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    """"ַהַּדָּייִניןַהַּדָּייִניןַהַּדָּייִניןַהַּדָּייִנין    ְׁשבּוַעתְׁשבּוַעתְׁשבּוַעתְׁשבּוַעת""""    ––––ו' ו' ו' ו' פרק פרק פרק פרק     שבועותשבועותשבועותשבועותמסכת מסכת מסכת מסכת 
  

        לט, אלט, אלט, אלט, א    ––––    בבבבלח, לח, לח, לח,  . 1
ָנה       ִמׁשְ

יִנין ּיָ בּוַעת ַהּדַ    :ׁשְ
ֲעָנה  י ֶכֶסף,  -ַהטַּ תֵּ   ׁשְ

רּוָטה.  -ְוַההֹוָדָאה  ֶוה ּפְ ׁשָ   ּבְ
ֲעָנהִאם ֵאיוְ  ין ַהטַּ טּור.  - ן ַההֹוָדָאה ִמּמִ   ּפָ
  

יַצד?    ּכֵ
ָיְדךָ  י ֶכֶסף ִלי ּבְ תֵּ רּוָטה - ""ׁשְ א ּפְ ָיִדי ֶאּלָ טּור – ""ֵאין ְלָך ּבְ    .ּפָ

י ֶכ  תֵּ ָיֶדָך""ׁשְ רּוָטה"  - ֶסף ּוְפרּוָטה ִלי ּבְ א ּפְ ָיִדי ֶאּלָ יב.  -"ֵאין ְלָך ּבְ   ַחּיָ
ָיְדָך" ָיִדי - "ָמֶנה ִלי ּבְ טּור.  - ""ֵאין ְלָך ּבְ   ּפָ
ָיְדָך" א  - "ָמֶנה ִלי ּבְ ָיִדי ֶאּלָ יָנר" "ֵאין ְלָך ּבְ ים ּדִ ִ יב –ֲחִמיׁשּ    .ַחּיָ

ָיְדָך" א ּבְ יָנר"  - "ָמֶנה ְלַאּבָ ים ּדִ ִ א ֲחִמׁשּ ָיִדי ֶאּלָ טּור   –"ֵאין ְלָך ּבְ    ,ּפָ
יב ֲאֵביָדה. ֵמׁשִ הּוא ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

   
ָיְדָך"   "ֵהן",  :ָאַמר לוֹ  - "ָמֶנה ִלי ּבְ
ֵנהּו ִלי  :ְלָמָחר ָאַמר לוֹ  יו ְלךָ  -" "תְּ טּור.  -" "ְנַתתִּ   ּפָ

ָיִדי"  יב –"ֵאין ְלָך ּבְ    .ַחּיָ
ָיְדָך"   ָאַמר לֹו: "ֵהן",   - "ָמֶנה ִלי ּבְ

ֵעִדים",  א ּבְ ֵנהּו ִלי ֶאּלָ תְּ   ַאל תִּ
ֵנהּו ִלי"ְל  יו ְלָך"  - ָמָחר ָאַמר לֹו: "תְּ יב –"ְנַתתִּ    ,ַחּיָ

ֵעִדים. נֹו ּבְ ִריְך ִליתְּ ּצָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
   

ָיְדָך"ְטָרא ָזָהב "ִלי ֶסף"  - ֵיׁש ִלי ּבְ א ִליְטָרא ּכֶ ָיִדי ֶאּלָ טּור –"ֵאין ְלָך ּבְ    .ּפָ
ָיְדָך""ּדִ  א - יָנר ָזָהב ֵיׁש ִלי ּבְ ָיִדי ֶאּלָ ֶסף",     :"ֵאין ְלָך ּבְ יָנר ּכֶ   ּדִ

  ְטֵריִסית, 
  ּפּוְנְדּיֹות, 
רּוָטה"  יב,    -ּפְ   ַחּיָ

ַע  ַהּכל ִמין ַמְטּבֵ    . ַאַחתׁשֶ
  

ָיְדָך""ּכֹור תְּ  א ֶלֶתְך ִקְטִנית"  - בּוָאה ִלי ּבְ ָיִדי ֶאּלָ טּור,  -"ֵאין ְלָך ּבְ   ּפָ
ָיְדָך" ירֹות ִלי ּבְ א ֶלֶתְך ִקְטִנית"  - "ּכֹור ּפֵ ָיִדי ֶאּלָ יב,    -"ֵאין ְלָך ּבְ   ַחּיָ

ירֹות.  ְכַלל ּפֵ ְטִנית ּבִ ַהּקִ   ׁשֶ
  

ין"ְטָענֹו  עֹוִרין"ְוהֹוָדה לֹו ּבִ  "ִחטִּ טּור – "ׂשְ    .ּפָ
ְמִליֵאלוְ  ן ּגַ יב :ַרּבָ    .ְמַחּיֵ
  

ֶמן"ַהּטֹוֵען ַלֲחֵבירֹו ּבְ  י ׁשֶ ים"ְוהֹוָדה לֹו ּבְ  "ַכּדֵ    –" ַקְנַקּנִ
  אֹוֵמר:  ַאְדמֹון

ַבע,  ָ ֲעָנה ִיׁשּ ין ַהטַּ   הֹוִאיל ְוהֹוָדה לֹו ִמְקָצת ִמּמִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֲעָנה,   ין ַהטַּ   ֵאין ַההֹוָדָאה ִמּמִ
  

ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ   : ַרּבָ
ְבֵרי ַאְדמֹון. רֹוֶאה ֲאִני    ֶאת ּדִ

   
ִלים ְוַקְרָקעֹות,  ַקְרָקעֹות,   ְוהֹוָדה  ְטָענֹו ּכֵ ֵכִלים ְוָכַפר ּבְ   ּבְ

ֵכִלים  ַקְרָקעֹות ְוָכַפר ּבְ טּור,  -ּבְ   ּפָ
ְרָקעֹות   הֹוָדה ִמְקָצת ַהּקַ טּור.  -ּבְ   ּפָ

ִלים  ִמְקָצת ַהּכֵ    ,יבַחיָּ   –ּבְ
ׁש ָלֶהן ּיֵ ָכִסים ׁשֶ ֵאין ָלֶהן ַאֲחָריּות זֹוְקִקין ֶאת ַהּנְ ָכִסים ׁשֶ ַהּנְ ַבע ֲעֵליֶהן ׁשֶ ָ    .ַאֲחָריּות ִליׁשּ

  
ִעין ַעל ַטֲעַנת ּבָ    ,ֵחֵרׁש  :ֵאין ִנׁשְ

    רש"י

  מתני' 
. שהדיינים ' שבועת הדיינין

משביעין ע''י הודאת מקצת 
הטענה שלימדוה מאשר יאמר 
כי הוא זה (שמות כב) וכתב עלה 
ונקרב בעל הבית אל האלהים 

   אם לא שלח ידו דהיינו שבועה:
. שהשבועה באה על ידה הטענה

   ות משתי כסף:לא תהא פח
. שמחייבתו לישבע לא וההודאה

תהא פחות מפרוטה ובגמ' פליגי 
רב ושמואל בפרוטה זו אם 
מתוך שתי כסף של טענה היא 
או צריך שתהא טענת הכפירה 
של כסף שתי מעות כסף לבד 

   פרוטה של הודאה:
. שתי מעות כסף דהא שתי כסף

שתי לשון נקבה היא והן שליש 
   הדינר:

. אלא פרוטה פטוראין לך בידי 
שאין ההודאה ממין הטענה 
שזה טענו כסף וזה הודה לו 
נחשת וכגון שלא טענו לו שתי 
מעות של מטבע אלא משקלו 
אם טענו מטבע הרי הודה לו 

   במטבע כדלקמן:
. קסבר שתי כסף ופרוטה כו'

טענו חטין ושעורין והודה לו 
  באחד מהן חייב:

. שאין כאן אין לך בידי פטור
   הודאה:

. שהיה שהוא כמשיב אבידה
יכול להעיז פניו ולכפור ומדלא 
העיז הרי הוא כמשיב אבידה 
שאינו חייב שבועה כדאמרינן 
במסכת גיטין (דף מח:) המוצא 
מציאה לא ישבע מפני תקון 

  העולם:
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   ,ׁשֹוֶטה
  ְוָקָטן, 

ָטן,  יִעין ֶאת ַהּקָ ּבִ   ְוֵאין ַמׁשְ
ִעין ְלָקָטן ְוַלֶהְקּדֵ  ּבָ   . ׁש ֲאָבל ִנׁשְ

   

ָמָרא     ּגְ
ִעיַנן ֵליּה  ּבְ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ּתֹוָרה,  בּוָעה ָהֲאמּוָרה ּבַ ְ ׁשּ יִעין אֹותֹו ּבַ ּבִ  ַמׁשְ
ְכִתיב ַמִים" :ּדִ ָ ה' ֱאלֵֹהי ַהׁשּ יֲעָך ּבַ ּבִ    .(בראשית כד, ג) 230"ְוַאׁשְ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ַמא    ?ןּכְ
ר ִאיִדי,  י ֲחִניָנא ּבַ ַרּבִ יּוָחד? ּדְ ּכְ ם ַהּמְ ֵעיַנן ׁשֵ   ָאַמר: ּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִכיּנּוי,  ָאְמִרי ּבְ ַנן ּדְ יָמא ַרּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ּה  יֵדיּה ְוכִ ָצִריְך ְלַא : ְוָנְפָקא ִמיּנָ י ֶחְפָצא ּבִ    .ָרָבאְד ְתּפּוׂשֵ

  
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

ַא  יָנא ּדְ ּיָ ּבַ ַהאי ּדַ ַמִים"ׁשְ ָ ה' ֱאלֵֹהי ַהׁשּ ָנה - ע "ּבַ ְדַבר ִמׁשְ ָעה ּבִ ּטָ ִמי ׁשֶ ה ּכְ    .ְוחֹוֵזר ,ַנֲעׂשָ
  

אְוָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ינָ  ּיָ יןַהאי ּדַ ְתִפּלִ ע ּבִ ּבַ ַאׁשְ ָנה - א ּדְ ְדַבר ִמׁשְ ָעה ּבִ ּטָ ִמי ׁשֶ ה ּכְ   ְוחֹוֵזר.  ,ַנֲעׂשָ

  
ָווֵתיּה    ָרָבא, ּדְ ְוִהְלְכָתא ּכְ

ָווֵתיּה ְולֵ  א. ּדְ ית ִהְלְכָתא ּכְ ּפָ   ַרב ּפַ
  
ָווֵתיּה " יֵדיּה  -" ָרָבאּדְ ִהְלְכָתא ּכְ ָהא ָלא ָנֵקיט ֶחְפָצא ּבִ    .ּדְ
ָווֵתיּה " אּדְ ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ ּפָ יֵדיּה  - "ַרב ּפַ ָהא ָנֵקיט ֶחְפָצא ּבִ    .ּדְ
  
  

בּוָעה  ד,  -ׁשְ   ְמעּוּמָ
ְלִמיד ָחָכם  ב.  - ּתַ ָ   ְמיּוׁשּ

ֵסֶפר ּתֹוָרה,  בּוָעה ּבְ   ׁשְ
ין.  ְתִפּלִ ה ּבִ ִחּלָ ְלִמיד ָחָכם ְלַכּתְ   ּתַ

   
  

                                                             
ה 230 יֲעָך ּבַ ּבִ ִקְרבּ  'ְוַאׁשְ ב ּבְ ר ָאנִֹכי יֹוׁשֵ ַנֲעִני ֲאׁשֶ נֹות ַהּכְ ה ִלְבִני ִמּבְ ָ ח ִאׁשּ ר לֹא ִתּקַ ַמִים ֵואלֵֹהי ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ   וֹ ֱאלֵֹהי ַהׁשּ

    רש"י

  גמ' 
. בשלהי כר' חנינא בר אידי

שבועת העדות (לעיל ד' לה:) 
   השבע ולא תשבע כו':

. והא דאמר נויאפי' תימא בכי
   רב בשבועה האמורה בתורה:

. קאמר או ספר לאתפוסי חפצא
או תפילין כאברהם דאתפסיה 

   לאליעזר ברית מילה:
. ולא דאשבע בה' אלהי השמים

התפיסו חפץ נעשה כטועה בדבר 
משנה ואע''ג דלא תנן לה 
במשנה שמעתא דרב היא והרי 
היא כדבר משנה כדאמרי' 

בדבר  בסנהדרין (ד' לג.) דטועה
האמוראים חוזר ולא אמרינן 

   מה שעשה עשוי וישלם מביתו:
   . נשבע מיושב:תלמיד חכם
. ואע''ג דאוקימנא בספר תורה

דלא כרב פפא לכתחלה מיהא 
ספר תורה בעינן ובדורותינו 
בטלו הראשונים שבועה 
דאורייתא לפי שענשה גדול 
ותקנו לגזור עליו ארור בעשרה 

   והא אמרן. ארור בו שבועה:
. די לו לכתחלה בתפלין ת''ח

  מפני כבודו:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א    ––––    בבבבלח, לח, לח, לח,  . 2
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יִנין " ּיָ בּוַעת ַהּדַ ְלׁשֹוָנּה ֶנֶאְמָרה -ׁשְ    .ַאף ִהיא ּבִ

   ֱהֵוי יֹוֵדַע, :אֹוְמִרים לוֹ   
ָע    לט,א ׁשָ ְעַזע ּבְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִנְזּדַ ּכָ ִסיַני:ׁשֶ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ    ה ׁשֶ

ם ה' ֱאלֶֹהיךָ  א ֶאת ׁשֵ ָ ְוא "לֹא ִתׂשּ ָ    ,(שמות כ, ז) 231"ַלׁשּ
ֶהן ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ּבָ ּבַ ה" :ְוָכל ֲעֵבירֹות ׁשֶ   , (שמות לד, ז) 232"ְוַנּקֵ

ה" :ְוָכאן ֶנֱאַמר   . (שמות כ, ז) "לֹא ְיַנּקֶ
ּתֹוָרה  ּבַ ְחּתֹו, ְוָכל ֲעֵבירֹות ׁשֶ ּפַ ׁשְ ּנּו ּוִממִּ ּנּו ְוָכאן ִממֶּ   ִנְפָרִעין ִמּמֶ

ֱאַמר: ּנֶ ְרָך" ׁשֶ ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ן ֶאת ּפִ ּתֵ     .(קהלת ה, ה) 233"ַאל ּתִ
א ְקרֹובֹו,  רֹו ֶאּלָ ׂשָ   ְוֵאין ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ם" ׁשֶ ְרָך לֹא ִתְתַעלָּ ׂשָ     .(ישעיהו נח, ז) 234"ּוִמּבְ
ּתֹוָרה ִנְפָרִעין ְוָכל ֲעֵבירֹות ׁשֶ  ּנוּ  –ּבַ    ,ִמּמֶ

ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו,  -ְוָכאן  ּנּו ּוִמּכָ   ִמּמֶ
ֱאַמר:  ּנֶ     .ג)-(הושע ד, ב 235""ָאלֹה ְוַכֵחׁש ׁשֶ

  
ָעֵביד ְלהוּ  ְוֵאיָמא הּו!  ַעד ּדְ   ְלכּוּלְ

  
ךְ     ,לֹא ָסְלָקא ַדְעּתָ

ְכִתיב:  ֵני ָאָלה ָאְבָלה ָהָאֶרץ"ּדִ     ., י)(ירמיהו כג 236"ִמּפְ
  

ּה" :ּוְכִתיב ב ּבָ ל יֹוׁשֵ ֱאַבל ָהָאֶרץ ְוֻאְמַלל ּכָ ן ּתֶ     .(הושע ד, ג) 237"ַעל ּכֵ
  

ּתֹוָרה, ִאם ֵיׁש לֹו ְזכּות  ּבַ ה ּדֹורֹות -ְוָכל ֲעֵבירֹות ׁשֶ לׁשָ ַנִים ּוׁשְ    ,ּתֹוִלין לֹו ׁשְ
ר -ְוָכאן  ּנּו ְלַאְלתַּ    ,ִנְפָרִעין ִמּמֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶקר"הֹוֵצאִתיׁשֶ ָ ִמי ַלׁשּ ׁשְ ע ּבִ ּבָ ׁשְ ית ַהּנִ ב ְוֶאל ּבֵ ּנָ ית ַהּגַ    ,ָה ְנֻאם ה' ְצָבאֹות ּוָבָאה ֶאל ּבֵ
ּתּו ְוֶאת ֵעָציו ְוֶאת ֲאָבָניו" יתֹו ְוִכּלַ תֹוְך ּבֵ     .(זכריה ה, ד) ְוָלֶנה ּבְ

ר, - "הֹוֵצאִתיָה"    ְלַאְלתַּ
ב" ּנָ ית ַהּגַ יעֹו,ֶזה ַהּגֹוֵנב ּדַ  - "ּוָבָאה ֶאל ּבֵ ּבִ ֵאין לֹו ָממֹון ֵאֶצל ֲחֵבירֹו ְוטֹוֲענֹו ּוַמׁשְ ִרּיֹות, ׁשֶ    ַעת ַהּבְ

ֶקר" ָ ִמי ַלׁשּ ׁשְ ע ּבִ ּבָ ׁשְ ית ַהּנִ ָמעֹו, - "ְוֶאל ּבֵ ַמׁשְ    ּכְ
ּתּו ְוֶאת ֵעָציו ְוֶאת ֲאָבָניו" יתֹו ְוִכּלַ תֹוְך ּבֵ    :ָהא ָלַמְדתָּ  - "ְוָלֶנה ּבְ

ֵאין ֵאׁש ּוַמ  ָבִרים ׁשֶ ה אֹוָתן. ּדְ ֶקר ְמַכּלָ בּוַעת ׁשֶ ין אֹוָתן, ׁשְ   ִים ְמַכּלִ
  

ע"  ּבָ ד -ִאם ָאַמר: "ֵאיִני ִנׁשְ    ,ּפֹוְטִרין אֹותֹו ִמּיָ
ע"  :ְוִאם ָאַמר ּבָ ם אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה -"ֲהֵריִני ִנׁשְ    :ָהעֹוְמִדין ׁשָ

ה ִעים ָהֵאּלֶ ים ָהְרׁשָ     .מדבר טז, כו)(ב 238""סּורּו ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנׁשִ
יִעין אֹוְתָך,  ּבִ ָך ָאנּו ַמׁשְ ְעתְּ ּלא ַעל ּדַ יִעין אֹותֹו, אֹוְמִרים לֹו: ֱהֵוי יֹוֵדַע, ׁשֶ ּבִ ׁשְ ּמַ   ּוְכׁשֶ

קֹום ַעת ַהּמָ א ַעל ּדַ    ,ֶאּלָ
ין ית ּדִ ַעת ּבֵ    ,ְוַעל ּדַ

מֹ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ ָרֵאל ׁשֶ יַע ֶאת ִיׂשְ ּבִ ִהׁשְ ׁשֶ ינּו, ּכְ ה ַרּבֵ   ָאַמר ָלֶהן: ׁשֶ
יַע ֶאְתֶכם ּבִ ֶכם ֲאִני ַמׁשְ ְעתְּ ּלא ַעל ּדַ עּו, ׁשֶ    ,ּדְ

קֹום ַעת ַהּמָ א ַעל ּדַ    ,ֶאּלָ
י,  ְעתִּ   ְוַעל ּדַ

ֱאַמר: ּנֶ ֶכם ְלַבְדֶכם ׁשֶ     .(דברים כט, יג) 239""ְולֹא ִאּתְ
  

נֹו ּפֹ  ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ א אֹוָתן ָה  - דברים כט, יד)( 240ה""ּכִ    ,עֹוְמִדין ַעל ַהר ִסיַניֵאין ִלי ֶאּלָ

                                                             

ם ה 231 א ֶאת ׁשֵ ָ א ֶא  'לֹא ִתׂשּ ָ ר ִיׂשּ ה ְיהָֹוה ֵאת ֲאׁשֶ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָ ְואֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ ָ מֹו ַלׁשּ   ת ׁשְ
ֵני בָ  232 ִנים ְוַעל ּבְ ה ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ ה לֹא ְיַנּקֶ ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ִעיםנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ ים ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ   ִנים ַעל ׁשִ
ֶרָך ְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני הַ  233 ׂשָ יָך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ן ֶאת ּפִ תֵּ ה ָיֶדיךָ ַאל תִּ ל ֶאת ַמֲעׂשֵ ה ִיְקצֹף ָהֱאלִֹהים ַעל קֹוֶלָך ְוִחּבֵ ָגָגה ִהיא ָלּמָ י ׁשְ ְלָאְך ּכִ   ּמַ
ְרָך לֹא ִתְתַעלָּ  234 ׂשָ יתֹו ּוִמּבְ י ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכּסִ ִביא ָבִית ּכִ ים ְמרּוִדים תָּ   םֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲעִנּיִ

ָדִמים ָנָגעוּ ָאלֹה ְוַכֵחׁש ְוָרצַֹח וְ  בבבב 235 ָרצּו ְוָדִמים ּבְ ָמִים ְוַגם 	גגגג. ָגנֹב ְוָנאֹף ּפָ ָ ֶדה ּוְבעֹוף ַהׁשּ ָ ת ַהׂשּ ַחּיַ ּה ּבְ ב ּבָ ל יֹוׁשֵ ֱאַבל ָהָאֶרץ ְוֻאְמַלל ּכָ ן ּתֶ ַעל ּכֵ
ם ֵיָאֵספוּ  ֵגי ַהּיָ   ּדְ

ֵני ָאָלה ָאְבָלה ָהָאֶרץ ָיְבׁשוּ  236 י ִמּפְ י ְמָנֲאִפים ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּכִ ִהי ְמרּוָצָתם ָרָעה ּוְגבּוָרָתם לֹא ֵכןּכִ ר ַותְּ    ְנאֹות ִמְדּבָ
ם ֵיָאֵספוּ  237 ֵגי ַהּיָ ָמִים ְוַגם ּדְ ָ ֶדה ּוְבעֹוף ַהׁשּ ָ ת ַהׂשּ ַחּיַ ּה ּבְ ב ּבָ ל יֹוׁשֵ ֱאַבל ָהָאֶרץ ְוֻאְמַלל ּכָ ן תֶּ   ַעל ּכֵ
ר ֶאל ָהֵעָדה ֵלאמֹר סּורּו ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאנָ  238 ָכל ַחּטֹאָתםַוְיַדּבֵ פּו ּבְ ּסָ ן תִּ ר ָלֶהם ּפֶ ָכל ֲאׁשֶ עּו ּבְ ּגְ ה ְוַאל תִּ ִעים ָהֵאלֶּ ים ָהְרׁשָ   ׁשִ
ִרית ַהּזֹאת ְוֶאת ָהָאָלה ַהּזֹאת 239 ֶכם ָאנִֹכי ּכֵֹרת ֶאת ַהּבְ ֶכם ְלַבּדְ   ְולֹא ִאתְּ

    רש"י

   . לקמן מפרש מאי אף:היא
. בכל לשון שהוא מבין בלשונה

  בו:
. לקמיה בעי שכל העולם נזדעזע

   ליה:
   . שבועת שקר:את פיך

   . את קרובך:לחטיא את בשרך
. ואין משהין פוטרין אותו מיד

אותו כאן שלא יחזור בו וע''כ 
   בב''ד: ישלם. מיד שקיבל עליו

   . מפרש לקמיה:הרשעים
. הא פרישנא אלא על דעתנו

טעמא משום קניא דרבא בפרק 
   ג' (לעיל דף כט:):

. כלומר לא כשאתכם לא אתכם
  במחשבות לבבכם:
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ִאים    ,ּדֹורֹות ַהּבָ
יר  ּיֵ ִרים ָהֲעִתיִדין ְלִהְתּגַ ִין?  -ְוּגֵ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ר ֵאיֶנּנּו" תַּ     .(דברים כט, יד) "ְוֶאת ֲאׁשֶ
לּו ֲעֵליֶהם ֵמַהר ִסיַני,  יּבְ ּקִ א ִמְצָוה ׁשֶ   ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

ׁש  גֹון ,ִמְצֹות ָהֲעִתידֹות ְלִהְתַחּדֵ ה :ּכְ ִין – ִמְקָרא ְמִגיּלָ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר לוּ  :תַּ מּו ְוִקּבְ ָבר - (אסתר ט, כז) 241""ִקּיְ לּו ּכְ ּבְ ּקִ ֶ ימּו ַמה ׁשּ   . "ִקּיְ
 

ְלׁשֹוָנּה ֶנֶאְמָרה""ַמאי    ? ַאף ִהיא ּבִ
  

ִדְתַנן    :ּכְ
ָכל ָלׁשֹון:ֵא " ת סֹוָטה,  ּלּו ֶנֱאָמִרין ּבְ ָרׁשַ   ּפָ

ר ִויּדּוי    ,ַמֲעׂשֵ
ַמע,    ְקִריַאת ׁשְ

ה,    ּוְתִפּלָ
זֹון,  ת ַהּמָ   ּוִבְרּכַ

בּוַעת ָהֵעדּות    ,ּוׁשְ
דֹון ּקָ בּוַעת ַהּפִ   . (סוטה לב.) "ּוׁשְ

ְלׁשֹוָנּה ֶנֶאְמָרה"ְוָקָאַמר ַנִמי  יִנין ַאף ִהיא ּבִ ּיָ בּוַעת ַהּדַ   ."ׁשְ
  
   

                                                                                                                                                                                              

נּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה 240 נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ נּו ַהּיֹוםֱאלֵֹהינ 'ּכִ ר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעּמָ   ּו ְוֵאת ֲאׁשֶ
ים ֵאת ׁשְ  241 ְלִוים ֲעֵליֶהם ְולֹא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות עֹׂשִ ל ַהּנִ הּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ּכָ לּו ַהּיְ מּו ְוִקּבְ ָנהִקּיְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ם ּבְ ְכָתָבם ְוִכְזַמּנָ ה ּכִ ִמים ָהֵאּלֶ  ֵני ַהּיָ

    רש"י

. כשמשביעין פרשת סוטה
אותה ישביעוה בלשון שהיא 

   שומעת:
. בערתי הקודש וידוי מעשר

(דברים כו) וטעמא דכולהו 
  . סוטה:מפרש במסכת 



                                              ""ְׁשבּוַעת ַהַּדָּייִנין –מסכת שבועות פרק ו' 
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        לט, אלט, אלט, אלט, א . 3
   :ָאַמר ָמר

  ,אֹוְמִרין לֹו: ֱהֵוי יֹוֵדַע "

ְעַזע  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִנְזּדַ ּכָ    ,ׁשֶ

רּוְך הּוא: דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְוא" ּבְ ם ה' ֱאלֶֹהיָך ַלׁשָ א ֶאת ׁשֵ ָ    ."(שמות כ, ז) 242"לֹא ִתׂשּ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ִסיַניִאיֵליָמא  ִאְתְיַהב ּבְ ּום ּדְ רֹות ַנִמי ִאְתְיַהב - ִמׁשּ ּבְ ר ּדִ    !ֶעׂשֶ
א ִמ  ֲחִמיָרא ְוֶאּלָ ּום ּדַ    ?ּוִמי ֲחִמיָרא -ׁשּ

   :ְוָהְתַנן
ה, חּוץ ִמ : ֵאּלּו ֵהן ַקּלֹות" ֲעׂשֶ ה ְולֹא תַּ א"ֲעׂשֵ ָ    .(שמות כ, ז) "לֹא ִתׂשּ

ֵריתֹות :ֲחמּורֹות ין, וְ  ,זֹו ּכָ ית ּדִ א"ּוִמיתֹות ּבֵ ָ ֶהן "לֹא ִתׂשּ   ! "ִעּמָ

ְדָקָתֵני ַטְעָמא א ּכִ ֶהןְוָכל ֲעֵבירֹות ׁשֶ " :ֶאּלָ ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ּבָ ה" :ּבַ ה" :ְוָכאן ֶנֱאַמר, "ְוַנּקֵ   . ""לֹא ְיַנּקֶ
  

ֶהן ּתֹוָרה לֹא ֶנֱאַמר ּבָ ּבַ ה" :ְוָכל ֲעֵבירֹות ׁשֶ    !?"לֹא ְיַנּקֶ
ה"ְוָהְכִתיב:  ה לֹא ְיַנּקֶ     !(שמות לד, ז) 243"ְוַנּקֵ

  
ֵעי ֵליּה ְלכִ  י ֶאְלָעָזר, ְד ַההּוא ִמיּבָ   ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֶאְלָעָזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ר לֹוַמר ה" :ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ֶנֱאַמר ,"ְוַנּקֵ ּכְ ה" :ׁשֶ   , "לֹא ְיַנּקֶ
ר לֹוַמר ה" :ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ֶנֱאַמר ,"לֹא ְיַנּקֶ ּכְ ה" :ׁשֶ   ! "ְוַנּקֵ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ה  ִבים,  -ְמַנּקֶ ָ   הּוא ַלׁשּ

ה  ִבים -ְוֵאינֹו ְמַנּקֶ ֵאיָנן ׁשָ   . "ְלׁשֶ
   

  
  
  

                                                             

242  ָ ם הלֹא ִתׂשּ ְוא 'א ֶאת ׁשֵ ָ מֹו ַלׁשּ א ֶאת ׁשְ ָ ר ִיׂשּ ה ְיהָֹוה ֵאת ֲאׁשֶ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא ּכִ ָ   ֱאלֶֹהיָך ַלׁשּ
ֵני בָ  243 ִנים ְוַעל ּבְ ה ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ ה לֹא ְיַנּקֶ ָאה ְוַנּקֵ ע ְוַחּטָ א ָעֹון ָוֶפׁשַ ים ְוַעלנֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ ׁשִ ּלֵ ִעים ִנים ַעל ׁשִ   ִרּבֵ

    רש"י

. אלמא לא ולא תשא עמהן
   חמירא מכריתות ומיתות ב''ד:

. וכאן אף מנקה הוא לשבים
  לשבים לא ינקה בלא פרעון:
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        בבבב- - - - לט, אלט, אלט, אלט, א . 4
ּתֹוָרה " ּבַ ל ֲעֵבירֹות ׁשֶ ּנּו,  -ּכָ   ִנְפָרִעין ִמּמֶ

ְחּתוֹ  -ְוָכאן  ּפַ ׁשְ ּנּו ּוִמּמִ   ."ִמּמֶ
  

ְחּתֹו לֹא? ּפַ ׁשְ ּתֹוָרה ִמּמִ ּבַ    !ְוָכל ֲעֵבירֹות ׁשֶ
ְחּתוֹ  :ְוָהְכִתיב ּפַ ִאיׁש ַההּוא ּוְבִמׁשְ ַני ּבָ י ֲאִני ֶאת ּפָ ְמּתִ     .(ויקרא כ, ה) 244""ְוׂשַ

   :ְוַתְנָיא
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ   : ַרּבִ

ְחּתֹו ַמה ָחָטאת?  ּפַ   ִאם הּוא ָחָטא, ִמׁשְ
ּה מֹוְכִסין ֵאין ּכּוּלָ ּה מֹוֵכס ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ָחה ׁשֶ ּפָ    ,לֹוַמר ְלָך: ֵאין ְלָך ִמׁשְ

ּה ִלְסִטים  ׁש ּבָ ּיֵ ּה ִלְסִטים,  -ְוׁשֶ ֵאין ּכּוּלָ   ׁשֶ
ין ָעָל  ַחּפִ מְּ ֵני ׁשֶ    !"יוִמּפְ

  
ִדיָנא ַאֲחִריָנא,  -ָהָתם    ּבְ
ִדיָנא ּדִ  -ָהָכא     .יֵדיּה ּבְ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

י אֹותֹו" ְלמּוד לֹוַמר?  - (ויקרא כ, ה) "ְוִהְכַרּתִ   ַמה תַּ
ֱאַמר ּנֶ ַני" :ְלִפי ׁשֶ י ֲאִני ֶאת ּפָ ְמּתִ   , ויקרא כ, ה)( "ְוׂשַ

ָחה ּכוּ  ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ֵרת? ָיכֹול ּכָ ִהיּכָ ּה ּבְ   ּלָ
ְלמּוד לֹוַמר:   , אֹותֹו"" תַּ

ׁשְ  - "אֹותוֹ " ל ַהּמִ ֵרת, ְולֹא ּכָ ִהיּכָ ֵרתּבְ ִהיּכָ ּה ּבְ ָחה ּכּוּלָ   .ּפָ
ּתֹוָרה  ּבַ ּנּו,  -ְוָכל ֲעֵבירֹות ׁשֶ   ִנְפָרִעין ִמּמֶ

ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו,  -ְוָכאן  ּנּו ּוִמּכָ   ִמּמֶ
ֱאַמר: 245 ּנֶ     ,(הושע ד, ב) 246ׁש""ָאלֹה ְוַכֵח ׁשֶ

ֱאַבל ָהָאֶרץ" ּוְכִתיב: ן ּתֶ     ."(ויקרא כ, ג) 247"ַעל ּכֵ
  

הוּ  ָעֵביד ְלהּו ְלכּוּלְ    !ְוֵאיָמא ַעד ּדְ
  

ְך,    לֹא ָסְלָקא ַדְעּתָ
ְכִתיב:  ֵני ָאָלה ָאְבָלה ָהָאֶרץ"ּדִ    .(ירמיהו כג, י) 248"ִמּפְ

  
ל ָהעֹוָלם לֹ  ּתֹוָרה ִמּכָ ּבַ    !א?ְוָכל ֲעֵבירֹות ׁשֶ

ָאִחיו"ְוָהְכִתיב:  לּו ִאיׁש ּבְ ֲעֹון ָאִחיו,  - (ויקרא כו, לז) 249"ְוָכׁשְ   ִאיׁש ּבַ
ל ּכָ ד ׁשֶ ֶזה ְמַלּמֵ ָרֵאל ֲעֵרִבים ֶזה ּבָ    !ִיׂשְ

  
ָיָדם ִלְמחֹות -ָהָתם    לט,ב ׁש ּבְ ּיֵ   .ְולֹא ִמיחוּ  ,ׁשֶ

  
ִעים  ין ְרׁשָ א ּבֵ ִעים ְד ּדְ ַמאי ִאיּכָ ְחּתֹו ִלְרׁשָ ּפַ    ?ָעְלָמאִמׁשְ

יִקים  ין ַצּדִ יִקים ְדָעְלָמא? ּדְ ּבֵ ְחּתֹו ְלַצּדִ ּפַ   ִמׁשְ
  

ִדיֵניּה  ָאר ֲעֵבירֹות ּבְ ׁשְ    ,הּוא ּבִ
ִעים  ִדין ָחמּור, ּדְ ּוְרׁשָ ָחה ּבְ ּפָ   ִמׁשְ

ל. ִדין ַהּקַ ִעים ְדָעְלָמא ּבְ   ּוְרׁשָ
ִטיִרי.  ָהָכא ְוָהָכא, ּפְ יֵקי ּדְ   ַצּדִ

בּוָעה הּוא  י ׁשְ ּבֵ ִעים ּגַ ִדיֵניּה, ּדְ ּוְרׁשָ ָחה ּכְ ּפָ   ִמׁשְ
ִדין ָחמּור,  ִעים ְדָעְלָמא, ּבְ   ּוְרׁשָ
ל. ִדין ַהּקַ ָהָכא ְוָהָכא ּבְ יֵקי ּדְ   ְוַצּדִ

                                                             

ל ַהּזִֹנים ַאֲחָריו ִלְזנֹות ַאֲח  244 י אֹתֹו ְוֵאת ּכָ ְחּתֹו ְוִהְכַרתִּ ּפַ ִאיׁש ַההּוא ּוְבִמׁשְ ַני ּבָ י ֲאִני ֶאת ּפָ ְמתִּ םְוׂשַ ֶרב ַעּמָ   ֵרי ַהּמֶֹלְך ִמּקֶ
  במהדורת הדפוס מכאן בסוגרים עגולות עד אבלה הארץ 245
ָדִמים ָנָגעוּ ָאלֹה ְוַכֵחׁש ְוָרצַֹח ְוָגֹנב ְונָ  246 ָרצּו ְוָדִמים ּבְ   אֹף ּפָ
א ֶא  247 ְרעֹו ָנַתן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען ַטּמֵ י ִמּזַ ֶרב ַעּמֹו ּכִ י אֹתֹו ִמּקֶ ִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרתִּ ַני ּבָ ן ֶאת ּפָ יַוֲאִני ֶאתֵּ ם ָקְדׁשִ ל ֶאת ׁשֵ י ּוְלַחלֵּ ׁשִ  ת ִמְקּדָ

נֵ  248 י ִמּפְ י ְמָנֲאִפים ָמְלָאה ָהָאֶרץ ּכִ ִהי ְמרּוָצָתם ָרָעה ּוְגבּוָרָתם לֹא ֵכןּכִ ר ַותְּ   י ָאָלה ָאְבָלה ָהָאֶרץ ָיְבׁשּו ְנאֹות ִמְדּבָ
קּוָמה ִלְפֵני אְֹיֵביֶכם 249 ֵני ֶחֶרב ְורֵֹדף ָאִין ְולֹא ִתְהֶיה ָלֶכם תְּ ִמּפְ ָאִחיו ּכְ לּו ִאיׁש ּבְ   ְוָכׁשְ

    רש"י

. בפורענות קלה בדינא אחרינא
  ולא בפורענות הבאה עליו:
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        לט, בלט, בלט, בלט, ב . 5
ע" "  ּבָ ד,  -ִאם ָאַמר: "ֵאיִני ִנׁשְ   ּפֹוְטִרין אֹותֹו ִמּיָ

ע"  ּבָ ם אֹוְמִרי -ְוִאם ָאַמר: "ֲהֵריִני ִנׁשְ   ם ֶזה ָלֶזה: ָהעֹוְמִדים ׁשָ

ה" ִעים ָהֵאּלֶ ים ָהְרׁשָ     ."(במדבר טז, כו) "סּורּו ָנא ֵמַעל ָאֳהֵלי ָהֲאָנׁשִ
  

ִאיּסּוָרא,  ע ָקֵאי ּבְ ּבַ ּתַ ָקא ִמׁשְ ָלָמא ַההּוא ּדְ ׁשְ   ּבִ
ע ֵליּה  ּבַ ָקא ַמׁשְ א ַההּוא ּדְ אי –ֶאּלָ    ?ַאּמַ

  
   :ִכְדַתְנָיא250

ן ַטְרפֹון" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ

ֵניֶהם" ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ ֻבַעת ה' ּתִ ֵניֶהם - (שמות כב, י) 251"ׁשְ בּוָעה ַעל ׁשְ ָחָלה ׁשְ ד ׁשֶ   . "ְמַלּמֵ
  
  
  

                                                             

ֵעי ֵליּה לְ (בדפוס:  250   לא גורס.ומסורת הש"ס  )ַההּוא ִמיּבָ
ֻבַעת ה 251 ם 'ׁשְ ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ּבְ ַלח ָידֹו ּבִ ֵניֶהם ִאם לֹא ׁשָ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ   תִּ

    רש"י

. ששניהן נענשין חלה על שניהן
בה שלא דקדק למסור ממונו 

  :ביד נאמן ובאו לידי חלול השם
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        לט, בלט, בלט, בלט, ב . 6
יִעין אֹותֹו, " ּבִ ׁשְ ּמַ   ּוְכׁשֶ

ךָ  ְעתְּ ּלא ַעל ּדַ יִעין אֹוְתָך,  אֹוְמִרים לֹו: ֱהֵוי יֹוֵדַע ׁשֶ ּבִ   ָאנּו ַמׁשְ
קֹום ַעת ַהּמָ א ַעל ּדַ    ,ֶאּלָ

ין ית ּדִ ַעת ּבֵ    ."ְוַעל ּדַ
  

ה ִלי ְלֵמיְמָרא ֵליּה ָהִכי?    ָלּמָ
  

ּום ַקְנָיא    ָרָבא.ּדְ ִמׁשּ
   

  
  

    רש"י
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        מ, אמ, אמ, אמ, א    ––––    בבבבלט, לט, לט, לט,  . 7
י ֶכֶסף" תֵּ ָעָנה ׁשְ   . "ַהטְּ
  

  : ַרבָאַמר 
ִפיַרת ְטָעָנה  י ֶכֶסף -ּכְ ּתֵ    .ׁשְ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

י ֶכֶסף,  -ְטָעָנה ַעְצָמּה  ּתֵ   ׁשְ
ְפרּוָטהֲאִפילוּ  א ּבִ ַפר ֶאּלָ    , לֹא ּכָ

ְפרּוָטה  א ּבִ יב.  -ְולֹא הֹוָדה ֶאּלָ   ַחּיָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָוֵתיּה  ְיָקא ַמְתִניִתין ּכְ   ַרב, ּדְ ּדַ

ָוֵתיּה  מּוֵאל. ּדִ ּוְקָרֵאי ּכְ   ׁשְ
  
ָוֵתיּה " ְיָקא ַמְתִניִתין ּכְ ָקָתֵני:  - "ַרבּדְ ּדַ י ֶכֶסף ְוַה "ּדְ תֵּ ָעָנה ׁשְ רּוָטהַהטְּ ֶוה ּפְ   , "הֹוָדָאה ׁשָ

רּוָטה'ְוִאיּלּו  ִפיַרת ְטָעָנה ּפְ   לֹא ָקָתֵני.  'ּכְ
  

   :ּוְתַנן ַנִמי
ְפרּוָטה" ְפרּוָטה'ְוִאיּלּו  - (בבא מציעא נה.) "ַההֹוָדָאה ּבִ ִפיָרה ּבִ   לֹא ָקָתֵני,  'ּכְ
  
ָוֵתיּה " מּוֵאלּדִ ּוְקָרֵאי ּכְ ְכִתיב – "ׁשְ ן ִא  :ּדִ י ִיּתֵ מֹ "ּכִ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ    – (שמות כב ו) 252ר"יׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ

ִלים"ַמה  ַנִים ַאף  - "ּכֵ ֶסף"ׁשְ ַנִים – "ּכֶ    ,ׁשְ
ֶסף"ַמה  ָבר ָחׁשּוב -  "ּכֶ ָבר ָחׁשּוב,  ,ּדָ ל ּדָ   ַאף ּכָ

י הּוא ֶזה""ְוָקָאַמר ַרֲחָמָנא:      .(שמות כב ח) 253ּכִ
  

  ?ְוַרב
  

ֵעי ֵליּה ְלה ָעָנה. ַההּוא ִמיּבָ ִמְקָצת ַהּטְ   ֹוָדָאה ּבְ
  

מּוֵאל    ?ּוׁשְ
  

ִתיב   , "ֶזה" :ּוְכִתיב "הּוא" :ּכְ
ִמְקָצת  ִמְקָצת ְואֹוֵדי ּבְ ַפר ּבְ ִאי ּכָ יב.  -ּדְ   ַחּיָ

  
   ?ְוַרב

  
ָעָנה,  -ַחד  ִמְקָצת ַהּטְ   ְלהֹוָדָאה ּבְ

ָעָנה.  -ְוַחד  ין ַהּטְ   ְלהֹוָדָאה ִמּמִ
  

מּוֵאל    ?ּוׁשְ
  

יּה ָלאו ִמּמֵ  ְמַעּתְ ִמיּנֵ    .ָחְסָרה ָלּה ְטָעָנהּדְ  :יָלא ׁשָ
  
  ַרב:  ָלא ָאַמר ָלךְ ֶא 

ָרא  "ֶכֶסף" י ֲאָתא ֵמִעיּקָ ָאָתא,  -ּכִ   ִלְכִפיָרה הּוא ּדְ
ן, ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנאּדְ  ן ִא : 'ִאם ּכֵ י ִיּתֵ מרּכִ ִלים ִלׁשְ   , 'יׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֵ

נַ  ִלים ׁשְ ַנִים,  ,ִיםַוֲאָנא ָאִמיָנא: ַמה ּכֵ ל ׁשְ   ַאף ּכָ
י? ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ִלְטָענָ  "ֶכֶסף" ה לִּ ְכַתב ַרֲחָמָנא ָלּמָ ֵנהּו ִעְנָין ִלְכִפיָרהּדִ    .ה, ּתְ

  
מּוֵאל    ?ּוׁשְ

  

                                                             

ֻבַעת ה 252 ם 'ׁשְ ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ּבְ ַלח ָידֹו ּבִ ֵניֶהם ִאם לֹא ׁשָ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ   תִּ
ַבר ּפֶ  253 ל ּדְ ַבר ׁשְ ַעל ּכָ י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹא ּדְ ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ יֻען ֱאלִֹהים ׁשַ ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ

ַנִים ְלֵרֵעהוּ  ם ׁשְ לֵּ   ְיׁשַ

    רש"י

. טענה כפירת טענה שתי כסף
דתנן במתני' לאו אתחלת 
הטענה קאי אלא אכפירה שהוא 
כופר בטענת חבירו לבד הודאת 
הפרוטה דבעינן שתהא תחלת 
הטענה שתי כסף ופרוטה: ה''ג 

   ואילו כפירת פרוטה לא קתני:
. תחלת נתינה ב' כי יתן איש

כסף ועלה קאי כי הוא זה דבר 
רו חכמים שמעה חשוב ושיע

כסף דבר חשוב הוא: מה כסף 
דבר חשוב אף כל דבר חשוב 
גרסינן ולא גרסינן אף כלים דבר 
חשוב דאילו בכלים אמרינן 
לקמן (דף מ:) דאפילו בכפירת 
מחטין חייב והאי אף כל במידי 
דלאו כלי קאמר וקאמר רחמנא 
כי הוא זה על זה באה השבועה 
כשיאמר כי הוא זה כשמודה 

אלמא הודאה מתוך במקצתה 
   טענת שתי כסף היא:

. זה מיבעי ליה דאין ההוא
שבועה אלא בהודאה במקצת 
כלומר את זה אני מודה ולא 
לאגמורן דאטענת ב' כסף קאי 
ולעולם הודאה לבד מכפירת 

   שתי כסף קאמר:
ולאו ממילא שמעת מינה 

. לרב פרכינן דחסרה לה טענה
נהי נמי דלמקצת הטענה וממין 

מיהו לאו ממילא הטענה אתו 
שמעת מינה דחסרה לה טענה 
ראשונה ואין כאן עוד כפירה 

   משתי כסף:
אלא אמר לך רב כסף כי אתא 

. ולאו מעיקרא לכפירה אתא
לתחלת טענה: ואנא אמינא אף 
כל שנים: והו''ל כסף נמי בהאי 

  כללא:
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ֶסף",  ַתב "ּכֶ ִלים" ְולֹא ּכְ ַתב ַרֲחָמָנא "ּכֵ   ָאַמר ָלְך: ִאי ּכְ
ִלים  ַנִים –ֲהָוה ָאִמיָנא: ַמאי ּכֵ ַנִים,  -ל ַאף כָּ  ,ׁשְ   ׁשְ

ֵעיַנן,  ָבר ָחׁשּוב ָלא ּבָ   ֲאָבל ּדָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ַנן    :ּתְ

ָיְדָך"ׁשְ " י ּבְ י ֶכֶסף ֵיׁש ּלִ רּוָטה"  - תֵּ א ּפְ ָיִדי ֶאּלָ טּור -"ֵאין ָלְך ּבְ    ."ּפָ
   ?ַמאי ַטְעָמא
ּום    ָחְסָרה ָלּה ְטָעָנה, ּדְ ָלאו ִמׁשּ

א  מּוֵאל! ּדִ ּוְתיּוְבּתָ   ׁשְ
  

מּוֵאל: ִמי ָסְבַרּתְ   ֶוה'ָאַמר ָלְך ׁשְ ְוָקא ָקָתֵני !ָקָתֵני? 'ׁשָ    !ּדַ
ָענֹו  ּטְ ֶ   לֹא הֹוָדה לֹו,  -ַמה ׁשּ

הֹוָדה לֹו  ֶ    .לֹא ְטָענוֹ  -ּוַמה ׁשּ
  

   ,ִאי ָהִכי

י ֶכֶסף " :ֵאיָמא ֵסיָפא תֵּ ָיְדָך"ׁשְ י ּבְ ר - ּוְפרּוָטה ֵיׁש ּלִ א ּפְ ָיִדי ֶאּלָ יב -ּוָטה" "ֵאין ְלָך ּבְ   ; "ַחּיָ
ָלָמא ׁשְ ֶוה  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּום ָהִכי  -ׁשָ יב"ִמׁשּ    ."ַחּיָ

א ִאי ָאְמַרּתְ  יב?  :ֶאּלָ אי ַחּיָ ְוָקא, ַאּמַ   ּדַ
ָענֹו  ּטְ ֶ   לֹא הֹוָדה לֹו,  -ַמה ׁשּ

הֹוָדה לֹו  ֶ   לֹא ְטָענֹו!  -ּוַמה ׁשּ
  

מּוֵאל,  א ְלׁשְ   ִמיֵדי הּוא ַטְעָמא ֶאּלָ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָהָאַמר    : ׁשְ

ֶאָחד ֵמֶהן  עֹוִרין ְוהֹוָדה לֹו ּבְ ין ּוׂשְ יב –ְטָענֹו ִחּטִ    .ַחּיָ
  

ָרא ּבְ    :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ָקָתֵני ֵסי ֶסף" " :ָפאִמּדְ א ִליְטָרא ּכֶ ָיִדי ֶאּלָ ָיְדָך", "ֵאין ְלָך ּבְ טּור –ִליְטָרא ָזָהב ֵיׁש ִלי ּבְ   ; "ּפָ
ָלָמא ִאי ָאְמַרּתְ  ׁשְ ְוָקא' :ּבִ ּום ָהִכי  ,ָקָתֵני 'ּדַ טּור –ִמׁשּ    ,ּפָ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ֶוה' :ֶאּלָ א -' ׁשָ טּור ִליְטָרא טּוָבא ָהֵויַאּמַ    .י ּפָ
  

א ֵסיָפא  ,ֶאּלָ ְוָקא'ִמּדְ א ַנִמי  ',ּדַ ְוָקא'ֵריׁשָ   . 'ּדַ
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ    !ַרבּדְ ֵליָמא ּתֵ

  
  ַרב:  ךְ ָאַמר לָ 

ֶוהּכּולָּ  אֵני.  ,ּה ַמְתִניִתין ׁשָ  ְוִליְטָרא ָזָהב ׁשָ
  

ַדע   מ,א ֵני ֵסיָפא ,ּתֵ ָקא ּתָ    :ּדְ
ָיְדָך" יָנר ָזָהב ִלי ּבְ יֹון ּוְפרּוָטה"  ,"ּדִ ֶסף ּוְטֵריִסית ּופּוְנּדְ יָנר ּכֶ א ּדִ ָיִדי ֶאּלָ יב,  -"ֵאין ְלָך ּבְ   ַחּיָ

ַע ֵהן ַהּכל ִמין ַמְטּבֵ   ; "ׁשֶ
ָלָמאִאי ָאְמַרּתְ  ׁשְ ֶוה' : ּבִ יב,  'ׁשָ ּום ָהִכי ַחּיָ   ִמׁשּ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ְוָקא' :ֶאּלָ אי  - 'ּדַ יב"ַאּמַ   ? "ַחּיָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
עֹות,  ִדיָנר ַמְטּבֵ ָענֹו ּבְ ּטְ ׁשֶ   ּבְ

ַמע ָלן    :ְוָקא ַמׁשְ
רּוָטה ַע ִאיָתא ּפְ ְכַלל ַמְטּבֵ    .ּבִ

  
ְיָקא ַנִמי ָקָתֵני ,ּדַ ַע ַאַחת" :ּדְ ַהּכל ִמין ַמְטּבֵ   . "ׁשֶ

  
   ?ְוַרב

  
ַהּכֹ  ַע ַאַחתׁשֶ ין ַמְטּבֵ    .ל ּדִ

  
י  ֵסיָפא ְוַרּבִ מּוֵאל ְמָתֵרץ, ֶאְלָעָזר, ֵליָמא, ִמּדְ ׁשְ   ּכִ

    רש"י

. וה''א אבל דבר חשוב לא בעינן
כי היכי דגבי כלים אפי' טענו ב' 

ן והודה לו באחד מהן מחטי
חייב כדלקמן (דף מ:) כל מידי 
נמי דטעין ליה תרי ואודי ליה 
בחד לחייב ואפי' ליכא טענה 
קמייתא שתי כסף להכי 
אצטריך כסף למילף מיניה מידי 

   דלאו כלים בעינן דבר חשוב:
. קס''ד שתי כסף יש לי בידך

דשוה כסף טעין ליה וקא''ל אין 
ויא לך בידי אלא שוה פרוטה דה

ליה הודאה ממין הטענה ואפ''ה 
פטור מאי טעמא לאו משום 
דחסרה לה כפירת טענה משתי 

   כסף:
. זה טוען כסף וזה דוקא קתני

הודה לו נחשת דליכא הודאה 
   ממין הטענה:

. מידי הוא טעמא אלא לשמואל
כלום אתה משיב תשובה זו 
אלא לשמואל כלומר אילו אמר 
חכם אחר דוקא קתני היינו 

להשיב תשובה זו אבל  יכולים
לשמואל אינו תשובה דשמואל 
הודאה ממין הטענה חשיב ליה 
מאחר שטענו נחושת עם הכסף 

   וכפר לו באחד:
. דמתני' הכי נמי מסתברא

   דוקא קתני:
   . כפירה והודאה:טובא הוי

. לשון אלא מדסיפא דוקא כו'
קושיא הוא נימא תהוי תיובתא 
דרב מרישא דקתני שתי כסף יש 

דך אין לך בידי אלא לי בי
פרוטה פטור וטעמא משום 
דוקא תנן ומה שטענו לא הודה 
לו הא טענו שוה והודה לו שוה 
חייב ואף על גב דטענה קמייתא 

   לא הוה אלא שתי כסף:
. דכיון דטענו ליטרא שאני

משקל ודאי דוקא קתני אבל כל 
מטבעות דמתני' שוה קאמר 
שדרך מטבע לעשותו דמים לכל 

  דברים:
דשאר מתניתין שוה  .תדע

   קתני:
   . מעה קטנה:טריסית

דינר כסף טריסית פונדיון 
   . או או קתני:ופרוטה

. טבועה במטבע דינר מטבעות
צורה ולא טענו משקל וזה הודה 
לו מטבע ואע''פ שזו כסף וזו 
נחשת ממין הטענה היא דכולהו 

   מטבע נינהו:
. אלמא טעמא דיקא נמי כו'

משום דכל מטבע חד הוא 
. דבעי למימר ורב וקא קתני:וד

שוה קתני הכי מפרש סיפא 
דקאמר שהכל מין מטבע אחד 
הוא כל מטבעות השנויות כאן 
דין אחד להם שאף הקטנה 
שבהן יש בה כדי הודאה לחייבו 

  שבועה:
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מּוֵאל ְסִביָרא ֵליּה  ׁשְ א ַנִמי ּכִ    ?ֵריׁשָ
  

  לֹא, 
ְוָקא'ֵסיָפא  ָקָתֵני:  'ּדַ ַהּכֹ"ּדְ ַע ַאַחתׁשֶ   , "ל ִמין ַמְטּבֵ

מּוֵאל.  ׁשְ ַרב אֹו ּכִ א ּכְ   ְוֵריׁשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֶסף" " יָנר ּכֶ א ּדִ ָיִדי ֶאּלָ ָיְדָך", "ֵאין ְלָך ּבְ יָנר ָזָהב ָזהּוב ִלי ּבְ יב -"ּדִ   , "ַחּיָ
   ,"ָזָהב ָזהּוב" :ָאַמר ֵליּה ּדְ ַטְעָמא 

ֶוה' –ָהא ְסָתָמא    .ָקָאַמר ֵליּה  'ׁשָ
  

יָאַמר     :ַרב ַאׁשִ
ל ָהאֹוֵמר ָהִכי ָק  יָנר ָזָהב"ָאַמר: ּכָ אֹוֵמר"ּדִ ינָ  :, ּכְ ֵמי"ּדִ    .ר ָזָהב ָזהּוב" ּדָ

  
ֵני  יאּתָ י ִחּיָ   ְלַסּיּוֵעיּה ְלַרב:  ַרּבִ

י ֶכֶסף" " תֵּ א ֶסַלע ָחֵסר ׁשְ ָיִדי ֶאּלָ ָיְדָך", "ֵאין ְלָך ּבְ יב,  -"ֶסַלע ִלי ּבְ   ַחּיָ

טּור -ָחֵסר ָמָעה    . "ּפָ
  
  
  

    רש"י

. נימא כשמואל סבירא ליה
דכולה מתני' דוקא קתני ומשום 
הכי תנן ברישא שתי כסף יש לי 

י אלא פרוטה בידך אין לך ביד
פטור משום דמה שטענו לא 
הודה לו אבל אי שוה טעין ליה 
הוה מיחייב ואע''ג דתחלת 
טענה שתי כסף ותו לא: ה''ג 
בתוספתא דינר זהב זהוב יש לי 
בידך אין לך בידי אלא דינר 
כסף. חייב. ופי' דינר זהוב היינו 
טבוע וטעמא משום דהכל מין 
מטבע אחד והוה ליה ממין 

הו סייעתא לרב הוא הטענה ומי
דמדאצטריך לפרושי זהב זהוב 
מכלל דמתני' דתנן דינר זהב 
סתמא שוה קאמר ושהכל דין 
מטבע אחד קתני ומדסיפא שוה 
רישא נמי שוה וקתני רישא שתי 
כסף יש לי בידך אין לך בידי 
אלא פרוטה פטור וע''כ משום 

   דליכא כפירת שתי כסף הוא:
ה''ק כל האומר דינר זהב 

. זהב [זהוב] דמיכאומר 
וברייתא לא שהטוען מפרש זהב 
זהוב קאמר אלא ה''ק הטוען 
דינר זהב סתם דמסתמא זהב 
זהוב קאמר והלה אומר אין לך 
בידי אלא דינר כסף דהיינו נמי 
דינר מטבע וישנה הודאה ממין 

   הטענה חייב:
. אלמא כפירת חסר מעה פטור
  שתי כסף בעינן:
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 .[]  

  
ר ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמן ּבַ   : ׁשְ

א נּו ֶאּלָ ַטֲעַנת ַמְלֶוה    :לֹא ׁשָ    ,ּבְ
   ,ְוהֹוָדַאת לֶֹוה

ְפרּוָטה , ת ַמְלֶוה ְוַהֲעָדַאת ֵעד ֶאָחדֲאָבל ַטֲענַ  א ּבִ יב.  -ֲאִפיּלּו לֹא ְטָענֹו ֶאּלָ   ַחּיָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְכִתיב את""לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָח  :ּדִ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ    – )ו(דברים יט, ט 254ד ּבְ
את"   הּוא ֵאינֹו ָקם,  - "ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ

בּוָעה.    ֲאָבל ָקם הּוא ְלׁשְ
  

   :ְוַתְנָיא
יִבין אֹותֹו ָממֹון " ַנִים ְמַחּיְ ְ ׁשּ ל ָמקֹום ׁשֶ בּוָעה -ּכָ יבֹו ׁשְ   . "ֵעד ֶאָחד ְמַחּיְ
  
  
  
  

                                                             
ָכל 254 את ּבְ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ ָבר לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ לׁשָ י ׁשְ ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ   ֵחְטא ֲאׁשֶ

    רש"י

כסף . דבעי טענת שתי לא שנו
אלא בשבועה הבאה בטענת 
מלוה והודאת מקצת דלוה אבל 
שבועה בעדות עד אחד שהלוה 
כפר הכל ועד אחד מעידו שהוא 
חייב ונמצא מחייבו אפילו לא 
טענו אלא פרוטה וכפר חייב 
הואיל ואם היו שנים היו 
מחייבין אותו ממון לפרוע דהא 
שוה פרוטה ממונא הוא היחיד 

  מחייבו שבועה:
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        מ, אמ, אמ, אמ, א . 9
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןַמר ְוָא    : ׁשְ

ֶאָחד ֵמֶהן  עֹוִרין ְוהֹוָדה לֹו ּבְ ין ּוׂשְ יב.  - ְטָענֹו ִחּטִ   ַחּיָ
  

י ִיְצָחקָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ר    ,ִייׁשַ

י יֹוָחָנןְוֵכן ָאַמר    . ַרּבִ
  

ָפֵליג ֲעֵליּה ֵריׁש ָלִקיׁש  ָלל ּדְ    .ִמּכְ
  

ָהא ֲהוָ  ָאְמִרי: ִמיׁשְ א ּדְ ֵתיק ֵליּה ה ׁשָ ִאיּכָ    .ֵהי ֵליּה ְוׁשָ
  

א ֲהוָ  ּתָ ָאְמִרי: ִמיׁשְ א ּדְ ֵתיק ֵליּה ִאיּכָ ֵתי ֵליּה ְוׁשָ    .ה ׁשָ
  
  

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
עֹוִרין " ׂשְ ין ְוהֹוָדה לֹו ּבִ טּור,  -ְטָענֹו ִחטִּ   ּפָ

יב ְמִליֵאל ְמַחּיֵ ן ּגַ   . "ְוַרּבָ
  

ין ְוהֹוָדה לֹו ּבִ  עֹוִריןַטְעָמא, ְטָענֹו ִחּטִ    ,ׂשְ
ֶאָחד ֵמֶהן  עֹוִרין ְוהֹוָדה לֹו ּבְ ין ּוׂשְ יב!  - ָהא ִחּטִ   ַחּיָ

  
  לֹא, 

עֹוִרין ַנִמי  ין ּוׂשְ ין ֲאִפיּלּו ִחּטִ טּור,  - הּוא ַהּדִ   ּפָ
ין ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  ִחּטִ ְלִגי ּבְ ָקִמיּפַ ְמִליֵאלּדְ חֹו ְוַהאי ּדְ ן ּגַ    .ַרּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִלי"   ם ְוַקְרָקעֹות, ְטָענֹו ּכֵ
ַקְרָקעֹות,   הֹוָדה ֵכִלים ְוָכַפר ּבְ   ּבְ

ֵכִלים  ַקְרָקעֹות ְוָכַפר ּבְ טּור. -ּבְ    ּפָ
ִמְקָצת ַקְרָקעֹות    מ,ב טּור,  -הֹוָדה ּבְ   ּפָ

ִלים  ִמְקָצת ּכֵ יב -ּבְ   . ַחּיָ
  

בּוָעה ִהיא, ּדְ  - ִלים ְוַקְרָקעֹותכֵּ ּדְ ַטְעָמא  ת ׁשְ   ַקְרַקע ָלאו ּבַ
ִלים ְוֵכִלים ָהא  יב – ֵכִלים ְוַקְרָקעֹותּדְ ּדּוְמָיא  -ּכֵ    .ַחּיָ

  
ין  טּור, ּדַ הּוא ַהּדִ ִלים ְוֵכִלים ַנִמי ּפָ   ֲאִפיּלּו ּכֵ

ָקָתֵני ִלים ְוַקְרָקעֹות" :ְוָהא ּדְ ַמע ָלן "ּכֵ ְרָקעֹות.  :ָקא ַמׁשְ יב ַאף ַעל ַהּקַ ִלים ַחּיָ ִמְקָצת ּכֵ ִכי הֹוָדה ּבְ   ּדְ
  

ַמע ָלןַמאי ָק     !זֹוְקִקין? :א ַמׁשְ
ֵניָנא    :ּתָ

ַבע ֲעֵליֶהן" ָ ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות ִליׁשּ ּיֵ ָכִסים ׁשֶ   ! (קידושין כו.) "זֹוְקִקין ֶאת ַהּנְ
  

ר,  -ָהא    ִעיּקָ
ּה  -ַהִהיא  ָרָרא ַנְסּבָ ב ּגְ    .ַאּגַ

  
אוְ  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ין וּ  ַאַחת ֵמֶהן ְטָענֹו ִחּטִ עֹוִרין ְוהֹוָדה לֹו ּבְ טּור.  - ׂשְ   ּפָ
  

י ִיְצָחקְוָהָאַמר  ר, ְוֵכן ָאַמר  :ַרּבִ י יֹוָחָנןִייׁשַ    !ַרּבִ
  

א  יּבָ י יֹוָחָנן. ּדְ ֲאמֹוָרֵאי ִניְנהּו ַאּלִ   ַרּבִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
עֹוִרין " ׂשְ ין ְוהֹוָדה לֹו ּבִ טּור,  -ְטָענֹו ִחטִּ   ּפָ

    רש"י

. גר' ול''ג תו ר וכן א''ר יוחנןייש
   יישר:

. בעיא מכלל דפליג עליה ר''ל
הוא דקא בעי גמרא לימא 
מדקאמר וכן אמר ר' יוחנן 

   מכלל דפליג עליה בר פלוגתיה:
א''ד מישהא הוה שהי ליה 

. כך היה דרכו של ושתיק ליה
ריש לקיש כשהיה ר' יוחנן אומר 
דבר בבית המדרש היה שוהה 

ר רבי יוחנן כל מלהשיב עד שיגמ
צרכו וכל טעם דבריו ואח''כ 
היה חולק עליו ובתוך כך יצא 
רבי יצחק זה מבהמ''ד ולא שמע 

   אם נחלק עליו:
. איכא דאמרי מישתי הוה שתי

ריש לקיש מיא בבי מדרשא כי 
   אמרה ר' יוחנן להא מילתא:

. דלא בעי הודאה ור''ג מחייב
  ממין הטענה:

. הודה במקצת קרקעות פטור
נשבעין על הקרקעות  שאין

כדילפינן לקמן בפירקין (דף 
מב:) ואף הודאתן אינה מביאה 

   לידי שבועה:
. הודה במקצת כלים חייב

שבועה אף על הקרקעות ע''י 
   גלגול דשבועה מקצת כלים:

הא כלים וכלים דומיא דכלים 
. כלומר משני מינין וקרקעות

   והודה באחד וכפר באחד חייב:
ן את . הכלים זוקקיזוקקין

   הקרקעות לשבועה:
. במסכת קדושין נכסים תנינא

שאין להם אחריות זוקקין את 
הנכסים שיש להן אחריות 

   לישבע עליהן:
. דכולה מסכת הכא עיקר

   בהלכות שבועה:
   . דקדושין:וההיא

. איידי דתנא אגב גררא נסבה
התם נכסים שאין להם אחריות 
נקנין עם נכסים שיש להם 

יכה תני אחריות בכסף בלא מש
בהדייהו שאף הם זוקקין את 
הנכסים שיש להם אחריות 

  לשבועה:
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ְמ וְ  ן ּגַ יב ִליֵאלַרּבָ   . "ְמַחּיֵ
עֹוִרין"ַטְעָמא,  ׂשְ ין ְוהֹוָדה לֹו ּבִ    ,"ְטָענֹו ִחטִּ

ֶאָחד ֵמֶהן  עֹוִרין ְוהֹוָדה לֹו ּבְ ין ּוׂשְ יב!  - ָהא ִחּטִ   ַחּיָ
  

ין  טּור, ּדַ הּוא ַהּדִ עֹוִרין ַנִמי ּפָ ין ּוׂשְ   ֲאִפיּלּו ִחּטִ
ָקָתֵני ָהִכי ן גַּ ַר ּדְ חֹו ְלהֹוִדיֲעָך ּכֹ  ,ְוַהאי ּדְ    .ְמִליֵאלּבָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִלים ְוַקְרָקעֹות, ְוהֹוָדה ְטָענוֹ " ַקְרָקעֹות,     ּכֵ ֵכִלים ְוָכַפר ּבְ   ּבְ
ֵכִלים  ַקְרָקעֹות ְוָכַפר ּבְ טּור.  -ּבְ   ּפָ

ִמְקָצת ַקְרַקע  טּור,  -הֹוָדה ּבְ   ּפָ
ִלים  ִמְקָצת ּכֵ יב –ּבְ   . "ַחּיָ

בּוָעה ִהיא, ּדְ  -ִלים ְוַקְרָקעֹות כֵ ּדְ ַטְעָמא,  ת ׁשְ   ַקְרַקע ָלאו ּבַ
ִלים ְוֵכִלים ּדּוְמָיא  יב –ִלים ְוַקְרָקעֹות כֵ ּדְ ָהא ּכֵ    !ַחּיָ

  
ין  טּור, ּדַ הּוא ַהּדִ ִלים ְוֵכִלים ַנִמי ּפָ   ֲאִפיּלּו ּכֵ

ַמע ָלן ִלים ּדְ  :ְוָהא ָקא ַמׁשְ ִמְקָצת ּכֵ ְרָקעֹות.  -הֹוָדה ּבְ יב ַאף ַעל ַהּקַ   ַחּיָ
  

ַמע ָלן זֹוְקִקין?ַמא    !י ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא    :ּתָ

ַבע ֲעֵליֶהן" ָ ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות ִליׁשּ ּיֵ ָכִסים ׁשֶ   ! "זֹוְקִקין ֶאת ַהּנְ
  

ר –ָהא     ,ִעיּקָ
ּה.  -ַהִהיא  ָרָרא ַנְסּבָ ב ּגְ   ַאּגַ

  
ר ֶמֶמלֵאיִתיֵביּה  א ּבַ י ַאּבָ אַר לְ  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ּבִ

ה, ׁשוֹ   ְטָענֹו " ׂשֶ   ר ְוהֹוָדה לֹו ּבְ
ׁשֹור  ה ְוהֹוָדה לֹו ּבְ טּור,  -ׂשֶ   ּפָ

ֶאָחד ֵמֶהן  ה ְוהֹוָדה לֹו ּבְ ׁשֹור ְוׂשֶ יב –ְטָענֹו ּבְ   ! "ַחּיָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י ְמִליֵאל ִהיא ?ָהא ַמּנִ ן ּגַ    .ַרּבָ

  
ְמִליֵאל  ן ּגַ א ַנִמ  -ִאי ַרּבָ    !יֲאִפיּלּו ֵריׁשָ

  
י א, ָהא ַמּנִ    .ַאְדמֹון ִהיא ?ֶאּלָ

  
חּוֵיי ַמְדֵחיָנא ָלְך,    ְוָלא ּדַ

ל  ִפיו ׁשֶ ְלמּוד ָערּוְך הּוא ּבְ א ּתַ י יֹוָחָנןֶאּלָ י": ַרּבִ   . "ַאְדמֹון ִהיא ?ָהא ַמּנִ
   

  
  

    רש"י

. דבעי הודאה ממין אדמון היא
הטענה ומיהו היכא דטענו שנים 
והודה לו באחד מהם חייב והא 
דאדמון במתני' היא מיהו הכא 
במסכת שבועות לא מפרשין 
בגמרא במאי פליגי אבל בפרק 
בתרא דכתובות (דף קח:) 

  דבהכי פליגי: מפרשינן
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        מ, במ, במ, במ, ב . 10
מּוֵאלָאַמר  ַרב ָעָנןָאַמר    : ׁשְ

עֹוִרין,  ׂשְ ין ְוָקַדם ְוהֹוָדה לֹו ּבִ   ְטָענֹו ִחּטִ
ַמֲעִרים  יב –ִאם ּכְ    ,ַחּיָ
ין  ּוֵ ִמְתּכַ טּור.  -ִאם ּבְ   ּפָ

  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ָעָנןְוָאַמר    : ׁשְ
ַאַחת ֵמֶהן  י ְמָחִטין ְוהֹוָדה לֹו ּבְ ּתֵ יב;  - ְטָענֹו ׁשְ   ַחּיָ

ֵהן ֶ ִלים ְלַמה ׁשּ    .ְלִפיָכְך ָיְצאּו ּכֵ
  
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִלים ּוְפרּוָטה,    ְטָענֹו ּכֵ

ֵכִלי ְפרּוָטה ְוהֹוָדה ּבְ טּור.  -ם ְוָכַפר ּבִ   ּפָ
ֵכִלים  ְפרּוָטה ְוָכַפר ּבְ יב.  -הֹוָדה ּבִ   ַחּיָ

  
ַרב –ֲחָדא     ,ּכְ

מּוֵאל.  -ַוֲחָדא  ׁשְ   ּכִ
  
ַרב – ֲחָדא" י ֶכֶסף.  :ָאַמרּדְ  -" ּכְ ּתֵ ִפיַרת ַטֲעָנה ׁשְ   ּכְ
  
מּוֵאל – ֲחָדא" ׁשְ עֹוִרין וְ ּדְ  -" ּכִ ין ּוׂשְ ַאַחת ֵמֶהן ָאַמר: ְטָענֹו ִחּטִ יב.  -הֹוָדה לֹו ּבְ   ַחּיָ
  
  
  
  

    רש"י

טענו חטין וקדם והודה 
. מי שהיה לו לטעון על בשעורין

חבירו חטין ושעורין וטענו חטין 
ולא הספיק לטענו שעורין עד 
שקדם זה ואמר חטין אין לך 

   בידי אבל שעורין יש לך בידי:
. אם נראה לב''ד אם כמערים

שקפץ להודות כדי שלא יטעננו 
עה זה שעורין ויתחייב לו שבו

בהודאת שעורים חייב לו 
שבועה אם אמר לו זה שניהם 

   יש לי בידך:
. להשיב לו על ואם במתכוין

טענתו של חטין ולא כקופץ 
פטור: לפיכך יצאו כלים ליכתב 

   בפירוש:
. להתחייב עליהם בכל למה שהן

שהן דהוה ליה למכתב (שמות 
כב) כי יתן איש אל רעהו כספים 
לשמור ואנא אמינא מה כספים 
שנים ודבר חשוב אף כל שנים 
ודבר חשוב אלא כתב כלים 
לומר דהוי דבר חשוב ולא בעינן 
שווייהן שתי כסף. וכפר 
בפרוטה פטור. כדמפרש ואזיל 
כרב דאמר כפירה שתי כסף 

   בעינן:
. ואפילו כל דהו כפר בכלים

כדאמרינן לכך יצאו כלים למה 
שהן ואי משום הודאה ממין 
הכפירה בהא סבירא ליה 

מואל דאמר טענו בחטין כש
ושעורין והודה לו באחד מהן 

  חייב:
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ָיִדי" " ָיְדָך", "ֵאין ְלָך ּבְ טּור -"ָמֶנה ִלי ּבְ   . "ּפָ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ת,  בּוַעת ֵהיּסֶ יִעין אֹותֹו ׁשְ ּבִ   ּוַמׁשְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ן ֵיׁש לֹו ָעָליו.  א ִאם ּכֵ   ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם ּתֹוֵבַע ֶאּלָ

  
ה,  ַרּבָ   ַאּדְ

ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם ֵמִעי ָניו ּבִ    !ז ּפָ
  

יט ֵליּה,  ּמֵ ּתַ ָקא ִמׁשְ ּמּוֵטי הּוא ּדְ ּתַ   ִאׁשְ
ֲהָוה ִלי ּוָפַרֲעָנא ֵליּה.    ָסַבר ַעד ּדַ

  
ַדע,    ּתֵ

ר ָאִביןָאַמר ּדְ  אָאַמר  ַרב ִאיִדי ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ
ִמְלֶוה  ר ְלֵעדּות, כָּ  -ַהּכֹוֵפר ּבְ   ׁשֵ

דֹון  ִפּקָ סּול ְלֵעדּות.  -ּבְ   ּפָ
  

יָפא ַרב ֲחִביָבא    :ַמְתֵני ַאּסֵ

ָיְדָך", ָאַמר לֹו "ֵהן", "   "ָמֶנה ִלי ּבְ

יו ְלָך"  :ְלָמָחר ָאַמר לוֹ  ֵנהּו ִלי", "ְנַתתִּ טּור -"תְּ   . "ּפָ
  

  : ַרב ַנְחָמןְוָאַמר 
ת.  בּוַעת ֵהיּסֶ יִעין אֹותֹו ׁשְ ּבִ   ַמׁשְ

  
א  ַמְתֵני ַאֵריׁשָ יָפא,  -ַמאן ּדְ ן ַאּסֵ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ

יָפא   מא,א ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ   :ּוַמאן ּדְ
ָממֹוָנא,  -ָהָכא  ָרָרא ּדְ א ּדְ ִאיּכָ   הּוא ּדְ

ָממֹוָנא  ֲאָבל ָהָתם ָרָרא ּדְ א ּדְ ֵליּכָ   לֹא. -ּדְ
   

    רש"י

. לשון שומא ששמו היסת
חכמים עליו שבועה כמו 
(שמואל א כו) אם ה' הסיתך בי: 

   אין אדם מעיז פניו [כו']:
. דאמרינן אשתמוטי תדע

   אשתמיט:
. ובאו עדים והוא הכופר במלוה

לא נשבע כשר לעדות ולא אמרן 
אלא  חשיד אממונא הוא

אשתמוטי קמשתמיט ליה 
משום דמלוה להוצאה ניתנה 

   ואין עכשיו בידו במה לפרוע:
. ואפילו לא בפקדון פסול לעדות

נשבע דמשעה דכפר איחשיד 
ליה אממונא ובב''מ בפ''ק (דף 
ה:) מוקמי' ליה בדאתו סהדי 
דההיא שעתא הוה בידיה 
דליכא למימר אירכס ליה 
ומשתמיט עד דבחיש ומשכח 

   ליה:
   . להא דרב נחמן:תני אסיפאמ

. דהא אודי ליה כ''ש אסיפא
  עליו ואיכא דררא דממונא:
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אֹוַר  בּוָעה ּדְ ין ׁשְ א ּבֵ בּוָע ַמאי ִאיּכָ ַנןְייָתא ִלׁשְ ַרּבָ    ?ה ּדְ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

בּוָעה,  ְך ׁשְ   ֵמיּפַ
ְדאֹוַרְייָתא  בּוָעה,  -ּבִ ִכיַנן ׁשְ   ָלא ַמּפְ

ַנן  ְדַרּבָ ִכיַנן.  -ּבִ   ַמּפְ
  

יּולְ  ר ַרב ַאׁשִ בּוָעה, ּדְ  ָמר ּבַ ִכיַנן ׁשְ ְדאֹוַרְייָתא ַנִמי ַמּפְ   ָאַמר: ּבִ
אֹוַרְייָתא לִ  ין ּדְ א ּבֵ ַנןַמאי ִאיּכָ    ?ְדַרּבָ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

   ,ֵמיַחת ְלִנְכֵסיּה 
ְדאֹוַרְייָתא    ָנְחִתיַנן ְלִנְכֵסיּה,  -ּבִ

ַנן  ְדַרּבָ   ָלא ָנְחִתיַנן ְלִנְכֵסיּה.  -ּבִ
  

י יֹוֵסיּולְ  ַנן ַנִמי ָנְחִתיַנן ְלִנְכֵסיּה, ּדְ  ַרּבִ ְדַרּבָ   ָאַמר: ּבִ
ְתַנן    :ּדִ

  ְוָקָטן,  ְמִציַאת ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה"
לֹום,  ֵני ַדְרֵכי ׁשָ ֶזל ִמּפְ ֶהם ּגֵ   ֵיׁש ּבָ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
מּור ֶזל ּגָ   , (גיטין נט:) "ּגֵ

אְוָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ְבֵריֶהם מּור ִמּדִ ֶזל ּגָ    .ּגֵ

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
יִנין ַדּיָ    .ְלהֹוִציאֹו ּבְ

אֹוַרְייָתא ִלְד  ין ּדְ א ּבֵ ַנןַמאי ִאיּכָ    ?ַרּבָ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
בּוָעה,  ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ   ׁשֶ

ְדאֹוַרְייָתא  מּו ַאִאיָדְך,  -ּבִ בּוָעה ְוׂשָ בּוָעה ָאְפִכיַנן ֵליּה ׁשְ ְ ֶנְגּדֹו ָחׁשּוד ַעל ַהׁשּ ּכְ   ׁשֶ
ַנן  ְדַרּבָ א ִהיא,   -ּבִ ְנּתָ   ַתּקַ

א ָלא ָעְבִד  ְנּתָ א ְלַתּקַ ְנּתָ   יַנן. ְוַתּקַ
  

ְפִליִגי ֲעֵליּה  ַנן ּדִ י יֹוֵסי, ּדְ ּוְלַרּבָ ַנן ָלא ָנְחִתיַנן ְלנִ ּדְ ַרּבִ ְדַרּבָ    ?ְכֵסיּה, ַמאי ָעְבִדיַנן ֵליּה ָאְמרּו: ּבִ
  

ִתיַנן ֵליּה  ּמְ    .ְמׁשַ
  

ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
ֵקיּה ִלְגִליֵמיּה  ּבְ ִנׁשְ כּוְבֵסיּה ּדְ    ! הּואַהאי ַנְקֵטיּה ּבְ

  
א ַמאי ָעְבִדיַנן ֵליּה    ?ֶאּלָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ְבִקיַנן ֵליּה.  ָמֵטי ְזַמן ַנְגֵדיּה, ּוָנְגִדיַנן ֵליּה ְוׁשָ ִתיַנן ֵליּה ַעד ּדְ ּמְ   ְמׁשַ
   

  

    רש"י

. הבאה שבועה דאורייתא
במקצת הטענה שבועה דרבנן 

   הא דרב נחמן:
. אם אמר הנתבע מיפך שבועה

   לתובע השבע וטול:
. אם אמר איני מיחת לנכסיה

נשבע ואיני משלם יורדין לנכסיו 
   ונותנין לזה:

. הנתבע חשוד על דו חשודשכנג
השבועה ותנן לקמן (דף מד:) 
שתקנו חכמים שישבע התובע 

   ויטול:
. שבועה עצמה של תקנתא היא

היסת תקנתא היא ותקנתא 
שיהא תובע נשבע ונוטל 
לתקנתא היסת שבועה שלא 
באה עליו אלא בתקנת חכמים 
לא עבדינן ויפסיד התובע בלא 

   שום שבועה:
. גבי דפליגי עליה דרבי יוסי
   מציאת חרש שוטה וקטן:

נקטיה לכובסיה דלשבקיה 
. אוחזו בביציו לגלימיה הוא

התלוים בו עד שיתן לו טלית 
שעליו כלומר כיון דמשמתינן 
ליה לעולם עד דליתיב ליה לית 
לך למיחת לנכסיה עדיף מהאי 
כל דבר התלוי במחובר קרי ליה 
כובסא כדאמר אזול גרמא 
ומחיה לכובסא ואתר תמרי 

   אלו הן הגולין (מכות דף ח.):ב
. לבתר עד דמטי זמן נגדיה

תלתין יומין כדאמרינן רב מנגיד 
אמאן דמשהי שמתיה דרבנן 
עליה תלתין יומין בהאשה 

  נקנית (קדושין דף יב.):
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אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָטָרא ַעל ַחְבֵריּה  יק ׁשְ ַאּפֵ    ,ַהאי ַמאן ּדְ
רּוַע  :ְוָאַמר ֵליּה  ָטָרא ּפָ   הּוא,  ׁשְ

ךְ   ָאְמִריַנן ֵליּה:  ִמיּנָ ל ּכְ    ,ָלאו ּכָ
ים.  ּלֵ   ִזיל ׁשַ

ע ִלי" :ְוִאם ָאַמר ּבַ ּתַ    ",ִלׁשְ
ע ֵליּה.  :ָאְמִריַנן ֵליּה  ּבַ ּתַ   ִאׁשְ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

ָטרֹו?  ין ֶזה ְלפֹוֵגם ֶאת ׁשְ   ּוַמה ּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָלא ָטֵעין ִאיהּו, ָטֲעִניַנן ֵליּה ֲאַנן - ָהָתם ב ּדְ    ,ַאף ַעל ּגַ
ע ִלי -ָהָכא  ּבַ ּתַ ים ֵליּה, ְוִאי ָטֵעין ְוָאַמר ִאׁשְ ּלֵ ע ֵליּה.  :ָאְמִריַנן ֵליּה  ,ָאְמִריַנן ֵליּה, ִזיל ׁשַ ּבַ ּתַ   ִזיל ִאׁשְ

  
ַנן הּוא  ִעיַנן ֵליּה.  -ְוִאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ּבְ   ָלא ַמׁשְ

  
ילְ  ַרב ֵייַמרַמר ֵליּה ָא    :ַרב ַאׁשִ

י ֱאיָנׁשֵ ִליָמא ּדֶ ַח ּגְ ּלַ ַנן ְמׁשַ    ?!צּוְרָבא ֵמַרּבָ
  

ִקיַנן ֵליּה ְלִדיֵניּה.  ּקְ א ָלא ִמְזּדַ   ֶאּלָ
   

  
  

    רש"י

   . דלא פרעתיך:אשתבע לי
. שלא פגם שטרו וכי מה בין זה

לפוגם שטרו דתנן (כתובות דף 
א תפרע פז.) הפוגמת כתובתה ל

אלא בשבועה כיצד היתה 
כתובתה אלף זוז והוא אמר 
התקבלת כתובתיך והיא אומרת 
לא התקבלתי אלא מנה הואיל 
ומודית במנה פוגמת את שטר 
כתובתה ולא תפרע השאר אלא 
בשבועה דליכא למיסמיך תו 
אשטרא דאיכא למימר טפי 
קיבלה והשתא דאמרת 
משביעין לו מה יפה כחו משאם 

   פגם את שטרו:
. גבי פגם את שטרו אע''ג התם

דלא טעין לוה אשתבע לי אלא 
אומר פרעתיך טענינן ליה אנן 

   ואמרינן לבעל השטר השבע:
   . מפשיט:משלח

. להשבע לא מזדקקינן ליה
דמיחזי דחשדינן ליה ולא לגבות 
לו דהא אמר ליה אשתבע לי 

  דלא פרעתיך:
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ָיְדָך""   "ֵהן",  :ָאַמר לוֹ  - "ָמֶנה ִלי ּבְ

ֵנהּו ִלי  :ְלָמָחר ָאַמר לוֹ  יו ְלָך"  -" "תְּ   טּור. ּפָ  -"ְנַתתִּ
ָיִדי"  יב –"ֵאין ְלָך ּבְ    .ַחּיָ

ָיְדָך"   ָאַמר לֹו: "ֵהן",   - "ָמֶנה ִלי ּבְ
ֵעִדים",  א ּבְ ֵנהּו ִלי ֶאּלָ תְּ   ַאל תִּ

ֵנהּו ִלי"ְל  יו ְלָך"  - ָמָחר ָאַמר לֹו: "תְּ יב –"ְנַתתִּ    ,ַחּיָ

ֵעִדים נֹו ּבְ ִריְך ִליתְּ ּצָ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  

  : ַרב ַאִסיַמר ָא  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵעִד  ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ּבְ ֵעִדים -ים ַהּמַ    .ָצִריְך ְלפֹוְרעֹו ּבְ

  

יּה  י ֲאַמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ּכִ   , ׁשְ
ם"ָיכֹול לֹוַמר לֹו:  :ָאַמר ִלי לֹוִני ּוְפלֹוִני, ְוָהְלכּו ָלֶהם ִלְמִדיַנת ַהּיָ ְפֵני ּפְ יָך ּבִ ַרְעּתִ   . "ּפְ

  
ַנן    :ּתְ

טּור"ָמֶנה " יו ְלָך" ּפָ ֵנהּו ִלי", ְנַתתִּ ָיְדָך", ָאַמר לֹו: "ֵהן", ְלָמָחר ָאַמר לֹו: "תְּ   . "ִלי ּבְ
ֵמי, ְוָקָתֵני:  ֵעִדים ּדָ אֹוְזֵפיּה ּבְ ַמאן ּדְ ֵעִדים ּכְ ַתְבֵעיּה ּבְ יָון ּדְ טּור"ְוָהא ָהָכא ּכֵ   !"ּפָ

  
א   מא,ב יּוְבּתָ   ַרב ַאִסי! ּדְ ּתְ

  
  : ַרב ַאִסי ָאַמר ָלךְ 

ָלא ְלִדיֵדיּה ֵהיְמֵניּה  ֵעִדים, ּדְ ָרא אֹוְזֵפיּה ּבְ ֵמִעיּקָ י ֲאַמִרי ֵהיָכא ּדְ    ,ֲאָנא ּכִ
  ָהא ֵהיְמֵניּה. -ָהָכא 

    
  

   :ַמְתֵני ָהִכי ַרב יֹוֵסף
  

  : ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֵעִדים  ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ּבְ ֵע  -ַהּמַ   ִדים, ֵאינֹו ָצִריְך ְלפֹוְרעֹו ּבְ

ֵעִדים"  א ּבְ ְפְרֵעִני ֶאלָּ ֵעִדים - ְוִאם ָאַמר: "ַאל ּתִ   .ָצִריְך ְלפֹוְרעֹו ּבְ
  

יּה  י ֲאַמִריָתּה ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ּכִ   , ׁשְ
ם".  ְפֵני ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ְוָהְלכּו ָלֶהם ִלְמִדיַנת ַהּיָ יָך ּבִ ַרְעּתִ   ָאַמר ִלי: ָיכֹול לֹוַמר לֹו: "ּפְ

  
ַנן    ּתְ

ְפֵני ֵעִדים", "ָמנֶ " א ּבִ ֵנהּו ִלי ֶאּלָ תְּ ָיְדָך", ָאַמר לֹו: "ֵהן", ָאַמר לֹו: "ַאל תִּ   ה ִלי ּבְ
יו ְלָך"  ֵנהּו ִלי", "ְנַתתִּ יב –ְלָמָחר ָאַמר לֹו: "תְּ    ,ַחּיָ

ֵעִדים ן לֹו ּבְ ִריְך ִליתֵּ ּצָ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
א  יּוְבּתָ מּוֵאל! ּדִ ּתְ   ׁשְ

  
מּוֵאל:  ַמר ָלךְ ָא    ׁשְ

ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַרע ִלי"" ֵעִדים ּפְ ֵעִדים ִהְלִויִתיָך, ּבְ ן    - "ּבְ    ,אֹו ִיתֵּ

ַתן.  ּנָ   אֹו ָיִביא ְרָאָיה ׁשֶ
ֵתיָרא ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְפֵני ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ְוָהְלכּו ָלֶהם ִלְמִדיַנת  יָך ּבִ ַרְעתִּ ם"ָיכֹול לֹוַמר לֹו: "ּפְ    ."ַהּיָ
  

ֵריְך     :ַרב ַאָחאּפָ
ַעת ַהְלָוָאה ָקֵאיִמ  ׁשְ אי ּבִ    ?ּמַ
ִביָעה ָקֵאיּדִ  ַעת ּתְ ׁשְ    !ְלָמא ּבִ

ֵעִדים ָהָיה ְלָך ְלפֹוְרֵעִני.  :ְוָהִכי ָקָאַמר ֵליּה  ֵעִדים ִהְלִויִתיָך? ּבְ   ָלאו ּבְ
ַעת ַהְלָוָאה  ׁשְ ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ּבִ יבּדִ    !ל ַחּיָ

  

    רש"י

. אף משבועה נתתיו לך פטור
   איכא: ומיהו שבועת היסת

. והא הכא כיון דתבעיה בעדים
והודה לו בפניהם כמאן 

  דאוזפיה בעדים דמי:
   . לפרוע:נתתיו לך חייב

. קס''ד בשעת בעדים הלויתיך
הלואה קאי ואמר ליה ראה 
שבעדים הלויתיך ואף אתה אל 

   תפרעני אלא בעדים:
. דלמא בשעת תביעה קאמר

כשתבעו בב''ד וזה אומר 
עדים פרעתיך אמר לו והלא ב

הלויתיך בעדים הוה לך לפורעני 
ולא אמר לו כן בשעת הלואה 
ומשום הכי פטר ליה ר' יהודה 

  בן בתירא:
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יר ָאַמ  ּפִ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ   :ָרָבאּדְ ִמׁשּ
  ִהְלְכָתא: 

ֵעִדים  ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ּבְ ֵעִדים.  -ַהּמַ   ָצִריְך ְלפֹוְרעֹו ּבְ
  
אוְ  ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ   ָאַמר:  ָרָבאּדְ ִמׁשּ

ֵעִדים  ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ּבְ ֵעִדים,  -ַהּמַ   ֵאין ָצִריְך ְלפֹוְרעֹו ּבְ
ְפְר  ֵעִדים" ְוִאם ָאַמר: "ַאל ּתִ א ּבְ ֵעִדים,  - ֵעִני ֶאלָּ   ָצִריְך ְלפֹוְרעֹו ּבְ

ם"  ְפֵני ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ְוָהְלכּו ָלֶהם ִלְמִדיַנת ַהּיָ יָך ּבִ ַרְעּתִ   ֶנֱאָמן.  - ְוִאם ָאַמר לֹו: "ּפְ
  
  
  
   

    רש"י
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        מב, אמב, אמב, אמב, א    ––––    מא, במא, במא, במא, ב . 15
ָתנ"ּו ִהְלְכָת"א ָיְזִפ"י ּוָפַר"ע ִסיָמן:  ְמעֹו"ן ּדְ ֵבי ְתֵרי. ְראּוֵב"ן ְוׁשִ ֵהיְמנּוָת"א ּכְ לֹוִני ּוְפלֹוִני ַעְפֵצ"י ִסְטָרֵא"י ּבְ   ּפְ

  
ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה     :ַההּוא ּדַ

ְמעֹון" י ְראּוֵבן ְוׁשִ ַאּפֵ ְרִעין ִלי ּבְ ין ּפָ ַרְעּתִ י ּפְ   . "ּכִ
י ְתֵרי ֵמָעְלָמאֲאַזל ּוְפָר  ַאּפֵ    .ֵעיּה ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַא  ָרֵעיּה ָאַמר ֵליּה ּבְ י ֵבי ְתֵרי ּפְ   .ּפֵ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ְמעֹון" :ְלָהִכי ָקָאַמר ֵליּה  י ְראּוֵבן ְוׁשִ ַאּפֵ ָלא ִנְדְחֵייּה "ּבְ י ֵהיִכי ּדְ    ., ּכִ

  
  

ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה     :ַההּוא ּדַ
ַאּפֵ " ְרִעין ִלי ּבְ ְרַעת ִלי ּפָ י ּפָ ָתנּו ִהְלְכָתאּכִ    ."י ֵבי ְתֵרי ּדְ

יֵליּה ְלִדיֵליּה, ֲאזַ  ין ּדִ ָרֵעיּה ּבֵ   ל ּפְ
   .ִאיְתִניסּו ָהָנְך זּוֵזי

יּה    , ַרב ַנְחָמןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
דֹון,  :ָאַמר ֵליּה  ּקָ ֶרְך ּפִ יּה ּדֶ יְנהּו ִמיּנֵ ְלּתִ   ִאין, ַקּבּוֵלי ִקּבַ

ָת  י ְתֵרי ּדְ ִמְתְרמּו ּבֵ דֹון, ַעד ּדְ ּקָ אי ּפִ ּבַ ָנֵאיּה ְוָאִמיָנא: ֶליֱהֵוי ּגַ ַיים ּתְ    .נּו ִהְלְכָתא ּוִמּקַ
יּה,  :ָאַמר ֵליּה  יְנהּו ִמיּנֵ ַקְלּתִ אי ׁשְ ַוּדַ ָקא מֹוֵדית ּדְ יָון ּדְ   ּכֵ

ָיא ָהֵוי,  ָרעֹון ְמַעּלְ   ּפֵ
ָנֵאיּה  ָהא ֲאָנא וְ  ,ִזיל ַאְייִתיְנהוּ  -ִאי ָאְמַרּתְ ְלַקּיּוֵמי ּתְ תּדְ ׁשֶ   , ַרב ׁשֵ

ָתֵניָנא ִהְלְכָתא וְ  ְלמּוָדאִסְפָרא ְוִסְפֵרי ְותּדְ א ְוכּוָלא ּתַ    .ֹוֶסְפּתָ
  
  

ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה     :ַההּוא ּדַ
ְך,  אֹוִזיְפּתָ   ַהב ִלי ְמָאה זּוֵזי ּדְ

ָבִרים ֵמעֹוָלם.    ָאַמר ֵליּה: לֹא ָהיּו ּדְ
אֹוְזֵפיּה ּוְפָרֵעיּה.    ֲאַזל ַאְייֵתי ָסֲהֵדי ּדְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

   ,ִאיְנהּו ָאְמִרי אֹוְזֵפיּה   ?בּודַמאי ִניֲע 
ָרֵעיּה     .ִאיְנהּו ָאְמִרי ּפְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ל ָהאֹוֵמר ֵמי"לֹא ָלִויִתי" כְּ  :ּכָ י" ּדָ ַרְעּתִ    .אֹוֵמר "לֹא ּפָ
  
  

ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה     :ַההּוא ּדַ
ךְ ַהב ִלי ְמ  יְקָנא ּבָ ַמּסֵ    .ָאה זּוֵזי ּדְ

ַרְעּתִ  ְפֵני ְפלֹוִני ּוְפלֹוִני?ָאַמר ֵליּה: לֹא ּפְ    !יָך ּבִ
לֹוִני ּוְפלֹוִני ָאְמִר  ָבִרים ֵמעֹוָלםּפְ    .י: לֹא ָהיּו ּדְ

  
תָסַבר  ׁשֶ   ְלֵמיַמר:  ַרב ׁשֵ

ְפָרן    .הּוֲחַזק ּכַ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ֱאיַנׁש  ָלא ַרְמָיא ֲעֵליּה ּדֶ ָתא ּדְ ל ִמיּלְ יּה  -ּכָ ְעּתֵ    .ָלאו ַאּדַ

  
ֲאַמ     :ר ֵליּה ְלַחְבֵריּה ַההּוא ּדַ

ית ְמ  ךַהב ִלי ׁשִ יְקָנא ּבָ ַמּסֵ    .ָאה זּוֵזי ּדְ
י    מב,א יְך ֵמָאה ַקּבֵ ַרְעּתִ א^ָאַמר ֵליּה: ְולֹא ּפְ יּתָ א ׁשִ יּתָ ׁשִ ַקְייִמי ּבְ    ?!ַעְפֵצי ּדְ

ָעה ָהוּו ַקְייִמי ,ָאַמר ֵליּה: ָלאו ָעה ַאְרּבָ ַאְרּבָ    .ּבְ
ֵרי ָסֲהֵדי ְוָאְמ  ָעה ָהוּו ַקְייִמי. ֲאתּו ּתְ ָעה ַאְרּבָ ַאְרּבָ   רּו: ִאין, ּבְ

    רש"י

. אזל פרעיה באפי סהדי אחריני
   וזה אומר עדי שקר הם:

   . מיד המלוה:ואיתניסו
. ואיני עליהן להוי פקדון בידי

אלא שומר חנם שלא קבלתים 
   בתורת פרעון:

. דקבלתינהו מודית כיון דקא
וזה לא בתורת פקדון מסרם לך 
הוי פרעון ודברים שהיו בלבך 

   אינם דברים:
. אותה הלואה שזה דיזיף ופרע

כופר ודאי לוה אותה באותו 
   היום אבל לאחר זמן פרעיה:

. דכיון כאומר לא פרעתי דמי
דלא לוה לפי דבורו לא פרע 
והרי יש עדים שלוה נאמנין הם 

נאמנין על  על הלואה ואינן
הפרעון דהודאת בעל דין כמאה 

   עדים:
   . שאני נושה בך:דמסיקנא בך

. לא פרע לא היו דברים מעולם
לפנינו וזה אומר או בפניהם או 

   שלא בפניהם פרעתיך:
. ואינו נאמן אפילו הוחזק כפרן

בשבועה לומר פרעתיך שלא 
בפניהם שהרי אמר פרעתיך 

   בפניהם ונמצא שקרן:
מיא עליה כל מלתא דלא ר

. כגון זה שלא היה לו דאיניש
לומר פרעתיך בעדים שלא אמר 
לו זה בשעת הלואה בעדים פרע 
לי הלכך לא שם לבו לזכור אם 
בעדים פרע אם שלא בעדים 
ואמר בעדים פרעתיך ולאו 
אדעתיה ואינו הוחזק כפרן 

  בכך:
. גל''ש בלע''ז ומעבדין בהן עפצי

  עורות:
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  : ָרָבאָאַמר 

ְפָרן     .הּוֲחַזק ּכַ
  

ר ָחָמאָאַמר     :ָרִמי ּבַ
יּה  ְעּתֵ ִאיִניׁש ָלאו ַאּדַ ָלא ַרְמָיא ֲעֵליּה ּדְ ָתא ּדְ ל ִמיּלְ : ּכָ    !ָהא ָאַמְרּתָ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ַתְרָע  ר ּדְ ִקּצּוָתא ּדְ יא ִמיְדּכַ    .ִכיִרי ֱאיָנׁשֵ
  
  

ְך,  יְקָנא ּבָ ַמּסֵ ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה ַהב ִלי ְמָאה זּוֵזי ּדְ   ַההּוא ּדַ
ָטָרא    .ְוָהא ׁשְ

יָך.  :ָאַמר ֵליּה  ַרְעּתִ   ּפְ
   .ָהְנהּו ִסיְטָרֵאי ִניְנהוּ  :ָאַמר ֵליּה 

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ָטָרא    .ִאיְתַרע ׁשְ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ָטָרא. לֹא ִא    יְתַרע ׁשְ

  
א,  ּפָ   ּוְלַרב ּפַ

ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה:  ָנא ֵמַההּוא ּדַ ַמ "ַמאי ׁשְ ָטָראַהב ִלי ְמָאה זּוֵזי ּדְ ְך, ְוָהא ׁשְ יְקָנא ּבָ    ",ּסֵ
  ָאַמר ֵליּה: ָלאו ַאּתֹוֵרי ְיַהַבת ִלי, 

יַלּתְ זּוָזךְ  א ְוַקּבִ ְסְחּתָ    .ְוָאֵתית ְוִאיִתיַבת ַאּמַ
   .ר ֵליּה: ָהְנהּו ִסיְטָרֵאי ִניְנהוּ ְוָאַמ 

אְוָאַמר  ּפָ ָטָרא!  :ַרב ּפַ   ִאיְתַרע ׁשְ
  

ַקְלּתְ  -ָהָתם  ָקֲאַמר: ַאּתֹוֵרי ְיַהַבת ִלי ּוִמּתֹוֵרי ׁשְ יָון ּדְ ָטָרא ,ּכֵ    .ִאיְתַרע ׁשְ
   .ֵאימּור ִסיְטָרֵאי ִניְנהוּ  -ָהָכא 

  
   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 

  
י ּפִ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ָטָראלֹ     .א ִאיְתַרע ׁשְ
  

ֵריּה  ת ּבְ ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ
ָטָרא.    ִאיְתַרע ׁשְ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ָטָרא.    ִאיְתַרע ׁשְ
  

ָטָרא ר ֵליּה ׁשְ י ָסֲהֵדי ְוָלא ִאיְדּכַ ַאּפֵ ְפָרֵעיּה ּבְ י ּדִ    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ
יֵדיּה ְלִדיֵדיּה  ין ּדִ ָרֵעיּה ּבֵ    :ֲאָבל ּפְ

ָבִרים ֵמעֹוָלם"ָיכֹול ְלֵמיַמר: ּדְ  ִמיּגוֹ     ",ִסיְטָרֵאי ִניְנהוּ "ָיכֹול ַנִמי ְלֵמיַמר:  ",לֹא ָהיּו ּדְ
ֵריּה ְד ּוכְ  הוּ ּדְ  ֲאִביִמי ּבְ י ַאּבָ    .ַרּבִ
  
  

ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה  ָאַמְרְת ִלי :ַההּוא ּדַ ל ֵאיַמת ּדְ ַרֲעָנא".  :ְמֵהיַמְנּתְ ִלי ּכָ   "ָלא ּפָ
י ָסֲהֵדיל ּפְ ֲאזַ  ַאּפֵ    .ָרֵעיּה ּבְ
  

ֵיי ְרַוְייהּו:  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
  ָהא ֵהיְמֵניּה. 

  

    רש"י

עה . מלוה סהדי דארבאייתי
ארבעה קיימי ותובע מאתים 
וזה אומר פרעתיך מ''מ אם לא 

   בעפצים פרעתיך במעות:
. והאי דלא רמיא עליה דאיניש

נמי לא רמיא עליה לומר באיזה 
ענין פרעם אלא פרעתי' סתמא 
הלכך לא נזכר וסבור שכך 
השער ולא הוחזק כפרן ונשבע 

   שפרעם מכל מקום:
   . והוחזק כפרן:מדכר דכיר
. מצד אחר היית ינהוסיטראי נ

   חייב לי:
. הואיל ומודה איתרע שטרא

שקיבלם ולאו כל כמיניה לומר 
   סיטראי נינהו:

. לקנות מהן לאו אתורי יהבת לי
   שוורים לשחיטה למחצית שכר:

. מקום שמקצבין אמסחתא
   הבשר ומוכרין:

. שיטול ולא אידכר ליה שטרא
   השטר מידו:

. לא מיגו דיכול למימר ליה
יכול למימר ליה נמי  פרעתי'

   סיטראי נינהו:
. וכדאבימי בריה דרבי אבהו

גרסינן והוא במסכת כתובות 
בפרק הכותב (דף פה.) דמטא כי 

   האי מעשה לידיה:
. לוה דאמר למלוה בפני ההוא

עדים בשעת הלואה נאמן אתה 
עלי כל זמן שתאמר לא 
התקבלתי ולא אוכל לומר לך 

  פרעתיך:
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אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
יּה,  ְפׁשֵ ֵהיְמֵניּה ְטֵפי ִמּנַ   ְנִהי ּדְ

ֲהֵדי ִמי ֵהיְמֵניּה?    !ְטֵפי ִמּסָ
  
  

ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה  ֵב  :ַההּוא ּדַ ָאַמְרּתְ ְמֵהיַמְנּתְ ִלי ּכְ ל ֵאיַמת ּדְ ַרֲעָנא" :י ְתֵרי ּכָ    ."ָלא ּפָ
ָלָתא י תְּ ַאּפֵ ָרֵעיּה ּבְ    .ֲאַזל ּפְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ֵבי ְתֵרי    ֵהיְמֵניּה,  -ּכְ
ֵבי ְתָלָתא    .ָלא ֵהיְמֵניּה  - ּכְ

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

ָאְמ  ָנאֵאימּור ּדְ י ְלִעְנַין אּוְמּדָ עֹות ָהֵני ִמיּלֵ ַתר רֹוב ּדֵ ָאְזִליַנן ּבָ ַנן ּדְ    ,ִרי ַרּבָ
ִקיֵאי ְטֵפי י ּבְ ְנִפיׁשִ ה ּדִ ַכּמָ    ,ּדְ

ְתֵרי -ֲאָבל ְלִעְנַין ֵעדּות  ְמָאה ,ְמָאה ּכִ    .ּוְתֵרי ּכִ
  

ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ
  

ֲאַמר ֵליּה ְלַחְבֵריּה  ֵבי ְתֵריְמֵהיַמנְ " :ַההּוא ּדַ ָאַמְרּתְ  ",ּתְ ִלי ּכְ ל ֵאיַמת ּדְ ַרֲעָנא" :ּכָ   ."ָלא ּפָ
ָלָתא י ּתְ ַאּפֵ    .ֲאַזל ּוְפָרֵעיּה ּבְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ֵבי ְתֵרי    ֵהיְמֵניּה,  -ּכְ
ֵבי ְתָלָתא     .ָלא ֵהיְמֵניּה  -ּכְ

  
ֵריּה ַמְתִקיף ָלּה  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ְמ  ֵרי ּכִ ְתֵרי ,ָאהּתְ    !ּוְמָאה ּכִ
  
ָלָתאִאי ֲא וְ  ֵבי ּתְ    :ַמר ֵליּה ּכְ

ָעה,  י ַאְרּבָ י ּבֵ ַאּפֵ ָרֵעיּה ּבְ   ַוֲאַזל ּפְ
ָנֵחית ְלֵדעֹות ָנֵחית ְלֵדעֹות. יָון ּדְ   ּכֵ

   
  
  
  

    רש"י

בתר רוב אימור דאמרי זיל 
. דעות הני מילי לענין אומדנא

דשומא כדאמר במסכת ע''ז 
בפרק השוכר (דף עב.) א''ל 
כדשיימי בתלתא אפי' תרי מגו 
תלתא כדאמרי בי תלתא עד 
דאמרי בתלתא כדשיימי בד' עד 
דאמרי בד' וכ''ש כדאמרי 

   בארבעה:
. מתחלה ירד כיון דנחית לדעות

למנין שהוא יתר מכדי עדות 
קפיד בתלתא  ודאי אדעות

הימניה בארבעה לא הימניה: 
שכחת''י מלפר''ש המשנ''ה 

  והננ''י מפר''ש כא''ן:
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ִעין ַעל ַטֲעַנת ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, " ּבָ   ֵאין ִנׁשְ

ָט  יִעין ֶאת ַהּקָ ּבִ   . "ןְוֵאין ַמׁשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

מֹ  :ָאַמר ְקָרא ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ י ִיּתֵ    – ),ז(שמות כב, ו 255ר""ּכִ
לּום    .ְוֵאין ְנִתיַנת ָקָטן ּכְ

  
  
  
ׁש " ָטן ְוַלֶהְקּדֵ ִעין ַלּקָ ּבָ   . "ֲאָבל ִנׁשְ
  

א:  ִעין ַעל ַטֲעַנת ׁשֹוֶט "ְוָהא ָאְמַרּתְ ֵריׁשָ ּבָ    !"ה ְוָקָטןֵאין ִנׁשְ
  

  : ַרבָאַמר 
ַטֲעַנת ָאִביו,  א ּבְ ּבָ   ּבְ

ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   ב ִהיא. ְוַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ַיֲעקֹ" י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   אֹוֵמר:  בַרּבִ

ע ַעל ַטֲעַנת ַעְצמֹו,  ּבָ ָאָדם ִנׁשְ ָעִמים ׁשֶ   ּפְ
יַצד?    ּכֵ

ָיִדי, ְוֶהֱאַכ  :ָאַמר לוֹ  ָרס "ָמֶנה ְלָאִביָך ּבְ יו ּפְ ע -ְלתִּ ּבָ    ,ֲהֵרי ֶזה ִנׁשְ
ע ַעל ַטֲעַנת ַעְצמֹו.  ּבָ ׁשְ ּנִ   ְוֶזהּו ׁשֶ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
טּור יב ֲאֵביָדה, ּוּפָ ֵמׁשִ א ּכְ    ."ֵאינֹו ֶאּלָ

  
ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ טּור? ְוַרּבִ יב ֲאֵביָדה ּפָ   ב ֵלית ֵליּה ֵמׁשִ

  
  : ַרבָאַמר 

ָענֹו ָק  ּטְ ׁשֶ    .ָטןּבְ
  
   !?"ָקָטן"

ִעין ַעל ַטֲעַנת ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן" :ְוָהָאְמַרּתְ  ּבָ   ! "ֵאין ִנׁשְ
  

דֹול,    ְלעֹוָלם ּגָ
אי ָקרּו ֵליּה  ֲאבּוהַּ "ָקָטן"ְוַאּמַ י ּדַ י ִמיּלֵ ְלַגּבֵ    . ָקָטן הּוא? ּדִ

  
  ַטֲעַנת ַעְצמֹו ַטֲעַנת ֲאֵחִרים ִהיא!  ,ִאי ָהִכי

  
  הֹוָדַאת ַעְצמֹו. וְ  ַטֲעַנת ֲאֵחִרים

  
הּו ַנִמי    מב,ב   ִניְנהּו!  "ַטֲעַנת ֲאֵחִרים ְוהֹוָדַאת ַעְצמוֹ "ּכּוּלְ

  
א  ּדְ ֶאּלָ ְלִגי. ּבִ ה ָקִמיּפַ   ַרּבָ

הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ
ַבע?  ָ ֲעָנה ִיׁשּ ֵני ָמה ָאְמָרה ּתֹוָרה מֹוֶדה ִמְקָצת ַהּטַ   ִמּפְ

ְפ  ָניו ּבִ   ֵני ַבַעל חֹובֹו, ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם ֵמִעיז ּפָ
ֵריּה  ִליְכּפְ ֵעי ּדְ יּה ּבָ כּוּלֵ ְפֵני ַבַעל חֹובוֹ  ,ְוַהאי ּבְ ָניו ּבִ ּום ֵאינֹו ֵמִעיז ּפָ ְפֵריּה ִמׁשּ ָלא ּכָ   .ְוַהאי ּדְ

יט ִמינֵּ  ּמֵ תַּ ָקא ִמׁשְ ּמּוֵטי הּוא ּדְ ּתַ ָלא אֹוֵדי ֵליּה ִאיׁשְ לֹוֵדי ֵליּה, ְוַהאי ּדְ ֵעי ּדְ יּה ּבָ כּוּלֵ   יּה, ּוּבְ
ָהֵוי ִלי זּוֵזי ּוָפַרֲעָנא ֵליּה,    ָסַבר ַעד ּדְ

יּה.  :ְוַרֲחָמָנא ָאַמר כּוּלֵ לֹוֵדי ֵליּה ּבְ י ֵהיִכי ּדְ ֵויּה ּכִ בּוָעה ִעיּלָ   ְרֵמי ׁשְ
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ְמֶלאֶכת ֵרֵעהוּ  ַלח ָידֹו ּבִ   לֹא ׁשָ

    רש"י

. ובפני מנה לי בידך אמר לו הן
   עדים ואמר להם אתם עדי:

. מלשלם נתתיו לך פטור
   ומשבועה דאורייתא:

. לא היו דברים אין לך בידי
. לשלם ואינו נאמן חייב מעולם:

   פרן:בשבועה שהרי הוחזק כ
אין לך בידי אלא ליטרא כסף 

. שאין כאן הודאה ממין פטור
   הטענה:

   . חצי כור:לתך
   . דלאו ממין הטענה היא:פטור

. דלא בעי ורבן גמליאל מחייב
   הודאה ממין הטענה:

   . כדים מלאים שמן:כדי שמן
. הכדים יש והודה לו בקנקנים

   לך בידי בלא שמן:
. הואיל והודה מקצת הטענה

יה טענו חטין ושעורין והוה ל
   והודה לו באחד מהן:

או שהודה במקצת קרקעות 
. משבועה דאוריירתא לא פטור

על הקרקעות ולא על הכלים 
שאין הודאת קרקעות מביאה 
לידי שבועה שאין דין שבועה 
בקרקעות כדאמרינן (בכל 

   הנשבעין) (לקמן:):
. דאיכא הודה במקצת כלים

   הודאה וכפירה בלאו קרקעות:
. לישבע אף על הקרקעות יבחי

על ידי גלגול שבועה דילפינן לה 
בפרק קמא דקדושין (דף כז:) 

   מקראי:
   . גוררין:זוקקין

אין נשבעין על טענת חרש 
. כגון שטענו שוטה וקטן

ברמיזה דחרש שדיברו חכמים 
   בכל מקום לא מדבר ולא שומע:
. אבל נשבעין לקטן ולהקדש

   מפרש בגמרא:
ועלה כתיב  .גמ' וכי יתן איש

ונקרב בעל הבית לשבועה 
   כדאמרינן בבבא קמא (דף סג:):

. דהא איש אין נתינת קטן כלום
כתיב והחרש והשוטה כקטנים 

   הם בלא דעת:
. הא דקתני בבא בטענת אביו

נשבעין בנתינת איש קאמר 
   שהקטן טוענו אבי מסרו לידך:

. והחזרתי לו והאכלתיו פרס
על חצי והחציו בידי חייב לישבע 

השאר וקטן הבא בטענת אביו 
   לא גרע מטענת עצמו דהכא:

  . יתום קטן תובע:בטוענו קטן
. ומאי כולהו טענתא נמי כו'

   פעמים ורבנן אמאי פליגי עליה:
. ולעולם אלא בדרבה קמיפלגי

בטוענו קטן ומשום דאין טענתו 
חשובה במקום אחר דכתיב כי 
יתן איש קרי ליה הכא טענת 

נה היא דהא עצמו מיהו הכא טע
איכא נתינת איש דמכח נתינת 
האב היא באה והיינו דקאמר 
פעמים וכי תימא רבנן אמאי 

  פליגי עליה בדרבה קמיפלגי:
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ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ נוֹ  :ב ָסַברַרּבִ ָנא ּבְ ָנא ּבֹו ְוָלא ׁשְ    ,ֵאינֹו ֵמִעיז ,ָלא ׁשְ

יב ֲאֵביָדה הּואְך ָלאְוִהְלכָּ     .ו ֵמׁשִ
ָפָניו  ַנן ָסְבִרי: ּבְ   ֵאינֹו ֵמִעיז, ּדְ הּוא  -ְוַרּבָ

ְפֵני ְבנֹו ֵמִעיז,    ֲאָבל ּבִ
יב ֲאֵביָדה הּוא.  -לֹא ֵמִעיז ּדְ ּוִמ    ֵמׁשִ

  
ן ַיֲעקֹ  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַרּבִ    !ב?ִמי ָמֵצית מֹוְקַמּתְ ָלּה, ּכְ

א: "ָמֶנה ְלַאּבָ  ָיְדָך", ָהא ָקָתֵני ֵריׁשָ   א ּבְ
יָנר"  ים ּדִ ִ א ֲחִמׁשּ ָיִדי ֶאּלָ יב ֲאֵביָדה הּוא!  -"ֵאין ְלָך ּבְ ׁשִ ּמֵ ֵני ׁשֶ טּור, ִמּפְ   ּפָ

  
ִרי  :לֹא ָאַמרּדְ ָהָתם    ִלי, "ּבָ
ִרי ִלי". :ָאַמרּדְ ָהָכא    "ּבָ

   
מּוֵאל    :ָאַמר ׁשְ

ָטן"" ְכֵסי ָקָטן - ַלּקָ ַרע ִמּנִ    .ִליּפָ
ׁש"" ׁש, לִ  -  ַלֶהְקּדֵ ְכֵסי ֶהְקּדֵ ַרע ִמּנִ   יּפָ
  

ָטן"" ְכֵסי ָקָטן "ַלּקָ ַרע ִמּנִ ֵניָנא – "ִליּפָ    :ּתָ
בּוָעה" ׁשְ א ּבִ ַרע ֶאּלָ ְכֵסי ְיתֹוִמים לֹא ִיּפָ ה ִלי - (שבועות מה.) "ִמּנִ י ָלּמָ ְרּתֵ    !ּתַ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקַמׁשְ
ְד  א, ּכִ יׁשָ ֵיי ְקׁשִ   ַאּבַ

ָתֵני  יׁשָ ּדְ ֵיי ְקׁשִ   : אַאּבַ

ָאְמרּו  "ְיתֹוִמין"" ים,    -ׁשֶ דֹוִלים ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְקַטּנִ   ּגְ

ין ְלִזיּבּוִרית בּוָעה ּבֵ ין ִלׁשְ   . "ּבֵ
  

ׁש "" ׁש  -  "ַלֶהְקּדֵ ְכֵסי ֶהְקּדֵ ַרע ִמּנִ ֵניָנא – "ִליּפָ    :ּתָ
בּוָעה" ׁשְ א ּבִ ְרעּו ֶאּלָ ִדים לֹא ִיּפָ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ    ,"ִמּנְ

ִדים ְלֶהְדיֹוטּוַמה לִּ  ִדים ְלָגבֹוהַּ  ,י ְמׁשּוְעּבָ י ְמׁשּוְעּבָ    !ּוַמה לִּ
  

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ְך ָאִמיָנא    :ָסְלָקא ַדְעּתָ

ה ְקנּוְנָיא ַעל ֶהְדיֹוטּדְ הּוא  -ֶהְדיֹוט     ,ָאָדם עֹוׂשֶ
ׁש  ׁש  -ֲאָבל ֶהְקּדֵ ה ְקנּוְנָיא ַעל ֶהְקּדֵ    ,ֵאין ָאָדם עֹוׂשֶ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

  : ַרב הּוָנאְוָהָאַמר 
ָיִדי  ל ְנָכָסיו, ְוָאַמר: "ָמֶנה ִלְפלֹוִני ּבְ יׁש ּכָ ִהְקּדִ ִכיב ְמַרע ׁשֶ    ,ֶנֱאָמן –ׁשְ

ׁש!  ה ְקנּוְנָיא ַעל ֶהְקּדֵ   ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם עֹוׂשֶ
  

ִכיב ְמַרע, : ָאְמִרי י ׁשְ   ָהֵני ִמיּלֵ
  ֵאין ָאָדם חֹוֵטא ְולֹא לֹו,ּדְ 

י ּבֵ יַנן.  ֲאָבל ּגַ אי ָחְייׁשִ ִריא ַוּדַ   ּבָ
  

    רש"י

. רישא התם דלא אמר ברי לי
דקתני פטור דלא אמר היתום 
ברי לי סיפא דקתני נשבעין 

   לקטן דאמר ברי לי:
. מנכסי יתום ליפרע מנכסי קטן

עליו צריך  ואפי' הוציא שטר
שבועה שלא נתקבל חוב זה 

   מאביו:
. המקדיש ליפרע מנכסי הקדש

נכסיו ויצא עליו שט''ח ובא 
   ליפרע מן הנכסים צריך שבועה:

. במסכת כתובות (דף פז.) תנינא
   ולקמן בכל הנשבעין (דף מה.):

. דתנן בהניזקין בין לזיבורית
(גיטין מח:) אין נפרעין מן 

ת היתומין אלא מן הזיבורי
והיינו דתנא תרתי חדא 
לגדולים וחדא לקטנים: אדם 
עושה קנוניא על ההדיוט הלוה 
הזה עשה עצה רמיותא עליו 
ואמר אני חייב לזה כדי שיטרוף 
הקרקע ממנו ויחלוקו 

   ברמיותא:
. בידי. הגביהו מנה לפלוני

   תחלה מן . הנכסים שהקדשתי:
. בשביל אין אדם חוטא ולא לו

  יורשין:
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ָנה    ִמׁשְ

ִעין ֲעֵליֶהן ּבָ ֵאין ִנׁשְ ָבִרים ׁשֶ   ָהֲעָבִדים,     :ְוֵאּלּו ּדְ
ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ

ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות,    ְוַהֶהְקּדֵ

ֶהן לּוֵמי ֵכֶפל  :ֵאין ּבָ ׁשְ    ,תַּ
ה ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ    ,ְולֹא תַּ

  
ם ׁשֹוֵמר  ע -ִחּנָ ּבָ    .ֵאינֹו ִנׁשְ

ָכר  א ׂשָ ם -נֹוׂשֵ ּלֵ    .ֵאינֹו ְמׁשַ
  

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ים ַאֲחָריּוָתן   ֳקָדׁשִ יב ּבְ ַחּיָ ִעין ֲעֵליֶהן,  -ׁשֶ ּבָ   ִנׁשְ

ַאֲחָריּוָתן  יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ִעין ֲעֵליֶהן -ׁשֶ ּבָ    .ֵאין ִנׁשְ
  

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָבִרי ְרַקע וְ ֵיׁש ּדְ ּקַ ֵהן ּבַ ַקְרַקעם ׁשֶ    ,ֵאיָנן ּכְ

  מֹוִדים לֹו.  ֲחָכִמיםְוֵאין 
יַצד?    ּכֵ

י ְלָך",  ָפִנים ְטעּונֹות ָמַסְרתִּ ר ּגְ   "ֶעׂשֶ
א ָחֵמׁש  ה אֹוֵמר: "ֵאיָנן ֶאּלָ    ,ְוַהּלָ

י ֵמִאיר בּוָעה ַרּבִ יב ׁשְ    ,ְמַחּיֵ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ְרַק  ר ַלּקַ ל ַהְמחּוּבָ ַקְרַקע.  -ע ּכָ   ֲהֵרי הּוא ּכְ
  

ָבר ֵאין א ַעל ּדָ ִעין ֶאּלָ ּבָ ה,   ִנׁשְ ִמּדָ ּבְ   ׁשֶ
ָקל,  ִמׁשְ ּבְ   ְוׁשֶ

ִמְנָין.  ּבְ   ְוׁשֶ
יַצד?    ּכֵ

י ְלָך",  ִית ָמֵלא ָמַסְרתִּ   "ּבַ
י ְלָך",  יס ָמֵלא ָמַסְרתִּ   "ּכִ

ְחתָּ  ִהּנַ ֶ א ַמה ׁשּ ה אֹוֵמר: "ֵאיִני יֹוֵדַע ֶאּלָ ה נֹוֵטל" ְוַהּלָ טּור,  - ַאתָּ   ּפָ
יז" ְוֶזה אֹוֵמר: "ַעד ַהַחּלֹון"  יב -ֶזה אֹוֵמר "ַעד ַהּזִ   .  ַחּיָ

   

ָמָרא     ּגְ
לּוֵמי ֵכֶפל" ׁשְ    ?ְמָנַלן – "תַּ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ע"" ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ָלל,  - (שמות כב, ח) 256"ַעל ּכָ   ּכְ

ה ְוַעל  ְלָמה""ַעל ׁשֹור ְוַעל ֲחמֹור ְוַעל ׂשֶ ָרט,  - (שמות כב, ח) ׂשַ   ּפְ
ל ֲאֵבָדה"   ָחַזר ְוָכַלל,  - (שמות כב, ח) - "ַעל ּכָ

ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל,    ּכְ
ָרט,  ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ   ִאי ַאתָּ

ָרט ְמפֹוָרׁש  ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון -ַמה ַהּפְ טַּ ָבר ַהּמִ    ,ּדָ
ְלֵטל ְוגּופֹו  טַּ ָבר ַהּמִ ל ּדָ    ,ָממֹוןַאף ּכָ

ְלְטִלין,  -ָיְצאּו  ֵאין ִמטַּ   ַקְרָקעֹות ׁשֶ
ׁשּו ְלַקְרָקעֹות,  הּוּקְ   ָיְצאּו ֲעָבִדים ׁשֶ

ְל  ֵהן ִמטַּ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ָטרֹות ׁשֶ    .ְטִלין ֵאין ּגּוָפן ָממֹוןָיְצאּו ׁשְ

ׁש  ִתיב – (שמות כב, ח) "ֵרֵעהּו" ֶהְקּדֵ    ."ּכְ

                                                             

י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהי 256 ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ יֻען ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַבר ׁשְ ם ָיבֹא ּדְ
ַנִים ְלֵרֵעהוּ ְיׁשַ  ם ׁשְ   לֵּ

    רש"י

  מתני' 
. כגון קדשים שחייב באחריותן

אמר הרי עלי עולה והפריש 
בהמה לנדרו והפקידה לזה 
נשבע עליה אותו שהפקדון בידו 
דרעהו קרינן ביה דדבר הגורם 

   לממון לרבי שמעון כממון דמי:
. יש דברים שהן בקרקע

שמחוברין לקרקע ואינן כקרקע 
ונשבעין עליהן ובגמ' מפרש 

   פלוגתייהו:
  



                                              ""ְׁשבּוַעת ַהַּדָּייִנין –מסכת שבועות פרק ו' 
         

203

        מב, במב, במב, במב, ב . 18
ָעה ַוֲחִמ "257 הְולֹא ַאְרּבָ ָ   . "ׁשּ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ה ָאַמר ַרֲחָמָנא,  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ   ּתַ

ָעה. ה ְוַאְרּבָ לׁשָ לּוֵמי ׁשְ ׁשְ   ְולֹא תַּ
   

                                                             
לּוֵמי ֵכֶפל(במהדורת הדפוס:  257 ׁשְ   ומסורת הש"ס כתב שמילים אלו מיותרות )ְולֹא ּתַ

    רש"י

  גמ' 
. לא תשלומי שלשה וארבעהו

וכיון דכפל ליכא הוו להו שלשה 
  וארבעה:
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ע" ּבָ ם ֵאינֹו ִנׁשְ    ."ׁשֹוֵמר ִחּנָ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ

ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהוּ "  מג,א  י ִיּתֵ ָלל,  - (שמות כב, ו) 258""ּכִ   ּכְ

ֶסף אֹו ֵכִלים" ָרט,  - (שמות כב, ו) "ּכֶ   ּפְ
מֹ    ָחַזר ְוָכַלל,  - (שמות כב, ו) ר""ִלׁשְ

ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל,    ּכְ
ָרט,  ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ   ִאי ַאתָּ

ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון,  טַּ ָבר ַהּמִ ָרט ְמפֹוָרׁש ּדָ   ַמה ַהּפְ
ָב  ל ּדָ ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון, ַאף ּכָ טַּ   ר ַהּמִ

ְלְטִלין,  -ָיְצאּו ַקְרָקעֹות  ֵאין ִמטַּ   ׁשֶ
ׁשּו ְלַקְרָקעֹות,  -ָיְצאּו ֲעָבִדים  הּוּקְ   ׁשֶ
ָטרֹות  ְלְטִלין ֵאין ּגּוָפן ָממֹון -ָיְצאּו ׁשְ טַּ ּמִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ    ,ׁשֶ

ׁש  ִתיב "ֵרֵעהּו" -ֶהְקּדֵ    ."ּכְ
  
  

                                                             
ָנִים 258 ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ית ָהִאיׁש ִאם ִיּמָ ב ִמּבֵ מֹר ְוֻגּנַ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ י ִיתֵּ   ּכִ

    רש"י

כי יתן איש אל רעהו כסף או 
. פרשת שומר כלים לשמור וגו'

חנם היא דתניא בהשואל (ב''מ 
דף צד:) פרשה ראשונה בשומר 
חנם ושניה בשומר שכר 
ושלישית בשואל וגבי שומר חנם 
אין לו עליו אלא שבועה כדכתיב 

כב) ונקרב בעל הבית אל (שמות 
האלהים אם לא שלח ידו:. אינו 
משלם. גניבה ואבידה הכתובה 
בו ליחייב דכתיב (שם) אם גנב 

  יגנב מעמו:
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א " ָכר נֹוׂשֵ ם -ׂשָ ּלֵ   . "ֵאינֹו ְמׁשַ
  

  ְמָנַלן? 
  

ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ

ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו"" י ִיּתֵ ָלל,  - (שמות כב, ט) 259"ּכִ   ּכְ
ה" ָרט,  - (שמות כב, ט) "ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ   ּפְ

מֹ  ֵהָמה ִלׁשְ   ָחַזר ְוָכַלל,  - (שמות כב, ט) ר""ְוָכל ּבְ
ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל    ,ּכְ

ָרט,  ִאי ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ   ַאתָּ
ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון,  טַּ ָבר ַהּמִ ָרט ְמפֹוָרׁש ּדָ   ַמה ַהּפְ

ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון,  טַּ ָבר ַהּמִ ל ּדָ   ַאף ּכָ
ְלְטִלין,  -ָיְצאּו ַקְרָקעֹות  ֵאין ִמטַּ   ׁשֶ

ׁשּו ְלַקְרָקעֹות,  -ָיְצאּו ֲעָבִדים  הּוּקְ   ׁשֶ
ָטר ְלְטִלין ֵאין ּגּוָפן ָממֹון -ֹות ָיְצאּו ׁשְ טַּ ּמִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ    ,ׁשֶ

ׁש  ִתיב "ֵרֵעהּו" -ֶהְקּדֵ    ."ּכְ
  
    

                                                             
ן ִאיׁש ֶאל ֵר  259 י ִיתֵּ ה ֵאין רֶֹאהּכִ ּבָ ר אֹו ִנׁשְ ּבַ מֹר ּוֵמת אֹו ִנׁשְ ֵהָמה ִלׁשְ ה ְוָכל ּבְ   ֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ

    רש"י
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י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְרַקע וְ  ּקַ ֵהן ּבַ ָבִרים ׁשֶ ַקְרַקעֵיׁש ּדְ    ,ֵאיָנן ּכְ
  מֹוִדים לֹו.  ֲחָכִמיםְוֵאין 

יַצד?    ּכֵ
ָפִנים ְטעּונֹות ָמ  ר ּגְ י ְלָך", "ֶעׂשֶ   ַסְרתִּ

א ָחֵמׁש  ה אֹוֵמר: "ֵאיָנן ֶאּלָ    ,ְוַהּלָ
י ֵמִאיר בּוָעה ַרּבִ יב ׁשְ    ,ְמַחּיֵ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ְרַקע  ר ַלּקַ ל ַהְמחּוּבָ ַקְרַקע -ּכָ   ."ֲהֵרי הּוא ּכְ
  

ָלל  ל ַהְמחּוּבָ ּדְ ִמּכְ י ֵמִאיר ָסַבר: ּכָ ַקְרַקעַרּבִ ְרַקע ֵאינֹו ּכְ    .ר ַלּקַ
ְלִגי ַא  ִמיּפַ ְסרּוקֹותּבִ ּדְ    !ְטעּונֹות, ִליְפְלִגי ּבִ
  

י ֲחִניָנאָאַמר 260 ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : ַרּבִ
ְלִגי,  ֵצר ָקִמיּפַ ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ְלִהּבָ   ָהָכא ּבַ

ְמָיין ְבצּורֹות ּדָ י ֵמִאיר ָסַבר: ּכִ    ,ַרּבִ
ְמָיין. ְבצּורֹות ּדָ ַנן ָסְבִרי: לֹא ּכִ   ְוַרּבָ

   
  
  

                                                             
א)  במהדורת הדפוס הגירסה:  260   (ֶאּלָ

    רש"י
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ָבר ֵאין" א ַעל ּדָ ִעין ֶאּלָ ּבָ ה,   ִנׁשְ ִמּדָ ּבְ   ׁשֶ

ָקל,  ִמׁשְ ּבְ   ְוׁשֶ
ִמְנָין.  ּבְ   ְוׁשֶ

יַצד?    ּכֵ
י ְלָך",  ִית ָמֵלא ָמַסְרתִּ   "ּבַ
י ְלָך",  יס ָמֵלא ָמַסְרתִּ   "ּכִ

ְחתָּ  ִהּנַ ֶ א ַמה ׁשּ ה אֹוֵמר: "ֵאיִני יֹוֵדַע ֶאּלָ ה נֹוֵטל" ְוַהּלָ טּור – ַאתָּ   ."ּפָ
  
ֵייַמר ָא    : ַאּבַ

ִית א ָאַמר ֵליּה "ּבַ נּו ֶאּלָ   ְסָתם,  "לֹא ׁשָ
ִית ֶזה ָמֵלא"  יּה  -ֲאָבל ָאַמר ֵליּה: "ּבַ    .ְיִדיָעא ַטֲעְנּתֵ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ָתֵני ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי יז" ְוֶזה אֹוֵמר "ַעד ַהַחּלֹון" " :ַאּדְ יב –ֶזה אֹוֵמר "ַעד ַהּזִ   , "ַחּיָ
ִדיָדּה ִליְפלֹוג וְ    :ִליְתֵני ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִית ָמֵלא",  :ּבַ "ּבַ   ּבְ
ִית ֶזה ָמֵלא"  יב!  -ֲאָבל "ּבַ   ַחּיָ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

יב ַעד  ִמְנָין,   ְלעֹוָלם ֵאינֹו ַחּיָ ּבְ ָקל ְוׁשֶ ִמׁשְ ּבְ ה ׁשֶ ִמּדָ ּבְ ָדָבר ׁשֶ ְטָעֶנּנּו ּבְ ּיִ   ׁשֶ
ָדָבר ׁשֶ  ִמְנָין. ְויֹוֶדה לֹו ּבְ ּבְ ָקל ְוׁשֶ ִמׁשְ ּבְ ה ְוׁשֶ ִמּדָ   ּבְ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ָרָבא: ּדְ ּתַ

ָיִדי" ה אֹוֵמר: "ֵאין ְלָך ּבְ ָיְדָך", ְוַהּלָ בּוָאה ִלי ּבְ טּור – ""ּכֹור תְּ    .ּפָ

ה"  א ְמנֹוָרה ְקַטּנָ ָיִדי ֶאּלָ ָיְדָך", "ֵאין ְלָך ּבְ דֹוָלה ֵיׁש ִלי ּבְ ט –"ְמנֹוָרה ּגְ    .ּורּפָ
ה"  א ֲאזֹוָרה ְקַטּנָ ָיִדי ֶאּלָ ָיְדָך", "ֵאין ְלָך ּבְ דֹוָלה ֵיׁש ִלי ּבְ טּור –"ֲאזֹוָרה ּגְ    .ּפָ

א ֶלֶתְך  ָיִדי ֶאּלָ ה אֹוֵמר: "ֵאין ְלָך ּבְ ָיְדָך", ְוַהּלָ בּוָאה ֵיׁש ִלי ּבְ יב.  -ֲאָבל ָאַמר לֹו: "ּכֹור תְּ   ַחּיָ
ר ִליְטִרין יֵ  ת ֶעׂשֶ ת ָחֵמׁש ִליְטִרין" "ְמנֹוָרה ּבַ א ּבַ ָיִדי ֶאּלָ ָיְדָך", "ֵאין ְלָך ּבְ יב.  -ׁש ִלי ּבְ   ַחּיָ

ָבר:  ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ   ּכְ
יב ַעד  ִמְנָין,   ְלעֹוָלם ֵאינֹו ַחּיָ ּבְ ָקל ְוׁשֶ ִמׁשְ ּבְ ה ְוׁשֶ ִמּדָ ּבְ ָדָבר ׁשֶ ְטָעֶנּנּו ּבְ ּיִ   ׁשֶ

ִמׁשְ  ּבְ ה ְוׁשֶ ִמּדָ ּבְ ָדָבר ׁשֶ ִמְנָיןְויֹוֶדה לֹו ּבְ ּבְ   . "ָקל ְוׁשֶ
ָבר" ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ּכְ

ִית ֶזה ָמֵלא" ָלאו    .ְלַאּתּוֵיי "ּבַ
  

ָנא  דֹוָלה"ּוַמאי ׁשְ ה"וּ  "ְמנֹוָרה ּגְ ָענֹו לֹא הֹוָדה לוֹ  - "ְמנֹוָרה ְקַטּנָ ּטְ ֶ הֹוָדה לֹו לֹא ְטָענוֹ וּ  ,ַמה ׁשּ ֶ    .ַמה ׁשּ
ר"ִאי ָהִכי,  ת ֶעׂשֶ ת ָחֵמׁש " "ּבַ ָענֹו לֹא הֹוָדה לֹו וּ "ּבַ ּטְ ֶ הֹוָדה לֹו לֹא ְטָענוֹ , ַנִמי ַמה ׁשּ ֶ    !ַמה ׁשּ

  
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

ל ָחְליֹות ָעְסִקיַנן,  ְמנֹוָרה ׁשֶ   ָהָכא ּבִ
ּה  ָקא מֹוֶדה ֵליּה ִמיּנָ    .ּדְ

  
ָלְייֵפי , ְדָלְייֵפייְתֵני ְולֹוְקֵמי ּבִ ִאי ָהִכי ֲאזֹוָרה ַנִמי נִ  א ּדְ    ,ָקָתֵנילֹא ֶאּלָ

ל ָחְליֹות לֹא ָקָתֵני!  ׁשֶ   ָהָכא ַנִמי ּבְ
  

א ָאַמר  ר ֶמֶמלֶאּלָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
אֵני ְמנֹוָרה הֹוִאיל ְוָיכֹול ְלגֹוְרָרּה ּוְלַהֲעִמיָדּה ַעל ָחֵמׁש ִליְטִרין.   ׁשָ

   

    רש"י

. דכיון דאמר ידיעא טענתיה
ליה בית זה מלא וזה מחזירה לו 
חסירה נראה חסרונה והרי הוא 
כזה אומר עד החלון וזה עד 

   הזיז:
ה של עלייה הבולטת . קורזיז

   בתוך הבית:
. דאין אלא מנורה קטנה פטור

ההודאה ממין הכפירה ומה 
   שטענו לא הודה לו:

אין לך בידי אלא בת חמש 
   . לקמן מפרש לה:חייב

. אזורה בת אזורה נמי ליתני
עשר אמות יש לי בידך והלה 
אומר אין לך בידי אלא בת חמש 
חייב ולוקמה באזורה בת 

לייפי אהדדי חתיכות הרבה ו
   בתפירת מחט:

לגוררה ולהעמידה על משקל 
. אבל בגדולה חמש ליטרין

וקטנה ליכא למימר הכי 
ובאזורה ליכא למימר חתך 

  הימנה שהרי ראשיה ניכרין:
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ָנה    ִמׁשְ

ְלֶוה ֶאת ֲחֵב  ּכֹון ְוָאַבד ַהּמַ ַהּמַ ׁשְ ּכֹוןירֹו ַעל ַהּמַ    ,ׁשְ
  

ֶוה",  :ָאַמר לוֹ  ֶקל ָהָיה ׁשָ   "ֶסַלע ִהְלִויִתיָך ָעָליו ְוׁשֶ
ֶוה"  א ֶסַלע ִהְלִויָתִני ָעָליו, ְוֶסַלע ָהָיה ׁשָ י, ֶאּלָ ה אֹוֵמר: "לֹא ּכִ טּור –ְוַהּלָ    .ּפָ

  

וֶ  ֶקל ָהָיה ׁשָ   ה" "ֶסַלע ִהְלִויִתיָך ָעָליו, ְוׁשֶ
ֶוה"  יָנִרים ָהָיה ׁשָ ה ּדִ לׁשָ א ֶסַלע ִהְלִויָתִני ָעָליו, ּוׁשְ י, ֶאּלָ ה אֹוֵמר: "לֹא ּכִ יב –ְוַהּלָ    .ַחּיָ

  

ֶוה" ִים ָהָיה ׁשָ תַּ    ,"ֶסַלע ִהְלִויָתִני ָעָליו ּוׁשְ
ֶוה"  א ֶסַלע ִהְלִויִתיָך ָעָליו, ְוֶסַלע ָהָיה ׁשָ י, ֶאּלָ ה אֹוֵמר: "לֹא ּכִ טּור –ְוַהּלָ    .ּפָ

  

ֶוה",  ִים ָהָיה ׁשָ תַּ   "ֶסַלע ִהְלִויָתִני ָעָליו, ּוׁשְ
א ֶסַלע ִהְלִויִתיָך ָעָליו, ַוֲחִמ  י, ֶאּלָ ה אֹוֵמר: "לֹא ּכִ ֶוה"ְוַהּלָ יָנִרים ָהָיה ׁשָ ה ּדִ ָ י – ׁשּ   .בַחּיָ

  

ע?  ּבָ   ּוִמי ִנׁשְ
  

דֹון ֶאְצלֹו,  ּקָ ַהּפִ   ִמי ׁשֶ
ַבע ֶזה ְויֹוִצ  ָ א ִיׁשּ מָּ דֹוןׁשֶ ּקָ ה ֶאת ַהּפִ   . יא ַהּלָ

 

ָמָרא    מג,ב   ּגְ
יא    ?ַאַהּיָ

יָפא  י ַמְלֶוהּדִ ְוֵתיּפֹוק ֵליּה  -ִאיֵליָמא ַאּסֵ ּבֵ בּוָעה ּגַ    .ׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
א    .ַאֵריׁשָ

  
ר ַרבְוֵכן ָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרּבִ

א    .ַאֵריׁשָ
  

י יֹוָחָנןְוֵכן ָאַמר    : ַרּבִ
א    .ַאֵריׁשָ

  
א? ַמ    אי ֵריׁשָ

א ֵריׁשָ ֶוה", " :ֵסיָפא ּדְ ֶקל ָהָיה ׁשָ   "ֶסַלע ִהְלִויִתיָך ָעָליו ְוׁשֶ

ֶוה"  יָנִרין ָהָיה ׁשָ ה ּדִ לׁשָ א ֶסַלע ִהְלִויָתִני ָעָליו ּוׁשְ ה אֹוֵמר: "לֹא ִכי, ֶאּלָ יב -ְוַהּלָ    ."ַחּיָ
י לֶֹוה ִהיא, ּדִ  ּבֵ בּוָעה ּגַ   ׁשְ

ַנן לֶֹוה  ְקלּוָה ַרּבָ ְדיּוָה ְוׁשַ    .ַמְלֶוהַא ְוׁשַ
  

א  תָּ יָאַמר ּדְ ְוָהׁשְ ֶוה,  ,261ַרב ַאׁשִ ה ׁשָ ּמָ ע ּכַ ּבָ ְרׁשּותֹו, ְוֶזה ִנׁשְ ֵאיָנּה ּבִ ע ׁשֶ ּבָ ַקְייָמא ָלן ֶזה ִנׁשְ   ּדְ
דֹון ֶאְצלֹו,  :ָהִכי ָקָאַמר ּקָ ַהּפִ ה? ִמי ׁשֶ ִחּלָ ע ּתְ ּבָ   ִמי ִנׁשְ

ה ַבע ֶזה ְויֹוִציא ַהּלָ ָ א ִיׁשּ ּמָ דֹון.  ׁשֶ ּקָ   ֶאת ַהּפִ
   

  
  
  
  
  

                                                             
  בבא מציעא לה. 261

    רש"י

  מתני' 
   . חצי סלע:שקל

   . כמה היתה שוה:מי נשבע
. המלוה מי שהפקדון אצלו

   ובגמרא מפרש אהייא קאי:
. ושמא קדוןויוציא הלה את הפ

לא דקדק זה בשומא ויפסלנו 
  לעדות ולשבועה:

  
  גמ' 

והשתא דאמר רב אשי זה נשבע 
וזה נשבע הכי קאמר מי נשבע 

. והא דרב אשי בבבא תחלה כו'
מציעא הוא בפ' המפקיד דאמר 
רב הונא התם גבי שומר שכר 
שטען נגנבה וחייב עצמו 
בתשלומין משביעין אותו 

ן שבועה שאינה ברשותו חיישינ
שמא עיניו נתן בה ורוצה 
לקנותה בדמים ואותביניה מהא 
דקתני ויוציא הלה את הפקדון 
ואי אמרת משביעין אותו 
שבועה שאינה ברשותו היכי 
מצי מפיק ליה ושני רב אשי עלה 
זה נשבע וזה נשבע זה נשבע 
שאינה ברשותו וזה שהשבועה 
עליו נשבע כמה היתה שוה והכי 

מי קאמר מתני' מי נשבע תחלה 
שהפקדון אצלו נשבע תחלה 
שאינה ברשותו ולעולם אסיפא 
דרישא קאי היכא דשבועה גבי 

  לוה:



                                              ""ְׁשבּוַעת ַהַּדָּייִנין –מסכת שבועות פרק ו' 
         

209

        , א, א, א, אמדמדמדמד    ––––    מג, במג, במג, במג, ב . 24
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

אֹוְזֵפיּה ַאְלָפא זּוֵזי ְלַחְבֵריּה     ,ַהאי ַמאן ּדְ
ָלא ַמּגָ א ּדְ ן ֵליּה ַקּתָ ּכֵ    ,ּוִמׁשְ

ָלא  ַמּגָ א ּדְ   ָאַבד ַאְלָפא זּוֵזי,  - ָאַבד ַקּתָ
אֵתי  י ַקּתָ ְרּתֵ   .לֹא –ֲאָבל ּתַ

  
  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמןוְ 

אֵתי, ֲאִפי י ַקּתָ ְרּתֵ   ּלּו ּתַ
   ,ָאַבד ֲחֵמׁש ְמָאה -ָאַבד ֲחָדא 
יּה  -ָאַבד ִאיָדְך     .ָאַבד ּכּוּלֵ

א ְוַנְסָכא     .לֹא –ֲאָבל ַקּתָ
  

ֵעי    :ָאְמִרי ְנַהְרּדְ
א ְוַנְסָכא,    ֲאִפיּלּו ַקּתָ

א -ָאַבד ַנְסָכא  ְלּגָ    ,ָאַבד ּפַ
א  יּה.  -ָאַבד ַקּתָ   ָאַבד ּכּוּלֵ

  
ַנן    :ּתְ

ֶוה", " ֶקל ָהָיה ׁשָ   "ֶסַלע ִהְלִויִתיָך ָעָליו ְוׁשֶ

ֶוה"  יָנִרין ָהָיה ׁשָ ה ּדִ לׁשָ א ֶסַלע ִהְלִויָתִני ָעָליו ּוׁשְ י, ֶאּלָ ה אֹוֵמר: "לֹא ּכִ יב -ְוַהּלָ    ."ַחּיָ
יְלֵתיּה  :ֵליָמא ֵליּה     !ָהא ַקּבִ

  
ְדָפֵריׁש  –ַמְתִניִתין     ,ּבִ
מּוֵאל  ֵר  -ׁשְ ְדָלא ּפָ   .יׁש ּבִ

  
ֵאי ַתּנָ    :ֵליָמא ּכְ

ּכֹון " ׁשְ ּכֹון ְוָאַבד ַהּמַ ׁשְ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ַעל ַהּמַ ַבע ְוִיּטֹול -ַהּמַ ָ   ֶאת ְמעֹוָתיו,  ִיׁשּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּיֹ    :אַמר לוֹ ָיכֹול הּוא ׁשֶ

לּום ִהְלוִ  ּכוֹ ּכְ ׁשְ א ַעל ַהּמַ ּכֹון ָאְבדּו ְמעֹוֶתיָך.  - ןיָתִני ֶאּלָ ׁשְ   ָאַבד ַהּמַ
ָטר ׁשְ ְלֶוה ֶאֶלף זּוז ּבִ ָידוֹ  ֲאָבל ַהּמַ ּכֹון ּבְ יַח ַמׁשְ    – ְוִהּנִ

ְבֵרי ַהּכֹ ּכֹון ָאְבדּו ְמעֹוָתיו :לּדִ ׁשְ   . "ָאַבד ַהּמַ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

יעּור זּוֵזיִאי ּדְ    מד,א ֵוי ׁשִ י ֱאלִ ּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה ^ - ׁשָ    ?יֶעֶזרַרּבִ
א ָלאו יעּור זּוֵזי ,ֶאּלָ ֵוי ׁשִ ְדָלא ׁשָ    ,ּבִ

ְלִגיׁשְ ִד ּוְב     ?מּוֵאל ָקא ִמיּפַ
  

  לֹא, 
ֵוי  ְדָלא ׁשָ י ָעְלָמא ֵלית ְלהּו,  - ּבִ מּוֵאל, ּדִ ּכּוּלֵ   ׁשְ

יעּור זּוֵזיְוָהָכא  ֵוי ׁשִ ְדׁשָ    ,ּבִ
ְלִגי, ְד ּוִב  י ִיְצָחק ָקא ִמיּפַ   ַרּבִ
י יִ ָאַמר ּדְ  ּכֹוןְצָחקַרּבִ ּקֹוֶנה ַמׁשְ ִין ְלַבַעל חֹוב ׁשֶ    ?: ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ְהֶיה ְצָדָקה" :ׁשֶ    ,(דברים כד, יג) 262"ּוְלָך ּתִ
ּכֹון ִין לֹו?  - ִאם ֵאינֹו קֹוֶנה ַמׁשְ   ְצָדָקה ִמּנַ

ּכֹון.  ּקֹוֶנה ַמׁשְ אן ְלַבַעל חֹוב ׁשֶ   ִמּכָ
  

ֵאי ִהיא? ּדְ ֵליָמא  ּנָ י ִיְצָחק ּתַ   ַרּבִ
  

ָרא?ְוִת     !יְסּבְ
נוֹ ּדְ ֵאימּור  ּכְ ׁשְ ּמִ י ִיְצָחק ׁשֶ ַעת ַהְלָוָאה,  ָאַמר ַרּבִ ׁשְ ּלא ּבִ   ׁשֶ

ַעת ַהְלָוָאה  ׁשְ נֹו ּבִ ּכְ    ?!ִמי ָאַמר -ִמׁשְ

                                                             
ְהֶיה 262 ְלָמתֹו ּוֵבֲרֶכָּך ּוְלָך תִּ ׂשַ ַכב ּבְ ֶמׁש ְוׁשָ ֶ בֹוא ַהׁשּ יב לֹו ֶאת ָהֲעבֹוט ּכְ ׁשִ ב תָּ   ֱאלֶֹהיךָ  'ְצָדָקה ִלְפֵני ה ָהׁשֵ

    רש"י

   . בית יד:קתא
. דסבר וקביל אבד אלפא זוזי

אבל כל זמן שהן קיימין על 
כרחו גובה חובו אם מלוה סתם 
הוא סתם מלוה שלשים יום 
ואם פירש לו זמן כשיגיע זמנו 
יפרע ולא מצי למימר סברת 
וקבילת דאי לשם משכון קבליה 
לשם פרעון לא קבליה וכיון 
דקבליה לשם משכון כל כמה 
דלא מהדר ליה משכוניה לא גבי 
ולא מצי פטר נפשיה בדמי 

   שווין:
. לא אמרינן אבל תרתי קתא

חדא קביל בחמש מאה וחדא 
בחמש מאה ואי אבד חדא 
מינייהו לא ליפסיד חמש מאה 
דהא לא פריש חדא בפלגא 

בפלגא אלא תרוייהו וחדא 
קבלינהו בחדא במשכונו ולא 
בפרעון וכיון דמהדר ליה מקצת 
משכונו במאי דחסר (נפשיה) 
מיניה פטר נפשיה בתשלומי 

   שוויו:
ורב נחמן אמר אפי' תרתי 

. ואע''ג דלא פריש קתאתי
מסתמא חדא בפלגא וחדא 
בפלגא קבלינהו ואי אבוד חדא 

   אבוד פלגא:
נן . לא אמריאבל קתא ונסכא

נסכא קביל בפלגא דכיון דמידי 
דחזי לפרעון הוא לא קבליה 
עליה אלא בדמי שוויו: אבד 

   נסכא אבד פלגא גרסינן:
. ולא אמרינן אבד כל חייב

   מעותיו:
. איני מקבלו עלי אלא כדפריש

   באחריות דמיו בשוויו:
. ישבע ישבע ויטול מעותיו
  שאבדו ויטול את חובו:

   נן:. עסקיבדלא שוי שיעור זוזי
. רבי ובדשמואל קמיפלגי

אליעזר לית ליה דשמואל 
דמשכון שאינו שוה כל החוב 
אין אדם מקבלו אלא לזכרון 
דברים הלכך שומר חנם הוא 
עליו וישבע שלא פשע ושאינו 
ברשותו ויטול כל מעותיו ור' 
עקיבא כשמואל סבירא ליה 
שלשם משכון קבלו אבל הלווהו 
אלף זוז בשטר אפילו רבי 

מודה שהמשכון שקיבל אליעזר 
אחרי כן לשם משכון קבלו 
שהרי אינו צריך לו לזכרון 
דברים שהשטר לו לראיה: ה''ג 
אי דלא שוי שיעור זוזי דכ''ע 
לית להו דשמואל ובדרבי יצחק 
קמיפלגי רבי אליעזר לית ליה 
דרבי יצחק ואינו עליו אלא 
שומר חנם ואף על פי שהוא 

   משכון גמור:
ק אימור דאמר רבי יצח

. שמשכנו שלא בשעת הלואתו
כגון על ידי ב''ד דבהכי משתעי 
קרא דכתיב לעיל מיניה בחוץ 
תעמוד והאיש וגו' ואמר מר זה 

  שליח ב''ד:



                                                                                          ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ּלֹ  נֹו ׁשֶ ּכְ א ִמׁשְ ַעת ַהְלָוָאתוֹ ֶאּלָ ׁשְ    ,א ּבִ

ִאית ְלהּו  ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ י ִיְצָחק, ּדְ ּכּוּלֵ   ַרּבִ
ַעת ַהְלָוָאתֹו,  ׁשְ נֹו ּבִ ּכְ ִמׁשְ   ְוָהָכא ּבְ

ְלִגי,    ּוְבׁשֹוֵמר ֲאֵבָדה ָקִמיּפַ
ַמר ִאיּתְ    :ּדְ

   :ׁשֹוֵמר ֲאֵבָדה
ה ם,  ַרּבָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ  ָאַמר: ּכְ

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסףוְ  מד,ב
ָכר ׁשֹוֵמר ׂשָ ֵמי ,ּכְ    .ּדָ

  
ֵאי ִהיא? ּדְ ֵליָמא  ּנָ   ַרב יֹוֵסף ּתַ

  
  לֹא, 
ׁשוֹ  י ָעְלָמא ִאית ְלהּו ַרב יֹוֵסף, ּבְ כּוּלֵ   ֵמר ֲאֵביָדה ּדְ

ְלִגי,  ּכֹון ָקא ִמיּפַ ַמְלֶוה ָצִריְך ְלַמׁשְ   ְוָהָכא ּבְ
  ִמְצָוה ָקא ָעֵביד,  :ָסַבר ָמר

   .ָלאו ִמְצָוה ָקא ָעֵביד :ּוָמר ָסַבר
  

ֵאי ַתּנָ    :ֵליָמא ּכְ
ּכֹון ְוִנְכ " ׁשְ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ַעל ַהּמַ הַהּמַ ִמיטָּ    ,ְנָסה ׁשְ

א  ְלּגָ א ּפַ ֶוה ֶאּלָ ֵאינֹו ׁשָ י ׁשֶ ט, -ַאף ַעל ּפִ ּמֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ
ְבֵרי  ְמִליֵאלּדִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   . ַרּבָ

יא ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶנֶגד חֹובֹו  ּכֹונֹו ּכְ ט,  -ִאם ָהָיה ַמׁשְ ּמֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ

ט -ְוִאם ָלאו  ּמֵ   . "ְמׁשַ
  
ט"אי ַמ  ּמֵ א "ֵאינֹו ְמׁשַ א ַקּמָ ּנָ ָקָאַמר ּתַ    ?ּדְ

ֶנְגּדוֹ  ָלל  - ִאיֵליָמא ּכְ ט? ּדְ ִמּכְ ּמֵ ֶנְגּדֹו ַנִמי ְמׁשַ יא ָסַבר: ּכְ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   ַרּבִ
ּכֹון ֵפיס ַמׁשְ אי ּתָ א ַאּמַ    !ֶאּלָ

ֶנֶגד ּכּוּלֹו,  א ָלאו ּכְ   ֶאּלָ
ְלִגיִד ּוְב  מּוֵאל ָקא ִמיּפַ    .ׁשְ
  
  א, לָ 

ֶנְגּדֹו,    ְלעֹוָלם ּכְ
ְלִגיּוְבָהא ָקִמ     :יּפַ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ֶנְגּדוֹ  :ּתַ    .ּכְ
ט;  ּמֵ ֶנְגּדֹו ַנִמי ְמׁשַ יא ָסַבר: ּכְ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   ְוַרּבִ

 : ּכֹון"ּוְדָקא ָאְמַרּתְ ֵפיס ֵליּה ַמׁשְ   ? "ְלַמאי ּתָ
ָעְלָמא. ָבִרים ּבְ   ְלִזְכרֹון ּדְ
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    רש"י

. שכר מצוה כשומר שכר דמי
ומלוה על המשכון נמי מצוה 

   עבד:
. לימא דרב יוסף תנאי היא

דמילתא דרבה ודאי תנאי היא 
דרבי עקיבא לית ליה דרבה 

לא דרב יוסף מי לימא תנאי א
היא מי מצי לאוקמה לרבי 

   אליעזר כוותיה:
. להשתמש בו צריך למשכון

ומנכה לו מן החוב דמי שכירות 
המשכון רבי אליעזר סבר כיון 
דצריך למשכון אין כאן מצוה 
ולהנאתו נתכוין והוי כשומר 
חנם ורבי עקיבא סבר כיון 
דפוחת עליו והולך מצוה היא 

   אלא כשומר שכר: ולא הוי עליו
. הא לימא כי הני תנאי

   דשמואל:
. אין שמיטה המלוה על המשכון

משמטתו דאין כאן משום לא 
   יגוש שהרי אינו נוגשו:

. לקמן מפרש אי אינו משמט
בההוא פלגא קאמר אי בכוליה 

   חוב קאמר:
. הוא דאינו אי נימא כנגדו

משמט דלההוא פלגא מיהא הוי 
   משכון:

. דפליג עליה מכלל דרבי יהודה
דאמר אם אין משכון כנגד חובו 
משמט אכנגדו נמי משמע דאפי' 
ההוא פלגא דכנגדו לא חשיב 

   משכון ומשמטא ליה שביעית:
. דתפס למאי אלא משכון

תפסיה אי לאו למשכון מיהת 
   דההוא פלגא:

. קאמר תנא אלא לאו כנגד כולו
קמא אינו משמט דאע''פ שאינו 

כנגד שוה אלא פלגא הוי משכון 
כולו ואינו משמט כלום מן 
החוב והיינו כשמואל ואתא רבי 
יהודה הנשיא למימר דאם אין 
משכון כנגד הלוואתו אינו 

   משמט כולו אלא כנגדו:
. קאמר רבי לא לעולם כנגדו

שמעון דאינו משמט דלההוא 
פלגא מיהא הוי משכון ולית ליה 
דשמואל ואההוא. פלגא גופיה 

מר פליג ר' יהודה הנשיא למי
   דלא הוי משכון:

. דלא הוי כנגדו נמי משמט
משכון אלא לזכרון דברים 

  תפסיה:


