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    """"ָהֵעדּותָהֵעדּותָהֵעדּותָהֵעדּות    ְׁשבּוַעתְׁשבּוַעתְׁשבּוַעתְׁשבּוַעת""""    ––––ד' ד' ד' ד' פרק פרק פרק פרק     שבועותשבועותשבועותשבועותמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

        , א , א , א , א לללל . 1
ָנה   ,אל     ִמׁשְ

בּוַעת ָהֵעדּות    :ׁשְ
ים, נֹוֶהֶגת ּבַ  ָנׁשִ ים ְולֹא ּבְ   ֲאָנׁשִ

ְקרֹוִבין,  ְרחֹוִקין ְולֹא ּבִ   ּבִ
ְפסּוִלין ִרין ְולֹא ּבִ ְכׁשֵ    ,ּבִ

ְראּוִין ְלָהִעיד.  א ּבָ   ְוֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ
ין ְפֵני ֵבית ּדִ ּלֹ  ,ּבִ י ַעְצמוֹ ְוׁשֶ ין, ִמּפִ ְפֵני ֵבית ּדִ    ,א ּבִ

י ֲאֵחִריםוּ  יִבין ַעד  - ִמּפִ ין, ֵאין ַחּיָ ֵבית ּדִ ֶהן ּבְ רּו ּבָ ְכּפְ ּיִ   ׁשֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
י ֲאֵחִרים י ַעְצמֹו ּוֵבין ִמּפִ ין ִמּפִ    ,ּבֵ

ין.  ֵבית ּדִ ֶהן ּבְ רּו ּבָ ְכּפְ ּיִ יִבין ַעד ׁשֶ   ֵאיָנן ַחּיָ
בּוָעה ְ יִבין ַעל ְזדֹון ַהׁשּ    ,ְוַחּיָ

ְגָגָתּה ִעם ְזד    ,ֹון ָהֵעדּותְוַעל ׁשִ
ְגָגָתּה וְ  יִבין ַעל ׁשִ    .ֵאיָנן ַחּיָ

בּוָעה?  ְ יִבין ַעל ְזדֹון ַהׁשּ   ּוַמה ֵהן ַחּיָ
ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד   . ָקְרּבָ

   

ָמָרא     ּגְ
י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ

ים""" ֵני ָהֲאָנׁשִ תּוב ְמַדּבֵ  - )ז(דברים יט, י 158ְוָעְמדּו ׁשְ ֵעִדים ַהּכָ   ר, ּבְ

ַבֲעֵלי ִדיִנין?  א ּבְ ֵעִדים אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ה אֹוֵמר: ּבְ   ַאתָּ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ר ָלֶהם ָהִריב" :ּכְ ֲעֵלי ִדיִנין ָאמּור - )ז(דברים יט, י "ֲאׁשֶ    .ֲהֵרי ּבַ

ים ָהא ים" :ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ֵני ָהֲאָנׁשִ ר. "ְוָעְמדּו ׁשְ תּוב ְמַדּבֵ ֵעִדים ַהּכָ   ? ּבְ
ָך לֹוַמרְוִאם נַ    ,ְפׁשְ

אן ֵני :ֶנֱאַמר ּכָ ן  ""ׁשְ ֵני"ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ    – (דברים יט, טו) 159"ׁשְ

ֵעִדים אן ּבְ ֵעִדים, ַאף ּכָ ן ּבְ ַהּלָ   . "ַמה ּלְ
  

ָך לֹוַמר"ַמאי    ?"ִאם ַנְפׁשְ
   

יָמא: ִמ  ַתבּדְ ְוִכי ּתֵ ר ָלֶהם ָהִריב' :לֹא ּכָ ַבֲעֵלי ִדינִ -' ַוֲאׁשֶ יּה ְקָרא ּבְ ֵעי, ּכּוּלֵ ּתָ   ין ִמׁשְ
אן ֵני" :ֶנֱאַמר ּכָ ן ,"ׁשְ ֵני" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ֵעִדים.  - "ׁשְ אן ּבְ ֵעִדים, ַאף ּכָ ן ּבְ ַהּלָ   ַמה ּלְ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ים"" ֵני ָהֲאָנׁשִ ר.  - )ז(דברים יט, י "ְוָעְמדּו ׁשְ תּוב ְמַדּבֵ ֵעִדים ַהּכָ   ּבְ

ֵעִדים, אֹו ֵאינוֹ  ה אֹוֵמר: ּבְ ַבֲעֵלי ִדיִנין? ַאתָּ א ּבְ    ֶאּלָ
ין?!  ִאין ַלּדִ ה ֵאין ּבָ לׁשָ ין, ׁשְ ִאים ַלּדִ ַנִים ּבָ   ָאַמְרתָּ ְוִכי ׁשְ

ָך לֹוַמר    ,ְוִאם ַנְפׁשְ
אן ֵני" :ֶנֱאַמר ּכָ ן "ׁשְ ֵני" ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ   , "ׁשְ

ֵעִדים ן ּבְ ַהּלָ ֵעִדים - ַמה ּלְ אן ּבְ   . "ַאף ּכָ
  

ָך לוֹ ַמאי    ? ַמר""ִאם ַנְפׁשְ
  

תֹוֵבַע וְ  יָמא: ּבְ ֵעי ְקָראְוִכי ּתֵ ּתָ ע ָקא ִמׁשְ    - ִנְתּבָ
אן  ֵני"ֶנֱאַמר ּכָ ֵעִדים.  "ׁשְ אן ּבְ ֵעִדים, ַאף ּכָ   ְוֶנֱאַמר ּבְ

                                                             

ֵני ְמדוּ ְוָע  158 ים ׁשְ ר ָהֲאָנׁשִ ְֹפִטים ַהּכֲֹהִנים ִלְפֵני 'ה ִלְפֵני ָהִריב ָלֶהם ֲאׁשֶ ר ְוַהׁשּ ִמים ִיְהיוּ  ֲאׁשֶ ּיָ   ָהֵהם ּבַ
י ׁשְ  159 ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ ָכל ֵחְטא ֲאׁשֶ את ּבְ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ הלֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ָבר לׁשָ   ֵעִדים ָיקּום ּדָ

  רש"י
  מתני' 

שבועת העדות נוהגת באנשים 
. דכתיב (ויקרא ה) ולא בנשים

והוא עד בראוי להעיד דבר 
דות הכתוב ואשה פסולה לע

כדיליף בפירקין מועמדו שני 
   האנשים:

. פסולין לעדות קרובים
בסנהדרין (דף כז:) ילפינן לה 

   והי נינהו התם מפרש:
. כמו גזלן שהוא ולא בפסולין

פסול מן התורה שנאמר (שמות 
   כג) אל תשת עד חמס:
. בגמרא אלא בראוין להעיד

   מפרש למעוטי מאי:
. אם בפני ב''ד ושלא בפני ב''ד

עצמו נשבע שאמר שבועה  מפי
   שאיני יודע לך עדות:

. כגון משביע אני ומפי אחרים
עליכם שתבואו ותעידוני ואמרו 
לו אין אנו יודעים לך עדות ולא 
הוציאו שבועה מפיהם אינן 
חייבים עד שיכפרו בו בב''ד 
דכתיב (ויקרא ה) אם לא יגיד 
וגו' במקום שאילו היה מגיד 
 היה מועיל וקרא במושבע מפי
אחרים כתיב אבל מפי עצמו 
יליף ר' מאיר בג''ש כדמפרש 

   בגמרא ואפי' חוץ לב''ד:
   . קרבן עולה ויורד:חייבין

. שהרי לא על זדון השבועה
   נאמר בה ונעלם:

. ועל שגגתה עם זדון העדות
שמזידים הם ויודעים לו עדות 
אבל שוגגים הם על הקרבן 
כשאר שגגת ביטוי לשעבר 

ע אני דאוקימנא באומר יוד
ששבועה זו אסורה אבל איני 

   יודע שחייבין עליה קרבן:
. אם ואין חייבין על שגגתה

שוגגים הם לגמרי כסבורין 
שאין יודעין לו עדות ואחר כך 
נזכרו שהרי אנוסין הן לא 

   קרינא בהו נשבעין לשקר:
  

  גמ'
. דנשים פסולות מנהני מילי

   לעדות:
. דבעדים בעדים הכתוב מדבר

תיב לעיל מיניה משתעי קרא דכ
כי יקום עד חמס באיש וסמיך 

   ליה ועמדו:
. ללמדך בעדים הכתוב מדבר

   שאין עדות בנשים:
. ואם תרצה ואם נפשך לומר

להשיב תשובה על דרך זו הרי 
לך ג''ש מפורשת שהכתוב מדבר 

   בעדים:
. על פי שני ונאמר להלן שני

   עדים:
. מה היה לו מה אם נפשך לומר
   שונה:להשיב על דרך הרא

. בתובע ונתבע משתעי וכי תימא
קרא ואפי' הן תובעים רבים או 
נתבעים רבים בדין אחד כל 
התובעים קרי להו קרא חד וכל 

  הנתבעים קרי להו קרא חד:
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ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ים"" ֵני ָהֲאָנׁשִ ר.  - )ז(דברים יט, י "ְוָעְמדּו ׁשְ תּוב ְמַדּבֵ ֵעִדים ַהּכָ   ּבְ

ֵע  ה אֹוֵמר: ּבְ ַבֲעֵלי ִדיִנין? ַאתָּ א ּבְ   ִדים, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
 ?   ָאַמְרתָּ

ין? אֹות ַלּדִ ים ֵאין ּבָ ין, ָנׁשִ ִאין ַלּדִ ים ּבָ    !ְוִכי ֲאָנׁשִ
ָך לֹוַמר,    ְוִאם ַנְפׁשְ

אן ֵני" :ֶנֱאַמר ּכָ ן "ׁשְ ֵני" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ אן ּבְ  - )טו(דברים יט,  "ׁשְ ֵעִדים, ַאף ּכָ ן ּבְ ַהּלָ   . "ֵעִדיםַמה ּלְ
  

ָך לֹוַמר"ַמאי    ? "ִאם ַנְפׁשְ
  

יָמא: ה ָלאו אֹוְרָחּה   ְוִכי ּתֵ ָ    ,ִאׁשּ
ּום  ִניָמה"ִמׁשּ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ    – (תהלים מה, יד) 160"ּכָ

אן  ֵני"ֶנֱאַמר ּכָ ן  "ׁשְ ֵני"ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ֵעִדים.  - "ׁשְ אן ּבְ ֵעִדים, ַאף ּכָ ן ּבְ ַהּלָ   ַמה ּלְ
   

  
  

                                                             
ּה  160 צֹות ָזָהב ְלבּוׁשָ ּבְ ׁשְ ִניָמה ִמּמִ ה ַבת ֶמֶלְך ּפְ בּוּדָ ל ּכְ   ּכָ



                                              ""ְׁשבּוַעת ָהֵעדּות –מסכת שבועות פרק ד' 
         

127

            בבבב- - - - , א, א, א, אלללל . 2
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ים"" ֵני ָהֲאָנׁשִ ַעְמדוּ  - )ז(דברים יט, י 161"ְוָעְמדּו ׁשְ ּיַ    .ִמְצָוה ְלַבֲעֵלי ִדיִנין ׁשֶ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ֵניֶהם  יב ֶאת ׁשְ ִאם ָרצּו ְלהֹוׁשִ י, ׁשֶ ַמְעתִּ יִבין,  -ׁשָ   מֹוׁשִ

   ?ֵאיֶזהּו ָאסּור
ּלא ְיֵהא ב, ֶאָחד עֹוֵמד ְוֶא   :ׁשֶ   ָחד יֹוׁשֵ

ָבֶריָך" ר ּדְ ל ָצְרּכֹו ְוֶאָחד אֹוֵמר לֹו "ַקּצֵ ר ּכָ   . "ֶאָחד ְמַדּבֵ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ּפֹ " ׁשְ ֶצֶדק ּתִ       -  (ויקרא יט, טו) 162ט ֲעִמיֶתָך""ּבְ

ּלא ְיֵה  ב ְוֶאָחד עֹוֵמד  :אׁשֶ    .ֶאָחד יֹוׁשֵ
ל ָצְרּכוֹ  ר ּכָ ָבֶריָך". ְוֶאָחד אֹוֵמר לֹו: "ַק  ,ֶאָחד ְמַדּבֵ ר ּדְ   ּצֵ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ּפט ֲעִמיֶתָך" ׁשְ ֶצֶדק ּתִ ן ֶאת ֲחֵביְרָך ְלַכף ְזכּות - "ּבְ   ."ֱהֵוי ּדָ
  

ֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ

ּפֹ " ׁשְ ֶצֶדק ּתִ ל ְלדּונֹו ָיֶפה - ט ֲעִמיֶתָך""ּבְ ּדֵ תַּ ּתֹוָרה ּוְבִמְצֹות, ִהׁשְ ָך ּבְ ִאתְּ    ."ִעם ׁשֶ
  

ֵריּה  א ּבְ איּדְ ַרב עּוּלָ יּה  ַרב ִעיּלַ יָנא ַקּמֵ   , ַרב ַנְחָמןּדְ ֲהָוה ֵליּה ּדִ
ַלח ֵליּה     :ַרב יֹוֵסףׁשָ

ַלח ִלי? ַלֲחנּוֵפי ֵליּה?  תֹוָרה ּוְבִמְצֹות ָאַמר ְלַמאי ׁשָ א ֲחֵבֵרנּו, ָעִמית ּבְ   עּוּלָ
ִתיְגֵריּה ֲהַדר ָא  ָרא ּבְ    .ַמר: ְלִמיׁשְ

 
   ,ִאי ַנִמי   ל,ב

ַדיָּ    יֵני.  ְלׁשּוָדא ּדְ
  
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ַבֲעֵלי ִדיִנין,    ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

ֵעִדים  ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבְ ֲעִמיָדה, ּדִ   ל ּבַ
ְכִתיב:  ים"ּדִ ֵני ָהֲאָנׁשִ     .(דברים יט, יז) "ְוָעְמדּו ׁשְ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ן,  א ּוַמּתָ ָ ַעת ַמׂשּ ׁשְ   ַמֲחלֹוֶקת ּבִ
ין  ַמר ּדִ ַעת ּגְ ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹ  - ֲאָבל ּבִ יִנין   :לּדִ ּיָ יָבה –ּדַ יׁשִ    ,ּבִ

ֲעִמיָדה,  -ּוַבֲעֵלי ִדיִנין    ּבַ
ְכִתיב:  ב מֹ ּדִ ׁשֶ ּפֹ "ַוּיֵ ה ִלׁשְ ֲעמֹ ׁשֶ     .(שמות יח, יג) 163ד ָהָעם"ט ֶאת ָהָעם ַוּיַ

  
ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ

ן,  א ּוַמּתָ ָ ַעת ַמׂשּ ׁשְ   ַמֲחלֹוֶקת ּבִ
ַמר ּדִ  ַעת ּגְ ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹ  - ין ֲאָבל ּבִ יִנין   :לּדִ ּיָ יָבה –ּדַ יׁשִ    ,ּבִ

ֲעִמיָדה,  -ּוַבֲעֵלי ִדיִנין    ּבַ
הּו:  מּו, ּוְכִתיב ּבְ ין ּדָ ְגַמר ּדִ ָהא ֵעִדים ּכִ ים"ּדְ ֵני ָהֲאָנׁשִ   . "ְוָעְמדּו ׁשְ

  
ֵביְתהּו  יּה  ַרב הּוָנאּדְ ּדְ יָנא ַקּמֵ    .ַרב ַנְחָמןּדְ ֲהָוה ָלּה ּדִ

   ?ַנֲעֵביד ָאַמר: ֵהיִכי
ּה  ּמָ יָנא - ִאי ֵאיקּום ִמּקַ ַבַעל ּדִ ָמן ַטֲעָנֵתיּה ּדְ ּתְ    !ִמְסתַּ
ּה  ּמָ ָחֵבר -  לֹא ֵאיקּום ִמּקַ ת ָחֵבר ֲהֵרי ִהיא ּכְ    !ֵאׁשֶ

ַוואי, ְוֵאיקּום ֵדי ִעּלָ וָזא ּוׁשְ ר ַאּוָ ֵעיּה: ֵצא ְוַאְפַרח ֲעַלי ּבַ ּמָ   .ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ
  

                                                             

ֵני ְוָעְמדוּ  161 ים ׁשְ ר ָהֲאָנׁשִ ְֹפִטים ַהּכֲֹהִנים ִלְפֵני 'ה ִלְפֵני ָהִריב ָלֶהם ֲאׁשֶ ר ְוַהׁשּ ִמים ִיְהיוּ  ֲאׁשֶ ּיָ   ָהֵהם ּבַ
ּפָ  162 ׁשְ ּמִ ּפֹט ֲעִמיֶתךָ לֹא ַתֲעׂשּו ָעֶול ּבַ ׁשְ ֶצֶדק תִּ ֵני ָגדֹול ּבְ ר ּפְ א ְפֵני ָדל ְולֹא ֶתְהּדַ ָ   ט לֹא ִתׂשּ
ה ִמן ַהּבֶֹקר ַעד ָהָעֶרב 163 ֲעמֹד ָהָעם ַעל מֹׁשֶ ּפֹט ֶאת ָהָעם ַוּיַ ה ִלׁשְ ב מֹׁשֶ ׁשֶ ֳחָרת ַוּיֵ   ַוְיִהי ִמּמָ

  רש"י
. מצוה בבעלי דינים שיעמדו

(בעמידה) דהא קרא נמי בבעלי 
דינין איירי דכתיב אשר להם 

  הריב (דברים יט):
ואחד שלא יהא אחד עומד 

. שלא יראה חבירו יושב
שמכבדין אותו יותר ממנו 

   ויסתתמו דבריו:
. ולא הוי דן את חבירך לכף זכות

בדין בעלי דינים הכתוב מדבר 
אלא ברואה חבירו עושה דבר 
שאתה יכול להכריעו לצד 
עבירה ולצד זכות הכריעו לזכות 

   ואל תחשדהו בעבירה:
. לקמן מפרש השתדל לדונו יפה

תיגריה אם באו לה למישרי ב
שני דינים לפניך ואחד מהם של 
תלמידי חכמים הוי פוסק אותו 

   תחלה ופטור אותו מלפניך:
   . הא מילתא:למאי שלח לי
. שמא להחניפו לחנופי ליה

   בתמיה:
. כדפרישית למישרא בתיגריה

אם בא דין אחר לפני אפסוק 
  את זה תחלה:

. יש דין אי נמי לשודא דדייני
ת עדים ולא שאינו תלוי בראיי

בשבועה אלא במה שלב הדיינים 
נוטה לזכות ולחייב כגון הנך 
דכתובות (דף פה:) ההוא דאמר 
להו נכסיי לטוביה ואתו שני 
טובייה ואמרינן התם שודא 
דדייני למי שהדיין רואה שהוא 
ראוי לתת לו מתנה אי נמי לשני 
שטרות של מכר שנכתבו ביום 
אחד ואין ידוע למי מסר המוכר 

תחלה אמרינן שודא  שטרו
דדייני אף כאן כך שלח לי אם 
הדין תלוי בשודא דדייני זה 
ראוי לזכותו שחכם וצדיק הוא 
שודא לשון השלכה כדמתרגמינן 

   ירה בים שדי בימא (שמות טו):
   . ר' יהודה וחכמים:מחלוקת

. משמת רב דביתהו דרב הונא
   הונא:

. ואעמוד אפרח עלי בר אווזא
ה עמדתי ולא יבין זה שבשביל

אלא מפני האווז הפורח ובא 
  עלי:
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   :ְוָהָאַמר ָמר
ן, ַמ  א ּוַמּתָ ָ ַעת ַמׂשּ ׁשְ   ֲחלֹוֶקת ּבִ

ין  ַמר ּדִ ַעת ּגְ ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹ  - ֲאָבל ּבִ יָבהּדִ יׁשִ יִנים ּבִ ּיָ ֲעִמיָדה!  ,ל ּדַ   ּוַבֲעֵלי ִדיִנין ּבַ
  

יב". ה ַחּיָ לֹוִני ַאּתָ אי, ִאיׁש ּפְ ה ַזּכַ לֹוִני ַאּתָ ֵרי ְמָסאֵניּה ְוָאַמר: "ִאיׁש ּפְ ׁשָ ַמאן ּדְ ָיֵתיב ּכְ    ּדְ
   
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי,  יָנא ּבַ ִאית ְלהּו ּדִ ַנן ְוַעם ָהָאֶרץ ּדְ   ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ַנן,    מֹוְתִביַנן ֵליּה ְלצּוְרָבא ֵמַרּבָ
יב",    -ּוְלַעם ָהָאֶרץ    ַנִמי ָאְמִריַנן ֵליּה: "ּתִ

ּה  -ְוִאי ָקֵאי     .ֵלית ָלן ּבָ
  

ֵר  ר ׁשֵ יּה  ְבָיאַרב ּבַ יָנא ַקּמֵ אּדְ ֲהָוה ֵליּה ּדִ ּפָ   , ַרב ּפַ
יֵניּה,    אֹוְתֵביּה ְואֹוֵתיב ַנִמי ְלַבַעל ּדִ

יּה ְואֹוְקֵמיּה ַעם ָהָאֶרץ,  ַטׁש ּבֵ ֵבי ִדיָנא ּבְ ִליָחא ּדְ   ֲאָתא ׁשְ
אְולֹא ָאַמר ֵליּה  ּפָ יב". ַרב ּפַ   : "ּתִ

  
ָמן ַט  ֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי ְוָהא ּתְ    !ֲעָנֵתיּה ִמְסּתַ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

   ,ָהא אֹוְתָבן -ִאיהּו     :ֵמיַמר ָאַמר
ִליָחא  אי -ׁשְ יס ִמיּנַ ּיֵ ָלא ִמּפַ    .הּוא ּדְ

  
  

ר ַרב הּוָנאְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי,  יָנא ּבַ ִאית ְלהּו ּדִ ַנן ְוַעם ָהָאֶרץ ּדְ   ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ַנן ְוֵליִתיב,  ָלא ִליְקּדֹום צּוְרָבא   ֵמַרּבָ
ָסַדר ֵליּה ְלִדיֵניּה  ַמאן ּדְ ֶמיֱחֵזי ּכְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
ֵניּה  ָלא ְקִביַע ֵליּה ִעיּדָ א ּדְ    ,ְולֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ

ֵניּה  ּה,  -ֲאָבל ְקִביַע ֵליּה ִעיּדָ   ֵלית ָלן ּבָ
ֵניּה ְטִריד. ִעיּדָ   ֵמיַמר ָאַמר ּבְ

  
  

ר ַרב הּונָ ְוָאַמר  ה ּבַ   : אַרּבָ
ַסֲהדּוָתא ָיַדע ּבְ ַנן ּדְ    ,ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

יּה ְלַא  זּוָטר ִמיּנֵ יָנא ּדְ ּיָ ָתא ְלֵמיַזל ְלֵבי ּדַ יּה ִמילְּ יּה ְוִזיָלא ּבֵ   ָלא ֵליִזיל.  - ְסהּוֵדי ַקּמֵ
  

ֵריּה ַרב ִאיִדיָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ׁשֵ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ק אֹו קּוּפָ " ְרּכֹו ִליּטֹול ָמָצא ׂשַ    .(בבא מציעא כט:) "ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיּטֹול -ה ְוֵאין ּדַ
  

ָממֹוָנא י ּבְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ִאיּסּוָרא  בּוָנה ְוֵאין ֵעָצה ְלֶנֶגד ה'" -ֲאָבל ּבְ     .(משלי כא, ל) "ֵאין ָחְכָמה ְוֵאין ּתְ

  
ׁש ּבֹו ִחּלּול ה'  ּיֵ ל ָמקֹום ׁשֶ בֹוד -ּכָ    .ָלַרב ֵאין חֹוְלִקין ּכָ

  
  , ָמר זּוְטָראֲהָוה ָיַדע ֵליּה ַסֲהדּוָתא לְ  ַרב ֵייָמר

יּה    , ַאֵמיָמרּדַ ֲאָתא ְלַקּמֵ
הוּ     .אֹוְתִביְנהּו ְלכּוּלְ

יָאַמר ֵליּה     :ַאֵמיָמרלְ  ַרב ַאׁשִ
אְוָהָאַמר  ֵעִדים  -: ַמֲחלֹוֶקת עּוּלָ ַבֲעֵלי ִדיִנין, ֲאָבל ּבְ ְבֵרי ַהּכֹ  -ּבְ ֲעִמיּדִ   ָדה! ל ּבַ

  
ה ה ְוַהאי ֲעׂשֵ    ,ָאַמר ֵליּה: ַהאי ֲעׂשֵ

ה    בֹוד ּתֹוָרה ָעִדיף.כְ ּדִ ֲעׂשֵ

  רש"י
(דיינים. ס''א כלומר תמיה על 
זה מה דהוה עביד רב נחמן 

  ואומר זה לא דבר): 
. והבא לחלוק הדיינין בישיבה

כבוד היכי עביד דקאים: ומשני 
דיתיב וכו' כלומר לא עומד ולא 
יושב אלא כאדם שיתיר רצועה 

   מן הסנדל:
   . בעט:בטש

. לא עשיתי ס מינאידלא מיפיי
   לו טובה ואינו אוהבי:

. לפני הדיין לא ליקדום וליתיב
קודם שיבא בעל דינו ואפי' יושב 

   ושותק:
. דמיחזי כמאן דמסדר ליה

טענתיה וגורם שיחשדוהו 
במטעים דבריו לדיין ועובר בלא 

   תשא שמע שוא כדלקמן:
. שהדיין רבו ויש לו קבע עידניה

   קביעות ללמוד:
. אם היה ליטול שאין דרכו

   שלו:
. אינו מוזהר הרי זה לא יטול

עליו בלא תוכל להתעלם שנאמר 
והתעלמת פעמים שאתה 

   מתעלם (ב''מ דף ל.):
. כגון אשה הבאה אבל באיסורא

לפני חכם להתירה לינשא 
ותלמיד זה יודע שבעלה חי אין 

   חכמה חשוב לנגד ה':
   . ועמדו:האי עשה

. את ה' אלהיך תירא והאי עשה
לרבות תלמידי חכמים (ב''ק דף 

   מא:):
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            לא, אלא, אלא, אלא, א    ––––    בבבב, , , , לללל . 3
ַנן: 164 נּו ַרּבָ   ּתָ

ּלֹ " ין ׁשֶ ּיָ ִין ַלּדַ ה ַסֵניֵגרֹון ִלְדָבָריו? ִמּנַ   א ַיֲעׂשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: ְרָחק" תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ     .(שמות כג, ז) 165"ִמּדְ

  
ִין ַלּדַ  ּלֹ ּוִמּנַ ין ׁשֶ ְלִמיד ּבּור ְלָפָניו? ּיָ ב תַּ   א ֵיׁשֵ

ְלמּוד לֹוַמר:  ְרָחק"תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ    ."ִמּדְ
  

ְזָלן הּוא ּגַ ּיֹוֵדַע ַלֲחֵבירֹו ׁשֶ ין ׁשֶ ּיָ ִין ַלּדַ    ,ִמּנַ
ְזָלן  הּוא ּגַ ֲחֵבירֹו ׁשֶ ּיֹוֵדַע ּבַ ּלֹ  -ְוֵכן ֵעד ׁשֶ ִין ׁשֶ   א ִיְצָטֵרף ִעּמֹו? ִמּנַ

ְלמוּ  ְרָחק" ד לֹוַמר:תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . "ִמּדְ
  

ה,  הּוא ְמרּוּמֶ ין ׁשֶ ּדִ ּיֹוֵדַע ּבַ ין ׁשֶ ּיָ ִין ַלּדַ   ִמּנַ
ּלֹ   לא,א  ֶכּנּו א יֹׁשֶ אר ֵעִדים^ ִויֵהאאַמר: הֹוִאיל ְוָהֵעִדים ְמִעיִדין ֶאְחתְּ ַצּוַ לּוי ּבְ    ?קֹוָלר תָּ

ְלמּוד לֹוַמר: ְרָחק" תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . שמות כג, ז)( "ִמּדְ
  

יר, 166 ב ִלְפֵני ַרּבֹו ְורֹוֶאה ְזכּות ְלָעִני ְוחֹוב ְלָעׁשִ ּיֹוׁשֵ ִין ְלַתְלִמיד ׁשֶ   ִמּנַ
ּלֹ  ִין ׁשֶ ּתֹוק? ִמּנַ   א ִיׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר: ְרָחק" תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . "ִמּדְ
  

ין,  ּדִ ּטֹוֶעה ּבַ רֹוֶאה ֶאת ַרּבֹו ׁשֶ ִין ְלַתְלִמיד ׁשֶ   ִמּנַ
ּלֹ  יא יֹׁשֶ ּלִ ֶ ֶרּנּו ְוֶאְבֶנּנּו ִמׁשּ ְגְמֶרּנּו ְוֶאְסתְּ ּיִ ין לֹו ַעד ׁשֶ    ,אַמר: ַאְמתִּ

ִמי?  ין ַעל ׁשְ ֵרא ַהּדִ ּקָ ּיִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
ְלמּוד לֹוַמר: ְרָחק" תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . "ִמּדְ

  
י ה ּבִ ָאַמר לֹו ַרּבֹו: יֹוֵדַע ַאתָּ ִין ְלַתְלִמיד ׁשֶ ִאם נֹוְתִנין ִלי ֵמ  ִמּנַ    ,ָאה ָמֶנהׁשֶ

א ֵעד ֶאָחד לֹוִני ְוֵאין ִלי ָעָליו ֶאּלָ ה ָמֶנה ֵיׁש ִלי ֵאֶצל ּפְ    ,ֵאיִני ְמַבּדֶ
ּלֹ  ִין ׁשֶ    ?א ִיְצָטֵרף ִעּמוֹ ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ְרָחק" תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . "ִמּדְ
  

ְרָחק"ַהאי  ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ    ?!ָנְפָקא "ִמּדְ
ּקּוֵרי ָקא ְמׁשַ  אי ׁשַ ר, ְוַרֲחָמָנא ָאַמר ָהא ַוּדַ ֶקר"ּקֵ     !(שמות כ, ג) 167"לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

  
ֲאַמר ֵליּה  גֹון ּדַ א ּכְ אי ַחד ָסֲהָדא ִאית ִלי,  :ֶאּלָ   ַוּדַ

ְקָרא,  ַקּתְ ִמּפּוָמְך ׁשִ ָהא ָלא ַמּפְ יָמא ְוָלא ִמיֵדי, ּדְ ה קּום ָהָתם ְוָלא ּתֵ   ְוָתא ַאּתָ
   ֲאִפיּלּו ָהִכי ָאסּור,
ֱאַמר:  ּנֶ ּום ׁשֶ ְרָחק"ִמׁשּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . "ִמּדְ

  
ֲחֵבירֹו ָמֶנה ה ּבַ ִין ַלּנֹוׁשֶ    ,ִמּנַ

ּלֹ  בּוָעה  אַמר:א יֹׁשֶ ָמֶנה ְוִיְתַחֵייב ִלי ׁשְ ּיֹוֶדה ִלי ּבְ ֵדי ׁשֶ ָמאַתִים ּכְ    ,ֶאְטָעֶנּנּו ּבְ
קֹום ַאֵחר?  בּוָעה ִמּמָ ל ָעָליו ׁשְ   ְוֲאַגְלּגֵ

ְלמּוד לוֹ  ְרָחק" ַמר:תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . "ִמּדְ
  

ֲחֵבירֹו ָמֶנה ּוְטָענֹו ָמאַתִים,  ה ּבַ ִין ַלּנֹוׁשֶ   ִמּנַ
ּלֹ  ין,   :אַמרא יֹׁשֶ ין ְואֹוֶדה לֹו חּוץ ְלֵבית ּדִ ֵבית ּדִ ֶרּנּו ּבְ   ֶאְכּפְ

ּלֹ  ֵדי ׁשֶ קֹום ַא ּכְ בּוָעה ִמּמָ ל ָעַלי ׁשְ בּוָעה ְולֹא ְיַגְלּגֵ יב לֹו ׁשְ   ֵחר? א ֶאְתַחּיֵ
ְלמּוד לֹוַמר:  ְרָחק"תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . "ִמּדְ

  
לֹ  ִין ִלׁשְ ֶאָחד, ִמּנַ ין ָמֶנה ּבְ ּנֹוׁשִ ה ׁשֶ   ׁשָ

ּלֹ  יֹוִציאּו ָמֶנה ְוַיֲחלֹוקּו? ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ַנִים ֵעִדים, ּכְ ין ּוׁשְ ַעל ּדִ   א ְיֵהא ֶאָחד ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר: ְרָחק" תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ    ."ִמּדְ

                                                             

  (סימן: סניגרון, בור, גזלת, מרמה) גירסת הדפוס: 164
ַבר ׁשֶ  165 עִמּדְ יק ָרׁשָ י לֹא ַאְצּדִ ֲהרֹג ּכִ יק ַאל תַּ ְרָחק ְוָנִקי ְוַצּדִ   ֶקר תִּ
ֲעֵל"י חֹו"ב, ְסַמְרטּו"ט ׁשֹוֵמ"ַע ּוַמְטִעי"ם) גירסת הדפוס: 166 ְלִמי"ד, ּוְתַל"ת ּבַ ָלָת"א ּתַ  (ִסיָמן ּתְ

  ֶקרלֹא ִתְרַצח: (ס) לֹא ִתְנָאף: (ס) לֹא ִתְגֹנב: (ס) לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ  167

  רש"י
. אם לא יעשה סניגרון לדבריו

דן דין ולבו נוקפו לומר שהוא 
טועה לא יחזיק דבריו להביא 
ראיות להעמידם שהוא בוש 
לחזור אלא לכל צדדים יחזור 

   להוציא דין לאמיתו:
. שלא ישב תלמיד בור לפניו

לישא וליתן בדין עמו שלא 
   יטעהו:

. ואע''פ ף עמושלא יצטר
   שהעדות אמת:

. שגורם לפסוק דין מדבר שקר
על פי שנים עדים ואין כאן אלא 

   עד אחד:
. שלמד מתוך שהוא מרומה

  דברי עדים שאין עדותם אמת:
   . שלשלת העון:קולר

  . ורבו החליף:ורואה זכות
   . משקר:איני מבדה
. ושיהא סבור בעל וקום התם

דין שאתה בא להעיד ויודה 
   אמת:

. שאינו אגלגל עליו שבועהו
מודה לי במקצת ואשביענו על 
ידי גלגול או שבועת קרקעות 
שאין נשבעין עליהן אלא על ידי 

   גלגול:
שלא יהא אחד בעל דין ושנים 

   . והם בעלי דין:עדים
. שלא תגרום לנו לבוש כמותו

לישא לך פנים או יסתתמו דברי 
שכנגדך מפני חשיבותך ואמר 

דין על אדם  איך יאמינו בי בית
   חשוב כזה:

. וכיון שאיש מדבר שקר תרחק
מריבו מסותם מעמיד זה את 

  שקרו:
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ִין ת ֵמָאה ָמֶנה,  ִמּנַ ין, ֶאָחד ָלבּוׁש ְסַמְרטּוִטין ְוֶאָחד ָלבּוׁש ִאיְצָטִלית ּבַ אּו ַלּדִ ּבָ ַנִים ׁשֶ   ִלׁשְ

מֹותוֹ  אֹוְמִרין לֹו ְלבֹוׁש ּכְ    ,ׁשֶ
מֹוְתָך?  הּו ּכְ יׁשֵ   אֹו ַהְלּבִ

ְלמּוד לֹוַמר: ְרָחק" תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . "ִמּדְ
  

יּה  י ָהוּו ָאתּו ְלַקּמֵ ר ַרב הּוָנאָר ּדְ ּכִ   , ָבא ּבַ
לֹופּו ּפּוְזמּוַקְייכּו ְוחּותּו ְלִדיָנא    .ֲאַמר ְלהּו: ׁשְ

  
ין ּיָ ִין ַלּדַ ּלֹ  ,ִמּנַ בֹׁשֶ ּיָ ין קֹוֶדם ׁשֶ ְבֵרי ַבַעל ּדִ ַמע ּדִ ין ֲחֵבירֹו? אא ִיׁשְ ַעל ּדִ    ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר: ְרָחק" תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . "ִמּדְ
  

ין ׁשֶ  ִין ְלַבַעל ּדִ בֹ ּלֹ ִמּנַ ּיָ ין קֹוֶדם ׁשֶ ּיָ ָבָריו ַלּדַ ין ֲחֵבירֹו? א ַיְטִעים ּדְ ַעל ּדִ   א ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר: ְרָחק" תַּ ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ   . ""ִמּדְ
  

ֲהָנא יא "לֹ  ֹ"לֹ ַמְתֵני ִמ  ַרב ּכָ ִ יא" ֹא ַתׂשּ ִ יו" א ַתׁשּ תֹוְך ַעּמָ ה ּבְ ר לֹא טֹוב ָעׂשָ    .יחזקאל יח, יח)( "ַוֲאׁשֶ
  

ָאהָאַמר: זֶ  ַרב ַהְרׁשָ א ּבְ    .ה ַהּבָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ׁש ָעֶליָה ֲעִסיִקין. ּיֵ ֶדה ׁשֶ   ֶזה ַהּלֹוֵקַח ׂשָ
  
  
  
  

  רש"י
. כמין אנפיליאות פוזמוקייכו

   חשובים קלצונ''ש בלע''ז:
   . אזהרה למקבל:לא תשא

. אזהרה קרי ביה לא תשיא
   לבעל דין:

. שהמטעים דבריו שמע שוא
שלא בפני בעל דינו אינו בוש 

   מדברי שקר:
. פסוק זה אשר לא טוב עשהו

   בספר יחזקאל:
. ומתעבר על זה הבא בהרשאה

ריב לא לו ושמא הראשון נוח לו 
ונוח לפשרה יותר מזה שאינו 
יכול לעשות פשרה בממון 

   אחרים:
. עוררין כמו שיש עליה עסיקין

(בראשית כו) כי התעשקו עמו 
שמערערין על המחזיק בה וזה 
בא וקונה אותה ובוטח על חזקו 

  שהוא איש זרוע:



                                              ""ְׁשבּוַעת ָהֵעדּות –מסכת שבועות פרק ד' 
         

131

            לא, אלא, אלא, אלא, א . 4
בּוַעת ָהֵעדּות"[     :ׁשְ

ים,  ָנׁשִ ים ְולֹא ּבְ ֲאָנׁשִ   נֹוֶהֶגת ּבַ
ְקרֹוִבים ְרחֹוִקים ְולֹא ּבִ    ,ּבִ

ְפסּוִלין ִרין ְולֹא ּבִ ְכׁשֵ   ].ּבִ
ְראּוִין ְלָהִעידֵאיָנּה נֹוֶה " א ּבָ   . "ֶגת ֶאּלָ
  

   ?ְלַאּפּוֵקי ַמאי
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
   .ְלַאּפּוֵקי ֶמֶלךְ 

  
ר ַיֲעקֹ וְ    ָאַמר:  בַרב ַאָחא ּבַ

א ּיָ קּוּבִ ֵחק ּבְ   .ְלַאּפּוֵקי ְמׂשַ
  

ָאַמר א" :ַמאן ּדְ ּיָ קּוּבִ ֵחק ּבְ ן "ְמׂשַ ּכֵ ל ׁשֶ   , 'ֶמֶלךְ ', ּכָ
ָאַמר א', ֲאָבל "ךְ ֶמלֶ " :ּוַמאן ּדְ ּיָ קּוּבִ ֵחק ּבְ אֹוַרְייָתא ֵמֲחָזא ֲחִזי 'ְמׂשַ ַנן הּוא  ,ִמּדְ   ְפָסלּוהּו.ּדְ ְוַרּבָ

   
  

  רש"י
. דתנן סנהדרין (דף למעוטי מלך

   יח.) לא מעיד ולא מעידין אותו:
. בעירבון. משחק בקוביא

   והמראה שקורין פרמייל''ה:
. דמדאורייתא לא כל שכן מלך

חזי דכתיב (דברים יז) שום 
תשים עליך מלך שתהא אימתו 
עליך והבא להעיד צריך לעמוד 

דף ל.) לפני הדיין כדאמרן לעיל (
   ודרך בזיון הוא לו:

אבל משחק בקוביא 
. שלא פסלה מדאורייתא חזי

תורה אלא עד חמס שנוטל 
בחזקה כמו (שופטים ט) ויגזלו 
את כל (העובר) דבעלי שכם 
ורבנן גזרו ביה ועשוהו גזלן 
מדבריהם ואמרו אסמכתא היא 
ולא קניא וכיון דמדאורייתא 
חזי חיילא עליה שבועה ורב 

ל וסוף סוף אי אחא סבר הואי
מסהיד לא מקבלינן ליה לא 

  קרינן ביה והוא עד:
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            בבבב- - - - לא, אלא, אלא, אלא, א . 5
בּוַעת ָהֵעדּות"[    ]....נֹוֶהֶגת  :ׁשְ

ּלֹ  ין ְוׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ ין ּבִ ְפֵני ֵבית ּדִ י ַעְצמא ּבִ    ,וֹ ִמּפִ
י ֲאֵחִריםוּ  יִבין ַע  - ִמּפִ ין, ֵאין ַחּיָ ֵבית ּדִ ֶהן ּבְ רּו ּבָ ְכּפְ ּיִ   ד ׁשֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

י ֲאֵחִרים י ַעְצמֹו ּוֵבין ִמּפִ ין ִמּפִ    ,ּבֵ
ין ֵבית ּדִ ֶהן ּבְ רּו ּבָ ְכּפְ ּיִ יִבין ַעד ׁשֶ   ."ֵאיָנן ַחּיָ

  
ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ

  
ַנןֲאָמרּוָה  יּה  ַרּבָ אַרב ּפַ ּדְ ַקּמֵ    :ּפָ

ּה "ּבְ  ּה ּוִמיּנָ ַאְתָרּה "ּבְ  "ּדֹון ִמיּנָ ּה ְואֹוֵקי ּבְ ְלִגי "ּדֹון ִמיּנָ   .ָקא ִמיּפַ
   

י ֵמִאיר ָסַבר:  ּה "ַרּבִ ּה ּוִמיּנָ דֹון, "ּדֹון ִמיּנָ ּקָ   , ִמּפִ
י ַעְצמֹו  ע ִמּפִ ּבָ דֹון מּוׁשְ ּקָ יב,  -ַמה ּפִ   ַחּיָ
י ַעְצמֹו  ע ִמּפִ ּבָ יב –ַאף ֵעדּות מּוׁשְ    .ַחּיָ

ּה  ּלֹ  :ּוִמיּנָ ין ּוֵבין ׁשֶ ֵבית ּדִ ין ּבְ דֹון ּבֵ ּקָ ּלֹ ַמה ּפִ ין ּוֵבין ׁשֶ ֵבית ּדִ ין ּבְ ין, ַאף ֵעדּות ּבֵ ֵבית ּדִ ין. א ּבְ ֵבית ּדִ   א ּבְ
  

ַנן ָסְבִרי:  ַאְתָרּה "ְוַרּבָ ּה ְואֹוֵקי ּבְ   , "דֹון ִמיּנָ
י ַעְצמוֹ  ע ִמּפִ ּבָ דֹון מּוׁשְ ּקָ   יב, ַחיָּ  - ַמה ּפִ
י ַעְצמֹו  ע ִמּפִ ּבָ יב,  -ַאף ֵעדּות מּוׁשְ   ַחּיָ

ַאְתָרּה, ַמ  י ֲאֵחִרים,ְואֹוֵקי ּבְ ע ִמּפִ ּבָ ין   ה ּמּוׁשְ ֵבית ּדִ    ,ִאין –ּבְ
ּלֹ  ין ׁשֶ ֵבית ּדִ   לֹא,  -א ּבְ

י ַעְצמוֹ  ע ִמּפִ ּבָ ין   ,ַאף מּוׁשְ ֵבית ּדִ   ִאין,  -ּבְ
ּלֹ  ין ׁשֶ ֵבית ּדִ   לֹא.  -א ּבְ

  
אַמר ְלהּו ָא    לא,ב ּפָ    :ַרב ּפַ

ַנן  ְמִרי ָלּה ַרּבָ דֹון ּגָ ּקָ ִליִגי  -ִאי ִמּפִ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ּה ּדְ ּדְ ּה ּוִמיּנָ    .ּדֹון ִמיּנָ
  

ַנן ַרּבָ א ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ    ,ֶאּלָ
ַקל ָוחֹוֶמר ַמְייתּו ָלּה, ּבְ יב :ּדְ י ֲאֵחִרים ַחּיָ י ַעְצמֹו לֹא  - ּוַמה ִמּפִ ן?ִמּפִ ּכֵ ל ׁשֶ    !ּכָ

ּדֹון,  ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ ַמְייתּו ָלּה ַקל ָוחֹוֶמר, ּדַ   ּוִמּדְ
י ֲאֵחִרים,ַמ  ע ִמּפִ ּבָ ין   ה ּמּוׁשְ ֵבית ּדִ    ,ִאין –ּבְ

ין  ֵבית ּדִ ּלא ּבְ   לֹא,  -ׁשֶ
י ַעְצמֹו, ע ִמּפִ ּבָ ין   ַאף מּוׁשְ ְפֵני ֵבית ּדִ   ִאין,  - ּבִ

ּלֹ  ין א ּבִ ׁשֶ   לֹא.  -ְפֵני ֵבית ּדִ
  

ַנןָאְמרּו ֵליּה  אלְ  ַרּבָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ִליִגי? ּה ּפְ ּה ּוִמיּנָ ּדֹון ִמיּנָ ָלאו ּבְ    !ִמי ָמֵצית ָאְמַרּתְ ּדְ

דֹון ּקָ י ּפִ ּבֵ    :ְוָהְתַנן ּגַ
דֹון" ּקָ בּוַעת ַהּפִ    :ׁשְ

ים,   :נֹוֶהֶגת ים ּוְבָנׁשִ ֲאָנׁשִ   ּבַ
ְרחֹוִקין ּוִבְקרֹוִבי   ן, ּבִ

ִרין ּוִבְפסּוִלין,  ְכׁשֵ   ּבִ
ּלֹ  ין ְוׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ יןּבִ ְפֵני ֵבית ּדִ י ַעְצמֹו,  ,א ּבִ   ִמּפִ

י ֲאֵחִרים  ין,  -ּוִמּפִ ֵבית ּדִ ְכּפֹור ּבֹו ּבְ ּיִ יב ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
י ַעְצמֹו ּוֵבין ִמּפִ  ין ִמּפִ ַפר ּבֹו ּבֵ ּכָ יָון ׁשֶ יב -י ֲאֵחִרים ּכֵ    .(שבועות לו:) "ַחּיָ

ַנן  דֹון ְמָנא ְלהּו ְלַרּבָ ִפּקָ י ֲאֵחִרים ּבְ ע ִמּפִ ּבָ ָגְמִרי ָלּה ֵמ ּדְ מּוׁשְ יב? ָלאו ּדְ    !ֵעדּותַחּיָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ִליִגי :ּוׁשְ ּה ּפְ ּה ּוִמיּנָ דֹון ִמיּנָ    .ּבְ

  
   ,ִאין –ֵמַהִהיא 

ּה.ֵלי - ֵמָהא  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ   ּכָ

  רש"י
בדון מינה ומינה בדון מינה 

. פרשה ואוקי באתרה פליגי
שלמדה דבר מחבירתה בגזירה 
שוה אם תעמיד אותו דבר בזו 
בתורת מה שהיה עומד במקום 
שלמדתו משם דהואיל ולמדתו 
ממנו על כרחך ממנו תחזור 

או דון ותלמדנו לכל משפטו 
מינה ואוקי באתרה כלומר 
לאחר שלמדתו משם והבאתו 
לכאן העמידהו כאן בתורת שאר 
דברים המפורשים כאן והשתא 

   מפרש לה ואזיל:
. ר' מאיר סבר דון מינה ומינה

לקמן (דף לד.) ילפינן שבועת 
העדות בגזירה שוה דתחטא 
תחטא משבועת הפקדון 
למושבע מפי עצמו דכתיבא 

לא כתיבא בשבועת הפקדון ו
   בשבועת העדות:

. מה פקדון מושבע מפי דון מינה
עצמו חייב דכתיב (ויקרא ה) 
אשר ישבע עליו אף עדות מפי 
עצמו חייב ומינה מה פקדון 
אפי' שלא בב''ד דהא ונשבע על 
שקר בין בבית דין בין שלא 

   בבית דין משמע:
. אע''ג דמושבע מפי אף בעדות

אחרים האמור בשבועת העדות 
אלא בב''ד כדאמרינן לקמן אינו 

בשמעתין מפי עצמו דילפינן 
מפקדון אפילו שלא בבית דין 

   ומייתינן ליה הכא כי התם:
. מה פקדון ורבנן סברי דון מינה

מושבע מפי עצמו חייב אף עדות 
   מושבע מפי עצמו חייב:

. כלומר לאחר ואוקי באתרה
שהבאתו לכלל שבועת העדות 
העמידהו כמשפט המפורש 

העדות מה מושבע מפי  בשבועת
אחרים האמור בשבועת העדות 
אינו אלא בבית דין אף מפי 
עצמו שהבאת לה ממקום אחר 

  אינו אלא בבית דין:
. אמר להו רב פפא אי מפקדון

הוו מייתי רבנן מפי עצמו 
לשבועת העדות הוו מחייבי ליה 
אפילו שלא בבית דין כי התם 
דלכולי עלמא דון מינה ומינה 

דלא מחייבו אלא אית לן והאי 
בבית דין משום דלאו בגזירה 
שוה משבועת הפקדון גמרי לה 
אלא משבועת העדות גופה מקל 
וחומר מה מושבע מפי אחרים 
חייב בעדות כדכתיב (ויקרא ה) 
ושמעה קול אלה מפי עצמו 

   מבעיא:
. דהא לאו דגמרי לה מעדות

בפקדון אשר ישבע עליו לשקר 
כתיב (שם) . משמע מפי עצמו 

א ליכא למידן ק''ו דודאי והכ
מושבע מפי עצמו חמור 
ממושבע מפי אחרים אלא 
מגזירה שוה גמרי לה מעדות 
ומדחייב בבית דין ושלא בבית 
דין אלמא דון מינה ואוקי 
באתרה סבירא להו מאחר 
שהבאת מפי אחרים לכלל 
שבועת הפקדון העמידהו 
בתורת שבועת הפקדון שאין 

   שבועה בב''ד מפורש בה:
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בּוָעה" ְ יִבין ַעל ְזדֹון ַהׁשּ בּוָעה? [...  ְוַחּיָ ְ יִבין ַעל ְזדֹון ַהׁשּ   ּוַמה ֵהן ַחּיָ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד   . ]"ָקְרּבָ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ

ֶהן" ן ֶנֱאַמר ּבָ כּוּלָ     ,ד)-(ויקרא ה, ב 168"ְוֶנְעַלם" :ּבְ

ּה  ׁשֹוֵגג -' ְוֶנְעַלם' :ְוָכאן לֹא ֶנֱאַמר ּבָ ִזיד ּכְ יב ַעל ַהּמֵ   . "ְלַחּיֵ
  
  
  
ְגָגָתּה ִעם ְזדֹון ָהֵעדּות"   . "ְוַעל ׁשִ
  

ֵמי  ְגָגָתּה ִעם ְזדֹון ָהֵעדּות"ֵהיִכי ּדָ   ? "ׁשִ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
בּוָעה זֹו, ֲאסּוָר  ְ ׁשּ אֹוֵמר: יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ   ה, ּבְ

ן ִאם לֹא.  :ֲאָבל ֵאיִני יֹוֵדַע  יִבין ָעֶליָה ָקְרּבָ   ִאם ַחּיָ
  
  
  
ְגָגָתּה " יִבין ַעל ׁשִ ֵריָדָתא "ְוֵאין ַחּיָ    .ּגְ
  

ֵניָנא  ֲהָנאִלְד ֵליָמא ּתָ    ?ַרב ַאִסיְד וּ  ַרב ּכָ
  

ְתַנן ִאיְצְטִריךְ  ב ּדִ    ,לֹא, ַאף ַעל ּגַ
ְך ָאִמיָנא: ָהָכא הּוא  ִת ּדְ ָסְלָקא ַדְעּתָ ָבֵעיַנן ׁשֹוֵגג ּדּוְמָיא ֵמִזיד, 'ְוֶנְעַלם'יב לֹא ּכְ   , ּדְ

ְכִתיב הּו,   (ויקרא ה, ד) "ְוֶנְעַלם" :ֲאָבל ָהָתם ּדִ ל ּדְ ְגָגָתּה ּכָ   ֲאִפיּלּו ׁשִ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

  
  
    

                                                             

ִנְבַלת ׁשֶ  בבבב 168 ֵהָמה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ִנְבַלת ּבְ ה ְטֵמָאה אֹו ּבְ ָבר ָטֵמא אֹו ְבִנְבַלת ַחּיָ ָכל ּדָ ע ּבְ ּגַ ר תִּ םאֹו ֶנֶפׁש ֲאׁשֶ ּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאׁשֵ   . ֶרץ ָטֵמא ְוֶנְעַלם ִמּמֶ
ר ִיְטָמא בָּ 	גגגג ֻטְמַאת ָאָדם ְלכֹל ֻטְמָאתֹו ֲאׁשֶ ע ּבְ םאֹו ִכי ִיּגַ ּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאׁשֵ   . ּה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ
ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ 	דדדד ׁ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

  ירש"
. מההיא ודאי מההיא אין

שמעינן להו לרבנן דון מינה 
ואוקי באתרה אבל מההיא 

   פלוגתא לא הוה שמעינן ליה:
. בכל בכולן נאמר ונעלם

הכתובים בקרבן עולה ויורד 
כגון שבועת ביטוי וטומאת 

   מקדש נאמר ונעלם:
   . בשבועת העדות לא נאמר:וכאן

לימא תנינא לדרב כהנא ורב 
ור לישבע . דהיכא דסבאסי

באמת אינו חייב ואמאי 
איסתפקא להו דאיצטריך רב 

   למימר להו לבך אנסך:
. האי גבי עדות אע''ג דתנן

איצטריך רב למימר נמי גבי 
   בטוי:

. ואפי' אנוס בלבו שגגה כל דהו
  ניחייב:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

134

        לב, אלב, אלב, אלב, א    ––––    לא, בלא, בלא, בלא, ב . 7
ָנה    ִמׁשְ

בּוַעת ָהֵעדּות  יַצד?  -ׁשְ   ּכֵ
ַנִים: ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות".  -  ְוָהִעידּוִני""ּבֹואוֹ   ָאַמר ִלׁשְ בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

ָאְמרּו לֹו: "ֵא  יַע ֲאִני - ין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות"אֹו ׁשֶ ּבִ    – ֲעֵליֶכם", ְוָאְמרּו: "ָאֵמן" "ַמׁשְ
יִבין.    ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיָ

  
ָעִמים חּוץ ְלֵבית ּדִ  יַע ֲעֵליֶהם ָחֵמׁש ּפְ ּבִ ין ְוהֹודּו ִהׁשְ טוּ  –ין, ּוָבאּו ְלֵבית ּדִ    .ִריןּפְ

ְפרּו  ל ַאַחת ְוַאַחת -ּכָ יִבין ַעל ּכָ    .ַחּיָ
ין ְוָכְפרּו  ְפֵני ֵבית ּדִ ָעִמים ּבִ יַע ֲעֵליֶהן ָחֵמׁש ּפְ ּבִ א ַאַחת.  -ִהׁשְ יִבין ֶאּלָ   ֵאיָנן ַחּיָ

ְמעֹוןָאַמר  י ׁשִ   : ַרּבִ
ַעם    ?ַמה טַּ

   .ְיכֹוִלין ַלֲחזֹור ּוְלהֹודֹותהֹוִאיל ְוֵאיָנם 
  

ֶאָחד  ֵניֶהן ּכְ ְפרּו ׁשְ יִבין,  -ּכָ ֵניֶהן ַחּיָ   ׁשְ
ֶזה ַאַחר ֶזה טּורָהִראׁשוֹ  - ּבָ ִני ּפָ ֵ יב, ְוַהׁשּ    .ן ַחּיָ

ַפר ֶאָחד ְוהֹוָדה ֶאָחד  יב.  -ּכָ   ַהּכֹוֵפר ַחּיָ
י ֵעִדים י ִכיתֵּ תֵּ ְפָרה ָהִראׁשֹוָנה ְוַאַח  ,ָהיּו ׁשְ ה ּכָ ִנּיָ ְ ְפָרה ַהׁשּ ְך ּכָ יבֹות,  -ר ּכָ יֶהן ַחּיָ תֵּ   ׁשְ

יֶהן תֵּ ׁשְ ים ּבִ ָהֵעדּות ְיכֹוָלה ְלִהְתַקּיֵ ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ
  

ָמָרא     ּגְ
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ָרץ ַאֲחֵריֶהן,    ָראּוהּו ׁשֶ
ה ָרץ ַאֲחֵרינּו?    ָאְמרּו לֹו: "ָמה ַאּתָ

ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵע  בּוָעה ׁשֶ יו -דּות" ׁשְ ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּיִ טּוִרין, ַעד ׁשֶ    .ּפְ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא    :ּתָ

ַיד ַעְבּדֹו, " ח ּבְ יּלַ   ׁשִ
ע ְתּבָ ָאַמר ָלֶהן ַהּנִ    :אֹו ׁשֶ

בֹואּו ּוְתִעידּוהּו"  תָּ ם יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות ׁשֶ ִאם ַאתֶּ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ׁשֶ ּבִ    –"ַמׁשְ
  טּוִרים, ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ 

י ַהּתֹוֵבַע    לב,א ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּיִ   ! (שבועות לה.) "ַעד ׁשֶ
  
   ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה  "ָרץ ַאֲחֵריֶהן"

ְך ָאִמיָנא יָון  :ָסְלָקא ַדְעּתָ ֵמיּדְ ּכֵ ָאַמר ְלהּו ּדָ ַמאן ּדְ    ,ָרץ ַאֲחֵריֶהן ּכְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ֵניָנא בּוַעת ָהֵעד" :ְוָהא ַנִמי ּתָ בּוָעהׁשְ יַצד? ָאַמר ָלֵעִדים ּבֹואּו ְוָהִעידּוִני, ׁשְ   כו'.  "ּות ּכֵ

  ִאין,  - 'ָאַמר'
  לֹא!  -לֹא ָאַמר 

  
ְוָקאָלא- "ָאַמר"    .ו ּדַ

  
יָמא ָהִכי,  ִאי ָלא ּתֵ   ּדְ

ָקָתֵני דֹון ּדְ ּקָ י ּפִ ּבֵ דֹון ׁשֶ " :ּגַ ּקָ ן ִלי ּפִ יַצד? ָאַמר לֹו: "תֵּ דֹון ּכֵ ּקָ בּוַעת ַהּפִ ָיְדָך"ׁשְ ׁש ִלי ּבְ   , "ּיֵ
   !ָאַמר ִאין, לֹא ָאַמר לֹא? ,ָהִכי ַנִמי

ֲעִמיתֹו"ָהא  הוּ  (ויקרא ה, כא) 169"ְוִכֵחׁש ּבַ ל ּדְ    !ּכָ
  

א  ְוָקא,  "ָאַמר"ֶאּלָ   ָלאו ּדַ
ְוָקא   .ָהָכא ַנִמי ָלאו ּדַ

  
   ?ַהאי ַמאי

                                                             
י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַע  169 הֶנֶפׁש ּכִ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ  'ל ּבַ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   ְוִכֵחׁש ּבַ

  רש"י
  מתני' 

. בלא שבועה אין או שאמרו לו
אנו יודעין לך עדות ואמר להם 

אמת מה משביעני עליכם שיהא 
שאמרתם ואמרו אמן חייבין 
אבל אם שתקו אחר השבועה 

   אין כאן קבלת שבועה:
. ובאו לב''ד והודו פטורין

ואפילו כפרו חוץ לב''ד על כל 
שבועה שאין כפירה חוץ לב''ד 

   כדמפרש בגמרא:
. בבית דין חייבין על כל כפרו

אחת ואחת דכפירה אכולה 
קיימא וילפינן מקרא והיה כי 

מאלה (שם) לחייב  יאשם לאחת
   על כל אחת ואחת:

. אין חייבין אלא אחת מה טעם
אפילו שתקו וכפרו לבסוף ולא 

   אמרינן כפירה קיימא אכולהו:
הואיל ואין יכולין לחזור 

. אילו כפרו בראשונה ולהודות
הואיל ובב''ד הם שוב לא היו 
ראוין להעיד שכבר הגידו שאינן 
יודעין לו עדות ושוב אינו חוזר 

יד הלכך אע''ג דלא כפרו ומג
אלא לבסוף כל השבועות היו 
לבטלה חוץ מן הראשונה שאם 
שתקו בראשונה כפירה היא שוב 
אינן ראוים להשביען ואם אינה 
כפירה הרי מושבעין ועומדין 
ומה זה שבועה על שבועה ועל 
כרחך כי כתב לאחת לחייב על 
כל אחת ואחת אשבועה חוץ 

ות לב''ד וכפרו בב''ד כתב דשבוע
דחוץ לב''ד שהיה משביען 
שיבואו לב''ד ויעידו לא יצאו 
לבטלה וראויות לחלק שהרי 
אפי' כפרו שם בראשונה היה 

   ראוי לחזור ולהשביען:
. בתוך כדי כפרו שניהן כאחת

   דבור:
. אבל השני פטור הראשון חייב

שכיון שכפר הראשון שוב אין 
  עד יחידי ראוי להגיד:

  
  גמ' 

או . בועד שישמעו מפיו
   והעידוני:

. התובע השביען שילח ביד עבדו
   ביד עבדו:

. שאם אתם יודעין לו עדות
  לבעל דינו:

. בואו עד שישמעו מפי התובע
והעידוני ולקמן יליף לה 

   מקראי:
. אלא אורחא אמר לאו דוקא

דמילתא נקט ואי לא שמואל לא 
   שמעינן לה ממתניתין:

. הוה אמינא לאו דוקא הכא נמי
   עינן שמואל:אי לא דאשמו
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ָלָמא ׁשְ ְוָקא  "ָאַמר" :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ָהָכא ּדַ ָנא -ּדְ    ,ָהָתם ַאּטּו ָהָכא ּתְ
א ִאי ָאְמַרּתְ לֹא  ְוָקא "ָאַמר"ֶאּלָ ָהָתם ּדַ ְוָקא,  "ָאַמר"ְולֹא  ,ּדְ ָהָכא ּדַ   ּדְ

ה ִלי ְלִמיְתְנֵייּה?  "ָאַמר" "ָאַמר"   ָלּמָ
  

ָתא ִמיּלְ ְלָמא אֹוְרָחא ּדְ    ,ּדִ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ מּוֵאלּדִ ּתַ    ,ׁשְ

ּבָ "   א ַאֲחֵריֶהן, ָראּוהּו ׁשֶ
ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות"  בּוָעה ׁשֶ א ַאֲחֵרינּו? ׁשְ ה ּבָ טּוִרין,  -ָאְמרּו לֹו: "ָמה ַאתָּ   ּפְ

דֹון  ִפּקָ יִבים –ְוִאם ּבְ   . "ַחּיָ
  
  
  

  רש"י
. בפקדון אמר אטו תנא התם

  דתנייה הכא:
. דיליף לה לקמן (דף פטורין

לה.) מאם לוא יגיד שכתוב מלא 
למדרש אם לו לא יגיד ונשא 

  עונו שמשמע שהוא תובעם:
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ָעִמים " ה ּפְ ָ יַע ֲעֵליֶהן ֲחִמׁשּ ּבִ ין ְוהֹודוּ ִהׁשְ ין, ּוָבאּו ְלֵבית ּדִ טוּ  – חּוץ ְלֵבית ּדִ    .ִריןּפְ

ְפרּו  ל ַאַחת ְוַאַחת -ּכָ יִבין ַעל ּכָ    ."ַחּיָ
  

ַא  ְמָנַלן יִביּדְ ִמַחּיְ ין הּוא ּדְ ֵבית ּדִ ִפיָרה ּבְ יִבי? ַא  ,ּכְ ין ָלא ִמַחּיְ   חּוץ ְלֵבית ּדִ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
א ֲעֹונֹו" :ָאַמר ְקָרא יד ְוָנׂשָ    – (ויקרא ה א) 170"ִאם לֹא ַיּגִ
יב ֶזה ָממֹוןלֹא ָאַמְרּתִ  יד ֶזה ִמְתַחּיֵ ִאיּלּו ַמּגִ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ    .י ְלָך ֶאּלָ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

בּוָעה ּגּוָפא ין  ,ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ׁשְ ֵבית ּדִ ין  ,ִאין –ּבְ ֵבית ּדִ ּלא ּבְ   לֹא!  - ְוׁשֶ
  

ךְ     ,ָלא ָסְלָקא ַדְעּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ַאַחת ְוַאַחת - ה, ה) (ויקרא 171"ְלַאַחת"" יב ַעל ּכָ    ."ְלַחּיֵ
ךְ  ל ַאַחת ְוַאַחת? :ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ יב ַעל ּכָ ין, ִמי ִמַחּיַ ֵבית ּדִ    !ּבְ

   :ְוָהְתַנן
א ַאַחת, " יִבין ֶאּלָ ין ְוָכְפרּו ֵאין ַחּיָ ְפֵני ֵבית ּדִ ָעִמים ּבִ ה ּפְ ָ יַע ֲעֵליֶהן ֲחִמׁשּ ּבִ   ִהׁשְ

י ׁשִ ָאַמר    :ְמעֹוןַרּבִ
ַעם?    ַמה טַּ

   ."הֹוִאיל ְוֵאיָנם ְיכֹוִלין ַלֲחזֹור ּוְלהֹודֹות
א ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ בּוָעה  :ָלאו ׁשְ ין,  -ׁשְ   חּוץ ְלֵבית ּדִ

ִפיָרה  ין.  -ּכְ ֵבית ּדִ   ּבְ
  

                                                             

א ֲעֹונוֹ  170 יד ְוָנׂשָ ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ י ֶתֱחָטא ְוׁשָ   ְוֶנֶפׁש ּכִ
ה ְוִהְתוַ  171 ם ְלַאַחת ֵמֵאלֶּ ר ָחָטא ָעֶליָה ְוָהָיה ִכי ֶיְאׁשַ ה ֲאׁשֶ   ּדָ

  רש"י
. דכיון דאהגדה לא אמרתי כו'

קפיד קרא על כרחך במקום 
  הראוי להגדה קאי:
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ַאַחת  ֵניֶהן ּכְ ְפרּו ׁשְ יִבין" -"ּכָ   . ַחּיָ

  
ר ְלַצְמֵצם    !ָהא ִאי ֶאְפׁשָ

  
א ַרבָאַמר    : ִחְסּדָ

ִליִלי ִהיא,  י יֹוֵסי ַהּגְ י ַרּבִ   ָהא ַמּנִ
ר ְלַצְמֵצםֶאְפ  :ָאַמרּדְ     .ׁשָ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ַנן יָמא ַרּבָ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

גֹון תֹוְך  :ּכְ ֵניֶהן ּבְ ְפרּו ׁשְ ּכָ ֵדי ִדיּבּור"ׁשֶ   , "ּכְ
ֵמי "ֵדי ִדיּבּורכְּ "ְותֹוְך  ִדיּבּור ּדָ    .ּכְ

  
ייּה ָאַמר לֵ  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ
ֵדי  ֵדי ִדיּבּור"ִמּכְ ה ָהֵוי - "ּתֹוְך ּכְ ּמָ    ?ּכַ

ְלִמיד ָלַרב ֵאיַלת ּתַ ֵדי ׁשְ    .ּכְ
ְלִמיד,  ֵאיַלת ָהַרב ַלּתַ ֵדי ׁשְ ָאְמִרי: ּכְ א ּדְ   ִאיּכָ

ָאְמִרי ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות" טּוָבא  :ַעד ּדְ בּוָעה ׁשֶ    !ָהֵוי"ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ל ֲחֵבירֹו.  יּבּורֹו ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּתֹוְך ּדִ   ּכָ

   
  
  
ֶזה ַאֵחר ֶזה" יב –ָהִראׁשֹון : ּבָ ִני  ,ַחּיָ ֵ טּור –ְוַהׁשּ    ."ּפָ
  

א ּנָ י ַהאי ּתַ ָלא ּכִ    ,ַמְתִניִתין ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

יַע ֵעד ֶאָחד " ּבִ טּור –ַמׁשְ    ,ּפָ
י ֶאְלָעָזר ּבְ וְ  ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ יב ַרּבִ   . "ְמַחּיֵ
  

ְלִגי ָהא ָקִמיּפַ    :ֵליָמא ּבְ
ָמר ָסַבר י ָאָתא :ּדְ ָקא ָאָתא,  ,ֵעד ֶאָחד ּכִ בּוָעה הּוא ּדְ   ִלׁשְ
י ָאָתא: ּוָמר ָסַבר    .ְלָממֹוָנא ָקא ָאָתא ,ֵעד ֶאָחד ּכִ

  
ָרא    ?!ְוִתיְסּבְ

ֵייָהָאַמר    : ַאּבַ
ֵעד סֹוָטהַהּכֹ     ,ל מֹוִדים ּבְ

ֵעֵדי סֹוָטה, ְוַהּכֹ    ל מֹוִדים ּבְ
ֵעֵדי סֹוָטה.    ּוַמֲחלֹוֶקת ּבְ

  
ֵעד ֶאָחד, ַהּכֹ "   ל מֹוִדים ּבְ

ֵעד  בּוָעה.  -ְוַהּכל מֹוִדים ּבְ ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ   ׁשֶ
  

בּוָעה ָקא ָאֵתי.  י ָאֵתי ִלׁשְ י ָעְלָמא ֵעד ֶאָחד ּכִ כּוּלֵ א, ּדְ   ֶאּלָ
ָהא ָקִמ  ְלִגי, ְוָהָכא ּבְ   יּפַ

ָממֹון.  ֵמי, ּוָמר ָסַבר: ָלאו ּכְ ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ   ָמר ָסַבר, ּדָ
  
  
   

  רש"י
וקס''ד . והא אי אפשר לצמצם

דכאחת דקתני מתניתין 
   מצומצמין אמר:

. במסכת רבי יוסי הגלילי
בכורות (דף יז.) רחל שלא 
ביכרה וילדה שני זכרים רבי 
יוסי הגלילי אומר שניהן לכהן 
דאפשר לצמצם שיוציאו שניהם 
ביחד ראשם וחכ''א אי אפשר 
שלא יצא ראשו של אחד מהם 
תחלה והאחד אינו בכור 

עד ושניהם ספק וירעו 
שיסתאבו והאחד לו והאחד 

   לכהן:
   . שלום עליך רבי:תלמיד לרב
   . שלום עליך:רב לתלמיד
. אין שניהם יכולין טובא הוי

לומר שש תיבות הללו בשיעור 
   זה:

כל אחד בתוך כדי דיבור של 
. כשגמר זה כפירתו חבירו

התחיל זה לדבר בתוך כדי 
   שאילת שלום:

. דלא כר' דלא כי האי תנא
   רבי שמעון:אלעזר ב

. וכפר פטור המשביע עד אחד
   העד מקרבן שבועת העדות:

   . תנא קמא:מר סבר
. עד אחד כי אתי לשבועה אתי

אם מעיד עליו שהוא חייב מנה 
אינו מחייב ממון אלא שבועה 

   לפיכך אין הגדתו חשובה:
. ודריש ומ''ס לממונא אתא

קרא הכי לכל עון ולכל חטאת 
 דהיינו למכות ועונשין הוא
   דאינו קם אבל קם הוא לממון:

. דמחייב ר' אלעזר בר' ותיסברא
שמעון ממון על פי עד אחד 

  וטעמא משום הכי הוא:
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        בבבב- - - - לב, אלב, אלב, אלב, א . 10
ֵייּגּוָפא ָאַמר    : ַאּבַ

ֵעד סֹוָטה,  :ל מֹוִדיםַהּכֹ "   ּבְ
ֵעֵדי סֹוָטה, :ל מֹוִדים ְוַהּכֹ    ּבְ

ֵעֵדי סֹוָטה.  :ּוַמֲחלֹוֶקת   ּבְ
  ֵעד ֶאָחד, ּבְ  :ל מֹוִדיםַהּכֹ 

בּוָעה :ל מֹוִדיםְוַהּכֹ  ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ ֵעד ׁשֶ   ."ּבְ
   
יבַהּכֹ " ַחּיָ ֵעד סֹוָטה ׁשֶ ֵעד טּוְמָאה,  - "ל מֹוִדים ּבְ   ּבְ

ַרֲחָמָנא ֵהיְמֵניּה,    ּדְ
ְכִתיב ּה" :ּדִ    - (במדבר ה, יד)  172"ְוֵעד ֵאין ּבָ

ּה  ׁש ּבָ ּיֵ ל ׁשֶ    .ּכָ
  
ֵעֵדי סֹוָטה ל מֹוִד ְוַהּכֹ " טּורים ּבְ ּפָ ֵעֵדי ִקיּנּוי,   - "ׁשֶ   ּבְ

ֲהָוה ּגֹוֵרם    ּגֹוֵרם.ּדְ ּדַ
 
 

ֵעֵדי סֹוָטה"   לב,ב ֵעֵדי ְסִתי - "ּוַמֲחלֹוֶקת ּבְ    .ָרהּבְ
ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון  :ָמר ָסַבר ֵמי,   - ּדָ ָממֹון ּדָ   ּכְ

יב    .ְוַחּיָ
ֵמי,   :ּוָמר ָסַבר ָממֹון ּדָ   ָלאו ּכְ

  ּור. ּוָפט
   

  
בּוָעה :ל מֹוִדיםַהּכֹ " ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ ׁשֶ    ".ּבְ
ֵעד ֶאָחד :ל מֹוִדיםַהּכֹ " א.  "ּבְ י ַאּבָ ַרּבִ   ּדְ
  
בּוָעה :ַהּכל מֹוִדים" ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ ׁשֶ   . "ּבְ
  

יד ַמאן?  ֲחׁשִ   ּדַ
יד לֶֹוה ֲחׁשִ    ,ִאיֵליָמא ּדַ

ָאַמר ֵליּה ַמְלֶוה ֵקיְלָנא :ּדְ ֲעָנא ְוׁשָ ּבַ ּתַ    – "ִאי ֲאֵתית ַאְסַהְדּתְ ִלי, ֲהָוה ִמׁשְ
ְעּתְ  :ְוֵליָמא ֵליּה  ּבַ ּתַ ִמׁשְ   !ִמי ֵייַמר ּדְ

  
א כְּ  ֵניֶהן ֲחׁשּוִדיןֶאּלָ ְ ׁשּ    .גֹון ׁשֶ

ב ָלּה   ָאַמר ָמר: ּדְ  בּוָעה ַלְמחּוּיָ    ,ָחְזָרה ׁשְ
לֵּ  ַבע ְמׁשַ ָ ֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשּ    .םּוִמּתֹוְך ׁשֶ

  
ֵעד ֶאָחד :ל מֹוִדיםַהּכֹ " א "ּבְ י ַאּבָ ַרּבִ    .ּדְ
  

ֲחַטף ַנְסָכא ֵמַחְבֵריּה  ְבָרא ּדַ ַההּוא ּגַ    ,ּדְ
יּה  י ַאִמיּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   . ַרּבִ

אֲהָוה ָיֵתיב  י ַאּבָ יּה  ַרּבִ    .ַקּמֵ
יּה  ִמיֲחַטף ָחְטָפּה ִמיּנֵ    ,ֲאַזל ַאְייֵתי ַחד ָסֲהָדא ּדְ

  ַטִפי, ֲח  ,ןִאי   :ָאַמר ֵליּה 
   .ְוִדיִדי ֲחַטִפי

  
י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ

יָנא?  יֵני ְלַהאי ּדִ ּיָ   ֵהיִכי ְלַדְייֵני ּדַ
ם  ּלֵ ֵרי ָסֲהֵדי - ִליׁשַ א ּתְ    !ֵליּכָ

ִמְחַטף ֲחַטף -ִליְפְטֵריּה  א ַחד ָסֲהָדא ּדְ    .ָהא ִאיּכָ
ע  ּבַ ּתַ ֲאַמר -ִליׁשְ יָון ּדַ   , "ַטִפיִאין, ֲחַטִפי, ְוִדיִדי ֲח ":ּכֵ

ַגְזָלן ֲהָוה   !ֵליּה ּכְ

                                                             
ּתֹו וְ  172 א ֶאת ִאׁשְ ּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ א ֶאת ִאׁשְ   ִהיא לֹא ִנְטָמָאהְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ

  רש"י
והאמר אביי הכל מודים בעד סוטה והכל מודים 

. ומפרש לה לקמן הכי יש עדות בעדי סוטה כו'
בסוטה שהכל מודים בה שהמשביע עד אחד חייב 

ע שניהן וכפרו ויש עדות בסוטה שאף אם השבי
פטורין ומחלוקת בעדי סוטה יש עדות בסוטה 
שנחלקו בה חכמים ורבי אלעזר ברבי שמעון 
במשביע את שניהן וכפרו במחלוקתן שנחלקו 
במשביע עד אחד דממון ומפירושא דמילתא דאביי 
לקמן שמעינן דטעמא דרבי אלעזר משום דקסבר 
דבר הגורם לממון כממון דמי ועד אחד גורם לממון 
הוא שאילו הוא העיד היה מחייבו שבועה ורוב בני 

   אדם אין נשבעין לשקר והיה משלם:
. אם הביא שני עדי קינוי שהתרה בה אל בעד טומאה

תסתרי עם פלוני ושני עדי סתירה שנסתרה עמו 
אחרי כן ויש עד אחד שנטמאת בסתירה זו והשביע 
הבעל את העד להעיד ויפטר מכתובתה וכפר עדותו 

   א מפסידו ממון ממש:חייב דה
. כדאמר במסכת סוטה (דף לא.) דרחמנא הימניה

ואם העיד היה פוטרו מכתובתה והואיל וכפר עדותו 
   חייב:

. ודרשינן במסכת סוטה (שם:) כל מקום ועד אין בה
שנאמר עד שנים קאמר עד שיפרוט לך הכתוב אחד 
וקאמר רחמנא ועד אין בה תרי אלא חד והיא לא 

ל כרחך היא לא נתפשה להחמיר נתפשה אסורה דע
   עליה בא ולאוסרה:

. שאפילו השביע שניהם והכל מודים בעדי סוטה
   וכפרו פטורין:

. אף אם העדנוך עדיין בעדי קינוי דגורם דגורם הוא
אתה צריך לעדי סתירה וכשיבואו עדי סתירה אף הן 
אין מחייבין אותה להפסידה אלא גורמים הם 

מים המאררים ושמא שמביאין אותה לידי שתיית 
  מיראת המים תודה שנטמאת ותפסיד כתובתה:

. אותו מחלוקת שנחלקו ומחלוקת בעדי סוטה
חכמים ורבי אלעזר ברבי שמעון במשביע עד אחד 
של ממון באותו מחלוקת עצמו חלוקים הם במשביע 
שני עדי סתירת סוטה וכפרו דלרבי אלעזר דמחייב 

לממון  במשביע עד אחד דממון משום דבר הגורם
מחייב נמי בהני שאילו העידו שמא היו גורמין לה 

   שתהא מודה מיראת בדיקת מים:
. מי שבעל הכל מודים בשכנגדו חשוד על השבועה

דינו חשוד על השבועה וכופר לו ממון ועד אחד יודע 
בו והשביעו זה שיעיד וכפר שהוא חייב שזה אחד מן 

לקמן הנשבעין ונוטלין כדאמרינן בפ' כל הנשבעין (
דף מד:) הלכך אילו העיד וחייב את החשוד שבועה 

   היו ב''ד מגלגלין את השבועה על זה לישבע וליטול:
. במשביע עד אחד כעין והכל מודים בעד דר' אבא

מעשה דר' אבא דאמר לקמן שהוא חייב כדמפרש 
   ואזיל:

. ואכתי גורם לממון הוא דהוי מי יימר דמשתבעת
   ולרבנן פטור:

מן בפרק כל הנשבעין היכא דשניהן . לקאמר מרד
חשודין חזרה שבועה על המחויב אותה ומתוך 
שאינו יכול לישבע שהוא חשוד הוא משלם שהרי או 
שבועה או תשלומין מוטלין עליו הלכך המשביע עד 
אחד היודע בדבר וכפר חייב העד קרבן שבועה שאם 
העיד נתחייב הלוה שבועה ואין כאן שבועה מאחר 

   ין אלא תשלומין:ששניהן חשוד
. חתיכת כסף מותך לשון (ישעיה מ) הפסל נסך נסכא
   חרש:

   . שלי חטפתי שאתה גזלתו ממני:חטפי ודידי חטפי
. מלהחזירו שהרי אין כאן שני עדים ומיגו ליפטריה

דאי בעי אמר לא חטפתי כי אמר נמי דידי חטפתי 
   נאמן:

. דחטפה מיניה ואי הוה אמר לא איכא חד סהדא
   היה צריך לישבע להכחיש העד:חטפתי 
. שאין כל החוטפין נאמנים לומר שלי גזלתי לישלם

   דא''כ אין לך גזלן שמשלם ואפילו יש עדים:
   . דחטפה ואיכא למימר מיגו:ליכא תרי סהדי

   . שבועה שהעד מחייבו:לשתבע
. הוה ליה כגזלן והמתחייב כיון דאמר אין חטפי

מה שהעד  שבועה על פי עד אחד צריך לישבע על
מעיד ולהכחיש את העד וזה אינו יכול לישבע על כך 
שהרי מודה הוא לדברי העד שחטפה והוה האי 
גברא אצל שבועה זו כגזלן אצל כל שבועות שאינו 
יכול לישבע עליהן אף זה בשבועה זו אינו יכול 

   לישבע שהרי מודה בה:
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אָאַמר ֵליּה  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ַבע,  ָ בּוָעה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשּ ב ׁשְ   ֲהָוה ֵליּה ְמחּוּיָ
ַבע  ָ בּוָעה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִליׁשּ ב ׁשְ ם.  -ְוָכל ַהְמחּוּיָ ּלֵ   ְמׁשַ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ֵעד ִמיָתה ַהּכֹ  הּוא ַחיָּ  -ל מֹוִדים ּבְ    .יבׁשֶ
ֵעד ִמיָתה ְוַהּכֹ  טּור.  - ל מֹוִדים ּבְ הּוא ּפָ   ׁשֶ

  
טּורַהּכֹ " הּוא ּפָ ֵעד ִמיָתה ׁשֶ ין,  ,ָאַמר ָלּה ְלִדיָדּה ּדְ  - "ל מֹוִדים ּבְ   ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְלֵבית ּדִ

ְתַנן    :ּדִ
ָאְמָרה" ה ׁשֶ ָ ְעִלי"  :ָהִאׁשּ א –"ֵמת ּבַ ׂשֵ ּנָ    ,תִּ

ְעִלי"  ם -"ֵמת ּבַ ְתַיּבֵ    .(יבמות קיד:) "תִּ
  
  
ֵעד ִמיָתה ַהּכֹ " יב -ל מֹוִדים ּבְ הּוא ַחּיָ    ".ׁשֶ
   ,לֹא ָאַמר ְלִדיָדּה ּדְ 

ין    .ְולֹא ָאַמר ְלהּו ְלֵבית ּדִ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ יַע ֵעֵדי ַקְרַקע  :ׁשְ ּבִ יב –ַמׁשְ    .ַחּיָ
  
ְלְטֵליּדִ  א ִמּטַ ְתִפיׂשָ   !ְלָמא ּדִ
    
  
  

  רש"י
. על הוה ליה מחויב שבועה

כרחו אם בא להחזיק בה הויא 
לישבע שלא חטף שאין  עליו

החוטף נאמן לומר שלי חטפתי 
וזו היא השבועה שהעד מחייבו 
לישבע על מה שהעד מעיד ואינו 
יכול לישבע שהרי מודה 

   לדבריו:
. בעד אחד היודע בעד מיתה

באשה שמת בעלה והשביעתו 
שיעיד בה כדי שתטול כתובתה 

   מן היורשים:
. ואע''ג שעד אחד שהוא פטור

והפסידה ממון  נאמן בעדות זו
  בכפירתו:

. חוץ לב''ד כגון דאמר לה לדידה
מת בעליך ולא אמר עדותו בב''ד 
כשהשביעתו לפי שהיא יכולה 

לומר מת בעלי ולא לילך לב''ד ו
תהא צריכה לשום עד דתנן 
האשה שאמרה כו' והיא עצמה 

   נאמנת:
. ש''מ משביע עדי קרקע חייב

לשון שאילה היא מהכא נשמע 
דסבירא ליה לרב פפא 
שהמשביע עדים על עדות קרקע 
וכפרו שחייבים ולקמן (דף לז:) 
פליגי תנאי ואמוראי ועד 
אמיתה עד קרקע הוא 

אלא מן  שהכתובה אינה נגבת
הקרקע ומשני דלמא הא דרב 
פפא דהוי תפסה מטלטלי דבעל 
מחיים ואם העיד זה עדותו 

  היתה תופסתן בכתובתה:
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        לב, בלב, בלב, בלב, ב . 11
ַפר ֶאָחד ְוהֹוָדה " יב - ֶאָחדּכָ    ."ַהּכֹוֵפר ַחּיָ
  

א,  ּתָ ֶזה ַאַחר ֶזה"ָהׁשְ ַתְר "ּבָ ְפִרי, ָאַמְרּתְ , ּדְ יב –ָהִראׁשֹון " :ַוְייהּו ָקא ּכַ ִני  ,ַחּיָ ֵ טּור -ְוַהׁשּ   , "ּפָ
ַפר ֶאָחד ְוהֹוָדה ֶאָחד" ֲעָיא "ּכָ    ?!ִמיּבָ
  

ֵניֶהן,  ְפרּו ׁשְ ּכָ גֹון ׁשֶ   לֹא ְצִריָכא ּכְ
ֵדי ִדיּבּור, ְוָחַזר ֶאָחד ֵמ  תֹוְך ּכְ   ֶהן ְוהֹוָדה ּבְ

ַמע ָלן    :ְוָהא ָקא ַמׁשְ
ֵמי. ּדְ  ִדיּבּור ּדָ ֵדי ִדיּבּור ּכְ   תֹוְך ּכְ
  

מֹוֵק  א ּדְ ָלָמא ְלַרב ִחְסּדָ ׁשְ ִליִלי י ָלּה ְלַההּואּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ    ,ּכְ
א  ר ְלַצְמֵצם,  -ֵריׁשָ   ֶאְפׁשָ
ֵמי. ּדְ  :מּוִעיַנןִאיְצְטִריְך ְלַאׁשְ  -ְוֵסיָפא  ִדיּבּור ּדָ ֵדי ִדיּבּור ּכְ   תֹוְך ּכְ

י יֹוָחָנן א ְלַרּבִ א     :ֶאּלָ ֵדי ִדיּבּור,  -ֵריׁשָ   ּתֹוְך ּכְ
ְר  -ֵסיָפא  ֵדי ִדיּבּור, ּתַ ה ִליּתֹוְך ּכְ י ָלּמָ    !תֵּ

  
ִפיָרה ּוְכִפיָרה י ּכְ ֵתיָמא: ָהֵני ִמיּלֵ    ,ַמהּו ּדְ

ִפיָרה ְוהֹוָדָא    ֵאיָמא לֹא,  -ה ֲאָבל ּכְ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

    
  

  רש"י
השתא בזה אחר זה דתרוייהו 

. דמצי למימר ראשון מה כפרי
מועיל לך אם העדתיך הלא כפר 
השני אפי' הכי אמרת הראשון 
חייב הואיל ועדיין לא כפר 

   השני:
הודה אחד . וכפר האחד

   מיבעיא. דהכופר חייב:
הא קמ''ל דתוך כדי דיבור 

. ויכול לחזור וכי כדיבור דמי
איצטריך מתני' לאו לאשמועינן 
חיובא דכופר אלא לאשמועינן 

   שהשני פטור:
בשלמא לרב חסדא דמוקי 

. דכפרו שניהן כאחת לההיא
במצומצמין וכר' יוסי הגלילי 
אכתי לא אשמעינן דתוך כדי 

בור דמי איצטריך דיבור כדי
לאשמועינן הכא פטורא דשני 

   לאגמורי לן דכדיבור דמי:
. כפר השני בתוך כפירה וכפירה

כדי דיבורו של הראשון 
אשמועינן רישא דהוי חשיב 
כאחת לחיוביה לשני ובסיפא 
אשמועינן כפר וחזר והודה 
בתוך כדי דיבור דיכול לחזור בו 

  ועדות האחרונה עדות:
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ה " ִנּיָ ְ ְפָרה ַהׁשּ ְך ּכָ ְפָרה ָהִראׁשֹוָנה ְוַאַחר ּכָ י ֵעִדים, ּכָ י ִכיתֵּ תֵּ יבֹות,  -ָהיּו ׁשְ יֶהן ַחּיָ תֵּ   ׁשְ

יֶהן תֵּ ׁשְ ים ּבִ ָהֵעדּות ְיכֹוָלה ְלִהְתַקּיֵ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  

ה ּתִ  ִנּיָ ָלָמא ׁשְ ׁשְ יבּבִ   ְפָרה ָלּה ִראׁשֹוָנה, כָ ּדְ  ,ְתַחּיֵ
אי?    לג,א א ִראׁשֹוָנה ַאּמַ ה^ֶאּלָ ִנּיָ    !ָהא ָקְייָמא ׁשְ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

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

  סֹות. ְנׁשֹוֵתיֶהן ּגֹוְס וּ 
ֵתיָמא: רֹוב ּגֹוְסִסים ְלִמיָתה,    ַמהּו ּדְ

ִכיב.   א ִמיָהא ָלא ׁשְ ּתָ ַמע ָלן: ָהׁשְ   ָקא ַמׁשְ
   

  רש"י
. ואין לו ונהדכפרה לה ראש

עדים אלא אלו ונמצא 
  שהפסידוהו בכפירתן:

. ומה הא קיימא שניה
   הפסידוהו הראשונים:

. נשאו שתי קרובים בנשותיהם
אחיות ואינן כשירין בעדות 
אחד נמצא שלא היה לו עדות 
כשכפרה ראשונה אלא הם 
לבדם וכי תימא למה לי 
למתנייה איצטריך כגון ששתי 

   האחיות הללו גוססות:
. הוו להו כאילו מתו מיתהל

ותפטר כת ראשונה דהא קיימא 
   כת שניה:

קמ''ל השתא מיהא הא לא 
. ולימדך שהגוסס הרי שכיב

הוא כחי לכל דבריו ואף על פי 
  שרובן למיתה:
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ָנה    ִמׁשְ

לֹוִני ַיד ּפְ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ בֹואּו ּוְתִעידּוִני ׁשֶ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאם לֹא תָּ ּבִ דֹון  :"ַמׁשְ ּקָ    ,ּפִ
   ,ּוְתׂשּוֶמת ָיד

   ,ְוָגֵזל
  ֲאֵביָדה", וַ 

  
ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות"  בּוָעה ׁשֶ א ַאַחת.  -"ׁשְ יִבין ֶאּלָ   ֵאין ַחּיָ

  
לֹוִני ַיד ּפְ ׁש ְלָך ּבְ ּיֵ ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ׁשֶ בּוָעה ׁשֶ דֹון  :"ׁשְ ּקָ    ,ּפִ

   ,ּוְתׂשּוֶמת ָיד
   ,ְוָגֵזל

   –ַוֲאֵביָדה" 
ל ַאַחת ְוַאַחת יִבין ַעל ּכָ   .ַחּיָ

  
לֹוִני"ַמׁשְ  ַיד ּפְ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ בֹואּו ְוָתִעידּו ׁשֶ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאם לֹא תָּ דֹון ,ּבִ ּקָ ין  :ּפִ    ,ִחטִּ

עֹוִרין    ,ּוׂשְ
   .ְוכּוְסִמין"

  
ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות"  בּוָעה ׁשֶ א ַאַחת,  -"ׁשְ יִבין ֶאּלָ   ֵאין ַחּיָ

ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵע  בּוָעה ׁשֶ לֹוִני"ׁשְ ַיד ּפְ ׁש ְלָך ּבְ ּיֵ ין  :דּות ׁשֶ    ,ִחטִּ
עֹוִרין    ,ּוׂשְ

   –ְוכּוְסִמין" 
ל ַאַחת ְוַאַחת.  יִבין ַעל ּכָ   ַחּיָ

  
בֹואּו ּוְתִעידּוִני יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאם לֹא תָּ ּבִ    ,"ַמׁשְ

יֵּ  לֹוִניׁשֶ ַיד ּפְ    ,ֵנֶזק  :ׁש ִלי ּבְ
  , ְוֲחִצי ֵנֶזק

לּוֵמי ֵכֶפל ׁשְ    ,תַּ
הְוַת  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ    ,ׁשְ

ָא וְ  יׁשֶ תִּ לֹוִני ֶאת ּבִ    ,ַנס ִאיׁש ּפְ
ה ֶאת  יִפתָּ תִּ   , ּבִ

ִני",  ִני ּבְ ִהּכָ   ְו"ׁשֶ
י ֲחֵביִרי",  ָחַבל ּבִ   ְו"ׁשֶ

ִהְדִליק ֶאת ּגְ  ּפּוִרים"ְו"ׁשֶ יֹום ַהּכִ י ּבְ יִבין - ִדיׁשִ   .ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיָ
   

ָמָרא     ּגְ
ֲעָיא     :ְלהוּ ִאיּבַ

יַע ֵעֵדי ְקָנס ַמהּו?  ּבִ   ַמׁשְ
  

א  יּבָ ְמעֹוןּדְ ַאּלִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֵעי ָלךְ לֹא ּתִ  ,ַרּבִ    ,יּבָ
   !ָיבֹואּו ֵעִדים ְוָיִעידוּ  :ָאַמרּדְ 

ֵעי ָלךְ  יּבָ י ּתִ ַנן ּכִ ַרּבָ א ּדְ יּבָ אּו ֵעִדים  ,ַאּלִ ְך ּבָ ְקָנס ְוַאַחר ּכָ ָאְמִרי: מֹוֶדה ּבִ טּור.  - ּדְ   ּפָ
  

ָהָתם ַנן ּדְ ַמאן ְסִביָרא ְלהוּ  ,ְוַרּבָ    ?ּכְ
ָהכָ  ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַרּבִ    – אִאיֵליָמא ּכְ

ֵמי :ָהא ָקָאַמר ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ    !ּדָ
ָבר ַהּגֹוֵרם ָאְמִרי: ּדָ ָהָכא, ּדְ ַנן ּדְ ַרּבָ א ּכְ ָממוֹ  ֶאּלָ ֵמיְלָממֹון ָלאו ּכְ    .ן ּדָ

   ?ַמאי
יָון  ַפר ֵליּה, ּדְ ּכֵ ַטר ָלאו ָממֹוָנא ָקא ּכָ   ִאיּלּו מֹוֶדה ִמיּפַ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
א ִמיָהא ָלא אֹוֵדי ּתָ    ?ָהׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

בֹואּו ּוְתִעידּוִני יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאם לֹא תָּ ּבִ    ,"ַמׁשְ

  רש"י
  מתני' 

. הלואה ששם בידו תשומת יד
  ממון ואבידה. שמצא אבידה:

. חטין ושעורין וכוסמין כו'
ד רישא אשמועינן מין אח

ותביעות חלוקות וסיפא 
אשמועינן תביעה אחת כולה 

   פקדון ומינין חלוקין:
. הכאה שאין בה ושהכני בני

חבורה שאינו חייב עליו מיתה 
שהמכה אביו אינו חייב אא''כ 
עשה בו חבורה וכיון דליכא 

   מיתה איכא ממון דבושת:
. משום יוה''כ ושחבל בי חבירי

נקט ליה דאע''ג דענוש כרת 
ון והנך דלעיל נקט חייב ממ

משום חצי נזק כדמפרש בגמרא 
א''נ לאשמועינן דהמשביע עדי 
קנס חייבים ושהכני בני נקט 
לאשמועינן דהואיל ואין בה 
חבורה אין בה מיתה וחייב 

   ממון:
  

  גמ' 
. בפרק מרובה דר' אלעזר בר''ש

   (ב''ק דף עה.):
. ויתחייב יבואו עדים ויעידוהו

 ואינו נפטר בהודאה ראשונה
דכי אמרי' מודה בקנס פטור 
דנפקא לן ב''ק (דף סד:) מאשר 
ירשיעון אלהים פרט למרשיע 
את עצמו ה''מ היכא דלא אתו 
עדים לא משלם קנס אפומיה 
דידיה אבל אתו סהדי בתר הכי 

   משלם:
. דחייבין שהרי לא תיבעי לך

   הפסידוהו בכפירתן:
. וזה השביען כי תיבעי לך כו'

אם קודם שהודה בעל דין ו
העידוהו היה מתחייב ומיהו הא 
מיבעיא לן אי מיחייבי או לאו 
משום דאיכא למימר קנס לאו 
ממון גמור הוא דהא אי הוה 
מודה מיפטר לגמרי ואיכא 
למימר נמי כל כמה דלא אודי 

   ממון הוא:
. ורבנן דהתם כמאן סבירא להו

הש''ס פריך עלה דהא בעיא 
ורבנן דהתם דפליגי במודה 

הא בעיא בקנס דבעי' ל
אליבייהו כמאן סבירא להו 
באידך פלוגתא דאיפלגו לעיל 
רבנן ור' אלעזר בר''ש במשביע 

   עד אחד:
. סבירא להו אי כר''א בר''ש

בהא דדבר הגורם לממון כממון 
דמי מאי מספקא לן במשביע 
עדי קנס א''נ לאו ממונא הוא 
בציר מגורם לממון לא הוי דהא 
כי לא מודה משלם ממון 

ך דמיחייבי קרבן ותפשוט ל
   שבועה משום גורם לממון:

. הכי אלא כרבנן דהכא כו'
מבעיא לן אי רבנן דהתם דפטרי 
במודה בקנס ואח''כ באו עדים 
סבירא להו כרבנן דהכא דגורם 
לממון לאו כממון דמי קנס 
קודם הודאה מאי מדמית ליה 
לממון או גורם לממון מי 
אמרינן כיון דאי הוה מודה 

טר עולמית אין קודם עדים מיפ
   זה ממון:

. או דלמא השתא מיהא
כשמשביע זה את העדים לאו 
אודי ואי הוה מסהדי הוו 
מחייבי ליה ואין זה גורם לממון 

   אלא ממון גמור:
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לֹוִני ֵנֶזק ַוֲחִצי ֵנזֶ  ַיד ּפְ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ    ,ק"ׁשֶ
  ְקָנָסא הּוא!  - "ֲחִצי ֵנֶזק"ְוָהא 

  
ָאַמר ַמאן ּדְ א ִנְזָקא ָממֹוָנא :ּכְ ְלּגָ    .ּפַ

  
ָאַמר א ִנְזָקא ָממֹוָנא :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ְלּגָ    ,ּפַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר - ְקָנָסא :ֶאּלָ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות,    ּבַ
ִמיִרי לָ  ִהְלְכָתא ּגְ ָממֹוָנא הּוא.  :ּה ּדְ   ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

לּוֵמי ֵכֶפל" ׁשְ    !"תַּ
  

ּום ַקְרָנא    .ִמׁשּ
  

ה" ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ   ! "ְוַתׁשְ
  

ּום ַקְרָנא    .ִמׁשּ
  

י" תִּ ה ֶאת ּבִ לֹוִני ּוִפתָּ ָאַנס ִאיׁש ּפְ    !"ׁשֶ
  

ת ּום ּבֹוׁשֶ    .ּוְפָגם ,ִמׁשּ
  

ַמע ָלן   ּה ָממֹוָנא הּוא! ּכּולָּ  ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

א ַמע ָלן,  - ֵריׁשָ   ֲחָדא ָקא ַמׁשְ
ַמע ָלן - ֵסיָפא    .ֲחָדא ָקא ַמׁשְ

  
א" ַמע ָלן - ֵריׁשָ    .ֲחִצי ֵנֶזק ְצרֹורֹות ָממֹוָנא הּואַד  - "ֲחָדא ָקא ַמׁשְ
ַמע ָלן -ֵסיָפא " ּפּוִרים", - "ֲחָדא ָקא ַמׁשְ יֹום ַהּכִ י ּבְ ִדיׁשִ ִהְדִליק ֶאת ּגְ   ְלַאּפּוֵקי ַמאי?  ְו"ׁשֶ

ָנה. ּדְ ְלַאּפּוֵקי ִמ  ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ   ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָנה" ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ לּוִמין,  ַרּבִ ת ְלַתׁשְ ּבָ ׁשַ ּפּוִרים ּכְ ה יֹום ַהּכִ   ָהָיה עֹוׂשֶ
ת ּבָ ַ יב ַמה ׁשּ ַנְפׁשוֹ  ִמְתַחּיֵ לּוִמין ִמן ּוָפטּור ּבְ ׁשְ   , ַהתַּ

ּפּוִריםַה  יֹום ַאף יב ּכִ ַנְפׁשוֹ  ִמְתַחּיֵ טּורוּ , ּבְ לּוִמין" ִמן ּפָ ׁשְ    .ַהתַּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ

בֹואּו ּוְתִעידּוִני" יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאם לֹא תָּ ּבִ    ,"ַמׁשְ

י"    לג,ב תִּ ם ַרע ַעל ּבִ לֹוִני ׁשֵ הֹוִציא ִאיׁש ּפְ יִבין,  -ׁשֶ   ַחּיָ
י ַעְצמֹו  טּור –הֹוָדה ִמּפִ   !"ּפָ

   
יָה  ְמעֹון ִהיא,  ?א ַמּנִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   ַרּבִ
   .ָאַמר: ָיבֹואּו ֵעִדים ְוָיִעידוּ ּדְ 
  

טּור –הֹוָדה ֵמַעְצמֹו " :ֵאיָמא ֵסיָפא ַנן - "ּפָ    !ֲאָתאן ְלַרּבָ
  

ְמעֹון ִהיא,  י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ּה ַרּבִ   ּכּוּלָ
ַחּתְ ָלּה  ּכְ י ַעְצמֹו ְוָהִכי ָקָאַמר: ָלא ַמׁשְ   טּור, ָפ ּדְ הֹוָדה ִמּפִ
ָלל א ֵעִדים ּכְ ֵליּכָ א ֵהיָכא ּדְ   ְוהֹוָדה ֵמַעְצמֹו.   ,ֶאּלָ

   

  רש"י
. פלוגתא היא הניחא למ''ד כו'

בב''ק (דף טו.) ובכתובות (דף 
   מא.):

. בהמה שהיתה חצי נזק צרורות
מהלכת בדרך והיו צרורות 

נתזין מתחת רגליה ושיברה מ
את הכלים משלמת חצי נזק 
ואע''פ שאין זה שינוי דהא 
אורחא בהכי והויא תולדה דרגל 
ולאו תולדה דקרן תמה וה''ל 
לשלומי נזק שלם הלכה למשה 
מסיני הוא לחצי נזק וההוא חצי 
נזק ממונא הוא דהא לאו 

   תולדה דקרן הוא:
. דהא איכא משום בושת ופגם

ר הקצוב בתורה ממון דקנס דב
כגון ל' של עבד בין עבד יקר בין 
עבד זול וכן נ' של אונס ושל 
מפתה שוים בכל הנשים אבל 
בושת הכל לפי המבייש 
והמתבייש לכן הוי ממון וכן 
פגם. בתולה כתובתה מאתים 
ובעולה מנה: אלא כיון דתרצת 

   כולה מתני' בממון:
. נימא אחת או מאי קמ''ל

   שתים ונשתוק:
''ל דחצי נזק צרורות רישא קמ

. ואיידי דתנייה הא ממונא הוא
תנא בהדי' תשלומי ד' וה' ואונס 
ומפתה דממון שאין משתלם 
בראש הוא דומיא דחצי נזק 
שאין משתלם בראש ודכוותה 
משנינן בשמעתא קמייתא 

   דסנהדרין (דף ג.):
. שחבל בי חבירי סיפא קמ''ל

ביום הכפורים או הדליק גדישי 
חוניא דאמר לאפוקי מדר' נ

המתחייב כרת פטור מן 
התשלומין ואיידי דתנן להך 
תנא בהדייהו שהכני בני 
דקרובה לצד מיתה ואשמועינן 
דהואיל ואינו חייב מיתה 
בהכאה בלא חבורה חייב 

  בתשלומין:
. שהוציא פלוני שם רע על בתי

ואמר בב''ד לא מצאתי לבתך 
בתולים ונמצא בדאי ולא 
הספקתי להעמידו שם בדין 

   תובעו קנס של מאה כסף:ל
. בב''ד זה הודה מפי עצמו

שהוציא שם רע בב''ד אחר 
פטור קס''ד השתא דאפילו באו 
עדים לאחר שהודה קאמר פטור 
וקתני המשביע את העדים 
קודם הודאה חייבין אלמא 

   משביע עדי קנס חייבין:
. הא מני ר''א בר''ש היא

ואליביה לא אבעיא לי דלדידיה 
יון דלא מיפטר הוי קנס ממון כ

   בהודאתו:
. קושיא היא ומשני אתאן לרבנן

כולה ר' אלעזר היא והאי דקתני 
הודה מפי עצמו פטור לאו שבאו 
עדים אחר הודאה קאמר אלא 
בהודאה בלא עדים וטעמא הוא 
דקא יהיב למילתיה מש''ה 
העדים חייבין משום דממונא 
אפסדוה דאין מודה בקנס פטור 

צמו אלא כל זמן שהודה מפי ע
אבל אם באו עדים אחרי כן 

  חייב הלכך ממון גמור הוא:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ָנה    ִמׁשְ

יַע ֲאִני ֲעֵליֶכ  ּבִ בֹואּו ְוָתִעידוּ "ַמׁשְ ֲאִני ּכֹ  ם ִאם לֹא תָּ   ֵהן", ׁשֶ
ֲאִני ֵלִוי",    "ׁשֶ

ה",  רּוׁשָ ן ּגְ ֵאיִני ּבֵ   "ׁשֶ
ן  ֵאיִני ּבֶ   ֲחלּוָצה", "ׁשֶ

לֹוִני ּכֹ ִאיׁש ּפְ   ֵהן","ׁשֶ
לֹוִני ֵלִוי",  ִאיׁש ּפְ   "ׁשֶ
ה",  רּוׁשָ ן ּגְ ֵאינֹו ּבֶ   "ׁשֶ
ן ֲחלּוָצה"  ֵאינֹו ּבֶ   "ׁשֶ

ּתוֹ  לֹוִני ֶאת ּבִ ָאַנס ִאיׁש ּפְ    ,ׁשֶ
ּתֹו",  ה ֶאת ּבִ תָּ   ְוּפִ

ִני",  י ּבְ ָחַבל ּבִ   "ׁשֶ
י ֲחֵביִרי",  ָחַבל ּבִ   "ׁשֶ

ת"ִהְדִליק ּגְ "ׁשֶ  ּבָ ׁשַ י ּבְ    – ִדיׁשִ
טּוִרין   . ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ

  

ָמָרא     ּגְ
לֹוִני ּכֹ ּדְ ַטְעָמא,  לֹוִני ֵלִוי ּדְ ֵהן, ִאיׁש ּפְ לֹוִניָהא ָמֶנה ִלְפלוֹ  -ִאיׁש ּפְ ַיד ּפְ יִבין.  - ִני ּבְ   ַחּיָ

י ַהּתֹוֵבַע " :ָהא ָקָתֵני ֵסיָפא ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּיִ    !(שבועות לה.) "ַעד ׁשֶ
  

מּוֵאלר ָאַמ    : ׁשְ
ָאה ַהְרׁשָ ָבא ּבְ    .ּבְ

  
ֵעיְוָהָאְמִרי     :ְנַהְרּדְ

ְלְטֵלי!  ּטַ א ַאּמִ ְתִביַנן אֹוַרְכּתָ   ָלא ּכָ
  

ַכְפֵריּה  י ֵהיָכא ּדְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ְפֵריּה  ְתִביַנן.   -ֲאָבל לֹא ּכַ   ּכָ

  

  רש"י
  מתני' 

. כדמפרש שאני כהן כו' פטורין
בגמ' שאין הענין מדבר אלא 

   בכפירת ממון:
שאנס איש פלוני או פתה בתו 

. שאנס ראובן בתו של של פלוני
שמעון ובתו דקתני אאיש פלוני 
דלעיל קאי דתנא לעיל מינה 

ו לוי ואינו בן שאיש פלוני כהן א
גרושה ועליה קאי או שהשביען 
שאנס איש פלוני את בתו של 

   אותו דאיירינן ביה עד השתא:
. דבעינן שישמעו מפי פטורין

התובע ואצטריך למיתנייה 
משום דמוקמינן לה בבא 
בהרשאה אפ''ה אינו בעל דינו 
בזו כשאר ממון דמידי דלא 
מטא לידיה מעולם לא מצי 

   ה:למכתב הרשאה עילוי
. חבלה היא ושחבל בי בני

   חבורה:
. שאין כאן הפסד ממון פטורין

שאם העידו היה הבן מתחייב 
   מיתה ולא ממון:

ושחבל בי חבירי ושהדליק את 
. שחבל בי בשבת גדישי בשבת

או הדליק גדישי בשבת 
דתרוייהו חיוב מיתה נינהו 
פטורין וי''מ שאנס איש פלוני 
ופיתה את בתו האב הבא על 

טעמא דפטורין משום בתו ו
דאיכא חיוב מיתה ואף אני כן 
שמעתי וא''א להעמידה דאפי' 
בלא חיוב מיתה נמי מאן קא 
תבע השתא אם אנסה אחר קים 
לן בושתה ופגמה וקנסה לאביה 
אנסה אביה קנס בעי לשלומי 

   לה בתמיה:
  

  גמ' 
הא קתני סיפא עד שישמעו 

. דקתני סיפא שילח מפי התובע
   ו מפי התובע:ביד כו' עד שישמע

. שמינהו בבא בהרשאה
אפטרופוס על כך הלכך אי 

   תביעת ממון היא הוו מחייבי:
. הרשאה ולשון אורכתא

שולטנות הוא כמו (ב''ב דף 
קסד:) בשנת פלוני אורכן שלטון 
אף כאן אורכתא השלטה 

   שהשליטו על בעל דינו לתובעו:
. לפי שאינו בעין אמטלטלי

 והעדים מעידין על מה שכתוב
מחמת שיש לי ביד פלוני כך 

   וכך:
. שכבר נשמע היכא דכפרי'

שהנתבע כפרן דהשתא מחזי 
כשיקרא שחתמו על מ''ש זה 

  שיש לי ביד פלוני כך וכך:



                                              ""ְׁשבּוַעת ָהֵעדּות –מסכת שבועות פרק ד' 
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

א" ר ֶאּלָ תּוב ְמַדּבֵ ֵאין ַהּכָ ִין ׁשֶ ְתִביַעת ָממֹון?  ִמּנַ   ּבִ

אן י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֶנֱאַמר ּכָ     ,(ויקרא ה, א) 173'אֹוִאין' :ַרּבִ
ן    – (ויקרא כא כב) 174'אֹוִאין' :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ

ְתִביַעת ָממֹון,  א ּבִ ר ֶאּלָ ן ֵאינֹו ְמַדּבֵ ַהּלָ   ַמה ּלְ
ְתִביַעת ָממֹון א ּבִ ר ֶאּלָ אן ֵאינֹו ְמַדּבֵ   . ַאף ּכָ

  
ֵהן  - כא)-(במדבר לה, כ 175רֹוֵצַח יֹוִכיחוּ ּדְ  'יןאֹוִא ' ְתִביַעת ָממֹון!  'אֹוִאין'ׁשֶ ּלא ּבִ ִרים ׁשֶ   ּוְמַדּבְ

  
ִנין  בּוָעה ֵמ "אֹוִאין" ּדָ ֶהן ׁשְ ׁש ִעּמָ ּיֵ בּוָעה "אֹוִאין"ׁשֶ ֶהן ׁשְ ׁש ִעּמָ ּיֵ    ,ׁשֶ

בּוָע ּדְ  "אֹוִאין"ְוַאל יֹוִכיחּו  ֶהן ׁשְ ֵאין ִעּמָ   ה. רֹוֵצַח ׁשֶ
  

בּוָעה, יֹוִכיחּו   ),ל, יד'ה במדבר( 176סֹוָטהּדְ  "אֹוִאין" ֶהן ׁשְ ֵהן "אֹוִאין" ְוֵיׁש ִעּמָ   ׁשֶ
ּלֹ  ִרים ׁשֶ ְתִביַעת ָממֹון! ּוְמַדּבְ   א ּבִ

  
ִנין  בּוָעה 'אֹוִאין'ּדָ ֶהן ׁשְ ׁש ִעּמָ ּיֵ ֶהן ּכֹ ,ׁשֶ   ֵהן, ְוֵאין ִעּמָ

בּוָעה וְ  'אֹוִאין'ֵמ  ֶהן ׁשְ ׁש ִעּמָ ּיֵ ֶהן ּכֹׁשֶ   ֵהן, ֵאין ִעּמָ
בּוָעה, ּדְ  'אֹוִאין'ְוַאל יֹוִכיחּו  ֶהן ׁשְ ֵאין ִעּמָ   רֹוֵצַח ׁשֶ
ֶהן ּכֹּדְ  'אֹוִאין'ְוַאל יֹוִכיחּו  בּוָעה ֵיׁש ִעּמָ ֶהן ׁשְ ׁש ִעּמָ ּיֵ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ   ֵהן. סֹוָטה ׁשֶ

  
י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ם ְלַאַחת ֵמֵאלֶּ  טּור,  - (ויקרא ה, ה) 177ה""ְוָהָיה ִכי ֶיְאׁשַ הּוא ּפָ ה ׁשֶ יב, ְוֵיׁש ֵמֵאּלֶ הּוא ַחּיָ ה ׁשֶ   ֵיׁש ֵמֵאּלֶ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ָבעֹו ָממֹון  יב,  -תְּ   ַחּיָ
ָבר ַאֵחר  טּור.  -ּדָ   ּפָ

  
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ    :אֹוֵמר ַרּבִ

לֹא ְיִדיָעהּבְ  - (ויקרא ה, א) 178"ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע" :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ה ּבְ ְרִאּיָ יֶמת ּבִ ְתַקּיֶ יִדיָעה ִב וּ  ,ֵעדּות ַהּמִ
ר.  תּוב ְמַדּבֵ ה, ַהּכָ לֹא ְרִאּיָ   ּבְ

לֹא ְיִדיָעהְר " ה ּבְ יַצד?  -" ִאּיָ   ּכֵ
ְפֵני ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני", "   ָמֶנה ָמִניִתי ְלָך ּבִ

לֹוִני ּוְפלֹוִני ְוָיִעידּו"  לֹא ְיִדיָעה, זֹו ִהיא ְרִאיָּ  - "ָיבֹואּו ּפְ   ה ּבְ
ה" לֹא ְרִאּיָ יַצד?  -" ְיִדיָעה ּבְ   ּכֵ

ְפֵני ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני",    "ָמֶנה הֹוֵדיָתה ִלי ּבִ
לֹוִני ּוְפלֹוִני ְוָיִעידּו"  ה - "ָיבֹואּו ּפְ לֹא ְרִאּיָ    .זֹו ִהיא ְיִדיָעה ּבְ

  
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

אן יב ּכָ    ,ִחּיֵ
ִפּקָ  יב ּבְ   דֹון, ְוִחּיֵ

ְתִביַעת ָממֹון,  א ּבִ ר ֶאּלָ ן ֵאינֹו ְמַדּבֵ ַהּלָ   ַמה ּלְ
ְתִביַעת ָממֹון.  א ּבִ ר ֶאּלָ אן ֵאינֹו ְמַדּבֵ   ַאף ּכָ

   :ְועֹוד ַקל ָוחֹוֶמר
ה ּבוֹ  ָעׂשָ דֹון ׁשֶ ּקָ ים,     :ַמה ּפִ ֲאָנׁשִ ים ּכַ   ָנׁשִ

ְרחֹוִקים,    ְקרֹוִבים ּכִ
ִרים,  ְכׁשֵ סּוִלים ּכִ   ּפְ

יב ַעל ְוַח    לד,א ּלֹ ^ּיָ ין ּוׁשֶ ְפֵני ֵבית ּדִ ל ַאַחת ְוַאַחת ּבִ ין, ּכָ ְפֵני ֵבית ּדִ   א ּבִ

                                                             
ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לוֹ  173 י ֶתֱחָטא ְוׁשָ א ֲעֹונוֹ ְוֶנֶפׁש ּכִ יד ְוָנׂשָ  א ַיּגִ

ים יֹאֵכל 174 ָדׁשִ ים ּוִמן ַהּקֳ ָדׁשִ י ַהּקֳ ְדׁשֵ   ֶלֶחם ֱאלָֹהיו ִמּקָ
מֹת ככככ 175 ה ַוּיָ ְצִדּיָ ִליְך ָעָליו ּבִ ֶפּנּו אֹו ִהׁשְ ְנָאה ֶיְהּדֳ ׂשִ ה רֵֹצַח הּוא ּגֵֹא 	כאכאכאכא. ְוִאם ּבְ ּכֶ מֹת מֹות יּוַמת ַהּמַ הּו ְבָידֹו ַוּיָ ִפְגעֹו אֹו ְבֵאיָבה ִהּכָ ם ָיִמית ֶאת ָהרֵֹצַח ּבְ ל ַהּדָ
  בוֹ 

ּתֹו וְ  הההה 176 א ֶאת ִאׁשְ ּתֹו ְוִהוא ִנְטָמָאה אֹו ָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ א ֶאת ִאׁשְ   ִהיא לֹא ִנְטָמָאהְוָעַבר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ
א ֶאת ִא ל ל ל ל  ֲעבֹר ָעָליו רּוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵ ר תַּ ה ִלְפֵני האֹו ִאיׁש ֲאׁשֶ ָ ּתֹו ְוֶהֱעִמיד ֶאת ָהִאׁשּ ל ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת 'ׁשְ ה ָלּה ַהּכֵֹהן ֵאת ּכָ   ְוָעׂשָ

ר ָחָטא ָעֶליָה  177 ה ֲאׁשֶ ה ְוִהְתַוּדָ ם ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ   ְוָהָיה ִכי ֶיְאׁשַ
ֵני ְבֵני יֹוָנה ְוֵהִביא ֶאת ָקְר  178 י תִֹרים אֹו ִלׁשְ תֵּ יג ָידֹו ִלׁשְ ִ ן ָעֶליָה ְוִאם לֹא ַתׂשּ ֶמן ְולֹא ִיתֵּ ים ָעֶליָה ׁשֶ את לֹא ָיׂשִ יִרת ָהֵאָפה סֶֹלת ְלַחּטָ ר ָחָטא ֲעׂשִ נֹו ֲאׁשֶ ּבָ

את ִהוא י ַחּטָ   ְלבָֹנה ּכִ

  רש"י
. דשמיעת קול מנין שאין הכתוב

   מדבר אלא בעדות תביעת ממון:
. או ראה או נאמר כאן אואין

   ידע:
. בשבועת ונאמר להלן אואין

דון או בתשומת יד הפקדון בפק
   או בגזל או עשק:

. או באיבה הכהו אואין דרוצח
   או השליך עליו בצדיה:

. או עבר עליו רוח אואין דסוטה
קנאה או איש אשר תעבר עליו 

   וגו':
. והשביע ויש עמהן שבועה

   הכהן את האשה (במדבר ה):
. יש תביעה שהוא חייב הא כיצד

   כו' ולקמיה פריך איפוך אנא:
. ואין לך מתקיימת כו'בעדות ה

עדות בזו בלא זו אלא בתביעת 
   ממון כדמפרש ואזיל:

מנה מניתי לך בפני פלוני 
. הם ראו שמניתים לך ופלוני

אבל לא הודעתים אם הם מתנה 
או הלואה או פרעון ואמר לו 
הלה יבואו פלוני ופלוני ויעידו 
שמנית לי בפניהם ואני פורע 

  לך:
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ְתִביַעת ָממֹון,  א ּבִ ר ֶאּלָ   ֵאינֹו ְמַדּבֵ
ּה  ה ּבָ ּלא ָעׂשָ ים,   :ֵעדּות ׁשֶ ֲאָנׁשִ ים ּכַ   ָנׁשִ

ְרחֹוִקים,    ְקרֹוִבים ּכִ
ִרים,  ְכׁשֵ סּוִלין ּכִ   ּפְ

א ַאַח  יב ֶאּלָ יןְוֵאינֹו ַחּיָ ְפֵני ֵבית ּדִ    ,ת ּבִ
ְתִביַעת ָממֹון!  א ּבִ ר ֶאּלָ ּלא ְיֵהא ְמַדּבֵ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

  
ע,  ּבָ ִנׁשְ ע ּכְ ּבָ ה ּבֹו מּוׁשְ ן לֹא ָעׂשָ ּכֵ דֹון ׁשֶ ִפּקָ   ַמה ּלְ

ׁשֹוֵגג,    ְוֵמִזיד ּכְ
עּתֹ ּבָ ִנׁשְ ע ּכְ ּבָ ּה מּוׁשְ ה ּבָ ן ָעׂשָ ּכֵ ֵעדּות ׁשֶ ׁש  ,אַמר ּבְ    !ֹוֵגגּוֵמִזיד ּכְ
  

ְלמּוד לֹוַמר:  ָוה,  "ֶתֱחָטא" "ֶתֱחָטא"תַּ   ִלְגֵזיָרה ׁשָ
אן ן (ויקרא ה, א) "ֶתֱחָטא" :ֶנֱאַמר ּכָ    – (ויקרא ה כא) 179"ֶתֱחָטא" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ

ְתִביַעת ָממֹון,  א ּבִ ר ֶאּלָ ן ֵאינֹו ְמַדּבֵ ַהּלָ   ַמה ּלְ

ְתִביַעת ָמ  א ּבִ ר ֶאּלָ אן ֵאינֹו ְמַדּבֵ   . "מֹוןַאף ּכָ
   

אַמְתִקיף ָלּה  ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ
יּטּוי יֹוִכיחוּ  ויקרא ה, ד)( 180"אֹו" "אֹו"     ,ּבִ

ֵהן     ',אֹוִאין'ׁשֶ
בּוָעה ֶהן ׁשְ ׁש ִעּמָ    ,ְוּיֵ

ֶהן ּכֹ    ֵהן, ְוֵאין ִעּמָ
ּלֹ  ִרים ׁשֶ ְתִביַעת ָממֹון! ּוְמַדּבְ   א ּבִ

  
דֹון ֲהָוה ֵליּה ְלֵמ  ּקָ ָרא ִמּפִ ּבְ   יָלף, ִמְסּתַ

ן ּכֵ   . (ויקרא ה, כא) "ֶתֱחָטא"ִמ  (ויקרא ה, א) 181"ֶתֱחָטא" ׁשֶ
  

יּטּוי ֲהָוה ֵליּה לְ  ה, ִמּבִ ַרּבָ   , ֵמיַלףַאּדְ
את את ֵמַחּטָ ן ַחּטָ ּכֵ    !ׁשֶ

  
דֹון ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף,  ּקָ ָרא ִמּפִ ּבְ א ִמְסתַּ   ֶאּלָ

ֵמִזיד ּתַ  ן ֵחְטא ּבְ ּכֵ    .יּה ְבֵעיּה ְוַכְפֵריּה ְוַעְבֵר ׁשֶ
  

יּטּוי ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף,  ה, ִמּבִ ַרּבָ   ַאּדְ
כֵּ  ְרָדה ְלחֹוֶמׁש ׁשֶ ּיָ את ׁשֶ    !ן ַחּטָ

  
ן.   ָהָנְך ְנִפיׁשָ

  
   

                                                             

ה 179 י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמ  'ֶנֶפׁש ּכִ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   יתוֹ ְוִכֵחׁש ּבַ
ֻבָעה ְוֶנְעַלם ִמּמֶ  180 ׁ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
ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע  181 י ֶתֱחָטא ְוׁשָ א ֲעֹונוֹ ְוֶנֶפׁש ּכִ יד ְוָנׂשָ   ִאם לֹוא ַיּגִ

  רש"י
. פני ב''דואינו חייב אלא אחת ב

   אם השביעם בב''ד:
. מפי שלא עשה בו מושבע

אחרים כנשבע עצמו ולקמן 
   מפרש לה לכולה:

. או נפש כי תשבע או או ביטוי
   לבטא להרע או להיטיב:

. בשניהם שכן תחטא מתחטא
   כתיב תחטא לג''ש:

. עדות וביטוי חטאת מחטאת
בחטאת אבל שבועת הפקדון 

   באשם:
''ה שכן חט''א במזי''ד תבעי

. סימן הוא וכפרי''ה [ועברי''ה]
שכן חטא תחטא מתחטא 
ובשניהן חייב על המזיד אבל 

   ביטוי כתיב בה ונעלם:
. עדות ופקדון תבעיה וכפריה

באין ע''י טענה וכפירה מה שאין 
   כן בשבועת ביטוי:

. עדות ופקדון שתיהן ועבריה
השבועות לשעבר אבל ביטוי 

   עיקרה להבא:
. מ''שחטא''ת שירד''ה לחו

סימן הוא עדות וביטוי שניהן 
בחטאת ובעולה ויורד ואין בהם 
חומש לאפוקי פקדון שהוא 
באשם ובקרבן קבוע ומוסיף 
עליו חומש כדכתיב (ויקרא ה) 
ושילם אותו בראשו וחמשתיו 

  יוסף עליו:
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י ֲעִקיָבא"    אֹוֵמר: ַרּבִ

ה" ם ְלַאַחת ֵמֵאּלֶ יב,   -  (ויקרא ה, ה) "ְוָהָיה ִכי ֶיְאׁשַ הּוא ַחּיָ ה ׁשֶ   ֵיׁש ֵמֵאּלֶ
ה ׁשֶ  טּור. ְוֵיׁש ֵמֵאּלֶ   הּוא ּפָ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ָבעֹו ָממֹון  יב,  -תְּ   ַחּיָ

ָבר ַאֵחר  ָבעֹו ּדָ טּור –תְּ   . "ּפָ
  

   !ֵאיּפּוְך ֲאָנא
  

י ֲעִקיָבא  י ֱאִליֶעֶזר ָסֵמיךְ ּדְ  'אֹוִאיןַא'ַרּבִ    .ַרּבִ
  

י ֲעִקיָבא?  י ֱאִליֶעֶזר ּוֵבין ַרּבִ ין ַרּבִ יַנְייהּו ּבֵ   ַמאי ּבֵ
  

יַניְ  א ּבֵ    ,יהוּ ִאיּכָ
יַע ֵעֵדי ַקְרַקע,  ּבִ   ַמׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר  יִבין,  -ְלַרּבִ   ַחּיָ
טּוִריןַרּבִ לְ     .י ֲעִקיָבא ּפְ
  

י יֹוָחָנן  ּבִ " :ָאַמר ָהָתםּדְ ּוְלַרּבִ טּוִריןיַע ֵעֵדי ַקְרַקע ֲאִפיּלּו לְ ַמׁשְ י ֱאִליֶעֶזר ּפְ   , "ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר לְ  ין ַרּבִ א ּבֵ י ֲעִקיָבא? ַר ָהָכא ַמאי ִאיּכָ   ּבִ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ   ֵעֵדי ְקָנס.  :ִאיּכָ

 
  
  

  רש"י
. דאינו אלא אאואין דר''א סמיך

בתביעת ממון ואתביעת ממון 
גופה קאמר יש מהן שהוא חייב 

   ויש מהן שהוא פטור:
. הי נינהו תביעת מאי בינייהו

ממון דפטר ר''ע ומחייב בהו 
   ר''א:

. דגבי השבת גזילה ייביןלר''א ח
שמעי' ליה לקמן (דף לז:) 
דמיחייב השבה על גזילת קרקע 
וקס''ד דהוא הדין לשבועת 

   הפקדון או לשבועת העדות:
ולר' יוחנן דאמר משביע עדי 

. וכן קרקע פטור אפי' לר''א
לשבועת הפקדון לקמן היא בפ' 

   שבועת הפקדון (שם):
. לר''א איכא בינייהו עדי קנס

כן בשבועת הפקדון חייבין ו
דשמעינן ליה דדריש פרשת 
שבועת הפקדון בריבויי ומיעוטי 
גבי והשיב את הגזלה והא 
דאמרינן בכתובות (דף מב.) גבי 
פקדון יצאו אלו שהם קנס דלא 

  כר''א:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
 

148

        לד, אלד, אלד, אלד, א . 17
ִליִלי אֹוֵמר" י יֹוֵסי ַהּגְ   : ַרּבִ

לֹא ְיִדיָעה  – )(ויקרא ה, א "ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיַדע" ה ּבְ ְרִאּיָ יֶמת ּבִ ְתַקּיֶ ֵעדּות ַהּמִ    ,ּבְ

ר תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ לֹא ְרִאּיָ   ."ּוִביִדיָעה ּבְ
  
אַמר ֵליּה ָא  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ִליִלי ֵלית ֵליּה  י יֹוֵסי ַהּגְ י ַאָחא? ּדְ ֵליָמא ַרּבִ   ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ַאָחא"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ים ַמּלִ ין ַהּגְ ָמל ָהאֹוֵחר ּבֵ    ,ּגָ
ִציּדוֹ  ָמל ָהרּוג ּבְ    ,ְוִנְמָצא ּגָ

ה ֲהָרגוֹ  ּזֶ ָידּוַע ׁשֶ   ."ּבְ
ִאי ִאית ֵליּה  י ַאָחאּדְ  ּדְ    ,ַרּבִ

ַחּתְ ָלּה,  ּכְ ִדיֵני ְנָפׁשֹות ַנִמי ַמׁשְ ַטח. כְּ ּבְ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַטחָאַמר " ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ה,  ָרץ ַאַחר ֲחֵבירֹו ְלחּוְרּבָ ֶנָחָמה ִאם לֹא ָרִאיִתי ֶאָחד ׁשֶ   ֶאְרֶאה ּבְ

י ַאֲחָריו ר, ּוָמָצאִת  ,ְוַרְצתִּ ָידֹו ְוָדם ְמַטְפֵטף ְוָהרּוג ְמַפְרּפֵ   י ַסִייף ּבְ
ע, ִמי ֲהָר  י לֹו: ָרׁשָ הָאַמְרתִּ    !גֹו ָלֶזה, אֹו ֲאִני אֹו ַאתָּ

ָיִדי,  ְמָך ָמסּור ּבְ ֵאין ּדָ ה ׁשֶ   ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה: לֹ  ׁשֶ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ ה ֵעִדים יּוַמת הַ "ַעל ּפִ ת"ׁשָ     ,(דברים יז, ו) 182ּמֵ

ָך.  ַרע ִמּמְ קֹום ִיּפָ א ַהּמָ   ֶאּלָ
כֹו ָנָחׁש ּוֵמת ׁשָ ּנְ ם ַעד ׁשֶ ָ   ! "ָאְמרּו: לֹא ָזזּו ִמׁשּ

  
יָמא ִאית ֵליּה  י ַאָחא, ּדְ ֲאִפיּלּו ּתֵ   ַרּבִ

ה לֹא ְרִאּיָ ָלָמא ְיִדיָעה ּבְ ׁשְ ַחּתְ ָלּה  ,ּבִ ּכְ    .ַמׁשְ
לֹא ְיִדי ה ּבְ א ְרִאּיָ ַחּתְ ָלּה? ֶאּלָ ּכְ   ָעה ֵהיִכי ַמׁשְ

ֵעי ֵמיַדע ָרֵאל ָהַרג,   :ִמי ָלא ּבָ   ִאם ּגֹוי ָהַרג אֹו ִיׂשְ
ֵלם ָהַרג?    !ִאם ָאָדם ְטֵרָפה ָהַרג אֹו ׁשָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ִליִלי:  י יֹוֵסי ַהּגְ   ָקָסַבר ַרּבִ
יַע ֵעֵדי ְקָנס  ּבִ טּור –ַמׁשְ    ,ּפָ
ךְ  ִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ יבַח  :ּדְ ַחן ָלּה  - ּיָ ּכְ ה ַאׁשְ לֹא ְרִאּיָ    ,ְנִהי ְיִדיָעה ּבְ

ֵעי ֵמיַדע לֹא ְיִדיָעה ִמי ָלא ּבָ ה ּבְ ַעל,    :ְרִאּיָ ָרֵאל ּבָ ת ִיׂשְ ַעל ּבַ   ּגֹוָיה ּבָ
ַעל? עּוָלה ּבָ ַעל ּבְ תּוָלה ּבָ    !ּבְ

   
  
  

                                                             
י ֵעד ֶאָחד 182 ת לֹא יּוַמת ַעל ּפִ ה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ לׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ   ַעל ּפִ

  רש"י
: דאמר לימא ר' יוסי הגלילי

אין עדות מתקיימת אלא 
בראיה וידיעה חוץ מעדות 

   ממון:
. דדאין לית ליה דרבי אחא

מחייב בדדמי כגון גמל האוחר ו
בין הגמלים דמחייב ליה בלא 

   ראיה בדדמי:
. בועט ברגליו ולי נראה האוחר

כשבא ליזקק לנקיבה הוא נלחם 
ומכה ברגליו גמלים שסביבותיו 
ולשון אוחר נופל בתשמיש 
גמלים דתניא בבכורות (דף ח.) 

   גמל אחור כנגד אחור:
. דדאין דאי אית ליה דר' אחא

   בדדמי:
. י נפשות נמי משכחת להדינ

דמתקיימת בלא ראיה כגון הא 
דשמעון בן שטח דאי דיינת ליה 
בדיני ממונות. גבי גמל משום 
דבידוע שזה הרגו ה''נ בידוע 

   שזה הרגו:
אלא ראיה בלא ידיעה היכי 

. אם ראה שהרג משכחת לה
אדם ואינו יודע מי הוה ההרוג 
מי מצי מסהיד עליה מי לא בעי. 

   למידק כו':
. מילתא בר ר' יוסי הגליליקס

באפי נפשה היא והכי קאמר. 
מדקאמר ר' יוסי הגלילי אין 
שבועת העדות אלא בעדות 
המתקיימת בידיעה בלא ראיה 
וראיה בלא ידיעה ש''מ דס''ל 
משביע עדי קנס דאונס ומפתה 

  וכפרו פטורין:
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יּה  ַרב ַהְמנּוָנאָיֵתיב    , ַרב ְיהּוָדהּדְ ַקּמֵ

ֲעָיא ֵליּה  ַרב ְיהּוָדהְוָיֵתיב     :ְוָקא ִמיּבָ
ְפֵני ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני",    "ָמֶנה ְמִניִתיָך ּבִ

חּוץ    לד,ב    ?ַמאי –ְוֵעִדים רֹוִאין אֹותֹו ִמּבַ
  

   :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר ֵליּה 
ה, ָמה טֹוֵען    ?ְוַהּלָ

ָבִרים ֵמעֹוָלם"  ְפָרן -ִאי ָאַמר: "לֹא ָהיּו ּדְ    !הּוֲחַזק ּכַ
ְקִלי" ִא  ְקִלי ְוִדיִדי ׁשָ י ָאתּו ֵעִדים ַמאי ָהֵוי?  -י ָאַמר: "ִאין, ׁשָ   ּכִ
  

א !עּול ַאּתְ  !ַהְמנּוָנא :ָאַמר ֵליּה     !ּתָ
  

ַצד ַעּמּוד ֶזה"ַההּוא ַדֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה:    , "ָמֶנה ָמִניִתי ְלָך ּבְ
ַצד ַעּמּוד ֶזהלֹ  :ָאַמר ֵליּה  י ּבְ    !א ָעַבְרּתִ

יּה ֲאתּו  ֵרי ָסֲהֵדי ַאְסִהידּו ּבֵ ַצד ַעּמּוד ֶזה. ּדְ ּתְ ין ַמִים ּבְ ּתִ   ִהׁשְ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ְפָרן    .הּוְחַזק ּכַ

  
  : ַרב ַנְחָמןַמְתִקיף ָלּה 

ְרָסָאה הּוא,  יָנא ּפַ   ַהאי ּדִ
ֵעֶסק ֶזה ָקָאַמר ֵליּה  "?!ֵמעֹוָלם" :ִמי ָקָאַמר    .ּבְ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
  הּוא ַדֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה: ַה 

ַצד ַעּמּוד ֶזה,    ָמֶנה ָמִניִתי ְלָך ּבְ
ַצד ַעּמּוד ֶזה ֵמעֹוָלםָאַמר ֵליּה: לֹא ָעַבְרּתִ     .י ּבְ

יּה ָסֲהֵדי  ַצד ַעּמּוד ֶזה. ּדְ ְנַפקּו ּבֵ ין ַמִים ּבְ ּתִ   ִהׁשְ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ְפָרן    .הּוְחַזק ּכַ

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 

יּה. ְעתֵּ ִאיִניׁש ָעֵביד ָלּה, ְוָלאו ַאּדַ ָלא ַרְמָיא ֲעֵליּה ּדְ ָתא ּדְ ל ִמיּלְ   ּכָ
   

  
  

  רש"י
. ולא רואין אותו מבחוץועדים 

   הכיר הנתבע בהם:
. שהרי ראו אלו הוחזק כפרן

שמנה לו ואע''פ שאינן יודעין 
אם הלואה אם מתנה נעשה 
כפרן בדבר שהרי אמר לו לא 
היו דברים מעולם ואין נאמן 

   עוד בשבועה:
. אתה ראוי המנונא את עול

ליכנס לבית המדרש שאתה 
   מחכים את רבך:

יה כל מילתא דלא רמיא על
. כי הכא שאין לאדם דאיניש

לשום אל לבו כל המקומות 
שהוא משתין שם מים להיות 

  זכור עליהן:
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ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

אן יב ּכָ דֹון,  ,ִחּיֵ ּקָ יב ּבּפִ   ְוִחּיֵ
ְתִביַעת ָממֹון,  א ּבִ ר ֶאּלָ ן ֵאינֹו ְמַדּבֵ ַהּלָ   ַמה ּלְ

אן  ְתִביַעת ָממֹוןַאף ּכָ א ּבִ ר ֶאּלָ   ."ֵאינֹו ְמַדּבֵ
  

ַמְעָרָבא    .ְמַחכּו ֲעָלּה ּבְ
  

   ?ַמאי חּוָכא
  

ָקָתֵני    :ּדְ
ׁשֹוֵגג" ע ֵמִזיד ּכְ ּבָ ִנׁשְ ע ּכְ ּבָ ה ּבֹו מּוׁשְ ן לֹא ָעׂשָ ּכֵ דֹון ׁשֶ ִפּקָ   ; "ַמה ּלְ

ֵדי ֵעדּות ,ִמּכְ י ַעְצמֹו ּבְ ע ִמּפִ ּבָ י ׁשִ  ,מּוׁשְ ָגַמר  ְמעֹוןְלַרּבִ דֹון, ְמָנא ֵליּה? ּדְ ּקָ   ִמּפִ
דֹון ַנִמי ּקָ ע ִמ  ,ּפִ ּבָ י ֲאֵחִרים ִנְגַמר ֵמֵעדּותמּוׁשְ    .ּפִ

  
   ?ּוַמאי חּוָכא

ַקל ָוחֹוֶמר ַמְייֵתי ָלּה,  ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ְלָמא ַרּבִ   ּדִ
י ֲאֵחִרים  יב,  -ִמּפִ   ַחּיָ

י ַעְצמֹו  ן!  -ִמּפִ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
  

א ׁשֹוֵגג, ַא  חּוָכא ,ֶאּלָ   ֵמִזיד ּכְ
ָקָתֵני:  ׁשֹוֵגג"ּדְ ע ֵמִזיד ּכְ ּבָ ִנׁשְ ע ּכְ ּבָ ה ּבֹו מּוׁשְ ן לֹא ָעׂשָ ּכֵ דֹון ׁשֶ ִפּקָ   ; "ַמה ּלְ

ֵדי י ֵעדּות  ,ִמּכְ ּבֵ    ?ְמָנא ֵליּה  -ֵמִזיד ּגַ
יּה ּדְ  ִתיב ּבֵ   , 'ְוֶנְעָלם'לֹא ּכְ
יּה ָה  ִתיב ּבֵ   '.ְוֶנְעָלם'ָכא ַנִמי, לֹא ּכְ
  

   :ַרב הּוָנאְלהּו  ָאַמר
   ?ּוַמאי חּוָכא

ַמר ָלּה!  ְמעֹון ּגָ י ׁשִ דֹון ִמְמִעיָלה ַרּבִ ִפּקָ ׁשֹוֵגג ּבְ ָלאו ּכְ ְלָמא ֵמִזיד ּדְ   ּדִ
  

   !ְוַהְיינּו חּוָכא
ָגַמר ָלּה  ִע ַאּדְ    !יָלה ִנְגַמר ָלּה ֵמֵעדּותִמּמְ

  
ִעיָלה ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף,  ָרא ִמּמְ ּבְ   ִמְסּתַ

ן ּכֵ ִעיָלה ׁשֶ    .ְמִעיָלה ִמּמְ
  

ה, ֵמֵעדּות ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף,  ַרּבָ   ַאּדְ
ן  ּכֵ    ."ֶתֱחָטא"ִמ  "ֶתֱחָטא"ׁשֶ

  
ִעיָלה ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַלף ָרא ִמּמְ ּבְ    ,ִמְסּתַ

ן ּכֵ    ,ְמִעיָלה  :ׁשֶ
ּכֹ     ,לּבַ

   ,ֶנֱהֶנה
   ,ָקבּוַע ּבְ 

   ,חֹוֶמׁש 
ם    .ְוָאׁשָ

  
ה, ֵמֵעדּות ֲהָוה לֵ  ַרּבָ   יּה ְלֵמיַלף, ַאּדְ

ן ּכֵ    ,ֵחְטא  :ׁשֶ
   ,ֶהְדיֹוט

בּוָעה ׁשְ    ,ּבִ
ְבֵעיּה ְוַכְפֵריּה,    ּתַ

   !ְו"אֹוִאין"
  

ין ,ָהָנךְ     .ְנִפיׁשִ

  רש"י
. אהא דר''ש מחכו עלה במערבא

דגמר מפקדון בג''ש דתחטא 
   תחטא:

. מיניה וביה בק''ו מייתי לה
   ולית ליה ג''ש:

. נאמר כאן ממעילה גמר לה
(ויקרא ה) ומעלה מעל ונאמר 

   על:להלן (שם) כי תמעול מ
. לחיובא בג''ש נגמרה מעדות

   דתחטא תחטא:
שכן מעילה בכל נהנה בקבוע 

. בשניהם נאמר חומש ואשם
מעילה ושניהם נוהגים בכל אבל 
עדות אינו נוהג אלא בראויין 
להעיד ושניהם נהנו בעבירה 
שבידם זה נהנה מן ההקדש וזה 
כפר ממון לאפוקי עדות שלא 
נהנה ושניהם בקרבן קבוע 

ויורד ושניהם  ועדות בעולה
בחומש ואשם ועדות בחטאת 

   ואין שם חומש:
שכן חטא הדיוט בשבועה 

. בשניהם תבעיה וכפריה ואואין
נאמר תחטא ודינו עם ההדיוט 
אבל מעילה דינו עם ההקדש 
ושניהם בשבועה וע''י תביעה 
וכפירה הן באין ובשניהם נאמר 

   אואין מה שאין כן במעילה:
. דתבעיה וכפריה הנך נפישין

  דא היא:ח
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א    ?ַמאי חּוָכא ,ֶאּלָ

י ֲאָתא  אּכִ ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ י ַרב ַרב ְיהֹוׁשֻ    :ָאְמִרי ,ִמּבֵ
ֵדי ֵמירַר  ,ַהְיינּו חּוָכא, ִמּכְ ָוה ּגָ ֵזיָרה ׁשָ ְמעֹון ּגְ י ׁשִ    ,ּבִ

ׁשֹוֵגג?  ע ֵמִזיד ּכְ ּבָ ִנׁשְ ע ּכְ ּבָ ה ּבֹו מּוׁשְ ן לֹא ָעׂשָ ּכֵ דֹון ׁשֶ ִפּקָ ָפֵריְך: ַמה ּלְ ה ֵליּה ּדְ   ָלּמָ
  

  ּוַמאי חּוָכא? 
  

ָוה,  ֵזיָרה ׁשָ ֵתיקּום ֵליּה ּגְ י ּדְ ּמֵ ֵריְך ִמּקַ י ּפָ ְלָמא ּכִ   ּדִ
ָקָמא  ַתר ּדְ ֵריךְ ּבָ ָוה לֹא ּפָ ֵזיָרה ׁשָ    .ֵליּה ּגְ

  
  ְולֹא? 

י ָרָבאְוָהֲאַמר ְלהּו  ר ִאיּתַ ַנןלְ  ּבַ   : ַרּבָ
ָרה ן ְזדֹוָנּה ְלַכּפָ דֹון לֹא ִניּתָ ּקָ בּוַעת ַהּפִ א ׁשְ ּנָ ְמעֹון ִהיא!  ?ַמאן ּתַ י ׁשִ   ַרּבִ

  
ֵריךְ  ׁשֹוֵגג ּפָ ְלָמא ֵמִזיד ּכְ    ,ּדִ

ָגַמר ָלּה  ִעיָלה, ּדְ ּדְ יןִמּמְ    ,ָהַנְך ְנִפיׁשִ
ֵריךְ  ֲאָבל ע ָלא ּפָ ּבָ ִנׁשְ ע ּכְ ּבָ     .מּוׁשְ

  
דֹון ּקָ ר ֵעדּות ְוִתְגַמר ָלּה ִמּפִ ְהּדַ    ,ְוּתֶ

דֹון, ׁשֹוֵגג  183ֵמִזידּדְ  ּקָ ׁשֹוֵגג: ַמה ּפִ ָלאו ּכְ   לֹא,  - ִאין, ֵמִזיד  -ּדְ
י  - ִאין, ֵמִזיד  -ַאף ֵעדּות, ׁשֹוֵגג  ָילֵ לֹא, ּכִ ִעיָלה! יף ֵהיִכי ּדְ דֹון ִמּמְ ּקָ   ּפִ

  
ַתָבּה ַרֲחָמָנא ְלֵעדּות   לה,א יּטּוי   ,ְלָהִכי ּכְ בּוַעת ּבִ י ׁשְ ּבֵ    ,ּגַ

יו,  ׁש ְוָקָדׁשָ י טּוְמַאת ִמְקּדָ   ְוַגּבֵ
ֶהן ן ֶנֱאַמר ּבָ    ,"ְוֶנְעַלם" :ְבכּוּלָ

ֶהן  ׁשוֹ  'ְוֶנְעַלם'ְוָכאן לֹא ֶנֱאַמר ּבָ ִזיד ּכְ יב ַעל ַהּמֵ   ֵגג. ְלַחּיֵ
   

                                                             
  מסורת הש"ס הוסיף את האות ד 183

  רש"י
. דתחטא מכדי ר''ש ג''ש

תחטא גמיר דקתני סיפא 
דמילתיה ת''ל תחטא תחטא 
לג''ש אמאי פריך ברישא לא 
עשה בו מושבע כנשבע ומזיד 
כשוגג כי היכי דגמר עדות 
מפקדון לענין שאינו מדבר אלא 
מתביעת ממון נגמר נמי פקדון 
מעדות למושבע כנשבע ומזיד 

   כשוגג:
עשה . שכן לא דלמא כי פריך

   כו':
. מקמי דתיקום ליה ג''ש

בתחלת משנתו כשהיה בא 
ללמדה בבנין אב דחייב כאן 
וחייב בפקדון אבל לבתר דקמא 
ליה ג''ש דתחטא תחטא לא 
שמעינן ליה דפרכה והאי דפרכה 
ברישא לאו משום דס''ל. (הא 
דהוה) גמיר ג''ש מרבו אלא 
להודיעך בא שהוצרך ג''ש 
לכתוב שלא תאמר למה 

הלא יש ללמד במה הוצרכה ו
מצינו לפיכך התחיל ללמדה 
תחלה בבנין אב והודיע תשובות 
שיש להשיב עליו לכך הוצרכה 
ג''ש וכן דרך תנאים וספרי 

   וספרא:
. פריך בתמיה כלומר ובתר ולא

דקמא לא הוה פריך כלומר 
דיליף הא נמי בג''ש שעשה בו 

   מושבע כנשבע ומזיד כשוגג:
 .והא אמר להו רבא בר איתי כו'

   בפרק שבועת הפקדון:
. דאמר לא עשה בו ר''ש היא

מזיד כשוגג אלמא ס''ל כי 
פירכיה והא דלא פרכה לג''ש 
בהא פירכא בתר דקמא ליה 
משום דג''ש מופנה היא ואין 
משיבין עליה ומשני דלמא כי 
פריך מזיד כשוגג פריך במזיד 
כשוגג הוא דס''ל כי פירכיה 
קמייתא ואפי' בתר ג''ש משום 

ה ממעילה דלא עשה בה דגמר ל
מזיד כשוגג וניחא ליה לגמרה 
ממעילה לפטורא ולא מעדות 
לחיובא משום דהנך נפישין 
כדאמרינן לעיל שכן מעילה בכל 
נהנה בקבוע חומש ואשם אבל 
מושבע כנשבע מילף יליף פקדון 
מעדות ולא ס''ל כפירכיה 

   מדקמא ליה ג''ש וליכא חוכא:
. ופרכינן ותיהדר עדות כו'

היינו חוכא לבתר דגמר  כלומר
פקדון ממעילה למזיד דלאו 
כשוגג היכי פריך תאמר בעדות 
שעשה בו מזיד כשוגג בתר 
דקמא ליה ג''ש דתחטא תחטא 
ליהדר עדות וליליף מפקדון 
למזיד דלא כשוגג דהא ילפא 

   פקדון ממעילה:
  ומשני להכי כתבה כו':
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        לה, אלה, אלה, אלה, א . 20
ָנה    ִמׁשְ

בֹואּו ּוְתִעידּוִני יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאם לֹא תָּ ּבִ    ,"ַמׁשְ
ן ִלי ָמאַתִים זּוז ְולֹא ָנַתן"  לֹוִני ִליתֵּ ָאַמר ִאיׁש ּפְ טּוִרים -ׁשֶ    ,ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ

ִביַעת ָממֹון  א ַעל תְּ יִבין ֶאּלָ ֵאין ַחּיָ דֹוןּכַ ׁשֶ ּקָ    .ּפִ
  

יַע  ּבִ בֹואּו ּוְתִעידּוִני" "ַמׁשְ תָּ ְדעּו ִלי ֵעדּות ׁשֶ תֵּ ׁשֶ טּוִרים -ֲאִני ֲעֵליֶכם ּכְ    ,ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ
בּוָעה ְל  ְדָמה ׁשְ ּקָ ֵני ׁשֶ   ֵעדּות. ִמּפְ

  

ֶנֶסת ְוָאַמר ֵבית ַהּכְ   :ָעַמד ּבְ
בֹואּו ּוְתִע  תָּ ם יֹוְדִעין ִלי ֵעדּות ׁשֶ ִאם ַאתֶּ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ׁשֶ ּבִ טּוִרין,  -ידּוִני" "ַמׁשְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ

ין ָלֶהם ּוֵ ֵהא ִמְתּכַ ּיְ    .ַעד ׁשֶ
  

ַנִים:    ָאַמר ִלׁשְ
בֹואּו ּוְתִעידּוִני",  תָּ ם יֹוְדִעין ִלי ֵעדּות ׁשֶ ִאם ַאתֶּ לֹוִני ּוְפלֹוִני ׁשֶ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ִאיׁש ּפְ ּבִ   "ַמׁשְ

ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדוּ  בּוָעה ׁשֶ   ת", "ׁשְ
י ֵעד,   ְוֵהם יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות,    ֵעד ִמּפִ

ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן    ,ָקרֹוב  אֹו ׁשֶ
סּול  טּוִרין -אֹו ּפָ    .ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ

  

ַיד ַעְבּדֹו,  ַלח ּבְ   ׁשָ
ע:  ְתּבָ ָאַמר ָלֶהן ַהּנִ   אֹו ׁשֶ

בוֹ  תָּ ם יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות ׁשֶ ִאם ַאתֶּ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ׁשֶ ּבִ טּוִרין,  -אּו ּוְתִעידּוהּו" "ַמׁשְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ
י ַהּתֹוֵבַע.  ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּיִ   ַעד ׁשֶ

   

ָמָרא     ּגְ
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן ִלי ָמאַתִים זּוז ְולֹא ָנַתן",  לֹוִני ִליתֵּ ָאַמר ִאיׁש ּפְ בֹואּו ּוְתִעידּוִני ׁשֶ יֲעִני ֲעֵליֶכם ִאם לֹא תָּ ּבִ   "ַמׁשְ
יִבין? ָיכֹול ְיהּו ַח    ּיָ

ְלמּוד לֹוַמר: ָוה,  "ֶתֱחָטא" "ֶתֱחָטא" תַּ   ִלְגֵזיָרה ׁשָ
אן     ,(ויקרא ה, א) 184"ֶתֱחָטא" :ֶנֱאַמר ּכָ

ן ְתִביַעת ָממֹון ְוֵיׁש לוֹ  - (ויקרא ה כא) 185"ֶתֱחָטא" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ן ּבִ ַהּלָ    ,ַמה ּלְ
א ְתִביַעת ָממֹון ְוֵיׁש לוֹ ַאף ּכָ    ."ן ּבִ

  
  
  

ּבִ  ְדעּו ִלי "ַמׁשְ תֵּ ׁשֶ בֹואּו ּוְתִעידּוִני" יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ּכְ תָּ טּוִרים -ֵעדּות ׁשֶ    ,ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ
בּוָעה ְל  ְדָמה ׁשְ ּקָ ֵני ׁשֶ    ".ֵעדּותִמּפְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

בֹואּו ּוְתִעידּוִני",  תָּ ְדעּו ִלי ֵעדּות ׁשֶ תֵּ ׁשֶ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ּכְ ּבִ   "ַמׁשְ
יִבין? ָיכֹול    ְיהּו ַחּיָ

ְלמּוד לֹוַמר: ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיַדע" תַּ    – (ויקרא ה, א) "ְוׁשָ
בּוָעה ְדָמה ֵעדּות ִלׁשְ ּקָ    ,ִמי ׁשֶ

בּוָעה ְלֵעדּות ְדָמה ׁשְ ּקָ   . "ְולֹא ׁשֶ
  
  
  

ֶנֶסת ְוָאַמר ֵבית ַהּכְ    :"ָעַמד ּבְ
יֲעִני ֲעֵליֶכם ּבִ ִאם  "ַמׁשְ בֹואּו ּוְתִעידּוִני" ׁשֶ תָּ ם יֹוְדִעין ִלי ֵעדּות ׁשֶ טּוִרין,  -ַאתֶּ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ

ין ָלֶהם ּוֵ ֵהא ִמְתּכַ ּיְ    ."ַעד ׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
יֵניֶהן    .ֲאִפיּלּו ֵעָדיו ּבֵ

  

                                                             

א 184 יד ְוָנׂשָ ְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיּגִ י ֶתֱחָטא ְוׁשָ   ֲעֹונוֹ  ְוֶנֶפׁש ּכִ
ה 185 י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ  'ֶנֶפׁש ּכִ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   ְוִכֵחׁש ּבַ

  רש"י
  מתני' 

. אלא על תביעת ממון כפקדון
שאילו העידוהו היו מחייבין 
אותו ממון אבל זה אם העידוהו 
לא היה מחויב שהיה יכול לומר 

   חוזרני בי:
. כולה מתני' משביע אני עליכם

   מפרש בגמרא:
  

  גמ' 
   . שיש ממון עליו:ויש לו

. שהיה עד באותה והוא עד
  שעה:
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יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ַוְיהוּ  ָקֵאי ִעיּלָ    ,לֹא ְצִריָכא ּדְ
ָאַמר  ַמאן ּדְ ֵתיָמא: ּכְ ֵמיַמהּו ּדְ    ,ְלהּו ּדָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

יֵניֶהן, " ֵני ָאָדם עֹוְמִדין ְוֵעָדיו ּבֵ ל ּבְ   ָרָאה ִסיָעה ׁשֶ

בֹואּו ּוְתִעידּוִני",  :ְוָאַמר ָלֶהן תָּ ם יֹוְדִעין ִלי ֵעדּות ׁשֶ יֲעִני ֲעֵליֶכם ִאם ַאתֶּ ּבִ   "ַמׁשְ
יִבין?    ָיכֹול ְיהּו ַחּיָ

ְלמ   ַוֲהֵרי לֹא ִייֵחד ֵעָדיו.  (ויקרא ה, א) "ְוהּוא ֵעד"ּוד לֹוַמר: תַּ
אן :ָיכֹול ֲאִפיּלּו ָאַמר ל ָהעֹוְמִדין ּכָ    "?"ּכָ

ְלמּוד לֹוַמר:     ."ַוֲהֵרי ִייֵחד ֵעָדיו (ויקרא ה, א) "ְוהּוא ֵעד"תַּ
  
  
  
ַנִים" יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם :ָאַמר ִלׁשְ ּבִ לֹוִני ּוְפ  ִאיׁש  "ַמׁשְ    ,לֹוִניּפְ

בֹואּו ּוְתִעידּוִני",  תָּ ם יֹוְדִעין ִלי ֵעדּות ׁשֶ ִאם ַאתֶּ   ׁשֶ
ֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ְלָך ֵעדּות",  בּוָעה ׁשֶ   "ׁשְ

י ֵעד,   ְוֵהם יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות,  ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהןֵעד ִמּפִ סּול  ,ָקרֹוב  אֹו ׁשֶ טּוִרין -אֹו ּפָ   ", ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ
  

נּו ַרּבָ    ַנן: ּתָ
ַנִים: "   ָאַמר ִלׁשְ

בֹואּו ּוְתִעידּוִני",  תָּ ם יֹוְדִעין ִלי ֵעדּות ׁשֶ לֹוִני ּוְפלֹוִני ִאם ַאתֶּ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ּפְ ּבִ   "ַמׁשְ
סּול,  ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ּפָ י ֵעד, אֹו ׁשֶ   ְוֵהן יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות ֵעד ִמּפִ

יִבין?    ָיכֹול ְיהּו ַחּיָ
ְל  א ֲעֹונֹו" מּוד לֹוַמר:תַּ יד ְוָנׂשָ ר (ויקרא ה, א) "ִאם לֹוא ַיּגִ תּוב ְמַדּבֵ ָדה ַהּכָ ְראּוִין ְלַהּגָ   . "ּבִ

  
  
  
ַיד ַעְבּדֹו " ַלח ּבְ ע:  אוֹ ׁשָ ְתּבָ ָאַמר ָלֶהן ַהּנִ   ׁשֶ

בֹואּו ּוְתִעידּוהוּ  תָּ ם יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות ׁשֶ ִאם ַאתֶּ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ׁשֶ ּבִ טּוִרין,  -" "ַמׁשְ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ
י ַהּתֹוֵבַע  ְמעּו ִמּפִ ׁשְ ּיִ   . "ַעד ׁשֶ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַיד ַעְבּדֹו, " ַלח ּבְ   ׁשָ

ע:  ְתּבָ ָאַמר ָלֶהן ַהּנִ   אֹו ׁשֶ
בֹואּו ּוְתִעידּוהּו",  תָּ ם יֹוְדִעין לֹו ֵעדּות ׁשֶ ִאם ַאתֶּ יֲעִני ֲעֵליֶכם ׁשֶ ּבִ   "ַמׁשְ

   ?יִביןָיכֹול ְיהּו ַחיָּ 

ְלמּוד לֹוַמר: א ֲעֹונֹו" תַּ יד ְוָנׂשָ   . "(ויקרא ה, א) "ִאם לֹא ַיּגִ
  

ְלמּוָדא    ?ַמאי ּתַ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
יד" ִתיב,  "ִאם לֹוא ַיּגִ   ּכְ

יד ,ִאם לוֹ  א ֲעֹונֹו,  - לֹא ַיּגִ   ְוָנׂשָ
יד  טּור.  -ְוִאם ְלַאֵחר לֹא ַיּגִ   ּפָ

   

  רש"י
. דאי לא עדים ביניהן פשיטא

מאי איצטריך למיתני במתניתין 
   פטורין:

. שעומד ריכא דקאי עלייהולא צ
   בצד עדיו:

. ודאי להנך דקיימי מהו דתימא
גביה קאמר והרי ייחד עדיו 

   קמ''ל:
. דאף על גב תניא נמי הכי

   דגבייהו קאי פטורין:
ראה סיעה של בני אדם ועדיו 

. ע''כ בדקאי גבייהו ביניהן
קאמר מדקאמר סיפא כו' אפי' 

   כל העומדין כאן ת''ל והוא עד:
. דכיון דאמר יוהרי ייחד עד

עומדין כאן אותן העומדין אצלו 
ייחד וחייבין ואי לא פריש הכי 

   בהדיא תנא ברישא פטורין:
. כתיב מלא למדרש אם לוא יגיד

  ביה לו לא:
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ָנה    ִמׁשְ

יֲעִני ֲעֵליֶכם"ַמׁשְ     ",ּבִ
ה ֲאִני ֲעֵליֶכם",    "ְמַצּוֶ

יִבין.  - "אֹוֶסְרֶכם ֲאִני"   ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיָ
  

ַמִים ּוָבָאֶרץ"  ָ ׁשּ טּוִרין,  -"ּבַ   ֲהֵרי ֵאּלּו ּפְ
  

ֶלת" "ָאֶלף ּדָ    ,ּבְ
"יֹוד ֵהי"    ,ּבְ
י",  ּדַ "ׁשַ   ּבְ

"ְצָבאֹות",    ּבִ
"ַחּנּון"    ,ּבְ

  ְו"ַרחּום", 
"ֶאֶר  ִים", ּבְ   ְך ַאּפַ

"ַרב ֶחֶסד",    ּבְ
ּנּוִיין  יִבין.  -ּוְבָכל ַהּכִ   ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיָ

  

כ ל ּבְ ןַהְמַקּלֵ יב,  - ּוּלָ   ַחּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   , ַרּבִ

   .ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ן  כּוּלָ ל ָאִביו ְוִאּמֹו ּבְ יב,  -ַהְמַקּלֵ   ַחּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   , ַרּבִ

   .ֹוְטִריןּפ  ֲחָכִמיםוַ 
  

ן  כּוּלָ ל ַעְצמֹו ַוֲחֵבירֹו ּבְ ה. - ַהְמַקּלֵ ֲעׂשֶ לֹא תַּ    עֹוֵבר ּבְ
  

ָכה ה'      ,(דברים כח, כב) 186"ֱאלִֹהים"ַיּכְ
ָכה ֱאלִֹהים  ּתֹוָרה )א(ויקרא ה,  187"ָאָלה"יא זֹו ִה  -ְוֵכן "ַיּכְ תּוָבה ּבַ    .ַהּכְ

ָך",    "ַאל ַיּכְ
  ִו"יָבֶרְכָך", 

   –ְו"ֵייִטיב ְלָך" 
י ֵמִאיר יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ

  .ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
   

ָמָרא     ּגְ

יֲעִני ֲעֵליֶכם" ּבִ    !ַמאי ָקָאַמר? - "ַמׁשְ
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ּתֹוָרה",  :ָהִכי ָקָאַמר בּוָעה ָהֲאמּוָרה ּבַ ְ ׁשּ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ּבַ ּבִ   "ַמׁשְ

וָאה ָהֲא  ּוָ ּצַ ה ֲאִני ֲעֵליֶכם ּבַ ּתֹוָרה", "ְמַצּוֶ   מּוָרה ּבַ
ּתֹוָרה""אֹוֶסְרֶכם ֲאִני ּבָ     .ִאיּסּור ָהָאמּור ּבַ

  
ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

ָתֵני  א ָהא ּדְ יאֶאּלָ י ִחּיָ    :ַרּבִ

יִבין -"ּכֹוֶבְלֶכם ֲאִני" "   , "ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיָ
ִתיב אֹוַרְייָתא ִמי ּכְ    !ּכֹוֵבל ּבְ

  
א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   :ַאּבַ

בּוָעה",  :ַמרָהִכי ָקָא  ׁשְ יַע ֲאִני ֲעֵליֶכם ּבִ ּבִ   "ַמׁשְ
בּוָעה",  ׁשְ ה ֲאִני ֲעֵליֶכם ּבִ   "ְמַצּוֶ

בּוָעה",  ׁשְ   "אֹוֶסְרֶכם ֲאִני ּבִ
בּוָעה". ׁשְ   "ּכֹוֶבְלֶכם ֲאִני ּבִ

                                                             

ָכה ה 186 ָרקֹון ּוְרָד  'ַיּכְ פֹון ּוַבּיֵ ּדָ ִ ֶקת ּוַבַחְרֻחר ּוַבֶחֶרב ּוַבׁשּ ּלֶ ַחת ּוַבּדַ ּדַ ֶחֶפת ּוַבּקַ ַ ׁשּ   פּוָך ַעד ָאְבֶדךָ ּבַ
י ְוֶנֶפׁש  187 ְמָעה ֶתֱחָטא ּכִ יד לֹוא ִאם ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוׁשָ א ַיּגִ   ֲעֹונוֹ  ְוָנׂשָ

  רש"י
  מתני' 

. בגמרא מצוה אני עליכם
   מפרש:

. שם הכתוב באל''ף דל''ת
   באל''ף דל''ת:

. שם הכתוב ארבע ביו''ד ה''י
   'י:אותיות הכתוב ביו''ד ה'

. מברך את השם המקלל בכולן
באחד מהם כגון יכה פלוני את 
פלוני שזה הוא חיובו כשמקלל 

   שם בשם:
   . מיתה:חייב

. מפרש המקלל עצמו כו'
בגמרא: יככה ה' אלהים וכן 
יככה אלהים גרס במתני' וכן 
כתוב ונקוד בסדר משנה מוגהת 

   ודווקנית:
. אם אמר לעדים זו היא אלה

לות אחד מן המקראות שבקל
יככה השם בשחפת וגו' אם לא 
תעידוני וכן יככה השם כגון 
שהיה אחד קורא קללות 
שבתורה ואמר לעדים כן יככה 
אם לא תעידוני זו היא אלה 
דהא כתיב בהם ככל אלות 

   הברית:
. אם תעידוני או יברכך אל יכך

   אם תעידוני . (וכפר):
. מכלל לאו אתה ר' מאיר מחייב

וני שומע הן אל יככה אם תעיד
   ואם לא תעידוני יכך:

  
  גמ' 

. אלה בצוואה האמורה בתורה
המצות. (כתב) בפרשת נדרים 

   (ויקרא כז):
. לשון אסירה בכבלי כובלכם

   ברזל (תהלים קמט):
. מזכיר אוסרכם אני בשבועה

את השם באחד מכל הלשונות 
  הללו:
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ֶלת", " "ָאֶלף ּדָ   ּבְ

"יֹוד ֵהי",    ּבְ
י",  ּדַ "ׁשַ   ּבְ

"ְצָבאֹות",    ּבִ
"ַחּנּון"    ,ּבְ

  ְו"ַרחּום", 
ִים",  "ֶאֶרְך ַאּפַ   ּבְ

"ַרב ֶחֶסד"    ."ּבְ
  

מֹות ִניְנהוּ "ַחּנוּ ּדְ  :ְלֵמיְמָרא    .ן" ְו"ַרחּום" ׁשֵ
   :ּוְרִמיְנִהי

ֵאין ִנְמָחִקין, " מֹות ׁשֶ ְמָחִקין ְוֵיׁש ׁשֵ ּנִ מֹות ׁשֶ   ֵיׁש ׁשֵ
גֹון ֵאין ִנְמָחִקין: ּכְ מֹות ׁשֶ   "ֵאל",   :ֵאּלּו ֵהן ׁשֵ

  "ֱאלֶֹהיָך", 
  , "ֱאלִֹהים"

  "ֱאלֵֹהיֶכם", 
ר ֶאְהֶיה",    "ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ

ֶלת",    "ָאֶלף ּדָ
  ְו"יֹוד ֵהי", 

י",  ּדַ   "ׁשַ
   .ֲהֵרי ֵאּלּו ֵאין ִנְמָחִקין - "ְצָבאֹות"

דֹול",   :ֲאָבל   "ַהּגָ
ּבֹור",    "ַהּגִ
  "ַהּנֹוָרא", 
יר",    "ָהַאּדִ
  ְו"ֶהָחָזק", 

יץ",    ְו"ָהַאּמִ
  "ָהִעּזּוז", 

  "ַחּנּון" 
  חּום", ְו"ַר 

ִים",    "ֶאֶרְך ַאּפַ
   !"ֲהֵרי ֵאּלּו ִנְמָחִקין -ְו"ַרב ֶחֶסד" 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

הּוא ַחּנּון,  ִמי ׁשֶ   ַמְתִניִתין ּבְ
הּוא ַרחּום ָקָאַמר   לה,ב ִמי ׁשֶ    .ּבְ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ַמִים ְוָהָא  ָ ַהׁשּ ִמי ׁשֶ ַמִים ּוָבָאֶרץ" ַנִמי ּבְ ָ ׁשּ ּלֹו ָקָאַמרִאי ָהִכי, "ּבַ   !ֶרץ ׁשֶ
  

א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ
אי ִאיְקִרי ַרחּום ְוַחּנּון, ַוּדַ א ִמיֵדי ַאֲחִריָנא ּדְ ֵליּכָ יָון ּדְ הּוא ַרחּום ָקָאַמר.  ָהָתם, ּכֵ ִמי ׁשֶ אי ּבְ הּוא ַחּנּון, ַוּדַ ִמי ׁשֶ   ּבְ

ַמִים ּוָבָאֶרץ ָק  ָ ׁשּ ַמִים ְוָאֶרץ, ּבַ א ׁשָ ִאיּכָ יָון ּדְ   ָאַמר.  ָהָכא, ּכֵ
  
  
  

  רש"י
. ולאו דחנון שם במי שהוא חנון

הוא אלא בשם מי שהוא חנון. 
כתב אלף למד מאלהים. 
שהתחיל לכתוב אלהים וכתב 
אלף למד אין נמחקין ואע''פ 
שלא גמר את השם שהרי ב' 

  אותיות הללו שם לעצמו:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַתב ָאֶלף ָלֶמד ִמ"ֱאלִֹהים", "   ּכָ

   .ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ִנְמָחק -"יה" ִמיי 
י",  ּדַ ֶלת ִמ"ׁשַ ין ּדָ   ׁשִ

ֶלת ֵמ"ֲאדָני",    ָאֶלף ּדָ
ית ִמ"ְצָבאֹות"    ֲהֵרי ֶזה ִנְמָחק.  -ָצֵדי ּבֵ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָרֵאל, "ְצָבאֹות" ּכּוּלֹו נִ  ם ִיׂשְ א ַעל ׁשֵ ּלא ִנְקָרא ְצָבאֹות ֶאּלָ   ְמָחק, ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים""ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹ ׁשֶ ֵני ִיׂשְ י ּבְ     ."(שמות ז, ד) 188ַתי ֶאת ַעּמִ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
" ֵ ֵפל ַלׁשּ ל ַהטָּ ַאֲחָריו ּכָ ָפָניו ּוֵבין ִמּלְ ין ִמּלְ   ֲהֵרי ֶזה ִנְמָחק.  -ם ּבֵ

יַצד?    ְלָפָניו ּכֵ
  ל' ִנְמָחק,  -"ַליי'" 
יי'"    ב' ִנְמָחק,  -"ּבַ
  ו' ִנְמָחק,  -"ַויי'" 

  מ' ִנְמָחק,  -"ֵמיי'" 
יי'"    ׁש' ִנְמָחק,  -"ׁשֶ
  ה' ִנְמָחק,  -"ַהיי'" 
יי'"    כ' ִנְמָחק.  -"ּכַ

  
יַצד? ְלַאֲחָר    יו ּכֵ

  נ"ו ִנְמָחק,  -"ֱאלֵֹהינּו" 
  ה"ם ִנְמָחק,  -"ֱאלֵֹהיֶהם" 
  כ"ם ִנְמָחק.  -"ֱאלֵֹהיֶכם" 

  
  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים

  ֵאינֹו ִנְמָחק,  -ְלַאֲחָריו 
ם ֵ ׁשֹו ַהׁשּ ָבר ִקּדְ ּכְ    ."ׁשֶ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֲאֵחִרים.    ֲהָלָכה ּכַ
   

  

                                                             
ָרֵאל ֵמֶא  188 י ְבֵני ִיׂשְ ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאַֹתי ֶאת ַעּמִ י ֶאת ָיִדי ּבְ ְרעֹה ְוָנַתתִּ ַמע ֲאֵלֶכם ּפַ דִֹליםְולֹא ִיׁשְ ָפִטים ּגְ ׁשְ   ֶרץ ִמְצַרִים ּבִ

  רש"י
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        לה, בלה, בלה, בלה, ב . 24
ַלְטיָ (  אל, ִסיָמן) . ַאְבָרָהם ּדְ ִנּיֵ לֹמה ּדָ ְנָיִמן ׁשְ ִגְבַעת ּבִ   א ְלָנבֹות ּבְ

  

ַאְבָרָהם קֹ" ּתֹוָרה ּבְ מֹות ָהֲאמּוִרים ּבַ ל ׁשֵ הּוא חֹול, ּכָ   ֶדׁש, חּוץ ִמֶזה ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ֵעיֶניָך" ׁשֶ     .(בראשית יח, ג) 189"ַוּיאֶמר יי' ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
י ן ֲאִחי ַרּבִ ַע  ֲחִניָנא ּבֶ ן ֲעַזְרָיהוְ  ְיהֹוׁשֻ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ּום ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי ִמׁשּ   ָאְמרּו:  ַרּבִ

  ֶדׁש. ַאף ֶזה קֹ
  

ַמאן ָאְזָלא ָהא    : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ּכְ
ִכיָנה,  ֵני ׁשְ ַלת ּפְ דֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחין יֹוֵתר ֵמַהְקּבָ   ּגְ

ַמאן    ?ּכְ
אֹותֹו ַה     .זּּוגּכְ

  
הּוא קֹ ה ׁשֶ לֹוט חֹול, חּוץ ִמּזֶ מֹות ָהֲאמּוִרים ּבְ ל ׁשֵ   ֶדׁש, ּכָ

ֱאַמר: ּנֶ ֵעיֶניךָ  ׁשֶ ָך ֵחן ּבְ ה ָנא ָמָצא ַעְבּדְ     .יט)-(בראשית יט, יח 190""ַוּיאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל ָנא ֲאדָני ִהּנֵ
דֹוׁש  ָידֹו ְלָהִמית ּוְלַהֲחיֹות, ֶזה ַהּקָ ׁש ּבְ ּיֵ רּוְך הּוא. ִמי ׁשֶ   ּבָ

  
ָנבֹות  מֹות ָהֲאמּוִרים ּבְ ל ׁשֵ ִמיָכה  ,ֶדׁש קֹ –ּכָ    .חֹול –ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָנבֹות  ִמיָכה קֹ -ּבְ    .ֶדׁש ֵיׁש ֵמֶהן חֹול ְוֵיׁש ֵמֶהן קֹ -ֶדׁש, ּבְ

  חֹול,  -ָאֶלף ָלֶמד 
ָאֶלף ָלֶמד ְוהּוא קֹקֹ -יּוד ֵהי  ה ׁשֶ   ׁש, ֶד ֶדׁש, חּוץ ִמּזֶ

ילֹה" ׁשִ ית ָהֱאלִֹהים ּבְ ל ְיֵמי ֱהיֹות ּבֵ     .(שופטים יח, לא) 191"ּכָ
  

ְנָיִמין ִגְבַעת ּבִ מֹות ָהֲאמּוִרים ּבְ ל ׁשֵ    ,ּכָ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר: חֹול,  ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   ֶדׁש. אֹוֵמר: קֹ ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ה?    ְוִכי ַמְבִטיַח ְוֵאינֹו עֹוׂשֶ

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ה,  ִהְבִטיַח ָעׂשָ ֶ   ַמה ׁשּ

ֵצַח  יֲחנּו ִאם ִלְנצֹוַח ִאם ִלּנָ    ,ֵהם לֹא ּבִ
יֲחנּו ּבָ  ּבִ ימּו ַעל ָיָדן,  -ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ   ִהְסּכִ

ֱאַמר: ּנֶ ן ַאֲהרֹ  ׁשֶ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ִמים ַהֵהם לֵ עֹ (ַהּכֵהן)  ן "ּוִפְנָחס ּבֶ ּיָ    :ראמֹ ֵמד ְלָפָניו ּבַ
ל ֵני ִבְנָיִמן ָאִחי ִאם ֶאְחּדָ ְלָחָמה ִעם ּבְ     .(שופטים כ, כח) 192"ָהאֹוִסף עֹוד ָלֵצאת ַלּמִ

  
ל לֹמה" ּכָ יִרים קֹ "ׁשְ ִ יר ַהׁשּ ׁשִ ּלֹו,  - ֶדׁש ָהֲאמּוִרין ּבְ לֹום ׁשֶ ָ ַהׁשּ יר ְלִמי ׁשֶ   ׁשִ

לֹמֹ  חּוץ ִמֶזה: י ְלָפָני, ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ ּלִ ְרִמי ׁשֶ לֹמֹ  – (שיר השירים ח, יב) 193ה""ּכַ   ה ְלִדיֵדיּה, ׁשְ
ְריֹו""ּוָמאַתִים ְלנֹ ַנן.  - (שיר השירים ח, יב) ְטִרים ֶאת ּפִ   ַרּבָ

  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ים :ַאף ֶזה חֹול ִ ׁשּ לֹמה ׁשִ ׁשְ ּלִ תֹו ׁשֶ ה ִמּטָ     .(שיר השירים ג, ז) 194""ִהּנֵ

  
ֵעי ָהֵאיךְ  ,ַאף ֶזה    .ְולֹא ִמיּבָ

  
א ָה  מּוֵאלָאַמר ּדְ א ֶאּלָ ָעְלָמא ׁשְ א ּבְ יּתָ ִ ָקְטָלא ַחד ִמׁשּ א -: ַמְלכּוָתא ּדְ    ,ָלא ִמיַעְנׁשָ

ֱאַמר:   ּנֶ לֹמה"ׁשֶ י ְלָפָני, ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ ּלִ ְרִמי ׁשֶ   ְלַמְלכּוָתא ִדְרִקיָעא,  - "ּכַ
ְריֹו""ּוָמאַתִים ְלנֹ ַאְרָעא - ְטִרים ֶאת ּפִ    !ְלַמְלכּוָתא ּדְ

מּוֵא  ֵיׁש אֹוְמִרים, ׁשְ א ְולֹא ּכְ א ַקּמָ ַתּנָ   ל לֹא ּכְ
                                                             

ךָ  189 ֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְבּדֶ   ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
יָת ִעּמָ 		יטיטיטיט. ַוּיֹאֶמר לֹוט ֲאֵלֶהם ַאל ָנא ֲאדָֹני יחיחיחיח 190 ר ָעׂשִ ָך ֲאׁשֶ ל ַחְסּדְ ְגּדֵ ֵעיֶניָך ַותַּ ָך ֵחן ּבְ ה ָנא ָמָצא ַעְבּדְ ֵלט ִהּנֵ י ְוָאנִֹכי לֹא אּוַכל ְלִהּמָ ִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשִ

י ַקִני ָהָרָעה ָוַמתִּ ְדּבָ ן תִּ   ָהָהָרה ּפֶ
לֹה 191 ׁשִ ית ָהֱאלִֹהים ּבְ ל ְיֵמי ֱהיֹות ּבֵ ה ּכָ ר ָעׂשָ ֶסל ִמיָכה ֲאׁשֶ ימּו ָלֶהם ֶאת ּפֶ ׂשִ   ַוּיָ
ן ַאֲהרֹן עֵֹמד ְלָפָני 192 ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ל ַוּיֹאֶמר הּוִפיְנָחס ּבֶ ֵני ִבְנָיִמן ָאִחי ִאם ֶאְחּדָ ְלָחָמה ִעם ּבְ ִמים ָהֵהם ֵלאמֹר ַהאֹוִסף עֹוד ָלֵצאת ַלּמִ ּיָ ֶנּנּו  'ו ּבַ י ָמָחר ֶאתְּ ֲעלּו ּכִ

  ְבָיֶדךָ 
ְריוֹ  193 לֹמֹה ּוָמאַתִים ְלנְֹטִרים ֶאת ּפִ י ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלָך ׁשְ לִּ ְרִמי ׁשֶ   ּכַ
תֹו ׁשֶ  194 ה ִמּטָ ָרֵאלִהּנֵ ּבֵֹרי ִיׂשְ ּבִֹרים ָסִביב ָלּה ִמּגִ ים ּגִ ִ ׁשּ לֹמֹה ׁשִ ׁשְ   ּלִ

  רש"י
. למלאך האמצעי חוץ מזה כו'

קרא אדון שכך. באו לפניו 
ימינו מיכאל באמצעו גבריאל מ

   רפאל משמאלו:
. דכתיב לעיל מינה אף זה קדש

וירא אליו יי' והדר כתיב והנה 
שלשה אנשים ואמר להקב''ה 
אל נא תעבור מעל עבדך המתן 

   לי כאן עד שאכניס האורחין:
. וה''ק ויאמר מי שיש בידו כו'

לוט אליהם באזניהם אל נא יהי 
כן וחזר כלפי השם ואמר לו 

   אדוני הנה נא מצא עבדך:
. כתיב (מלכים א כא) ברך בנבות

   נבות אלהים:
. כגון (שופטים יז) לו בית במיכה

אלהים וכגון (שם). הקדש 
הקדשתי הכסף לה' מידי לבני 
וגו' הרי הוא אסור עלי כהקדש. 
גמורים שהן לשם עד שאתננו 
מידי לבני לעשות פסל ומסכה 
וכן (שם יח) נכח ה' דרככם כלפי 

   שכינה אמר:
גון (שם יז) לו . כאלף למד חול

בית אלהים (שם יח) את אלהי 
   אשר עשיתי לקחתם:

. וישאלו שמות האמורין בגבעה
   בני ישראל בה' (שם כ):

. שיצליחו ואינו וכי מבטיח
   עושה:

. הם לא שאלו הם לא ביחנו
אלא האלך ולא אמרו התתנהו 

   בידי:
. באורים באחרונה שביחנו

ותומים כי מחר אתננו בידך 
   הסכימו לדבריהם:

. לרבנן ומאתים לנוטרים כו'
הניחם ויעסקו בתורה אחד 

   מששה שבהם:
. חול שהיה נבעת הנה מטתו

מאשמדאי כדאמר במסכת 
   גיטין (דף סח:):

. באנגריא דקטלא חד משיתא
  דעבודת המלך:
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א ָהִכי ָקָאַמר,    ֶאּלָ
תֹו"ּדְ ֶדׁש, ְוֶזה הּוא חֹול ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ֶזה קֹ    , "ִמּטָ

ֵיׁש אֹוְמִרים.  מּוֵאל ָאַמר ּכְ   ּוׁשְ
  

הּוא קֹ ה ׁשֶ אל חֹול, חּוץ ִמּזֶ ָדִנּיֵ ל ַמְלַכָיא ָהֲאמּוִרים ּבְ    :ֶדׁש ּכָ
א ִויָקָרא ְיַהב ָלְך" "ַאְנּתְ  א ַמְלכּוָתא ִחְסָנא ְוָתְקּפָ ַמּיָ י ֱאָלּה ׁשְ א ֶמֶלְך ַמְלַכָיא ּדִ     .(דניאל ב, לז) ַמְלּכָ

  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 
  ֶדׁש, ַאף ֶזה קֹ

ֱאַמר: ּנֶ ֵרּה ְלָעָרְך" ׁשֶ ְנָאְך ּוִפׁשְ     ."(דניאל ד, טז) 195"ָמִרי ֶחְלָמא ְלׂשַ
  

   ?ְלַמאן ָקָאַמר
ְך ִאי  ְעּתָ ר ָקָאַמר ֵליּה ָסְלָקא ּדַ ָרֵאל,    - ִלְנבּוַכְדֶנּצַ ְנאֹוֵתיּה ַמאי ִניְנהּו? ִיׂשְ   ׂשַ

ָרֵאל?    !ֵמיָלט ָקא ָלֵייט ְלהּו ִיׂשְ
  
א?וְ  א ׂשֹוְנֵאי גֹוִים ֵליּכָ ָרֵאל ִאיּכָ א ָסַבר: ׂשֹוְנֵאי ִיׂשְ א ַקּמָ ּנָ    !ּתַ

  
  
  

                                                             

א ְוָאַמ  195 ּה ָעֵנה ַמְלּכָ ָעה ֲחָדה ְוַרְעיֹנִֹהי ְיַבֲהֻלּנֵ ׁשָ ּתֹוַמם ּכְ ר ֶאׁשְ אּצַ ְלְטׁשַ ֵמּה ּבֵ י ׁשְ אל ּדִ ִנּיֵ ֵרא ַאל ְיַבֲהָלְך ָעֵנה בֵ ֱאַדִין ּדָ ר ֶחְלָמא ּוִפׁשְ אּצַ ְלְטׁשַ ר ר ּבֵ אּצַ ְלְטׁשַ
ֵרּה ְלָעָרךְ  ְנָאְך ּוִפׁשְ   ְוָאַמר ָמִרי ֶחְלָמא ְלׂשָ

  רש"י
. כל מלכיא האמורים בדניאל

   כל מקום שנאמר שם מלך:
. מלך מלכיא דאילו חוץ מזה

לנבוכדנצר לא הוה קרי ליה 
ניאל מלך מלכיא אלא ה''ק ד

אנת מלכא נבוכדנצר מלך 
מלכיא דהוא אלהא דשמיא 

  מלכות חסנא יהב לך:
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        לו, אלו, אלו, אלו, א    ––––    לה, בלה, בלה, בלה, ב . 25
ּנּוִיין ֲה " יִביןּוְבָכל ּכִ   כו'.  "ֵרי ֵאּלּו ַחּיָ
  

   :ּוְרִמיְנִהי

ֻבָעה"" ן ה' אֹוָתָך ְלָאָלה ְוִלׁשְ    – (במדבר ה, כא) 196"ִיּתֵ

ְלמּוד לֹוַמר?    ַמה תַּ
ָבר ֶנֱאַמר יַע ַהּכֹ  :ַוֲהלֹא ּכְ ּבִ ֻבַעת ָהָאָלה""ְוִהׁשְ ׁשְ ה ּבִ ָ   ! (במדבר ה, כא) ֵהן ֶאת ָהִאׁשּ

ֱאַמר ּנֶ ְמָע  :ְלִפי ׁשֶ     ,)א(ויקרא ה,  197ה קֹול ָאָלה""ְוׁשָ
אן   , (במדבר ה, כא) "ָאָלה" ֶנֱאַמר ּכָ

ן   , )א(ויקרא ה,  "ָאָלה" ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ
בּוָעה,  אן ׁשְ בּוָעה, ַאף ּכָ ן ׁשְ ַהּלָ   ַמה ּלְ

ם ׁשֵ ן ּבְ ַהּלָ ם ,ַמה ּלְ ׁשֵ אן ּבְ   . "ַאף ּכָ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ָיא:    ָלא ַקׁשְ

י ֲחִניָנא -ָהא  ר ִאיִדי,  ַרּבִ   ּבַ
ַנן –ָהא     .ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ר ִאיִדי" י ֲחִניָנא ּבַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַבע'הֹוִאיל ְוָאְמָרה ּתֹוָרה  ָ ַבעוְ , (שמות כב, י) 198'ִהׁשּ ָ ׁשּ   , (ויקרא יט, יב) 199ַאל תִּ

ל ל (במדבר ה, כא) ַקּלֵ ַקּלֵ   , (שמות כב, כז; ויקרא יט, יד) 200ְוַאל תְּ
ַבע ּבְ  ָ ם, ַמה ִהׁשּ ׁשֵ ַבע ּבְ ָ ׁשּ ם, ַאף לֹא תִּ   ׁשֵ

ם ׁשֵ ל ּבְ ם ,ַמה ַקּלֵ ׁשֵ ל ּבְ ַקּלֵ   . "ַאף לֹא תְּ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
ִמיִרי  ם ַהְמיּוָחד,  -ִאי ּגְ ֵעי ׁשֵ ָוה ִניּבָ ֵזיָרה ׁשָ   ּגְ

ָוה, ָאָלה  ֵזיָרה ׁשָ ִמיִרי ּגְ בּוָעה ִהיא ְמָנא ְלהּו? ּדִ ִאי ָלא ּגְ   ׁשְ
  

ַת     :ְנָיאָנְפָקא ְלהּו ִמּדְ

בּוָעה,  - ָאָלה""" ׁשֹון ׁשְ א ּלְ   ֵאין ָאָלה ֶאּלָ

יַע ַהּכֹ  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ּבִ בּוַעת ָהָאָלה""ְוִהׁשְ ׁשְ ה ּבִ ָ     ."(במדבר ה, כא) ֵהן ֶאת ָהִאׁשּ
  

בּוַעת ָהָאָלה"ָהָתם  ִתיב "ׁשְ    !ּכְ
  

בּוָעה,  - "ָאָלה"ָהִכי ָקָאַמר:  ׁשְ א ּבִ   ֵאין ָאָלה ֶאּלָ
ֻבַעת ָהָאָלה"ן הּוא אֹוֵמר: ְוכֵ  ׁשְ ה ּבִ ָ יַע ַהּכֵהן ֶאת ָהִאׁשּ ּבִ   . "ְוִהׁשְ
  

ִין ַלֲעׂשֹות   לו,א ּה ָאָלה?  201ּוִמּנַ ׁש ִעּמָ ּיֵ בּוָעה ׁשֶ ׁשְ ּה ָאָלה ּכִ ֵאין ִעּמָ בּוָעה ׁשֶ   ׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ְמָעה קֹול ָאָלה"ּתַ     (ויקרא ה, א) "ְוׁשָ

ְמָעה ָאָלה",    "ְוׁשָ
  ְמָעה קֹול". "ְוׁשָ 

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

בּוָעה?  ִהיא ׁשְ ִין ְלָאָלה ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵבא אֹ "ׁשֶ ָאָלה"ַוּיָ     ,(יחזקאל יז, יג) וגו' 202תֹו ּבְ

אלִֹהים"ּוְכִתיב  יעֹו ּבֵ ּבִ ר ִהׁשְ ר ָמַרד ֲאׁשֶ ֶלְך ְנבּוַכְדֶנּצַ ּמֶ   .(דברי הימים ב לו, יג) 203"ְוַגם ּבַ

                                                             

ֻבַעת ָהָאָלה ְוָא  196 ׁשְ ה ּבִ ָ יַע ַהּכֵֹהן ֶאת ָהִאׁשּ ּבִ ן ְוִהׁשְ ה ִיתֵּ ָ ֵתת ה 'הַמר ַהּכֵֹהן ָלִאׁשּ ְך ּבְ תֹוְך ַעּמֵ ֻבָעה ּבְ ְטֵנךְ  'אֹוָתְך ְלָאָלה ְוִלׁשְ   ָצָבה ֶאת ְיֵרֵכְך ֹנֶפֶלת ְוֶאת ּבִ
י ְוֶנֶפׁש  197 ְמָעה ֶתֱחָטא ּכִ יד לֹוא ִאם ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוׁשָ א ַיּגִ   ֲעֹונוֹ  ְוָנׂשָ
ֻבַעת ה 198 ם 'ׁשְ ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ּבְ ַלח ָידֹו ּבִ ֵניֶהם ִאם לֹא ׁשָ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ   תִּ
ְבעּו ִבׁשְ  199 ָ ם ֱאלֶֹהיָך ֲאִני הְולֹא ִתׁשּ ְלתָּ ֶאת ׁשֵ ֶקר ְוִחּלַ ָ   'ִמי ַלׁשּ
ָך לֹא ָתאֹר 200 יא ְבַעּמְ ל ְוָנׂשִ   ֱאלִֹהים לֹא ְתַקּלֵ

ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   'לֹא ְתַקּלֵ
בּוָעה, וּ (במהדורת הדפוס:  201 ּה ׁשְ ׁש ִעּמָ ּיֵ ָאָלה ׁשֶ בּוָעה ּכְ ּה ׁשְ ֵאין ִעּמָ   אך רשי ועוד אינם גורסים. )ָאָלה ׁשֶ
ָאָלה ְוֶאת ֵאיֵלי ָהָאֶרץ ָלָקח 202 ֵבא אֹתֹו ּבְ ִרית ַוּיָ ְכרֹת ִאּתֹו ּבְ לּוָכה ַוּיִ ַרע ַהּמְ ח ִמּזֶ ּקַ   ַוּיִ

  רש"י
והלא כבר נאמר בשבועת 

. מהכא משמע תיהוי האלה
לאלה ולשבועה ותו לא הוה 
ליה למיכתב אלא יתן ה' את 

   ירכך נופלת:
. להלן שבועה. דכתיב מה

   והשביע:
. להלן בשם. דכתיב יתן ה' ומה
   וגו':

. שבועת ה' תהיה וגו' שבעה
   (שמות כב):

. לא תשבעו [ואל תשבע]
   [בשמי] לשקר (ויקרא יט):

. יתן ה' אותך לאלה לא קלל
תקלל. בין קללת השם בין 

   קללת חבירו לא תקלל חרש:
. וברייתא מה השבע בשם כו'

   רבי חנינא ומתניתין רבנן:
. דנאמר כאן אלה ונאמר ג''ש

   להלן אלה:
. דשבועה היא מנא להו

ושמעה קול אלה מנא להו 
   דבשבועה משתעי:

. מגופיה נפקא להו מדתניא
   דמשמעות דקרא הכי משמע:

. אלמא אלה וכן הוא אומר
היא שבועה כו' ופרכינן התם 
שבועת האלה כתיב שבועה 
שהיא בקללה אבל שבועה 
שאינה בקללה לא משתמע 

  מהכא:
לעשות שבועה שאין ה''ג מנין 

עמה אלה כשבועה שיש עמה 
. כך שנויה בת''כ ובמסכת אלה

סוטה מפרשה בפרק היה 
מביא את מנחתה (דף יח.) 
היכי דמי שבועה שיש עמה 
אלה שבועה שלא נטמאת ואם 

   נטמאת יבאו בך:
. ושמעה אלה ושמעה קול

מדהוה ליה למכתב ושמעה 
אלה שמעת מינה דהיא שבועה 

וכתב קול (כל) שיש בה אלה 
אלה יתירא לדרשא אתא 

   לחייבה בא' משתי הקולות:
. נבוכדנצר ויבא אותו באלה

  את צדקיהו:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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   :ָנאּתָ 

  ּבֹו ִניּדּוי,   - 'ָארּור'"

  ּבֹו ְקָלָלה, 

בּוָעה   . "ּבֹו ׁשְ
  
ְכִתיב – "ּבֹו ִניּדּוי" ֶביָה"רּו ָארֹור יֹ "אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ה' אֹ  :ּדִ     .(שופטים ה, כג) 204ׁשְ
  

אְוָאַמר    : עּוּלָ
ָרק ְלֵמרֹוז יּה ּבָ ְמּתֵ יּפּוֵרי ׁשַ ע ְמָאה ׁשִ ַאְרּבַ   .ּבְ

  
ְכִתיב:  - "ֹו ְקָלָלהבּ " ָלָלה"ּדִ ה ַיַעְמדּו ַעל ַהּקְ     ,(דברים כז, יג) 205"ְוֵאּלֶ

ה ֶפֶסל"ּוְכִתיב:  ר ַיֲעׂשֶ     .(דברים כז, טו) וגו' 206"ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
  

בּוָעה" ְכִתיב:  - "ּבֹו ׁשְ ֵעת ַהִהיא ֵלאמר ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני ה'"ּדִ ַע ּבָ ע ְיהֹוׁשֻ ּבַ ׁשְ     .(יהושע ו, כו) 207"ַוּיַ
  

ִעיְנהּו ְוַלְייִטיְנהּו!  ּבְ י ֲעַבד ְלהּו ַאׁשְ ְרּתֵ   ְוִדְלָמא ּתַ
  

א ּיֹום ַההּוא ַוּיֹ  :ֵמָהָכא ,ֶאּלָ ׂש ּבַ ָרֵאל ִנּגַ אּול ֶאת ָהָעם ֵלאמֹ "ְוִאיׁש ִיׂשְ    :רֶאל ׁשָ
ר יֹ      .(שמואל א יד, כד) 208"אַכלָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

יַע ָאִביו ֶאת ָהָעם""ִויהֹוָנָת ּוְכִתיב:  ּבִ ַהׁשְ ַמע ּבְ     .(שמואל א יד כז) 209ן לֹא ׁשָ
  

   ,ְוִדְלָמא ָהָכא ַנִמי
י ֲעַבד ְלהוּ  ְרּתֵ ִעיְנהּו ְוַלְייִטיְנהּו!  :ּתַ ּבְ   ַאׁשְ

  
ִתיב     '?!ְוָארּור'ִמי ּכְ

  
ָאֵתית ְלָהִכי,  א ּדְ ּתָ   ָהׁשְ

ִתיב    . 'ְוָארּור'ָהָתם ַנִמי לֹא ּכְ
  
  
  

                                                                                                                                                                                              

ּוב 203 ץ ֶאת ְלָבבֹו ִמׁשּ ֶקׁש ֶאת ָעְרּפֹו ַוְיַאּמֵ אלִֹהים ַוּיֶ יעֹו ּבֵ ּבִ ר ִהׁשְ ר ָמָרד ֲאׁשֶ ֶלְך ְנבּוַכְדֶנאּצַ ּמֶ   ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיׂשְ  'ֶאל ה ְוַגם ּבַ
י לֹא ָבאּו ְלֶעְזַרת ה 'אֹורּו ֵמרֹוז ָאַמר ַמְלַאְך ה 204 ֶביָה ּכִ ּבֹוִרים 'ְלֶעְזַרת ה 'אֹרּו ָארֹור יֹׁשְ ּגִ   ּבַ
ִלי 205 ן ְוַנְפתָּ ר ּוְזבּוֻלן ּדָ ד ְוָאׁשֵ ַהר ֵעיָבל ְראּוֵבן ּגָ ָלָלה ּבְ ה ַיַעְמדּו ַעל ַהּקְ   ְוֵאּלֶ
ה פֶ  206 ר ַיֲעׂשֶ ָכה ּתֹוֲעַבת הָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֶתר ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן 'ֶסל ּוַמּסֵ ּסָ ם ּבַ ה ְיֵדי ָחָרׁש ְוׂשָ   ַמֲעׂשֵ
ֵעת ַהִהיא ֵלאמֹר ָארּור ָהִאיׁש ִלְפֵני ה 207 ַע ּבָ ע ְיהֹוׁשֻ ּבַ ׁשְ ה וּ  'ַוּיַ ֶדּנָ ְבכֹרֹו ְיַיּסְ ר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהִעיר ַהּזֹאת ֶאת ְיִריחֹו ּבִ ָלֶתיָה ֲאׁשֶ יב ּדְ   ִבְצִעירֹו ַיּצִ
ר יֹאַכל ֶלֶחם ַעד ָהֶעֶרב וְ  208 אּול ֶאת ָהָעם ֵלאמֹר ָארּור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ּיֹום ַההּוא ַוּיֶֹאל ׁשָ ׂש ּבַ ָרֵאל ִנּגַ ל ָהָעם ָלֶחםְוִאיׁש ִיׂשְ י ֵמאְֹיַבי ְולֹא ָטַעם ּכָ ְמתִּ   ִנּקַ
יַע ָאִביו ֶא  209 ּבִ ַהׁשְ ַמע ּבְ יו וַ ְויֹוָנָתן לֹא ׁשָ ב ָידֹו ֶאל ּפִ ׁשֶ ָבׁש ַוּיָ ַיְעַרת ַהּדְ ְטּבֹל אֹוָתּה ּבְ ָידֹו ַוּיִ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ּטֶ ַלח ֶאת ְקֵצה ַהּמַ ׁשְ אְֹרָנה ֵעיָניות ָהָעם ַוּיִ   תָּ

  רש"י
ארור בו נידוי בו שבועה בו 

. כל לשונות הללו הוא קללה
משמש וצריך לפרוש ממנו אם 
אמר חכם ארור בלשון נידוי 
ואם אמר אדם לחבירו לשם 
שבועה וקבלו עליו שבועה היא 

בלשון ארור והמקלל את חבירו 
הוא לה' קללה היא וחייב 

   המקלל:
. אבל ארור ודלמא תרתי עבד

  לאו לשון שבועה הוא:



                                              "ַעת ָהֵעדּות"ְׁשבּו –מסכת שבועות פרק ד' 
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י ֲחִניָנאַמר ָא  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ

בּוָעה,   - "ָאֵמן"    ּבֹו ׁשְ
ָבִרים ַלת ּדְ    ,ּבֹו ַקּבָ

ָבִריםבּ     .ֹו ַהֲאָמַנת ּדְ
  
בּוָעה"    – "ּבֹו ׁשְ

ְכִתיב:  ה ָאֵמן ָאֵמן""ּדִ ָ     .(במדבר ה, כב) 210ְוָאְמָרה ָהִאׁשּ
  
ָבִרים" ַלת ּדְ    – "ּבֹו ַקּבָ

ְכִתיב:  רּדִ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹ  "ָארּור ֲאׁשֶ    ,את ַלֲעׂשֹות אֹוָתםלֹא ָיִקים ֶאת ּדִ
ל ָהָעם ָאֵמן"     .(דברים כז, כו) ְוָאַמר ּכָ

  
ָבִרים"    –" ּבֹו ַהֲאָמַנת ּדְ

ְכִתיב:  ָבֶריָך"ּדִ ה ה' ָיֵקם ה' ֶאת ּדְ ן ַיֲעׂשֶ   . (ירמיהו כח, ו) 211"ַוּיאֶמר ִיְרְמָיה ָאֵמן ּכֵ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
בּוָעה,  -"ָלאו"    ׁשְ

בּוָעה.  -"ֵהן"    ׁשְ
  

ְכִתיב:  בּוָעה, ּדִ ָלָמא "ָלאו" ׁשְ ׁשְ ִים ְלַמּבּול"ּבִ     ,(בראשית ט, טו) 212"ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַהּמַ
י ֵמי נֹּוְכִתיב:  י"ַח זֹ "כִּ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ     ,ט)(ישעיהו נד,  213את ִלי ֲאׁשֶ

בּוָעה א "ֵהן" ׁשְ    ְמָנא ָלן? - ֶאּלָ
  

בּוָעה. ּדְ ִמ  :ְסָבָרא הּוא בּוָעה, "ֵהן" ַנִמי ׁשְ   "ָלאו" ׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֵרי ִזיְמֵני.  :ָאַמרּדְ ְוהּוא    "ָלאו" "ָלאו" ּתְ
ֵרי ִזיְמֵני.  :ֲאַמרּדְ ְוהּוא    "ֵהן" "ֵהן" ּתְ

ְכִתיב: ּבּול"    ּדִ י ַהּמַ ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל ּבָ ֵרת ּכָ     ,(בראשית ט, יא) 214"ְולֹא ִיּכָ
ִים ְלַמּבּול"    – (בראשית ט טו) 215"ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַהּמַ
ֵרי ִזיְמֵני.  ֵרי ִזיְמֵני, "ֵהן" ַנִמי ּתְ   ּוִמ"ָלאו" ּתְ

   
  
  

                                                             

ה ָאֵמ  210 ָ ל ָיֵרְך ְוָאְמָרה ָהִאׁשּ ֶטן ְוַלְנּפִ ֵמַעִיְך ַלְצּבֹות ּבֶ ה ּבְ ִים ַהְמָאְרִרים ָהֵאּלֶ   ן ָאֵמןּוָבאּו ַהּמַ
ה ה 211 ן ַיֲעׂשֶ ִביא ָאֵמן ּכֵ ֵלי ֵבית ה 'ָיֵקם ה 'ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ יב ּכְ אָת ְלָהׁשִ ר ִנּבֵ ָבֶריָך ֲאׁשֶ ה 'ֶאת ּדְ קֹום ַהּזֶ ֶבל ֶאל ַהּמָ    ְוָכל ַהּגֹוָלה ִמּבָ
ל ֶנֶפׁש ַחיָּ  212 יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ּכָ ר ּבֵ ִריִתי ֲאׁשֶ י ֶאת ּבְ רְוָזַכְרתִּ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ ִים ְלַמּבּול ְלׁשַ ר ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַהּמַ ׂשָ ָכל ּבָ   ה ּבְ
ָע  213 צֹף ָעַלִיְך ּוִמּגְ י ִמּקְ ְעתִּ ּבַ ן ִנׁשְ י ֵמֲעבֹר ֵמי נַֹח עֹוד ַעל ָהָאֶרץ ּכֵ ְעתִּ ּבַ ר ִנׁשְ י ֵמי נַֹח זֹאת ִלי ֲאׁשֶ ךְ ּכִ   ר ּבָ
ֶכם ְולֹא  214 ִריִתי ִאתְּ ֵחת ָהָאֶרץַוֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ ּבּול ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול ְלׁשַ י ַהּמַ ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל ּבָ ֵרת ּכָ   ִיּכָ
ִים לְ  215 ר ְולֹא ִיְהֶיה עֹוד ַהּמַ ׂשָ ָכל ּבָ ה ּבְ ל ֶנֶפׁש ַחּיָ יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ּכָ ר ּבֵ ִריִתי ֲאׁשֶ י ֶאת ּבְ רְוָזַכְרתִּ ׂשָ ל ּבָ ֵחת ּכָ   ַמּבּול ְלׁשַ

  רש"י
. העונה אמן אחר אמן בו שבועה

  שבועה כמוציא שבועה מפיו:
. האומר בו קבלת דברים

לחבירו על מנת שתקיים לי 
תנאי כך וכך ואמר אמן קבל 

   דבריו וחייב לקיים תנאו:
נות . וראוי לעבו אמנת דברים

אמן על דבר תפלה ותחנה שהוא 
לשון מאמן הדברים שיהא רצון 

   שיהא אמת כן:
. דאי ואמרה האשה אמן אמן

לאו כמוציאה שבועה דמיא 
אמאי מבדקה אפילו מושבע 
מפי אחרים אין כאן שהרי לא 
אמרה כלום אחר שבועה ולא 
דמיא למשביעני עליכם שהם 
כופרין אחר שבועה ועונין על 

   יודעין לך עדות:דבריו אין אנו 
. כדמסיים ואזיל לאו שבועה

שאמר או לאו לאו תרי זימני או 
הן הן תרי זימני הרי היא 
כשבועה מאחר (שהחזיק) 

  דבריו:
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ן " כּוּלָ ל ּבְ יב,  -ַהְמַקּלֵ   ַחּיָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   , ַרּבִ
  . "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

י ְיַק " א ֶחְטאֹו""ִאיׁש ִאיׁש כִּ ל ֱאלָֹהיו ְוָנׂשָ    – (ויקרא כד, טו) 216ּלֵ

ָבר ֶנֱאַמר:  ְלמּוד לֹוַמר? ַוֲהלֹא ּכְ ם ה' מֹות יּוָמת""ְונַֹמה תַּ     !(ויקרא כד טז) 217ֵקב ׁשֵ
יב ֶאּלָ  ְלַבדָיכֹול לֹא ְיֵהא ַחּיָ ם ַהְמיּוָחד ּבִ    .א ַעל ׁשֵ

יּנּוִיין?  ִין ְלַרּבֹות ֶאת ַהּכִ   ִמּנַ
ְלמוּ  ל ֱאלָֹהיו"ד לֹוַמר: תַּ י ְיַקּלֵ ל ָמקֹום,  (ויקרא כד, טו) "ִאיׁש ִאיׁש ּכִ   וגו' ִמּכָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ם ְמיּוָחד  ִמיָתה –ַעל ׁשֵ    ,ּבְ

יּנּוִיין  ַאְזָהָרה –ְוַעל ַהּכִ    ."ּבְ
  
  
  

                                                             

א ֶחְטאוֹ ְוֶאל בְּ  216 ל ֱאלָֹהיו ְוָנׂשָ י ְיַקּלֵ ר ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ   ֵני ִיׂשְ
ם ה 217 ם יּוָמת 'ְוֹנֵקב ׁשֵ ָנְקבֹו ׁשֵ ֶאְזָרח ּבְ ר ּכָ ּגֵ ל ָהֵעָדה ּכַ מּו בֹו כָּ   מֹות יּוָמת ָרגֹום ִיְרּגְ

  רש"י
. מת''ל איש איש כי יקלל

מאחר שעתיד לכתוב ונקב שם 
ה' מות יומת ליכתוב איש איש 

   כי יקוב שם ונשא חטאו וימות:
. בן ארבע אותיות על שם מיוחד

   ''ד ה''י:דיו
. אלהים לא תקלל באזהרה

  : )(שמות כב'
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ל ָאִביו ְוִאּמֹו " ן ְוַהְמַקּלֵ כּוּלָ יב,  -ּבְ   ַחּיָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   , ַרּבִ
   ."ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

   ?ַמאן ֲחָכִמים
  

ר יֹוֵסי י ְמַנֵחם ּבַ    .ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ר יֹוֵסי" י ְמַנֵחם ּבַ    אֹוֵמר: ַרּבִ

ם יּוָמת" ָנְקבֹו ׁשֵ    – (ויקרא כד, טו) 218"ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר  ם"ַמה תַּ   ? "ׁשֵ

ל ָא  ד ַעל ַהְמַקּלֵ םִליּמֵ ׁשֵ ֵלם ּבְ ַקּלְ ּיְ יב ַעד ׁשֶ ֵאינֹו ַחּיָ   . "ִביו ְוִאּמֹו, ׁשֶ
  
  
  
ל ַעְצמֹו ַוֲחֵבירֹו " ןְוַהְמַקּלֵ כּוּלָ ה - ּבְ ֲעׂשֶ לֹא תַּ   ."עֹוֵבר ּבְ
  

איָאַמר  י ַיּנַ   : ַרּבִ
   .לְוִדְבֵרי ַהּכֹ 

  
ְכִתיב:  - "ַעְצמוֹ " מֹ ּדִ ֶמר ְלָך ּוׁשְ ָ ָך ְמאֹ "ַרק ִהׁשּ     ,(דברים ד, יט) 219"דר ַנְפׁשְ
י ָאִביןְד כִּ  י ֶאיְלָעאָאַמר  ַרּבִ   ָאַמר: ּדְ , ַרּבִ

ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ ֵמר" :ּכָ ָ ן" ,"ִהׁשּ ה - "ַאל" ,"ּפֶ ֲעׂשֶ א לֹא תַּ    .ֵאינֹו ֶאּלָ
  
ְכִתיב: - "ֲחֵבירוֹ וַ " ל ֵחֵרׁש"ּדִ   . (ויקרא יט, יד) 220"לֹא ְתַקּלֵ
  
  

                                                             

י ְיַק  218 ר ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ַדּבֵ ָרֵאל תְּ ֵני ִיׂשְ א ֶחְטאוֹ ְוֶאל ּבְ ל ֱאלָֹהיו ְוָנׂשָ   ּלֵ
ַמִים ְונִ  219 ָ ֵרַח ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים ּכֹל ְצָבא ַהׁשּ ֶמׁש ְוֶאת ַהּיָ ֶ ַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת ַהׁשּ ָ א ֵעיֶניָך ַהׁשּ ָ ׂשּ ר ָחַלק הּוֶפן תִּ ם ֲאׁשֶ ֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדתָּ תַּ ְחתָּ ְוִהׁשְ ֱאלֶֹהיָך  'ּדַ

ַח  ים תַּ ָמִיםאָֹתם ְלכֹל ָהַעּמִ ָ ל ַהׁשּ   ת ּכָ
ֱאלֶֹהיָך ֲאִני ה 220 ן ִמְכׁשֹל ְוָיֵראָת ּמֵ ר לֹא ִתתֵּ ל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעּוֵ   'לֹא ְתַקּלֵ

  רש"י
. קרא קבו שם יומת כו'נב

יתירא הוא ותניהו ענין למקלל 
אביו [ואמו] שאינו חייב עד 

  שיקללם בשם המיוחד: 
  
  
  

. תימא הואיל  ודברי הכל דלא
וקרא יתירא הוא לרבות תניהו 
ענין לרבות אף המקלל עצמו 
וחבירו אלא דוקא קאמר רבי 

לל אביו שהוא מנחם לרבות מק
בסקילה כמברך את השם אבל 
בעצמו וחבירו דלאו בעלמא 

  הוא לא תילף מהכא: 
. ומרבינן מיניה לא תקלל חרש

בסנהדרין (דף סו.) כל שהוא 
  בעמך:
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ָך ה'"    ,(דברים כח, כב) 221"ֱאלִֹהים "ַיּכְ

ָכה ֱאלִֹהיםְוֵכן  ּתֹוָרה )א(ויקרא ה,  222"ָאָלה"זֹו ִהיא  - ַיּכְ תּוָבה ּבַ   . "ַהּכְ
  

ֲהָנאָיֵתיב  יּה  ַרב ּכָ   , ַרב ְיהּוָדהּדְ ַקּמֵ
ִדְתַנן    ,ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ָהא ַמְתִניִתין ּכְ

ה :ָאַמר ֵליּה  ּנֵ    .ּכַ
  

ַנןָיֵתיב  יּה  ַההּוא ֵמַרּבָ ֲהָנאּדְ ַקּמֵ   , ַרב ּכָ
ֲחָך ֵמאֹ  :ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ָך ְוִיּסָ ְצָך ָלֶנַצח ַיְחּתְ ם ֵאל ִיּתָ ים ֶסָלה""ּגַ ָך ֵמֶאֶרץ ַחּיִ ֶרׁשְ     .(תהלים נב, ז) ֶהל ְוׁשֵ

ה.  ּנֵ   ָאַמר ֵליּה: ּכַ
  

ה ִלי י ָלּמָ ְרּתֵ    ?ּתַ
  

ְקָרֵאי ֵא  י ַמְתִניִתין ֲאָבל ּבִ ֵתיָמא: ָהֵני ִמיּלֵ יַנןַמהּו ּדְ    ,יָמא ָלא ְמַכּנֵ
ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

  
  
  

                                                             

ָכה ה 221 ָרקֹון ּוְרָדפּוָך ַעד ָאְבֶדךָ  'ַיּכְ פֹון ּוַבּיֵ ּדָ ִ ֶקת ּוַבַחְרֻחר ּוַבֶחֶרב ּוַבׁשּ ּלֶ ַחת ּוַבּדַ ּדַ ֶחֶפת ּוַבּקַ ַ ׁשּ   ּבַ
ְמָעה ֶתֱחָטא יכִּ  ְוֶנֶפׁש  222 יד לֹוא ִאם ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוׁשָ א ַיּגִ   ֲעֹונוֹ  ְוָנׂשָ

  רש"י
. ויתיב וקאמר מתניתין כדתנן

רב כהנא היה שונה משנתנו 
כמות שהיא שנויה יככה וכן 

   יככם:
. רב יהודה כנה הפוך אמר ליה

ד אחרים אמור יכהו דבריך כנג
   וכן יכהם שלא תקללני:

ויתיב וקאמר גם אל יתצך 
. את המקרא הזה היה לנצח

דורש שנאמר בדואג בספר 
   תהלים:

  . ואמור יתצהו:כנה
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        לו, אלו, אלו, אלו, א . 31
ָך, ִויָבֶרְכָך, ְוֵייִטיב ְלָך     –"ַאל ַיּכְ

י ֵמִאיר יב ַרּבִ    ,ְמַחּיֵ
  . "ּפֹוְטִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

י ֵמִאיר  ה ׁשֹוֵמַע ֵהן"ְוָהא ֵלית ֵליּה ְלַרּבִ ַלל ָלאו ַאּתָ   "!ִמּכְ
  

   .ֵאיּפּוךְ 
  

י ֲאָתא  י ִיְצ ּכִ ִדְתַנן ָחקַרּבִ ָנא ּכְ    ,ּתְ
ַנןַרב יֹוֵסףָאַמר  ְוָקא ּתְ ּה ּדַ ַמע ִמיּנָ ֵני ָהִכי ׁשְ י ִיְצָחק ּתָ ַנן ָהִכי ְוִכי ֲאָתא ַרּבִ ֲאַנן ּתְ א ּדַ תָּ    ,: ָהׁשְ

ָיא א ַקׁשְ   !ֶאּלָ
  

ָממֹוָנא,  י ֵלית ֵליּה ּבְ   ּכִ
ִאיּסּוָרא     .ִאית ֵליּה  -ֲאָבל ּבְ

  
ִאיּסּוָר    א הּוא, ֲהֵרי סֹוָטה ּדְ

ר ֲחִכיַנאיְוָאַמר  ְנחּום ּבַ י ּתַ ִקי" :ַרּבִ ִתיב (במדבר ה, יט) 223"ִהּנָ    ,ּכְ
ְכִתיב  ִקי"ַטְעָמא, ּדִ   , "ִהּנָ

ה ׁשֹוֵמַע ֵהן' ,ָהא ָלאו ָהִכי ַלל ָלאו ַאתָּ   לֹא ָאְמִריַנן!  'ִמּכְ
  

א ֵאיּפּוךְ    לו,ב    ,ֶאּלָ
ִאיּסּוָרא ֵלית ֵליּה     .ֲאִפיּלּו ּבְ

  
  : ָרִביָנאִקיף ֵליּה ַמְת 

   ?!ּוְבִאיּסּוָרא ֵלית ֵליּה 
תּוֵיי ַיִין ּוְפרּוֵעי רֹ  ה, ׁשְ א ֵמַעּתָ   ְבִמיָתה, ִד אׁש ֶאּלָ

י ֵמִאיר ֵלית ֵליּה ְלַרּבִ    ?!ָהִכי ַנִמי ּדְ
ִמיָתה: " :ְוָהְתַנן ּבְ תּוֵיי ַיִין ּוְפרּוֵעי רֹ"ֵאּלּו ׁשֶ    !"אׁש ׁשְ

  
יּפּוךְ  א ְלעֹוָלם ּתֵ    ,ֶאּלָ

ָממֹוָנא,  י ֵלית ֵליּה ּבְ   ּכִ
ִאיּסּוָרא    ִאית ֵליּה,  -ּבְ

יּה ָממֹוָנא הּוא. ִאית ּבֵ ִאיּסּוָרא ּדְ אֵני סֹוָטה ּדְ   ְוׁשָ
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ְך ִהנָּ  223 ַחת ִאיׁשֵ ִטית ֻטְמָאה תַּ ַכב ִאיׁש אָֹתְך ְוִאם לֹא ׂשָ ה ִאם לֹא ׁשָ ָ יַע אָֹתּה ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ֶאל ָהִאׁשּ ּבִ ִרים ַהְמָאְרִר ְוִהׁשְ הִקי ִמֵמי ַהּמָ   ים ָהֵאלֶּ

  רש"י
. והא לית ליה לרבי מאיר כו'

דתנן במסכת קדושין (דף סא.) 
ר''מ אומר כל תנאי שאינו כפול 
כתנאי דבני גד [ובני ראובן] אינו 

לא כפליה לא אמרינן תנאי ואי 
   מכלל זה אתה שומע את זה:

. ופרכינן והרי סוטה דאיסורא
מינה לר''מ כו' דתנן במסכת 
קדושין מדכתיב אם לא שטית 
הנקי ופשיטא לן דלא הוצרכנו 
לברך את הסוטות ולא נאמר 
אלא לשמוע לאו מכלל הן קללה 
מכלל ברכה שאם שטית לא 
תנקי אלמא לא בעינן כפילה 

נחום הנקי כתיב בלא ומשני ר' ת
יו''ד כמו חנקי וקאי אקרא 
דבתריה דכתיב ואת כי שטית 
למשמע הכי חנקי ממים 
המאררים האלה ואת כי שטית 
אלמא אי לא הנקי מכלל הן 

   אמרינן. אתה שומע לאו לא
. דבמיתה לא שמעינן שתויי יין

לה אלא הן מכלל לאו (סנהדרין 
פג:) דכתיב (ויקרא י) יין ושכר 
אל תשת ולא תמותו הא אם 

מועד  תשתו בבואכם אל אהל
   תמותו:

. נפקא לן (סנהדרין פרועי ראש
שם) מדאיתקש לשתויי יין 

   בספר יחזקאל (מד):
. ולא פליג והתנן אלו שבמיתה

   איש עליה:
ך וכי לית ה''ג אלא לעולם איפו

. כלומר אלא כי ליה בממונא
מפכת לה לא תימא אפילו 
באיסורא לית ליה אלא ודאי 
אית ליה ומשום הכי ליכא 

   פלוגתא גבי שתויי יין:
ושאני סוטה דאיסורא דאית 

. גביית כתובתה ביה ממונא הוא
ושבועה דמתני' נמי ע''י ממון 
באה הלכך ר''מ פוטר כדאפכינן 

צה ובלאו איפוך ליכא לתרו
דא''כ לר''מ שבועה דמתניתין 
איסורא גרידתא היא דע''כ 
בהכי איצטריך לן לאוקומיה 
(והוא השבעת עד אחד שאינו 
בא לממון) ואי רבנן פטרי בה 
אלמא לית להו מכלל לאו אתה 
שומע הן אפילו באיסורא 
גרידתא א''כ שתויי יין דבמיתה 
לרבנן מנא להו וכן מצאתי לשון 

לא בבלי בספרים ישנים. 
איתמר לא תיפוך משום קושיא 

  אמרינן: דשתויי יין לרבנן:


