ ָ ה ה 'א ִתׂשּ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָ ְוא 'ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ ָ מֹו ַלׁשּ א ֶאת ׁשְ ָ ר ִיׂשּ   ֵאת ֲאׁשֶ

  רש"י
. לשנות את חליףנשבע לה

האמת בשבועתו היינו לשעבר 
כגון אכלתי ולא אכל לא אכלתי 

   ואכל:
. נשבע אימא נשבע ומחליף

לעשות ואחר כך החליף את 
דברו ולא עשה או שלא לעשות 

   ועשה:
ואזהרתיה מלא תשבעו בשמי 

. והכי משמע בשעת לשקר
שבועה לא תהא שקר דהיינו 

   לשעבר:
. להבא הוא דאילו לא יחל

   עבר כבר החל משנשבע:לש
. על האיש לשנות את הידוע

   שהוא אשה:
. הא דא''ר והא דרבי אבהו

ירמיה לעיל א''ר אבהו דאמר 
משמיה דר' יוחנן אכלתי ולא 
אכלתי שקר לאו בפירוש אמר 
ר' אבהו בהאי לישנא אלא 
מכללא איתמר דשמעיה ר' 
ירמיה לר' אבהו בחדא מילתא 
דאיירי בה ר' יוחנן בשבועת 

ר ואוקמה רבי אבהו שק
באכלתי ולא אכלתי מההוא 
כללא א''ר ירמיה משום ר' 
אבהו א''ר יוחנן אכלתי ולא 

   אכלתי שקר:
. ומאי כללא דאמר רב אידי כו'

ומסקנא סיפא דשמעתא וא''ר 
אבהו תהא באכלתי ולא 

   אכלתי:
חוץ מנשבע ומימר ומקבל את 

. המיוחד והא חבירו בשם
מילתא עיקרה בפ''ק דתמורה 
והתם מפורש טעמא דמימר 
ומקלל והכא נשבע לחודיה 
מפרש משום גררא דמכללא 
איתמר דר' אבהו: אי כתיב כי 
לא ינקה כדקאמרינן: והוי בה 

   גרסינן:
. דאיצטריך למילף מלשוא ה''ד

לשוא. התראת ספק. ספק אם 
יעבור על התראה אם לאו 
שיכול לומר עדיין יש שהות 
ביום ואין המתרה יכול לכוין 

יעבור היום בתוך כדי דבור של ש
  התראה:
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ַמר    :ְוָהא ִאיּתְ

ר זֹו ַהּיֹום", ְוָעַבר ַהּיֹום ְולֹא ֲאָכָלּה " ּכָ אֹוַכל ּכִ בּוָעה ׁשֶ    :"ׁשְ
י יֹוָחָנן ְרַוְייהּו: ֵאינֹו לֹוֶקה  ָלִקיׁש ֵריׁש וְ  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    .ּדְ
י יֹוָחָנן    ,ָאַמר: ֵאינֹו לֹוֶקה ַרּבִ

ה,  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ֲהָוה ָלאו ׁשֶ ּום ּדַ   ִמׁשּ
ה  ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ֵאין לֹוִקים ָעָליו.  -ְוָכל ָלאו ׁשֶ

   ,ָאַמר: ֵאינֹו לֹוֶקה ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 
ֲהָוה ַהְת  ּום ּדַ   ָרַאת ָסֵפק, ִמׁשּ

ָמּה ַהְתָרָאה!  -ְוַהְתָרַאת ָסֵפק    לֹא ׁשְ
  

הוּ ְוָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
י" "ָאַכְלּתִ ֵהא ּבְ י" ,ּתְ    .ְו"לֹא ָאַכְלּתִ

  
ָנא    ?ּוַמאי ׁשְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֶקר ּדֹוֶמה לְ  בּוַעת ׁשֶ ָתה ּתֹוָרה ׁשְ ֵפירּוׁש ִריּבְ ְוא, ּבְ   ׁשָ
ְוא  ָ ָעַבר,  -ַמה ׁשּ   ְלׁשֶ

ֶקר ַא  ָעַבר.  -ף ׁשֶ   ַנִמי ְלׁשֶ
  

י ִיְרְמָיהֵאיִתיֵביּה  הוּ לְ  ַרּבִ י ַאּבָ    :ַרּבִ

ר זֹו", " ּכָ ּלא אֹוַכל ּכִ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

ה",  ּלא אֹוְכֶלּנָ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ
ה" ַוֲאָכָלּה,  ּלא אֹוְכֶלּנָ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

א ַאַחת.  יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ּטּוי בּוַעת ּבִ    ,זֹו ִהיא ׁשְ
יִבין ַעל ְזדֹוָנּה  ַחּיָ   ַמּכֹות,  -ׁשֶ

ְגָגָתּה  ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד -ְוַעל ׁשִ   . (שבועות כז:) "ָקְרּבָ
   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי - "זֹו ִהיא"

ָלא ָלֵקי י", ּדְ י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ    !ָלאו ְלַמעּוֵטי "ָאַכְלּתִ
  

ְרּבָ  י" ִמּקָ י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ   ן. לֹא, ְלַמעּוֵטי "ָאַכְלּתִ
  
ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד,  - "זֹו ִהיא" ְגָגָתּה ָקְרּבָ   ַעל ׁשִ

י"  י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ    .לֹא –ֲאָבל "ָאַכְלּתִ
ָמֵעאל ִהיא,  י ִיׁשְ   ְוַרּבִ

א ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹ ּדְ  יב ֶאּלָ   א, ָאַמר: ֵאינֹו ַחּיָ
  ֲאָבל ִמיְלָקא ָלֵקי.

 
בּוַעת ׁשָ " :ֵאיָמא ֵסיָפא   כא,ב טּורזֹו ִהיא ׁשְ ְגָגָתּה ּפָ יִבין ַעל ְזדֹוָנּה ַמּכֹות ְוַעל ׁשִ ַחּיָ   . (שבועות כט.) "ְוא ׁשֶ

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי - "זֹו ִהיא"
י" :ָלאו ְלַמעּוֵטי י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ ָלא ָלֵקי - "ָאַכְלּתִ    !ּדְ

  
  לֹא, 

ן, ּדְ  - "זֹו ִהיא" ְרּבָ טּור ִמּקָ ְגָגָתּה ּפָ   ַעל ׁשִ
י" ֲאָבל "ָאַכְלּתִ  ן -י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ יב ָקְרּבָ ְגָגָתּה ַחּיָ   .ַעל ׁשִ

י ֲעִקיָבא ִהיא, וְ  ָעַברּדִ ַרּבִ יב ְלׁשֶ א.  ,ְמַחּיֵ ְלַהּבָ   ּכִ
  

ָמֵעאל ִהיא;  :ָהא ָאַמְרּתְ  י ִיׁשְ א ַרּבִ   ֵריׁשָ
י ֲעִקיָבא? ָמֵעאל ְוֵסיָפא ַרּבִ י ִיׁשְ א ַרּבִ    !ֵריׁשָ

  
י ֲעִקיָבא ּה ַרּבִ    ,ּכּוּלָ

ן,  ְרּבָ י" ִמּקָ י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ א ָלאו ְלַמעּוֵטי "ָאַכְלּתִ   ְוֵריׁשָ
ְלקֹות,  א ְלַמעּוֵטי "אֹוַכל" ְולֹא ָאַכל ִמּמַ   ֶאּלָ

יב ן ִמיַחּיַ    .ֲאָבל ָקְרּבָ

  רש"י
. הך שבועת וא''ר אבהו תהא

שקר דא''ר יוחנן דאיתרבאי 
מלשוא לשוא באכלתי ולא 

   אכלתי:
. הך מאוכל ולא אכל ומאי שנא

הא בכולהו לאו שאין בו מעשה 
   נינהו:

. בפירוש ריבתה תורה כו'
   מדאפקיה בלשון שוא:

. נשבע לשנות מה שוא לשעבר
דוע לאדם אף שקר את הי

דלשעבר איתרבאי למלקות ולא 
לשקר דלהבא ומההוא כללא 
א''ר ירמיה משום ר' אבהו 

   אכלתי ולא אכלתי שקר:
. לקמן שבועה שלא אוכלנה

מפרש בפירקין למה לי למינקט 
   תלת שבועות:

. דאין אינו חייב אלא אחת
שבועה חלה על שבועה דכיון 
דנשבע שבועה ראשונה הוה לה 

ניה לקיים את המצוה שבועה ש
   ותנן במתניתין דפטור:

. וזו היא לא למעוטי מקרבן
   אשגגתה קאי:

. אבל זו היא דעל שגגתה קרבן
שבועה לשעבר ליתא בקרבן ור' 
ישמעאל היא דאמר במתני' אינו 

  חייב אלא על העתיד:
. דקתני בתר דהך אימא סיפא

איזו היא שבועת שוא נשבע 
לשנות את הידוע לאדם אמר על 
עמוד של אבן שהוא של זהב כו' 

   זו היא שבועת שוא שחייבין כו':
. לאו למעוטי אכלתי ולא אכלתי

דלא דרשינן לשוא באם אינו 
   ענין:

. קרבן על ור''ע היא דמחייב
שעבר ומיהו בשבועת שוא מודה 
דלית בה קרבן אף ע''ג דדריש 
ריבויי ומיעוטי ואתרבאי שבועת 
ביטוי לשעבר אהני מיעוטא 

עת שוא שהוא ניכר דבר לשבו
שאי אפשר כדאמרינן לקמן (דף 
כו.) ומאי מיעט מיעט מצוה 
דהויא שבועת שוא דבמתני' קאי 
ותני נשבע לבטל את המצוה 

   בשבועת שוא:
אלא למעוטי אוכל ולא אכל 

. והכי קאמר זו היא לא ממלקות
אוכל ואכל דחייבין על זדונה 
מכות דהוה ליה לאו שיש בו 

ולא אכל לא מעשה אבל אוכל 
  לקי:
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ָנא?    ּוַמאי ׁשְ

  
ָרא ָקֵאי, ּבִ  ּבְ א, ִמְסּתַ א ְמַמֵעט ְלַהּבָ   ְלַהּבָ

ָע ָקֵאי ּבִ  א ְמַמֵעט ְלׁשֶ    !ַברְלַהּבָ
  

  רש"י
. כלומר היכי משמע ומאי שנא

ממתניתין דלמעוטי אוכל ולא 
אכל דלמא למעוטי נמי אכלתי 

   ולא אכלתי ותיקשי לך:
  . בתמיה:ממעט לשעבר
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יב, הּוא ַחּיָ ל ׁשֶ ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל ּכָ בּוָעה ׁשֶ    "ׁשְ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבאָאְמרּו לֹו ְל  יב": ֵהיָכן ָמִצינּו ַרּבִ הּוא ַחּיָ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ אֹוֵכל ּכָ יב? "ּבְ ה ַחּיָ ּזֶ   , ׁשֶ
י ֲעִקיָבאָאַמר ָלֶהם  ן?: ְוִכי ֵהיָכן ָמִצינַרּבִ ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ ה ְמַדּבֵ ּזֶ ן ׁשֶ ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ ְמַדּבֵ   ."ּו ּבְ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  י ׁשִ ַרּבִ ּה ּכְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ י ֲעִקיָבא ּבְ הוּ ּדִ ַרּבִ ֶ ַמׁשּ יב ּבְ    ?ְמַחּיֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

הּוא  ל ׁשֶ   ַמּכֹות, ְל  -ּכָ
ִית'ְולֹא ָאְמרּו  ּזַ ן - 'ּכַ א ְלִעְנַין ָקְרּבָ    ."ֶאּלָ

  
ָעְלָמא ָבֵעי ִאיְפלּוֵגי ּבְ ִדין הּוא ּדְ    ,ּוּבְ

ְלִגי ָהָכא ָקא ִמיּפַ ַנן,  - ְוַהאי ּדְ ַרּבָ   ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹוָחן ּדְ
יב א ְלֵמיַמר הֹוִאיל וְמָפֵרׁש ַחּיָ ִאיּכָ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ יבְסָתם נַ  ,ּדְ    ,ִמי ַחּיָ

ָפְטִרי  ַמע ָלן ּדְ   ָקא ַמׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ַנן ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבָ ָעְלָמא ּכְ    ,ּבְ
יב יב?  ,ְוָהָכא ַהְיינּו ַטְעָמא, הֹוִאיל וְמָפֵרׁש ַחּיָ   ְסָתם ַנִמי ַחּיָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ל ׁשֶ " אֹוֵכל ּכָ י ֲעִקיָבא: ֵהיָכן ָמִצינּו ּבְ ָאְמרּו לֹו ְלַרּבִ יב?ּדְ ה ַחּיָ ּזֶ יב, ׁשֶ    "הּוא ַחּיָ
ּה כְּ  -ְוִאם ִאיָתא  ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ְמעֹון ְסִביָרא ִליֵליָמא ְלהּו: ֲאָנא ּבְ י ׁשִ    !ַרּבִ

  
ַנן ָקָאַמר ְלהּו.  ַרּבָ   ְלִדְבֵריֶהם ּדְ

ְמעֹון ְסִביָרא ִלי,  -ְלִדיִדי  י ׁשִ ַרּבִ ּה ּכְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ   ּבְ
יב.  - ְלִדיְדכוּ  יב, ְסָתם ַנִמי ַחּיָ   אֹודּו ִלי ִמיָהא הֹוִאיל ּוְמָפֵרׁש ַחּיָ

  
ַנן: לֹא.    ְוָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ֲעִקיָבא"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַזִית  ֵדי ְלָצֵרף ּכְ ּה ּכְ ַיִין ְוֵיׁש ּבָ ּתֹו ּבְ ָרה ּפִ ָ ׁשּ יב –ָנִזיר ׁשֶ   . (נזיר לד:) "ַחּיָ

ה ִלי ְלָצֵרף? ְוִאי ָסְלָקא  ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה, ָלּמָ י ׁשִ ַרּבִ ָעְלָמא ּכְ ְך ּבְ   ַדְעּתָ
  

   ,ְועֹוד
ַנן    :ּתְ

ים " ָקִצים ּוְרָמׂשִ ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל ְנֵבילֹות ּוְטֵריפֹות, ׁשְ בּוָעה ׁשֶ יב,  -"ׁשְ   ַחּיָ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   . (שבועות כב:) "ּפֹוֵטר ַרּבִ
ּה: ַאּמַ  יבְוָהֵויַנן, ּבָ ע ֵמַהר ִסיַני הּוא ?אי ַחּיָ ּבָ    !מּוׁשְ

מּוֵאלוּ  ַרב י יֹוָחָנןוְ  ׁשְ ְרַוְייהּו:  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
ָבִרים ָהֲאסּוִרין ִרין ִעם ּדְ ָבִרים ַהּמּוּתָ כֹוֵלל ּדְ    .ּבְ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ה מֹוֵצא א ,ִאי ַאּתָ    :ֶאּלָ
יעּור ְוַא  -ִאי  ְמָפֵרׁש ֲחִצי ׁשִ ַנן, ּבִ ַרּבָ א ּדְ יּבָ   ּלִ
א  -ִאי  יּבָ ְסָתם ְוַאּלִ י ֲעִקיָבא, ּדְ ּבִ הּוא. ּדְ ַרּבִ ָכל ׁשֶ   ָאַמר: ָאָדם אֹוֵסר ַעְצמֹו ּבְ

  
ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה,  י ׁשִ ַרּבִ ָעְלָמא ּכְ ְך ּבְ   ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ

הּוא ַנִמי מּוׁשְ  ל ׁשֶ ע ְועֹוֵמד ֵמַהר ִסיַני הּואּכָ    !ּבָ
ָעלְ ֶאלָּ  ּה ּבְ ַמע ִמיּנָ ַנן ְסִביָרא ֵליּה א ָלאו ׁשְ ַרּבָ    .ָמא ּכְ

  
ּה. ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  רש"י
. דאמר איבעיא להו ר' עקיבא

במתניתין סתם אכילה דשבועה 
   בכל שהוא:

. בכל שאר איסורין בכל התורה
דאמר סתם  נמי כר''ש סבירא ליה

   אכילה שבכל התורה כל שהוא:
. בכל דתניא ר''ש אומר כל שהוא
   האיסורין למכות. בהתראה:

. הלכה למשה ולא אמרו בכזית
מסיני אלא לענין קרבן דשגגת 
כרת הלכך הכא אפי' לקרבן 
דקרבן שבועה על חילוף שבועה 
בא וכיון דאכילה בכל שהוא היא 
הרי אסר עצמו בשבועתו בכל 

שאכל כל שהוא החליף שהוא וכ
   את שבועתו:

. בשאר ובדין הוא דליפלגו בעלמא
איסורין ולמלקות בפלוגתיה 

   דר''ש ורבנן:
והאי דאיפלגו הכא להודיעך כוחן 

. דאף ע''ג דאיכא למימר דרבנן
הואיל ואם פירש שבועה שלא 
אוכל כל שהוא ואכל כל שהוא 

   חייב שהרי החליף שבועתו:
 . שיש לומרסתם נמי חייב

שהנשבע אין דעתו על אכילה של 
תורה אלא אחר לשון בני אדם 
ובכל שהוא נתכוין לאסור את 

   עצמו:
. דקסברי אין דעתו קמ''ל דפטרי 

   אלא על שיעור אכילה:
. סתם נמי חייב דסתם או דלמא

נמי כמפרש דמי שדעתו היתה על 
   כל שהוא:
   . דכר''ש סבירא ליה:ואם איתא

הדר להו . דהכי אודו לי מיהת כו'
שזה מדבר ומביא קרבן וכיון 
דקרבן על חילוף דיבורו חייב 
שאף זה החליף דיבורו שהנשבע 
דעתו על כל שהוא והרי סתם שלו 

   כמפרש:
. בין פת ויש בו כדי לצרף כזית

   ויין:
. דהיתר מצטרף לאיסור חייב

באיסורי נזיר דילפינן לה ממשרת 
וכל משרת במסכת פסחים (דף 

   מג:):
   בן שבועה:. קרחייב

. שהרי מושבע ועומד ור''ש פוטר
מהר סיני על הנבילות ואין 

   שבועה חלה על מצוה כדלקמן:
. כו'. בכולל דברים המותרין

כלומר אם היה נשבע על הנבילות 
לבדן לא היתה שבועה חלה אבל 
זה שאמר לא אוכל סתם כלל 
דברים המותרין והאסורין יחד 
ומיגו דחיילא שבועה על המותרין 

יילא נמי אדברים אסורין ח
באיסור שבועה ור''ש לית ליה 
איסור חל על איסור אפי' ע''י 

   כולל:
. טעמא דרבנן וריש לקיש אמר

לאו משום כולל הוא דלא אמרינן 
כולל באיסורי שבועה כדמפרש 

   ריש לקיש טעמא לקמן:
. שיתחייב אלא אי אתה מוצא

בחצי שיעור שאינו מושבע עליו 
בועה מיחייב מהר סיני ומשום ש

או במפרש שלא אוכל חצי שיעור 
ואליבא דרבנן דמתניתין דאמרי 
דסתם אין דעתו לכל שהוא 

   ובמפרש מודו:
. מצית מוקמת לה אי בסתם

אליבא דר''ע דאמר אדם הנשבע 
לא אוכל סתם דעתו לאסור עצמו 

   בכל שהוא:
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י ֲעִקיָבאָאְמרּו לֹו ְל "   : ַרּבִ

יב"ֵהיָכן ָמִצינּו  הּוא ַחּיָ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ אֹוֵכל ּכָ יב? "ּבְ ה ַחּיָ ּזֶ   , ׁשֶ
י ֲעִקיָבאָאַמר ָלֶהם    : ַרּבִ

ן?ְוִכי ֵהיָכן ָמִצינ ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ ה ְמַדּבֵ ּזֶ ן ׁשֶ ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ ְמַדּבֵ   ".ּו ּבְ
  

   !ַוֲהֵרי ְנָמָלה ?!ְולֹא
  

ִריָּ  אֵניּבְ    .ה ׁשָ
  

ׁש     !ַוֲהֵרי ֶהְקּדֵ
  

רּוָטה ֶוה ּפְ ֵעיַנן ׁשָ    .ָהא ּבָ
  

   !ַוֲהֵרי ְמָפֵרׁש 
  
ֵמיְמ  ה ּדָ ְבִרּיָ    .ָפֵרׁש ַנִמי ּכִ
  

   !ַוֲהֵרי ָעָפר
  

א ֶא    כב,א ָבֵעי ^ּלָ יְפׁשֹוט ּדְ    .ָרָבאּתִ
ה ַכּמָ ּלא אֹוַכל" ְוָאַכל ָעָפר, ּבְ בּוָעה ׁשֶ    ?"ׁשְ

ִית!  ּזַ א ּכַ ִאיּכָ ְפׁשֹוט ַעד ּדְ   ּתִ
  

ִמיֵדי  י ָקָאְמִריַנן ּבְ    .ַבר ֲאִכיָלה ָקָאְמִריַנןּדְ ּכִ
  

   !ַוֲהֵרי קֹוָנמֹות
  

ֵמי. ְמָפֵרׁש ּדָ   קֹוָנמֹות ַנִמי ּכִ
   

  רש"י
. וכן כל בריה קטנה והרי נמלה

דלדברי הכל חייב מלקות דתנן 
מס' מכות (דף יג.) אמר ר''ש ב

אי אתם מודים באוכל נמלה כל 
שהוא שהוא חייב אמרו לו מפני 

   שהיא כברייתה:
. שהוא מתחייב והרי הקדש

מעילה בשוה פרוטה ואפי' 
   בפחות מכזית:

. ומשני הא בעינן שוה פרוטה
   שזה שיעורו:
. שבועה שלא אוכל והרי מפרש

   כל שהוא ואכל כל שהוא חייב:
. מפרש מי כבריה דמימפרש נ

דשבועה כבריה בשאר איסורין 
דמי בריה טעמא מאי משום 
דחשיבא מפרש נמי איהו 

   אחשבה דאסריה עליה:
. האומר שבועה שלא והרי עפר

אוכל עפר דקס''ד דכיון דלאו 
בר אכילה לא שייך ביה שיעור 

  אכילה וחייב בכל שהוא: 
. מדקתני מתני' תיפשוט כו'

בעפר נמי  היכן מצינו כו' אלמא
   בכזית בעינן:
. היכן מצינו כו' כי קאמרינן

   במידי דבר אכילה קאמרינן:
. האומר קונם ככר והרי קונמות

זו עלי אוסר עצמו בכל שהוא 
   שבה כדלקמן:

. לפי שאינו מזכיר כמפרש דמי
  בה שם אכילה כל שהוא קאמר:
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ן" ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ ה ְמַדּבֵ ּזֶ ן, ׁשֶ ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ ְמַדּבֵ    .?"ָאַמר ָלֶהן ֵהיָכן ָמִצינּו ּבִ
  

   ?!ְולֹא
ף    !ַוֲהֵרי ְמַגּדֵ

  
ר ְואֹוֵסר ָקָאְמִריַנן,    ְמַדּבֵ
ר ְוחֹוֵטא הּוא   .ְוַהאי ְמַדּבֵ

  
נוֹ  ַוֲהֵרי ָנִזיר    !ֵמִביא ָקְרּבָ

  
ּבּורֹו ָקָאְמִריַנן   , ַעל ּדִ

ָקא ַמְייֵתי.  רּוֵיי ֵליּה ַחְמָרא הּוא ּדְ ּתְ   ְוַהאי, ְלִאׁשְ
  

ׁש     !ַוֲהֵרי ֶהְקּדֵ
  

  אֹוֵסר ְלַעְצמֹו ָקָאְמִריַנן, 
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו הּוא.    ְוַהאי ואֹוֵסר ַעל ּכָ

  
   !ֲהֵרי קֹוָנמֹות

  
קֹוָנמֹות.    ָקָסַבר ֵאין ְמִעיָלה ּבְ

   
  

  רש"י
. מברך את השם והרי מגדף

דפליג רבי עקיבא אדרבנן 
ת (דף ז.) ואמר מגדף בכריתו

   מביא קרבן:
. שמדבר ואוסר והרי נזיר

בדבורו ומביא קרבן ביום 
   תגלחתו:
   . שהחליף דבורו:על דבורו

. שמדבר ואוסר והרי הקדש
בדבורו את שהוא מקדיש ואם 
החליף דבורו ונהנה ממנו מביא 

   קרבן מעילה:
. שלא אסרה אלא והרי קונמות

עליו ואם אכל ממנו קס''ד 
קרבן מעילה שהקונם  דמביא

   לשון הקדש הוא:
. דלא קרינן אין מעילה בקונמות

ביה מקדשי ה' (ויקרא ה) שהרי 
חולין הוא אצל כל אדם: מהו 
דתימא אטעום נמי לשון אכילה 
הוא כדאמרי אינשי נטעום 
מידי: קונמות כיון דלא מדכר 
שום אכילה כדמפרש דמי 

  גרסינן:
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        בבבב- - - - כב, אכב, אכב, אכב, א . 7
לּ [  בּוָעה ׁשֶ הּוא "ׁשְ ל ׁשֶ יב,  -א אֹוַכל" ְוָאַכל ּכָ   ַחּיָ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבאָאְמרּו לֹו ְל    : ַרּבִ

יב"ֵהיָכן ָמִצינּו  הּוא ַחּיָ הּוא ׁשֶ ל ׁשֶ אֹוֵכל ּכָ יב? "ּבְ ה ַחּיָ ּזֶ   , ׁשֶ
י ֲעִקיָבאָאַמר ָלֶהם    : ַרּבִ

ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ  ְמַדּבֵ ןְוִכי ֵהיָכן ָמִצינּו ּבְ ר ּוֵמִביא ָקְרּבָ ה ְמַדּבֵ ּזֶ   ].?"ן ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְסָתם,    ַמֲחלֹוֶקת ּבִ

ְמָפֵרׁש  ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבִ הּוא'ל ּדִ ָכל ׁשֶ   . 'ּבְ
  

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ְבִריָּ  ֵמיְמָפֵרׁש ַנִמי ּכִ    .ה ּדָ
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
"לֹא אֹוַכל",  ׁשֶ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

ּלֹ ּבְ ֲאָבל  ְבֵרי ַהּכֹ  -ְטעֹום" א ֶא "ׁשֶ הּוא. ּדִ ָכל ׁשֶ   ל ּבְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

י,  ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ֵתיָמא: ִליְטעֹום ַנִמי ּכִ   ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

    
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

בּועֹות,  ׁשְ   ַמֲחלֹוֶקת ּבִ
קֹוָנמֹות  ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבְ הּוא. ּדִ ָכל ׁשֶ   ל ּבְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֲאִכיָלה ָמא ּדַ ר ׁשְ ָלא ָקא ַמְדּכַ יָון ּדְ ֵמי. ּדִ כְּ  ,קֹוָנמֹות ַנִמי, ּכֵ   ְמָפֵרׁש ּדָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֵני קֹוָנמֹות "    ,ִמְצָטְרִפין –ׁשְ
בּועֹות  י ׁשְ תֵּ    .ֵאין ִמְצָטְרפֹות -ׁשְ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
בּועֹות ׁשְ   . "קֹוָנמֹות ּכִ

ךְ  ה ִלי ְלָצֵרף? יָ ַח  :ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ הּוא, ָלּמָ ָכל ׁשֶ   יב ּבְ
  
  "ֲאִכיָלה ִמזֹּו ָעַלי קֹוָנם", "ֲאִכיָלה ִמזֹּו ָעַלי קֹוָנם".  :רַמ ָא ּדְ 
  

אי ִמְצָטְרפֹות?    ִאי ָהִכי, ַאּמַ
יעּוָרא -סֹוף סֹוף, ִזיל ְלָהָכא  א ׁשִ יעּוָרא!  -ְוִזיל ְלָהָכא  ,ֵליּכָ א ׁשִ   ֵליּכָ

  
יֶהן ָעַלי קֹוָנם".  "ֲאִכיָלה :רַמ ָא ּדְ  ּתֵ ְ   ִמׁשּ
  

בּועֹות,  י ׁשְ ּבֵ ְכָווָתּה ּגַ   ּדִ
ּלֹ  :רַמ ָא ּדְ  בּוָעה ׁשֶ יֶהן", "ׁשְ ּתֵ ְ   א אֹוַכל ִמׁשּ

אי ֵאין ִמְצָטְרִפין?    ַאּמַ
  

ְנָחסאֹוֵמר    : ַרב ּפִ
בּועֹות,  אֵני ׁשְ   ׁשָ

אֹות  ֲחלּוקֹות ְלַחּטָ    .ֵאין ִמְצָטְרפֹות -ִמּתֹוְך ׁשֶ
  

  רש"י
. שתי ככרות שני קונמות

   ן עליו בקונם:שאסר
. מעט מזה ומעט מזה מצטרפין

   לכזית:
. שתי ככרות שתי שבועות
   שנשבע עליהן:

. ולקמן מפרש אין מצטרפות
טעמא והשתא סלקא דעתיה 
לפי שהזכיר שם אכילה על זו 

   ושם אכילה על זו:
. הרי על אמאי אין מצטרפות

   שתיהן הזכיר שם אכילה אחת:
. מתוך מתוך שחלוקות לחטאות

י ככרות הללו חשובות ששת
שתים לענין חטאת בשבועה זו 
אם אמר שבועה שלא אוכל מזו 
ומזו ואכל כזית מזו וכזית מזו 
בהעלם אחד חייב. שתים כדתנן 
[לקמן] שבועה שלא אוכל פת 
חטין פת שעורין פת כוסמין 
ואכל חייב על כל אחת ואחת 
ומייתינן לה בתורת כהנים 
מוהיה כי יאשם לאחת מאלה 

ו על כל אחת ואחת וגו' לחייב
וכי אמר נמי מזו ומזו שתי 
שבועות חשיבי הלכך כי אכל 
מזו חצי שיעור ומזו חצי שיעור 
אין מצטרפות אבל קונמות אין 
חלוקות לאשמות למאן דאמר 
יש מעילה בקונמות דאם נהנה 
וחזר ונהנה בהעלם אחד חדא 
הוא דמיחייב דכולהו חדא 
מעילה כדתנן (מעילה דף כ.) 

את המעילה לזמן מרובה  צירף
ואם בשני העלמות אפי' מחדא 
מינייהו נמי וכן לענין מלקות 
אם בהתראה אחת חדא הוא 
דלקי ואי בשני התראות אפי' 
מחדא מינייהו שהרי עובר 
וחוזר ועובר כדתנן (מכות דף 
כא.) נזיר שהיה שותה יין כל 
היום כולו אינו חייב אלא אחת 
אמרו לו אל תשתה אל תשתה 

א שותה חייב על כל אחת והו
   ואחת:
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  י, ִאי ָהכִ 
י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

בּועֹות ׁשְ    ."קֹוָנמֹות ּכִ
בּועֹות  ָלָמא ׁשְ ׁשְ אֹות,  -ּבִ   הֹוִאיל ַוֲחלּוקֹות ְלַחּטָ

א קֹוָנמֹות  אי לֹא -ֶאּלָ    ?ַאּמַ
  

   :ֵאיּפּוךְ 
י ֵמִאיר    : אֹוֵמרַרּבִ

קֹוָנמֹות  בּועֹות ּכְ   ׁשְ
ְנָחסִלְד  ְוֵלית ֵליּה     .ַרב ּפִ

  
  : ָאַמר ָרִביָנא

א  ּפָ י ָקָאַמר ַרב ּפַ   ְלִעְנַין ַמְלקֹות,  -ּכִ
ְנָיא ַהִהיא  י ּתַ ן -ּכִ רּוָטה.  ,ְלִעְנַין ָקְרּבָ ֶוה ּפְ ָבֵעיַנן ׁשָ   ּדְ

  
קֹוָנמֹות?  :ְלֵמיְמָרא ַנן ֵיׁש ְמִעיָלה ּבְ ָסְבִרי ַרּבָ   ּדְ

   :ְוָהַתְנָיא
ׁש" ַוֲאָכָלּה  ר זֹו ֶהְקּדֵ ּכָ ין ֲח  ,"ּכִ ין הּוא ּבֵ   ָמַעל,  - ֵבירוֹ ּבֵ

ְדיֹון -ְלִפיָכְך     ,ֵיׁש ָלּה ּפִ
ׁש"  ר זֹו ָעַלי ֶהְקּדֵ ּכָ   לֹא ָמַעל,  -ֲחֵבירֹו  ,הּוא ָמַעל -"ּכִ

ְדיֹון,  -ְלִפיָכְך    ֵאין ָלּה ּפִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ    כב,ב
ין הּוא ּוֵבין ֲחֵבירֹו    לֹא ָמַעל,  -ּבֵ

קֹוָנמֹותְלִפי ׁשֶ    ! "ֵאין ְמִעיָלה ּבְ
  

   :ֵאיּפּוךְ 
  לֹא ָמַעל,  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 

קֹוָנמֹות,  ֵאין ְמִעיָלה ּבְ   ְלִפי ׁשֶ
י ֵמִאיר.  ְבֵרי ַרּבִ   ּדִ

  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: 
  לֹא ָמַעל.  -ָמַעל, ַוֲחֵבירֹו  -הּוא 

  
  ִאי ָהִכי, 

י ֵמִאיר אֹוֵמר ב :ַרּבִ ׁשְ    ,ּועֹותקֹוָנמֹות ּכִ
ָלא ִמְצָטְרִפי א קֹוָנמֹות ִאְצָטרּוֵפי הּוא ּדְ    ,ֶאּלָ

הּו? -ָהא ְמִעיָלה     !ִאית ּבְ
י ֵמִאיר ָלל!  :ְוָהָאַמר ַרּבִ קֹוָנמֹות ּכְ   ֵאין ְמִעיָלה ּבְ

  
ַנן ָקָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ    ,ְלִדְבֵריֶהן ּדְ

ָלל,  -ְלִדיִדי  קֹוָנמֹות ּכְ   ֵאין ְמִעיָלה ּבְ
בּועֹות -ְלִדיְדכּו  ׁשְ    .אֹודּו ִלי ִמיַהת קֹוָנמֹות ּכִ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
בּועֹות א  - ׁשְ ְנָחסּדְ ִאיּכָ    ,ַרב ּפִ
ְנָחס.  -קֹוָנמֹות  ַרב ּפִ א ּדְ   ֵליּכָ

   

  רש"י
. מצטרפות שבועות כקונמות

ואע''ג דחלוקות דלית ליה לדרב 
פנחס ובלא איפוך לא מיתרצא 
דאי הוה מתרץ ר' . מאיר דאמר 
בקונמות אין מצטרפין לית ליה 
לדרב פנחס הוה קשיא לן בין 
שבועות בין קונמות אמאי אין 
מצטרפין הרי על שתיהן לא 

אכילה אחת אבל  הזכיר אלא
השתא דאמר מצטרפות ולית 
   ליה לדרב פנחס לא קשיא מידי:

. בקונמות כל כי אמר רב פפא
שהוא למלקות קאמר וכי תניא 
ההיא דמצטרפין לענין קרבן 
מעילה וצירוף דקתני לאו לכזית 

   אלא לשוה פרוטה:
. שתופסת פדיונה ויש לה פדיון

והיא יוצאה לחולין דבהקדש 
   ז) ופדה בערכך:כתיב (ויקרא כ

. להתירה לו שלא אין לה פדיון
  נאמר פדיון באיסורין:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב . 8
  : ָרָבאָאַמר 

ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל ָעָפר  בּוָעה ׁשֶ טּור –"ׁשְ    .ּפָ
  

ֵעי    : ָרָבאּבָ
ּלא אֹוַכל  בּוָעה ׁשֶ   ָעָפר", "ׁשְ

ה ַכּמָ    ?ּבְ
יָון  יּה  :ָאַמרּדְ ּכֵ ְעּתֵ ּלא אֹוַכל" ּדַ ִיתכְּ ַא "ׁשֶ    ,ּזַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָאְכִלי ֱאיָנׁשֵ  ָלאו ִמיֵדי ּדְ יָון ּדְ הּואי הּוא ּכֵ ָכל ׁשֶ    ?ּבְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

  רש"י
. דלאו בר ואכל עפר פטור

   אכילה היא:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב . 9
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ּלא אֹוַכל ַחְרָצן",  בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ
ה ַכּמָ    ?ּבְ

  
יָון ּדְ  יתִמְתַאֵכיל ּכֵ ּזַ יּה ּכַ ְעּתֵ    ,ַעל ְיֵדי ַתֲערֹוֶבת, ּדַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יּה  ְעּתֵ י, ּדַ ֵעיֵניּה ָאְכִלי ֵליּה ֱאיָנׁשֵ ָלא ּבְ יָון ּדְ הּו? ַא ּכֵ ֶ   ַמׁשּ

  
יקּו.    ּתֵ

  
   

ֵעי  יּבָ    :ַרב ַאׁשִ
ָאַמר ּלא אֹוַכל ַחְרָצן",  :ָנִזיר ׁשֶ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

ה ַכּמָ    ?ּבְ
  
אֹוַרְייָתא הּואכְ ּדִ יָון כֵ ּדְ  ִית ִאיּסּוָרא ּדְ יּה  ,ּזַ ע ְוַדְעּתֵ ּבַ ּתַ יָרא ָקא ִמׁשְ ע ַאֶהּתֵ ּבַ ּתַ י ָקא ִמׁשְ הּו, ַא ּכִ ֶ   ַמׁשּ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
יָון  יּה  :ָאַמרּדְ ּכֵ ְעּתֵ ּלא אֹוַכל" ּדַ ִיתכְּ ַא "ׁשֶ    .ּזַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל ְנֵב " בּוָעה ׁשֶ ים "ׁשְ ָקִצים ּוְרָמׂשִ יב,  -ילֹות ּוְטֵריפֹות, ׁשְ   ַחּיָ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   . (שבועות כב:) "ּפֹוֵטר ַרּבִ
ּה:    ְוָהֵויַנן, ּבָ

אי  יב"ַאּמַ   ?"ַחּיָ
ע ְועֹוֵמד ֵמַהר ִסיַני הּוא ּבָ    !מּוׁשְ

  
מּוֵאלוּ  ַרב י יֹוָחָנןוְ  ׁשְ ָאְמִרי:  ַרּבִ   ּדְ

ָבִרים ַהּמּוּתָ  כֹוֵלל ּדְ ָבִרים ָהֲאסּוִריןִריּבְ    .ן ִעם ּדְ
  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

ה מֹוֵצא א ,ִאי ַאּתָ    :ֶאּלָ
ַנן -ִאי  ַרּבָ א ּדְ יּבָ יעּור, ְוַאּלִ ְמָפֵרׁש ֲחִצי ׁשִ    .ּבִ
ְסָתם –ִאי  א  ,ּבִ יּבָ י ֲעִקיָבאּדְ ְוַאּלִ   .ַרּבִ

הּוא: רַמ ָא ּדְ  ָכל ׁשֶ    .ָאָדם אֹוֵסר ַעְצמֹו ּבְ
  

ע ְועֹוֵמד ֵמַהר ִסיַני הּואמּוׁשְ  ְוָהא ְנֵביָלה    !ּבָ
ְמָיא,  י ָנִזיר ּדָ ִכי ַחְרָצן ְלַגּבֵ   ּדְ

ָפֵריׁש     ,ְוַטְעָמא ּדְ
ֵריׁש  יּה  -ָהא ָלא ּפָ ְעּתֵ ִיתכְּ ַא ּדַ    .ּזַ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ָבֵעי  ְפׁשֹוט ּדְ א ּתִ   : ָרָבאֶאּלָ

ּלא אֹוַכל ָעָפר" בּוָעה ׁשֶ ה – "ׁשְ ּמָ ּכַ    ?ּבַ
ִית, ּתִ  ּזַ א ּכַ ִאיּכָ   ְפׁשֹוט ַעד ּדְ

ְמָיא,  ָעָפר ּדַ ָהא ְנֵביָלה ּכְ   ּדְ
ָפֵריׁש     ,ְוַטְעָמא, ּדְ

ֵריׁש  יּה  -ָהא ָלא ּפָ ְעּתֵ ִיתַא ּדַ ּזַ    .ּכְ
  

  לֹא, 
ָלל,  -ָעָפר  ר ֲאִכיָלה הּוא ּכְ   ָלאו ּבַ

ת ֲאִכיָלה  -ְנֵביָלה  ְרִב וְ ּבַ ָווּה.  ַאְרָיא הּוא ּדִ   יַע ִעיּלָ
   

  רש"י
  . עם הענבים:ע''י תערובת

. את''ל עפר דעתו אמשהו
   במשהו:

נזיר שאמר שבועה שלא אוכל 
. אם תמצא לומר חרצן בכמה

בשאר כל אדם בכזית נזיר מאי 
ן דכזית אסור מי אמרינן כיו

עליה ויודע הוא שאין שבועה 
   חלה עליו:

. כי אשתבע אהיתירא אשתבע
על פחות מכזית שלא היה 

   מושבע עליו מסיני:
. ואין כאן דעתיה אכזית

שבועה: אי אתה מוצא 
שיתחייב אא''כ נאסר בשבועתו 
בחצי שיעור שאינו מושבע עליו 
מסיני והיכי משכחת לה אי 

בסתם  במפרש ואליבא דרבנן אי
   לר' עקיבא:
. דכי חרצן לנזיר והא נבילה

דמיא וקאמר ריש לקיש דאי 
אתה מוצא אליבא דרבנן אלא 
במפרש ולא אמרי' אפילו בסתם 
נמי דעתיה אמשהו דכי אשתבע 
אהיתירא אשתבע דכעפר דמיא 

   דלא חזיא לאכילה לישראל:
. ושייך נבילה בת אכילה היא

   בה שיעורא:
אריא  . דרבוץ עליהדרביע עליה

  אזהרת המקום:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  . 10
ָנה    ִמׁשְ

ָתה  ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל ְוׁשָ בּוָעה ׁשֶ א ַאַחת,  -"ׁשְ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ָתה  ה", ְוָאַכל ְוׁשָ תֶּ ּלא ֶאׁשְ ּלא אֹוַכל ְוׁשֶ בּוָעה ׁשֶ ִים,  -"ׁשְ תַּ יב ׁשְ   ַחּיָ

ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל בּוָעה ׁשֶ ין :"ׁשְ ת ִחטִּ    ,ּפַ
עֹוִרין    ,ּוַפת ׂשְ
א ֶאָחת,  -ּוַפת ּכּוְסִמין  יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ

ּלא אֹוַכל בּוָעה ׁשֶ ין  :"ׁשְ ת ִחטִּ    ,ּפַ
עֹוִרין    ,ּוַפת ׂשְ

ל ַאַחת ְוַאַחת.  -ּוַפת ּכּוְסִמין", ְוָאַכל  יב ַעל ּכָ   ַחּיָ
ה  ִקין ַהְרּבֵ ָתה ַמׁשְ ה", ְוׁשָ תֶּ ּלא ֶאׁשְ בּוָעה ׁשֶ א ַא  -"ׁשְ יב ֶאּלָ   ַחת. ֵאינֹו ַחּיָ

ה תֶּ ּלא ֶאׁשְ בּוָעה ׁשֶ    ,ַיִין  :"ׁשְ
ֶמן    ,ְוׁשֶ

ָתה  ל ַאַחת ְוַאַחת.  -ּוְדַבׁש", ְוׁשָ יב ַעל ּכָ   ַחּיָ
ֵאיָנן ְראּוִין ַלֲאִכיָלה,  ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל אֹוָכִלין ׁשֶ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ
ה  ִתּיָ ֵאיָנן ְראּוִין ִלׁשְ ִקין ׁשֶ ָתה ַמׁשְ טּור –ׁשָ    .ּפָ

בּוָעה ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל "ׁשְ    ,ְנֵבילֹות :ׁשֶ
  ּוְטֵריפֹות, 

ָקִצים    ,ׁשְ
ים יב,  - ּוְרָמׂשִ   ַחּיָ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ    .ּפֹוֵטר ַרּבִ
י ַהּיֹום",  י ֶנֱהֵנית ִלי ִאם ָאַכְלתִּ תִּ   ָאַמר: "קֹוָנם ִאׁשְ

   ,ְנֵבילֹות    :ְוהּוא ָאַכל
   ,ּוְטֵריפֹות
ָקִצים    ,ׁשְ

ים  ּתֹו ֲאסּוָרהֲהֵרי ִא  -ּוְרָמׂשִ   .  ׁשְ
   

ָמָרא     ּגְ
ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ   : ׁשְ

ָתה  ּלא אֹוַכל", ְוׁשָ בּוָעה ׁשֶ יב,  -"ׁשְ   ַחּיָ
ֵעית ֵאיָמא    ,ְסָבָרא :ִאיּבָ

ֵעית ֵאיָמא   ְקָרא.  :ְוִאיּבָ
  
ֵעית ֵאיָמא"    –" ְסָבָרא :ִאיּבָ

ָאַמר ֵליּה ֱאיָנׁש ְלַחְבֵריּה  תוּ ּדְ    .: "ִנְטעֹום ִמיֵדי ", ְוָעְייִלי ְוָאְכִלי ְוׁשָ
  
ֵעית ֵאיָמא"    – "ְקָרא :ְוִאיּבָ

ְכַלל ֲאִכיָלה ה ּבִ ִתּיָ    ,ׁשְ
  : ֵריׁש ָלִקיׁש  רַמ ָא ּדְ 

ְכַלל ֲאִכיָלה?  ִהיא ּבִ ה ׁשֶ ִתּיָ ִין ִלׁשְ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ רׁשֶ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ם "ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ    ,ִיְבַחר ְלׁשַ

ָגְנךָ  ר ּדְ    ,ַמְעׂשַ
ָך"ְוִתירֹ   ,(דברים יד, כג) 133ׁשְ

"ַחְמָרא הּוא, ּוְכִתיב  - 'ְוִתירֹוׁש '   כג,א    !"ְוָאַכְלּתָ
  

   !ְוִדְלָמא ַעל ְיֵדי ָאִניְגרֹון
מּוֵאלָאַמר ּדְ  ר ׁשְ ה ּבַ   : ַרּבָ

ִסיְלֵקי -ָאִניְגרֹון  א ּדְ    ,ַמּיָ
ִסי הּו ִסיְלֵקי -ְגרֹון ָאּכְ כּוּלְ א ּדְ    !ַמּיָ

  
א ָאַמר  ר ַיֲעקֹ ֶאּלָ   : בַרב ַאָחא ּבַ

כֹ  :ֵמָהָכא ֶסף ּבְ ה ַהּכֶ ָקר ּוַבצֹ "ְוָנַתּתָ ּבָ ָך ּבַ ה ַנְפׁשְ ַאּוֶ ר ּתְ ָכרל ֲאׁשֶ ֵ ִין ּוַבׁשּ     - (דברים יד, כו) 134"אן ּוַבּיַ

                                                             

ָקְרָך ְוצֹ  'ְוָאַכְלתָּ ִלְפֵני ה 133 ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ירֹׁשְ ָגְנָך תִּ ר ּדְ ם ַמְעׂשַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת האֱאלֶֹהיָך ּבַ ל  'ֶנָך ְלַמַען תִּ ֱאלֶֹהיָך ּכָ
ִמים   ַהּיָ

  רש"י
  מתני' 

. שבועה שלא אוכל ואכל ושתה
אע''ג דשתיה בכלל שבועה של 
אכילה כדאמר בגמרא אינו 
חייב אלא אחת דהוה ליה כאכל 

   ואכל בהעלם אחד:
. הוו שלא אוכל ושלא אשתה

להו שתי שבועות ובגמרא פריך 
   הויא לה שבועה על שבועה:

שבועה שלא אוכל פת חטין פת 
. דכיון דפריש ורין כו'שע

אדעתא דמיחל שבועה אכל 
חדא וחדא באנפי נפשיה קאמר 
ובגמרא פריך דלמא האי דפריש 
להו אדעתא למיפטר ממינא 
אחרינא דאי אמר שלא אוכל 
סתם הוה נאסר בכל המינים 

   ולעולם חד שבועה היא:
. דראוין ואכל נבילות כו' חייב

הן לאכילה ואריא הוא דרביע 
   עלייהו:

. דמושבע ועומד ''ש פוטרור
   הוא עליהן:

. שהרי אכל אשתו אסורה
אוכלין ואפי' לר''ש דפטר 
בקמייתא טעמא לאו משום 
דלאו בני אכילה אלא לפי שאין 
שבועה חלה על דבר מצוה 

   כדלקמן:
  

  גמ' 
. שהוא ודלמא על ידי אניגרון

מין מאכל כדתניא בתוספתא 
דביצה הביאו לפניו אניגרון 

ליהן פלפלין ואכסיגרון וע
שחוקים ורגילין לתת לתוכן יין 
כדתניא בתוספתא דדמאי או 
תרומת יין לתוך אניגרון 

   ואכסיגרון:
. תבשיל של מיא דסילקא

   תרדין:
. שלקות של מיא דכולהו שלקי

  ירק:
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  ַחְמָרא הּוא,  - "ַיִין"
" :ּוְכִתיב     .(דברים יד, כו) "ְוָאַכְלּתָ

  
  ְוִדְלָמא ָהָכא ַנִמי ַעל ְיֵדי ָאִניְגרֹון! 

  
ָכר" ִתיב ִמיִד  "ׁשֵ רּדִ י ּכְ ּכֵ    .ְמׁשַ

  
ֵביָלה ְקִעיִלית    !ְוִדְלָמא ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ׁש ְוָעַבד " ְקּדָ ַבׁש ְוָחָלב, ְוִנְכַנס ַלּמִ ָתה ּדְ ֵביָלה ְקִעיִלית ׁשָ יב –ּדְ    !"ַחּיָ
  

ַמר  א ּגָ ָכר""ֶאּלָ ָכר" (דברים יד, כו) ׁשֵ ִזיר,  (במדבר ו, ג) 135"ׁשֵ   ִמּנָ
ן  ַהּלָ   ַיִין,  - ַמה ּלְ

אן    ַיִין.  -ַאף ּכָ
   

  : ָרָבאָאַמר 
ֵניָנא א ַאַחת :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ יב ֶאּלָ ָתה ֵאינֹו ַחּיָ ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל ְוׁשָ בּוָעה ׁשֶ   . ""ׁשְ

ָלָמא ׁשְ ה :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ִתּיָ מּוִעיַנן ׁשְ א ְלַאׁשְ ּנָ ְכַלל ֲאִכיָלה, ִאיְצְטִריְך ֵליּה ַלּתַ א ַאַחת": ּדְ ּבִ יב ֶאּלָ   , "ֵאינֹו ַחּיָ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ְכַלל ֲאִכיָלה,  :ֶאּלָ ה ָלאו ּבִ ִתּיָ   ׁשְ

ה ְמָלאָכה" ּלא אֹוַכל" ְוָאַכל ְוָעׂשָ בּוָעה ׁשֶ מּוִעיַנן""ׁשְ א ַאַחת ֵאינוֹ " :, ִמי ִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ יב ֶאּלָ   ? "ַחּיָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ְכַלל ֲאִכיָלה? ה ּבִ ִתּיָ א ַמאי ׁשְ    !ֶאּלָ

ִים"ֵאיָמא ֵסיָפא  תַּ יב ׁשְ ָתה ַחּיָ ה", ְוָאַכל ְוׁשָ תֶּ ּלא ֶאׁשְ ּלא אֹוַכל ְוׁשֶ בּוָעה ׁשֶ   . ""ׁשְ
יָון  ּלא אֹוַכל" :ָאַמרּדְ ּכֵ ה,  - "ׁשֶ ִתּיָ ׁשְ   ִאיְתַסר ֵליּה ּבִ

י ָאַמר ה" :ּכִ תֶּ ּלא ֶאׁשְ יב?  - "ׁשֶ אי ַחּיָ   ַאּמַ
י ְרּתֵ יב ּתַ ֵרי ִזיְמֵני, ִמי ִמיַחּיַ ה" ּתְ ּתֶ ּלא ֶאׁשְ    ?!ִאיּלּו ָאַמר "ׁשֶ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ּלא אֹוַכל", : ָאַמרּדְ ָהָתם  ה" ַוֲהַדר ָאַמר "ׁשֶ ּתֶ ּלא ֶאׁשְ   "ׁשֶ
ְכַלל ֲאִכיָלה ּדִ  ה ּבִ ִתּיָ   ִאיָתא,  -ׁשְ
ה ֲא  ִתּיָ ְכַלל ׁשְ    .אֵליָת  –ִכיָלה ּבִ
  

בּוָעה " :ֲאָבל ָאַמר ּלֹ ׁשְ ּלֹ ׁשֶ ָתה א אֹוַכל ְוׁשֶ ה" ְוָאַכל ְוׁשָ תֶּ א ַאַחת ?ַמאי –א ֶאׁשְ יב ֶאּלָ    ,ֵאינֹו ַחּיָ

א ָתֵני ֵריׁשָ ָתה " :ִאי ָהִכי, ַאּדְ ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל ְוׁשָ בּוָעה ׁשֶ א ַאַח  -"ׁשְ יב ֶאּלָ   , "תֵאינֹו ַחּיָ
ּלא אֹוַכל" ְלחּוֵדיּה  :ִליְתֵני ן "ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ א ַאַחת, ְוּכָ יב ֶאּלָ ה" ֵאינֹו ַחּיָ ּתֶ ּלא ֶאׁשְ ּלא אֹוַכל ְוׁשֶ בּוָעה ׁשֶ    !"ׁשְ

  
אֵני ָהָכא ְדָקָתֵני, ְוׁשָ א ְלעֹוָלם ּכִ    ,ֶאּלָ

יָון  ּלֹ  :ָאַמרּדְ ּכֵ ּלֹ "ׁשֶ ה"א אֹוַכל" ַוֲהַדר ָאַמר "ׁשֶ ּתֶ    – א ֶאׁשְ
ֵריָדָת גַּ  ָהְך ֲאִכיָלה ָאַמר ֲאִכיָלה ּגְ יּה ּדְ ְעּתֵ י ַאּדַ    .א ִהיאּלֵ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְיָקא    ,ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ֵאין ְראּוִין ַלֲאִכיָלה, " ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל אֹוָכִלין ׁשֶ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

ה  ִתּיָ ֵאין ְראּוִין ִלׁשְ ִקין ׁשֶ ָתה ַמׁשְ טּור -ְוׁשָ    ."ּפָ
יב,  -ָהא ְראּוִין    ַחּיָ

ּלא אֹוַכל" ָקָאַמר!  בּוָעה ׁשֶ אי? ָהא "ׁשְ   ְוַאּמַ
  

י: ְרּתֵ ְלָמא ָאַמר ּתַ ּלא אֹוַכל",   ּדִ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ
ה". ּתֶ ּלא ֶאׁשְ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

                                                                                                                                                                                              

ָאְלָך  134 ׁשְ ר תִּ ָכר ּוְבכֹל ֲאׁשֶ ֵ ִין ּוַבׁשּ ָקר ּוַבּצֹאן ּוַבּיַ ּבָ ָך ּבַ ה ַנְפׁשְ ַאּוֶ ר תְּ כֹל ֲאׁשֶ ֶסף ּבְ ה ַהּכֶ ם ִלְפֵני הְוָנַתתָּ ָ ָך ְוָאַכְלתָּ ׁשּ ַמְחתָּ ַאתָּ  'ַנְפׁשֶ   ה ּוֵביֶתךָ ֱאלֶֹהיָך ְוׂשָ
ה ַוֲעָנִבים ַלִחים וִ  135 תֶּ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ ה ְוָכל ִמׁשְ תֶּ ָכר לֹא ִיׁשְ יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ים לֹא יֹאֵכלִמּיַ   יֵבׁשִ

  רש"י
. כלומר דרך מידי דמשכר

   שכרות:
. ושכר דקרא לאו איין דלמא

קאי אלא דבילה קעילית קאמר 
ת קעילית על שם שהיא משכר

   מקומה:
. דשתיה בכלל אף אנן נמי תנינא

   אכילה:
. דשתיה בכלל מתני' נמי דיקא

   אכילה:
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        בבבב- - - - כג, אכג, אכג, אכג, א . 11
ּלא אֹוַכל", " בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

ין ת ִחטִּ עֹוִרין ּוַפת ְוָאַכל ּפַ א ֶאָחת,  -ן ּוַפת ּכּוְסִמי ,ׂשְ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
ּלא אֹוַכל בּוָעה ׁשֶ ין  :"ׁשְ ת ִחטִּ עֹוִרין ,ּפַ   ּוַפת ּכּוְסִמין",  ,ּוַפת ׂשְ

ל ַאַחת ְוַאַחת -ְוָאַכל  יב ַעל ּכָ    ."ַחּיָ
  

יּה ֵמַאֲחָרָנָייָתא ָקָאֵתי   !ְוִדְלָמא ְלִמיְפַטר ַנְפׁשֵ
  

עֹוִר  :ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ין ּוׂשְ    .ין ְוכּוְסִמין""ִחּטִ
  

   !ְוִדְלָמא ָלכֹוס
  

ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ת ִח  :ּדַ עֹוִרין ְוכּוְסִמין""ּפַ ין ּוׂשְ    .ּטִ
  

ין ֶלֱאכֹול ת ִחּטִ עֹוִרין ְוכּוְסִמין ָלכֹוסְוִדְלָמא ּפַ    !, ׂשְ
  

ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר ל ּכּוְסִמין".  :ּדַ עֹוִרין ְוׁשֶ ל ׂשְ ין ְוׁשֶ ת ִחּטִ  "ּפַ
  

   !ְוִדְלָמא ַעל ְיֵדי ַתֲערֹוֶבת   בכג,
  

ל ּכּוְסִמין",  :ֵאיָמא עֹוִרים ְוֵכן ׁשֶ ל ׂשְ ת""ְוֵכן ׁשֶ ת" "ּפַ ק. "ּפַ יּה ְלַחּלֵ ַמע ִמיּנֵ ה ִלי? ׁשְ   ָלּמָ
   

  
  

  רש"י
ודלמא למיפטר נפשיה 

. אמאי קתני מאחרנייתא קאמר
חייב על כל אחת ואחת דלמא 
האי דפריש להו לאו לאפושי 
בשבועות קאתי אלא למיפטר 
נפשיה בשבועה מדברים אחרים 

אוכל סתם היה  דאי אמר לא
   נאסר בכל האוכלים:

. שלא אוכל חטין הל''ל
ושעורים וכוסמין וכי אמר פת 

   פת לחלק:
. כלומר אי אמר ודלמא לכוס

הכי הוה משמע שלא יהא כוסס 
חטין כמות שהן אבל הפת היה 

   אוכל:
ה''ל למימר פת חטין ושל 

. דכיון דאמר ושל אפת שעורין
  קאי:

. אי אמר ודלמא ע''י תערובת
הכי הוה משמע שלא יאכל פת 
שיש בה כל המינין הללו 
בערבוביא אבל של כל מין ומין 

  בפני עצמו יאכל:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב . 12
ה " ִקין ַהְרּבֵ ָתה ַמׁשְ ה", ְוׁשָ תֶּ ּלא ֶאׁשְ בּוָעה ׁשֶ א ַאַחת -"ׁשְ יב ֶאּלָ   .ֵאינֹו ַחּיָ

בּוָע  ה"ׁשְ תֶּ ּלא ֶאׁשְ ֶמן ,ַיִין  :ה ׁשֶ ָתה  ,ְוׁשֶ ל ַאַחת ְוַאַחת -ּוְדַבׁש", ְוׁשָ יב ַעל ּכָ    ."ַחּיָ
  

ָלָמא ָהָתם  ׁשְ ת", ְלִחּיּוָבאּדְ ּבִ ת" "ּפַ יְתָרא ֵליּה "ּפַ    ,ָאַמְרּתָ ִמּיַ
א ָהָכא ַמאי ֲהָוה ְלֵמיַמר?    ֶאּלָ

יּה  ְלָמא ְלִמיְפַטר ַנְפׁשֵ ִקין ַאֲחִר ּדִ ׁשְ    !יֵני ָקָאֵתיִמּמַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָהָיה לֹו לֹוַמר ִחין ְלָפָניו ָעְסִקיַנן, ׁשֶ מּוּנָ ה ֵאּלּו""ׁשְ  :ָהָכא ּבְ ּתֶ ּלא ֶאׁשְ    .בּוָעה ׁשֶ

  
ֵתיָנא!  ֵאּלוּ  :ְוִדְלָמא ֵתיָנא, ַאֲחִריֵני ׁשָ ָלא ׁשָ   הּוא ּדְ

  
א,  גוֹ  :136ָאַמרּדְ ֶאּלָ ֵתיָנא ּכְ ָלא ׁשָ בּוָעה ּדְ   ן ֵאּלּו". "ׁשְ

  
ְלָמא ִציר ֵמָה  :ּדִ ֵתיָנא, ּבְ ָלא ׁשָ גֹון ֵאּלּו ּדְ ֵתיָנאּכְ   ! ִכי, ּוְטֵפי ֵמָהִכי ׁשָ

  
גֹון  א, ּכְ ין ֵאּלּו".  :ָאַמרּדְ ֶאּלָ ה ִמּמִ ּתֶ ּלא ֶאׁשְ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

  
ֵתיָנא :ְוִדְלָמא ֵתיָנא, ָהא ִאיְנהּו ּגּוַפְייהּו ׁשָ ָלא ׁשָ   ! ִמין ֵאּלּו הּוא ּדְ

  
ּלא  :ֵאיָמא ה ֵאּלּו ּוִמיַנְייהּו""ׁשֶ תֶּ    .ֶאׁשְ

  
ֵריּה ַרב ִאיָקא   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבְ

ְמַסְרֵהב ּבֹו ֲחֵבירֹו ָעְסִקיַנן,    ּבִ
ֶמן ּוְדַבׁש",  :ָאַמר לוֹ ּדְ  י ַיִין ְוׁשֶ ֵתה ִעּמִ   "ּבֹוא ּוׁשְ
ָך",  :ה לֹו לֹוַמריָ ָה ּדְ  ה ִעּמְ ּתֶ ּלא ֶאׁשְ בּוָעה ׁשֶ ֶמן ּוְדַבׁש""ׁשְ ה ִלי?  "ַיִין ְוׁשֶ   ָלּמָ

ל ַאַחת ְוַאַחת.  יב ַעל ּכָ   ְלַחּיֵ
   

  
  

                                                             
   הרשש גורס: "ְּדֹיאַמר", והר"ן לא גורס "דאמר". 136

  רש"י
   . ממין זה:הא אחרינא שתינא

   . משמע ממין אלו:כגון אלו
. אי אמר הכי הוי משמע דלמא

   כגון אלו כשיעור הזה:
הוה ליה למימר שבועה שלא 

. ולא צריך לפרש אשתה עמך
אמאי דמסרהבין  דכי אישתבע
  בו אישתבע:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

92

        כג, בכג, בכג, בכג, ב . 13
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ָיְדָך", " ׁש ִלי ּבְ ּיֵ עֹוִרין ְוכּוְסִמין ׁשֶ ין ּוׂשְ ן ִלי ִחטִּ   "תֵּ

בּוָעה  לּום""ׁשְ ָיִדי ּכְ ֵאין ְלָך ּבְ א ַאַחת,  - ׁשֶ יב ֶאּלָ   ֵאינֹו ַחּיָ
בּוָעה  עֹוִרין ְוכּוְסִמין" "ׁשְ ין ּוׂשְ ָיִדי ִחטִּ ֵאין ְלָך ּבְ ל ַאַחת ְוַאַחת -ׁשֶ יב ַעל ּכָ    .(שבועות לו:) "ַחּיָ

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ם ִמְצָטֶרֶפת.  רּוָטה ִמּכּוּלָ   ֲאִפיּלּו ּפְ

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

יב.  -ָלֵלי ַאכְּ    לֹא ִמיַחּיַ
ָלֵלי  יב -ְוַחד ָאַמר: ַאּכְ    .ַנִמי ִמיַחּיַ

  ָהָכא ַמאי? 
  

  : ָרָבאָאַמר 
א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

ָרָטא,  -ָהָתם  יב ַאּפְ ָלָלא ּוִמיַחּיַ יב ַאּכְ   ִמיַחּיַ
ע  ּבַ ּתַ ע ַוֲהַדר ִמׁשְ ּבַ ּתַ ָהא ִאי ִמׁשְ י -ּדְ ְרּתֵ יב ּתַ   .ִמיַחּיַ

ְכָלָלאִאי ָס  - ָהָכא ְך ִאיָתא ּבִ יב ,ְלָקא ַדְעּתָ אי ִמיַחּיַ ָרֵטי ַאּמַ ע ְועֹוֵמד הּוא ?ַאּפְ ּבָ   !מּוׁשְ
   

  רש"י
   . גבי שבועת הפקדון:תנן התם

. לחייבו פרוטה מכולן מצטרפת
על שבועה ולא על כל אחת 

   ואחת אלא לחייבו אשם אחד:
. בחייב פליגי רב אחא ורבינא

על כל. אחת ואחת דמתני' 
ובדרבי יוחנן חד אמר מיחייב 
אפרט ולא מיחייב אכלל כלומר 

תנן במתני' על כל אחת ואחת ד
שלש אשמות הן ולא ארבע דלא 
אמרינן שבועה שאין לך בידי 
חדא שבועה היא וכי הדר פירש 
חטים ושעורים וכוסמין לחלק 
הרי ארבעה הא לא אמרי' אלא 
שבועה שאין לך בידי אפרטי 
קאי וכי אמר רבי יוחנן פרוטה 
מכולם מצטרפת ארישא 
דמתניתין איתמר דקתני אינו 

סיפא מכל  חייב אלא אחת אבל
מין ומין חדא שבועה באנפי 
נפשה היא אי ליכא בכל מין 

   שוה פרוטה לא מיחייב:
וחד אמר מיחייב אכללות 

. על כל אחת ומיחייב אפרטי
דקתני במתניתין ארבע אשמות 
הן כי אמר שבועה שאין לך בידי 
כלל כולן יחד וכי הדר פריש להו 
נשבע על כל מין ומין לבדו יש 

ומילתא דר' כאן ד' שבועות 
יוחנן קיימא בין ארישא דקתני 
אינו חייב אלא אחת בין אסיפא 
דקתני חייב על כל מין ומין 
ואשבועתא דכללא דאילו אג' 
שבועות דפרטא ליכא לאוקומה 
שהרי אין במין אחד שוה פרוטה 

   ואנן כפירת ממון בעינן:
. מי פליגי בה נמי רב הכא מאי

אחא ורבינא במתני' לחייביה ד' 
אשלא אוכל ותלתא  חדא

אפירושא דפרטא: מי מחית 
איניש נפשיה לפחות מכשיעור 

   לא גרסינן לה ושיבוש הוא:
דהא אי אישתבע והדר 

. דכל אישתבע מיחייב תרתי
שעתא ושעתא ממונא קא כפר 
ליה כדתנן בפ' שבועת הפקדון 
(לקמן לו:) השביע עליו ה' 
פעמים וכפר חייב על כל אחד 

מרי' ואחד הילכך כי נמי א
שבועתא דכללא שבועתא באפי 
נפשה היא איכא לחיובא 
אשבועתא דפרטא אבל גבי שלא 
אוכל אי ס''ד איתא בכללא 
למיהוי שבועה באפי נפשה 
ואסר עצמו בכל המינין אפרטי 
תו מי מיחייב הרי כבר מושבע 
ועומד הוא עליהן ואין שבועה 

   חלה על שבועה:
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  . 14
ּלא אֹוַכל" בּוָעה ׁשֶ     ","ׁשְ

ֵאיָנן ְראּוִין ַלֲאִכיָלה,    ְוָאַכל אֹוָכִלין ׁשֶ

ה  ִתּיָ ֵאיָנן ְראּוִין ִלׁשְ ִקין ׁשֶ ָתה ַמׁשְ טּור –ׁשָ    ."ּפָ
  

ָיאָהא     !ּגּוָפא ַקׁשְ
ּלא אֹוַכל",  :ָאַמְרּתְ  בּוָעה ׁשֶ     "ׁשְ

ֵאין ְראּוִין ַלֲאִכיָלה,    ְוָאַכל אֹוָכִלין ׁשֶ
ה  ִתּיָ ֵאין ְראּוִין ִלׁשְ ִקין ׁשֶ ָתה ַמׁשְ טּור –ְוׁשָ   , "ּפָ

ֵני:  ּלא אֹוַכל", "ַוֲהַדר ּתָ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

ָקִצים וּ  ים ְוָאַכל ְנֵבילֹות ּוְטֵריפֹות, ׁשְ יב –ְרָמׂשִ   . "ַחּיָ
א  ָנא ֵריׁשָ ָנא ֵסיָפא ּדְ ַמאי ׁשְ טּור, ּוַמאי ׁשְ יבּדְ ּפָ    !ַחּיָ

  
ָיא:    ָהא ָלא ַקׁשְ

א     ,ְסָתםּבִ  –ֵריׁשָ
ְמָפֵרׁש  –ְוֵסיָפא     .ּבִ

  
י "ְמָפֵרׁש " יְקׁשֵ אי ,ַנִמי ּגּוֵפיּה ּתִ ע ֵמַהר ִסיַני הּוא ?ַאּמַ ּבָ    !מּוׁשְ
  

מּוֵאלוּ  ַרב י יֹוָחָנןַר וְ  ׁשְ ָאְמִרי ּבִ    :ּדְ
ָבִרים ַהּמּוּתָ  כֹוֵלל ּדְ ָבִרים ָהֲאסּוִריןּבְ    .ִרין ִעם ּדְ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

א ה מֹוֵצא ֶאּלָ    :ִאי ַאּתָ
ַנן -ִאי  ַרּבָ א ּדְ יּבָ יעּור ְוַאלִּ ְמָפֵרׁש ֲחִצי ׁשִ    ,ּבִ
א  -ִאי  יּבָ י ֲעִקיָבא, ּדְ ְסָתם ַאּלִ   ַרּבִ

הּואָד ָאַמר: ָא ּדְ  ָכל ׁשֶ    .ם אֹוֵסר ַעְצמֹו ּבְ
  

ֵריׁש ָלִקיׁש,  י יֹוָחָנן לֹא ָאַמר ּכְ ָלָמא ַרּבִ ׁשְ   ּבִ
ִדְבֵרי ַהּכֹ  מֹוֵקים ָלּה ְלַמְתִניִתין ּכְ    .לּדְ

י יֹוָחָנן?  ַרּבִ א ֵריׁש ָלִקיׁש ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ   ֶאּלָ
  

י ָאְמִריַנן ִאיּסּור כּ    כד,א א ֵמֵאָליו^ ֹוֵלל,ָאַמר ָלְך: ּכִ ִאיּסּור ַהּבָ    ,ּבְ
א ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו  ִאיּסּור ַהּבָ    .לֹא ָאְמִריַנן -ּבְ

  
ָלָמא ְלֵריׁש ָלִקיׁש  ׁשְ ְמעֹון,  - ּבִ י ׁשִ ַטר ַרּבִ ּום ָהִכי ָקא ּפָ   ִמׁשּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

הּוא ְלַמּכֹות,  ל ׁשֶ   ּכָ
יִ  ּזַ ןְולֹא ָאְמרּו ּכַ א ְלָקְרּבָ   . "ת ֶאּלָ

י יֹוָחָנן, ַמאי ַטְעָמא  א ְלַרּבִ ַטר? ּדְ ֶאּלָ ְמעֹון ּפָ י ׁשִ   ַרּבִ
  

ּום ִאיּסּור ּכֹוֵללִמיֵדי הּוא ַטְעָמא ֶא  א ִמׁשּ    .ּלָ
ְמעֹון ְלַטְעֵמיּה  י ׁשִ ֵלית ֵליּה, ִאיּסּור ּכֹוֵללַרּבִ    .ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּפּוִרים ָהאוֹ  יֹום ַהּכִ טּור –ֵכל ְנֵביָלה ּבְ    ."ּפָ

  
ַחּתְ ָלּה ּבְ  ּכְ ָלָמא ְלֵריׁש ָלִקיׁש, ַמׁשְ ׁשְ   , 'ֵהן'וְ  'ָלאו'ּבִ

ָלָמא  ׁשְ י יֹוָחָנן, ּבִ א ְלַרּבִ א  'ָלאו'ֶאּלָ ַחּתְ ָלּה, ֶאּלָ ּכְ ַחּתְ ָלּה?  'ֵהן'ַמׁשְ ּכְ   ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ְדָרָבא,  א ּכִ   ֶאּלָ
  : ָבאָר ָאַמר ּדְ 

ּלא אֹוַכל", ְוָאַכל ָעָפר  בּוָעה ׁשֶ טּור –"ׁשְ    .ּפָ

  רש"י
. קס''ד נבילה מאי שנא רישא כו'

   וטריפה נמי אוכלין שאינן ראוין הן:
. כלומר אם קושיא הא לא קשיא

אחרת אין כאן זו יש לה תירוץ וכן 
כל דוכתא דאיכא הא לא קשיא יש 

   קושיא גדולה מזו:
. שפירש ואמר שבועה שלא בכולל

  אוכל נבילות ושחוטות:
. כגון האוכל באיסור הבא מאליו

נבילה ביום הכפורים דפליגי רבנן 
מעון דמחייבי ליה רבנן ורבי ש

חטאת משום יוה''כ ואע''ג דהויא 
נבילה מקמי יום הכפורים ואין 
איסור חל על איסור הכא חייל דיום 
הכפורים איסור כולל הוא דקודם 
בין השמשות היה אסור זה בנבילה 
ומותר בשחוטה על ליה יום 
הכפורים מגו דאיתסר האי גברא 
בשחוטה משום יוה''כ איתסר נמי 

לה משום יוה''כ היינו כולל בנבי
באיסור הבא מאליו דיוה''כ בא 

   מאליו הוא:
. כלומר על אבל באיסור הבא מעצמו

ידי אדם עצמו כגון איסור שבועה 
   הבא לו על ידי דיבורו לא אמרי':

. דמוקי לה בשלמא לר''ש בן לקיש
   בחצי שיעור:

. דקסבר משום הכי פטר ר' שמעון
וא כל שהוא נמי מושבע ועומד ה

דתניא ר' שמעון אומר כל שהוא 
   למכות:

. דמוקי לה משום אלא לר' יוחנן
   כולל אמאי פטר ר' שמעון:

. מחטאת דלא אתי כרת פטור
דיוה''כ וחייל על איסור נבילה או 
אאיסור אבר מן החי אם לא 
נתנבלה מבערב ואע''ג דיום 

  הכפורים כולל הוא:
. דמוקי לה בחצי בשלמא לר''ל
משכחת לה בלאו והן שיעור היינו ד

דקיימא לן (לקמן דף כה.) אין קרבן 
שבועה בא אלא א''כ אתה מוצא בה 
לאו והן דכתיב להרע או להיטיב 
דמשמע דבר וחילופו והאי מפרש 
שלא אוכל חצי . שיעור נבילה 
משכחת לה נמי בשבועה שאוכל חצי 
שיעור נבילה דלאו נשבע לבטל את 

   המצוה הוא:
י לה בשיעור . דמוקאלא לר' יוחנן

שלם ומשום כולל ועל כרחך במפרש 
נבילות אוקימתה משום קושיא 
קמייתא דרישא וסיפא: בשלמא 
שבועה שלא אוכל משכחת דחיילא 

   אע''פ שמושבע ועומד משום כולל:
. שבועה שאוכל נבילות אלא הן

ושחוטות מי משכחת לה דתיחול 
   אנבילות ולבטל שבועת הר סיני:

גרס משכחת  . ולאה''ג אלא כדרבא
לה כדרבא והכי פירושה לא תשני 
לעיל קושיא דרישא וסיפא כאן 
בסתם כאן במפרש אלא כולה 
בסתם ואוכלין שאינן ראוין לאכילה 
דקתני רישא פטור כדרבא מיפרשא 
כגון עפר שאין ראוי לאכילה אבל 
נבילות ראויות לאכילה הן ואריה 
הוא דרביע עלייהו ותו לא קשיא 

דמשכחת לה בלאו מידי לר' יוחנן 
והן אף בשיעור שלם דהא לא אוכל 
סתמא קאמר אם אכל נבילה חייב 
שהרי כלל בסתמו דברים המותרים 
והאסורים ומיתסרי אסורים על ידי 
כולל והן משכחת לה דהא אוכל 
סתם קאמר ומקיים שבועתו 
בדברים המותרים ואם לא אכל 

  חייב:
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  :ַרב ָמִריָאַמר 

ֵניָנא:    ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ים " ָקִצים ּוְרָמׂשִ י ַהּיֹום", ְוָאַכל ְנֵבילֹות ּוְטֵריפֹות ׁשְ י ֶנֱהֵנית ִלי ִאם ָאַכְלתִּ תִּ    –"קֹוָנם ִאׁשְ

ּתֹו ֲאסּוָרה לוֹ     ."ֲהֵרי ִאׁשְ
  

א?!  ָהִכי ּתָ   ָהׁשְ
ָרא ָאַכל -ָהָתם     כד,ב ֵמִעיּקָ יָון ּדְ ע ֵליּה,  ,ּכֵ ּבַ ּתַ ֵביּה ^ַוֲהַדר ִאׁשְ    ,ֲחׁשּוֵבי ַאְחׁשְ

א ָהָכא  ֵביּה?  -ֶאּלָ   ִמי ַאְחׁשְ
  
  
  

  רש"י
. דבנבילות אף אנן נמי תנינא

  לאכילה חשיב להו:ראויות 
. אלמא הרי אשתו אסורה

  אכילה היא: 
. באכילתו חשובי אחשביה

וגילה על עצמו שאינו קץ בהן 
לא שמעתיה כן אכן הוא עיקר 
בעיני וסוגיא דעלמא גרס 
משכחת לה כדרבא ומפרשי לה 
בנבלה מוסרחת ואי אפשי בה 
מכמה קושיות חדא דמסרחת 
לאו נבלה מקריא ואין כאן 

וד דרבא מאי בעי שבועת הן וע
הכא הוה ליה למימר משכחת 
לה בנבלה מסרחת ועוד אף אנן 

  נמי תנינא לא אתיא שפיר:
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  : ָרָבאָאַמר 

ִאית ֵליּה, ִאיּסּור ּכֹוֵלל ַמאן ּדְ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ֲהָוה     .ּסּור מֹוִסיףִאיַא ִמיֵדי ּדַ

ֵלית ֵליּה,  ָפַטר, ּדְ   ּוַמאן ּדְ
י ָאַמר ִאיּסּור מֹוִסיף ֲחָדא ֲחִתיָכה - ּכִ    ,ּבַ

י ֲחִתיכֹות  ּתֵ ׁשְ   לֹא ָאְמִריַנן. -ּבִ
    
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
ִאית ֵליּה     ,ִאיּסּור ּכֹוֵללְלַמאן ּדְ

ֵאִנים",  :ָאַמר ּלא אֹוַכל ּתְ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ
ֵאִנים ַוֲעָנִבים"  :רְוָחַזר ְוָאַמ  ּלא אֹוַכל ּתְ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

ָחֵייל  ֵאִניםַא ֲעָנִבים, ָחֵייל ַנִמי ַא ִמיּגֹו ּדְ    .ּתְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא: א ֵמֵאָליו   ַמהּו ּדְ    ,ָאְמִריַנן -ִאיּסּור ַהּבָ
א ֵמַעְצמֹו    לֹא ָאְמִריַנן,  -ִאיּסּור ַהּבָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

הָרָב ְמִתיב  ֵריּה ַרּבָ    :א ּבְ
ם ֶאָחד,  אֹות ְוָאׁשָ ע ַחטָּ יב ָעֶליָה ַאְרּבַ   ֵיׁש אֹוֵכל ֲאִכיָלה ַאַחת ְוַחּיָ

   ,ָטֵמא  ְוֵאּלּו ֵהן:
ָאַכל ֵחֶלב,    ׁשֶ

ין,  ְוהּוא נֹוָתר ׁשִ   ִמן ַהּמּוְקּדָ
יֹום  ּפּוִריםּבְ   . ַהּכִ

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ְוהֹוִצ  ּבָ יב, ַאף ִאם ָהְיָתה ׁשַ   יאֹו ַחּיָ

ם ֵ   .(כריתות יג:) "ָאְמרּו לֹו: ֵאינֹו ִמן ַהׁשּ
ַחּתְ ָלּה ָחֵמׁש  ּכְ    ,ְוִאם ִאיָתא ַמׁשְ

ָאַמר גֹון ׁשֶ ָמִרים ְוֵחֶלב",  :ּכְ ּלא אֹוַכל ּתְ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ
ָחֵייל  ָמִרים ָחְייָלא ַנִמי ַא ִמיּגֹו ּדְ   ֵחֶלב! ַא ּתְ

  
י ָקָתֵני א ֵמ  - ּכִ   ֵאָליו, ִאיּסּור ַהּבָ

א ֵמַעְצמֹו     .לֹא ָקָתֵני -ִאיּסּור ַהּבָ
  

ׁש     !ַוֲהֵרי ֶהְקּדֵ
  

ְבכֹור,    ּבִ
תֹו ֵמֶרֶחםּדִ  ָ    .ְקדּוׁשּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
י ָקָתֵני  ֵאָלה,  -ּכִ ֵלית ֵליּה ׁשְ   ִמיֵדי ּדְ

ֵאָלהׁשְ  ִאית ֵליּה ׁשְ   לֹא ָקָתֵני.  - בּוָעה ּדְ
  

ׁש    !ֲהֵרי ֶהְקּדֵ
  

ְבכֹורָהא אֹוְק    .ִמיַנן ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
י ָקָתֵני  ן ָקבּוַע  -ּכִ    ,ָקְרּבָ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד    לֹא ָקָתֵני.  -ָקְרּבָ
  

ָאַכל ֶאת ַהּקֹ    ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד הּוא! ּבַ ְר ָק ּדְ ֶדׁש ֲהֵרי ָטֵמא ׁשֶ

  רש"י
. דמאן דלית מידי דהוה אאיסור מוסיף

ליה איסור חל על איסור באיסור כולל 
אית ליה באיסור מוסיף כדאמרינן 
ביבמות פרק ארבעה אחים (דף לב:) מודה 

סור כולל קרי רבי יוסי באיסור מוסיף אי
היכא דאין איסור אחרון מוסיף על 
החתיכה כלום אבל מרבה הוא איסור על 
האדם בדברים אחרים כגון נבילה ביוה''כ 
דלא בא לאוסרה אלא באכילה ובאכילה 
כבר אסורה היא משום נבילה נמצא שלא 
הוסיף עליה איסור אחרון כלום אבל ריבה 
איסורה על האדם לאוסרו בכל אוכלין 

לם ואמרינן מיגו דחל יוה''כ על שבעו
האדם ליאסר בשאר אוכלים משום יוה''כ 
כולל נמי את הנבילה. עמה להתחייב 
משום יוה''כ איסור מוסיף כשאיסור 
אחרון מוסיף על חתיכה עצמה דבר שלא 
היה בה ע''י איסור ראשון. ואוסר החתיכה 
האחרון במה שהיתה מותרת קודם שבא 

ל קדש אסור איסור האחרון כגון חלב ש
לאכול משום חלב ומותר לגבוה למזבח 
נעשה נותר מוסיף עליו איסור למה 
שהיתה מותרת לו דנפסל להקרבה והכי 
אמרינן מתוך שחל עליה שם נותר לאוסרה 
על המזבח ואין איסור הראשון מעכב על 
ידו מלחול שאין זה איסור חל על איסור 
חל עלי' נמי איסור שם נותר אצל כל אדם 

לו להתחייב עליו משום חלב ומשום האוכ
נותר אעפ''י שיש כאן איסור חל על 

   איסור:
. כי אמרינן איסור מוסיף בחדא חתיכה

כדמפרש מתוך שחל עליה שם איסור שני 
אצל דבר שהיה מותר לו חל עליה אף אצל 
דבר שהיתה אסורה לו כבר אבל מחתיכה 
לחתיכה לא אמר מתוך שחל על האדם 

ל עליו אף אצל חתיכה אצל חתיכה זו יחו
   אחרת (זו) בכולל לא אמרינן:

. באיסור הבא מעצמו לא מהו דתימא
  אמרינן כולל:

   . זית אחד:אכילה אחת
. חייב משום חלב טמא שאכל חלב כו'

ומשום נותר ומשום יוה''כ ומשום טמא 
שאכל את הקדש הרי ארבע חטאות ואשם 
אחד מעילה ואפי' הוא כהן גבי חלב דקדש 

א דאמר מר (תמורה דף לב:) כל מועל הו
חלב לה' לרבות אימורי קדשים קלים 
למעילה והנהו כולהו איסור חל על איסור 
נינהו או ע''י כולל או ע''י מוסיף שהרי 
משנולדה הבהמה נאסר חלבה אקדשה 
מיגו דחל איסור מוקדשים אבשר ועור חל 
נמי אחלב הרי כולל הוה ליה נותר מיגו 

גבי מזבח על דאיתוסף בה איסורא ל
חתיכה זו משום נותר איתוסף נמי לגבי 
גברא משום נותר הרי מוסיף איטמא גברא 
מיגו דאיתסר האי גברא בקדשים 
הנאכלים משום טומאה איתסר נמי בהאי 
חלב משום טומאה הרי כולל הוה ליה 
יוה''כ מיגו דאיתסר אף בחולין משום 

   יוה''כ איתסר נמי בהאי משום יוה''כ:
. דאילו אהוצאת ה שבת כו'אף אם הית

יוה''כ לא מיחייב דקסבר אין עירוב 
   והוצאה ליוה''כ:

   . בפיו בשעת אכילה:והוציאו
. אין חטאת זו באה משום אינו מן השם

   האכילה אלא משום הוצאה:
. דאמרינן כולל באיסור הבא ואם איתא

מעצמו אכתי הוה ליה לתנא לטפויי חטאת 
   בהאי כזית כגון שבועה כו':

. אע''ג דאית ליה כולל נמי כי קתני כו'
באיסור הבא מעצמו הכא לא חשיב אלא 

   איסורין הבאים מאיליהן:
. אשם מעילות דאתי ליה והרי הקדש

   משום דיבורו שהקדישו:
  . לחכם להתיר האיסור:שאלה

. שבא ע''י נדר וכל נדרים יש והרי הקדש
   להן שאלה:

  



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

96

  
יא ָנׂשִ י ֱאִליֶעֶזר ִהיא,  ,ּבְ   ְוַרּבִ

 

יא ֵמִביא ׂשָ "ָאַמר: ּדְ    . (הוריות ט.) "ִעירָנׂשִ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ
י ָקָתֵני  יעּור,  -ּכִ ׁשִ ָחְייָלא ּכְ   ִמיֵדי ּדְ

ָחְייָלא  בּוָעה ּדְ יעּור ַא ׁשְ ׁשִ חֹות ִמּכְ    .ילֹא ָקָתנֵ  -ּפָ
  

ׁש     !ֲהֵרי ֶהְקּדֵ
  

רּוָטה.  ֶוה ּפְ ֵעיַנן ׁשָ   ָהא ּבָ
  
יוְ  י ֵזיָראָאַמר  ֵמַאִויְרָיא ַרב ַאׁשִ    :ַרּבִ

י ֵרת,  -ָקָתֵני  ּכִ   ְזדֹונֹו ּכָ
  לֹא ָקָתֵני.  -ְזדֹונֹו ָלאו 

  
ם    ְזדֹונֹו ָלאו ְוָקָתֵני! דַוֲהֵרי ָאׁשָ

 
את ָקָאְמִריַנן   כה,א ַחּטָ    .ּבְ

  
   :ָאַמר ָרִביָנא

י ָקָתֵני  ַבר ֲאִכיָלה הּוא,  -ּכִ יֵדי ּדְ ָחֵייל ַאּמִ   ִמיֵדי ּדְ
ָלא יֵדי ּדְ ָחְייָלא ַאּמִ בּוָעה ּדְ ר ֲאִכיָלה הּוא ׁשְ   לֹא ָקָתֵני.  -ו ּבַ

  
ׁש    ,ַוֲהֵרי ֶהְקּדֵ

ָחֵייל ַנִמי ֵעִצים ַוֲאָבִנים    !ּדְ
  

י ָקָתֵני  א ּכִ א,  -ֶאּלָ ׁשָ ּה ְמׁשָ ִאית ּבָ יֵדי ּדְ ָחֵייל ַאּמִ   ִמיֵדי ּדְ
א ׁשָ יּה ְמׁשָ ֵלית ּבֵ יֵדי ּדְ ָחְייָלא ַאּמִ בּוָעה ּדְ גֹון  ,ׁשְ לּ ּכְ ן" ְו"ׁשֶ ִאיׁשַ ן""ׁשֶ   לֹא ָקָתֵני.   - א ִאיׁשַ

   

  רש"י
. בנשיא ורבי אליעזר היא כו'

סכת הוריות ואמרינן התם במ
לא א''ר אליעזר קרבן קבוע 
לנשיא בעבירה דקרבן עולה 
ויורד אלא בטומאת מקדש 
וקדשיו הואיל ונאמרה בו כרת. 
בקבועה אבל בשמיעת הקול 

   ובבטוי שפתים לא אמר:
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            כה, אכה, אכה, אכה, א . 16
ָנה     ִמׁשְ

ל ַעְצמוֹ 137 ָבִרים ׁשֶ    ,ֶאָחד ּדְ
ל ֲאֵחִרים,  ָבִרים ׁשֶ   ְוֶאָחד ּדְ

ׁש,  ֶהן ַמּמָ ׁש ּבָ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ   ְוֶאָחד ּדְ
ׁש.  ֶהן ַמּמָ ֵאין ּבָ ָבִרים ׁשֶ   ְוֶאָחד ּדְ

  
יַצד    ?ּכֵ
לוֹ   :ָאַמר ן ְלִאיׁש ּפְ ֶאתֵּ בּוָעה ׁשֶ    ,ִני""ׁשְ

ן", " ּלא ֶאתֵּ   ׁשֶ
י ַתתִּ ּנָ    ","ׁשֶ

י ּלא ָנַתתִּ    ","ׁשֶ
ן" ִאיׁשַ    ,"ׁשֶ

ן",  ּלא ִאיׁשַ   ְו"ׁשֶ
י" ְנתִּ ׁשַ ּיָ    ,"ׁשֶ

י",  ְנתִּ ּלא ָיׁשַ   ְו"ׁשֶ
ם" ֶאְזרֹוק ְצרֹור ַלּיָ    ,"ׁשֶ

ּלא ֶאְזרֹוק",    ְו"ׁשֶ
י" ַרְקתִּ ּזָ    ,"ׁשֶ

י".  ּלא ָזַרְקתִּ   ְו"ׁשֶ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹ יב ֶאּלָ    ,אֵאינֹו ַחּיָ
ֱאַמר ּנֶ     .(ויקרא ה, ד) 138ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב"" :ׁשֶ
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו     :ַרּבִ

ֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבה,  ׁש ּבָ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ א ּדְ ן, ֵאין ִלי ֶאּלָ   ִאם ּכֵ
ָבִרים ׁשֶ  ֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבהּדְ    ?ִיןִמנַּ  – ֵאין ּבָ

תּוב.  :ָאַמר לוֹ    ֵמִריּבּוי ַהּכָ
תּוב ְלָכךְ  :ָאַמר לוֹ  ה ַהּכָ תּוב ְלָכְך, ִריּבָ ה ַהּכָ   .  ִאם ִריּבָ

  

ָמָרא     ּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
בּועֹות, " ׁשְ ְנָדִרים ִמּבִ   חֹוֶמר ּבִ

ְנָדִרים.  בּועֹות ִמּבִ ׁשְ   חֹוֶמר ּבִ
ְנָדִרים" ָדִרים ָחִל  - "חֹוֶמר ּבִ ַהּנְ ְדַבר ָהְרׁשּות, ׁשֶ ַבר ִמְצָוה, ּכִ   ים ַעל ּדְ

בּועֹות ׁשְ ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ    .ַמה ׁשּ
בּועֹות" ׁשְ ׁש,  - "חֹוֶמר ּבִ ׁש ּבֹו ַמּמָ ּיֵ ָדָבר ׁשֶ ׁש ּכְ ֵאין ּבֹו ַמּמָ ָבר ׁשֶ בּועֹות ָחלֹות ַעל ּדָ ְ ַהׁשּ   ׁשֶ

ְנָדִרים ן ּבִ ֵאין ּכֵ ֶ    ."ַמה ׁשּ
 

יַצד? "   ּכֵ

בּוָעה :ָאַמר ן ִלְפלֹוִני"  "ׁשְ ֶאתֵּ ן" ,ׁשֶ ּלא ֶאתֵּ   . "ְו"ׁשֶ
  

ן"ַמאי    ? "ֶאתֵּ
  

ע ְועֹוֵמד ֵמַהר ִסיַני הּואמּוׁשְ  - ְצָדָקה ְלָעִני :ִאיֵליָמא    !ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ן לֹו"ׁשֶ ּתֵ     !(דברים טו, י) 139"ָנתֹון ּתִ

  
יר ָנה ְלָעׁשִ א ַמּתָ   .ֶאּלָ

   

                                                             

  שבועת ביטוי 137
ַבע ְלבַ  138 ָ י ִתׁשּ ם לְ אֹו ֶנֶפׁש ּכִ ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ ָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאׁשֶ א ִבׂשְ הּטֵ   ַאַחת ֵמֵאּלֶ
ה ְיָבֶרְכָך ה 139 ָבר ַהּזֶ ְגַלל ַהּדָ י ּבִ ָך לֹו ּכִ ִתתְּ ן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ תֵּ כָ  'ָנתֹון תִּ ַלח ָיֶדךָ ֱאלֶֹהיָך ּבְ ָך ּוְבכֹל ִמׁשְ   ל ַמֲעׂשֶ

  רש"י
  מתני' 

. אחד דברים של אחרים
   כדמפרש שאתן לפלוני כו':

. תרי גווני שאין בהן ממש
משמע שאין בהן ממש כגון 

בהן הנייה שינה ומשמע שאין 
   כגון שאזרוק צרור לים:

. דדייקת להרע או להיטיב א''כ
   אין לי כו':

. לכל אשר מריבוי הכתוב
   יבטא:

  
  גמ' 

. הנדרים חלים על דבר מצוה
קונם סוכה שאני עושה לולב 
שאני נוטל אסור ובנדרים מפרש 
טעמא בפרק ואלו מותרין (דף 

   טז:):
. כדתנן מה שאין כן בשבועות

יף לה לקמן (דף כז.) במתני' ויל
מקראי: נדר אינו חל על השינה 
כגון קונם שאני ישן דקונם לשון 
הקדש הוא ואמאי ליחול הקדש 

  אבל קונם עיני בשינה חל אעין:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א . 17
ן"" ּלא ִאיׁשַ ן" ְו"ׁשֶ ִאיׁשַ    .""ׁשֶ
  

   ?!ִאיִני
י יֹוָחָנןְוָהָאַמר    : ַרּבִ
ה ָיִמים"  :ָהאֹוֵמר לׁשָ ן ׁשְ ּלא ִאיׁשַ בּוָעה ׁשֶ ר ,ַמְלִקין אֹותוֹ  -"ׁשְ ן ְלַאְלּתַ    !ְוָיׁשֵ

  
ה" :ָאַמרּדְ ָהָתם  לֹׁשָ    ",ׁשְ
ה :לֹא ָאַמרּדְ ָהָכא  לֹׁשָ   .ׁשְ

   
  

  רש"י
. משום שבועת שוא מלקין אותו

דדבר שא''א הוא ומשנשבע 
יצתה לשקר אלמא לאו שבועת 

   ביטוי הוא דקתני וישן לאלתר:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––כה, א כה, א כה, א כה, א  . 18
ם"" ֶאְזרֹוק ְצרֹור ַלּיָ ּלֹ  ,"ׁשֶ    ."ְזרֹוק"א ֶא ְו"ׁשֶ
  

ַמר    :ִאיּתְ
ם" לֹוִני ְצרֹור ַלּיָ ַרק ּפְ זָּ בּוָעה ׁשֶ ּלֹ " ,"ׁשְ   .א ָזַרק"ׁשֶ

יב,  ַרב   ָאַמר: ַחּיָ
מּוֵאלוּ  טּור.  ׁשְ   ָאַמר: ּפָ
  
יב :ָאַמר ַרב" ָלאו ְוֵהן -" ַחּיָ    .ִאיֵתיּה ּבְ
  
מּוֵאלוּ " טּור :ָאַמר ׁשְ א  -" ּפָ ְלַהּבָ   .ֵליֵתיּה ּבִ
  

ְפל א ֵליָמא ּבִ ָמֵעאל וְ ּדְ ּוְגּתָ י ִיׁשְ ְלִגיַרּבִ י ֲעִקיָבא ָקא ִמיּפַ    .ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ָמֵעאל" י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
א ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹ יב ֶאּלָ   א, ֵאינֹו ַחּיָ

ֱאַמר:  ּנֶ     .(ויקרא ה, ד) 140"ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב"ׁשֶ
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו    : ַרּבִ

ן, ֵאין ִלי ֶאּלָ  ֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבה, ִאם ּכֵ ׁש ּבָ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ   א ּדְ
ֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבה  ֵאין ּבָ ָבִרים ׁשֶ ִין –ּדְ    ?ִמּנַ

תּוב.    ָאַמר לֹו: ֵמִריּבּוי ַהּכָ
תּוב ְלָכךְ  ה ַהּכָ תּוב ְלָכְך ִריּבָ ה ַהּכָ    ."ָאַמר לֹו: ִאם ִריּבָ

י ֲעִקיָבא ַרּבִ ָאַמר ּכְ    ,ַרב ּדְ
מּוֵאלוּ  ָא  ׁשְ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ַרּבִ    .ַמר ּכְ
  

א  יּבָ ִליִגיּדְ ַאּלִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ ָמֵעאל ּכּוּלֵ י ִיׁשְ    ,ַרּבִ
א  ְלַהּבָ ִאיָתא ּבִ ָתא ּדְ א ִמיּלְ ּתָ ָעַבר,  -ָהׁשְ ָמֵעאל ְלׁשֶ י ִיׁשְ יב ֲעָלּה ַרּבִ   לֹא ְמַחּיֵ
ֲעָיא א, ִמיּבָ ְלַהּבָ ֵליָתא ּבִ ָתא ּדְ    ?!ִמיּלְ

ִליִגי  י ּפְ א ּכִ יּבָ י ֲעִקיָבא, ּדְ ַאּלִ   ַרּבִ
י ֲעִקיָבא ַרּבִ    ,ַרב ּכְ

ָעַבר,  י ֲעִקיָבא ָהָתם ְלׁשֶ יב ַרּבִ אן לֹא ְמַחּיֵ מּוֵאל ָאַמר: ַעד ּכָ   ּוׁשְ
ָעַבר,  י ֲעִקיָבא ְלׁשֶ יב ַרּבִ א ְמַחּיֵ ְלַהּבָ ִאיָתא ּבִ ָתא ּדְ א ִמלְּ   ֶאּלָ

א  ְלַהּבָ ֵליֵתיּה ּבִ    .לֹא –ֲאָבל ִמיֵדי ּדְ
  

א    כה,ב ְפלּוְגּתָ ְלִגי^ּדְ ֵליָמא ּבִ ַנן ָקִמיּפַ ֵתיָרא ְוַרּבָ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    ,ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ע ּבַ ל     :ִנׁשְ יטֵּ ְצָוה, ְולֹא ּבִ ל ֶאת ַהּמִ טּור –ְלַבטֵּ    .ּפָ
ים  ים ְולֹא ִקּיֵ טּור.    -ְלַקּיֵ   ּפָ

ִדְבֵרי ַרּבִ  יב, ּכְ ֵהא ַחּיָ ּיְ ִדין ׁשֶ ָהָיה ּבְ ֵתיָרא. ׁשֶ ן ּבְ   י ְיהּוָדה ּבֶ
ֵתיָראָאַמר  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ

ע ָעָליו ֵמַהר ִסיַני   ָמה ִאם ּבָ ֵאינֹו מּוׁשְ יב ָעָליו -ָהְרׁשּות ׁשֶ    ,ֲהֵרי הּוא ַחּיָ
ע ָעֶליָה ֵמַהר ִסיַני  ּבָ הּוא מּוׁשְ יב ָעֶליָה ֵאינֹו  -ִמְצָוה ׁשֶ ֵהא ַחּיָ ּיְ ין ׁשֶ    !ּדִ

  לֹא,   ֹו:ָאְמרּו ל
ֵהן,  ּה ָלאו ּכְ ה ּבָ ן ָעׂשָ ּכֵ בּוַעת ָהְרׁשּות ׁשֶ ׁשְ   ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ

בּוַעת ִמְצָוה אַמר ּבִ ּתֹ ןׁשְ ּכֵ ֵהן ׁשֶ ּה ָלאו ּכְ ה ּבָ   .(שבועות כז.) "ּלא ָעׂשָ
ֵתיָרא, ֵניָמא ַר  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ ָאַמר ּכְ   ב ּדְ

ַנן ַרּבָ ָאַמר ּכְ מּוֵאל ּדְ    .ּוׁשְ
  
א ַא  יּבָ ֵתיָרא ּדְ ּלִ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ִליִגי,  -ַרּבִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ   ּכּוּלֵ

ֵעי? ָעַבר ּבָ א ּוְלׁשֶ ֵעי, ְלַהּבָ א, ָלאו ְוֵהן ָלא ּבָ ּתָ    !ָהׁשְ
ַנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ ִליִגי ַאּלִ י ּפְ    :ּכִ

מּוֵאל  ַנן -ׁשְ ַרּבָ    ,ּכְ
ַנן ָלאו וְ  -ְוַרב  יִבי ַרּבָ י ָלא ְמַחּיְ ְכִתיבּכִ ֶהְדָיא,  (ויקרא ה, ד) 141"ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב" :ֵהן, ּדִ   ּבְ

                                                             

ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ  140 ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ ָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאׁשֶ א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ האֹו ֶנֶפׁש ּכִ ם ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ   ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ
ָפַת  141 א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ ם ְלַאַחת ֵמֵאלֶּ אֹו ֶנֶפׁש ּכִ ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ   הִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאׁשֶ

  רש"י
יזרוק פלוני או  .ליתיה בלהבא

לא יזרוק אין זה שבועת ביטוי 
אלא שבועת שוא שהרי אין 
פלוני ברשותו לזרוק ולא 

   לזרוק:
   . דמחייב בלשעבר:רב כר''ע

. דמחייב ושמואל כרבי ישמעאל
   ליה להבא:

אליבא דר' ישמעאל כ''ע לא 
. כלומר דרב ודאי תנאי פליגי

היא דלא מחייב ליה רב אליבא 
תא לפלוגתא דרבי ישמעאל ולי

דרב ושמואל אליביה כדמפרש 
   ואזיל:

. כלומר כי פליגי אליבא דר''ע
אבל בדר''ע פליגי ולאו דשמואל 
כתנאי דאפי' לר''ע פטר ליה 

  שמואל וכל שכן לר' ישמעאל:
. אנשבע דר' יהודה בן בתירא

לקיים את המצוה פליג ולא 
   אנשבע שלא לקיים:

. דאיתיה שכן לא עשה בה כו'
  ה בלאו:בהן וליתי

. נימא רב כר' יהודה בן בתירא
דלא בעי לאו והן ה''נ לא בעינן 

   להבא ולשעבר:
אליבא דר' יהודה כולי עלמא 

. כלומר דשמואל ודאי לא פליגי
תנאי היא דלא ס''ד דשמואל 
למיפטריה אליבא דרבי יהודה 

   בן בתירא:
. דכתיב בהדיא השתא לאו והן

להרע או להיטיב דמשמע כגון 
   כל ולא אוכל לא בעי:או

. דלא מיפרשי כל להבא ולשעבר
   שכן דלא בעי:

. פליגי כי פליגי אליבא דרבנן
דרב אפי' לרבנן אמר למילתיה 
ולא תימא לרב תנאי היא וכל 
מקום שיש לשון זה בגמרא זו 

   היא שיטתה:
  



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

100

ְקָרֵאי ָאתוּ  ֵמִריּבּוָיא ּדִ ָעַבר, ּדְ א ּוְלׁשֶ יִבי ,ֲאָבל ְלַהּבָ    .ְמַחּיְ
  

   :ַרב ַהְמנּוָנאְמִתיב 

י ַהּיֹום""    ,"לֹא ָאַכְלתִּ

ין ַהּיֹום",  ִפיּלִ י תְּ ְחתִּ   ְו"לֹא ִהּנַ
ּבִ  יב – ִני", ְוָאַמר: "ָאֵמן"יֲעָך ֲא "ַמׁשְ   . (שבועות כט:) "ַחּיָ

ָלָמא ׁשְ י" :ּבִ י" ִמי ִאיֵתיּה ּבְ  "לֹא ָאַכְלתִּ ְחּתִ א "לֹא ִהּנַ "לֹא אֹוַכל", ֶאּלָ יַח"? ִאיֵתיּה ּבְ   "לֹא ַאּנִ
  

  ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה:  ,מֹוִתיב ָלּה  הּוא
   .ִלְצָדִדין ָקָתֵני
י"  ן, -"לֹא ָאַכְלּתִ    ְלָקְרּבָ
י"  ְחּתִ    .ְלַמְלקֹות –"לֹא ִהּנַ

  
   :ָרָבאְמִתיב 

ְוא? " בּוַעת ׁשָ   ֵאיזֹו ִהיא ׁשְ
ע " ּבַ דּוַע ָלָאָדם,  ִנׁשְ ּנֹות ֶאת ַהּיָ   ְלׁשַ

ל ָזָהב הּוא ׁשֶ לֹוִני, ׁשֶ ָמקֹום ּפְ הּוא ּבְ ל ֶאֶבן ׁשֶ   .).(שבועות כט "ְוָאַמר ַעל ַעּמּוד ׁשֶ
אְוָאַמר  י :עּוּלָ ּנִ ֵני ָאָדםְוהּוא ׁשֶ ה ּבְ לׁשָ ר ִלׁשְ    .ּכָ
רּדְ  ַטְעָמא    ,ִניּכָ

ר  יּטּוי -ָהא לֹא ִניּכָ בּוַעת ּבִ ּום ׁשְ    ,עֹוֵבר ִמׁשּ
אי? ָהא ֵאינֹו ּבִ וְ  ל ָזָהב"!ַאּמַ    ?"ְיֵהא ׁשֶ
  

   :ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה  ,מֹוִתיב ָלּה  הּוא
ר  ְוא,  -ִניּכָ בּוַעת ׁשָ ּום ׁשְ   עֹוֵבר ִמׁשּ

ר  ֶקר. -לֹא ִניּכָ בּוַעת ׁשֶ ּום ׁשְ   עֹוֵבר ִמׁשּ
   

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
   :ּומֹוֶדה ַרב

אֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו:  ָלא ָיַדע ֵליּה ּבָ ח ּדְ ּכַ ּתְ ֲאִני יֹוֵדַע ְלָך ֵעדּות" ְוִאׁשְ בּוָעה ׁשֶ טּורּדְ  –"ׁשְ    ,ּפָ
ֵאיִני יֹוֵדַע ְלָך ֵעדּות",  ְכַלל "ׁשֶ   הֹוִאיל ְוֵליֵתיּה ּבִ

י" וְ  י "ָיַדְעּתִ    .ַמֲחלֹוֶקת –"לֹא ָיַדְעּתִ
י"  י" ְו"לֹא ֵהַעְדתִּ   ַמֲחלֹוֶקת  -"ֵהַעְדּתִ

  
ָלָמא לִ  ׁשְ מּוֵאל ּבִ ָעַבר, ּדְ ׁשְ יב ֲעֵליּה ְלׁשֶ א לֹא ִמַחּיַ ְלַהּבָ ֵליֵתיּה ּבִ ָתא ּדְ   ָאַמר: ִמיּלְ

יּטוּ  בּוַעת ּבִ ַלל ׁשְ בּוַעת ֵעדּות ִמּכְ ָקּה ַרֲחָמָנא ִלׁשְ   י, ְלָהִכי ַאּפְ
א ְלַרב ָקּה ַרֲחָמָנא ,ֶאּלָ    ?ְלַמאי ִהְלְכָתא ַאּפְ

  
יּה  ַנן ַקּמֵ ֵייּדְ ֲאַמרּוָה ַרּבָ   : ַאּבַ

י ְרּתֵ   .ְלִאיַחּיּוֵבי ֲעֵליּה ּתַ
  

י  ְרּתֵ    !ָלא ָמֵציתּו ָאְמִריתוּ  -ָאַמר ְלהּו: ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה"""    – (ויקרא ה, ה) 142ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ

ה ְמַח  -ְלַאַחת  יבֹו, ַאתָּ   ּיְ

ִים תַּ יבֹו ׁשְ ה ְמַחּיְ   . "ְוִאי ַאתָּ
ֵיי  ֵקיּה ַרֲחָמָנאלְ  -ְוְלַאּבַ    ?ַמאי ִהְלְכָתא ַאּפְ

  
   :ְלִכְדַתְנָיא

ן ֶנֱאַמר" כּוּלָ   , ד)-(ויקרא ה, ב 143"ְוֶנְעַלם" :ּבְ
ׁשֹוֵגגְלַח  - )ויקרא ה, א( 144'ְוֶנְעַלם' :ְוָכאן לֹא ֶנֱאַמר ִזיד ּכְ יב ַעל ַהּמֵ    ."ּיֵ

                                                             
ר ָחָטא ָעֶליָה  142 ה ֲאׁשֶ ה ְוִהְתַוּדָ ם ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ   ְוָהָיה ִכי ֶיְאׁשַ
ָבר ָטֵמא אֹו בְ  בבבב 143 ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ ר תִּ םאֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ ֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ִנְבַלת ׁשֶ ֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ִנְבַלת ּבְ ה ְטֵמָאה אֹו ּבְ         . ִנְבַלת ַחּיָ

ם	גגגג ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ ּה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ר ִיְטָמא ּבָ ֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאׁשֶ ע ּבְ         . אֹו ִכי ִיּגַ
ּנּו ְוהוּ אֹו ֶנֶפׁש 	דדדד ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ ָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאׁשֶ א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ הּכִ ם ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ   א ָיַדע ְוָאׁשֵ

יד וְ  144 ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ י ֶתֱחָטא ְוׁשָ א ֲעֹונוֹ ְוֶנֶפׁש ּכִ  ָנׂשָ

  רש"י
. בשבועת ביטוי מי איכא בלא אניח

   והא נשבע לבטל את המצוה הוא:
. ה בני אדםוהוא שניכר לשלש

שכבר ידעו שלשה באותו עמוד 
שהוא של אבן הוא דהויא שבועת 
שוא דמידי דידעו ביה תלתא בני 
אדם הוי מפורסם: ה''ג ומודה רב 
באומר שבועה שאני יודע לך עדות 
ואשתכח דלא ידע ליה דפטור 

   הואיל וליתיה באיני יודע לך:
. דאע''ג דלא בעי ומודה רב כו'

בעי  להבא ולשעבר לאו והן
והאומר שבועה שאני יודע לך עדות 
הן משכחת בה לאו לא משכחת בה 
דליתיה באיני יודע לך דאיני יודע 
לך עדות לאו משום שבועת ביטוי 
חייביה רחמנא להתחייב בה חוץ 
לב''ד אלא משום שבועת העדות 

   ואינה אלא בב''ד ובראוי להעיד:
. דרב ידעתי ולא ידעתי מחלוקת

ו והן וליתיה ושמואל דאיתיה בלא
בלהבא דנשבע לבטל את המצוה 

   הוא:
. ופרשה להכי אפקיה רחמנא כו'

בהדיא ובהאי קרבן גופיה דאי לא 
כתבה בהדיא לא שמענא ליה 

   משבועת ביטוי דליתיה בלהבא:
אלא לרב למאי הלכתא כתבה 

. ובהאי קרבן גופיה הלא רחמנא
   בכלל שבועת ביטוי היא:

פר . אם ראוי להעיד הוא וכתרתי
בו בב''ד חייב שתים משום שבועת 

   העדות ומשום שבועת ביטוי:
. בההיא עניינא כתיב כי לאחת

   יאשם לאחת מאלה:
   . אליבא דרב:ולאביי למאי הלכתא

. בכל הכתובין בקרבן עולה בכולן
ויורד שבועת ביטוי וטומאת מקדש 

   וקדשיו נאמר ונעלם:
. בשבועת עדות לא נאמר וכאן

   ונעלם:
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ַנןֲאַמרּו ֵליּה  ֵיילְ  ַרּבָ    :ַאּבַ

יב ֲחָדא  :ֵאיָמא ֵמִזיד ִמיַחּיַ יּבְ ְרּתֵ יב תַּ ׁשֹוֵגג ִמיַחּיַ    .ּבְ
  

ֲאַמִרי  :ֲאַמר ְלהוּ  יבֹו,   -  "ְלַאַחת"ָלאו ַהְיינּו ּדַ ה ְמַחּיְ   ַאַחת ַאּתָ
ִים,  ּתַ יבֹו ׁשְ ה ְמַחּיְ   ְוִאי ַאּתָ

ֵמִזיד א תַּ  - ְוִאי ּבְ יִמי ִאיּכָ    ?!ְרתֵּ
  

   :ֲאַמר ָרָבא
ֲהָוה ּום ּדַ ָלל ְויָ  :ִמׁשּ ּכְ ּבַ ָבר ׁשֶ ָדָבר ֶהָחָדׁש ּדָ ְלַבדֵאין ְלָך בּ  - ָצא ִליּדֹון ּבְ א ִחיּדּוׁשֹו ּבִ    .ֹו ֶאּלָ

  
עֹוָלםּדְ ָלל ִמכְ  בּוָעה ּבָ ֵיי ָסַבר: ִאיָתּה ִלׁשְ    ,ַאּבַ

ֵייְוָהֲאַמר  אֹוֵמר ַלֲחֵבירַאּבַ ֲאִני יֹוֵדַע ְלָך ֵעדּות" :וֹ : מֹוֶדה ַרב, ּבָ בּוָעה ׁשֶ    ,"ׁשְ
ָלא ָיַדע ֵליּה  ח ּדְ ּכַ ּתְ    ,ָפטּורּדְ  –ְוִאׁשְ

"ֵאיִני יֹוֵדַע ְלָך ֵעדּות"הֹוִאיל ְוֵליֵתיּה     .ּבְ
  

יּה  ֵייֲהַדר ּבֵ   ֵמַהִהיא.  ַאּבַ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
א ֲאָמָרּה.    כו,א ּפָ ְייהּו ַרב ּפַ   ֲחָדא ִמיּנַ

   
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                              

  

  רש"י
   ליתיה לשבועת ביטוי:. דבמזיד

   . משום עדות:מחייב חדא
. דאיכא לחיוביה נמי בשוגג

משום שבועת ביטוי מחייב 
   תרתי:

. לכו דבהדיא לאו היינו דאמרי
מעטיה קרא מלחייביה תרתי 
ועל כרחך בשוגג הוא דמיעטיה 
קרא דאי במזיד מי איכא תרתי 
ולמה לי למעוטי הא אין חיוב 

זיד מי ה''ג ואי במביטוי במזיד. 
   :איכא תרתי

. כלומר לא צריך רבא אמר כו'
למעוטיה מלאחת וכי אתא 
לאחת למעוטיה מחיוב שתים 
לאו לעדות וביטוי אתא אלא 
לביטוי לחודיה שאם אמר 
שבועה שלא אוכל ואכל פת 
חטין ופת שעורין ופת כוסמין 
אינו חייב אלא אחת אבל עדות 
 וביטוי לא צריך מיעוטא דהויא

ת דבר שהיה בכלל ביטוי לה עדו
ויצא בפני עצמו לידון בדבר 
החדש בראויין להעיד ובב''ד 
הלכך אין לך בו אלא חידושו 
ומשום עדות חייב ולא משום 

   ביטוי:
. דאיצטריך קרא מכלל דאביי

    למעוטי:
. סבר איתה לשבועה בעולם

כלומר איתא לשם שבועת ביטוי 
באיני יודע לך עדות והאי דלא 

י משום מיעוטא מיחייב תרת
דאין אתה מחייבו שתים הוא 
ונ''מ היכא דאיתיה לביטוי 
וליתיה לעדות כגון בפסולין 
לעדות או שלא בב''ד דליכא 
למיפטריה מלאחת מיחייב 

   משום ביטוי:
. לעיל כו' דליתיה והאמר אביי

לשם שבועת ביטוי בשבועת 
העדות ואם איתא הרי ישנה 
באיני יודע לך עדות בפסולין 

שאין בהן הרעה  בב''ד.שלא 
  והטבה. שאזרוק צרור לים:
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ָמֵעאל" י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ַעל ֶהָעִתיד ָלבֹ יב ֶאּלָ   . "אֵאינֹו ַחּיָ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבה,  - (ויקרא ה, ד) 145ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב""" ׁש ּבָ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ א ּדְ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ֵאין ּבָ  ִין – ֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבהׁשֶ    ?ִמּנַ
ְלמוּ  ָפַתִים" :ד לֹוַמרתַּ א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ    .(ויקרא ה, ד) "אֹו ֶנֶפׁש ּכִ

א א ְלַהּבָ ִין?  ,ֵאין ִלי ֶאּלָ ָעַבר ִמּנַ   ְלׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: ֻבָעה" תַּ ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ     ,(ויקרא ה, ד) "ְלָכל ֲאׁשֶ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ
ָמֵעאל י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א – "ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב"    .ְלַהּבָ
י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו    : ַרּבִ

ֶהן ֲהָטָבה ַוֲהָרָעה,  ׁש ּבָ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ א ּדְ ן, ֵאין ִלי ֶאּלָ   ִאם ּכֵ
ִין?  ֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבה ִמּנַ ֵאין ּבָ ָבִרים ׁשֶ   ּדְ

תּוב    .ָאַמר לֹו: ֵמִרּבּוי ַהּכָ

תוּ  ה ַהּכָ תּוב ְלָכךְ ָאַמר לֹו: ִאם ִריּבָ ה ַהּכָ    ."ב ְלָכְך ִריּבָ
  

יר ָקא ֲאַמר ֵליּה ַרּבִ  ּפִ ָמֵעאלׁשַ י ִיׁשְ    !י ֲעִקיָבא ְלַרּבִ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ָנה,  ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ׁש ֶאת ַרּבִ יּמֵ ִ ׁשּ ָמֵעאל ׁשֶ י ִיׁשְ   ַרּבִ

ָלל וּ  ּה ּבּכְ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ָהָיה ּדֹוֵרׁש ֶאת ּכָ   ְפָרט, ׁשֶ
ָלל ּוְפָרטִאיהּו     .ַנִמי ּדֹוֵרׁש ּבּכְ

ם זֹו,  ׁש ֶאת ַנחּום ִאיׁש ּגַ יּמֵ ִ ׁשּ י ֲעִקיָבא ׁשֶ   ַרּבִ
ה ּוִמיֵעט,  ִריּבָ ּה ּבְ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ָהָיה ּדֹוֵרׁש ֶאת ּכָ   ׁשֶ

ה ּוִמיֵעט.    ִאיהּו ַנִמי ּדֹוֵרׁש ִריּבָ
  

ָדֵריׁש ִריּבוּ  י ֲעִקיָבא ּדְ    ?ֵיי ּוִמיעּוֵטיַמאי ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ

ַבע"" ָ י ִתׁשּ ה – (ויקרא ה, ד) "אֹו ֶנֶפׁש ּכִ    .ִריּבָ
  ִמיֵעט,  - (ויקרא ה, ד) "ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב"

א ָהָאָדם" ר ְיַבּטֵ ה,  - (ויקרא ה, ד) "ְלָכל ֲאׁשֶ   ָחַזר ְוִריּבָ

ה ּוִמיֵעט ְוִריּבָ  ה ַהּכֹ - הִריּבָ    ."לִריּבָ
הִרי"ַמאי    ? "ּבָ

י ל ִמיּלֵ ה ּכָ    .ִריּבָ
   ?"ִמיֵעט"ּוַמאי 

ַבר ִמְצָוה    .ִמיֵעט ּדְ
  

י ִיׁשְ  ָלל ּוְפָרטְוַרּבִ ֵריׁש ּכְ     - ָמֵעאל ּדָ
ָפַתִים" א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ ָלל,  - (ויקרא ה, ד) "אֹו ֶנֶפׁש ּכִ   ּכְ

ָרט,  - "ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב"   ּפְ
א הָ  ר ְיַבּטֵ   ָחַזר ְוָכַלל,  - ָאָדם""ְלָכל ֲאׁשֶ

א. ַאף ּכֹ  ָרט ְמפֹוָרׁש ְלַהּבָ ָרט: ַמה ַהּפְ ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל, ִאי ַאּתָ א. ּכְ   ל ְלַהּבָ
ָלָלא  א,  -ַאֲהֵני ּכְ ֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבה ְלַהּבָ ֵאין ּבָ ָבִרים ׁשֶ   ְלַאּתּוֵיי, ֲאִפיּלּו ּדְ
ָרָטא ָעַבר.  - ַאֲהֵני ּפְ ֶהן ֲהָרָעה ַוֲהָטָבה ְלׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ָבִרים ׁשֶ   ְלַמעּוֵטי ֲאִפיּלּו ּדְ

  
   !ֵאיּפּוְך ֲאָנא

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

  ּדּוְמָיא ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב, 

                                                             
ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ  145 ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ ָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאׁשֶ א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ האֹו ֶנֶפׁש ּכִ ם ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ   ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ

  רש"י
. מכל ת''ל כי תשבע לבטא

   מקום:
. הכי ר' ישמעאל ששימש כו'

שמיע ליה לרבי יוחנן שר' 
   ישמעאל שימש את רבי נחוניא:

. דדבר מאי מיעט מיעט מצוה
שאי אפשר הוא וה''ה למשנה 

  את הידוע לאדם:
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ּום ִאיּסּורֹו ִמׁשּ ָברֹו" :ִמי ׁשֶ ל ָיֵחל ּדְ     ,(במדבר ל, ג) 146"ּבַ
ֵאין ִאיּסּורוֹ  ּום  ָיְצאָתה זֹו ׁשֶ ָברֹו"ִמׁשּ ל ָיֵחל ּדְ ּום "ּבַ א ִמׁשּ ל ", ֶאּלָ רּו"ּבַ ּקְ ׁשַ     .(ויקרא יט, יא) 147ּתְ

  
ר ָאִבין    :ָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבַ

ָפַתִים"ָאַמר ְקָרא:  א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ יּטּוי,  - (ויקרא ה, ד) "אֹו ֶנֶפׁש ּכִ בּוָעה קֹוֶדֶמת ְלּבִ ְ ַהׁשּ   ִמי ׁשֶ
ַהּבִ  בּוָעה, ְולֹא ׁשֶ ְ   יּטּוי קֹוֶדֶמת ַלׁשּ

י"  י" ְו"לֹא ָאַכְלּתִ בּוָעה.  -ָיָצא ֶזה "ָאַכְלּתִ ְ ה קֹוֵדם ַלׁשּ ֲעׂשֶ ַהּמַ   ׁשֶ
   

  

                                                             

י ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה 146 ֻבָעה ֶלְאסֹר ִאּסָ  'ִאיׁש ּכִ ַבע ׁשְ ָ האֹו ִהׁשּ יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהּיֵֹצא ִמּפִ ָברֹו ּכְ   ר ַעל ַנְפׁשֹו לֹא ַיֵחל ּדְ
ֲעִמיתוֹ  147 רּו ִאיׁש ּבַ ּקְ ְגֹנבּו ְולֹא ְתַכֲחׁשּו ְולֹא ְתׁשַ   לֹא תִּ

  רש"י
. לא משמע אלא לא יחל דברו

בר שאפשר לו לקיים שבועתו בד
   והיינו להבא:

. בשעה שתשבעו לא לא תשקרו
  תצא לשקר:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

104

        כו, אכו, אכו, אכו, א . 20
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֻבָעה"" ׁשְ ָרט ְלָאנּוס, - (ויקרא ה, ד) 148"ָהָאָדם ּבִ    ּפְ
ָרט ְלֵמִזיד - "ְוֶנְעַלם"    .ּפְ
ּנּו" ְתַעּלְ  - "ִמּמֶ ּנִ בּוָעה, ׁשֶ ּנּו ׁשְ   ָמה ִמּמֶ

ּנּו  ָמה ִמּמֶ ְתַעּלְ ּנִ    ?ֵחֶפץָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  בּוָעה ְוֶנְעַלם"תַּ ׁשְ   , "ּבִ

בּוָעה  יב,  -ַעל ֶהְעֵלם ׁשְ   הּוא ַחּיָ

יב ַעל ֶהְעֵלם ֵחֶפץ   . "ְוֵאינֹו ַחּיָ
  

  ָאַמר ַמר: 

בּוָעה"" ׁשְ ָרט ְלָאנּוס - "ָהָאָדם ּבִ   . "ּפְ
  

ֵמיֵהיִכי     ?ּדָ
  
ֲהָנאְד כִּ  י  ַרב ַאִסיוְ  ַרב ּכָ ּמֵ י ָהוּו ַקְייִמי ִמּקַ    .ַרבּדְ ּכִ

ָהִכי ָאַמר ַרב,  בּוֲעָתא ּדְ   ָמר ֲאַמר: ׁשְ
ָהִכי ָאַמר ַרב.  בּוֲעָתא ּדְ   ּוָמר ֲאַמר: ׁשְ

יּה  י ֲאתּו ְלַקּמֵ ְייהוּ ַרבּדְ ּכִ ַחד ִמיּנַ    ., ֲאַמר ּכְ
ִעי? ָאַמר ֵליּה ִאיָדְך ַוֲאָנא ּבְ  ּבַ ּתְ יְקָרא ִאיׁשְ   ׁשִ

ָך ֲאָנְסָך.   ָאַמר ֵליּה ִלּבְ
  
  

ּנּו""" בּוָעה,  - ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ּנּו ׁשְ ם ִמּמֶ ְתַעּלֵ ּנִ   ׁשֶ

ּנּו ֵחֶפץ?  ם ִמּמֶ ְתַעּלֵ ּנִ   ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּנּו"תַּ בּוָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ׁשְ   , "ּבִ

בּוָעה  יב, -ַעל ֶהְעֵלם ׁשְ    הּוא ַחּיָ

יב ַעל ֶהְעֵלם ֵחֶפץ   . "ְוֵאינֹו ַחּיָ
  

ַמַעְרָב     ,אְמַחכּו ֲעֵליּה ּבְ
בּוָעה  ָלָמא ׁשְ ׁשְ לֹא ֵחֶפץ,  -ּבִ ַחּתְ ָלּה ּבְ ּכַ   ַמׁשְ

ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ גֹון ָאַמר: "ׁשְ ין", ּכְ ת ִחּטִ   א אֹוַכל ּפַ
אֹוַכל י ֶחְפָצא ּדְ  ,ָקָאַמר "ּוְכָסבּור "ׁשֶ ׁשֵ בּוָעֵתיּה ִאיּנַ ׁשְ    ,ִכירּדִ

ֵמי?  בּוָעה ֵהיִכי ּדָ לֹא ׁשְ א ֵחֶפץ ּבְ   ֶאּלָ
גֹון  ּלֹ  :ָאַמרּדְ ּכְ בּוָעה ׁשֶ ין""ׁשְ ת ִחּטִ    ,א אֹוַכל ּפַ

י,  :ּוְכָסבּור ׁשֵ ִכיר ֵליּה, ֶחְפָצא ִאיּנַ בּוָעֵתיּה ּדְ ׁשְ עֹוִרים" ָקָאַמר, ּדִ ל ׂשְ   "ׁשֶ
י ֵליּה  ׁשֵ ֶחְפָצא ִאיּנַ יָון ּדְ בּוָעהַהְיינּו ֶה  -ּכֵ   !ְעֵלם ׁשְ

  
א ָאַמר  י ֶאְלָעָזרֶאּלָ   : ַרּבִ

א ְוָדא ַאַחת ִהיא.    ּדָ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
ַחּתְ ָלּה?  :ַאְלָמא ּכַ בּוָעה ָלא ַמׁשְ לֹא ׁשְ   ֵחֶפץ ּבְ

ַחּתְ ָלּה  ּכַ    ,ְוָהא ַמׁשְ
גֹון  ין",  :ָאַמרּדְ ּכְ ת ִחּטִ ּלא אֹוַכל ּפַ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

יט  לְוהֹוׁשִ עֹוִרין,   :ָידֹו ַלּסַ ת ׂשְ   ִליּטֹול ּפַ
ין,  ל ִחּטִ ָידֹו ׁשֶ   ְוָעְלָתה ּבְ

עֹוִרים ִהיא ַוֲאָכָלּה,    ּוְכָסבּור ׂשְ
בּוָעֵתיּה  ׁשְ ִכיר ֵליּה,  -ּדִ   ּדְ

ָלא ְיַדע ֵליּה!  -ֶחְפָצא    הּוא ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
א ַא  ן ֶאּלָ יַבּתְ ֵליּה ָקְרּבָ לּום ְמַחּיְ יֵדיּה ּכְ ָתֵפיס ּבִ אי ּדְ בּוָעה הּוא -ּמַ    ?!ֶהְעֵלם ׁשְ

                                                             
ֻבָעה ְוֶנְע  148 ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ ָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאׁשֶ א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ האֹו ֶנֶפׁש ּכִ ם ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ   ַלם ִמּמֶ

  רש"י
. שיהא אדם האדם בשבועה

   בשעת שבועה שיהא לבו עליו:
. כדמפרש לקמיה פרט לאנוס

כגון בשבועה לשעבר וכסבור 
שנשבע באמת ולקמיה בעי אם 
כן שגגת שבועה לשעבר היכי 

   משכחת לה:
עלמה ממנו . שנתבשבועה ונעלם

   שבועה:
. בלא שבועה לקמן העלם חפץ
   מפרש לה:
. כסבור היית לישבע לבך אנסך

   באמת:
   . שכח:אינשי

. אי אתה מוצא העלם אחת היא
חפץ בלא העלם שבועה וזו היא 

   אינה משנה:
. אין אתה מוצא זו אלמא לא

בלא זו בתמיה והא משכחת לה 
  כו':
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ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
בּוָעה הּוא ת ִמיַהת ֶהְעֵלם ׁשְ ַהאי ּפַ ָקא ַמְייֵתי ֲעָלּה ּדְ ן ּדְ    !סֹוף סֹוף ָקְרּבָ

  
   :ְוַרב יֹוֵסף ָאַמר ָלךְ 
ִכי ָיַדע ֵליּה  יָון ּדְ יּה ּדְ ּכֵ ֵריׁש ִמיּנֵ ין הּוא ּפָ   ֶהְעֵלם ֵחֶפץ הּוא.  - ִחּטִ

  
  
  
  

  רש"י
. שאכל וגבי דהאי עלה דהאי פת

ת העלם שבועה היא כסבור פ
שלא נשבע עליה שהרי סבור 

  שהיא של שעורים:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א . 21
יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ

ָידֹו ַמהּו?    ֶהְעֵלם ֶזה ְוֶזה ּבְ
  

יב.  ָידֹו, ְוַחּיָ בּוָעה ּבְ   ָאַמר ֵליּה: ֲהֵרי ֶהְעֵלם ׁשְ
  

ָידֹו, ּוָפטּור! ה, ֲהֵרי ֶהְעֵלם ֵחֶפץ ּבְ ַרּבָ    ַאּדְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
  ָחֵזיַנן, 

ֵריׁש  בּוָעה ָקא ּפָ יב.  -ִאי ֵמֲחַמת ׁשְ ָידֹו, ְוַחּיָ בּוָעה ּבְ   ֲהֵרי ֶהְעֵלם ׁשְ
ֵריׁש  ָידֹו, ּוָפטּור.  -ִאי ֵמֲחַמת ֵחֶפץ ָקא ּפָ   ֲהֵרי ֶהְעֵלם ֵחֶפץ ּבְ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

בּוָעה ְ ֵריׁש ִמׁשּ לּום ּפָ ּום ֵחֶפץ ּכְ א ִמׁשּ    ,ֶאּלָ
בּוָעה!  ּום ׁשְ א ִמׁשּ ֵריׁש ֵמֵחֶפץ ֶאּלָ לּום ּפָ   ּכְ

  
ָנא.   א ָלא ׁשְ   ֶאּלָ

  

  רש"י
. כבר פירשתיו אצל חזינן כו'

העלם טומאה ומקדש בשילהי 
   ידיעות הטומאה:

  . ופטור:לא שנא
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        בבבב- - - - כו, אכו, אכו, אכו, א . 22
יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ַרב ַנְחָמןֵמ  ָרָבאּבְ

ָעַבר   כו,ב יּטּוי ְלׁשֶ בּוַעת ּבִ ְגַגת ׁשְ    ?ֵאיזֹו ִהיא ׁשִ
ָיַדע     ,ֵמִזיד הּוא -ִאי ּדְ

ָלא ָיַדע    ָאנּוס הּוא!  -ִאי ּדְ
  

בּוָעה זֹו ֲאסּוָרה,  ְ ׁשּ אֹוֵמר: יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ   ָאַמר ֵליּה: ּבְ
ן אֹו ָלאו יִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ    ?ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם ַחּיָ

  
ַמאן    ?ּכְ

זכְּ  ָגָגהּדְ , מּוְנּבַ ָמּה ׁשְ ן ׁשְ ְגַגת ָקְרּבָ   .ָאַמר: ׁשִ
  

יָמא ַנן :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ַרּבָ
ַנן ֲעֵליּה ַעד כָּ  ִליִגי ַרּבָ ָלאו ִחיּדּוׁש הּוא, ּדְ אן לֹא ּפְ ּה, ּדְ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ א ּבְ ז, ֶאּלָ   מּוְנּבַ

ן, ְב ּדִ ִחיּדּוׁש הּוא, ּדְ ֲאָבל ָהָכא,  ַמְייֵתי ָקְרּבָ ַחן ָלאו ּדְ ּכַ ּה לֹא ַאׁשְ   ָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ
ָיְלִפיַנן ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה    ,ּדְ

ַנן מֹודוּ  ,ְייֵתיְוָהָכא ַמ     !ֲאִפיּלּו ַרּבָ
  
  
  
  

  רש"י
איזו היא שגגת [שבועת] ביטוי 

. כיון דבעינן אדם לשעבר
   בשבועה היכי משכחת לה שוגג:

שהוא . בשעת שבועה אי דידע
   נשבע לשקר:

. וקרא כתב ונעלם מזיד הוא
בשלמא להבא משכחת לה 
שבשעת שבועה דעתו מיושבת 
עליו ולאחר זמן נתעלמה ממנו 

   שבועה:
. במסכת שבת בפרק כלל כמונבז

גדול: ה''ג דבכל התורה לא 
אשכחן לאו דמייתי קרבן בלא 

   כרת:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

108

        כו, בכו, בכו, בכו, ב . 23
יּה  ָעא ִמיּנֵ   : ָרָבאֵמ  ָרִביָנאּבְ

ר ּכָ ע ַעל ּכִ ּבַ ן ָעֶליָה  ,ִנׁשְ ּכֵ    ?ַמהוּ  –ּוִמְסּתַ
  
ן" ּכֵ ֵרי ֵליה ָמר "?!ִמְסּתַ    !ִליׁשְ
  

א    ,ִמְצַטֵער :ֶאּלָ
בּוָעה ְגַגת ׁשְ ׁשִ    ?ַמאי – ַוֲאָכָלּה ּבְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   :ֵניָנאּתָ 
ב ִמיִדיָעתוֹ " ְגָגתֹו,  - ׁשָ ן ַעל ׁשִ   ֵמִביא ָקְרּבָ

ב ִמיִדיָעתֹו  ְגָגתוֹ  -לֹא ׁשָ ן ַעל ׁשִ   . "ֵאין ֵמִביא ָקְרּבָ
   

  
  

  רש"י
. וכיון דאי אתא לישרי ליה מר

י לקמן שרינן ליה לכתחלה כ
אכיל ליה בהעלם שבועה לא 
עבר על שבועתו: מצטער: ברעב 
ואי נמי לא נעלמה ממנו היה 
אוכלה ואכלה בשוגג בהעלם 

   שבועה:
. והאי נמי לא שב מידיעתו כו'
   לא שב מידיעתו הוא:

  רש"י
. וכיון דאי אתא לישרי ליה מר

י לקמן שרינן ליה לכתחלה כ
אכיל ליה בהעלם שבועה לא 
עבר על שבועתו: מצטער: ברעב 
ואי נמי לא נעלמה ממנו היה 
אוכלה ואכלה בשוגג בהעלם 

   שבועה:
. והאי נמי לא שב מידיעתו כו'
   לא שב מידיעתו הוא:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב . 24
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ִלּבֹו  ַמר ּבְ ָפָתיו -ּגָ ׂשְ ּיֹוִציא ּבִ    ,ָצִריְך ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ָפַתִים"ׁשֶ א ִבׂשְ   . )(ויקרא ה, ד 149"ְלַבּטֵ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָפַתִים"" ב.  - "ִבׂשְ ּלֵ   ְולֹא ּבַ

ִין ִלּבֹו ִמּנַ    ?ָגַמר ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר:  בּוָעה"תַּ ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ     ."(ויקרא ה, ד) "ְלָכל ֲאׁשֶ
  

ָיא, ָפַתִים"" :ָאַמְרתָּ   ָהא ּגּוָפּה ַקׁשְ ב - "ִבׂשְ ּלֵ   , "ְולֹא ּבַ
ִיןָגַמר ּבְ " :ַוֲהָדר ָאַמְרּתָ     !?"ִלּבֹו, ִמּנַ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ָיא    :ָהא ָלא ַקׁשְ
ָפַתִים" :ָהִכי ָקָאַמר ָפָתיו ְולֹא הֹוִציא - "ִבׂשְ ׂשְ ִלּבֹו ְלהֹוִציא ּבִ ַמר ּבְ ּגָ    .ְולֹא ׁשֶ

ִלּבוֹ " ַמר ּבְ ִין –ְסָתם  "ּגָ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  א"ּתַ ר ְיַבּטֵ   . "ְלָכל ֲאׁשֶ

  
מוּ  א ִלׁשְ ָיאֶאּלָ    !ֵאל ַקׁשְ

  
תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ֵריץ ְוֵאיָמא ָהִכי ָפַתִים" :ּתְ עֹוִרין".  - "ִבׂשְ ת ׂשְ ין", ְוהֹוִציא "ּפַ ת ִחּטִ ִלּבֹו ְלהֹוִציא "ּפַ ַמר ּבְ ּגָ   ְולֹא ׁשֶ
ת" ְסָתם  ין", ְוהֹוִציא "ּפַ ת ִחּטִ ִלּבֹו ְלהֹוִציא "ּפַ ַמר ּבְ ִין –ּגָ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: א ָהָאָדם" ּתַ ר ְיַבּטֵ   . "ְלָכל ֲאׁשֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי

מֹ " ׁשְ ָפֶתיָך ּתִ יָת""מֹוָצא ׂשְ ָפָתיו,  - (דברים כג, כד) 150ר ְוָעׂשִ ׂשְ הֹוִציא ּבִ א ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ִלּבֹו ִמּנַ ַמר ּבְ    ?ּגָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל ְנִדיב ֵלב"תַּ     !"(שמות לה, כב) 151"ּכָ
  

אֵני ָהָתם,    ׁשָ
ְכִת  ל ְנִדיב ֵלב" :יבּדִ   . "ּכָ

  
ּה     !ְוִניְגַמר ִמיּנָ

  
ֶאָחד,  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ים, ׁשְ רּוָמה ְוָקָדׁשִ ָהוּו ּתְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ֶאָחד  ִאין ּכְ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ִדין -ְוָכל ׁשְ    .ֵאין ְמַלּמְ
  

ָאַמר ִדין" :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ   , "ֵאין ְמַלּמְ
א ְלַמאן ּדְ  ִדין" :ָאַמרֶאּלָ א ְלֵמיַמר?  - "ְמַלּמְ   ַמאי ִאיּכָ

  
ים,  ין ְוָקָדׁשִ   ָהוּו חּוּלִ

ְמִריַנן.  ים ָלא ּגָ ָדׁשִ ין ִמּקָ   ְוחּוּלִ
 

  

                                                             

ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ  149 ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ ָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאׁשֶ א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ האֹו ֶנֶפׁש ּכִ ם ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ   ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ
מֹר 150 ׁשְ ָפֶתיָך תִּ ר ָנַדְרתָּ ַלה מֹוָצא ׂשְ ֲאׁשֶ יָת ּכַ ִפיךָ  'ְוָעׂשִ ְרתָּ ּבְ ּבַ ר ּדִ   ֱאלֶֹהיָך ְנָדָבה ֲאׁשֶ
ִלי ָזָהב ְוָכל ִאיׁש  151 ל ּכְ ַעת ְוכּוָמז ּכָ ים ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטּבַ ׁשִ ים ַעל ַהּנָ בֹאּו ָהֲאָנׁשִ נּוַפת ָזָהב ַלהַוּיָ ר ֵהִניף תְּ   'ֲאׁשֶ

  רש"י
. ואם לא הוציאה צריך שיוציא

   בשפתיו אינה שבועה:
. שלא ולא שגמר בלבו להוציא

נתכוין שתהא שבועה עד 
   ציאנה בשפתיו:שיו

. שתהא שבועה גמר בלבו סתם
  בגמר לבו מנין כו':

. גבי נודר להביא מוצא שפתיך
   קרבן כתיב:

. תרומת תרומה וקדשים
מלאכת המשכן כתיב בה כל 
נדיב לב הביאו וגו' וגבי קדשים 
כתיב בחזקיהו בספר דברי 
הימים (ב כט) וכל נדיב לב 

  עולות:
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            בבבב- - - - כז, אכז, אכז, אכז, א . 25
ָנה     ִמׁשְ

ע   כז,א ּבַ ל     :ִנׁשְ יטֵּ ְצָוה, ְולֹא ּבִ ל ֶאת ַהּמִ טּור –ְלַבטֵּ    .ּפָ
ים  ים ְולֹא ִקּיֵ טּור.    -ְלַקּיֵ   ּפָ

ָהיָ  ֵתיָרא. ׁשֶ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ִדְבֵרי ַרּבִ יב, ּכְ ֵהא ַחּיָ ּיְ ִדין ׁשֶ   ה ּבְ
ֵתיָראָאַמר  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   : ַרּבִ

ע ָעָליו ֵמַהר ִסיַני   ָמה ִאם ּבָ ֵאינֹו מּוׁשְ יב ָעָליו -ָהְרׁשּות ׁשֶ    ,ֲהֵרי הּוא ַחּיָ
ע ָעֶליָה ֵמַהר ִסיַני  ּבָ הּוא מּוׁשְ יב ָעֶליָה  ֵאינוֹ  -ִמְצָוה ׁשֶ ֵהא ַחּיָ ּיְ ין ׁשֶ    !ּדִ

  לֹא,   ָאְמרּו לֹו:
ֵהן,  ּה ָלאו ּכְ ה ּבָ ן ָעׂשָ ּכֵ בּוַעת ָהְרׁשּות ׁשֶ ׁשְ   ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ

ֵהן, ּתֹ ּה ָלאו ּכְ ה ּבָ ּלא ָעׂשָ בּוַעת ִמְצָוה ׁשֶ ׁשְ   אַמר ּבִ
ע  ּבַ ִאם ִנׁשְ ל ׁשֶ יטֵּ ל ְולֹא ּבִ טּור -ְלַבטֵּ    .ּפָ

  

ָמָרא     ּגְ

ַנן: ּתָ    נּו ַרּבָ
יב" ל ְיֵהא ַחּיָ יטֵּ ְצָוה ְולֹא ּבִ ל ֶאת ַהּמִ ע ְלַבטֵּ ּבַ    ?ָיכֹול ִנׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:      ,(ויקרא ה, ד) 152"ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב"תַּ
  ְרׁשּות,  'ֲהָרָעה'ְרׁשּות, ַאף  'ֲהָטָבה'ַמה 

ל  יטֵּ ְצָוה ְולֹא ּבִ ל ֶאת ַהּמִ ע ְלַבטֵּ ּבַ טּורׁשֶ  -אֹוִציא ִנׁשְ    .הּוא ּפָ
  

יב?  ֵהא ַחּיָ ּיְ ים ׁשֶ ְצָוה ְולֹא ִקּיֵ ים ֶאת ַהּמִ ע ְלַקּיֵ ּבַ   ָיכֹול ִנׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר:     ,(ויקרא ה, ד) "ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב"תַּ

  ְרׁשּות,  'ֲהָטָבה'ְרׁשּות, ַאף  'ֲהָרָעה'ַמה 
ְצוָ  ים ֶאת ַהּמִ ע ְלַקּיֵ ּבַ ים ׁשֶ אֹוִציא ִנׁשְ טּורה ְולֹא ִקּיֵ    .הּוא ּפָ

  
טּור?  ע ְלָהַרע ְלַעְצמֹו ְולֹא ֵהַרע, ָיכֹול ְיֵהא ּפָ ּבַ   ָיכֹול ִנׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:     ,(ויקרא ה, ד) "ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב"תַּ
  ְרׁשּות,  'ֲהָרָעה'ְרׁשּות, ַאף  'ֲהָטָבה'ַמה 

ָהְרׁשּות ּבְ  ע ְלָהַרע ְלַעְצמֹו ְולֹא ֵהַרע, ׁשֶ ּבַ    .ָידוֹ ָאִביא ִנׁשְ
  

יב?  ֵהא ַחּיָ ּיְ ע ְלָהַרע ַלֲאֵחִרים ְולֹא ֵהַרע ׁשֶ ּבַ   ָיכֹול ִנׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר:     ,(ויקרא ה, ד) "ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב"תַּ

  ְרׁשּות,  'ֲהָרָעה'ְרׁשּות, ַאף  'ֲהָטָבה'ַמה 
ָידוֹ  ֵאין ָהְרׁשּות ּבְ ע ְלָהַרע ַלֲאֵחִרים ְולֹא ֵהַרע ׁשֶ ּבַ   . אֹוִציא ִנׁשְ

  
ִין ְלַרּבֹות ֲהָטַבת ֲאֵחִרים?    ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר   . "אֹו ְלֵהיִטיב" :תַּ
  ְוֵאיזֹו ִהיא ֲהָרַעת ֲאֵחִרים? 

לֹוִני ְוֶאְפַצע ֶאת מֹוחֹו" ה ֶאת ּפְ   . ""ַאּכֶ
  

ִתיִבי?  ְדַבר ָהְרׁשּות ּכְ ְקָרֵאי ּבִ אי ּדִ   ּוִמּמַ
ִתיִבי!  ְדַבר ִמְצָוה ּכְ ְלָמא ּבִ   ּדִ

  
ךְ ָלא ָס     !ְלָקא ַדְעּתָ

ָבֵעיַנן ֲהָטָבה ּדּוְמָיא ֲהָרָע     !ה, ַוֲהָרָעה ּדּוְמָיא ֲהָטָבהּדְ
  

יׁש, ֲהָרָעה ַלֲהָטָבה ַאּקֵ    ,ּדְ
ִביּטּול ִמְצָוהַמה ֲהָט  ִביּטּול ִמְצָוהַאף ֲהָר  - ָבה ֵאיָנּה ּבְ    !ָעה ֵאיָנּה ּבְ

  
   .ֲהָרָעה ּגּוָפּה ֲהָטָבה ִהיא

  
יׁש, ֲהָט  ִקּיּום ִמְצָוהְוַאּקֵ ִקּיּום ִמְצָוה ַאף ֲהָטָבה ֵאיָנּה ּבְ    !ָבה ַלֲהָרָעה, ַמה ֲהָרָעה ֵאיָנּה ּבְ

  
                                                             

ּנּו וְ אֹו ֶנֶפׁש  152 ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ ׁשְ א ָהָאָדם ּבִ ר ְיַבּטֵ ָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלכֹל ֲאׁשֶ א ִבׂשְ ַבע ְלַבּטֵ ָ י ִתׁשּ ה ּכִ ם ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ   הּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ

  רש"י
  מתני' 

יהא חייב: שהיה בדין ש
הנשבע לקיים ולא קיים: 
כדברי רבי יהודה בן בתירא 

ולא גרסי' דברי רבי גרסי' 
יהודה והכי קאמר נשבע לקיים 
ולא קיים פטור שאילו לדברי ר' 
יהודה בן בתירא היה בדין 

. לחייבו שלא עשה בה לאו כהן
   וקרא כתיב להרע או להיטיב:

  
  גמ' 

יכול נשבע לבטל את המצוה 
זו קרויה הרעה  . ותהאוכו'

שהוא מריע לעשות שמבטל את 
   המצוה:

. לקמיה מפרש מה הטבה רשות
   לה:

. ותהא זו יכול נשבע לקיים כו'
קרויה הטבה שהוא מטיב 

   לקיים מצוה:
. לקמיה פריך מה הרעה רשות

   ממאי דקראי ברשות כתיבי:
. או יתירה ת''ל או להיטיב

   לדרשא:
   . לעצמו דהיינו אוכל:מה הטבה

. כגון נה בביטול מצוהשאי
אוכל ביוה''כ או חמץ בפסח 
דהא לא קרי הטבה שהרי גורם 
רעה לנפשו אלא בקיום מצוה 
כגון אוכל מצה בלילי פסח אף 
הרעה דלא אוכל שאינה בביטול 
מצוה כגון לא אוכל מצה אלא 
בקיום מצוה כגון לא אוכל חמץ 
א''כ למה לי דכתבה הך הרעה 
הטבה היא לענין מצוה והא 

   תבה:כ
ואקיש הטבה להרעה מה 

. דלא אוכל שאינה בקיום הרעה
מצוה כגון לא אוכל חמץ בפסח 
דההיא לא הרעה מיקריא לענין 

   מצוה:
. דאוכל שאינה בקיום אף הטבה

מצוה כגון אוכל מצה אלא 
בביטול מצוה כגון אוכל חמץ 
בפסח וא''כ הטבה זו הרעה היא 

  והא כתבה: 
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   .ֲהָטָבה ּגּוָפּה ֲהָרָעה ִהיא
  

ַחּתְ ָלּה!  ּכַ ְדַבר ָהְרׁשּות ַנִמי ָלא ַמׁשְ   ִאי ָהִכי, ּבִ
  

ִאיְצְטִריךְ  א ִמּדְ   ְלַרּבֹות ֲהָטַבת ֲאֵחִרים,  ""אוֹ  :ֶאּלָ
ַמ  ּה ׁשְ ִתיִבי :ע ִמיּנָ ְדַבר ָהְרׁשּות ּכְ   .ּבִ

ךְ  ִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ ִתיִבי,  :ּדְ ְדַבר ִמְצָוה ּכְ   ּבִ
ֲעָיא י ֲהָטַבת ֲאֵחִרים ִמיּבָ א ֲהָרַעת ֲאֵחִרים ִאיְתַרּבֵ ּתָ    ?!ָהׁשְ

  
ק "אֹו"ְוַהאי  ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ   ?!ִמיּבָ

  
ק לֹא ָצִריְך ְקָרא    .ְלַחּלֵ

  
   ,י יֹוָנָתןָהִניָחא ְלַרּבִ 

א ְלֵמיַמר?  ה ַמאי ִאיּכָ ּיָ י יאׁשִ א ְלַרּבִ   ֶאּלָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמוֹ "" ר ְיַקּלֵ א ָאִביו ְוִאּמוֹ  - (ויקרא כ, ט) 153"ִאיׁש ֲאׁשֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

  ָאִביו ְולֹא ִאּמֹו, 
ִין – ִאּמֹו ְולֹא ָאִביו    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ל "ָאִביו :תַּ    ,"ְוִאּמֹו ִקּלֵ

ל,    ָאִביו ִקּלֵ
ל,    ִאּמֹו ִקּלֵ

ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יאׁשִ   . ַרּבִ
י יֹוָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶאָחד,  ֵניֶהם ּכְ ַמע ׁשְ   ַמׁשְ
ְפֵני ַעְצמֹו,  ַמע ֶאָחד ּבִ   ּוַמׁשְ

תּוב   כז,ב ְפרֹוט ְלָך ַהּכָ ּיִ יו' :ַעד ׁשֶ    !"'ַיְחּדָ
  

י יֹ יָמא ַרּבִ י ֲעִקיָבאאׁשִ ֲאִפיּלּו ּתֵ ַרּבִ ה, ְוָסַבר ָלּה ּכְ    ,ּיָ
ָדֵריׁש ִרּבּוֵיי ּוִמיעּוֵטי   . 154ּדְ

ִתיב ָלָמא ִבְדַבר ָהְרׁשּות ּכְ ׁשְ ַבר ִמְצָוה,  - ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ְמַמֵעט ּדְ
א ִאי ָאְמ  ִתיבֶאּלָ ְדַבר ִמְצָוה ּכְ אי ָקא ְמַמֵעט?  - ַרּתְ ּבִ   ִמּמַ

   

                                                             

ל  153 ל ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו ְוִאּמֹו ִקּלֵ ר ְיַקּלֵ י ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ ָמיו ּבוֹ ּכִ   ּדָ
ק( בדפוס: 154 ר ֵליּה ו"אֹו" ְלַחּלֵ יּתַ  ) והמרש"ל מוחק אותןְוִאּיַ

  רש"י
ה''ג אי הכי בדבר הרשות נמי 

א משכחת לה אלא ל
מדאיצטריך או לרבות הטבת 
אחרים שמע מינה לאו בדבר 
מצוה כתיבי כו'. והכי פירושה 
אי הכי בדבר הרשות נמי איכא 
לאקשויי כי האי גוונא אקיש 
הרעה להטבה מה הטבה דאוכל 
שאינה בדבר רע לגופו כגון אוכל 
דבר שקשה לגוף דההיא לאו 
הטבה מיקריא אלא דבר 

ה דלא אוכל המהנהו אף הרע
שאין שבועה זו רעה לגופו אלא 
הטבה כגון לא אוכל דברים 
הקשים לגוף וא''כ הרעה הזאת 
הטבה היא לו והא כתיב ליה 
הטבה ואקיש הטבה להרעה מה 
הרעה דלא אוכל לא נשבע על 
דבר הקשה דההיא לאו הרעה 
מיקריא אלא בדבר הטוב לגוף 
נשבע שלא יאכלנו אף הטבה 

בדבר הרע לו דאוכל כגון שנשבע 
שתהא שבועה רעה לו א''כ 

  הטבה גופה הרעה היא:
. דהויא השתא הרעת אחרים

ביטול מצוה איתרבאי הטבת 
אחרים דקיום מצוה היא 

   מיבעיא:
. דאי והאי או מיבעי ליה לחלק

כתיב להרע ולהיטיב הוה 
   אמינא עד דמשתבע אתרוייהו:

. בראש אביו קלל אמו קלל
יו המקרא סמך קללה לאב

   ובסופו סמך קללה לאמו:
. ומשמע אחד בפני עצמו

וריבויא דסיפיה דקרא מיבעי 
ליה לרבות מקלל לאחר מיתה 

  והכי מפר' לה בסנהדרין:
ומשני ר' יאשיה דלא מייתר 
ליה או נפקא ליה דקראי לאו 
במצוה איירי דסבר לה כר''ע 
דדריש רבויי ומיעוטי כו' מאי 
מיעט אין לך דבר הראוי למעט 

בע לבטל את המצוה ואם כנש
זה חייב כ''ש כל שאר שבועות 
אלא ודאי ביטול מצוה אימעוט 
וקיום מצוה ממעיט מדליתיה 

  בלאו והן: 
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            כז, בכז, בכז, בכז, ב . 26
י ְיהּוָד ָאַמר " ֵתיָראַרּבִ ן ּבְ    :ה ּבֶ

ע ָעָליו ֵמַהר ִסיַני  ָמה ִאם ָהְרׁשּות ּבָ ֵאינֹו מּוׁשְ יב ָעָליו -ׁשֶ    ,ֲהֵרי הּוא ַחּיָ
ע ָעֶליָה ֵמַהר ִסיַני  ּבָ הּוא מּוׁשְ יב ָעֶליָה ֵאינֹו  -ִמְצָוה ׁשֶ ֵהא ַחּיָ ּיְ ין ׁשֶ    !ּדִ

  לֹא,   ָאְמרּו לֹו:
בּוַעת ָהְרׁשּות  ׁשְ ֵהן, ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ ּה ָלאו ּכְ ה ּבָ ן ָעׂשָ ּכֵ   ׁשֶ

ֵהן, ּתֹ ּה ָלאו ּכְ ה ּבָ ּלא ָעׂשָ בּוַעת ִמְצָוה ׁשֶ ׁשְ   אַמר ּבִ
ל  יטֵּ ל ְולֹא ּבִ ע ְלַבטֵּ ּבַ ִאם ִנׁשְ טּור –ׁשֶ    ."ּפָ

  
ֵתיָרא!  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ יר ָקָאְמִרי ֵליּה, ְלַרּבִ ּפִ ַנן, ׁשַ   ְוַרּבָ

  
ֵתיוְ  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   ָרא ָאַמר ָלְך: ַרּבִ

ְכַלל ֲהָרַעת ֲאֵחִרים ֵליָתא ּבִ ב ּדְ י ַרֲחָמָנאוְ  ,ַאּטּו ֲהָטַבת ֲאֵחִרים, ָלאו ַאף ַעל ּגַ    ?!ַרּבִ
ֵייּה ַרֲחָמָנא. ּבְ  ,ָהָכא ַנִמי ִביּטּול ִמְצָוה, ַרּבְ ֵליֵתיּה ּבְ ב ּדְ   ִקּיּום ִמְצָוה, ַאף ַעל ּגַ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
"לֹ     ,א ֵאיִטיב"ָהָתם ִאיֵתיּה ּבְ
ים"ָהָכא ִמי ִאיֵתיּה ּבְ    !?"לֹא ֲאַקּיֵ

   

  רש"י
. לאחרים איתיה בלא איטיב

כגון מתנה לעשיר: ה''ג הכא מי 
איתא בלא אקיים: מתני' ה''ג 
שבועה שלא אוכל ככר זו 
שבועה שלא אוכלנה שבועה 

מיה מפרש שלא אוכלנה. לק
  ל''ל דנקט שבועה שלישית:
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            כז, בכז, בכז, בכז, ב . 27
ָנה    ִמׁשְ

ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ ר זֹו", "ׁשְ ּכָ   א אֹוַכל ּכִ
ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ ה", "ׁשְ   א אֹוְכֶלּנָ
ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ ה", ַוֲאָכָלּה "ׁשְ א ַאַחתֵאינֹו ַחיָּ  -א אֹוְכֶלּנָ    .יב ֶאּלָ

  
ּטּוי,  בּוַעת ּבִ   זֹו ִהיא ׁשְ

יִבין ַעל ְזדֹוָנּה  ַחּיָ   ַמּכֹות,  -ׁשֶ
ְגָגָתּה  ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד.  -ְוַעל ׁשִ   ָקְרּבָ

  
ְוא  בּוַעת ׁשָ    –ׁשְ

יִבין ַעל ְזדֹוָנּה    ַמּכֹות,  -ַחּיָ
ְגָגָתּה  טּור -ְוַעל ׁשִ   . ּפָ

   

ָמָרא     ּגְ
ה ִלי ְלִמיְתֵני ּלֹ  :ָלּמָ בּוָעה ׁשֶ   , א אֹוַכל""ׁשְ

ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ ה""ׁשְ   ? א אֹוְכֶלּנָ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
ּלֹ : ָאַמרּדְ  ַטְעָמא ּלֹ  :ַוֲהַדר ָאַמר א אֹוַכל""ׁשֶ ה""ׁשֶ א ֲחָדא, ּדְ  א אֹוְכֶלּנָ יב ֶאלָּ   ָלא ִמיַחּיַ

ה' :ֲאָבל ָאַמר ּלֹא אֹוְכֶלּנָ ּלֹ ' :, ַוֲהַדר ָאַמר'ׁשֶ י, כִּ  -א אֹוַכל" ׁשֶ ְרּתֵ יב ּתַ    .ָרָבאְד ִמיַחּיַ
  
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ ִית "ׁשְ ּזַ ּה ּכַ ּנָ ָאַכל ִמּמֶ יָון ׁשֶ ר זֹו", ּכֵ ּכָ יב,  -א אֹוַכל ּכִ   ַחּיָ
ה"  ּלא אֹוְכֶלּנָ ּיֹ -"ׁשֶ יב ַעד ׁשֶ ּה. ֵאינֹו ַחּיָ   אַכל ֶאת ּכּוּלָ

 
  
  

  רש"י
  מתני'

. שאי' אינו חייב אלא אחת
   שבועה חלה על שבועה:

  
  גמ' 

למה לי למיתני שלא אוכל שלא 
. למינקט תרי לישני אוכלנה

ליתני שלא אוכל שבועה שלא 
   אוכל:

אבל אמר שבועה שלא אוכלנה 
. ואכלה והדר אמר שלא אוכל

כולה חייב שתים דחיילא לה 
שבועה שניה. ואילו שלא 
אוכלנה כולה משמע אבל 
מקצתה לא אסר עליו וכי הדר 
אשתבע שלא אוכל אוסר עצמו 
בכזית ממנה וכי אכל כזית 
קמא חייב משום שבועה שניה 
וכי גמר ואכלה חייב משום 
שבועה ראשונה אבל האומר 
תחלה שבועה שלא אוכל אוסר 
עצמו בכזית ממנה הלכך שניה 

ראשונה היא לא חיילא דבכלל 
דכיון דאיתסר בכזית ראשון 
שוב לא יאכל כלום ממנה כ''ש 

   כולה:
. דאמר אוכלנה משמע כדרבא

כולה אבל לא אוכל אסר עצמו 
בכדי אכילה: ה''ג הא תו ל''ל 
הא קמ''ל חיובא הוא דליכא 
הא שבועה איתא וכי משכחא 
רווחא חיילא כדרבא דאמר 

  רבא שאם נשאל כו':
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ּלֹ [" בּוָעה ׁשֶ ר זֹו", "ׁשְ ּכָ   א אֹוַכל ּכִ

ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ    ]ה",א אֹוְכֶלנָּ "ׁשְ
ה" ַוֲאָכָלּה  ּלא אֹוְכֶלּנָ בּוָעה ׁשֶ א ַאַחת -"ׁשְ יב ֶאּלָ   . ֵאינֹו ַחּיָ

  
ה ִלי    ?ָהא ּתּו ָלּמָ

  
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

א -ִחּיּוָבא  ֵליּכָ    ,הּוא ּדְ
בּוָעה  א -ָהא ׁשְ    .ִאיּכָ

  
ַחתְּ ַרְווָחא, ָחְייָלא, ְלַמאי ִהְלְכָתא?  ּכַ ִאי ַמׁשְ   ּדְ

  
   .ָרָבאְד ִלכְ 

  
   :ָרָבאָאַמר ּדְ 

ַאל ַעל ָהִראׁשֹוָנה  ִאם ִנׁשְ יָה  -ׁשֶ ְחּתֶ ה ּתַ ִנּיָ    .ָעְלָתה לֹו ׁשְ
  

יָעא ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיְ
י ְנִזירּות, " תֵּ ַדר ׁשְ ּנָ   ִמי ׁשֶ

ן,    ּוָמָנה ִראׁשֹוָנה ְוִהְפִריׁש ָעֶליָה ָקְרּבָ
ַאל ַעל ָהִראׁשֹוָנה  ְך ִנׁשְ ה ּבָ ָעְלָתה ל -ְוַאַחר ּכָ ִנּיָ   ?"ִראׁשֹוָנהֹו ׁשְ

  
א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

ִכי ָמֵני  ,ְנִזירּות ִמיָהא ִאיָתא -ָהָתם  ֵעי ִמיֲהַדר ִמיְמָנא  ,ִראׁשֹוָנהלָ ּדְ ה ּבְ לַ ּבָ ִנּיָ ֵאָלה, ׁשְ   לֹא ׁשְ
ָלל? -ָהָכא  ה ִמי ִאיָתא ּכְ ִנּיָ בּוָעה ׁשְ    !ׁשְ

  

  רש"י
שבועה שלישית . הא תו ל''ל

ל''ל משבועה שניה אשמועינן 
   דאין שבועה חלה על השבועה:

. להכי נקט הא קמ''ל כו'
למנינא דאשמועינן חיובא הוא 
דליכא אשבועות אחרונות הא 
שבועות הם ולא יצאו לבטלה 
ואם ימצאו מקום יחולו והיכי 
דמי כדרבא שאם נשאל לחכם 
על הראשונה עלתה שניה 

שום תחתיה ונאסר בככר מ
שבועה שניה וכן אם נשאל על 
השתים חלה על השלישית לפי 
שהחכם עוקר הנדר מעיקרו 
שהרי פותח לו בחרטה והוי כמי 
שלא נדר וחלה השניה למפרע 
שהראשונה היתה מעכבתה 
מלחול ואינה לראשונה הואיל 

   ונשאל עליה:
. סתם נזירות ל' שתי נזירות

   יום:
. לתגלחתו ונשאל והפריש קרבן

ל הראשונה עלתה לו לחכם ע
שניה במנין שמנה לשם ראשונה 
ואינו צריך לשמור עוד נזירות 
שניה והקרבן שהפריש מביא 
עליה כדמפרש טעמא לקמן מי 
גרם לשניה שלא תחול תחלה 
להיות מנין הראשון שלה 
ראשונה היתה מעכבתה והרי 
אינה לראשונה שסילקה ועקרה 
בשאלה זו ונמצא המנין למפרע 

נ גבי שבועות מי של שניה ה''
הוא גורם לשניה שלא תחול 
ראשונה היתה גורמת לה והרי 
אינה שעקרה בשאלה ונמצאת 

   שניה חלה למפרע:
. נודר שתי הכי השתא התם

נזירות נזירות מיהא איתא אפי' 
לא נשאל על הראשונה לא יצתה 
נזירות שניה מפיו לבטלה דהא 
כי מני לראשונה בעי למימני 

העומד להיות לשניה וכיון דדבר 
הוא כשימצא מקום הרי מצא 
מקום למפרע ע''י שאילה לחול 
מיום ראשון לפיכך מנין עולה 

   לה:
. גבי שבועות אי לאו שאלה הכא

מי הוה קיימא שניה לחול כלל 
הכא איכא למימר כשיצתה 
שניה מפיו יצתה לבטלה ולא 
לחול עד עולמית ואף כשיבא 

   המקום שהרי כבר בטלה:
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            כח, אכח, אכח, אכח, א    ––––    כז, בכז, בכז, בכז, ב . 29
  : ָרָבאָאַמר 

ע ַע  ּבַ ר ַוֲאָכָלּה, ִנׁשְ ּכָ   ל ּכִ
ִית  ּזַ ּה ּכַ ּנָ יר ִמּמֶ ּיֵ ָאל ָעֶליָה  -ִאם ׁשִ    .ִנׁשְ

ּה  ָאל ָעֶליָה.  -ֲאָכָלּה ּכּוּלָ   ֵאין ִנׁשְ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ּלֹ  :ָאַמרּדְ ִאי  א ַעְבֵדיּה  - א אֹוַכל"ׁשֶ ִית ַקּמָ ּזַ    ,ְלִאיּסּוֵריּה ִמּכַ
ה" :ָאַמרּדְ ִאי    כח,א ּלא אֹוְכֶלּנָ ִית?  - "ׁשֶ ּזַ הּוא ַנִמי^ַמאי ִאיְרָיא ּכַ ל ׁשֶ    !ֲאִפילו ּכָ

  
ֵעית ֵאיָמא ּלא אֹוַכל",  :ִאי ּבָ   "ׁשֶ
ֵעית ֵאיָמא ה".  :ִאי ּבָ ּלא אֹוְכֶלּנָ   "ׁשֶ

  

ֵעית ֵאיָמא" ּלא אֹוַכל" :ִאיּבָ יָ   ִמיּגוֹ  :""ׁשֶ ְמַהּנְ ֵאָלה ּדִ זַּ ַא א ֵליּה, ׁשְ ְתָראּכַ    ,ִית ּבַ
ָיא ֵליּה  ֵאָלה ַנִמי  ְמַהּנְ אַא ׁשְ ִית ַקּמָ ּזַ    .ּכַ

  

ֵעית ֵאיָמא" ה" :ְוִאיּבָ ּלא אֹוְכֶלּנָ ִית  -  ""ׁשֶ ּזַ יר ּכַ ּיֵ יב ְלִאיְתׁשּוֵלי ֲעֵליּה  - ִאי ׁשִ    ,ֲחׁשִ
יב ְלִאיְתׁשּוֵלי ֲעֵליּה  -ְוִאי לֹא     .לֹא ֲחׁשִ

  
   :יֵמיִתיֵב 

י ְנִזירּות, " תֵּ ַדר ׁשְ ּנָ   ִמי ׁשֶ
ן,    ּוָמָנה ִראׁשֹוָנה, ְוִהְפִריׁש ָעֶליָה ָקְרּבָ

ַאל ַעל ָהִראׁשֹוָנה  ְך ִנׁשְ ִראׁשֹוָנה -ְוַאַחר ּכָ ה ּבָ ִנּיָ   !"ָעְלָתה לֹו ׁשְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ר יּפֵ ּלא ּכִ ׁשֶ    .ּבְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ר" יּפֵ    !"ּכִ
  

ּלֹ  ׁשֶ ַח ּבְ ּלֵ   , א ּגִ
י ֱאִליֶעֶזר  ָבאּדְ ִהיא, ְוַרּבִ ְגַלַחת ְמַעּכְ   .ָאַמר: ּתִ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ַח " ּלֵ    !"ּגִ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
   ?!ְנִזירּות ָקא ָרֵמית

ּלֹ  ה ׁשֶ ִנּיָ ַרם ַלׁשְ חּולִמי ּגָ   ִראׁשֹוָנה,  ?א ּתָ
   !ְוֵאיָנּה 

  
   :ָאַמר ַאֵמיָמר

ּה  ָאל ָעֶליָה, ֲאִפיּלּו ֲאָכָלּה ּכּוּלָ    ִנׁשְ
ׁשֹוֵגג  ן -ִאי ּבְ ר ָקְרּבָ    ,ְמחּוּסַ
ֵמִזיד  ר ַמְלקֹות.  -ִאי ּבְ   ְמחּוּסַ

ָפתּוהּו ַעל ָהַעּמּוד     .לֹא –ֲאָבל ּכְ
מּוֵאל, ִד כְּ    ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ין  ית ּדִ ָפתּוהּו ַעל ָהַעּמּוד ְוָרץ ִמּבֵ טּור –ּכְ    .ּפָ
  

  ְולֹא ִהיא, 
   ,ץָר  –ָהָתם 
  לֹא ָרץ.   -ָהָכא 

  רש"י
. והותר לו זית יהנשאל על

  הנשאר ובאכילתו לא עבר:
. שיור נמי מעכב אפי' כל שהוא

שלא עבר על שבועתו וראוי 
   לשאילה:

. דהא מיגו דמהניא שאלה כו'
כי אכליה לכזית קמא עדיין כל 
זיתים שבה אסורין עליו 
ומהניא להו שאלה וכיון דנשאל 
וקיי''ל חכם עוקר נדר מעיקרו 

ה ואשתכח דלא הויא שם שבוע
כלל הלכך כזית קמא אשתכח 
דלא באיסורא אכליה: ואחר כך 
נשאל על הראשונה אלמא אע''ג 

   דאזלא לה כולה נשאל עליה:
. פתח אהל מועד את שלא גלח

   ראש נזרו כדכתיב:
. במסכת נזירות (דף דר' אליעזר

   סג.):
. לשתות יין תגלחת מעכבא

וליטמא למתים הלכך הוי 
   שיור:

. רמית כו'א''ר אשי נזירות קא 
לעולם משעבר על שבועתו לא 
חזיא לשאילה ולא מהניא לה 
שאלה ודקשיא לך נזירות לאו 

   קושיא היא:
. מי גרם לשניה שלא תחול

כלומר מי גרם לך לומר 
שהימים המנוים לא לשניה נמנו 
אלא לראשונה דתימא אזלא לה 
ראשונה ותקשי לך ראשונה 

   היתה גורמת לך לומר כן:
לה החכם לך . והרי גואינה

שחרטתו של זה חרטה ועקר את 
הראשונה מעיקרא ונמצא מנין 
המנוי של שניה נמנה וכולה 
ראשונה אכתי הוה קיימא 
כשנשאל אבל ככר שנשבע עליה 
ואכלה על כרחך עבר לה 
שבועתו ושוב אין לה שאלה: 
ה''ג אמימר אמר אפי' אכלה 
כולה נשאל עליה דאי בשוגג 

סר מחוסר קרבן ואי במזיד מחו
מלקות אבל כפתוהו על העמוד 
לא מחוסר קרבן. וקרבן הוה 
ליה שיור וכן מלקות למזיד אבל 
כפתוהו ללקות שוב אין כאן 
שיור שהרי הוא כאילו לוקה 

   כבר כדשמואל:
. ונתבזה במנוסה זו התם רץ

ואיכא ונקלה אחיך כיון שנקלה 
  הרי הוא אחיך (מכות דף כג.):
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            בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א . 30
  : ָרָבאָאַמר 

ר זוֹ  ּכָ ּלא אֹוַכל ּכִ בּוָעה ׁשֶ   זֹו.  ַכל וֹ ִאם א ,"ׁשְ
ֵמִזיד ְוָאַכל  ה ּבְ ִנּיָ ְ ׁשֹוֵגג, ְוַהׁשּ טּור,  -ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ּבְ   ּפָ

ׁשֹוֵגג  ה ּבְ ִנּיָ ֵמִזיד וׁשְ יב –ִראׁשֹוָנה ּבְ    .ַחּיָ
ׁשֹוֵגג  יֶהן ּבְ ּתֵ טּור –ׁשְ     .ּפָ

ֵמִזיד     כח,ב יֶהן ּבְ ּתֵ יב – ַאְכֵליּה ִלְתָנֵאיּה, ַוֲהַדר ַאְכֵליּה ְלִאיּסּוֵריּה    - ׁשְ    .ִמיַחּיַ
א  -ַאְכֵליּה ְלִאיּסּוֵריּה ַוֲהַדר ַאְכֵליּה ִלְתָנֵאיּה  לּוְגּתָ י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש ַר ּדְ ּפְ   .ּבִ

ָאַמר יב – "ָמּה ַהְתָרָאהַהְתָרַאת ָסֵפק ׁשְ " :ְלַמאן ּדְ    ,ַחּיָ
ָאַמר ָמ " :ְלַמאן ּדְ טּור – ּה ַהְתָרָאהָלאו ׁשְ    .ּפָ

  
זֹו,  ָלָאן זֹו ּבְ   ּתְ

  לֹא אֹוַכל זֹו ִאם אֹוַכל זֹו", , "לֹא אֹוַכל זֹו ִאם אֹוַכל זוֹ 
ְזדֹון ַעְצָמּה ּוְב  ּה, ְוזֹו ּבִ ְגַגת ֲחֵביְרּתָ ְזדֹון ַעְצָמּה ּוְבׁשִ ּה ְוָאַכל זֹו ּבִ ְגַגת ֲחֵביְרּתָ טּור –ׁשִ    .ּפָ

ּה  ְגַגת ַעְצָמּה ּוִבְזדֹון ֲחֵביְרתָּ ׁשִ ּה  ,זֹו ּבְ ְגַגת ַעְצָמּה ּוִבְזדֹון ֲחֵביְרּתָ ׁשִ יב,  -ְוזֹו ּבְ   ַחּיָ
ׁשֹוֵגג  יֶהן ּבְ ּתֵ טּור,  -ׁשְ   ּפָ
ֵמִזיד  יֶהן ּבְ ּתֵ יבַא  -ׁשְ ה ִמיַחּיַ ִנּיָ א ַא  ,ׁשְ לּוְגּתָ י יֹוָחָנן ְוֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ ִראׁשֹוָנה ּפְ    .ַרּבִ

  
   :ַרב ָמִריָאַמר 

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ירּו ֲחָכִמים" ָעה ְנָדִרים ִהתִּ    ,ִנְדֵרי ֵזרּוִזין    :ַאְרּבָ

   ,ִנְדֵרי ֲהָבאי
ָגגֹות,    ִנְדֵרי ׁשְ
   .ִנְדֵרי אֹוָנִסין

ָגגֹות" יַצד?  - "ִנְדֵרי ׁשְ   ּכֵ
י  ָתה, "קֹוָנם ִאם ָאַכְלתִּ ָאַכל ְוׁשָ ר ׁשֶ ִתיִתי", ְוִנְזּכַ   ְוִאם ׁשָ

ָתה  ַכח ְוָאַכל ְוׁשָ ֵאיִני ׁשֹוֶתה", ׁשָ ֵאיִני אֹוֵכל, ׁשֶ ר –"ׁשֶ    .(נדרים ב, ב) "מּותָּ
  

   :ְוָתֵני ֲעָלּה 
ם ׁשֶ " ׁשֵ ִריןּכְ ָגגֹות מּותָּ ְדֵרי ׁשְ רֹות - ּנִ ָגגֹות מּותָּ בּועֹות ׁשְ ְך ׁשְ   . 155"ּכָ
  
    

                                                             

ּה.( בדפוס הגירסה: 155 ַמע ִמיּנָ ְווָנא, ׁשְ י ַהאי ּגַ ֵמי? ָלאו ּכִ ָגגֹות, ֵהיִכי ּדָ בּועֹות ׁשְ   )ׁשְ

  

  רש"י
. ההיא דתנאי קרי ראשונה שכך היתה סדר שבועתו אם אוכל זו לא אוכל זו והאי דנקט אכילת התנאי ברישא אכל את הראשונה כו'

בעי למימר ראשונה במזיד ושניה בשוגג חייב קרבן לאו משום דאי עביד איפכא לא חיילא דודאי חיילא ומתחייב למפרע אלא משום ד
ודוקא דהך שניה דאיסור הוא דהויא לה שגגה באכילת איסור דאי בתנאי לא מייתי קרבן על אכילת האיסור למפרע שהיתה מזיד 

   ור בעינן:ובהיתר שעדיין לא נאסרה עליו ואע''פ שהוא שוגג בשעת אכילה אחרונה שהוא עובר בה על השבועה למפרע שגגה באיס
. בשעת אכילה ראשונה כבר שכח בשבועתו וכשאכל האיסור היה זכור את שבועתו ועבר אכל את הראשונה בשוגג ושניה במזיד פטור

עליה במזיד פטור ממלקות ואפי' בהתראה לפי שלא חלה שבועה עליו שהרי בשעת אכילה ראשונה שהיתה שבועה ראויה לחול כבר 
   דם בשבועה וכל שכן מקרבן שאין קרבן על המזיד:שכוח היה ולא קרינא ביה הא

. כשאכל התנאי ראשון היה זכור את שבועתו ואכלו במזיד ובהיתר גמור שהרי לא עליו נשבע והיא ראשונה במזיד ושניה בשוגג חייב
וא את שבועתו אכילה ראשונה במזיד וכשאכל בשניה את האיסור אכלו בהעלם שבועה חייב קרבן הואיל ובאכילה ראשונה זכור ה

ויודע שבאכילה זו אוסר עליו את השניה האדם בשבועה קרינא ביה וחלה עליו שבועה וכשאכל שניה שוגג הרי עבר על שבועתו שוגג 
   וחייב קרבן:

. בין שאכל התנאי ראשון בין שאכל האיסור ראשון פטור כדפרישית שהרי באכילה ראשונה היתה שבועה ראויה שתיהן בשוגג פטור
  ובאותה שעה היה שכוח ולא חלה עליו השבועה לאסור את השניה עליו:לחול 

. מלקות שהרי באכילה ראשונה זכור היה שבועתו וחלה השבועה עליו שתיהן במזיד אכליה לתנאיה והדר אכליה לאיסוריה חייב
ריה והדר אכליה לתנאיה לאסור בשניה וכשאכל שניה התרה בו התראת ודאי אל תאכל שהרי. נשבע עליה ונאסרה: אכליה לאיסו

פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש. דאפליגו בהתראת ספק בפ' קמא (דף ג:) והאי נמי התראת ספק דהתראה בשעת אכילת איסור בעינן 
ואין כאן אלא התראת ספק אל תאכלנה שמא תאכל את השניה ונמצאת עובר על זו למפרע ואם התרו בו בשעת אכילת השניה אל 

   עובר על הראשונה למפרע ואע''פ שהתראת ודאי היא אינה התראה שאין מלקות בא ע''י אכילה זו:תאכל שהרי אתה 
. שתיהן כדמפרש ואזיל נמצאו שתיהן איסור ושתיהן תנאי: הכי גרסינן אכל זו בזדון עצמה ובשגגת חבירתה וזו בזדון תלאן זו בזו

ו בשגגת עצמה ובזדון חבירתה חייב שתיהן בשוגג פטור כו'. אכל זו עצמה ובשגגת חבירתה פטור זו בשגגת עצמה ובזדון חבירתה וז
בזדון . עצמה ובשגגת חבירתה. זכור הוא שנשבע עליה אם יאכל חבירתה אבל שכוח הוא שנשבע על חבירתה אם יאכל זו וחלה עליו 

ראשונה היו שתי השבועות ראויות  שבועת עצמה שאם יאכל חבירתה יתחייב על זו למפרע אבל שבועת חבירתה לא חלה עליו שבאכילה
לחול והרי שכוח הוא על שבועת חבירתה. זו בזדון עצמה ובשגגת חבירתה פטור בין ממלקות שניה שהוא מזיד בין מקרבן של ראשונה 
שעבר עליה שוגג למפרע כשאכל את השניה ממלקות השניה פטור כדפרישית שלא חלה עליו שבועה מתחלה ומקרבן של למפרע 

ה פטור שלא היתה שגגה באכילתה ואנן שגגה באכילת איסור בעינן ואע''פ שיש שגגה כשעובר על השבועה דהיינו באכילת שניה דראשונ
   אין מתחייב עליה קרבן שהקרבן על הראשונה בא ואותה אכילה בהיתר היתה ולא קרינא ביה תחטא בשגגה (ויקרא ה):

ראשונה היה שכוח שנשבע עליה אם יאכל חבירתה ולגבי שבועה דידה לא קרינא ביה . כשאכל זו בשגגת עצמה ובזדון חבירתה כו' חייב
האדם בשבועה וכשאכל שניה אכלה בשגגת עצמה ששכח שנשבע עליה אבל זכור הוא שנשבע על ראשונה ובאכילה שניה תלאה חייב 

קות אראשונה . לא שהרי מתחלה לא חלה קרבן על השניה שהרי חלה שבועתו עליו מתחלתה וכשאכלה עובר על שבועתו שוגג אבל מל
עליו שבועה הלכך לא לקי ולא קרינא ביה אין שב מידיעתו אצל שניה לפוטרו מקרבן משום עבריין לעבור על השבועה שהרי אין מזיד 

   זה עבירה:
לחול ובאותה שעה  . ששתיהן הככרות בשגגת שתי השבועות פטור שהרי בשעת אכילת ראשון היו שתי השבועות ראויותשתיהן בשוגג

   שכוח היה משתיהן ולא קרינא ביה האדם בשבועה:
   . דהתראת ודאי היא:אשניה מיחייב

. והתרו באכילתה שמא תאכל חבירתה ותתחייב על זו למפרע התראת ספק היא זו: אף אנן נמי תנינא כדרבא שהתולה אראשונה
   אותה שעה ואם לאו אין השבועה חלה:שבועה בדבר אחר וקיים התנאי תחלה צריך שיהא זכור לשבועתו ב

   . קתני רישא ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זרוזין נדרי הבאי נדרי שגגות נדרי אונסין והתם מפרש להו:נדרי שגגות כיצד
   :. קונם עלי דבר פלוני אם אכלתי היום והוא סבור שלא אכל ונזכר שאכל אותו הנדר בטל ומותר באותו דברקונם אם אכלתי כו'

. קונם עלי דבר פלוני אם אני אוכל היום ושכח שבועתו ואכל ושתה מותר באותו דבר היינו דרבא שצריך שיהא זכור קונם שאני אוכל
   לנדר בשעת קיום התנאי:

 . והיינו כדרבא ולא יתכן לפרש קונם שאני אוכל אלא בענין זה שתלה דבר אחר באכילה זוותני עלה כשם שנדרי שגגות מותרין כו'
כדפרישית דאי מפרשת קונם שאני אוכל קונם עלי אכילה ושכח ואכל ושתה מאי מותר איכא למימר דקתני ארבעה נדרים התירו הרי 
כבר עבר על נדרי שוגג ואי מפרשת התירו פטרוהו מן המלקות פשיטא מי התרה בו והלא שכוח היה וכלל דבר אין מותר לשון פטור: 

נן דההיא אם אכלתי מיפרשא בנדרים כרב כהנא ורב אסי והך דאם אני אוכל בהדיא היא אתיא שבועות שגגות היכי דמי לא גרסי
  כרבא: עיפא ואבימי בני רחבה דפומבדיתא היו:

  רש"י
ככר זו  אמר רבא שבועה שלא אוכל

. נמצאת האחת איסור אם אוכל זו
והאחת תנאי זו שנשבע עליה הוי 
איסור וזו שיתלה בה הוי תנאי 
ואשמועינן רבא דכל שבועה שנשבע 
על תנאי ותלה דבר בחבירו אין איסור 
השבועה חל עליו בשעת שבועה אלא 
בשעת מעשה הראשון הלכך ההיא 
שעתא שעת שבועה היא ואם באותה 

שבועתו קרינן ביה שעה זוכר את 
האדם בשבועה וחלה עליו שבועה 
להתחייב קרבן על השוגג בין שאכל 
התנאי ראשון בין שאכל האיסור 
ראשון ובלבד שתהא שגגה באכילת 
האיסור ומלקות על המזיד ובלבד 
שתהא התראה באכילת האיסור ואם 
כבר שכח שבועתו בשעת מעשה 
ראשון לא קרינן ביה האדם בשבועה 

עה חלה עליו לא לקרבן ואין השבו
ולא למלקות ומייתינן ליה סייעתא 

   לקמן ממתניתין דנדרים:
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ֵני ֵעיָפא י  ּתָ בּועֹות ּבֵ הׁשְ    .ַרּבָ

יּה  ַגע ּבֵ   , ֲאחּוהַּ  ֲאִביִמיּפָ

ּלֹ " :ָאַמר ֵליּה  בּוָעה ׁשֶ ּלֹ "ׁשְ בּוָעה ׁשֶ י", "ׁשְ י"א ָאַכְלּתִ    ?ַמהוּ  – א ָאַכְלּתִ
  

א ַאַחתָאַמר ֵלי יב ֶאּלָ    .ּה: ֵאינֹו ַחּיָ
  

ּתְ  ׁשְ ּבַ ּתַ    !ָאַמר ֵליּה: ִאיׁשְ
ֶקרֲהֵרי ָיְצָא  ֶ בּוָעה ַלׁשּ    .ה ׁשְ

  
בּוָעה ׁשֶ  ר""ׁשְ ע, ְוֶעׂשֶ ׁשַ   ַמהּו?  - ּלא אֹוַכל ּתֵ

  
ל ַאַחת ְוַאַחת יב ַעל ּכָ    .ַחּיָ

  
ּתְ  ׁשְ ּבַ ּתַ    !ָאַמר ֵליּה: ִאיׁשְ

ׁשַ  ר לֹא ָאֵכילִאי ּתֵ    .ע לֹא ָאֵכיל, ֶעׂשֶ
  

בּוָעה ע" "ׁשְ ר ְוֵתׁשַ ּלא אֹוַכל ֶעׂשֶ   ַמהּו?  - ׁשֶ
  

א ַאַחתֵאינֹו ַחיָּ     .יב ֶאּלָ
  

ּתְ  :ָאַמר ֵליּה  ׁשְ ּבַ ּתַ   !ִאיׁשְ
ר הּוא  ע ִמיָהא ָאֵכילּדְ ֶעׂשֶ ׁשַ    .לֹא ָאֵכיל, ָהא ּתֵ

  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַחּתְ ָלּה ְלָהא  ּכַ ַמׁשְ ְד ֵעיָפא, ּדְ ִזיְמִנין ּדְ    .ָמרּכִ

  
הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ

ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ ֵאִנים ַוֲעָנִבים"ׁשְ    ,א אֹוַכל ּתְ
ּלֹ  :ְוָחַזר ְוָאַמר   כט,א בּוָעה ׁשֶ ֵאִנים", "ׁשְ ֵאִנים^א אֹוַכל ּתְ    ,ְוָאַכל ּתְ

ן    ,ְוִהְפִריׁש ָקְרּבָ
ְך ָאַכל ֲעָנִבים ְלחּוַדְייהוּ  ן.  -  ְוַאַחר ּכָ יב ָקְרּבָ יעּור לֹא ִמיַחּיַ יעּור ְוֲחִצי ׁשִ   ָהְוָיא ְלהּו ֲעָנִבים ֲחִצי ׁשִ

גֹון  ּלֹ  :ַמרָא ּדְ ָהָכא ַנִמי, ּכְ בּוָעה ׁשֶ ר""ׁשְ    ,א אֹוַכל ֶעׂשֶ
ּלֹ  :ְוָחַזר ְוָאַמר בּוָעה ׁשֶ ע"ׁשְ ׁשַ ע", ְוָאַכל ּתֵ ׁשַ    ,א אֹוַכל ּתֵ

ן    ,ְוִהְפִריׁש ָקְרּבָ
יִריתְוַא  ְך ָאַכל ֲעׂשִ יב.   - ַחר ּכָ יעּור לֹא ִמיַחּיַ יעּור, ְוֲחִצי ׁשִ יִרית ֲחִצי ׁשִ   ָהְוָיא ָלּה ֲעׂשִ

   

  רש"י
. טעה לומר אינו חייב אלא אחת

   שזו שבועה על שבועה:
. הרי יצאה שבועה לשקר

משנשבע הראשונה יצאה לשקר 
מפיו והלכה לה והשניה שבועה 

היא לעצמה ואין לך אחרת 
לפוטרו בשבועה לשעבר משום 
אין שבועה חלה על שבועה אלא 
בשבועה להבא שחוזר ואוסר 
עליו את האיסור והוה ליה 

   נשבע לקיים את המצוה:
. שתי שלא אוכל תשע ועשר

שבועות היו שבועה שלא אוכל 
תשע תאנים וחזר ואמר שבועה 
שלא אוכל עשר תאנים ואכל 

חד מהו עשר תאנים בהעלם א
טעה לומר שאין השבועה 
אחרונה בכלל שבועה ראשונה 

   ואין זו שבועה חל על שבועה:
. דשבועה על שבועה אישתבשת

היא שהנשבע שלא יאכל תשע 
נשבע על עשר דכל כמה דלא 

   אכיל תשע לא אתי לכלל עשר:
. טעה לומר אינו חייב אלא אחת

ששבועת תשע בכלל עשר לפי 
   שיש בכלל עשר תשע:

. ולא שע מיהא אכילהא ת
נאסרו עליו תשע בראשונה וכי 
אכיל תשע מיחייב משום 
שבועה אחרונה וכשהשלימן 

   לעשר עבר על הראשונה:
. זימנין דמשכחת לה דעיפא

דשבועה שלא אוכל עשר ותשע 
ואכל עשר דאינו חייב אלא 

   אחת:
. רבה דאמר מר שבועה כדמר

שלא אוכל תאנים וענבים יחד 
ים לחודייהו ביום אחד אבל תאנ

אוכל וחזר ואמר שבועה שלא 
אוכל תאנים ואי הוה אוכל 
תאנים וענבים ביום אחד היה 
מיחייב תרתי דכי אכל תאנים 
מיחייב אשבועה בתרא וכי הדר 
משלים לה בענבים מיחייב 

  אקמייתא:
ואכל תאנים בהעלם שבועה 
אחרונה והפריש קרבן וחזר 
ואכל ענבים בהעלם שבועה 

הפריש קרבן ראשונה וכיון ש
על התאנים תו לא מיצטרפי 
ענבים בהדייהו לאיחיובי 
אשבועתא קמייתא הכא נמי 
שבועה שלא אוכל עשר וחזר 
ואמר שלא אוכל תשע ואכל 
תשע והפריש קרבן וחזר ואכל 
עשירית הויא לה עשירית חצי 

  שיעור:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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   ָנהִמשְׁ 

ְוא"ֵאיזֹו ִהיא  בּוַעת ׁשָ   "?ׁשְ
דּוַע ָלָאָדםּבַ ׁשְ נִ  ּנֹות ֶאת ַהּיָ    ,ע ְלׁשַ

ל ָזָהב,  הּוא ׁשֶ ל ֶאֶבן ׁשֶ   ָאַמר ַעל ָהַעּמּוד ׁשֶ
ה,  ָ הּוא ִאׁשּ   ְוַעל ָהִאיׁש ׁשֶ
ִהיא ִאיׁש.  ה ׁשֶ ָ   ְוַעל ָהִאׁשּ

  

ר לוֹ  ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ע ַעל ּדָ ּבַ    ,ִנׁשְ
ֲאִויר", "ִאם לֹא ָר  ּפֹוֵרַח ּבַ ָמל ׁשֶ   ִאיִתי ּגָ

ד".  ית ַהּבַ קֹוַרת ּבֵ   ְו"ִאם לֹא ָרִאיִתי ָנָחׁש ּכְ
  

ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ   א ְנִעיְדָך". ָאַמר ְלֵעִדים: "ּבֹואּו ְוָהִעידּוִני", "ׁשְ
ְצָוהִנׁשְ  ל ֶאת ַהּמִ ע ְלַבטֵּ ּלֹ   :ּבַ ה, ׁשֶ   א ַלֲעׂשֹות סּוּכָ

ּלֹ     א ִליּטֹול לּוָלב,ְוׁשֶ
ּלֹ  ין ְוׁשֶ ִפיּלִ יַח תְּ ְוא,  -א ְלַהּנִ בּוַעת ׁשָ   זֹו ִהיא ׁשְ

יִבין ַעל ְזדֹוָנּה    ַמּכֹות,  -ַחּיָ
ְגָגָתּה  טּור.  -ְוַעל ׁשִ   ּפָ

  
ּלֹ  בּוָעה ׁשֶ ר זֹו", "ׁשְ ּכָ אֹוַכל ּכִ בּוָעה ׁשֶ ה" "ׁשְ   א אֹוְכֶלּנָ

יּטּוי,  -ָהִראׁשֹוָנה  בּוַעת ּבִ   ׁשְ
ה  ִנּיָ ְ ְוא, ׁשְ  -ְוַהׁשּ   בּוַעת ׁשָ

ְוא,  -ֲאָכָלּה  בּוַעת ׁשָ   ָעַבר ַעל ׁשְ
יּטּוי -לֹא ֲאָכָלּה  בּוַעת ּבִ   . ָעַבר ַעל ׁשְ

   

ָמָרא     ּגְ
אָאַמר    : עּוּלָ

לֹ  ר ִלׁשְ יּכָ ּנִ ֵני ָאָדםְוהּוא ׁשֶ ה ּבְ    .ׁשָ
  
  

ר לוֹ " ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ע ַעל ּדָ ּבַ ָמל ּפֹוֵר  :ִנׁשְ ֲאִויר""ִאם לֹא ָרִאיִתי ּגָ   . "ַח ּבָ
  
ָרִאיִתי' בּוָעה ׁשֶ   ? "ִאם לֹא ָרִאיִתי"לֹא ָקָאַמר, ַמאי  'ׁשְ

  
ֵיי    :ָאַמר ַאּבַ

ָרִאיִתי".  בּוָעה ׁשֶ ֵני "ׁשְ   ּתְ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ֲאִויר".  ָמל ּפֹוֵרַח ּבַ עֹוָלם ָעַלי ִאם לֹא ָרִאיִתי ּגָ ּבָ ירֹות ׁשֶ ל ּפֵ אֹוֵמר: "ֵיָאְסרּו ּכָ   ּבְ

   
  

  רש"י
  מתני' 

. ביטול שבועה שלא נעידך
מצוה הוא היינו דבר שאי 

   אפשר:
. שהרי ניה שבועת שואוהש

   נשבע לבטל את המצוה:
  

  גמ' 
. העמוד לשלשה בני והוא שניכר

אדם הוא דהוי שוא אבל לא 
   ניכר הויא שבועת שקר:

ורבא אמר באומר יאסרו כל 
. בשבועה עלי פירות שבעולם

  אם לא ראיתי:
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ְוא"ֵאיזֹו ִהיא ["  בּוַעת ׁשָ   ...  "?ׁשְ

ר לוֹ  ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ע ַעל ּדָ ּבַ    ,ִנׁשְ
ֲאִויר" "ִאם לֹא ָרִאיִתי ּפֹוֵרַח ּבַ ָמל ׁשֶ   ].ּגָ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ְמָלא", ָמא "ּגַ יק ֵליּה ׁשְ א ָחֵזי ְוַאּסֵ ְבָרא ִציּפֹוָרא ַרּבָ    ְוִדְלָמא ַהאי ּגַ
ע ּבַ ּתַ יֵדיּה ִאיׁשְ יּה ּדִ ְעּתֵ ע ַאּדַ ּבַ ּתַ    !ְוִכי ָקא ִמׁשְ

  
יּה  ְעּתֵ ַתר ּדַ ַתר ּפּוֵמיּה ָאְזִליַנן, ְוָלא ָאְזִליַנן ּבָ יָמא: ּבָ    ,ְוִכי ּתֵ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
ּלֹ " יִעין אֹותֹו אֹוְמִרים לֹו ֱהֵוי יֹוֵדַע, ׁשֶ ּבִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ָך ָאנּו ַמׁשְ ּכְ ְעתְּ יִעין אֹוְתךָ א ַעל ּדַ    ,ּבִ

נוּ  ְעתֵּ א ַעל ּדַ    ,ֶאּלָ
ין ית ּדִ ַעת ּבֵ    ."ְוַעל ּדַ

  ַמאי ַטְעָמא? 
יק ְלהּו זּוֵזי ְלָמא ִאיְסקּוְנְדֵרי ָיֵהיב ֵליּה ְוַאּסֵ ָאְמִריַנן: ּדִ ּום ּדְ    ,ָלאו ִמׁשּ

ְעּתֵ  ע ַאּדַ ּבַ ּתַ ִכי ָקא ִמׁשְ עּדְ ּבַ ּתַ יֵדיּה ָקא ִמׁשְ    !יּה ּדִ
  

   .ָרָבאּדְ ּום ָקְנָיא ָהָתם ִמׁשּ 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יַע מֹ" ּבִ ִהׁשְ ׁשֶ ָרֵאלְוֵכן ָמִצינּו ּכְ ה ֶאת ִיׂשְ    ,ׁשֶ

ּלֹ  :ָאַמר ָלֶהן עּו, ׁשֶ יַע ֶאְתֶכם, ּדְ ּבִ ֶכם ֲאִני ַמׁשְ ְעתְּ   א ַעל ּדַ
י ְעתִּ קֹום ְוַעל ּדַ ַעת ַהּמָ א ַעל ּדַ   ."ֶאּלָ

אי ימּו ַמאי :ֵליָמא ְלהוּ  ?ְוַאּמַ וּ  ַקּיְ , ָלאו ִמׁשּ ֲאַמר ֱאלֹוהַּ ְייהּו ּדַ ְעּתַ ַמְסִקי ַאּדַ    !ֲעבֹוָדה ָזָרהם ּדְ
  

ּום  ",  ֲעבֹוָדה ָזָרהּדַ לֹא, ִמׁשּ   ַנִמי ִאיְקֵרי "ֱאלֹוהַּ
ְכִתיב:      .(שמות כ, ה) 156"ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב"ּדִ

  
ימּו ּתֹוָרה!    ְוֵליָמא ְלהּו ַקּיְ

  
  .ֲחָדא ּתֹוָרה

  
י תֹורֹות! ְוֵלי ּתֵ ימּו ׁשְ   ָמא: ַקּיְ

  
ם.  את, ּתֹוַרת ָאׁשָ   ּתֹוַרת ַחּטָ

  
ּה!  ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ימּו ּכָ   ַקּיְ

  
   ,ֲעבֹוָדה ָזָרה

מוֹ ּדְ  ּה ּכְ ל ַהּכֹוֵפר ּבָ ּכָ ּה ָאַמר ָמר: ֲחמּוָרה ֲעבֹוָדה ָזָרה, ׁשֶ ָכל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ    .ֶדה ּבְ
  

ימּו ִמְצ    ָוה! ְוֵליָמא ְלהּו: ַקּיְ
  

   .ֲחָדא ִמְצָוה
  

ימּו ִמְצֹות!    ַקּיְ
  

י ְרּתֵ    .ּתַ
  

ן!  ְצֹות ּכּוּלָ ל ַהּמִ   ּכָ
  

  , ִמְצַות ִציִצית
ן"ָאַמר ָמר: ּדְ  ְצֹות ּכּוּלָ ל ַהּמִ ֶנֶגד ּכָ קּוָלה ִמְצַות ִציִצית ּכְ   . "ׁשְ
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  רש"י
. העלה ואסיק ליה שמא גמלא

   לו שם גמל:
. גבי שבועת כשמשביעין אותו

נין תניא ליה המשביעין את הדיי
   המחויב שבועה בב''ד:

. חתיכות עץ קטנות איסקונדרי
   שמשחקין בהן:

. כינה את ואסיק להו שמא זוזי
   שמם מעות:

. לעולם התם משום קניא דרבא
בתר פומיה אזלינן והא 
דאיצטריך לן למימר לא על 
דעתך משום דבפומיה יש 
שבועה ברמאות כגון דיהיב ליה 

מעות לתוכו קנה ונתן ה
והפקידו אצלו ונשבע שהחזיר 
לו מעותיו ולאחר שבועה יחזור 
ויטלנו ועובדא הוה קמיה דרבא 

   הכי:
. דכתיב (דברים כט) וכן מצינו

לא אתכם לבדכם לא כשאתם 
   סבורים כאשר בלבבכם:

לאו משום דמסקי אדעתייהו 
. ומסקו ליה עבודת כוכבים

   שמא אלוה:
משום דעבודת כוכבים נמי 

. כי אזלת נמי בתר רי אלוהאיק
פומייהו קושטא מדמו 

   לאישתבועי:
. ולימא להו קיימו תורה

וישביעם על כן לאו משום 
דמסקי אדעתייהו עבירות וקרו 
להו תורה ומשתבעי אדעתייהו 
ומשני חדא תורה אי הוה אמר 
הכי משמע חדא תורה ואנן אית 

   לן כתב ובעל פה:
. אי תורת חטאת ותורת אשם

ו תורות הוו מסקי אמר קיימ
אדעתייהו לאישתבועי אהנך 
תרתי דאיקרו תורות ולא 

   אשאר מצות:
. חמורה עבודת כוכבים כו'

דכתיב גבי עבודת כוכבים 
(במדבר טו) וכי תשגו ולא תעשו 

   את כל המצות האלה:
שקולה מצות ציצית ככל 

. דכתיב (במדבר טו) המצות
וזכרתם את כל מצות ה' 
גימטריא שלה שש מאות 
ושמונה חוטין וחמשה קשרים 

   הרי י''ג:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

120

  
ֵרה ִמְצֹות לׁש ֶעׂשְ ׁש ֵמאֹות ּוׁשְ ימּו ׁשֵ    !ְוֵליָמא ְלהּו: ַקּיְ

  
י, ּולְ  ְעּתִ קֹום"ַטֲעִמיְך, ֵליָמא ְלהּו ַעל ּדַ ַעת ַהּמָ ה ִלי "ַעל ּדַ    !ָלּמָ

 
בּוֲעַתְייהּו.   כט,ב ֱהֵוי ֲהָפָרה ִלׁשְ ָלא ּתֶ י ֵהיִכי ּדְ א ּכִ   ֶאּלָ

   

  רש"י
. דבעית למימר דהאי. ולטעמיך

דאמרינן להו לא על דעתכם כי 
היכי דלא ליסקי אדעתייהו מאי 

   דבעו ומסקי ליה האי שמא:
על דעת המקום ועל דעתו למה 

  . למימר ותיסגי ליה בחד:לי
. הכי קאמר להו לא על אלא

דעתכם כי היכי דתהוי 
דעת אחרים ולא שבועתכם על 

יוכלו הם להתירה דנדר שהודר 
  על דעת רבים אין לו הפרה:
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        כט, בכט, בכט, בכט, ב . 34
ד" ית ַהּבַ קֹוַרת ּבֵ   . "ְוִאם לֹא ָרִאיִתי ָנָחׁש ּכְ

  
   !ְולֹא?

בֹור ֵני ׁשָ ׁשְ ֲהָוה ּבִ ַאֲחִזיק  ְוָהא ַההּוא ּדַ א, ֲהַוה ַחד ּדְ יְבָנאַמְלּכָ ֵליַסר אּוְרָווָתא ּתִ    !ּתְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ָטרּוף    .ּבְ

  
הּו ַנִמי ִמיְטַרף ְטִריִפין    !ּכּוּלְ

  
ּבֹו ָטרּוף. ּגַ ׁשֶ   ּבְ

  

  רש"י
. הוי נחש עב כקורת בית ולא

   הבד בתמיה:
. נחש בשני שבור והא ההוא

   מלכא:
דאחזיק תליסר אורוותא 

. מלא שלש עשרה אורוות תיבנא
סוסים תבן שהיה בולע בני אדם 
ועשו חבילות תבן ונתנו בהן 

גחלי אש טמונים בהמות וחיות ו
בהן ובלעם ובערו בגופו ומת 
לישנא אחרינא גרסינן ארידתא 
חבילות:. בטרוף. הא דקאמר 
כקורת בית הבד שיש בו 
חריצים כך ראיתי נחש מנומר: 

ומשני  כולהו נמי מיטרף טריפי
בשגבו טרוף נשבע שהיה טרוף 
בגבו ואין נחש עשוי בחברבורות 

  אלא בגרונו: 
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        כט, בכט, בכט, בכט, ב . 35
ּלֹ " בּוָעה ׁשֶ ר זֹו", "ׁשְ ּכָ אֹוַכל ּכִ בּוָעה ׁשֶ ה""ׁשְ    ."א אֹוְכֶלּנָ
  

וּ  א, ִמׁשּ ּתָ יב, ָהׁשְ יּטּוי ִמיַחּיַ בּוַעת ּבִ   ם ׁשְ
יב?  ְוא לֹא ִמיַחּיַ בּוַעת ׁשָ ּום ׁשְ   ִמׁשּ

ְואֲה  ָ בּוָעה ַלׁשּ    !ֵרי ָיְצָתה ׁשְ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ
יּטּוי.  בּוַעת ּבִ ֵני: ַאף ַעל ׁשְ   ּתְ

   

  רש"י
ום קתני לא אכלה עובר מש

אשבועת ביטוי  שבועת ביטוי
מיחייב אשבועת שוא לא 

בתמיה וכי הנשבע  מיחייב
לבטל את המצות וקיים 
שבועתו אינו עובר משום שוא 
והרי כשיצאה השבועה מפיו 
יצאה לשקר על דבר שאי אפשר 
לו ומאותה שעה הוא עובר אפי' 

  קיים שבועתו:
. והכי תני אף על שבועת ביטוי

על שבועת  קאמר אכלה עבר
שוא לחודה לא אכלה עבר על 
שתיהן על שבועת ביטוי שלא 
קיים ועל שבועת שוא אע''פ 

  שקיימה:
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        כט, בכט, בכט, בכט, ב . 36
ָנה    ִמׁשְ

יּטּוי בּוַעת ּבִ    :ׁשְ
ים,  ָנׁשִ ים ּוּבְ ֲאָנׁשִ   נֹוֶהֶגת ּבַ

ְרחֹוִקים,  ְקרֹוִבים ּוּבִ   ּבִ
ְפסּוִלין,  ִרין ּוּבִ ְכׁשֵ   ּבִ
ּלֹ  ין ְוׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ ין, ּבִ ְפֵני ֵבית ּדִ   א ּבִ

י ַעְצמֹו.    ִמּפִ
יִבין ַעל ְזדֹוָנּה     ,ַמּכֹות –ְוַחּיָ

ְגָגָתּה  ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד.  -ְוַעל ׁשִ   ָקְרּבָ
  

ְוא בּוַעת ׁשָ    :ׁשְ
י ֲאָנׁשִ ים, נֹוֶהֶגת ּבַ   ם ּוְבָנׁשִ

ְרחֹוִקים ּוִבְקרֹוִבים,    ּבִ
ִרין ּוִבְפסּוִלין,  ְכׁשֵ   ּבִ

ין,  ְפֵני ֵבית ּדִ ּלא ּבִ ין ְוׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ   ּבִ
י ַעְצמֹו,    ּוִמּפִ

יִבין ַעל ְזדֹוָנּה     ,ַמּכֹות –ְוַחּיָ
ְגָגָתּה  טּור.  -ְוַעל ׁשִ   ּפָ

  
  ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו, 

ע ִמּפִ  ּבָ יב,  -י ֲאֵחִרים ַהּמּוׁשְ   ַחּיָ
י ַהּיֹום"    ,ִאם "לֹא ָאַכְלתִּ

ין ַהּיֹום",ְו"לֹא ִה  ִפּלִ י תְּ ְחתִּ ּבִ  ּנַ יב - יֲעָך ֲאִני" ְוָאַמר: "ָאֵמן""ַמׁשְ   . ַחּיָ
    

ָמָרא     ּגְ
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ל ָהעֹוֶנה ֵמי,  :ּכָ ִפיו ּדָ בּוָעה ּבְ מֹוִציא ׁשְ בּוָעה ּכְ   "ָאֵמן" ַאַחר ׁשְ
ה ָאֵמן ָאֵמן" :ְכִתיבּדִ  ָ   .(במדבר ה, כב) 157"ְוָאְמָרה ָהִאׁשּ
  

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

ָקָתֵני    :ּדְ
בּוַעת ָהֵעדּות"    :ׁשְ

ים,  ָנׁשִ ים ְולֹא ּבְ ֲאָנׁשִ   נֹוֶהֶגת ּבַ
ְקרֹוִבים ְרחֹוִקים ְולֹא ּבִ    ,ּבִ

ְפסּוִליןּבִ  ִרין ְולֹא ּבִ    ,ְכׁשֵ
א ְראּוִין ְלָהִעיד,     :ְוֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ   ּבְ

ין ין ,ּוִבְפֵני ֵבית ּדִ ְפֵני ֵבית ּדִ ּלא ּבִ    ,ְוׁשֶ
י ַעְצמֹו,    ִמּפִ

י ֲאֵחִריםוּ     .ִמּפִ
ין,  ֵבית ּדִ ֶהן ּבְ רּו ּבָ ְכּפְ ּיִ יִבין ַעד ׁשֶ   ֵאיָנן ַחּיָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .(שבועות ל.) "ַרּבִ
  

   :ַרְייָתאְב ּבִ ְוַתְנָיא 
בּוַעת ָהֵעדּות"    :ׁשְ

יַצד?    ּכֵ
   ,ָאַמר ָלֵעִדים: "ּבֹואּו ְוָהִעידּוִני"

ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות".  בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ
ָאְמרוּ    "ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות",  :אֹו ׁשֶ

יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם",  ּבִ   "ַמׁשְ
  ּו: "ָאֵמן", ְוָאְמר

ין ְפֵני ֵבית ּדִ ין ּבִ ין,  ,ּבֵ ְפֵני ֵבית ּדִ ּלא ּבִ ין ׁשֶ   ּבֵ
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  רש"י
  מתני' 

. נוהגת באנשים ובנשים כו'
משום דבעי למיתני בשבועת 
העדות (לקמן ד' ל.) באנשים 
ולא בנשים ברחוקים ולא 
בקרובים וכו' תני בהנך נוהגת 

   בכל אלו:
אתן לפלוני . כגון שברחוקים

   רחוק או קרוב:
   . לעדות או בפסולין:בכשרין

. שמוציא הוא שבועה מפי עצמו
מפיו כדכתיב קרא והוא הדין 
נמי למושבע מפי אחרים ואמר 
אמן כדקתני סיפא ואחת זו 
ואחת זו המושבע מפי אחרים 
חייב אבל לא אמר אמן פטור 
כגון משביעני עליך אם אכלת 
 אם לא אכלת ואמר לו אכלתי

   או לא אכלתי:
שבועת שוא בקרובין 

. אמר על האיש וברחוקים
שהוא אשה בין קרוב ובין 

   רחוק:
  

  גמ' 
. לכל דבר כמוציא שבועה מפיו

בין להתחייב משום ביטוי 
דבעינן שיוציא בשפתיו בין 
לענין שבועת עדות דמחייב ר' 
מאיר מפי עצמו אף שלא בבית 

   דין:
. מתני' וברייתא נמי דיקא

ן מתניתין וברייתא מדמקשינ
   אהדדי ולא מיתריץ אלא בהכי:

. מפרש אלא בראויין להעיד
לקמן למעוטי מלך דתנן 
(סנהדרין ד' יח.) המלך לא 

   מעיד:
. דכתיב עד שיכפרו בו בב''ד

(ויקרא ה) אם לא יגיד במקום 
הראוי להגדה הכתוב מדבר 
וקרא במושבע מפי אחרים 
כתיב ושמעה קול אלה אבל מפי 

בב''ד בין שלא בב''ד  עצמו בין
חייבין דיליף ליה ר''מ בפרק 

  דלקמן (ד' לא.) בג''ש: 
משביעני עליכם ואמרו אמן בין 
בפני ב''ד בין שלא בפני ב''ד 

   :חייבין
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י ַעְצמוֹ  ין ִמּפִ י ֲאֵחִרים,  ,ּבֵ ין ִמּפִ   ּבֵ
ֶהם  ְפרּו ּבָ ּכָ יָון ׁשֶ יִבין,  -ּכֵ   ַחּיָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . "ַרּבִ
  

ָיין ַאֲהָדֵדי    !ַקׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ    :ֶאּלָ
   ,"ָאֵמן"ָעָנה  -ָהא 
   .א ָעָנּה "ָאֵמן"לֹ  -ָהא 

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ֵמיּה  ָרִביָנאָאַמר  ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ

ְיָקא ָהָכא ַנִמי ּדַ ֵני:  ,ַמְתִניִתין ּדְ ָקא ּתָ   ּדְ
יּטּוי" בּוַעת ּבִ    :ׁשְ

ים, ים ּוְבָנׁשִ ֲאָנׁשִ   נֹוֶהֶגת ּבַ
ְרחֹוִקים ּוִבְקרֹוִבים,    ּבִ

ִרין ּוִבְפסוּ  ְכׁשֵ   ִלין, ּבִ
ּלֹ  ין ְוׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ ין, ּבִ ְפֵני ֵבית ּדִ   א ּבִ

י ַעְצמוֹ     ."ִמּפִ

  ִאין,  -
י ֲאֵחִרים     .לֹא –ִמּפִ

  
   :ְוָקָתֵני ֵסיָפא

י ֲאֵחִרים " ע ִמּפִ ּבָ יב –ֶזה ְוֶזה מּוׁשְ   , "ַחּיָ
  

ָיין ַאֲהָדֵדי    !ַקׁשְ
  

א ָלאו ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
   ,ן"ָעָנה "ָאֵמ ּדְ  -ָהא 
   .לֹא ָעָנה "ָאֵמן"ּדְ ָהא 

  
א וְ  ַמע ָלןֶאּלָ מּוֵאל ַמאי ָקא ַמׁשְ    !ׁשְ
  

ַמְתִניִתין ַמע ָלן. ,ּדּוְקָיא ּדְ   ָקא ַמׁשְ
  

        הדרן עלך שבועות שתייםהדרן עלך שבועות שתייםהדרן עלך שבועות שתייםהדרן עלך שבועות שתיים
 

  רש"י
. דהא הכא ה''ג קשיין אהדדי

מפי אחרים הוא ומחייב ר''מ 
   שלא בב''ד:

. אשמעינן דוקיא דמתני' קמ''ל
עת דדוקא תנן מפי עצמו בשבו

ביטוי אבל מפי אחרים פטור 
ודקתני מתניתין סיפא אחת זו 
ואחת זו מושבע מפי אחרים 
חייב דדוקא בענו אמן תנן 
כדקתני ואמרו אמן דלא תימא 

  אורחא דמילתא קתני:
  


