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בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
 .1כג ,א
יתין
כג,א ַמ ְתנִ ִ
דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה.
זֶ ה בּ וֹ ֵרר לוֹ ֶא ָחד וְ זֶ ה בּ וֹ ֵרר לוֹ ֶא ָחד,
יהן בּ וֹ ְר ִרין ָל ֶהן עוֹ ד ֶא ָחד.
ו ׁ ְּשנֵ ֶ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ׁ ְשנֵ י ַד ָ ּיינִ ין בּ וֹ ְר ִרין ָל ֶהן עוֹ ד ֶא ָחד.
זֶ ה ּפוֹ ֵסל דַּ ָ ּיינוֹ ׁ ֶשל זֶ ה וְ זֶ ה ּפוֹ ֵסל דַּ ָ ּיינוֹ ׁ ֶשל זֶ ה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יהן ְר ָאיָ ה ׁ ֶש ֵהן ְקרוֹ ִבין אוֹ ּ ְפסו ִּלין,
ימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵּמ ִביא ֲע ֵל ֶ
ֵא ָ
ֲא ָבל ִאם ָהי ּו ְ ּכ ׁ ֵש ִרין אוֹ מו ְּמ ִחין ִמ ּ ִפי ֵבית דִּ ין ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְלפוֹ ְס ָלן.
זֶ ה ּפוֹ ֵסל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶ ה וְ זֶ ה ּפוֹ ֵסל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶ ה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יהן ְר ָאיָ ה ׁ ֶש ֵהן ְקרוֹ ִבין אוֹ ּ ְפסו ִּלין,
ימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵּמ ִביא ֲע ֵל ֶ
ֵא ָ
ֲא ָבל ִאם ָהי ּו ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְלפוֹ ְס ָלן.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי "זֶ ה בּ וֹ ֵרר לוֹ ֶא ָחד וְ זֶ ה בּ וֹ ֵרר לוֹ ֶא ָחד"ּ ִ ,ב ְתלָ ָתא ַס ִ ּגי!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ְּכ ׁ ֶש ֶּזה בּ וֹ ֵרר לוֹ ֵ ּבית דִּ ין ֶא ָחד ,וְ זֶ ה בּ וֹ ֵרר לוֹ ֵ ּבית דִּ ין ֶא ָחדְ ׁ ,ש ֵנ ֶיהן בּ וֹ ְר ִרין לָ ֶהן עוֹ ד ֶא ָחד.
ֲאפִ ילּ ּו לֹוֶ ה ָמצֵ י ְמ ַע ֵּכב?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר :לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ַמלְ וֶ הֲ ,אבָ ל לֹוֶ ה כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ וְ ָדן ְ ּב ִעירוֹ !
ִּכ ְד ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ַע ְר ָּכאוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבסו ְּר ָיא ׁ ָשנוּ,
ָהכָ א נ ִַמי ְ ּב ַע ְר ָּכאוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבסו ְּריָא ׁ ָשנוּ.
ֲאבָ ל מו ְּמ ִחין לֹא.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא מו ְּמ ִחין,
ְּכגוֹ ן ֵ ּבי ִדינָ א דְּ ַרב הוּנָ א וּדְּ ַרב ִח ְסדָּ א,
דְּ ָק ָא ַמר לֵ ּיהִ ,מי ָקא ִמ ּ ָט ַר ְח ָנא לָ ְך?
ְּתנַן:
ּ
"וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ׁ ְשנֵ י ַד ָיינִ ין בּ וֹ ְר ִרין ָל ֶהן עוֹ ד ֶא ָחד".
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ִּכ ְד ָק ָא ְמ ִרינָן,
ֵ ּבית דִּ יןּ ָ ,ב ַתר דְּ פָ סְ לִ י לְ הוָּ ,אזְ ל ּו וּבָ ְרר ּו לְ ה ּו ֵ ּבי ִדינָא ַא ֲח ִרינֵי?
וְ עוֹ ד:
ַמאי "זֶ ה בּ וֹ ֵרר לוֹ ֶא ָחד וְ זֶ ה בּ וֹ ֵרר לוֹ ֶא ָחד"?
ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ְּכ ׁ ֶש ֶּזה בּ וֹ ֵרר לוֹ דַּ ָ ּיין ֶא ָחד,
וְ זֶ ה בּ וֹ ֵרר לוֹ דַּ ָ ּיין ֶא ָחד,
ׁ ְשנֵ ֶיהן בּ וֹ ְר ִרין לָ ֶהן עוֹ ד ֶא ָחד.
ַמאי ׁ ְשנָ א דְּ ָעבְ ִדי ָהכִ י?

רש"י
מתני'
זה בורר לו אחד .משמע זה בורר
לו ב''ד אחד שהן ג' וזה אחד
הרי ששה ושניהם בוררין להם
עוד אחד הרי ט' והיינו דקא
מתמה מאי זה בורר כו' הא
בתלתא סגי:
גמ'
הכי קאמר כשזה בורר לו ב''ד
אחד וזה בורר לו ב''ד אחד .וכל
אחד פוסל אותו ב''ד שבירר
חבירו ואינו רוצה לדון לפניו:
שניהן בוררין להם אחד .כלומר
אין יכולין לכוף זה את זה אלא
בוררין ב''ד שיתרצו בו שניהם:
ואפי' לוה מצי מעכב .בתמיה:
והאמר ר''א .לקמן בסוף פירקין
)דף לא:(:
לא שנו .אחד אמר נידון כאן
ואחד אמר נלך לבית הוועד
כופין אותו והולך לבית הוועד:
]אלא דקאמר מלוה נלך לבית
הוועד[ .דעבד לוה לאיש מלוה:
כדאמר ר' יוחנן .לקמן
בשמעתין:
בערכאות שבסוריא .שלא היו
בקיאין בדין תורה הלכך אפי'
לוה מצי מעכב:
בי דינא דרב הונא ורב חסדא.
דתרווייהו בחד מקום:
ועוד מאי זה בורר .דמשמע
דהכי דינא:
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רש"י

ָא ְמ ִרי ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי זֵ ָירא:
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ֶּזה בּ וֹ ֵרר לוֹ דַּ ָ ּיין ֶא ָחד וְ זֶ ה בּ וֹ ֵרר לוֹ דַּ ּיָין ֶא ָחד ו ׁ ְּשנֵ ֶיהן בּ וֹ ְר ִרין לָ ֶהן עוֹ ד ֶא ָחד,
יֵ צֵ א ַהדִּ ין לַ ֲא ִמ ּיתוֹ .

יצא דין אמת לאמיתו .דצייתי
בעלי דינין דסבר החייב הרי אני
בעצמי ביררתי האחד ואם היה
יכול להפך בזכותי היה מהפך
והדיינין בעצמן נוחה דעתן
להפך בזכות שניהן מפני
ששניהם ביררום:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ

135

 .2כג ,א
" ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
] ׁ ְשנֵ י ַד ָ ּיינִ ין בּ וֹ ְר ִרין ָל ֶהן עוֹ ד ֶא ָחד"[.
נֵ ָימא ִ ּב ְד ַרב ְיהו ָּדה ָא ַמר ַרב ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ֵאין ָה ֵע ִדים חוֹ ְת ִמין ַעל ַה ׁ ּ ְש ָטר ֶא ָּלא ִאם ֵּכן יוֹ ְד ִעים ִמי חוֹ ֵתם ִע ָּמ ֶהן.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר  -לֵ ית לֵ ּיה דְּ ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב,
וְ ַר ָ ּבנַ ן ִ -אית לְ ה ּו דְּ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב.
לֹא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִאית לְ ה ּו דְּ ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב,
וְ ַד ַעת ַהדַּ ּיָינִ ין כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י דְּ בָ ֵעינַן,
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ,דַּ ַעת ַ ּב ֲעלֵ י ִדי ִנין.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָסבַ ר :דַּ ַעת ַ ּב ֲעלֵ י ִדינִ ין נ ִַמי ָ ּב ֵעינַן,
וְ ַר ָ ּבנַ ן ָסבְ ִרי :דַּ ַעת ַהדַּ ּיָינִ ין ָ ּב ֵעינַןּ ַ ,ב ֲעלֵ י ִדי ִנין לָ א ָ ּב ֵעינַן.
ּגוּפָ א:
" ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ֵאין ָה ֵע ִדים חוֹ ְת ִמים ַעל ַה ׁ ּ ְש ָטר ֶא ָּלא ִאם ֵּכן יוֹ ְד ִעים ִמי חוֹ ֵתם ִע ָּמ ֶהן".
ַּת ְנ ָיא ַנ ִמי ָהכִ י:
שין:
"כ ְך ָהי ּו נְ ִק ֵ ּיי ַהדַּ ַעת ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם עוֹ ִ ׂ
ָּ
לֹא ָהי ּו חוֹ ְת ִמין ַעל ַה ׁ ּ ְש ָטר ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן יוֹ ְד ִעין ִמי חוֹ ֵתם ִע ָּמ ֶהן.
וְ לֹא ָהי ּו יוֹ ׁ ְשבִ ין ַ ּבדִּ ין ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָהי ּו יוֹ ְד ִעין ִמי יוֹ ׁ ֵשב ִע ָּמ ֶהן.
וְ לֹא ָהי ּו נִ ְכנָ ִסין ִ ּב ְסעו ָּדה ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן יוֹ ְד ִעין ִמי ֵמ ֵסב ִע ָּמ ֶהן".

רש"י
אא''כ יודעין מי חותם עמהן.
שמא יחתמו עמהם עד אחד
פסול ומבטל עדות כולם ונמצאו
אלו בושים:
ורבנן אית להו דרב יהודה.
הלכך דעת הדיינין בעינן שיבררו
מי ישב עמהם אדם הגון:
ואין נכנסין לסעודה כו' .שגנאי
הוא לתלמידי חכמים לישב
אצל עם הארץ בסעודה:
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 .3כג ,א – כד ,א
"זֶ ה ּפוֹ ֵסל דַּ ָ ּיינוֹ ] ׁ ֶשל זֶ ה וְ זֶ ה ּפוֹ ֵסל דַּ ָ ּיינוֹ ׁ ֶשל זֶ ה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר"[.
ָּכל ְּכ ִמי ֵנ ּיה דְּ ָפ ֵסיל דַּ ָ ּיינֵ י?!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ְ ּב ַע ְר ָּכאוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבסו ְּר ָיא ׁ ָשנוּ.
ֲאבָ ל מו ְּמ ִחים לֹא?!
ָהא ִמדְּ ָק ָת ֵני ֵס ָיפא:
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵּמ ִביא ְר ָאיָ ה ׁ ֶש ֵהן ְקרוֹ ִבין אוֹ ְּפסוּלִ ין.
ֵא ָ
ֲא ָבל ִאם ָהי ּו ְ ּכ ׁ ֵש ִרין אוֹ מו ְּמ ִחין ִמ ּ ִפי ֵבית דִּ ין ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ְלפוֹ ְס ָלן",
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר מו ְּמ ִחין ַנ ִמי ָק ָא ַמר!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ש ּו ְּכמו ְּמ ִחין ִמ ּ ִפי בֵ ית דִּ ין,
ֲאבָ ל ִאם ָהי ּו ְּכ ׁ ֵש ִרין נַ ֲע ׂ
וְ ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ פוֹ ְסלָ ן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"א ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ָ
ימ ּנ ּו ֶש ּפוֹ ֵסל דַּ ָ ּיין ׁ ֶש ּמו ְּמ ֶחה ָל ַר ִ ּבים".
לֹא ָ ּכל ֵה ֶ
ֵא ָימא:
לֹא ָּכל ֵה ֶימ ּנ ּו ׁ ֶש ּפוֹ ֵסל דַּ ּיָין ׁ ֶש ִה ְמחוּה ּו ַר ִ ּבים ֲעלֵ ֶיהם.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִמי ָהכִ י:
"לעוֹ ָלם ּפוֹ ֵסל וְ הוֹ ֵל ְךַ ,עד ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ָע ָליו ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶש ּמו ְּמ ֶחה ָל ַר ִ ּבים,
ְ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר".
וְ ָהא ֵע ִדים ְּכמו ְּמ ִחין דָּ ֵמי,
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר" :זֶ ה ּפוֹ ֵסל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶ ה וְ זֶ ה ּפוֹ ֵסל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶ ה"!
ָהא ִא ְּית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
אמר דָּ בָ ר זֶ ה?!
ּ ֶפה ָקדוֹ ׁש יֹ ַ
ְּת ֵני " ֵעדוֹ ",
ֵעדוֹ לְ ַמאי?
ִאילֵ ָימא לְ ָממוֹ ן ַ -ר ֲח ָמנָ א ּ ָפ ְסלֵ ּיה!
ִאי לִ ׁ ְשבו ָּעה ֵ -הימ ּונֵי ְמ ֵה ַימן ְּכבֵ י ְּת ֵרי.
לְ עוֹ לָ ם לְ ָממוֹ ן,
לֹא ,צְ ִריכָ א דְּ ַק ְ ּבלֵ ּיה ֲעלֵ ּיה ְּכבֵ י ְּת ֵרי
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
דְּ ָמצֵ י ֲה ַדר ֵ ּב ּיה?!
ָּתנֵי ָנא!
"א ַמר לוֹ ' :נֶ ֱא ָמן ָע ַלי ַא ָ ּבא' ,או 'נֶ ֱא ָמן ָע ַלי ָא ִב ָ
יך'" ,נֶ ֱא ָמנִ ין ָע ַלי ׁ ְשל ׁ ָֹשה רוֹ ֵעי ָב ָקר",
ָ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר :יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ .
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ :אינוֹ יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ ".

רש"י
זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל
דיינו של זה .יכול לומר לו לא
אדון לפניו) .ע''כ(:
הכי קאמר אבל אם היו כשרין.
שאינם קרובין ולא פסולין אף
ע''פ שהן יושבי קרנות נעשו
כמומחין:
עד שיקבל עליו בפני ב''ד
מומחה .אלמא במומחין מודה
ר''מ:
והא עדים כמומחין דמו .אם
אינם קרובים או פסולים:
דקבלו עליו בתרי .בתחלת
דבריהם קבלוהו עליהם בשנים:
נאמן עלי וכו' .בדיינין קמיירי
מדקתני ג' רועי בקר:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ

כג,ב וְ ָא ַמר ַרב דִּ ִימי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף:
ְּכגוֹ ן דְּ ַק ְ ּבלֵ ּיה ֲעלֵ ּיה ְ ּב ַחד.
צְ ִריכָ א.
דְּ ִאי ָּת ָנא ַ'א ָ ּבא' וְ ָ'אבִ ָיך' –
ְ ּב ָהא ָק ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַן דְּ לָ א ָמצֵ י ֲה ַדר ֵ ּב ּיה,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַא ָ ּבא וְ ָאבִ ָיך ֲחז ּו לְ ָעלְ ָמא,
ֲאבָ ל ַחד ְּכבֵ י ְּת ֵרי ,דִּ לְ ָעלְ ָמא לָ א ֲחזִ י,
ֵא ָימא מוֹ ד ּו לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ָמ ִעינַן ְ ּב ָהא,
ְ ּב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ֲאבָ ל ְ ּב ַה ִהיא ֵא ָימא :מוֹ ד ּו לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַן.
צְ ִריכָ א.
ישא "דַּ ָ ּיינוֹ " ,וְ ֵסיפָ אֵ " :ע ָדיו",
ָהא ִמדְּ ָק ָת ֵני ֵר ׁ ָ
ַאלְ ָמא דַּ וְ ָקא ָק ָתנֵ י.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר:
ְ ּבבָ א הוּא וְ ַא ֵחר לְ פוֹ ְסלָ ן.
ָּכל ְּכ ִמי ֵנ ּיה?!
נוֹ גֵ ַע ְ ּב ֵעדוּתוֹ הוּא!
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָּק ָרא ָעלָ יו ַע ְר ָער.
ַע ְר ָער דְּ ַמאי?
ִאילֵ ָימא ַע ְר ָער דְּ גַ זְ לָ נו ָּתא ָּ -כל ְּכ ִמי ֵנ ּיה? נוֹ גֵ ַע ְ ּב ֵעדוּתוֹ הוּא!
ֶא ָּלא:
ַע ְר ָער דִּ ּ ְפגַ ם ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה,
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָסבַ רָ :הנֵי ַא ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ָק ְמ ָס ֲה ֵדי ,וְ ִאיה ּו ִמ ֵּמילָ א ָק ָפ ֵסיל,
וְ ַר ָ ּבנָ ן ָסבְ ִרי :סוֹ ף סוֹ ף נוֹ גֵ ַע ְ ּב ֵעדוּתוֹ הוּא.
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ִ ּב ׁ ְש ֵּתי כִ ֵּיתי ֵע ִדים,
דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָסבַ ר :צָ ִר ְיך לְ בָ ֵרר,
וְ ַר ָ ּבנַ ן ָסבְ ִריֵ :אינוֹ צָ ִר ְיך לְ בָ ֵרר,
ֲאבָ ל ְ ּבכַ ת ַא ַחת דִּ בְ ֵרי ַהכּ ל ֵאין ָיכוֹ ל לְ פוֹ ְסלָ ן.
ָא ְמר ּו לְ פָ נָיו ַרב ַא ִמי וְ ַרב ַא ִסי:
ֵאין ׁ ָשם ֶא ָּלא ַּכת ַא ַחת ַמהוּ?
ֵאין ׁ ָשם ֶא ָּלא ַּכת ַא ַחת?
וְ ָה ָא ְמ ַר ְּתֲ :אבָ ל ְ ּבכַ ת ַא ַחת דִּ בְ ֵרי ַהכּ ל ֵאין ָיכוֹ ל לְ פוֹ ְסלָ ן!
ֶא ָּלא נִ ְמצֵ את ַּכת ׁ ְשנִ ּיָה ְקרוֹ בִ ין אוֹ ּ ְפסוּלִ ין ַמהוּ?
ָא ַמר לָ ֶהן:
אשוֹ נִ ים.
ְּכבָ ר ֵה ִעיד ּו ֵע ִדים ָה ִר ׁ
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
אשוֹ נִ ים.
ְּכבָ ר ֵה ִעיד ּו ֵע ִדים ָה ִר ׁ
נֵ ָימא ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי וְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָק ִמ ְיפלְ גֵ י!
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רש"י
ואמר רב דימי .הא דקתני נאמן עלי אבא כגון
דקבליה עליה בחד דיין ויש שנים כשרין עמו
ואפילו הכי כיון דפסול מדאורייתא מצי הדר
ביה הכא נמי כיון דחד לממון לא מתכשר מצי
הדר ביה:
אלמא דווקא קתני .מדשני במילתיה דבדיינין
נקט לשון יחיד ובעדים נקט לשון רבים וליתא
לדריש לקיש והדרא קושיין לדוכתא והא
עדים כמומחין דמו:
א''ר אלעזר .סיפא גבי עדים בבא הוא ואחר
לפוסלן דהוו להו תרי דמסהדי אפסולה
שבסוריא
בערכאות
ודיינין
ומהימני
כדאוקימנא ולא פסול ממש קאמר אלא בעינא
בי דינא מעליא:
נוגע בעדותו הוא .האי בעל דין דמשום דלא
ליסהוד עליה קאתי למיפסליה:
שקרא עליו ערער .בעל דין אומר לפנינו על מה
הוא פוסלו ויש אחר עמו:
ערער .שמץ של פסול:
דגזלנותא .מעיד עליו הוא ואחר שגזלן הוא:
נוגע בעדותו הוא .משום דלא נסהיד עליה
קאמר:
דפגם משפחה .עבד הוא ממשפחת עבד שלא
נשתחרר בא ופסול הוא ומשפחתו:
אמשפחה קמסהדי .ולאו משום האי לחודיה
מסהדי הלכך סהדותא אחרינא הוא ולאו
כנוגע בעדות דמי:
מחלוקת בשתי כיתי עדים .שאמר בעל דין
בפנינו יש לי שתי כיתי עדים בדבר זה הביא
כת ראשונה ועמד הלוה ואחר ואמר פסולין הן
דהשתא לאו כנוגע בעדות הוא שהרי אמר
מלוה שיש לו כת אחרת ואם ביקש ולא מצא
יפסיד דקסבר ר''מ צריך בעל דין לברר
ולהעמיד על האמת כל דבריו שטוען בבית דין
והני מיפסלי אף לעדיות אחרות ואם ביקש
ומצא כת אחרת כשירה אף ע''פ שראשונה
נפסלה הרי בירר דבריו שאמר להביאם והביא
והוא לא דק דסבור שכשרים היו:
ורבנן סברי אין צריך לברר .ויכול לומר אין לי
עוד ונמצא זה נוגע בעדותו הוא ולא מיפסלי
אפי' בעדות זו:
נמצאת כת שניה קרובין או פסולין .ע''י עדים
גמורים מהו לר' מאיר מי אמרינן השתא ודאי
נוגע בעדות הוא דאין לחבירו כת אחרת כשרה
או דילמא מעיקרא מיהת כי אסהיד בעל דין
ואחר עמו אקמאי למיפסלינהו לאו נוגע
בעדות הוא דאכתי לא אשתכח כת שנייה
פסולין הכי גרסינן לה כמו שפירשתי ולא
נהירא חדא דאין זה בירור דברים לר' מאיר
הואיל וכת האחת נפסלין ועדיין נוגע בעדות
הוא ועוד דאי נמי הוי בירור דברים בהכי נוגע
בעדות הוא דאם לא ימצא כת אחרת כשרה
אלא כת פסולה נמצא מפסיד בפסול של
ראשונים דאי לא נפסלו ראשונים היה מוציא
ממונו על פיהם ודבריו נבררין ע''י שניה ואע''פ
שפסולין ועכשיו הוא מפסיד הלכך אומר אני
דגרסינן הכי והוא עיקר דר''מ סבר א''צ לברר
וזה שאמר להביא שתי כיתי עדים והביאם
והאחת נפסלת אין בכך כלום שא''צ לברר
דבריו ודיו בכת אחת הכשרין ואלו נפסלין
לעדות אחרת ע''פ בעל דין ואחר דאינו נוגע
בעדות ורבנן סברי צריך לברר ונמצא זה נוגע
בעדות ולא מפסיל נמצאת כת שניה קרובין או
פסולין לר' מאיר מהו נהי דא''צ לברר מ''מ
עכשיו אין כאן עדות וה''ל נוגע בעדות למפרע
או דילמא כי אסהיד מיהא לאו נוגע בעדות
הוה דאכתי לא מצאו כת שנייה פסולה:
כבר העידו הראשונים) .כת ראשונה(
כשנמצאת כת שניה פסולה כבר נתקבלה
בכשרות עדותן של אלו המעידין על הפסול
ועדיין לא היה נוגע בעדות ומאחר שנתקבלה
בהכשר נאמנין לפסול את הראשונים .ל''א
כבר העידו העדים הראשונים כת ראשונה
שהעידו בעדותן של בעלי דינין ומהימני דכיון
דשניה פסולה תו לא מפסלי קמאי דה''ל נוגע
בעדות ולשון ראשון נראה מדנקט בהאי לישנא
כבר העידו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ ַתנְ ָיא:
"ה ָ ּבא ִלידּ וֹ ן ִ ּב ׁ ְש ָטר ו ַּב ֲחזָ ָקה  -נִ ידּ וֹ ן ִ ּב ׁ ְש ָטר,
ַ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
יאל אוֹ ֵמר:
וְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
נִ ידּ וֹ ן ַ ּב ֲחזָ ָקה.
וְ ָהוֵ ינַן ָ ּב ּה
ַ ּב ֲחזָ ָקה וְ לֹא ִ ּב ׁ ְש ָטרֶ ,א ָּלא ֵא ָימא ַאף ַ ּב ֲחזָ ָקה.
וְ ַק ְי ָימא לָ ן דִּ בְ צָ ִר ְיך לְ בָ ֵרר ּ ְפלִ יגִ י,
לֹא,
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י,
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי,
דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְּכ ַר ִ ּבי,
וְ ַר ָ ּבנַ ן ָא ְמ ִרי לְ ָך ַ -עד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ָה ָתם ֶא ָּלא ַ ּב ֲחזָ ָקה ,דְּ ִמכּ ַח ׁ ְש ָט ָרא ָק ָא ֵתי,
ֲאבָ ל ָהכָ א דְּ ָהנֵ י ֵע ִדים לָ או ִמכּ ֹ ַח ֵע ִדים ַא ֲח ִרינֵ י ָק ָאתוּ,
ֲאפִ ילּ ּו ַר ִ ּבי מוֹ ֶדה דְּ ֵאין צָ ִר ְיך לְ בָ ֵרר.
ִּכי ֲא ָתא ָרבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
^ב ֵע ִדים ּ ְפסוּלִ ין וְ ַד ָ ּיי ִנין ְּכ ׁ ֵש ִרין,
ישא ְ ּ
כד,א ֵר ׁ ָ
ִמיגּוֹ דְּ פָ ְסלִ י ֵע ִדיםָ ּ ,פ ְסלִ י נ ִַמי דַּ ּיָינֵי,
ֵס ָיפא ְ ּב ַד ּיָינִ ין ּ ְפסוּלִ ין וְ ֵע ִדים ְּכ ׁ ֵש ִרין ,דְּ ִמיגּוֹ דְּ ָפ ְסלֵ י דַּ ָ ּיי ִניןָ ּ ,פ ְסלֵ י נ ִַמי ֵע ִדים.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָרבָ א:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ִמיגּוֹ דְּ ָפ ְסלִ י ֵע ִדים ּ ָפ ְסלִ י נ ִַמי דַּ ָ ּיי ֵני,
ִא ָּיכא ֵ ּבי דִּ י ָנא ַא ֲח ִרינָא,
ֶא ָּלא ִמיגּוֹ דְּ פָ ְסלִ י דַּ ָ ּיי ֵני ּ ָפסְ לִ י ִנַמי ֵע ִדים,
וְ ָהא ֵע ִדים ּת ּו לֵ ָּיכא!
לֹא ,צְ ִריכָ א דְּ ִא ָּיכא ַּכת ַא ֶח ֶרת.
ָהא לֵ ָּיכא ַּכת ַא ֶח ֶרתַ ,מאי?
ָהכִ י ִנַמי דְּ לָ א ָמצֵ י ּ ָפ ְסלִ יַ ,היְינ ּו דְּ ַרב דִּ ִימי!
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיהוִּ ,מיגּוֹ ,
דְּ ָמר ָסבַ רָ :א ְמ ִרינַן ִמי ּגוֹ ,
ו ָּמר ָסבַ ר :לֹא ָא ְמ ִרינַן ִמיגּוֹ .

רש"י
הבא לידון בשטר ובחזקה.
מחזיק בקרקע ואמר לו חבירו
מה לך בכאן וא''ל אתה
מכרתיה לי ואכלתיה שני חזקה
ועדיין שטר מכירה בידי נידון
בשטר על כרחו צריך להביא
השטר ויברר דבריו ואם לא
מצא שטר יפסיד דלא מהניא
ליה חזקה ואע''ג דחזקה
במקום שטר קיימא כדאמרי
רבנן עד תלת שנין מזדהר איניש
בשטרי' טפי לא מזדהר האי
כיון דאמר ישנו בידי צריך
לברר:
נידון בחזקה .משמע על כרחו
יביא עדי חזקה ושטר לא מהני
להכי פריך בחזקה ולא בשטר
והא שטר עיקר ראיה הוא וכיון
דיש לו שטר אין בחזקה אפי'
משום בירור דברים דבמקום
שטר לא הוזכרה חזקה דהיא
גופא לא אתיא אלא מכח השטר
דאמר על ידי השטר החזקתי בו
ואבד ממני לאחר ג' שנים :אף
בחזקה .באיזה מהן שירצה ואם
יש לו עדי חזקה א''צ לברר
דבריו על השטר והיינו דאמר ר'
מאיר כרבי ורבנן כר' שמעון:
אפי' תימא רבנן כרבי סבירא
להו דעד כאן לא קאמר רבי
התם צריך לברר אלא משום
דחזקה לאו עיקר ראיה הוא
דמכח השטר הוא דאתיא דאי
הוה טעין ברישא החזקתי בה
מעצמי שלא אמר לי אדם דבר
מעולם אין זו חזקה וכי אמר לו
אתה מכרתיה לי דהיינו בשטר
ואבדתיו לאחר ג' שנים הויא
חזקה הלכך האי הואיל ואמר
ישנו בידי צריך לברר אבל אמר
יש לי ב' כיתי עדי' והביא אחת
כיון דהני לאו מכח הני אתו
א''צ לברר דבריו ולחזר אחר כת
שניה וללישנא בתרא ה''ק אפי'
תימא תרווייהו אליבא דרבי
פליגי ור''מ אמר לך אנא דאמר
אפי' לרבי ומשום דהלכה כרבי
מחבריו מהדרינן לאוקומא
לפלוגתייהו אליביה:
בעדים פסולים ודיינין כשרין.
בעל דין פוסל הדיינין והעדים
ונמצאו דבריו אמת על העדים
ומשום הכי מהימנינן ליה אפי'
לגבי דיינין:
סיפא .שנמצאו דבריו אמת על
הדיינין שפסולין הם ומשום הכי
מהימנינן להו אעדים אליבא
דר''מ ורבנן לית להו מיגו:
איכא בי דינא אחרינא .ואינו
נוגע בעדות:
רבין סבר .אמרינן מיגו בעלמא
כדקיימא הכא טעמא משום
מיגו הוא ואי לאו הכי הוא לא
הוה פסיל רבי מאיר ולרב דימי
לא אמרי' מיגו בעלמא:
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]"וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר" :זֶ ה ּפוֹ ֵסל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶ ה וְ זֶ ה ּפוֹ ֵסל ֵע ָדיו ׁ ֶשל זֶ ה""[.
ּגוּפָ א
"א ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָ
אמר דָּ בָ ר זֶ ה?!
ּ ֶפה ָקדוֹ ׁש יֹ ַ
ְּת ֵני " ֵעדוֹ "".
ִאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר עו ָּּלא:
ָהרוֹ ֶאה ֶאת ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ְ ּבבֵ ית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
ְּכ ִאילּ ּו עוֹ ֵקר ָה ִרים וְ טוֹ ֲחנָן זֶ ה ָ ּבזֶ ה!
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
וַ ֲהלֹא ָּכל ָהרוֹ ֶאה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּבבֵ ית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
ְּכ ִאילּ ּו עוֹ ֵקר ֲה ֵרי ָה ִרים וְ טוֹ ֲחנָן זֶ ה ָ ּבזֶ ה!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
בּ ֹא ו ְּר ֵאה ַּכ ָּמה ְמ ַח ְ ּבבִ ין זֶ ה ֶאת זֶ ה.
ִּכי ָהא דִּ ֵיתיב ַר ִ ּבי וְ ָק ָא ַמרָ :אסוּר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַה ּצוֹ נֵן.
ָא ַמר לְ ָפנָיו ַר ִ ּבי ִי ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ַא ָ ּבאִ ,ה ִּתיר לְ ַה ְט ִמין ֶאת ַה ּצוֹ נֵן.
ָא ַמר לָ ֶהם:
ְּכבָ ר הוֹ ָרה זָ ֵקן.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
בּ א ו ְּר ֵאה ַּכ ָּמה ְמ ַח ְ ּבבִ ין זֶ ה ֶאת זֶ ה.
דְּ ִאילּ ּו ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַק ּיָיםָ ,היָ ה ָּכפוּף וְ יוֹ ׁ ֵשב לִ ְפנֵי ַר ִ ּבי,
דְּ ָהא ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְמ ַמ ֵּלא ְמקוֹ ם ֲאבוֹ ָתיו ֲהוָ ה ,וְ ָהיָה ָּכפוּף וְ יוֹ ׁ ֵשב לִ פְ ֵני ַר ִ ּבי,
ָקא ָא ַמרְּ :כבָ ר הוֹ ָרה זָ ֵקן .
ָא ַמר ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
אתי חֹבְ לִ ים" )זכריה יא ,ז(?
ר
ק
ד
ח
א
ו
ם
ע
ֹ
נ
י
את
ר
ק
ד
ח
א
ת
לוֹ
ק
מ
י
ש
ׁ
י
ח
לְ ַ ַ ָ ָ ִ ַ ּלְ ַ ַ ָ ָ ִ
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וָ ֶא ַ ּק לִ ְ נֵ ַ ְ
"נוֹ ַעם" ֵ -אלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל ֶש ַּמ ְנ ִע ִימין זֶ ה לְ זֶ ה ַ ּב ֲהלָ כָ ה,
"חוֹ ְבלִ ים" ֵ -אלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ְ ּבבָ בֶ ל ׁ ֶש ְּמ ַח ְ ּבלִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ַ ּב ֲהלָ כָ ה,
אמר ֵא ֶּלה ׁ ְשנֵ י ְבנֵ י ַה ִ ּיצְ ָהר ָהעֹ ְמ ִדים" )זכריה ד ,יד(,
"וַ ּי ֶ
יה" )זכריה ד ,ג(
"ו ׁ ְּשנַ יִ ם זֵ ִיתים ָעלֶ ָ
"יִ ְצ ָהר" ָ -א ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ֵאלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶשנּוֹ ִחין זֶ ה לָ זֶ ה ַ ּב ֲהלָ כָ ה ְּכ ׁ ֶש ֶמן זַ ִית.
"ו ׁ ְּשנַ יִ ם זֵ ִיתים ָעלֶ ָיה" ֵ -אלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ְ ּבבָ בֶ ל ׁ ֶש ְּמרוֹ ִרין זֶ ה לָ זֶ ה ַ ּב ֲהלָ כָ ה ַּכ ַּזיִת.

רש"י
וטוחנן זה בזה .מטיח ומקיש זה
בזה אלמא חריפא טובא הוה
מקרי ליה לר' מאיר דרך ענוה
פה קדוש:
אמר רבינא .ומאי תמהא והלא
ר' מאיר עוקר הרי הרים הוא
כלומר אלים וגבר טפי טובא:
בא וראה כמה .כלומר לא
אתמוהי קא מתמהי אלא הכי
קאמר בא וראה כמה בני ארץ
ישראל מחבבין זה את זה דהא
ריש לקיש חריף וחכים טובא
הוה וקרי ליה לר' מאיר פה
קדוש דקא מחבב ליה ומיישב
את הדבר להתקיים:
להטמין את הצונן .מים צונן
ומתיירא שלא יוחמו אסור
להטמינן בחול צונן )לצורך
שבת( ]בשבת[:
הורה זקן .ר' יוסי דאזלינן
בתריה:
ממלא מקום אבותיו .חשוב
כאביו:
מחבלים .בלשון עז וחמה
מקשין זה לזה ובני א''י נוחין
יחד ומעיינין יחד ומתקן זה את
דברי זה והשמועה יוצאה לאור:
משמנין .נוחין כשמן:
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שא ֵעינַ י וָ ֵא ֶרא וְ ִה ֵּנה ׁ ְש ַּתיִ ם נָ ׁ ִשים יוֹ צְ אוֹ ת וְ רו ַּח ְ ּבכַ נְ ֵפ ֶיהם,
"וָ ֶא ּ ָ ׂ
וְ לָ ֵה ָּנה כְ נָ ַפיִ ם ְּככַ נְ ֵפי ַה ֲח ִס ָידה וַ ִּת ּ ֶשׂ נָ ה ָה ֵא ָיפה ֵ ּבין ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וּבֵ ין ָה ָא ֶרץ.
אמר ֶאל ַה ַּמלְ ָא ְך ַהדּ ֵבר ִ ּבי ָאנָ ה ֵה ָּמה מוֹ לִ כוֹ ת ֶאת ָה ֵא ָיפה.
וָ ַ
ּ
אמר ֵאלַ י לִ ְבנוֹ ת לָ ה ַביִ ת ְב ֶא ֶרץ ׁ ִשנְ ָער" )זכריה ה ,ט-יא(.
וַ ּי ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחאי:
זוֹ ֲחנו ּ ָּפה וְ גַ ּסוּת ָהרו ַּח ׁ ֶש ָ ּי ְרד ּו לְ בָ בֶ ל.
לְ בָ בֶ ל ָנ ֵחית?
וְ ָה ָא ַמר ָמרֲ :ע ָׂש ָרה ַק ִ ּבין ַ ּג ּסוּת יָ ְרד ּו לָ עוֹ לָ ם ִּת ׁ ְש ָעה נ ְָטלָ ה ֵעילָ ם וְ ַא ַחת ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ !
ִאין,
יש ַּת ְר ַ ּבב לְ ֵעילָ ם.
יש ַּת ְרבּ וּבֵ י דְּ ִא ׁ ְ
לְ בָ בֶ ל ָנ ֵחית וְ ִא ׁ ְ
דַּ י ְָקא נ ִַמי,

דִּ כְ ִתיב "לִ ְבנוֹ ת לָ ה ַביִ ת ְ ּב ֶא ֶרץ ׁ ִשנְ ָער" )זכריה ה ,ט-יא(

ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
וְ ָה ָא ַמר ָמרִ :ס ָימן לְ גַ ּסוּת ָהרו ַּח ֲע ִנ ּיוּת,
וַ ֲע ִנ ּיוּת לְ בָ בֶ ל נָ ֵחית!
ַמאי ֲענִ ּיוּת ֲ -ענִ ּי ּות ּתוֹ ָרה.
"אחוֹ ת לָ נ ּו ְק ַט ָּנה וְ ׁ ָש ַדיִ ם ֵאין לָ ּה" )שיר השירים ח ,ח(
ָ

ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
זוֹ ֵעילָ ם ׁ ֶש ָּזכְ ָתה לִ לְ מוֹ ד ,וְ לֹא זָ כְ ָתה לְ לַ ֵּמד.
ַמאי ָ ּ'בבֶ ל'?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן:
ְ ּבלוּלָ ה ַ ּב ִּמ ְק ָראּ ְ ,בלוּלָ ה ַ ּב ַמ ְתנִ ִיתיןּ ְ ,בל ּולָ ה ַ ּב ַּתלְ מוּד.
ְּ
יבנִ י ְּכ ֵמ ֵתי עוֹ לָ ם" )איכה ג ,ו(
"ב ַמ ֲח ׁ ַש ִּכים הוֹ ׁ ִש ַ
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
זֶ ה ַּתלְ מו ָּד ּה ׁ ֶשל ָ ּבבֶ ל.

רש"י
שתי נשים .חנופות וגסות
הרוח:
ורוח בכנפיהם .לשון גסות
הרוח:
ככנפי החסידה .זו חנופה
שמראין עצמם חסידים:
איפה .זה יצר הרע:
לבנות לה בית .ולא כתיב )להם(
אלמא האחת לבדה נתישבה
שם:
עניות תורה .בעילם היא דניאל
בעילם הוה דכתיב )דניאל ח(
ואני )הייתי( בשושן הבירה אשר
בעילם המדינה ולא רבץ תורה
עזרא הוה בבבל ולמד חק
ומשפט בישראל:
במחשכים הושיבני .שאין נוחין
זה עם זה ותלמודם ספק בידם:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ

ָא ַמר לוֹ ' :נֶ ֱא ָמן ָע ַלי ַא ָ ּבא'' ,נֶ ֱא ָמן ָע ַלי ָא ִב ָ
יך'' ,נֶ ֱא ָמנִ ים ָע ַלי ׁ ְשל ׁ ָֹשה רוֹ ֵעי ָב ָקר',
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ .
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ .

ראש ָך',
ָהיָ ה ַח ָ ּייב ַל ֲח ֵבירוֹ ׁ ְשבו ָּעה' ,דּ וֹ ר ִלי ְ ּב ַח ֵ ּיי ׁ ְ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ .
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ .

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב דִּ ִימי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יוֹ ֵסף:
ְּכגוֹ ן דְּ ַק ְ ּבלֵ ּיה ֲעלֵ ּיה ְ ּב ַחד.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּב ָ'מחוּל לְ ָך',
ֲאבָ ל ְ ּב ֶ'א ֵּתן לְ ָך'  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ָיכוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ .
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
"א ֵּתן לְ ָך" ַמ ֲחלוֹ ֶקת.
ְ ּב ֶ
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ הוּ:
ָ
"מחוּל לְ ך" דִּ בְ ֵרי ַהכּ ל ֵאין יָ כוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ,
"א ֵּתן לְ ָך" ַמ ֲחלוֹ ֶקתֲ ,אבָ ל ְ ּב ָ
ְ ּב ֶ
אוֹ דִּ ילְ ָמא ֵ ּבין ְ ּבזוֹ וּבֵ ין ְ ּבזוֹ ַמ ֲחלוֹ ֶקת?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"א ַמר ָרבָ א:
ָ
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּב ֶ'א ֵּתן לְ ָך'ֲ ,אבָ ל ְ ּב ָ'מחוּל לְ ָך' דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ֵאין ָיכוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ".
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ְ ּב ֶ'א ֵּתן לְ ָך' ַמ ֲחלוֹ ֶקת ֲאבָ ל ְ ּב ָ'מחוּל לְ ָך' דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ֵאין ָיכוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ,
ָרבָ א דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת ֵ ּבין ְ ּבזוֹ וּבֵ ין ְ ּבזוֹ ַמ ֲחלוֹ ֶקת,
ָרבָ א דְּ ָא ַמר ְּכ ַמאן?
ָרבָ א ַט ְע ָמא דְּ נ ְַפ ׁ ֵש ּיה ָק ָא ַמר.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַּת ְחלִ ָיפא לְ ָרבָ א:
ראש ָך'.
" ָהיָ ה ַח ָ ּייב ַל ֲח ֵבירוֹ ׁ ְשבו ָּעה וְ ָא ַמר לוֹ ' :דּ וֹ ר ִלי ְ ּב ַח ֵ ּיי ׁ ְ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ ,
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ ".
כד,ב ַמאי לָ או ְ ּבאוֹ ָתן ַה ּנ ׁ ְִש ָ ּב ִעין וְ לֹא ְמ ׁ ַש ְּל ִמין ,דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ָ'מחוּל לְ ָך'.
לֹאּ ְ ,באוֹ ָתן ַה ִ ּנ ׁ ְש ָ ּב ִעין וְ נוֹ ְטלִ ין,
דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ֶ'א ֵּתן לְ ָך'.
ישא?
וְ ָהא ָּתנָ א לֵ ּיה ֵר ׁ ָ
ָּת ָנא ּתוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת ֲא ֵח ִרים,
וְ ָתנָ א ּתוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת ַעצְ מוֹ .

רש"י
מתני'
נאמן עלי .להיות דיין:
אבא .פסול מן התורה לדונני לא
לזכות ולא לחיוב דנפקא לן
בפירקין )דף כז (:מלא יומתו
אבות על בנים וגו':
דור לי .לשון שבועה:
יכול לחזור בו .ולישאל שבועה
גמורה:
גמ'
דקבליה עליה בחד .דיינא
ואע''ג דאיכא תרי אחריני
בהדיה א''ר מאיר יכול לחזור
בו:
במחול לך .אי תובע אמר לנתבע
נאמן עלי אבא או אביך אם
יזכוך יהא מחול לך התם
קאמרי רבנן אינו יכול לחזור בו
דהא זכה זה במה שבידו מכיון
שיצא זכאי:
אבל באתן לך .דנתבע אמר
לתובע אם יחייבוני אבא או
אביך אתן לך:
דברי הכל יכול לחזור .דהואיל
והממון בידו אין בו כח לתובע
להוציא אלא בדיינין כשרין:
טעמיה דנפשיה קאמר .ופליג
אתרוייהו:
באותן הנשבעין .לפטור עצמן
שלא ישלמו דתובע קאמר דור
לי ואני מוחל לך:
הנשבעין ונוטלין .השכיר
והנגזל וכיוצא בהן דנתבע
קאמר ליה דור לי ואתן לך:
והא תנא לה רישא .דאוקמת
לה באתן לך ותרתי למה לי:
תולה בדעת אחרים .אבא
ואביך:
בדעת עצמו .של חבירו בעל דין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

וּצְ ִריכָ א
דְּ ִאי ָּת ָנא ּתוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת ֲא ֵח ִריםּ ְ ,ב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ָמצֵ י ֲה ַדר ֵ ּב ּיה,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא ָ ּג ַמר ו ַּמ ְק ֵני ,דְּ ָא ַמרִ :מי ֵי ַימר דִּ ְמזַ ִּכי לֵ ּיה?
ֲאבָ ל ּתוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת ַעצְ מוֹ ֵ ,א ָימא :מוֹ ֵדי לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַן.
וְ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן ְ ּב ָהאּ ְ ,ב ָהא ָק ָא ְמ ֵרי ַר ָ ּבנַן,
ֲאבָ ל ְ ּב ַה ִהיא – ֵא ָימא :מוֹ ד ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנַן לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
צְ ִריכָ א.

מי יימר דמזכי ליה .ואי הוה
ידע דמזכי ליה לא הוה אמר
הלכך הדר:
אבל תולה בדעת עצמו .של בעל
דין אסיק אדעתיה דודאי נדר
ליה כדי להפטר וידע ומחיל:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
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]" ָא ַמר לוֹ ' :נֶ ֱא ָמן ָע ַלי ַא ָ ּבא'' ,נֶ ֱא ָמן ָע ַלי ָאבִ ָ
יך'' ,נֶ ֱא ָמנִ ים ָע ַלי ׁ ְשל ׁ ָֹשה רוֹ ֵעי ָב ָקר',
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ .
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ יָ כוֹ ל ַל ֲחזוֹ ר בּ וֹ "[.
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת לִ ְפנֵי גְ ַמר דִּ ין,
ֲאבָ ל לְ ַא ַחר ְ ּג ַמר דִּ ין  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ֵאין ָיכוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ .
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
לְ ַא ַחר ְ ּג ַמר דִּ ין ַמ ֲחלוֹ ֶקת.
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ הוּ:
לְ ַא ַחר ְ ּג ַמר דִּ ין ַמ ֲחלוֹ ֶקתֲ ,אבָ ל לִ ְפנֵי גְ ַמר דִּ ין דִּ בְ ֵרי ַהכּ ל ָיכוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ,
אוֹ דִּ ילְ ָמאּ ֵ :בין ְ ּבזוֹ וּבֵ ין ְ ּבזוֹ ַמ ֲחלוֹ ֶקת?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
ִק ֵ ּיבל ָעלָ יו ָקרוֹ ב אוֹ ּ ָפסוּל,
לִ פְ ֵני גְ ַמר דִּ ין ָ -יכוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ,
לְ ַא ַחר ְ ּג ַמר דִּ ין ֵ -אין ָיכוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ".
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :לְ ַא ַחר ְ ּג ַמר דִּ ין ַ -מ ֲחלוֹ ֶקת,
לִ פְ ֵני גְ ַמר דִּ ין  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל יָ כוֹ ל לַ ֲחזוֹ ר בּ וֹ ,
ָרבָ א דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבנַן.
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּתּ ֵ :בין ְ ּבזוֹ ֵ ּבין ְ ּבזוֹ ַמ ֲחלוֹ ֶקת,
ָרבָ א דְּ ָא ַמר ְּכ ַמאן?
ֶא ָּלא ,לָ או ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
לְ ַא ַחר ְ ּג ַמר דִּ ין ַ -מ ֲחלוֹ ֶקת.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ַרב ִח ְסדָּ א לְ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ַי ֲעקב:
יְ לַ ְּמ ֵדנ ּו ַר ֵ ּבינוּ ,לִ פְ נֵ י גְ ַמר דִּ ין ַמ ֲחלוֹ ֶקת אוֹ לְ ַא ַחר ְ ּג ַמר דִּ ין ַמ ֲחלוֹ ֶקת?
וַ ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ִמי?
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה:
לְ ַא ַחר ְ ּג ַמר דִּ ין ַמ ֲחלוֹ ֶקת,
וַ ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ֲחכָ ִמים.
ַרב ַא ׁ ִשי ָהכִ י ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה:
ָ
ְ ּב ֶ'א ֵּתן לְ ָך' ַמ ֲחלוֹ ֶקת אוֹ ְ ּב ָ'מחוּל לְ ך' ַמ ֲחלוֹ ֶקת?
וַ ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ִמי?
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה:
ְ ּב ֶ'א ֵּתן לְ ָך' ַמ ֲחלוֹ ֶקת,
וַ ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ֲחכָ ִמים.
ְ ּבסו ָּרא ַמ ְתנֵי ָהכִ י.
ְ ּבפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא ַמ ְת ֵני ָהכִ י:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ׁ ֶשלֶ ְמיָה:
ׁ ָשלְ ח ּו לֵ ּיה ִמ ֵ ּבי ַרב לִ ׁ ְשמו ֵּאל:

רש"י
לפני גמר דין .לאחר שטענו
בפניהם וקודם גמר דין בא זה
לחזור :ה''ג אי אמרת בשלמא
ר' יוחנן הכי קאמר לאחר גמר
דין מחלוקת אבל לפני גמר דין
אפילו לרבנן חוזר:
רבא .דפסיק הלכתא דחוזר לפני
גמר דין ולא לאחר גמר דין
דאמר כר' יוחנן ואליבא דרבנן:
אלא אי אמרת .לר' יוחנן בין
בזה ובין בזה מחלוקת:
רבא דאמר כמאן .בין לריש
לקיש בין לר' יוחנן לרבנן לפני
גמר דין קאמרי דלא הדר והא
ליכא למימר דרבא כריש לקיש
ואליבא דר''מ אמרה לשמעתיה
דלא שביק רבנן ועביד כר''מ
דפסקינן לקמן הלכה כחכמים
ולא שייך למימר הכא רבא
טעמא דנפשיה קאמר וסבירא
ליה דכי פליגי רבנן לאחר גמר
דין אבל לפני גמר דין מודו אבל
לרבי יוחנן בין בזו ובין בזו
מחלוקת דהא לא איירי רבא
בפלוגתא כלל אלא מיפסק פסק
דינא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
יְ לַ ְּמ ֵדנ ּו ַר ֵ ּבינ ּו לִ פְ ֵני גְ ַמר דִּ ין ,וְ ָקנ ּו ִמ ָ ּידוֹ ַ ,מאי?
ׁ ָשלַ ח לְ הוּ:
ֵאין לְ ַא ַחר ִק ְנ ָיין ְּכלוּם.

רש"י
וקנו מידו .מתחלה שלא יחזור:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ַה ּ ְפסו ִּלין:
יעית.
ש ֵחק ְ ּבקו ִ ּּב ָ ּיא וְ ַה ַּמ ְלוֶ ה ְ ּב ִר ִ ּ
ַה ְמ ַ ׂ
יחי יוֹ נִ ים וְ סוֹ ֲח ֵרי ׁ ְש ִב ִ
יבית ו ַּמ ְפ ִר ֵ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַ ּב ְּת ִח ָ ּ
יעית',
ילה ָהי ּו קוֹ ִרין אוֹ ָתן 'אוֹ ְס ֵפי ׁ ְש ִב ִ
יעית'.
ִמ ׁ ּ ֶש ַרבּ ּו ָה ַא ָ ּנ ִסין ָחזְ ר ּו ִל ְקרוֹ ָתן 'סוֹ ֲח ֵרי ׁ ְש ִב ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהן או ָּּמנוּת ֶא ָ ּלא הוּאֲ ,א ָבל יֵ ׁש ָל ֶהן או ָּּמנוּת ׁ ֶשלּ א ה ּוא ּ ְ -כ ׁ ֵש ִרין.
ֵא ָ

ְ ּג ָמ ָרא
ש ֵחק ְ ּבקו ִ ּּב ָ ּיא" ַמאי ָקא ָעבֵ יד?
"מ ַ ׂ
ְ
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה ַא ְס ַמכְ ָּתא.
וְ ַא ְס ַמכְ ָּתא לָ א ָקנְ ָיא,
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר:
ָּכל ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ו ָנא לָ או ַא ְס ַמכְ ָּתא ִהיא.
ֶא ָּלא לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין ֲעסו ִּקין ְ ּביִ ׁ ּישוּבוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם,
ַמאי ֵ ּבינַ ְייהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיהוּ:
דְּ גָ ַמר או ָּּמנו ָּתא ַא ֲח ִר ִיתי.
דִּ ְתנַן:30
"א ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ָ
ימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהם או ָּּמנוּת ֶא ָ ּלא הוּא,
ֵא ָ
ֲא ָבל יֵ ׁש ָל ֶהן או ָּּמנוּת ׁ ֶשלּ א הוּא ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְ ּכ ׁ ֵש ִרים",
ַאלְ ָמא ַט ְע ָמא דְּ ַמ ְתנִ ִיתין ִמ ׁ ּשוּם יִ ׁ ּישוּבוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם הוּא.
ַק ׁ ְשיָא לְ ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא!
וְ כִ י ֵּת ָימא ּ ְפלִ יגִ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ימ ַתי" ּו" ַ ּב ֶּמה" ֵ -אינוֹ ֶא ָּלא לְ ָפ ֵר ׁש דִּ בְ ֵרי ֲחכָ ִמים.
כה,א ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדהֵ "^ :א ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ימ ַתי"  -לְ פָ ֵר ׁש,
" ֵא ָ
" ַ ּב ֶּמה"  -לַ ֲחלוֹ ק.
ימ ַתי"  -לְ ָפ ֵר ׁש הוּא!
וּדְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא " ֵא ָ
ַ ּגבְ ָרא ַא ַ ּגבְ ָרא ָקא ָר ֵמית?!
ָמר ָסבַ רְ ּ :פלִ יגֵ י.
ו ָּמר ָסבַ ר :לֹא ּ ְפלִ יגֵ י.
וְ לָ א ּ ְפלִ יגֵ י?!
וְ ָה ַת ְנ ָיא:
"בין ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ או ָּּמנוּת ׁ ֶשלּ א הוּא,
ֵּ
ֵ ּבין ׁ ֶש ֵאין לוֹ או ָּּמנוּת ֶא ָ ּלא הוּא ֲ -ה ֵרי זֶ ה ָּפסוּל"!

 30תיקון גירסה על פי מסורת הש"ס.

רש"י
מתני'
ואלו הן הפסולים .לדון
ולהעיד:
המשחק בקוביא .כולהו מפרש
בגמ' וכולן מעין גזלנין הן
והתורה אמרה )שמות כג( אל
תשת רשע עד וכל שכן דיין:
וסוחרי שביעית .הואיל וחימוד
ממון מעבירו על דברי תורה
הוה ליה כרשע דחמס ופסול
לדון ולהעיד שנוטה אחרי
הבצע:
בתחילה היו קוראין אותן כו'.
מפרש בגמ':
שאין לו אומנות אלא הוא.
דהואיל ואין עסוקין ביישובו
של עולם אינן בקיאין בטיב
דינין ומשא ומתן ואינן יראי
חטא:
גמ'
אסמכתא .היינו דבר דאינו נותן
לו מדעתו אלא סומך על דבר
שאינו דסבור שהוא יכול לנצח
ופעמים שמנצחין אותו:
לא קניא .והוה ליה כעין גזילה
בידו:
כל כי האי גוונא לאו אסמכתא
היא .והיכי דמי אסמכתא כגון
דאם אוביר ולא אעביד אשלם
במיטבא )ב''מ דף עו (.וכגון
משליש את שטרו דגט פשוט
)ב''ב דף קסח (.דסומך על לא
דבר דסבור כל זה בידי לעשות
ומרישא כי מתני אדעתא דלא
יהיב ליה לאסמכתא קא מתני
דטועה וסבור לא יבא לידי כך
אבל הכא לא סמיך אמידי דהא
לא ידע אי נצח אי לא נצח ואפי'
הכי אתני שמע מינה מספיקא
אתני גמר ואקני ולא גזילה
היא:
אימתי ובמה .אימתי כגון
במתניתין דהכא או במה דברים
אמורים:
גברא אגברא .דרבי יהושע בן
לוי ארמי בר חמא רמי בר חמא
סבר אימתי דרבי יהודה לחלוק
בא:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַה ִהיא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן:
ְלעוֹ ָלם ֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהם נָ זִ יר,
ְל ִפי ׁ ֶשלּ א נִ ְּתנָ ה נְ זִ ירוּת ֶא ָ ּלא ְל ַה ְפ ָל ָאה".

רש"י
ההיא דרבי יהודה היא משום
רבי טרפון .לעולם אימתי לפרש
הוא ורבנן דמתניתין לא פליגי
עליה ומתניתא דקתני בין שיש
לו כו' דמשמע טעמא משום
אסמכתא ר' יהודה גופיה אמרה
משמיה דרבי טרפון ופליג
אדרבנן דמתניתין דטעמייהו
משום יישוב ובמתניתין ר'
יהודה מילתייהו דרבנן קא
מפרש:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
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 .9כה ,א
"מ ְלוֶ ה ְ ּב ִר ִ ּבית".
ַ
ָא ַמר ָרבָ א:
לֹוֶ ה ְ ּב ִר ִ ּבית ָ ּ -פסוּל לְ ֵעדוּת.
וְ ָה ֲאנַן ְּתנַן:
"מ ְלוֶ ה ְ ּב ִר ִ ּבית"!
ַ
ִמלְ וָ ה ַה ָ ּב ָאה ְ ּב ִר ִ ּבית.
ַ ּבר ִ ּבי ִנ ּיתוֹ ס ַא ְס ִהיד ּו ֵ ּב ּיה ְּת ֵרי ָס ֲה ֵדי,
יב ָיתא.
ַחד ָא ַמרַ :ק ֵּמי דִּ ִידי אוֹ זִ יף ְ ּב ִר ִ ּ
וְ ַחד ָא ַמר :לְ ִד ִידי אוֹ זְ ִפי ְ ּב ִר ִ ּיב ָיתא.
ּ ָפ ְסלֵ ּיה ָרבָ א לְ בַ ר ִ ּבי ִנ ּיתוֹ ס.
וְ ָהא ָרבָ א הוּא דְּ ָא ַמר לֹוֶ ה ְ ּב ִר ִ ּבית ּ ָפסוּל לְ ֵעדוּת ,וַ ֲהוָ ה לֵ ּיה ָ'ר ׁ ָשע',
"אל ָּת ׁ ֶשת ָ ...ר ׁ ָשע ֵ ...עד" )שמות כג ,א(!
וְ ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרהַ :
ָרבָ א לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
ָא ָדם ָקרוֹ ב ֵאצֶ ל ַעצְ מוֹ ,
וְ ֵאין ָא ָדם ֵמ ִׂשים ַעצְ מוֹ ָר ׁ ָשע.
יש ַּת ַּכח דְּ ָנ ְפ ָקא ְט ֵר ְיפ ָּתא ִמ ּתו ֵּתי יְ ֵד ּיה,
ַההוּא ַט ָ ּב ָחא דְּ ִא ׁ ְ
ּ ָפ ְסלֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן ,וְ ַע ְ ּב ֵר ּיה.
ֲאזַ לַ ,ר ֵ ּבי ַמזְ יֵ ּה וְ טוּפְ ֵר ּיה.
ָסבַ ר ַרב נַ ְח ָמן לְ ַאכְ ׁשו ֵּר ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
דִּ ילְ ָמא ִא ֲיערו ֵּמי ָקא ַמ ֲע ִרים.
ֶא ָּלא ַמאי ַּת ַ ּק ְנ ֵּת ּיה?
ִּכ ְד ַרב ִא ִידי ַ ּבר ָאבִ ין.
דְּ ָא ַמר ַרב ִא ִידי ַ ּבר ָאבִ ין:
ֶה ָח ׁשוּד ַעל ַה ּ ְט ֵריפוֹ ת ֵ -אין לוֹ ַּת ָ ּקנָה,
ַעד ׁ ֶש ֵ ּילֵ ְך לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכ ִירים אוֹ תוֹ  ,וְ יַ ֲחזִ יר ֲאבֵ ָידה ְ ּב ָדבָ ר ָח ׁשוּב,
אוֹ ׁ ֶש ּיוֹ צִ יא ְט ֵר ָיפה ִמ ַּת ַחת ָידוֹ ְ ּב ָדבָ ר ָח ׁשוּב ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ .

רש"י
אין אחד מהן נזיר .שנים יושבין
ואחד עובר זה אומר פלוני
העובר נזיר הוא וזה אומר אינו
נזיר ואמר אחד הריני נזיר אם
כמותו הוא שהוא נזיר וחבירו
אומר הריני נזיר אם כמותו הוא
שאינו נזיר ושניהם מתכוונין
לנזירות ונמצא כאחד מהם
ואמר רבי טרפון אין אחד מהן
נזיר שעל הספק אמר דבריו
תחילה ואין זו הפלאה דכי
יפליא איש )ויקרא כז( יפרש
משמע אלמא לר' טרפון דכי
תלי תנאה במידי דלאו בידיה
ולא ידע לה אפילו הכי הויא
אסמכתא ולא אמרינן מספיקא
גמר ואקני:
לוה בריבית פסול לעדות.
דקיי''ל )ב''מ דף עה (:המלוה
והלוה עוברין בלא תעשה וכיון
דחימוד ממון מעבירו על דת
הוה לי' כרשע דחמס דעובר נמי
על לא תעשה מפני חימוד ממון:
מלוה הבאה בריבית .ומשמע
אתרווייהו:
בר ביניתוס .אוזיף מלוה:
והוה ליה .האי סהדא רשע דהא
אודי דלווה בריבית:
רבא לטעמיה .בפ''ק דאין אדם
משים עצמו כו' אינו יכול לפסול
עצמו על פיו דהא אין קרוב
מעיד לא לזכות ולא לחובה
ואדם קרוב אצל עצמו:
רבי מזייה וטופריה .הגדיל
שערו וציפורניו לנוול עצמו
לעשות תשובה:
שאין מכירין אותו .דתשובה
דהתם לאו עירומי הוא:
ויחזיר אבידה .אם ימצא
אבידת חבירו דכיון דמחזיר
אבידה הוא ודאי הדר ביה
מחמדת ממון:
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 .10כה ,א
יחי יוֹ נִ ים".
" ּו ַמ ְפ ִר ֵ
יחי יוֹ נִ ים"?
ַמאי " ַמ ְפ ִר ֵ
ָהכָ א ַּת ְר ּגו ָּמ ּה ִ -אי ִּת ְקדְּ ֵמ ּיה יוֹ נָ ְך לְ יוֹ ן.
ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר אוֹ ׁ ַש ֲעיָא ָא ַמר:
ָא ָרא.
"א ָרא"?
"אי ִּת ְקדְּ ֵמ ּיה יוֹ נ ְָך לְ יוֹ ן" ַ -מאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר ָ
ַמאן דְּ ָא ַמרִ :
ָא ַמר לָ ְך:
" ָא ָרא" ִמ ּ ְפ ֵני ַד ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ָעלְ ָמא.
"אי ִּת ְקדְּ ֵמ ּיה יוֹ נָ ְך לְ יוֹ ן"?
"א ָרא" ַ -מאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר ִ
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרָ :
ָא ַמר לָ ְך:
ש ֵחק ְ ּבקו ִ ּּב ָ ּיא".
"מ ַ ׂ
ַהיְינ ּו ְ
וְ ִא ָיד ְך?
ָּת ָנא ּתוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת ַעצְ מוֹ ,
וְ ָתנָ א ּתוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת יוֹ נוֹ .
וּצְ ִריכָ א.
"תוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת ַעצְ מוֹ ",
דְּ ִאי ָּת ָנא ּ
^'קים לִ י ְ ּב ַנפְ ׁ ַשאי ְדיָ ַד ְע ָנא ְט ֵפי'
כה,ב ָה ָתם הוּא דְּ לָ א ָ ּג ַמר ו ַּמ ְק ֵני דְּ ָא ַמרִ :
ֲאבָ ל ּ'תוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת יוֹ נוֹ ' ֵ -א ָימא לֹא.
"תוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת יוֹ נוֹ " דְּ ָא ַמר ִ ּ'ב ְנ ָק ׁ ָשא ַּתלְ יָ א ִמ ְּיל ָתא' ,וַ ֲא ָנא ָי ַד ְע ָנא לְ נ ַּקו ׁ ֵּשי ְט ֵפי,
וְ ִאי ָּת ָנא ּ
"תוֹ לֶ ה ְ ּב ַד ַעת ַעצְ מוֹ " ֵ -א ָימא לֹא,
ֲאבָ ל ּ
צְ ִריכָ א.
ֵמ ִיתיבֵ י:
ּ
יס ָפ ִסים.
ש ֵחק ְ ּבקו ִ ּּב ָ ּיא" ֵ -אל ּו ֵהן ַה ְמ ַ ׂ
"" ַה ְמ ַ ׂ
ש ֲח ִקים ְ ּב ִפ ְ
יפי ִר ּמוֹ נִ ים.
יפי ֱאגוֹ זִ ים ו ְּק ִל ּ ֵ
יס ָּפ ִסים ִ ּב ְל ַבד ָא ְמר ּוֶ ,א ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ְק ִל ּ ֵ
וְ לֹא ְ ּב ִפ ְ
ימ ַתי ֲחזָ ָר ָתן?
וְ ֵא ָ
ּ
ּ
ּ
ּ
יס ָפ ֵס ֶיהן וְ יַ ְחזְ ר ּו ָ ּב ֶהן ֲחזָ ָרה ְגמו ָּרה,
ִמ ׁ ּ ֶש ִי ׁ ְש ְ ּבר ּו ֶאת ִפ ְ
דַּ ֲאפִ ילּ ּו ְ ּב ִח ּנָם לָ א ָעבְ ֵדי.
יבית" ֶ -א ָחד ַה ַּמ ְלוֶ ה וְ ֶא ָחד ַהלּ וֶ ה.
"מ ְלוֶ ה ְ ּב ִר ִ ּ
ַ
ימ ַתי ֲחזָ ָר ָתן?
וְ ֵא ָ
יהן וְ יַ ְחזְ ר ּו ָ ּב ֶהן ֲחזָ ָרה ְ ּגמו ָּרה.
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּי ְק ְרע ּו ֶאת ׁ ְש ָט ֵר ֶ
ֲאפִ ילּ ּו לַ גּוֹ י לֹא מוֹ זְ פֵ י.
יחי יוֹ נִ ים" ֵ -אלּ ּו ׁ ֶש ַּמ ְמ ִרין ֶאת ַה ּיוֹ נִ ים,
"ו ַּמ ְפ ִר ֵ
וְ לֹא יוֹ נִ ים ִ ּב ְל ַבד ָא ְמר ּוֶ ,א ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ֵה ָמה ַח ָ ּיה וְ עוֹ ף.
ימ ַתי ֲחזָ ָר ָתן?
וְ ֵא ָ
יהן וְ יַ ְחזְ ר ּו ָ ּב ֶהן ֲחזָ ָרה ְ ּגמו ָּרה.
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּי ׁ ְש ְ ּבר ּו ֶאת ּ ִפגְ ֵמ ֶ
דַּ ֲאפִ ילּ ּו ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר נ ִַמי לֹא ָעבְ ִדי.
יעית.
יעית" ֵ -אלּ ּו ׁ ֶש ּנוֹ ְ ׂ
ש ִאין וְ נוֹ ְתנִ ין ְ ּב ֵפירוֹ ת ׁ ְש ִב ִ
"סוֹ ֲח ֵרי ׁ ְש ִב ִ
ימ ַתי ֲחזָ ָר ָתן?
וְ ֵא ָ
ּ
יעית ַא ֶח ֶרת וְ ִ ּי ָ ּב ְדל ּו.
ב
ש
ׁ
יע
ג
ת
ִמ ׁ ּ ֶש ַּ ִ ַ ְ ִ ִ

רש"י
אם תקדמיה יונך ליון .ליוני
אתן לך כך וכך:
ארא .אשתליו''ן מלומד להביא
יונים ממקומן לבית בעלים על
כרחן ויש בהן גזל:
מפני דרכי שלום בעלמא.
דתניא )חולין דף קלט (:יוני
שובך ויוני עלייה יש בהן גזל
מפני דרכי שלום ולא גזל גמור
דלא זכה בהן בעל השובך
דממילא קאתו ורבו להתם
ובגמרא דהשואל )דף קב (.גרס
לה:
תנא תולה בדעת עצמו .דהויא
אסמכתא והדר תנא דתולה
בדעת יונו:
קים לי בנפשאי .ולא היתה
ספיקא בידו וטעות הוא וכי
אתני אדעתא דהוא נצח אתני
ולא גמר ואקני אבל תולה בדעת
יונו ספיקא הוא בידו אי נצח
ואפ''ה אתני מספיקא הלכך
גמר ומקני:
בנקשא תליא מילתא .שיש לו
דפין של עץ מנקשין זו לזו
והיונה שומעת קולן ומכרת
שבעלה מזרזה וממהרת לעוף:
ה''ג אנא ידענא בנקשא טפי:
נקשא .הכאה זו על זו:
פספסין .שברי עצים והן
מרלי''ש בלע''ז:
אפילו קליפי אגוזים .שאין
עשויין לכך ואקראי בעלמא
הוא:
דאפילו לנכרי .שישתכח שם
ריבית מפיהם דתו ודאי לא
הדרי לקלקולייהו:
שממרים את היונים .מרגיזים
אותן זה על זה להלחם:
אפילו בהמה וחיה .דלאו
מילתא דשכיחא הוא:
פגמיהן .אלו דפין שמזרזים
בהן:
אפילו במדבר .דלא שכיחי יונים
דיישוב והאי פירושא ללישנא
דארא נקיט ליה ולא מגופא
דברייתא היא וללישנא דאי
תקדמה יונך ליון איכא לפרושי
חזרה גמורה דהא אפילו בחנם
נמי לא עבדו כדפרישית גבי
קוביא:
ויבדלו .שלא ישאו ויתנו
בפירותיהן ויפקרו גנותיהן
לעניים:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה:
לֹא ֲחזָ ַרת דְּ ָב ִרים ִ ּב ְל ַבד ָא ְמר ּוֶ ,א ָ ּלא ֲחזָ ַרת ָממוֹ ן.
יצד?
ֵ ּכ ַ
יעית,
אתיִ ם זוּז ְ ּב ֵפירוֹ ת ׁ ְש ִב ִ
אוֹ ֵמרֲ :אנִ י ּ ְפלוֹ נִ י ַ ּבר ּ ְפלוֹ נִ י ִ ּכי ַ ּנ ְס ִּתי ָמ ַ
וַ ֲה ֵרי ֵהן נְ תוּנִ ין ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ַל ֲענִ ִ ּיים".
ָק ָת ֵני ִמ ַיהת " ְ ּב ֵה ָמה",
ְ
"אי ִּת ְקדְּ ֵמ ּיה יוֹ נָ ך לְ יוֹ ן" ַה ְיינ ּו דְּ ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ְ ּב ֵה ָמה,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ :
"א ָרא"ּ ְ ,ב ֵה ָמה ַ ּבת ָהכִ י ִהיא?!
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרָ :
ִאיןּ ְ ,ב ׁשוֹ ר ַה ָ ּבר.
וּכְ ַמאן דְּ ָא ַמרׁ :שוֹ ר ַה ָ ּבר ִמין ְ ּב ֵה ָמה הוּא.
דִּ ְתנַן:
ׁ"שוֹ ר ַה ָ ּבר ִמין ְ ּב ֵה ָמה הוּא,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִמין ַח ָ ּיה".

149

רש"י
לא חזרת דברים .לומר לא
נוסיף עוד אלא חזרה הנכרת
שביעית
פירות
שיפזרו
שבגנותיהן לעניים:
היינו דמשכחת לה בהמה.
לרוץ
שמלמדה
דאפשר
כשתשמע קולו:
בת הכי היא .שתביא בהמות
הבר לביתה עמה והלא ירדפוה
החיות:
שור הבר .דומה לחיה ואם
מגדלו בביתו הולך למדברות
ומטעה החיות לבא אחריו ויש
בהן גזל מפני דרכי שלום
שמביא אותן מן הביברין והא
דקרי ליה בהמה כמאן דאמר
מין בהמה הוא ופלוגתייהו
לענין התרת חלבו וכיסוי הדם:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11כה ,ב
ָּת ָנא:
יהן:
"הוֹ ִסיפ ּו ֲע ֵל ֶ
ַה ַ ּגזְ ָלנִ ין,
וְ ַה ַח ְמ ָסנִ ין".
ְיתא הוּא!
' ַ ּגזְ לָ ן' דְּ אוֹ ַרי ָ
לֹא נִצְ ְרכָ א ֶא ָּלא לִ ְמצִ ַיאת ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן.
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָסבוּר:
ְמצִ ַיאת ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן לָ א ׁ ְשכִ ָיחא.
ִאי נ ִַמי,
ִמ ּ ְפ ֵני דַּ ְרכֵ י ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ָעלְ ָמא.
ֵּכיוָ ן דְּ ָחז ּו דְּ סוֹ ף סוֹ ף ָממוֹ נָ א הוּא דְּ ָקא ׁ ָש ְקלִ י,
ּ ָפ ְסלִ ינְ ה ּו ַר ָ ּבנַן.
"ה ַח ְמ ָסנִ ין".
ַ
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָסבוּר:
דְּ ֵמי ָקא י ֵָהיבַ ,א ְק ַראי ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא.
ֵּכיוָ ן דְּ ָחז ּו דְּ ָקא ָח ְט ִפי,
ָ ּגזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנָן.

רש"י
חמסן .יהיב דמי אלא שאין
רצון הבעלים למכור:
דאורייתא הוא .אל תשת רשע
עד ובמסכת גיטין )דף נט (:תנן
מציאת חרש שוטה וקטן יש
בהן גזל מפני דרכי שלום שלא
יתקוטט אביו או קרוביו:
סוף סוף ממונא שקלי .ועברי
אתקנתא דרבנן מחמת חימוד
ממון:
פסלינהו .דחשידי למשקל
אגרא ואסהודי שקרא:
כיון דחזו דחטפי .ושקלי כלומר
דאפי' דמי קא יהבי אתי לידי
גזלנות כלומר שהיה קשה
לבעלים למכור ובעל כרחן
חוטפין וזורקין המעות לפניהם:
גבאין .ממונין שהעמידן המלך
לנבות מס ומנת המלך וכרגא
וארנונא מישראל חביריהם:
אקראי בעלמא .מה שהבהמה
נכנסת לשדות של אחרים ורועה
אקראי הוא ואין הרועה מתכוין
לכך:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
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 .12כה ,ה – כו ,א
ָּת ָנא:
יהן:
"עוֹ ד הוֹ ִסיפ ּו ֲע ֵל ֶ
ָהרוֹ ִעים,
ַה ַ ּג ָ ּב ִאין,
וְ ַה ּמוֹ ְכ ִסין".
"רוֹ ִעים".
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָסבוּר ַא ְק ַראי ְ ּב ָעלְ ָמא הוּא,
ֵּכיוָ ן דְּ ָחז ּו דְּ ָקא ְמכַ ְ ּוונִ י ו ׁ ְּשד ּו לְ כַ ְּת ִח ָּילה ּ ָ -גזְ ר ּו ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנַן.
"ה ַ ּג ָ ּב ִאין וְ ַה ּמוֹ כְ ִסין".
ַ
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָסבוּר ַמאי דְּ ִקיץ לְ ה ּו ָקא ׁ ָש ְקלִ י,
ֵּכיוָ ן דְּ ָחז ּו דְּ ָקא ׁ ָש ְקלִ י יְ ֵת ָירא – ּ ָפ ְסלִ ינְהוּ.
ָא ַמר ָרבָ א:
רוֹ ֶעה ׁ ֶש ָא ְמרוּ:
ֶא ָחד רוֹ ֵעה ְ ּב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה,
וְ ֶא ָחד רוֹ ֵעה ְ ּב ֵה ָמה ַ ּג ּ ָסה.
ו ִּמי ָא ַמר ָרבָ א ָהכִ י?
וְ ָה ָא ַמר ָרבָ א:
רוֹ ֵעה ְ ּב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה ּ ְ -ב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ּ ְפסוּלִ יןּ ְ ,בחוּצָ ה לָ ָא ֶרץ ְּכ ׁ ֵש ִרין.
רוֹ ֵעה ְ ּב ֵה ָמה ַ ּג ּ ָסה ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל!
ַההוּא ִ ּב ְמגַ דְּ לִ ים.
ָהכִ י ִנַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא:
"נֶ ֱא ָמנִ ין ָע ַלי ׁ ְשל ׁ ָֹשה רוֹ ֵעי ָב ָקר"ַ ,מאי לָ או לְ ֵעדוּת!
לֹא ,לְ ִדינָא.
דַּ י ְָקא נ ִַמי:
"של ׁ ָֹשה" לָ ָּמה לִ י?
"של ׁ ָֹשה רוֹ ֵעי ָב ָקר" ,וְ ִאי לְ ֵעדוּתְ ׁ ,
ְׁ
וְ ֶא ָּלא ַמאי לְ ִדינָא?!
ּ
"של ׁ ָֹשה רוֹ ֵעי ָב ָקר"? ָּכל ֵ ּבי ְּתלָ ָתא דְּ לֹא ָג ְמ ִרי דִּ ינָ א נ ִַמי!
ַמאי ִא ְיריָ א ׁ ְ
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ָה ֵני דְּ לֹא ׁ ְשכִ ִיחי ְ ּב ּי ׁ ּ
ִישוּב.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ְס ַתם רוֹ ֶעה ָ ּ -פסוּל.
ְס ַתם ַ ּג ַ ּבאי ָּ -כ ׁ ֵשר.
ֲאבו ּּה דְּ ַר ִ ּבי זֵ ָירא ֲעבַ ד ַ ּג ַ ּביו ָּתא ְּתלֵ ַיסר ׁ ְשנִ ין.
ִּכי ֲהוָ ה ָא ֵתי ֵר ׁיש נ ֲַה ָרא לְ ָמ ָתא:
ִּכי ֲהוָ ה ָחזֵ י ַר ָ ּבנַןָ ,א ַמר לְ ה ּו" :לֵ ְך ַע ּ ִמי בּ ֹא ַב ֲח ָד ֶר ָיך" )ישעיה כו ,כ(.
ִּכי ֲהוָ ה ָחזֵ י ֱאינ ׁ ֵָשי דְּ ָמ ָתא'ֵ :ר ׁיש נ ֲַה ָרא ֲא ָתא לְ ָמ ָתא',
ּ
כּ
כו,א וְ ָה ִאידָּ ָנא ָנכֵ יס ַא ָ ּבא לְ פוּם ְ ּב ָרא וּבְ ָרא לְ פוּם ַא ָ ּבא^ ,ו ִּמיגַ נְז ּו ו ֵּלי ָעלְ ָמא.
ִּכי ָא ֵתיָ ,א ַמר לֵ ּיהִ :מ ַּמאן נִ בְ ֵעי?
נִיחא נַפְ ׁ ֵש ּיהָ ,א ַמר לְ הוְּ ׁ :שקוֹ ל ּו ְּתלֵ ַיסר ָמ ֵעי דְּ צַ יְ ֵירי ִ ּב ְס ִדי ַנאי וַ ֲה ַדר ּו לֵ ּיה לִ ְפלָ נְ יָא,
ִּכי ָ
דִּ ׁ ְש ַקלְ ִּתינְה ּו ִמי ֵ ּנ ּיה וְ לֹא ִאיצְ ְט ִריכ ּו לִ י.

רש"י
יתירתא .יותר מן הקצבה:
בארץ ישראל .חמירי טפי משום
ישוב ארץ ישראל:
מגדלין איתמר .שמגדלין אותם
בבתיהם ואפי' הכי בארץ
ישראל פסולין מגדלי בהמה
דקה דעבידא דמשמטא ורהטא
לתוך השדות אבל גסה לא
משתמטא ואפשר לנוטרה אבל
רועה שמרען בחוץ באפר של
ישוב אפי' בהמה גסה פסול
שנכנסת בשדה של אחרים:
ה''נ מסתברא .דרועה בהמה
גסה פסול:
נאמנין עלי שלשה רועי בקר.
מכלל דאי לא קבלינהו עליה לא
מהימני:
לא לדינא .דלדינא מודינא
דפסולין משום דלא גמירי
דינא:
דלא שכיחי בישוב .ולא ראו
ולא שמעו  .עסקי דין בין אדם
לחבירו אי קבלינהו עלויה לא
מצי למיהדר:
סתם רועה .דאכתי לא חזינן
בשדות
בהמותיו
דעיילו
אחרות:
סתם גבאי כשר .עד דשמעינן
ביה דשקיל יתירתא:
כי הוה חזי .אבוה דר' זירא:
רבנן .מיושבי העיר:
אמר לך עמי בא בחדריך .דלא
נחזינא בך ריש נהרא שהוא שר
העיר ורואה שרבים יושבי העיר
ושואל ממון הרבה לכל שנה
והוא היה מיקל עליהם המס
ומדחה את שר העיר לאמר
שיושביה מועטין ואין ממי
לגבות:
נכיס אבא לפום ברא .ישחוט
את האב לפני הבן כלומר יגבה
מהן ממון:
מיגנזו .מתחבאין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13כו ,א-ב
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ַ ּב ְּת ִח ָ ּ
יעית'".
ילה ָהי ּו קוֹ ְר ִאין אוֹ ָתן 'אוֹ ְס ֵפי ׁ ְש ִב ִ
ַמאי ָק ָא ַמר?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ַ ּב ְּת ִח ָּילה ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים:
אוֹ סְ פֵ י ׁ ְשבִ ִיעית ְּ -כ ׁ ֵש ִרין,
סוֹ ֲח ִרין ְ ּ -פסוּלִ ין.
ּ
ּ
ִמ ׁ ּ ֶש ַרבּ ּו ַמ ְמצִ ֵיאי ָמעוֹ ת לַ ֲע ִנ ִיים ,וְ ָאזְ לֵ י ֲע ִניִים וְ ָא ְס ֵפי לְ ה ּו ו ַּמיְ יתוּ,
ָחזְ ר ּו לוֹ ַמרֶ :א ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ְ ּ -פסוּלִ ין.
ָק ׁש ּו ָ ּב ּה ְ ּבנֵ י ַר ֲחבָ ה:
ַהאי " ִמ ׁ ּ ֶש ַרבּ ּו ָה ַא ָ ּנ ִסים"'ִ ,מ ׁ ּ ֶש ַרבּ ּו ַה ַּת ָ ּג ִרין' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ֶא ָּלא ַ ּב ְּת ִח ָּילה ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםֶ :א ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה ְ ּ -פסוּלִ ין,
"מ ׁ ּ ֶש ַרבּ ּו ָה ַא ָ ּנ ִסין" ,ו ַּמאי נִינְה ּו? ַא ְרנוֹ נָא,
ִ
ִּכ ְד ַמכְ ִריז ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי'ּ :פוּק ּו וְ זִ ְרע ּו ָ ּב ׁ ּ ְשבִ ִיעית ִמ ׁ ּשוּם ַא ְרנוֹ נָא'.
ָחזְ ר ּו לוֹ ַמר :אוֹ ְס ִפין ְּ -כ ׁ ֵש ִרין ,סוֹ ֲח ִרין ְ ּ -פסוּלִ ין.
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ְזַרנוֹ ֵקי וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יְהוֹ צָ ָדק ָהו ּו ָק ָאזְ לֵ י לְ ַע ֵ ּבר ׁ ָשנָה ְ ּב ַע ְסיָ א,
ּ ָפגַ ע ְ ּבה ּו ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִא ְיט ּ ִפיל ַ ּב ֲה ַד ְייהוּ.
ָא ַמרֵ :איזִ יל ֶא ֱיחזֵ י ֵהיכִ י ָעבְ ֵדי עוּבְ ָדא.
ַחזְ ֵי ּיה לְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ ָקא ָּכ ֵריב.
ָא ַמר לָ ֶהן :כּ ֵהן וְ חוֹ ֵר ׁש!
ָא ְמר ּו לוֹ ָ :יכוֹ ל לוֹ ַמר ַאגִ ְיסטוֹ ן ֲאנִי ְ ּבתוֹ כוֹ .
ֵיה לְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דַּ ֲהוָ ה ַּכ ּ ָסח ְ ּבכַ ְר ֵמי,
ּת ּו ַחזְ י ּ
ָא ַמר לָ ֶהן :כּ ֵהן וְ ז ֵֹמר!
ָא ְמר ּו לוֹ ָ :יכוֹ ל לוֹ ַמר לְ ֵע ֶקל ֵ ּבית ַה ַ ּבד ֲאנִי צָ ִר ְיך,
ָא ַמר לָ ֶהםַ :ה ֵּלב יוֹ ֵד ַע ִאם לְ ֵע ֶקל ִאם לָ ֲע ַקלְ ַקלּ וֹ ת.
ישא?
ֵהי ָא ַמר לְ ה ּו ְ ּב ֵר ׁ ָ
ישא,
ִאילֵ ָימא ָהא ַק ַּמ ְי ָיתא ָא ַמר לְ ה ּו ְ ּב ֵר ׁ ָ
ָהא נ ִַמי לֵ ְימר ּו ַאגִ ְיסטוֹ ן ֲא ִני ְ ּבתוֹ כוֹ !
ישא וַ ֲה ַדר ָא ַמר לְ ה ּו ָה ְך.
ֶא ָּלא ָהא ָא ַמר לֵ ּיה ְ ּב ֵר ׁ ָ
ַמאי ׁ ְשנָ א כּ ֵהן?
ִמ ׁ ּשוּם דַּ ֲח ׁ ִש ִידי ַא ׁ ְשבִ ִיעית.
דְּ ַתנְ ָיא:
יעית ַּת ֲע ֶלה.,
ב
ש
ׁ
ל
ש
ׁ
ין
א
ס
ה
א
מ
ל
ה
ל
פ
נ
ּ
ש
ׁ
ה
ּמ
ו
ר
ת
"ס ָאה ְּ ָ ֶ ָ ְ ָ ְ ֵ ָ ְ ִ ֶ ְ ִ ִ
ְ
יכן יֵ ָר ְקב ּו".
ּ ָפחוֹ ת ִמ ֵ ּ
וְ ָהוֵ ינַן ָ ּב ּה:
ַא ַּמאי "יֵ ָר ְקבוּ"? ְיִמ ְּכ ֶר ּנ ּו לְ כּ ֵֹהן ִ ּב ְד ֵמי ְתרו ָּמה חוּץ ִמדְּ ֵמי אוֹ ָת ּה ְס ָאה!
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ עו ָּּלא:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתֶ :נ ְח ׁ ְשד ּו כּ ֲֹהנִ ים ַא ׁ ּ ְשבִ ִיעית!
ָא ְמרוָּ :טרוֹ ָדא הוּא דֵּ ין.
ּ
ִּכי ָמט ּו לְ ָה ָתםְ ,סלִ יק ּו לְ ִאיגְ ָראְ ׁ ,שלָ פו ָּה לְ ַד ְר ָגא ִמ ּתו ֵּת ּיה.
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןָ ,א ַמר לֵ ּיה:

רש"י
אוספין כשרין .דמצי למיכלינהו
קודם זמן הביעור:
ואזלי עניים אספי להו .בשביל
המעות והוו להו סוחרי שביעית
ורחמנא אמר לאכלה ולא
לסחורה )ע''ז דף סב (.והכי
משמע מתניתין בתחלה לאלו
הפסולין עכשיו משום סוחרי
שביעית היו קורין אותן אוספי
שביעית וכשרין משרבו האנסין
חזרו לקרות את האוספין
סוחרין ופסולין:
ארנונא .מס שגובה המלך מן
התבואות כך וכך כורין מן
השדה לשנה:
פוקו זרעו בשביעית .שביעית
בזמן הזה דרבנן דבטלה קדושת
הארץ:
כריב .חריש:
אמר להו .ריש לקיש :כהן
וחורש :זה כהן הוא שחורש
בשביעית דאמרי' לקמן נחשדו
כהנים על השביעית:
אגיסטון .שכיר וקרקע של נכרי
הוא א''נ משום ארנונא שכרו
בעל הבית לחרוש:
כסח .זומר כרם:
עקל .דדורתא וצריכה לבית
הבד לקשור את תפוח הזיתים
כשעוצרין אותן בקורה:
הלב יודע .לבו יודע אם לעקל
נתכוין או לעקלקלות:
לעקלקלות .לעבור על דת:
תעלה .דתרומה בטילה באחד
ומאה והשביעית יאכל זר קודם
זמן הביעור:
לפחות .ממאה דהויא ליה
מדומע ואסורה לזרים:
ימכרו לכהן .דהא שרייה לי'
תרומה:
בדמי תרומה .כלומר בזול
דתרומה אין דמיה יקרים
כחולין לפי שאינה ראויה אלא
לכהנים כלומר ימכרנה בעליהם
לכהנים במה שיכול חוץ מדמי
התרומה שהוא חייב לתתם
לכהן בחנם דמותר למכור
שביעית ע''מ לאכול היא ודמיה
קודם הביעור:
להשהות
כהנים.
נחשדו
שביעית אחר זמן הביעור דמורו
בה היתירא משום דאישתרו
תרומה וקדשי קדשים לגבייהו
והשביעית נמי קדושת הארץ
היא:
אמרי .ר' חייא בר זרנוקי ור'
שמעון עליה דריש לקיש:
טרודא הוא דין .קנתרן הוא זה
ומטריח בדבריו:
כי מטי התם .לעלייה שמעברין
בה שנה כדאמרינן בפ''ק )דף
יא:(.

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
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ְ ּבנֵי ָא ָדם ַה ֲח ׁשו ִּדין ַעל ַה ׁ ּ ְשבִ ִיעיתְּ ,כ ׁ ֵש ִרין לְ ַע ֵ ּבר ׁ ָשנָה?
ֲה ַדר ָא ַמר :לָ א ַק ׁ ְש ָיא לִ יִ ,מ ִידי דַּ ֲהוָ ה ַא ׁ ְשל ׁ ָֹשה רוֹ ֵעי בָ ָקר ,וְ ַר ָ ּבנַן ַאחו ׁ ְּש ְ ּבנַ ּיְיה ּו ָסמו ְּך.
וַ ֲה ַדר ָא ַמר :לָ א דָּ ֵמיָ ,ה ָתםֲ :הדוּר ִא ְימנ ּו ַר ָ ּבנַן וְ ַעבְ רו ָּה לְ ַההוּא ׁ ַש ָּתא,
ָהכָ אֶ :ק ׁ ֶשר ְר ׁ ָש ִעים הוּא ,וְ ֶק ׁ ֶשר ְר ׁ ָש ִעים ֵאינוֹ ִמן ַה ִּמנְ יָן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
דָּ א ָע ָקא.
ִּכי ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
ָא ְמר ּו לֵ ּיהָ :ק ֵרי לָ ן' :רוֹ ֵעי בָ ָקר' וְ לֹא ָא ַמר לֵ ּיה ָמר וְ לֹא ִמ ֵידי?!
ָא ַמר לְ הוּ :וְ ִאי ָק ֵרי לְ כ ּו "רוֹ ֵעי צֹאן"ַ ,מאי ָא ִמינָ א לֵ ּיה?
ַמאי ֶ'ק ׁ ֶשר ְר ׁ ָש ִעים'?
ׁ ֶשבְ נָא ֲהוָ ה דָּ ֵר ׁיש ִ ּב ְתלֵ ַיסר ִרבְ וָ ָותא,
ִחזְ ִק ּיָה ֲהוָ ה דָּ ֵר ׁיש ְ ּב ַחד ַסר ִרבְ וָ ָותא.
ִּכי ֲא ָתא ַס ְנ ֵח ִריב וְ צַ ר ֲעלָ ּה דּ ְירו ׁ ָּשלַ יִםָּ ,כ ַתב ׁ ֶשבְ ָנא ּ ִפ ְת ָקא,
'שבְ נָ א וְ ִס ָיעתוֹ ִה ׁ ְשלִ ימוִּ ,חזְ ִק ּיָה וְ ִס ָיעתוֹ לֹא ִה ׁ ְשלִ ימוּ'.
ׁ ְש ָדא ְ ּבגִ ָיראֶ ׁ :
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ :
"כי ִה ֵּנה ָה ְר ׁ ָש ִעים יִ ְד ְרכוּן ֶק ׁ ֶשת כּ וֹ נְ נ ּו ִח ָ ּצם ַעל יֶ ֶתר" )תהלים יא ,ב(.
ְ
ּ
ֲהוָ ה ָקא ִמ ְס ְּת ֵפי ִחזְ ִקיָהָ ,א ַמר :דִּ ילְ ָמא ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם נ ְָטיָה דַּ ֲע ֵת ּיה דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְ ּב ִריך הוּא ָ ּב ַתר רו ָ ּּבא,
ֵּכיוָ ן דְּ רו ָ ּּבא ִמי ְמ ְס ֵריִ ,אינְה ּו ִנַמי ִמ ְימ ְס ֵרי.
ֹאמר ָה ָעם ַה ֶּזה ָק ׁ ֶשר" )ישעיה ח ,יב(,
י
ר
ש
ׁ
א
כל
ַ
ֹאמרוּן ֶק ׁ ֶשר לְ ֲ ֶ
ָ ּבא ָנבִ יא וְ ָא ַמר לוֹ " :ל ֹא ת ְ
ְּכלוֹ ַמרֶ ,ק ׁ ֶשר ְר ׁ ָש ִעים הוּא,
וְ ֶק ׁ ֶשר ְר ׁ ָש ִעים ֵאינוֹ ִמן ַה ִּמ ְניָן.
ָהלַ ְך לַ ְחצוֹ ב לוֹ ֶקבֶ ר ְ ּב ִקבְ ֵרי בֵ ית דָּ וִ ד,
ָ
ָ
"מה ְּל ָך פֹה ו ִּמי לְ ך פֹה ִּכי ָחצַ ְב ָּת ְּלך ּפֹה ָקבֶ ר?!"
ָ ּבא ָנבִ יא וְ ָא ַמר לוֹ ַ :

) 31ישעיה כב ,טז(.

" ִה ֵּנה ה' ְמ ַטלְ ֶטלְ ָך ַטלְ ֵטלָ ה ָ ּג ֶבר" )ישעיה כב,יז(.

רש"י
החשודין  .על השביעית .שנעשו
סניגורין לרשעים:
שלשה רועי בקר .בפרק כהן
גדול )לעיל דף י )ין:(:
קשר רשעים הוא .והיאך אנן
סומכין על מנין זה לעשות
כדבריהם ואפילו אי הן עושין
עבור כדין וכדת אין השנה
מתעברת על ידיהן דבעינן ב''ד
נימנין וזה אינו מנין:
דא עקא .שאתה קורא אותן
רשעים:
שבנא .ממונה על ביתו של
חזקיהו מלך יהודה:
השלימו .לעובדך:
ידרכון קשת כוננו חצם וגו' .על
שם שע''י החץ הוא מבקש
להמית את אדוניו בלשון הרע
הכתוב שם:
לא תאמרון קשר .אל תחשוב
בדעתך חזקיהו שיהא מניינו של
שבנא מנין ליחשב רוב:
בקברי בית דוד .שהיה מתגאה
למרוד במלכות וליקבר במותו
בקבורת המלכים:
צנוף יצנפך צנפה כדור .סבב
יסבבוך חיילות כדור כשורה
להגלותך אל ארץ רחבת ידים
סיפיה דקרא שמה תמות ושם
מרכבות כבודך קלון בית
אדונך:
כי הוה .שבנא נפיק עם סיעתו
לצאת מירושלים ולהשלים עם
סנחריב:
משרייתך היכא .שכתבת לנו
שבנא וסיעתו השלימו:
ממה
חזרו
בי.
הדרו
שהבטיחוני:
בעל הנאה .כמשמעו וי''א משכב
זכור:

ָא ַמר ַרב:
ִטלְ טוּלָ א דְּ גַ בְ ָרא ָק ׁ ֵשי ִמדְּ ִא ְּית ָתא.
"וְ ע ְֹט ָך ָעטֹה" )ישעיה כב,יז(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ּ ָפ ְר ָחה בּ וֹ צָ ַר ַעת
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וְ ע ְֹט ָך ָעטֹה",
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וְ ַעל ָשׂ ָפם יַ ְע ֶטה" )ויקרא יג ,מה(.
"צנוֹ ף יִ ְצנָפְ ָך ְצנֵ ָפה ַּכדּ וּר ֶאל ֶא ֶרץ ַר ֲחבַ ת יָ ָדיִ ם" )ישעיה כב ,יח(
ָ

ָּת ָנא:
ְ
ְ
ּ
"הוּא ִ ּב ֵ ּ
יק ׁש ְקלוֹ ן ֵ ּבית ֲאדוֹ נָ יוְ ,ל ִפ ָיכך נֶ ְה ַפך ְ ּכבוֹ דוֹ ְל ָקלוֹ ן".

כו,ב

ִּכי ֲהוָ ה נ ֵָפיק ִאיהוּ,
ֲא ָתא ַ ּגבְ ִר ֵיאל ַא ֲח ֵד ּיה לְ ָד ׁ ָשא ְ ּב ַא ּ ֵפי ַמ ׁ ִש ְריָ ֵית ּיה.
ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ :מ ׁ ִש ְיר ָי ֵית ְך ֵהיכָ א?
ָא ַמרֲ :ה ַדר ּו ִ ּבי.
ָא ְמר ּו לֵ ּיהִ :אם ֵּכן ֲאחוּכֵ י ָקא ְמ ָחיְ יכַ ְת ָ ּבן?!
נְ ָקבוּה ּו ַ ּב ֲע ֵקבָ יו ו ְּתלָ אוּה ּו ְ ּבזַ ְנבֵ י סו ֵּס ֶיהם ,וְ ָהי ּו ְמגָ ְר ִרין אוֹ תוֹ ַעל ַה ּקוֹ צִ ים וְ ַעל ַה ַ ּב ְר ָק ִנין.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ׁ ֶשבְ נָא ַ ּב ַעל ֲה ָנ ָאה ָהיָ ה.
 31טו כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ -י ה' ְצ ָבאוֹ ת לֶ ְך-בּ ֹא ֶאלַ -ה ּסֹכֵ ן ַה ֶּזה ַעלֶ ׁ -שבְ נָ א ֲא ׁ ֶשר ַעלַ -ה ָ ּביִ ת .טז ַמהְּ -ל ָך פֹה ו ִּמי לְ ָך פֹה ִּכיָ -ח ַצבְ ָּת ְּל ָך ּפֹה ָקבֶ ר ח ְֹצבִ י ָמרוֹ ם ִקבְ רוֹ חֹ ְק ִקי
בַ ּ ֶסלַ ע ִמ ׁ ְש ָּכן לוֹ .יז ִה ּנֵה יְ הוָ ה ְמ ַטלְ ֶטלְ ָך ַטלְ ֵטלָ ה ָ ּג ֶבר וְ ע ְֹט ָך ָעטֹה .יח צָ נוֹ ף יִ ְצנָ ְפ ָך ְצנֵ ָפה ַּכדּ וּר ֶאלֶ -א ֶרץ ַר ֲחבַ ת יָ ָדיִ ם ׁ ָש ָּמה ָתמוּת וְ ׁ ָש ָּמה ַמ ְר ְּכבוֹ ת ְּכבוֹ ֶד ָך ְקלוֹ ן
ֵ ּבית ֲאד ָ
ֹנֶיך.

154

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :לֶ ְך בּ ֹא ֶאל ַה ּסֹכֵ ן ַה ֶּזה" )ישעיה כב ,טו(,
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :ו ְּת ִהי לוֹ סֹכֶ נֶ ת" )מלכים א' א ,ב(.
וְ אוֹ ֵמרִּ :
"כי ַה ּׁ ָשתוֹ ת יֵ ָה ֵרסוּן ַצדִּ יק ַמה ּ ָפ ָעל" )תהלים יא ,ג(.
ַרב יְהו ָּדה וְ ַרב ֵעינָ א:
ַחד ָא ַמרִ :אילּ ּו ִחזְ ִק ָ ּיה וְ ִס ָיעתוֹ נ ֱֶה ָר ִסים ,צַ דִּ יק ַמה ּ ָפ ַעל?
וְ ַחד ָא ַמרִ :אילּ ּו ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש יֵ ָה ֵרס ,צַ דִּ יק ַמה ּ ָפ ַעל?
וְ עו ָּּלא ָא ַמר:
ִאילּ ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשעֵ ,אי ָנן נ ֱֶה ָרסוֹ ת ,צַ דִּ יק ַמה ּ ָפ ַעל?
"אילּ ּו ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ָתיו ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע" ַ -ה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי ַה ּׁ ָשתוֹ ת יֵ ָה ֵרסוּן".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ :
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמרּ ֵ :בית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשִ ,נַמי,
דִּ ְתנַן:
אשוֹ נִ יםּ ,ו' ׁ ְש ִת ָ ּייה' ָהיְ ָתה נִ ְק ֵראת" )יומא נג,(:
יאים ָה ִר ׁ
"א ֶבן ָהיְ ָתה ׁ ָשם ִמימוֹ ת נְ ִב ִ
ֶ
'שתוֹ ת'?
"חזְ ִק ּיָה וְ ִס ָיעתו" ֵ -היכָ א ַא ׁ ְש ַּכ ַחן צַ דִּ ֵיקי דְּ ִא ְיקר ּו ׁ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ :
דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי לַ ה' ְמ ֻצ ֵקי ֶא ֶרץ וַ ָ ּי ׁ ֶשת ֲעלֵ ֶיהם ֵּת ֵבל" )שמואל א' ב ,ח(.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ֵמ ָהכָ א:
"ה ְפלִ א ֵעצָ ה ִהגְ דִּ יל ּתו ׁ ִּש ָ ּיה" )ישעיה כח ,כט(.
ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָחנָן:
ּ
"תו ׁ ִּש ָיה"?
לָ ָּמה נִ ְק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ּ
ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִהיא ַמ ֶּת ׁ ֶשת כּ חוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם.
דָּ בָ ר ַא ֵחר:
ש ָטן.
ִיתנָ ה ַ ּב ֲח ׁ ַשאי ִמ ּ ְפנֵי ַה ּ ָ ׂ
"תו ׁ ִּש ָ ּיה"ֶ ׁ :ש ּנ ְּ
ּ
דָּ בָ ר ַא ֵחר:
"תו ׁ ִּש ָ ּיה" :דְּ בָ ִרים ׁ ֶשל ּתוֹ ה ּו ָהעוֹ לָ ם ְמ ׁשו ָּּתת ֲעלֵ ֶיהם.
ּ
ָא ַמר עו ָּּלא:
ַמ ֲח ׁ ָשבָ ה מוֹ ֶעלֶ תֲ ,אפִ ילּ ּו לְ ִדבְ ֵרי תוֹ ָרה,
"מ ֵפר ַמ ְח ׁ ְשבוֹ ת ֲערו ִּמים וְ ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ינָ ה יְ ֵד ֶיהם ֻּת ׁ ִש ָ ּיה" )איוב ה ,יב(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֵ :
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ִאם ֲעסו ִּקין לִ ׁ ְש ָמ ּה ֵאינ ָּה מוֹ ֶעלֶ ת,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר"ַ :רבּ וֹ ת ַמ ֲח ׁ ָשבוֹ ת ְ ּבלֶ ב ִא ׁיש וַ ֲע ַצת ה' ִהיא ָתקוּם" )משלי יט ,כא(,
ֵעצָ ה ׁ ֶש ּי ֵׁש ָ ּב ּה דְּ בַ ר ה' ִהיא ָּתקוּם לְ עוֹ לָ ם.

רש"י
סוכנת .מחממתו וחבירו ובוקע
עצים יסכן בם )קהלת י(:
)ואומר( כי השתות יהרסון וגו'.
בתריה דכי הנה הרשעים ידרכון
קשת כתיב:
צדיק מה פעל .הקב''ה מה שכר
שהוא משלם ולקמן מפרש מאי
משמע שתות לשון סיעת
צדיקים:
אילו בית המקדש חרב .ע''י
סנחריב בעצתו של שבנא צדיק
מה פעל איה נפלאותיו של
הקב''ה:
אילו מחשבות של שבנא הרשע
אין נהרסות .והכי משמע קרא
כי השתות יהרסון מחשבותיו
של אותו רשע הכתוב למעלה כי
הנה הרשעים ידרכון קשת
ולשון שתות מחשבות שהוא
משית בקירות לבו יהרסון
ראויות הן ליהרס שאם לא כן
צדיק מה פעל מה פעלו של
חזקיהו והיכא שכרו כי השתות
לשון ולא שת לבו גם לזאת
)שמות ז(:
אבן היתה שם .תחת הארון:
ושתייה היא נקראת .שממנה
נשתת עולם שנאמר )תהלים נ(
דיבר ויקרא ארץ ואומר מציון
מכלל יופי וגו' במסכת יומא )דף
נד (:אומר עולם מציון נברא:
תושיה .על שם שהעולם
משותת על התורה ולומדיה
נקראת תושיה:
מפני השטן .שהוא מקטרג
ואמר תסתפק לעליונים ולא
ימסרו הלוחות ביד משה:
דברים של תוהו .דיבור וקרייה
בעלמא וכל דיבור אין בו גשישה
ממש כתוהו הזה ואעפ''כ עולם
משותת עליהם ונוטריקון הוא
תי''ו תוהו שייה משותת:
מחשבה .דאגת הלב על
מזונותיו של אדם:
מועלת .מהניא לשכח למודו:
מפר מחשבות ערומים .נותן
להם מזונות ומבטל מחשבות
מלבם שלא היו מניחין אותן
לעשות תושיה ל''א מחשבה
שאדם מחשב כך וכך אעשה כך
וכך תעלה בידי מועלת להשבית
הדבר שאין מחשבתו מתקיימת
אפילו לדבר תורה כגון האומר
עד יום פלוני אסיים כך וכך
מסכתות בגירסא:
מפר מחשבות ערומים .שאין
מחשבותיו עולה בידו ואפילו
לתושיה:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
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 .14כו ,ב
"א ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ָ
ימ ַתי" ] ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ָל ֶהן או ָּּמנוּת ֶא ָ ּלא הוּאֲ ,א ָבל יֵ ׁש ָל ֶהן או ָּּמנוּת ׁ ֶשלּ א ה ּוא ּ ְ -כ ׁ ֵש ִרין[.
ֵא ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
כּ ו ָּּלן ,צְ ִריכִ ין ַהכְ ָרזָ ה ְ ּבבֵ ית דִּ ין.
רוֹ ֶעהְ ּ ,פלִ יגִ י ָ ּב ּה ַרב ַא ָחא וְ ָרבִ ינָ א.
ַחד ָא ַמרּ ָ :ב ֵעי ַהכְ ָרזָ ה,
וְ ַחד ָא ַמר :לָ א ָ ּב ֵעי ַהכְ ָרזָ ה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר 'לֹא ָ ּב ֵעי ַהכְ ָרזָ ה',
ַהיְ ינ ּו דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרבְ :ס ַתם רוֹ ֶעה ּ ָפסוּל,
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר ָ ּ'ב ֵעי ַהכְ ָרזָ ה' ַמאי ְ'ס ַתם רוֹ ֶעה ּ ָפסוּל'?
דְּ בִ ְס ָת ָמא ַמכְ ְרזִ ינַ ן ֲעלֵ ּיה.
ַה ִהיא ַמ ָּת ָנה דְּ ָהו ּו ֲח ִת ִימי ֲעלָ ּה ְּת ֵרין ַ ּגזְ לָ נִין.
ָסבַ ר ַרב ּ ַפ ּ ָפא ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַאכְ ׁשו ָּר ּה,
דְּ ָהא לֹא ַאכְ ְרזִ ינַן ֲעלַ יְיהוּ.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
נְ ִהי דְּ בָ ֵעינַן ַהכְ ָרזָ ה ְ ּבגַ זְ לָ ן דְּ ַר ָ ּבנַןּ ְ ,בגַ זְ לָ ן דְּ אוֹ ַריְ ָיתא ִמי ָ ּב ֵעינַן ַהכְ ָרזָ ה?!

רש"י
הכרזה בב''ד .ואינן נפסלין
לעדות עד שיכריזו בב''ד להודיע
פסולן:
לא בעי הכרזה .שעבירה שלו
מפורסמת לכל:
דבסתמא מכרזינן עליה .אע''פ
שלא באו עדים שהכניס עדרו
לשדה אחר:
גזלן דרבנן .הנך דמתני':
גזלן דאורייתא .החוטף ממש
כגון בניהו בן יהוידע דכתיב
)שמואל ב כג( ויגזול את החנית
מיד המצרי הכי מפרש במרובה
)ב''ק דף עט:(:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15כו ,ב
ִס ָימן :דָּ בָ ר וַ ֲע ָריוֹ ת ַ ּג ָ ּנב.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
אוֹ כְ לֵ י ָדבָ ר ַא ֵחר ְ ּ -פסוּלִ ין לְ ֵעדוּת.
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ְ ּבפַ ְר ֶה ְס ָיאֲ ,אבָ ל ְ ּבצִ ינ ְָעה לֹא.
וּבְ ַפ ְר ֶהסְ יָא נ ִַמי לָ א ֲא ָמ ָרן,
ֶא ָּלא דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר לֵ ּיה לְ ִא ְיתזוּנֵ י ְ ּבצִ ינ ְָעה ,וְ ָקא ְמבַ ֵּזי ַנפְ ׁ ֵש ּיה ְ ּבפַ ְר ֶה ְס ָיא,
ֲאבָ ל לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר לֵ ּיהַ ,ח ּיו ֵּת ּיה הוּא.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֶה ָח ׁשוּד ַעל ָה ֲע ָריוֹ ת ָּ -כ ׁ ֵשר לְ ֵעדוּת.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ָענֵי ָמ ִריַ ,א ְר ְ ּב ִעין ְ ּבכַ ְת ֵפ ּיה ָּ -כ ׁ ֵשר?!
ָא ַמר ָרבָ א:
וּמוֹ ֶדה ַרב ַנ ְח ָמן לְ ִענְיַן ֵעדוּת ִא ׁ ּ ָשה ׁ ֶשהוּא ּ ָפסוּל.
ָא ַמר ָרבִ ינָ א וְ ִא ֵּית ָימא ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לֹא ֲא ָמ ָרן ֶא ָּלא לְ ַא ּפו ָּק ּהֲ ,אבָ ל לְ ַע ּיוּלָ ּה לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
"מיִ ם ְ ּגנוּבִ ים יִ ְמ ָּתקוּ" )משלי ט ,יז(,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :הא ֲע ִד ָיפא לֵ ּיה ,דִּ כְ ִתיבַ :
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ כַ ָּמה דְּ ַק ְי ָימא ָהכִ י ׁ ְשכִ ָיחא לֵ ּיה.
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ִיסן וְ גַ ָ ּנב ִּת ׁ ְש ֵרי  -לָ א ׁ ְש ֵמ ּיה ַ ּג ָ ּנב.
ַ ּג ָ ּנב נ ָ
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ָ ּב ֲא ִריסָ א ,וְ דָּ בָ ר מו ָּעט ,וּבְ דָּ בָ ר ׁ ֶש ּנִגְ ְמ ָרה ְמלַ אכְ ּתוֹ .
ִא ָּיכ ֵר ּיה דְּ ַרב זְ בִ יד,
ַחד ָ ּגנַ ב ַק ָ ּבא דְּ שַׂ ֲע ֵרי ,וּפָ ְסלֵ ּיה,
וְ ַחד ָ ּג ַנב ִקיבּ ו ָּרא דְּ ַא ִהי ֵני וּפָ ְסלֵ ּיה.
אשוֹ ן ׁ ֶשל ֲעצֶ ֶרת,
ָה ְנה ּו ַקבוֹ ָר ֵאי דְּ ַקבּ וּר ַנ ְפ ׁ ָשא ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ִר ׁ
ׁ ַש ְמ ִּתינְ ה ּו ַרב ּ ַפ ּ ָפא וּפָ סְ לִ ינְה ּו לְ ֵעדוּת,
וְ ַאכְ ׁ ְש ִרינְה ּו ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
וְ ָהא ְר ׁ ָש ִעים נִינְהוּ!
ָסבְ ִרי ִמצְ וָ ה ָקא ָעבְ ִדי.
וְ ָהא ָקא ְמ ׁ ַש ְּמ ִּתי ָנא לְ הוּ!
ָסבְ ִריַּ :כ ּ ָפ ָרה ָקא ָעבְ ִדי לָ ן ַר ָ ּבנַן.

רש"י
אוכלי דבר אחר .מקבלי צדקה
מן הנכרים דהוי חילול השם
מחמת ממון והוה ליה כרשע
דחמס:
כשר לעדות .דבעינן רשע דחמס
כדכתיב )שמות כנ( אל תשת וגו'
עד חמס:
עני מרי .ענני אדוני:
ארבעין בכתפיה .חייב מלקות
הוא אע''פ שאין שם התראה
דאמר מר )קדושין דף פא(.
מלקין על לא טובה השמועה
שנאמר אל בני כי לא טובה
השמועה:
וכשר .בתמיה:
לאפוקה .לומר מת בעלה או
גירשה דניחא ליה לשוויה פנויה
דתיהוי שכיחא ליה:
לעיולה .לומר פלוני קידשה:
הא עדיפא ליה .דתיהוי אסורה
עליה ולא תיהוי שכיחא ליה:
דכתיב מים גנובים ימתקו.
ושקורי משקר:
ניסן .זמן קציר תשרי זמן בציר
ואסיף:
לא שמיה גנב .כדמפרש ואזיל:
באריסא .דטרח בה ומורה
היתירא ליטול דבר מועט יותר
על חלקו מפני טרחו:
מלאכתו.
שנגמרה
ודבר
דמשויה נפשיה כפועל ומורי בה
היתירא וסבר לא קפיד:
איכר .לאו היינו אריס ואינו
חולק בפירות:
קיבורא דאהיני .כמין אשכול
יש תמרים הרבה בענף אחד:
קבוראי .קוברי מתים:
ופסלינהו לעדות .דמשום שכר
ממון עוברים על דת והוו להו
כרשע דחמס:
והא משמתינן להו .על
הראשונה וחוזרין ועוברין
ושונין בעבירה:
סברי .האי דשמתינן משום
כפרה הוא על שעברנו ולא
משום דנהדר בן אלא מותר
לחלל יום טוב בשביל המצוה
ונשב בנידוי משום כפרה:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
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 .16כו ,ב – כז ,א
ִא ְּית ַמר:
כז,א ֵעד זוֹ ֵמם:
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
לְ ַמפְ ֵר ַע הוּא ִנ ְפ ָסל.
וְ ָרבָ א ָא ַמר:
ִמ ָּיכן וּלְ ַה ָ ּבא הוּא ִנפְ ָסל.
" ַא ַ ּביֵי ָא ַמר :לְ ַמ ְפ ֵר ַע הוּא ִנ ְפ ָסל".

אַסהֵ יד ָר ָשׁע הוּא,
מֵ עִ ְידּנָא ְדּ ְ

"אל ָּת ׁ ֶשת יָ ְד ָך ִעם ָר ׁ ָשע" )שמות כג ,א(,
וְ ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרהַ :
"אל ָּת ׁ ֶשת ָר ׁ ָשע ֵעד".
ַ
" ָרבָ א ָא ַמרִ :מ ָּיכן וּלְ ַה ָ ּבא הוּא נִפְ ָסל".
ֵעד זוֹ ֵמם ִחידּ ו ּׁש הוּאַ ,מאי ָחזֵ ית דְּ ָס ְמכַ ְּת ַא ָה ֵני? ְסמוֹ ְך ַא ָה ֵני!
ֵאין לְ ָך בּ וֹ ֶא ָּלא ִמ ׁ ּ ְש ַעת ִחידּ ו ּׁשוֹ וְ ֵאילָ ְך.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָרבָ א נ ִַמי ְּכ ַא ַ ּביֵ י ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
ו ַּמאי ַט ַעם ָק ָא ַמר ִ'מ ָּכאן וּלְ ַה ָ ּבא'? ִמ ׁ ּשוּם ּ ְפ ֵס ָידא דְּ לָ קוֹ חוֹ ת.
ַמאי ֵ ּבינַ ְייהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיהוּ:
דְּ ַא ְס ִהיד ּו ֵ ּבי ְּת ֵרי ְ ּב ַחד.
ִאי נ ִַמי,
דְּ ָפ ְסלִ ינְ ה ּו ְ ּבגַ זְ לָ נו ָּתא.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִי ְר ְמ ָיה ִמדִּ ְיפ ִּתי:
ֲעבַ ד ַרב ּ ַפ ּ ִפי עוּבְ דָּ א ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ָרבָ א.
ָמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַא ַ ּב ֵיי.
וְ ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַא ַ ּביֵ יּ ְ :ביע"ל קג"ם.

רש"י
עד זומם .העיד בניסן והוזם
בתשרי על עדות זו:
למפרע .כל עדיות שהעיד מניסן
ואילך פסולין שהרי משהעיד
עדות זו הוא רשע:
מיכן ולהבא .משהוזם:
חידוש הוא .שנפסלין שנים
בשביל  .שנים שאומרים עמנו
הייתם דמאי חזית דסמכת
אהני סמוך אהני אלא גזירת
הכתוב הוא הלכך אין לך בו
אלא משעת חידוש ואילך משעה
שהוזם:
פסידא דלקוחות .שלקחו שדות
על פיו וחתם בשטרא מניסן עד
תשרי ועדיין לא היה ידוע שהוא
פסול:
מאי בינייהו .בין הני תרי טעמי
דרבא:
תרי בחד .תרי כיתות שהעידו
בכת זו שנים אמרו לכל אחד
עמנו הייתם במקום פלוני
חידוש ליכא פסידא דלקוחות
איכא:
א''נ דפסלינהו .להני תרי:
בגזלנותא .שהעידו שגזלנין הם
על גזילה שגזלו בניסן חידוש
ליכא דהא מילתא אחריני
קמסהדי אבל פסידא דלקוחות
איכא:
יע''ל קג''ם .יאוש שלא מדעת
באלו מציאות )ב''מ ד' כא (:עד
זומם הכא לחי העומד מאיליו
בפ''ק דעירובין )ד' טו (.קידושין
שלא נמסרו לביאה בהאיש
מקדש )קדושין ד' נא (.גילוי
דעת בגיטין בהשולח גט )ניטין
ד' לד (.מומר אוכל נבילות
להכעיס לקמן:
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 .17כז ,א
מו ָּמר אוֹ כֵ ל נְבֵ ילוֹ ת:
לְ ֵת ָיאבוֹ ן :דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ּ ָפסוּל.
לְ ַהכְ ִעיסַ :א ַ ּביֵי ָא ַמרָ ּ :פסוּל.
ָרבָ א ָא ַמרָּ :כ ׁ ֵשר.
"אל ָּת ׁ ֶשת ָר ׁ ָשע ֵעד",
" ַא ַ ּביֵי ָא ַמרָ ּ :פסוּל"  -דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ָר ׁ ָשע ,וְ ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר ַ
וְ " ָרבָ א ָא ַמרָּ :כ ׁ ֵשר" ָ -ר ׁ ָשע דְּ ָח ָמס ָ ּב ֵעינָן.
ֵמ ִיתיבִ י:
ד"",אל ָּת ׁ ֶשת ָח ָמס ֵעד" ֵ -אלּ ּו ַ ּגזְ ָלנִ ין וּמוֹ ֲע ִלין ִ ּב ׁ ְשבוּעוֹ ת".
ע
ע
ש
ׁ
ר
ת
ש
ׁ
ַ
"אל ָּת ֶ ָ ָ ֵ
" ַ
ַמאי לָ או ֶא ָחד ׁ ְשבו ַּעת ׁ ָשוְ א ,וְ ֶא ָחד ׁ ְשבו ַּעת ָממוֹ ן?
לֹאִ ,א ִידי וְ ִא ִידי ׁ ְשבו ַּעת ָממוֹ ן,
ו ַּמאי " ׁ ְשבוּעוֹ ת"? ׁ ְשבוּעוֹ ת דְּ ָעלְ ָמא.
ֵמ ִיתיבֵ י:
ּ
ּ
"אל ָּת ׁ ֶשת ָח ָמס ֵעד" ֵאלּ ּו ַגזְ ָלנִ ין ו ַּמ ְלוֵ י ִר ִ ּביוֹ ת".
"אל ָּת ׁ ֶשת ָר ׁ ָשע ֵעד"ַ ,
" ַ
ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַא ַ ּביֵ יְּ ,תיוּבְ ָּתא.
נֵ ָימא ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי:
"עד זוֹ ֵמם ּ ָפסוּל ְל ָכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָ ּּל ּה,
ֵ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים? ׁ ֶשהוּזַ ם ְ ּב ִדינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת.
ֲא ָבל הוּזַ ם ְ ּב ִדינֵ י ָממוֹ נוֹ ת ָ ּכ ׁ ֵשר ְל ִדינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת.
נֵ ָימא ַא ַ ּב ֵיי ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
וְ ָרבָ א ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי?
ַא ַ ּב ֵיי ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ,דְּ ָא ַמרָ :א ְמ ִרינַן ִמ ּקו ָּּלא לְ חו ְּמ ָרא.
וְ ָרבָ א דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ,דְּ ָא ַמרֵ :מחו ְּמ ָרא לְ קו ָּּלא ָא ְמ ִרינַןִ ,מ ּקו ָּּלא לְ חו ְּמ ָרא לָ א ָא ְמ ִרינַן.
לֹא,
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י,
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַא ַ ּב ֵיי ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
וְ ָרבָ אַ :עד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָה ָתם ֶא ָּלא ַ ּג ֵ ּבי ֵעד זוֹ ֵמם דְּ ָממוֹ ן,
דְּ ַרע לַ ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ ַרע לַ ְ ּב ִר ּיוֹ ת.
ֲאבָ ל ָהכָ א דְּ ַרע לַ ׁ ּ ָש ַמיִם וְ ַרע לַ ְ ּב ִר ּיוֹ ת לֹא.
וְ ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַא ַ ּביֵ י.
וְ ָהא ִא ּיתוֹ ַתב!
ַה ִהיא ַ -ר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִהיא.
וְ ֶת ֱיהוִ י נ ִַמי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ֲ -הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי!
ׁ ָשאנֵ י ָה ָתם:
דְּ ָס ַתם לָ ן ַּת ָ ּנא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ֵהיכָ א ָס ַתם לָ ן?
ִּכי ָהא דְּ בַ ר ָח ָמא ָק ַטל נַ ְפ ׁ ָשא,

רש"י
ה''ג מומר אוכל נבילות
לתיאבון דברי הכל פסול .דכיון
דמשום ממון קעביד דהא
שכיחא בזול טפי מדהיתירא
הוה ליה כרשע דחמס ופסול
לעדות:
שבועת שוא .על העמוד של אבן
שהוא של אבן שבועת שקר על
העמוד של אבן שהוא של זהב
אע''ג דלאו רשע דחמס הוא:
ומלוי רבית .הני אין אבל אוכל
נבילות להכעיס לא ומיהו
לתיאבון כגזלנין ומלוי ריבית
דמו דמשום ממון קעביד הלכך
חשוד למישקל שוחדא ואסהודי
שקרא:
בדיני נפשות .שכיון שהוחשד
לחמור הוחשד לקל:
אביי כר' מאיר .דהיינו נמי
מקולא לחומרא דאוכל נבילות
רע לשמים ואינו רע לבריות
אבל מעיד שקר בממון רע
לשמים ורע לבריות שהרי
מפסידן בעדותו וקא פסיל ליה
אביי משום נבילות לעדות
ממון:
אליבא דרבי יוסי דכ''ע לא
פליגי .כלומר אביי ודאי לאו
כרבי יוסי מצי לאוקומא
למילתיה דכיון דאמר רבי יוסי
ממון לנפשות לא מיפסל ואף על
גב דממון הוי רע לשמים ורע
לבריות וכל שכן דמנבלה לממון
לא אפסיל ולאביי על כרחיה
תנאי היא:
כי פליגי אליבא דר' מאיר.
כלומר לרבא לא תוקמא כתנאי
דרבא אפילו אליבא דר''מ אמר
למילתיה:
האי .דקתני אלו הגזלנין ומלוי
ריבית דמשמע אבל אוכלי
נבילות כשרין:
ר' יוסי היא .דאמר מקולתא
לחמירתא לא ויחידאה הוא:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ

ָא ַמר לֵ ּיה ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא לְ ַרב ַא ָ ּבא ַ ּבר י ֲַעקב:
ּפוּק ַע ֵ ּיין ָ ּב ּה,
ִאי וַ דַּ אי ְק ַטל לִ יכְ ַהיוּה ּו לְ ֵעי ֵנ ּיה.
ָאת ּו ְּת ֵרי ָס ֲה ֵדי ַא ְס ִהיד ּו ֵ ּב ּיה דְּ וַ דַּ אי ְק ַטל.
ֲאזַ ל ִאיה ּו ַא ְי ֵיתי ְּת ֵרי ָס ֲה ֵדיַ ,א ְס ִהיד ּו ֵ ּב ּיה ְ ּב ַחד ֵמ ָה ָנ ְך,
ַחד ָא ַמרַ :ק ַּמאי דִּ ִידי ָ ּג ַנב ַק ָ ּבא ְדחו ׁ ְּשלָ א,
^ק ָּתא דְּ בוֹ ְר ִט ָ ּיא.
כז,ב וְ ַחד ָא ַמרַ :ק ַּמאי דִּ ִידי ָ ּג ַנב ַ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַמאי דַּ ְע ֵּת ְיך ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?!
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר וְ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ֲ -הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָה ָא ַמר :ה ּו ַּזם ְ ּב ִדי ֵני ָממוֹ נוֹ ת ָּכ ׁ ֵשר לְ ִדי ֵני נְפָ ׁשוֹ ת.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ִפי:
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לֹא ָס ַתם לָ ן ַּת ּנָא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ָהכָ א ָס ַתם לָ ן ַּת ָ ּנא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ִמ ַּמאי?
ִאילֵ ָימא ֵמ ָהא דִּ ְתנַן:
"כל ָה ָראוּי ָלדוּן דִּ ינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת ָראוּי ָלדוּן דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת".
ָּ
ַמ ִ ּני?
ִאילֵ ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִהיא,
ָהא ִא ָּיכא ֵעד זוֹ ֵמם דְּ ָממוֹ ן ,דְּ ָּכ ׁ ֵשר לְ ִדינֵ י ְנ ָפ ׁשוֹ ת ,וּפָ סוּל לְ ִדי ֵני ָממוֹ נוֹ ת!
ֶא ָּלא לָ או ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
ִמ ַּמאי?
דִּ ילְ ָמא ִ ּבפְ סוּלֵ י יוֹ ָחסִ ין ָק ֵאי.
דְּ ִאי לֹא ֵּת ָימא ָהכִ יֵ ,ס ָיפא דְּ ָק ָתנֵי:
"יֵ ׁש ָראוּי ָלדוּן דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת וְ ֵאין ָראוּי ָלדוּן דִּ ינֵ י נְ ָפ ׁשוֹ ת",
ַא ַּמאי ֵאינוֹ ָראוּי?
דְּ ִא ַּית ַּזם ְ ּב ִדי ֵני נְפָ ׁשוֹ תָ ,ראוּי לָ דוּן דִּ ינֵ י ָממוֹ נוֹ ת?!
וְ ָהא דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ּ ָפסוּל הוּא!
ֶא ָּלא ִ ּב ְפסוּל יוֹ ָח ִסין ָק ֵאי,
ָהכָ א נ ִַמי ִ ּבפְ סוּל יוֹ ָח ִסין ָק ֵאי.
ֶא ָּלאָ :הכָ א ָקא ָס ַתם לָ ן ַּת ָ ּנא.
דִּ ְתנַן:
"אלּ ּו ֵהן ַה ּ ְפסו ִּלים:
ֵ
יעית ,וְ ָה ֲע ָב ִדים.
ַה ְמ ַ ׂ
יחי יוֹ נִ ים ,וְ סוֹ ֲח ֵרי ׁ ְש ִב ִ
ש ֵחק ְ ּבקו ִ ּּב ָ ּיא ,ו ַּמ ְלוֵ י ְ ּב ִר ִ ּבית ,ו ַּמ ְפ ִר ֵ
זֶ ה ַה ְ ּכ ָללּ ָ :כל ֵעדוּת ׁ ֶש ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ְ ּכ ׁ ֵש ָירה ָל ּהַ ,אף ֵהן ֵאין ְ ּכ ׁ ֵש ִרים ָל ּה".
ַמ ִ ּני?
ִאילֵ ָימא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי  -וְ ָה ִא ָּיכא ֵעדוּת ְ ּב ִדינֵ י ְנ ָפ ׁשוֹ תֶ ׁ ,ש ֵאין ָה ִא ׁ ּ ָשה ְּכ ׁ ֵש ָרה לָ ּה וְ ֵהן ְּכ ׁ ֵש ִרין לָ ּה.
ֶא ָּלא לָ או,
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.
ָקם ַ ּבר ָח ָמא נ ׁ ְַש ֵק ּיה ַא ַּכ ְר ֵע ּיה,
וְ ַק ְ ּבלֵ ּיה לְ כַ ְר ֵ ּג ּיה דְּ כו ֵּּלי ׁ ְש ֵנ ּיה.
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רש"י
לכהיוהו לעיניה .ינקרו את
עיניו דבטלו מיתות ב''ד והאי
קנסא קא עבדינן ביה דב''ד
מכין ועונשין שלא מן התורה
וי''א יטלו ממונו ויתנו ליורשין
ויש אומר ים שמתא וראשון
עיקר:
חושלא .שעורין קלופין:
קתא דבורטיא .בית יד של
רומח:
כר' מאיר .דכיון דחשידי אממון
חשידי אעדות נפשות:
כל הראוי לדון כו' .ומוקמא לה
בחשודין:
אלא לאו רבי מאיר .דאמר כיון
שהוחשד לממון פסול לעדות
נפשות הלכך לא משכחת לה
כשר לנפשות דליהוי פסול
לממון:
בפסול יוחסין .דלנפשות בית
דין מיוחסין בעינן כדתני רב
יוסף )לקמן דף לו (:כשם שבית
דין מנוקים בצדק שנאמר בצדק
תשפוט כך ב''ד מנוקין מכל מום
שנאמר כולך יפה רעיתי ומום
אין בך:
דאי לא תימא הכי .דגבי יוחסין
קאי אלא בחשודין אוקמת ליה:
ראוי לדון דיני ממונות .בתמיה
והא דברי הכל פסול הוא:
אלא בפסול יוחסין קאי .כגון גר
וממזר דכשרין לדון דיני
ממונות ופסולין לדון דיני
נפשות:
ונשקיה לכרעיה דרב פפי.
שהיפך בזכותו:
וקבליה לכרגיה דכוליה שניה.
להצילו כל ימיו ממנת המלך:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18כז ,ב – כח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ַה ְ ּקרוֹ ִבין:
ָא ִחיו ,וַ ֲא ִחי ָא ִביו ,וַ ֲא ִחי ִא ּמוֹ  ,ו ַּב ַעל ֲאחוֹ תוֹ  ,ו ַּב ַעל ֲאחוֹ ת ָאבִ יו ,ו ַּב ַעל ֲאחוֹ ת ִא ּמוֹ ,
יהן .וְ חוֹ ְרגוֹ ְל ַבדּ וֹ .
יהן וְ ַח ָתנֵ ֶ
ו ַּב ַעל ִא ּמוֹ  ,וְ ָח ִמיו ,וְ גִ יסוֹ ֵ .הן ְ ּבנֵ ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
אשוֹ נָ ה :דּ וֹ דוֹ  ,ו ֶּבן דּ וֹ דוֹ  ,וְ ָכל ָה ָראוּי ְליוֹ ְר ׁשוֹ .
ִמ ׁ ְשנַ ת ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ אֲ ,א ָבל ִמ ׁ ְשנָ ה ִר ׁ
ָ ּכל ַה ָ ּקרוֹ ב לוֹ ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעהָ .היָ ה ָקרוֹ ב וְ נִ ְת ַר ֵחק ֲ -ה ֵרי זֶ ה ָ ּכ ׁ ֵשר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵמ ָתה ִ ּב ּתוֹ וְ יֵ ׁש לוֹ ָ ּבנִ ים ִמ ֶּמ ָ ּנהֲ ,ה ֵרי זֶ ה ָקרוֹ ב.
שוֹ נֵ א.
ָהאוֹ ֵהב וְ ַה ּ ׂ
אוֹ ֵהב זֶ ה ׁשו ׁ ְּש ִבינוֹ .
יבה.
לשה יָ ִמים ֵא ָ
שׂוֹ נֵ א הוא ָ ּכל ׁ ֶשלּ א דִּ ֵ ּבר ִע ּמוֹ ׁ ְש ׁ ָ
ש ָר ֵאל ַעל ָ ּכ ְך.
ָא ְמר ּו לוֹ  :לֹא נֶ ְח ׁ ְשד ּו יִ ְ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:

"ל ֹא יו ְּמת ּו ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִ ים" )דברים כד ,טז(

ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ִאם ְל ַל ֵּמד ׁ ֶשלּ א יו ְּמת ּו ָאבוֹ ת ַ ּב ֲעוֹ ן ָ ּבנִ ים ,ו ָּבנִ ים ַ ּב ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת –
"א ׁיש ְ ּב ֶח ְטאוֹ יו ָּמתוּ"! )דברים כד ,טז(.
ֲה ֵרי ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמרִ :
ֶא ָ ּלא "ל ֹא יו ְּמת ּו ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִים" ְ ּב ֵעדוּת ָ ּבנִ ים,
"ו ָּבנִ ים ל ֹא יו ְּמת ּו ַעל ָאבוֹ ת" ּ ְ -ב ֵעדוּת ָאבוֹ ת".
" ּו ָ ּבנִ ים ַ ּב ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת" לֹא?!

וְ ָהכְ ִתיבּ :
"פ ֵקד ֲעוֹ ן ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִ ים"! )שמות לד ,ז(

ָה ָתם ְּכ ׁ ֶשאוֹ ֲחזִ ין ַמ ֲעשֵׂ ה ֲאבוֹ ֵת ֶיהן ִ ּב ֵיד ֶיהן,
ִּכ ְד ַת ְנ ָיא:
בתם ִא ָּתם יִ ּ ַמ ּקוּ" )ויקרא כו ,לט( –
""וְ ַאף ַ ּב ֲעוֹ נת ֲא ָ
יהם.
ְ ּכ ׁ ֶשאוֹ ֲחזִ ין ַמ ֲע ֵ ׂ
יהם ִ ּב ֵיד ֶ
שה ֲאבוֹ ֵת ֶ
ַא ָּתה אוֹ ֵמר ְ ּכ ׁ ֶשאוֹ ֲחזִ ין ,אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּכ ׁ ֶש ֵאין אוֹ ֲחזִ ין?
יהן ִ ּב ֵיד ֶיהן".
"א ׁיש ְ ּב ֶח ְטאוֹ יו ָּמתוּ" ֲ -ה ֵרי ְ ּכ ׁ ֶשאוֹ ֲחזִ ין ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ֲאבוֹ ֵת ֶ
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר ִ
וְ לֹא?!
וְ ָהכְ ִתיב" :וְ כָ ׁ ְשל ּו ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיו" )ויקרא כו ,לז( ִ -א ׁיש ַ ּב ֲעוֹ ן ָא ִחיו,
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶשכּ ו ָּּלן ֲע ֵרבִ ים זֶ ה ָ ּבזֶ ה!
ָה ָתם ׁ ֶש ָהיָה ְ ּב ָי ָדם לִ ְמחוֹ ת וְ לֹא ִמיחוּ.
כח,א ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ָאבוֹ ת לְ בָ ִנים וּבָ נִים לְ ָאבוֹ ת ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ָאבוֹ ת לַ ֲה ָד ֵדי,
ָ ּבנִים לְ בָ ִנים ְמנָלַ ן?
ִאם ֵּכן ,לִ יכְ ּתוֹ ב ְק ָרא "ל ֹא יו ְּמת ּו ָאבוֹ ת ַעל ֵ ּבן"ַ ,מאי ָ ּ
"בנִ ים"?
דַּ ֲאפִ ילּ ּו ָ ּבנִ ים לַ ֲה ָד ֵדי.
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ָ ּבנִ ים לַ ֲה ָד ֵדיּ ָ ,ב ִנים לְ ָעלְ ָמא ְמנָלָ ן?
ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא:
ְסבָ ָרא הוּא.
ִּכ ְד ַת ְנ ָיא:

רש"י
מתני'
אחיו ואחי אביו ואחי אמו .הן ובניהן
ילפינן מקראי בגמרא:
בעל אחותו .כאחיו הוא דילפינן בעל
כאשתו ובנו דהוה ליה בן אחותו כבן אחיו
וילפינן בגמרא קרובי האם כקרובי האב:
בעל אחות אביו .כאחי אביו:
בעל אחות אמו .כאחי אמו :ובעל אמו
גרסי' בהדייהו:
וגיסו .בעל אחות אשתו:
וחורגו .בן אשתו:
לבדו .ולא בנו וחתנו ואי קשיא לך כיון
דתנא בעל אמו פסול לו ממילא ידענא
דהוא נמי פסול לבעל אמו למה לי למיתני
חורגו אי משום דאתא לאשמעינן לבדו
לישתוק מיניה וכל כמה דלא תני ליה
מכללא דבעל אמו לא משתמע אלא הוא
לבדו לא תיקשי דכל הנך דמשתמע מכללא
מיתני במתניתין בהדיא כגון אחי פסול לי
ואני לו דאנא נמי אחיו ובנו פסול לי ואני
לו דאנא אחי אביו ובמתני' תני לה אחי
אבי פסול לי ואני לו שאני בן אחיו והא
תנא ליה אחיו ובנו בן אחי אבי פסול לי
ואני לו שאני בן אחי אביו אחי אמי פסול
לי ואני לו שאני בן אחותו ותנן במתניתין
בעל אחותו הוא ובנו דהיינו בן אחותו בן
אחות אמי פסול לי ואני לו שאני בן אחות
אמו ותנן במתני' בעל אחות אביו ובנו
דהיינו בן אחות אביו בעל אחותי פסול לי
ואני לו שאני בן חמיו ותנן במתני' חמיו
ובנו וכן כולהו כי מעיינת להו משכחת להו
בהדיא בר מבן אחי אשתו דמפיק מכלל
בעל אחות אביו וחתנו דמפיק מכלל דחמיו
דלא מיתניא בהדיא:
וכל הראוי ליורשו .דהיינו קרובי האב אבל
קרובי האם כגון אחי אמו כשר לו שהרי
אינו ראוי ליורשו דתנן )ב''ב דף קח (.אחי
האם מנחילין ולא נוחלין אבל הוא פסול
לאחי אמו שהרי מעיד זה ראוי ליורשו
וגיסו נמי כשר להעיד לו שאינו ראוי
ליורשו:
באותה שעה .שהוא בא להעיד או שראה
העדות:
היה קרוב .כגון חתנו שראוי ליורשו:
ונתרחק .שמתה אשתו קודם שראה עדות
זו:
שושבינו .פסול לו בימי חופתו:
לא נחשדו ישראל על כך .להעיד שקר
משום איבה ואהבה ודווקא בעדות פליגי
אבל בדין מודו ליה רבנן דפסול לו לדון
דכיון דסני ליה ולא מצי להפוכי בזכותיה:
גמ'
לא יומתו .שני אבות בעדות בניהם ועל
כרחיך הני שני אבות באחין קא מישתעי
שהן קרובין מן הכל דבאב ובנו לא מצי
למימר דאם כן לא הוה קרי להו אבות
דחד אב וחד בן סגי ולקמן מפרש כוליה
מיניה:
כשאוחזין מעשה אבותיהם בידיהם.
ונפרעין מהן עונותיהן ועון אבותיהם:
איש באחיו .איש בשביל אחיו:
אשכחן אבות לבנים .ראובן לבן שמעון
דהיינו אחי אביו:
ובנים לאבות .בן שמעון לראובן דהיינו בן
אחיו וכל שכן אבות להדדי דהא בנים מכח
דידהו קא אתו ואימעיטו להו מהאי קרא
אחיו ובנו ואחי אביו:
בנים להדדי מנלן .דקתני במתני' בן אחי
אביו פסול לו:
ליכתוב לא יומתו אבות על הבן .דכיון
דכתיב אבות שני אחים משמע ועל הבן הוי
משמע בנו של כל אחד ואחד הוי פסול
לשניהם:
לעלמא .שיהו שנים קרובים פסולין להעיד
על אדם מן השוק:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ

יהן".
"אין ָה ֵע ִדים נַ ֲע ִ ׂ
שין זוֹ ְמ ִמין ַעד ׁ ֶש ִ ּיזּוֹ מ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ֵ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךּ ָ :בנִים לְ ָעלְ ָמא ְּכ ׁ ֵש ִרין,
ְנִמצָ א ֵעד זוֹ ֵמם ֶנ ֱה ָרג ְ ּב ֵעדוּת ָא ִחיו.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
וְ לִ ַיט ְע ִמ ְיךָ ,הא דִּ ְתנַן:
לש ֵע ֻד ּיוֹ ת.
לשה ַא ִחין וְ ֶא ָחד ִמ ְצ ָט ֵרף ִע ָּמ ֶהןֲ ,ה ֵרי ֵאלּ ּו ׁ ָש ׁ
"ש ׁ ָ
ְׁ
וְ ֵהן ֵעדוּת ַא ַחת ְל ֲהזָ ָמה".
ְנִמצָ א ֵעד זוֹ ֵמם ְמ ׁ ַש ֵּלם ָממוֹ ן ְ ּב ֵעדוּת ָא ִחיו!
ֶא ָּלא ֲהזָ ָמה ֵמ ָעלְ ָמא ָק ָא ֵתי,
ָהכָ א נ ִַמי ֲהזָ ָמה ֵמ ָעלְ ָמא ָק ָא ֵתי.
ֶא ָּלאִ ,אם ֵּכן לִ יכְ ּתוֹ ב ְק ָרא 'וּבֵ ן ַעל ָאבוֹ ת',
ִאי נ ִַמי ֵ'הם ַעל ָאבוֹ ת'
ַמאי "ו ָּבנִ ים"?
ֲאפִ ילּ ּו ָ ּב ִנים לְ ָעלְ ָמא.
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ְקרוֹ בֵ י ָה ָאבְ ,קרוֹ בֵ י ָה ֵאם ְמנָלַ ן?
"אבוֹ ת" ְּת ֵרי זִ ְימנֵ י,
"אבוֹ ת" ָ
ָא ַמר ְק ָראָ :
ִאם ֵאינוֹ ִענְ יָן לִ ְקרוֹ בֵ י ָה ָאבְּ ,תנֵיה ּו ִענְ ָין לִ ְקרוֹ בֵ י ָה ֵאם.
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן לְ חוֹ בָ ה ,לִ זְ כוּת ְמ ָנא לָ ן?
ָא ַמר ְק ָרא" :יו ְּמתוּ" "יו ְּמתוּ" ְּת ֵרי זִ ְימנֵ י,
ִאם ֵאינוֹ ִענְ יָן לְ חוֹ בָ ה ְּת ֵנה ּו ִע ְניָן לִ זְ כוּת.
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן ְ ּב ִדי ֵני נְפָ ׁשוֹ תּ ְ ,ב ִדי ֵני ָממוֹ נוֹ ת ְמנָ לַ ן?
"מ ׁ ְש ּ ַפט ֶא ָחד יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם" )ויקרא כד ,כב(
ָא ַמר ְק ָראִ :

ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ׁ ּ ָשוֶ ה לָ כֶ ם.
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רש"י
בעדות אחיו .דאי לאו דאסהיד
האי קרובו בהדיה לא הוה
מיקטל נמצא בנים מתים זה על
זה:
שלשה אחים ואחד .מן השוק
עם כל אחד ואחד מעידים על
אכילת שני חזקה של קרקע של
אדם מן השוק ומעיד אחד מן
האחין והבא מן השוק  .על שנה
ראשונה ואחד מן האחין והבא
מן השוק על שנה שניה והשלישי
על השלישית והרי אלו שלש
עדיות והחזקה קיימת ולא
אמרי' עדות אחת היא והרי
העדים קרובים אלא ג' עדיות
נינהו דאשתא דקא מסהיד האי
לא מסהיד האי:
והן עדות אחת להזמה .דעד
דמתזמי כולהו לא משלמי
ממונא דהא לא הוה מתוקמא
בידא דלוקח אלא בסהדותא
דכולהו:
אלא הזמה מעלמא קא אתי
להו .ע''י המזימין אותן הן
משלמים ולא זה על יד זה:
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 .19כח ,א
ָא ַמר ַרב:
ֲא ִחי ַא ָ ּבא לֹא י ִָעיד לִ י ,הוּא וּבְ נוֹ וַ ֲח ָתנוֹ .
ַאף ֲאנִ י לֹא ָא ִעיד לוֹ ֲ ,א ִני וּבְ נִי וַ ֲח ָתנִ י.
וְ ַא ַּמאי?
אשוֹ ן,
ישי ְ ּב ִר ׁ
ֲהוָ ה לֵ ּיה ׁ ְשלִ ׁ ִ
אשוֹ ן לֹא ְּתנַן!
ישי ְ ּב ִר ׁ
וַ ֲאנַן ׁ ֵשנִי ְ ּב ׁ ֵש ִני ְּתנַןֵ ׁ ,ש ִני ְ ּב ִר ׁ
אשוֹ ן ְּתנַןְ ׁ ,שלִ ׁ ִ
ַמאי " ֲח ָתנוֹ " דְּ ָק ָתנֵ י ְ ּב ַמ ְת ִנ ִיתין?
ֲח ַתן ְ ּבנוֹ .
וְ לִ ְיתנֵי ֶ ּ'בן ְ ּבנוֹ '!
ִמ ְּיל ָתא ַא ַ ּגב אוֹ ְר ֵח ּיה ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
דְּ ַ ּב ַעל ְּכ ִא ׁ ְש ּתוֹ .
וְ ֶא ָּלא ָהא דְּ ָת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה".
"שמוֹ נָ ה ָאבוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהן ֶע ְ ׂ
ְׁ
ָהנֵ י ְּתלָ ִתין וְ ַת ְר ֵּתין ָהוֵ י!
ֶא ָּלא,
לְ עוֹ לָ ם ֲח ָתנוֹ ַמ ָּמ ׁש,
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה ֲ'ח ַתן ְ ּבנוֹ '?
ֵּכיוָ ן דְּ ֵמ ָעלְ ָמא ָק ָא ֵתיְּ ,כדוֹ ר ַא ֵחר דָּ ֵמי.
ִאי ָהכִ י,
ישי ְ ּב ׁ ֵש ִני!
ישי ְ ּב ׁ ֵשנִי ,וְ ַרב ַאכְ ׁ ַשר ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֲהוָ ה לֵ ּיה ׁ ְשלִ ׁ ִ
ֶא ָּלא ַרב דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֲא ִחי ַא ָ ּבא לֹא יָ ִעיד ִלי ,הוּא ו ְּבנוֹ וַ ֲח ָתנוֹ ,
ָ ּכ ְך ֶ ּבן ֲא ִחי ַא ָ ּבא לֹא יָ ִעיד ִלי ,הוּא ו ְּבנוֹ וַ ֲח ָתנוֹ ",
ישי ְ ּב ׁ ֵשנִי,
וְ ַא ַּכ ִּתי ֲהוָ ה לֵ ּיה ׁ ְשלִ ׁ ִ
ישי ְ ּב ׁ ֵש ִני!
וְ ַרב ַאכְ ׁ ַשר ׁ ְשלִ ׁ ִ
ַרב ָסבַ ר לֵ ּיה ְּכוָ ֵות ּיה ַ ּב ֲח ָדא,
ו ָּפלֵ יג ֲעלֵ ּיה ַ ּב ֲח ָדא.
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַרב?
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :ל ֹא יו ְּמת ּו ָאבוֹ ת ַעל ָ ּבנִ ים ו ָּבנִ ים  ,"...לְ ַרבּ וֹ ת דוֹ ר ַא ֵחר.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר?
"על ָ ּבנִ ים" ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ א,
ַ
ּ ְפסוּלֵ י דְּ ָאבוֹ תָ ׁ ,ש ֵדי ַא ָ ּב ִנים.

רש"י
הוה ליה שלישי בראשון .בני
שלישי הוא ואחי אבא ראשון
דאבא ואחיו ראשונים ואני שני
ובני שלישי ואמר רב דשלישי
לא יעיד בראשון:
ואנן .במתני' שני בשני ושני
בראשון תנן אבל כולי האי לא
פסיל מתני':
שני בשני .כגון אחי אביו ובנו
אחי אבא לי ואני לו הרי ראשון
בשני ושני בראשון בן אחי אבא
לי ואני לו הרי שני בשני אבל
בני לאחי אבא לא תנן:
מאי חתנו דקתני מתני' .אחי
אביו ובנו וחתנו האי חתנו
דמתני' אבנו קאי דהוה שלישי
האי חתן ולקמן פריך א''כ הוה
שלישי בשני:
אגב אורחיה .דבעי לאשמועינן
שלישי פסול נקט חתן בנו
דאשמועינן נמי בעל כאשתו:
שמנה אבות .עם בניהם
וחתניהם הוו כ''ד אע''ג
דבמתני' תשעה תנן בר מחורגו
שאין בן וחתן עמו לקמן פריך
להו:
תלתין ותרתין .ח' אבות וח'
בנים וח' חתנים וח' בני בנים
ואע''ג דאיכא תו ח' חתנים שם
חתנות חד קרי ליה:
ואמאי קרי ליה .רב לחתנו
דמתני' חתן בנו כיון דחתן לא
הוי מזרעו ומעלמא אתי כדור
שלישי חשיב ליה רב והלכך בני
נמי לאחי אבא דהוי שלישי
בראשון פסול ואיכא לאקשויי
לרב כיון דאמר חתן כדור אחר
דמי אמאי פסול חתנו לאחי
אבא הוה ליה רביעי בראשון
אלא מילתא אחריתי אקשי ליה
עד דאפקיה מהאי טעמא
לגמרי:
אי הכי .דחתן נמי כדור אחר
דמי וקתני מתני' חתן אחי אבא
פסול לי הוה ליה שלישי פסול
להעיד בשני ורב אכשר שלישי
בשני דקאמר אף אני לא אעיד
לו אני ובני אבל בני לבנו יעיד:
ה''ג אלא רב דאמר כר''א.
ולעולם חתן לאו כדור אחר דמי
ורב דפסיל שלישי בראשון כר'
אלעזר דאמר שלישי בשני פסול
וכ''ש שלישי בראשון ומיהו לית
הלכתא כוותיה דאמרינן ביש
נוחלין )ב''ב ד' קכח (.דשלישי
)בראשון( כשר והלכתא כוותיה
דרב מדבתראי הוה:
בן בנו של אחי אבא .לדידי הוי
שלישי בשני ורב שלישי בראשון
נפקא ליה מדכתיב בנים הוו
שנים:
וי''ו לרבות בני בנים .דפסולין
לאבות דהוה שלישי בראשון:
רבי אלעזר .כרב סבירא ליה
דוי''ו לרבות אתא ודריש על
בנים למימר דכל דפסילי לאבות
פסול לבנים הלכך כי היכי דג'
בראשון פסול שלישי בשני נמי
פסול:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
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 .20כח ,א-ב
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֲא ִחי ֲחמוֹ ִתי לֹא ָי ִעיד לִ י,
ֶ ּבן ֲא ִחי ֲחמוֹ ִתי לֹא ָי ִעיד לִ י,
ֶ ּבן ֲאחוֹ ת ֲחמוֹ ִתי לֹא יָ ִעיד לִ י.
וְ ַּת ָ ּנא ּת ּו ָנא:
יהן וְ ַח ָתנֵ י ֶהן".
ּב
ו
ן
ה
,
וֹ
מ
ּ
א
ת
חוֹ
א
ל
ע
ּב
ו
,
יו
א
ת
חוֹ
א
ל
ע
ּב
ו
,
תוֹ
"ב ַעל ֲאחוֹ
ַּ
ֵ ְ נֵ ֶ
ִ
ַ ַ ֲ
ָ בִ
ַ ַ ֲ
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
יב ֵעי לָ ן:
ִּכי ָהוֵ ינַן ֵ ּבי עו ָּּלא ִא ָ ּ
ֲא ִחי ָח ִמיו ַמהוּ?
ֶ ּבן ֲא ִחי ָח ִמיו ַמהוּ?
ֶ ּבן ֲאחוֹ ת ָח ִמיו ַמהוּ?
ָא ַמר לָ ןְּ :תנִ יתו ָּה
יהן".
יהן וְ ַח ָתנֵ ֶ
"א ִחיו ,וַ ֲא ִחי ָא ִביו ,וַ ֲא ִחי ִא ּמוֹ ֵ ,הן ו ְּבנֵ ֶ
ָ
כח,ב ַרב ִא ְיקלַ ע לְ ִמזְ ַ ּבן ^ ְ ּגוִ ילֵ י.
ָ ּבע ּו ִמי ֵ ּנ ּיהַ :מה ּו ׁ ֶש ָ ּי ִעיד ָא ָדם ְ ּב ֵא ׁ ֶשת חוֹ ְרגוֹ ?
ְ ּבסו ָּרא ָא ְמ ִרי:
ַ ּב ַעל ְּכ ִא ׁ ְש ּתוֹ .
ְ ּבפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא ָא ְמ ִרי:
ִא ׁ ּ ָשה ְּכבַ ְעלָ ּה.
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ִמ ַ ּניִין ׁ ֶש ָה ִא ׁ ּ ָשה ְּכבַ ְעלָ ּה?
"ע ְרוַ ת ֲא ִחי ָא ִב ָ
יך ל ֹא ְתגַ ֵּלה,
דִּ כְ ִתיבֶ :
ֶאל ִא ׁ ְש ּתוֹ ל ֹא ִת ְק ָרב דּ ֹ ָד ְת ָך ִהוא" )ויקרא יח ,יד(,
וַ ֲהלֹא ֵא ׁ ֶשת דּ וֹ דוֹ הוּא!
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ׁ ּ ָשה ְּכבַ ְעלָ ּה.

רש"י
ותנא תונא .תנא דידן כמו
אבונא אחונא :חתן בעל אחותי
פסול לי ואני לו שאני אחי
חמותו ואני לחתן בעל אחות
אבי בן אחי חמותו אני ולחתן
בעל אחות אמי בן אחות חמותו
אני מילתיה דרב נחמן מחתניהן
דקתני מתני' יליף וכן מילתיה
דרב אשי מחתניהן דאחיו ואחי
אביו ואחי אמו שפסולין לו
והוא להם הוי איהו לגבייהו
אחי חמיו ובן אחי חמיו ובן
אחות חמיו:
גוילי .קלפים:
באשת חורגו .על נכסי מלוג
שלה בהשפטה עם אדם מן
השוק ובנשי שאר קרובים לא
איבעי להו דכיון דבניהם פסולין
לו והוא להם פסול אף לנשים
לפי שהבנים ראויין לירש את
אמן אבל חורגו דבנו כשר
מיבעי' לן באשתו:
בעל כאשתו .ואשה כבעלה והרי
הוא כאילו חמיה ותנן )דף כז(:
חמיו פסול קרוב הוא:
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" ּו ַב ַעל ִא ּמוֹ  ..הוּא ו ְּבנוֹ וַ ֲח ָתנוֹ ".
ְ ּבנוֹ ַהיְינ ּו ָא ִחיו!
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
לֹא נִצְ ְרכָ ה ֶא ָּלא לַ ֲא ִחי ָה ָאח.
ַרב ִח ְסדָּ א ַאכְ ׁ ַשר ַ ּב ֲא ִחי ָה ָאח.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לָ ְך ָהא דְּ ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָה?
ָא ַמר לְ הוּ :לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לִ יְּ ,כלוֹ ַמר ,לָ א ְסבִ ָירא לִ י.
ִאי ָהכִ יַ ,היְינ ּו ָא ִחיו!
ָּת ָנא:
"א ִחיו ִמן ָה ָאב",
ָ
"א ִחיו ִמן ָה ֵאם".
וְ ָק ָתנֵיָ :
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֲאבִ י ָח ָתן וַ ֲאבִ י כַ ָּלה ְמ ִע ִידין זֶ ה ַעל זֶ ה,
וְ לֹא דָּ מ ּו לַ ֲה ָד ֵדי ֶא ָּלא ִּכי ַאכְ לָ א לְ ַד ָ ּנא.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה:
ֵמ ִעיד ָא ָדם לְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ֲארו ָּסה.
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
לֹא ֲא ָמ ָרן ֶא ָּלא לְ ַא ּפו ֵּקי ִמי ּנ ָּה.
ֲאבָ ל לְ ַע ּיוּלֵ י לָ ּה לָ א ְמ ֵה ַימן.
וְ לֹא ִהיא,
לָ א ׁ ְש ָנא לְ ַא ּפו ֵּקי וְ לָ א ׁ ְשנָא לְ ַע ּיוּלֵ י  -לָ א ְמ ֵה ַימן,
ַמאי דַּ ְע ֵּת ְיך?
ּ
ִּכדְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָייא ַ ּבר ַא ִמי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ עו ָּּלא:
ִא ׁ ְש ּתוֹ ֲארו ָּסה  -לֹא אוֹ נֵן וְ לֹא ִמ ּ ַט ֵּמא לָ ּה.
וְ כֵ ן ִהיא  -לֹא אוֹ ֶנ ֶנת וְ לֹא ִמ ּ ַט ְּמ ָאה לוֹ .
ֵמ ָתה ֵ -אינוֹ יוֹ ְר ׁ ָש ּה,
ֵמת הוּא ּ -גוֹ בָ ה ְּכתו ָ ּּב ָת ּה.
"ש ֵארוֹ " ָּתלָ ה ַר ֲח ָמ ָנאַ ,וא ַּכ ִּתי לָ או ׁ ְש ֵארוֹ ִהיא.
ָה ָתם ׁ ְ
ָהכָ א ִמ ׁ ּשוּם ִא ְיקר ּובֵ י דַּ ְע ָּתא הוּא,
וְ ָהא ִא ַ ּיק ְרבָ א דַּ ְע ֵּת ּיה לְ גַ ָ ּב ּה.

רש"י
אחי האח .בן שיש לבעל אמו
מאשה אחרת פסול לו מפני
שהוא אחי אחיו:
אבי חתן ואבי כלה .בן ראובן
שנשא בת שמעון לא נתקרבו
ראובן ושמעון בכך וכשרין
להעיד זה לזה בכל עדיות ולא
אמרינן בשביל בנו שנתקרב
ראובן לשמעון נפסל ראובן
לשמעון:
ולא דמו .ראובן ושמעון להדדי:
אלא כי אכלא לדנא .כמגופה
שאינה דומה לחבית:
לאפוקי מינה .לחוב לה ולזכות
לבעל דינה דקרוב לא הוי כל
זמן שלא נשאה ומיהו לעיולי
לה לא מהימן דאדעתא דידיה
קעביד:
מאי דעתיך .דלא חשבת ליה
קרוב:
לא אונן .אם מתה אינו נאסר
בקדשים מחמת אנינות:
ואין מטמא לה .אם כהן הוא
ואית דל''ג אינה מטמאה וכן
היא אינה נאסרת באנינות
מיתתו בקדשים ואינה מטמאה
אינה מצווה להתעסק בו ואיידי
דתניא לא אוננת תנא ולא
מיטמאת ולאו דווקא דנשים
דכהונה לא הוזהרו על
הטומאה:
גובה כתובתה .בדכתב לה מן
האירוסין מוקמינן לה בשנים
אוחזין )ב''מ דף יח (.ואהא
דקתני לא מטמא לה קא סמכת
ואמרת לאו קרוב הוא:
התם .גבי טומאה וירושה:
בשארו תלה רחמנא .כדכתיב
)ויקרא כא( כי אם לשארו
הקרוב ואמר מר )יבמות דף
כב (:שארו זו אשתו וכן בירושת
הבעל לשארו הקרוב אליו
ממשפחתו וירש אותה מיכן
שהבעל יורש את אשתו ביש
נוחלין )ב''ב ' ..קט:(:
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"חוֹ ְרגוֹ ְל ַבדּ וֹ ".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"חוֹ ְרגוֹ ְל ַבדּ וֹ .
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרּ ִ :גיסוֹ ".
וְ ַתנְ ָיא ִא ָיד ְך:
ִּ
"גיסוֹ ְל ַבדּ וֹ ,
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר :חוֹ ְרגוֹ ".
ַמאי ָק ָא ַמר?
ִאילֵ ָימא ָהכִ י ָק ָא ַמר :חוֹ ְרגוֹ לְ בַ דּ וֹ  ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ גִ יסוֹ .
ֲא ָתא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ֵמ ַימר ִ ּגיסוֹ לְ בַ דּ וֹ  ,וְ הוּא ַהדִּ ין לְ חוֹ ְרגוֹ .
ֶא ָּלא ַמ ְת ִנ ִיתין דְּ ָק ָתנֵ יּ ִ :
"גיסוֹ הוּא ו ְּבנוֹ וַ ֲח ָתנוֹ " ַ -מ ִ ּני?
לֹא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ לֹא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי!
וְ ֶא ָּלאָ ,הכִ י ָק ָא ַמר:
חוֹ ְרגוֹ לְ בַ דּ וֹ ֲ ,אבָ ל ִ ּגיסוֹ הוּא וּבְ נוֹ וַ ֲח ָתנוֹ .
וַ ֲא ָתא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ֵמ ַימר ִ ּגיסוֹ לְ בַ דּ וֹ ֲ ,אבָ ל חוֹ ְרגוֹ הוּא וּבְ נוֹ וַ ֲח ָתנוֹ .
ש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה"ְּ ,כ ַמאן?
"שמוֹ נָ ה ָאבוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהן ֶע ְ ׂ
וְ ֶא ָּלא ָהא דְּ ָת ֵני ַר ִ ּבי ִח ּיָיאְ ׁ :
לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה!
ֶא ָּלא,
ָהכִ י ָק ָא ַמר :חוֹ ְרגוֹ לְ בַ דּ וֹ ֲ ,אבָ ל ִ ּגיסוֹ הוּא וּבְ נוֹ וַ ֲח ָתנוֹ ,
וַ ֲא ָתא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי לְ ֵמ ַימר ִ ּגיסוֹ לְ בַ דּ וֹ  ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן חוֹ ְרגוֹ .
ַמ ְת ִנ ִיתין ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ָ ּב ַר ְי ָיתא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי היא.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
יסי.
ַה ִהיא ַמ ַּתנְ ָּתא דְּ ָהוֵ י ֲח ִת ִימי ֲעלָ ּה ְּת ֵרי ִ ּג ֵ
ָסבַ ר ַרב יוֹ ֵסף לְ ַאכְ ׁשו ָּר ּה דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ִמ ַּמאי דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי דְּ ַמ ְתנִ ִיתין דְּ ַמכְ ׁ ַשר ְ ּבגִ יסוֹ ?
דִּ ילְ ָמא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי דְּ ָ ּב ַר ְי ָיתא ,דְּ פָ ֵסיל ְ ּבגִ יסוֹ ?
לָ א ָסלְ ָקא דַּ ְע ְּת ָך.
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלְּ :כגוֹ ן ֲאנָ א ו ִּפנ ְָחס דְּ ָהוֵ ינַן ָא ֵחי וְ גִ י ֵסי,
ֲאבָ ל ִ ּג ֵיסי דְּ ָעלְ ָמא ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
וְ ִדילְ ָמא ְּכגוֹ ן ֲא ָנא וּפִ ְנ ָחסִ ,מ ׁ ּשוּם גִ יסוֹ ָק ָא ַמר?
ָא ַמר לֵ ּיה:
זִ יל ָק ְנ ָי ּה ְ ּב ֵע ֵדי ְמ ִס ָירה ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר.
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִ ּב ְמז ּו ָ ּיף ִמ ּתוֹ כוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ּ ָפסוּל.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵיה לְ ךָ.
זִ יל ,לֹא ׁ ָשבְ ִקי לִ י דְּ אוֹ ְתבִ ינ ּ

רש"י
גיסו .לבדו אבל בנו וחתנו כשרים
לגיסו ורבי יוסי פליג אמתני' בתרתי
חדא דקתני מתני' בגיסו בן וחתן
ופליג נמי אבעל אחות אמו דקתני
מתני' דהוה קרוב וכן גם הוא קרוב
לו דהוי לו בן גיסו פסול הוא לו
משום דאיהו לדידיה בעל אחות אמו
אבל משום קורבה דבן גיסו לא
מיפסיל ונפקא מינה דחתן גיסו כשר
להעיד לו )והוא הדין לגיסו והיינו
דקתני בברייתא בתרייתא ר' יהודה
אומר חורגו אף חורגו דמודה נמי
בגיסו ואתא ר' יוסי למימר גיסו
לבדו והוא הדין לחורגו( זה''ו נוס''ח
אח''ר בפי' ונראה גיסו לבדו ורבי
יוסי פליג אמתניתין בחדא דקתני
מתני' גיסו ובנו וחתנו )כשרים לגיסו(
דאבעל אחות אמו דקתני מתניתין
דהוי קרוב וכן גם הוא קרוב לו דהוי
ליה בן גיסו לא פליג רבי יוסי עלה
ומודה הוא דבן גיסו פסול לו משום
דאיהו לדידיה בעל אחות אמו אבל
משום קורבה דבן גיסו לא מפסיל
ונפקא מינה דחתן גיסו כשר וכו':
מאי גיסו דקאמר רבי יוסי אף גיסו.
ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא
פליגי :הכי גרסינן אלא הכי קאמר
חורגו לבדו אבל גיסו הוא ובנו וחתנו
ואתא רבי יוסי למימר גיסו לבדו
אבל חורגו הוא ובנו וחתנו:
אלא הא דתני רבי חייא כו' לא רבי
יהודה ולא ר' יוסי .דלר' יהודה ט'
אבות הוויין במתני' בר מחורגו וכן
לר' יוסי תשעה הווין :אלא חורגו
לבדו אבל גיסו הוא ובנו וחתנו ואתא
ר' יוסי למימר גיסו לבדו וכל שכן
חורגו:
ומתני' רבי יהודה .דקתני בן וחתן
בגיסו:
ברייתא ר' יוסי .אפיק גיסו וחורגו
הוי ח' אבות ובנים וחתנים ואית
דמוקמי להאי בן גיסו דקא מכשר ר'
יוסי בבן שיש לו לגיסו מאשה אחרת
כי היכי דלא לפלוג ר' יוסי אבעל
אחות אמו ולא מיתוקמ' שפיר דכל
בניהם דמתני' מאותה אשה קאמר
ועוד אי מאשה אחרת מכשיר ר' יוסי
מכלל דתנא דידן מאשה אחרת נמי
פסול משום קרוב מחמת קרוב
תיקשי לרב חסדא דאכשר באחי
האח דהשתא בן גיסו פסול משום
אחי בן אחות אשתו אחי האח
מיבעיא:
הלכה כר' יוסי .קס''ד כר' יוסי
דמתני' דלא פסול אלא קרוב הראוי
לירש וגיסו אינו ראוי ליורשו :דפסיל
בגיסו דקתני גיסו לבדו:
לא ס''ד .דהא בהדיא פריש שמואל
לפסולא דגיסו כגון אנא ופנחס שהיה
אחיו וגיסו מכלל דגיסו דעלמא
כשרין:
משום גיסו .ושמואל פירושא דגיסו
אתא לאשמעי':
א''ל .למקבל מתנה:
זיל קנייה בעדי מסירה .אם יש לך
עדים אחרים שמסר לך שטר זה
בפניהם הביאם ויעידו ותהיה שלך
דסבר כרבי אלעזר דאמרי' במסכת
גיטין )ד' נ (:אפי' לא חתמו בו עדים
אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה
מנכסים משועבדים שאין העדים
חותמים על הגט אלא מפני תקון
העולם:
במזויף מתוכו .שחתמו בו עדים
פסולים שהוא פסול דבמאי קני ליה
בהאי שטרא האי שטרא חספא
בעלמא הוא:
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 .23כח ,ב – כט ,א
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר" כו'
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּם ָא ַמר ַר ִ ּבי ַטבְ לָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ְ ּברוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ָרבָ א ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ִא ָּיכא דְּ ַמ ְת ֵני לָ ּה לְ ָהא דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ הַ ,א ָהא:
"את זוֹ דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִילי:
ֶ
ּ
את ֶאל ַהכּ ֲהנִ ים ַהלְ וִ ִים,
"ו ָּב ָ
וְ ֶאל ַה ּׁש ֵפט ֲא ׁ ֶשר יִ ְהיֶ ה ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם" )דברים יז ,ט(,
וְ כִ י ַּת ֲע ֶלה ַעל דַּ ֲע ְת ָך ׁ ֶש ָא ָדם הוֹ ֵל ְך ֵא ֶצל ׁשוֹ ֵפט ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה ְ ּביָ ָמיו?
ֶא ָ ּלא :זֶ ה ׁ ֶש ָהיָ ה ָקרוֹ ב וְ נִ ְת ַר ֵחק".
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י.
^קרוֹ בִ ים וְ נ ְִת ַר ֲחק ּו ָהווּ,
כט,א ְ ּבנֵי ֲחמו ּּה דְּ ָמר עו ְּקבָ א ְ
ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה לְ ִדי ָנא,
ָא ַמר לְ הוְּ ּ :פ ִסילְ נָ א לְ כ ּו לְ ִדינָ א.
ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ :מאי דַּ ְע ֵּת ְיך ְּכ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה?
ֲא ַנן ַמ ְי ִיתי ַנן ִאי ַ ּג ְר ָּתא ִמ ַּמ ַע ְרבָ א :דְּ ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ָא ַמר לְ הוַּ :א ּט ּו ְ ּב ַק ָ ּבא דְּ ִק ָירא ִאידַּ ַ ּב ְק ָנא ְ ּבכוּ?!
דְּ לָ א ָק ָא ִמי ָנא ּ ְפ ִסילְ ָנא לְ כ ּו לְ ִדינָא,
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ א צַ ְי ִיתית ּו דִּ ינָ א.

רש"י
קרובים ונתרחקו הוו .שמתה
אחותם אשת מר עוקבא:
בקבא דקירא אידבקי בכו .בקב
של שעוה נדבקתי בכם בתמיה
כלומר איני דבוק בכם כלל אלא
אתון לא צייתיתון דינא:
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 .24כט ,א
"אוֹ ֵהב זֶ ה ׁשו ׁ ְּש ִבינוֹ " .וכו'
וְ כַ ָּמה?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ָא ַמר ַרב:
ָּכל ׁ ִשבְ ַעת ֵיְמי ַה ִּמ ׁ ְש ֶּתה.
וְ ַר ָ ּבנַ ן ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א ָא ְמ ִרי:
אשוֹ ן וְ ֵאילָ ְך.
ֲאפִ ילּ ּו ִמ ּיוֹ ם ִר ׁ

רש"י
מיום ראשון ואילך .בטלה
שושבינות וכשר להעיד:
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 .25כט ,א
שוֹ נֵ א ָ ּכל ׁ ֶשלּ א דִּ ֵ ּבר" כו'
"ה ּ ׂ
ַ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"וְ הוּא ל ֹא אוֹ יֵ ב לוֹ "  -יְ ִע ֶיד ּנ ּו.
"וְ ל ֹא ְמבַ ֵ ּק ׁש ָר ָעתוֹ " – יְ ִדינֶ נּ ּו".
ַא ׁ ְש ַּכ ַחן שׂוֹ נֵ א ,אוֹ ֵהב ְמ ָנלַ ן?
ְק ֵרי ֵ ּב ּיה ָהכִ י:
"וְ הוּא ל ֹא אוֹ יֵ ב לוֹ וְ לֹא אוֹ ֵהב לוֹ "  -יְ ִע ֶיד ּנוּ,
"וְ ל ֹא ְמבַ ֵ ּק ׁש ָר ָעתוֹ וְ לֹא טוֹ בָ תוֹ " ְ -י ִדי ֶנ ּנוּ.
ִמ ֵידי 'אוֹ ֵהב' ְּכ ִתיב?!
ֶא ָּלא ְסבָ ָרא הוּא,
אוֹ יֵב ַמאי ַט ְע ָמא? ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִמ ַר ֲח ָקא דַּ ְע ֵּת ּיה,
אוֹ ֵהב נ ִַמי ִמ ַ ּק ְרבָ א דַּ ְע ֵּת ּיה.
וְ ַר ָ ּבנַןַ ,האי "ל ֹא אוֹ יֵ ב לוֹ וְ ל ֹא ְמבַ ֵ ּק ׁש ָר ָעתוֹ " ַ -מאי דָּ ְר ׁ ֵשי ֵ ּב ּיה?
ַחד  -לְ דַּ ָ ּיין,
ִא ָיד ְך – ִּכ ְד ַת ְנ ָיא:
"א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ָ
ּ
"וְ הוּא ל ֹא אוֹ יֵ ב לוֹ וְ ל ֹא ְמבַ ֵק ׁש ָר ָעתוֹ " -
שוֹ נְ ִאין זֶ ה ֶאת זֶ הֶ ׁ ,ש ֵאין יוֹ ׁ ְש ִבין ַ ּבדִּ ין ְ ּכ ֶא ָחד".
ִמ ָ ּכאן ִל ׁ ְשנֵ י ַת ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםֶ ׁ ,ש ּ ׂ

רש"י
והוא לא אויב לו יעידנו .דהאי
והוא אעד קאי דמעיד שהוא
חייב גלות והעד לא אויב לו
לרוצח דאי ברוצח הא כתיב
)דברים ד( והוא לא שונא לו
וקראי אחריני טובא:
ולא מבקש רעתו ידיננו .דסמיך
ליה ושפטו העדה וקאמר ר'
יהודה דהאי לא מבקש רעתו
אשופטים קאי ולשון זה מצאתי
בברייתא דסיפרי ולא בסיפרי
שלנו והוא לא אויב לו העד ולא
מבקש רעתו השופט:
חד לדיין .דבדיין מודו רבנן
דשונא לא ידון דלא מצי חזי
ליה זכותא:
ואידך .לפסול בדין אחד שני
דיינין ששונאין זה את זה:
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 .26כט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
יצד בּ וֹ ְד ִקים ֶאת ָה ֵע ִדים?
ֵ ּכ ַ
ּ
יהן.
ימין ֲע ֵל ֶ
יסין אוֹ ָתן ַל ֶח ֶדר ו ְּמ ַא ְי ִ
ָהי ּו ַמכְ נִ ִ
יאין ֶאת ָ ּכל ָה ָא ָדם ַלחוּץ ,ו ְּמ ׁ ַש ְ ּי ִירין ֶאת ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶהן,
וּמוֹ ִצ ִ
יא ְך ַא ָּתה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֶּזה ַח ָ ּייב ְלזֶ ה.
וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ ֱ :אמוֹ ר ֵה ַ
ִאם ָא ַמר :הוּאָ ,א ַמר ִלי ׁ ֶש ֲאנִ י ַח ָ ּייב לוֹ ,
ִא ׁיש ּ ְפלוֹ נִ י ָא ַמר ִלי ׁ ֶשהוּא ַח ָ ּייב לוֹ  - ,לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם.
אתיִ ם זוּז,
אמרּ ְ :ב ָפנֵ ינ ּו הוֹ ָדה לוֹ ֶ ׁ ,שהוּא ַח ָ ּייב לוֹ ָמ ַ
ַעד ׁ ֶש ּי ַ
יסין ֶאת ַה ׁ ּ ֵשנִ י ,וּבוֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ .
מ
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ַ כְ נִ ִ
ש ִאין וְ נוֹ ְתנִ ין ַ ּבדָּ ָבר.
ִאם נִ ְמ ְצא ּו דִּ ְב ֵר ֶיהן ְמכ ּו ָּונִ ין ,נוֹ ְ ׂ
ׁ ְשנַ יִ ם אוֹ ְמ ִרים :זַ ַ ּכאי ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמרַ :ח ָ ּייב  -זַ ַ ּכאי.
ׁ ְשנַ יִ ם אוֹ ְמ ִריםַ :ח ָ ּייב ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר :זַ ַ ּכאי ַ -ח ָ ּייב.
ֶא ָחד אוֹ ֵמר ַח ָ ּייב וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר זַ ַ ּכאי,
ֲא ִפילּ ּו ׁ ְשנַ יִ ם ְמזַ ִ ּכין אוֹ ׁ ְשנַ יִ ם ְמ ַח ְ ּייבִ ין ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמרֵ :אינִ י יוֹ ֵד ַע  -יוֹ ִסיפ ּו ַהדַּ ָ ּיינִ ין.
יסין אוֹ ָתן.
ָ ּג ְמר ּו ֶאת ַהדָּ ָברָ ,הי ּו ַמכְ נִ ִ
ּ
ּ
ּ
ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ַ ּבדַּ ָ ּיינִ ין אוֹ ֵמרִ :א ׁיש ְפלוֹ נִ י ַא ָּתה זַ ַ ּכאיִ ,א ׁיש ְפלוֹ נִ י ַא ָּתה ַח ָייב.
אמר:
ו ִּמ ַ ּניִ ין ִל ְכ ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא לֹא יֹ ַ
שה ׁ ֶש ֲח ֵב ַיריי ַרבּ ּו ָע ַלי"?
" ֲאנִ י ְמזַ ֶ ּכה וַ ֲח ֵב ַיריי ְמ ַח ְ ּי ִיביםֲ ,א ָבל ָמה ֶא ֱע ֶ ׂ
ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר") :ל ֹא ֵתלֵ ְך ָרכִ יל ְ ּב ַע ּ ֶמ ָיך" )ויקרא יט ,טז((,
וְ אוֹ ֵמר" :הוֹ ֵל ְך ָר ִכיל ְמגַ ֶ ּלה ּסוֹ ד" )משלי יא ,יג(.

ְ ּג ָמ ָרא
ֵהיכִ י ָא ְמ ִרינַן לְ הוּ?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ָהכִ י ָא ְמ ִרינַן לְ הוּ" :נְ ִשׂ ִיאים וְ רו ַּח וְ גֶ ׁ ֶשם ָאיִ ן ִא ׁיש ִמ ְת ַה ֵּלל ְ ּב ַמ ַּתת ׁ ָש ֶקר" )משלי כה ,יד(.
ָא ַמר )לֵ ּיה( ָרבָ א:
'שב ׁ ְשנֵ י ֲהוָ ה ַּכפְ נָא ,וְ ַא ָ ּבבָ א או ָּּמנָ א לֹא ָחלֵ יף'.
יָ כְ לִ י לְ ֵמ ַימרַ ׁ :
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:
"מ ִפיץ וְ ֶח ֶרב וְ ֵחץ ׁ ָשנוּן ִא ׁיש ענֶ ה בְ ֵר ֵעה ּו ֵעד ׁ ָש ֶקר" )משלי כה ,יח(.
ָא ְמ ִרינַן לְ הוֵּ :
ָא ַמר )לֵ ּיה( ַרב ַא ׁ ִשי:
'שב ׁ ְשנֵי ֲהוָ ה מוֹ ָתנָא ,וְ ִאי ִנ ׁיש ְ ּבלֹא ׁ ְשנֵ ּיה לֹא ׁ ְשכֵ יב'.
יָ כְ לִ י לְ ֵמ ַימרַ ׁ :
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ָא ַמר לִ י ָנ ָתן ַ ּבר ָמר זו ְּט ָראָ :א ְמ ִרינַן לְ ה ּו'ָ :ס ֲה ֵדי ׁ ָש ְק ֵרי ַאאוֹ גְ ַר ְייה ּו זִ ילִ י',
דִּ כְ ִתיב" :וְ הוֹ ׁ ִשיב ּו ׁ ְשנַ יִ ם ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּבנֵ י בְ לִ ַ ּי ַעל נֶ גְ דּ וֹ ,
וִ ִיע ֻדה ּו לֵ אמר ֵ ּב ַרכְ ָּת ֱאל ִֹהים וָ ֶמלֶ ְך" )מלכים א' כא ,י(.

רש"י
מתני'
מאיימין עליהם .מפרש בגמרא:
הוא אמר לי .הלוה אמר לי:
לא אמר כלום .דעביד איניש
דאמר פלוני נושה בי כדי שלא
יחזיקוהו עשיר:
הודה לו .שהיו שניהם בפנינו
להודות נתכוון להיות לו עדים
בדבר:
שנים אומרים זכאי ואחד אומר
חייב זכאי .דכתיב )שמות כג(
אחרי רבים להטות .:אפילו
שנים מחייבין או מזכין
והשלישי אומר איני יודע יוסיפו
הדיינין .ואע''ג דאי הוה פליג
עלייהו הוי בטל במיעוטא כי
אמר איני יודע הוי כמי שלא
ישב בדין ונמצא הדין בשנים
ואנן תלתא בעינן:
מכניסין אותן .לבעלי דינין
ובגמרא פריך הא לא אפקינהו:
גמ'
היכי א''ל .לעדים כשמאיימין
עליהם:
נשיאים ורוח וגשם וגו' .בשביל
מתהלל במתת שקר דהיינו
מעידי שקר גשמים נעצרים
ואפילו כשהשמים מתקשרים
בעבים ורוח להוריד גשמים אין
הגשם בא:
אמר רבא .מאי איכפת להו אם
לא ירדו גשמים אמרי בלבם
משל הדיוט שב שני הוה כפנא
ואבבא אומנא לא חליף על פתח
מי שיודע אומנות ובעל מלאכה
לא עבר הרעב:
מפץ וחרב וגו' איש עונה וגו'.
בעון עדות שקר דבר בא
ויתייראו שלא ימותו:
אאוגרייהו זילי .השוכרים
אותם מבזים אותם וקלים הם
בעיניו:
והושיבו שנים אנשים בני
בליעל .גבי נבות היזרעאלי
כתיב שיועצי המלך היו יועצים
לשוכרם והיו קורין אותם בני
בליעל:
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אתיִ ם זוּז".
אמר ּו ְ ּב ָפנֵ ינ ּו הוֹ ָדה לוֹ ׁ ֶשהוּא ַח ָ ּייב לוֹ ָמ ַ
"עד ׁ ֶש ּי ְ
"אם ָא ַמר :הוּאָ ,א ַמר ִלי" כו' ַ
ִ
ְמ ַס ֵ ּי ַיע לֵ ּיה לְ ַרב ְיהו ָּדה,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
אמר ַ'א ֶּתם ֵע ַדיי'.
צָ ִר ְיך ׁ ֶש ּי ַ
ִא ְּית ַמר ִנַמי:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָ'מנֶה לִ י ְ ּבי ְָד ָך',
ָא ַמר לוֹ 'ֵ :הן',
לְ ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ 'ְּ :תנֵ ה ּו לִ י',
ָא ַמר'ְ :מ ׁ ַש ּ ֶטה ֲא ִני ְ ּב ָך' ָ ּ -פטוּר.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִמי ָהכִ י:
" ָ'מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך',
ָא ַמר לוֹ 'ֵ :הן'.
ְל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ ְּ ' :תנֵ ה ּו ִלי'.
ָא ַמר לוֹ ְ ' :מ ׁ ַש ֶּטה ֲאנִ י ְ ּב ָך' ָ ּ -פטוּר.
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָ ּלא ֲא ִפילּ ּו ִה ְכ ִמין לוֹ ֵע ִדים ֲאחוֹ ֵרי גָ ֵדר ,וְ ָא ַמר לוֹ ָ ' :מנֶ ה ִלי ְ ּביָ ְד ָך',
ָא ַמר לוֹ ֵ ' :הן',
' ְרצוֹ נְ ָך ׁ ֶש ּתוֹ ֶדה ִ ּב ְפנֵ י ְפלוֹ נִ י ו ְּפלוֹ נִ י'?
ָא ַמר לוֹ ִ ' :מ ְתיָ ֵירא ֲאנִ י ׁ ֶש ָּמא ִּת ְכ ּ ֵפינִ י ַלדִּ ין'.
ְל ָמ ָחר ָא ַמר לוֹ ְּ ' :תנֵ יה ּו ִלי'.
ּ
ָא ַמר לוֹ ְ ' :מ ׁ ַש ֶּטה ֲאנִ י ְ ּב ָך' – ָפטוּר.
וְ ֵאין טוֹ ֲענִ ין ַל ֵּמ ִסית".
"מ ִסית" ַמאן דְּ כַ ר ׁ ְש ֵמ ּיה?
ֵ
ַח ּסו ֵּרי ִמ ַיח ּ ְס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָתנֵ י:
ִאם לֹא ָט ַעןֵ ,אין טוֹ ֲענִין לוֹ .
וּבְ ִדי ֵני ְנפָ ׁשוֹ תַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ָט ַען  -טוֹ ֲענִ ין לוֹ .
וְ ֵאין טוֹ ֲע ִנין לַ ֵּמ ִסית.
"מ ִסית"?
ַמאי ׁ ְשנָ א ֵ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ִמ ּ ִפ ְיר ֵק ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ׁ ְש ִמ ַיע לִ י:
ׁ ָשאנֵ י ֵמ ִסית ,דְּ ַר ֲח ָמ ָנא ָא ַמר "ול ֹא ַת ְחמל וְ ל ֹא ְתכַ ֶּסה ָעלָ יו" )דברים יג ,ט(,
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
ִמ ַ ּניִין ׁ ֶש ֵאין טוֹ ֲענִ ין לַ ֵּמ ִסית?
ִמ ָ ּנ ָח ׁש ַה ַ ּק ְדמוֹ ִני.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִׂש ְמלַ אי:
ַה ְר ֵ ּבה ְט ָענוֹ ת ָהיָה לוֹ לַ ָ ּנ ָח ׁש לִ ְטעוֹ ן ,וְ לֹא ָט ַען,
ו ִּמ ּ ְפנֵי ָמה לֹא ָט ַען לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא?
לְ ִפי ׁ ֶשלּ א ָט ַען הוּא.
ַמאי ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמ ַימר?
דִּ בְ ֵרי ָה ַרב וְ ִדבְ ֵרי ַתלְ ִמיד דִּ בְ ֵרי ִמי ׁשוֹ ְמ ִעין?
דִּ בְ ֵרי ָה ַרב ׁשוֹ ְמ ִעין!
ָא ַמר ִח ְז ִק ּיָה:

רש"י
בפנינו .משמע שעשאונו עדים:
פטור .ואע''פ ששמעו עדים
אתמול שהודה לו הואיל ולא
אמר אתם עדיי:
משטה אני בך .שוחק הייתי בך
בשביל שהיית שואלני מה שלא
היה:
הכמין .החביא כמו וארב לו
)דברים יט( ויכמון ליה:
ואין טוענין למסית .המסית
חבירו לעבודת כוכבים אין
טוענין אותו ב''ד בשבילו טענת
זכות אלא אם כן טוענה הוא:
ואם לא טען .משטה הייתי בך
כשהודיתי אלא אמר לא אתן
לך הבא עדים שהלוית לי אין
טוענין בשבילו אלא אומרין לו
אחרי שהודיתה לך שלם:
ובדיני נפשות .אם יש טענת
זכות והוא אינו יודע לטעון
טוענין לו:
לפי שלא טען .הנחש לא טען
הקב''ה בשבילו:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ

ִמ ַ ּניִין ׁ ֶש ָּכל ַה ּמוֹ ִסיף גּוֹ ֵר ַע?
"א ַמר ֱאל ִֹהים ל ֹא תֹאכְ ל ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו וְ ל ֹא ִת ְ ּגע ּו בּ וֹ " )בראשית ג ,ג(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ :
ַרב ְמ ׁ ָש ְר ׁ ִש ּיָא ָא ַמר:
"א ּ ָמ ַתיִ ם וָ ֵח ִצי ָא ְרכּ וֹ " )שמות כה ,י(.
ֵמ ָהכָ אַ :
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ש ֵרה יְ ִריעֹת" )שמות כו ,ז(,
"ע ׁ ְש ֵּתי ֶע ְ ׂ
ַ
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רש"י
ולא תגעו בו .הקב''ה לא
הזהירם על הנגיעה ומתוך
תוספת גירעו שדחף הנחש את
חוה על האילן עד שנגעה בו
אמר לה ראי שאין מיתה על
הנגיעה אף על האכילה לא
תמותי:
אמתים .דל אל''ף מהכא קרי
ביה )מתים( הוי שתי מאות
אמה כל אותיות שבתורה
הברתם ככתיבתם כמו ועשית
ואמרת כאלו כתובה בה''א וכן
אתה חסר כמו אותה מלא:
עשתי עשרה .דל עיי''ן מהכא
הוו להו שתים עשרה:
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ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא דְּ ָא ַמר'ְ :מ ׁ ַש ּ ֶטה ֲאנִ י ְ ּב ָך',
כט,ב ֲאבָ ל ָא ַמר ^'לֹא ָהי ּו דְּ בָ ִרים ֵמעוֹ לָ ם',
הו ֲּחזַ ק ַּכפְ ָרן.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַאדָּ א:
ָהכִ י ָא ְמ ִרינַן ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
ָּכל ִמ ֵּילי דִּ כְ ִדי לֹא דְּ כִ ִירי ֱאינ ׁ ֵָשי.
ַההוּא דְּ ַאכְ ִמין לֵ ּיה ֵע ִדים לְ ַחבְ ֵר ּיה ְ ּבכִ ילְ ֵּת ּיה,
ָא ַמר לֵ ּיה'ָ :מנֶ ה לִ י ְ ּב ָי ְד ָך'.
ָא ַמר לֵ ּיה'ֵ :הן'.
ָא ַמר'ִ :ע ִירי וְ ׁ ָשכְ בֵ י לֶ ֱיהו ּו ֲעלָ ְך ָס ֲה ֵדי'.
ָא ַמר לֵ ּיה' :לֹא'.
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ָהא ָא ַמר לֵ ּיה 'לֹא'.

רש"י
לא היו דברים .לא הודיתי לך והרי עדים
ששמעו:
הוחזק כפרן .ואינו נאמן עליו בשבועה:
כל מילי דכדי לא דכירי אינשי .דברים של
חנם כלומר הואיל ואותה הודאה דברי רוח
היו שהשטה בו לא דכירי אינשי ושכח אותה
הודאה:
כילתא .יריעה הפרוסה סביבות המטה:
עירי ושכבי ליהוו עלך סהדי .רוצה אתה
שיהו כל השומעין מעידין בין ניעורין בין
ישינים שהיה מכיר זה בו שלא יודה בפני
עדים אמר בלבו שמא יהא סבור שכולם
ישינים ויאמר הן:
קב רשו .מלא קב שטרות יש עליו:
מאן מסיק בי .למי אני חייב כלום:
אדם עשוי .לומר לבריות חייב אני מעות
לפלוני להתרחק מעין הרע:
שלא להשביע .שלא ליראות שבע מממון:
עכברא דשכיב אדינרי .עשיר שלא נהנה
מממונו כעכבר זה ששוכב על דינרי זהב
ואינו נהנה מהן:
ניזול וניהדר .נשלם החצי שקיבלנו:
כבר הורה זקן .ר' ישמעאל שקיבלתם על פיו
ולא אחלוק על מה שעשה:

ַההוּא דְּ ַאכְ ִמין ֵע ִדים ְ ּב ִקיבְ ָרא לְ ַחבְ ֵר ּיה,
ָא ַמר לֵ ּיה'ָ :מנֶ ה לִ י ְ ּב ָי ְד ָך',
ָא ַמר לֵ ּיה'ֵ :הן',
ַ'ח ֵ ּיי ו ֵּמ ֵיתי לֶ ֱיהו ּו ֲעלָ ְך ָס ֲה ֵדי'!
ָא ַמר לֵ ּיה' :לֹא'.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן:
ָהא ָא ַמר לֵ ּיה 'לֹא'.
ָא ַמר ָרבִ ינָ א וְ ִא ֵּית ָימא ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה ֵמ ָהא:
ָהא דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
אמר ַ'א ֶּתם ֵע ַדיי',
צָ ִר ְיך ׁ ֶש ּי ַ
לָ א ׁ ְש ָנא ִּכי ָא ַמר לֹוֶ ה,
וְ לָ א ׁ ְשנָא ִּכי ָא ַמר ַמלְ וֶ ה וְ ׁ ָש ֵתיק לֹוֶ ה.
ַט ְע ָמא דְּ ָא ַמר לֹוֶ ה 'לֹא',
ֲאבָ ל ִאי ׁ ָש ֵתיק ָ -הכִ י נ ִַמי.
ַההוּא דַּ ֲהוָ ה ָקר ּו לֵ ּיה ַ'קב ְר ׁשוּ'.
ָא ַמרַ :מאן ַמ ּ ִסיק ִ ּבי ֶא ָּלא ּ ְפלוֹ נִי ו ְּפלוֹ ִני.
ָאת ּו ְּתבָ עוּה ּו לְ ִדינָא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
שוּי ׁ ֶשלּ א לְ ַה ְׂש ִ ּב ַיע ֶאת ַעצְ מוֹ .
ָא ָדם ָע ׂ
ַההוּא דְּ ָהו ּו ָקר ּו לֵ ּיה ַ'עכְ ְ ּב ָרא דִּ ׁ ְשכֵ יב ַאדִּ י ָנ ֵרי',
ִּכי ָקא ׁ ָשכֵ יבָ ,א ַמר'ְ ּ :פלָ ְניָ א ו ְּפלָ ְניָא ַמ ְסק ּו ִ ּבי זוּזֵ '.
ָ ּב ַתר דְּ ׁ ָשכֵ יב ָאת ּו ַּתבְ ִעינְה ּו לְ יוֹ ְר ׁ ִשין,
ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
שוּי ׁ ֶשלּ א לְ ַה ְׂש ִ ּב ַיע ֶאת ַעצְ מוֹ '
ָא ַמר לְ הוִּּ :כי ָא ְמ ִרינַן'ָ :א ָדם ָע ׂ
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵמ ַח ִ ּייםֲ ,אבָ ל לְ ַא ַחר ִמ ָיתה לֹא.
ּ ָפ ְרע ּו ּ ַפלְ ָ ּגא.
ְ
ּ
ַּתבְ ִעינְה ּו לְ ִדינָא לְ ִא ָידך ּ ַפלְ ָגא.
ָאת ּו לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא,
שוּי ׁ ֶשלּ א לְ ַה ְׂש ִ ּב ַיע ֶאת ָ ּבנָיו,
שוּי ׁ ֶשלּ א לְ ַהשְׂ ִ ּב ַיע ֶאת ַעצְ מוֹ ָּ ,כ ְך ָא ָדם ָע ׂ
ָא ַמר לְ הוְּּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָא ָדם ָע ׂ
ָא ְמר ּו לֵ ּיהֵ :ניזִ יל וְ ִנ ֲיה ַדר!
ָא ַמר לְ הוְּּ :כבָ ר הוֹ ָרה זָ ֵקן.

בּוֹרר"
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הוֹ ָדה ִ ּבפְ נֵי ׁ ְשנַ יִם ,וְ ָקנ ּו ִמ ָ ּידוֹ  -כּ וֹ ְתבִ ין,
וְ ִאם לָ או ֵ -אין כּ וֹ ְתבִ ין.
לשה וְ לֹא ָקנ ּו ִמ ָ ּידוֹ ,
ִ ּבפְ ֵני ׁ ְש ׁ ָ
ַרבָ 32א ַמר:
כּ וֹ ְתבִ ין.
וְ ַרב ַא ִסי ָא ַמר:
ֵאין כּ וֹ ְתבִ ין.
ֲהוָ ה עוּבְ דָּ א וְ ָח ׁש לָ ּה ַרב לְ ָהא דְּ ַרב ַא ִסי.
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה:
ָהא אוֹ ִד ָיתא ,זִ ְימנִ ין ָּכ ְתבִ ינַן וְ זִ ְימנִין לָ א ָּכ ְתבִ י ַנן
ִיפי וְ ָי ְתבִ י  -לָ א ָּכ ְתבִ ינַן.
ְּכנ ִ
ָּכנ ְִפינְה ּו ִאיה ּו – ָּכ ְתבִ ינַן.
ָרבָ א ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ָּכ ְנ ִפינְה ּו ִאיה ּו  -לָ א ָּכ ְתבִ ינַן,
ַעד דְּ ָא ַמר לְ הוּ'ֱ :הו ּו ָעלַ י דַּ ּיָינֵ י'.
ָמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ָא ַמר ֱ'הו ּו ָעלַ י דַּ ָ ּיינֵי'  -לָ א ָּכ ְתבִ ינַן,
ַעד דְּ ָקבָ ִעי דּ וּכְ ָּתא וְ ׁ ָשלְ ִחי ו ְּמזַ ְּמנִי לֵ ּיה לְ בֵ י ִדינָא.
הוֹ ָדה ְ ּב ִמ ּ ַטלְ ְטלֵ י ,וְ ָקנ ּו ִמ ָ ּידוֹ  -כּ וֹ ְתבִ ין,
וְ ִאם לָ או ֵ -אין כּ וֹ ְתבִ ין.
ִ ּב ְמ ַק ְר ְק ֵעי וְ לֹא ָקנ ּו ִמ ּיָדוֹ ַ ,מאי?
ַא ֵמ ָימר ָא ַמר:
ֵאין כּ וֹ ְתבִ ין.
ָמר זו ְּט ָרא ָא ַמר:
כּ וֹ ְתבִ ין.
וְ ִהלְ כְ ָתא  -כּ וֹ ְתבִ ין.
ָרבִ ינָ א ִא ְיקלַ ע לְ דַּ ְמ ַה ְר ָיא,
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב דִּ ִימי ַ ּבר ַרב הוּנָא ִמדַּ ְמ ַה ְריָא לְ ָרבִ ינָ א:
ִמ ּ ַטלְ ְטלֵ י וְ ִא ְיתנְה ּו ְ ּב ֵעינַ ְייהוַּ ,מאי?
ָא ַמר לֵ ּיהִּ :כ ְמ ַק ְר ְק ֵעי דָּ מוּ.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ֵּכיוָ ן דִּ ְמ ַח ּ ְס ִרי ּגוּבַ יְי ָנא – לֹא.

 32ע"פ מסורת הש"ס ,רי"ף ,רא"ש וכן דקדוקי סופרים.

רש"י
וקנו מידו .כותבין שטר הודאה
ואע''פ שלא אמר כתבו דסתם
קנין לכתיבה עומד:
ואם לאו אין כותבין .ואע''ג
דאמר להו אתם עדיי וחייב
לשלם לו אפילו הכי ניחא ליה
מלוה על פה ממלוה בשטר:
שלשה .עשאן בית דין והפקירן
הפקר ויכולין לשנותו לעשות
מלוה בשטר ולהיות במקום
הלוה לעשות שליח לכותבה:
אודיתא .שטר הודאה בפני
שלשה שלא קנו מידו:
כניפי ויתבי .שלשה שהיו
יושבין ובא והודה לו בפניהם
הואיל ולא זימנום וקיבצום לכך
לא נעשו ב''ד אלא עדים
דדילמא אי לא הוו אלא תרי
הוה מודי ליה קמייהו ולא הוה
מהדר אחר ב''ד:
כנפינהו איהו כתבינן .דמדכניף
תלתא דעתא אבי דינא:
דקבעי דוכתא .כדרך הדיינין:
ושלחו .שליח בשמייהו ללוה
למיתי קמייהו לדינא ואודויי
והואיל ועומד בדין נעשית
כמלוה בשטר שגלויה לכל הלכך
כתבינן:
במקרקעי .קרקע שהיה ראובן
מוחזק בה והודה לשמעון שהיא
שלו:
כותבין .דהא כיון דאודי ליה
דידיה הוא ולא מיחסרה
גוביינא דבשלמא מטלטלי מלוה
להוצאה ניתנה וחוב בעלמא
הוא ומלוה על פה ריעא ממלוה
בשטר ולא ניחא ליה לאלומה
אבל הכא גלויי מילתא בעלמא
הוא:
לדימהריא .שם מקום:
בשעת
בעינייהו.
איתנהו
הודאה:
מאי .מי אמרינן כיון דצבורין
ומונחין ואודי ליה כל היכא
דאיתנהו דידיה הוו או דילמא
כיון דמלוה להוצאה ניתנה
שמא יוציאה ולא ניחא ליה
למיהוי שטרא עילויה ובהודאה
בפני שני עדים קאמר:

דוּרה
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 .30כט ,ב
ַה ִהיא אוֹ ִד ָיתא דְּ לֹא ֲהוָ ה ָּכתוּב ָ ּב ּה ָ'א ַמר לָ ָנא ִּכ ְתב ּו וְ ִח ְתמ ּו וַ ֲהב ּו לֵ ּיה'.
ַא ַ ּביֵי וְ ָרבָ א דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְ יהוּ:
ַהיְינ ּו דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש.
דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֲחזָ ָקה ֵאין ָה ֵע ִדים חוֹ ְת ִמין ַעל ַה ׁ ּ ְש ָטר ֶא ָּלא ִאם ֵּכן נַ ֲעשָׂ ה ָ ּגדוֹ ל.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ּ ַפ ּ ִפי וְ ִא ֵּית ָימא ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ִמי ִא ָּיכא ִמ ֵידי דַּ ֲאנַן לָ א י ְָד ִעינַן ,וְ ָס ְפ ֵרי דְּ בֵ י ִדי ָנא ְיָד ִעי?!
ׁ ְש ֵאילִ ינְה ּו לְ ָס ְפ ֵרי דְּ ַא ַ ּביֵי וְ י ְָד ִעי ,לְ ָספְ ֵרי דְּ ָרבָ א וְ י ְָד ִעי!
ל,א

יש ֵני דְּ בֵ י ִדי ָנא,
ַה ִהיא אוֹ ִד ָיתא דַּ ֲהוָ ה ָּכ ַתב ֵ ּב ּיה 'דּ וּכְ ַרן ּ ִפ ְית ָ ּג ֵמי' ^וְ כָ ל לִ ׁ ּ ָ
וְ לֹא ֲהוָ ה ָּכ ַתב ָ ּב ּה ְ ּ'במוֹ ַתב ְּתלָ ָתא ָהוֵ י ָנא וְ ַחד לֵ יתוֹ ִהי'.
ָסבַ ר ָרבִ ינָ א לְ ֵמ ַימר ַהיְ ינ ּו ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נָ ָתן ַ ּבר ַא ִמי:
ָהכִ י ָא ְמ ִרינַן ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
ישינַן לְ בֵ ית דִּ ין טוֹ ִעין.
ָּכל ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ו ָנא ָח ְי ׁ ִ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ִאי ָּכ ַתב ָ ּב ּה ֵ ּ'בי ִדי ָנא' ּת ּו לָ א צְ ִריךְ.
וְ ִדילְ ָמא ֵ ּבית דִּ ין ָחצוּף הוּא,
ֵיהם דִּ יןֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ּנ ְִק ְרא ּו ֵ ּ'בית דִּ ין ָחצוּף'.
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלְ ׁ :ש ַניִם ׁ ֶשדָּ נ ּו דִּ ינ ֶ
"'.בי ִדי ָנא דְּ ַר ָ ּב ָנא ַא ׁ ִשי'
דְּ כָ ַתב ֵ ּב ּיה ֵ ּ
וְ ִדילְ ָמא ַר ָ ּבנַן דְּ בֵ י ַרב ַא ׁ ִשי ִּכ ׁ ְשמו ֵּאל ְסבִ ָירא לְ הוּ!
דִּ כְ ִתיב בּ וֹ )' :וַ ֲא ַמ ְר ָנא לֵ ּיה לְ ַר ָ ּבנָא ַא ׁ ִשי( וֲ ַא ַמר לָ ן ַר ָ ּבנָ א ַא ׁ ִשי'.

רש"י
ההיא אודיתא .שנים חתומים
עליה:
נעשה גדול .המוכר דקיימא לן
)ב''ב דף קנו (.ולמכור בנכסי
אביו עד שיהא בן עשרים הכא
נמי כיון דשנים לא מצי כתבי
אלא ברשותו ודאי איהו אמר
להו:
דאנן לא ידעינן .כלומר יש
דיינין הרבה שאין בקיאין
בהלכה זו שאמרנו דשנים שלא
קנו מידו אין כותבין:
דוכרן פיתגמי .לא היה כתוב בה
זכרון עדות בלשון עדים אלא
בלשון זכרון .דברים והוא לשון
דיינין:
וכל לישני דבי דינא :כל
דבריהם היו כתובין בלשון ב''ד
ולא היו חתומין אלא שנים:
ולא הוה כתיב ביה במותב
תלתא הוינא וחד ליתוהי.
כדמצרכינן בכתובות )דף כב(.
בשלשה שישבו לקיים את
השטר ומת אחד מהם:
היינו דריש לקיש .דאמר חזקה
אין ב''ד כותבין שטר אלא :
כדת וכהלכה והני וודאי תלתא
הוו:
לבית דין טועין .סבורין שיהו
שנים כשרים לדון:
בי דינא .הכל יודעין שאין שנים
קרוים ב''ד:
בי דינא דרבנא אשי .דאינהו
ודאי ידעי שאין ב''ד קרויין
בשנים:
ואמר לן רבנא אשי .לכתוב כך
דכיון דהוא היה שם מסתמא
לא צוה לפחות משלשה לכתוב
והאי דנקט רב אשי לפי שבית
דינו היה ראש בימי רבינא
ושניהם סידרו גמרא של תלמוד
בבלי כדאמרינן התם )בהשוכר
את הפועלים )דף פו (.רב אשי
ורבינא סוף הוראה ובימיו
נאמרו דברים הללו .והוקבעו
בגמרא:

בּוֹרר"
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 .31ל ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"א ַמר ָל ֶהן ֶא ָחד:
ָ
יתי ֲא ִב ֶיכם ׁ ֶש ִה ְט ִמין ָמעוֹ ת ְ ּב ׁ ִשידָּ ה ֵּת ָיבה ּו ִמגְ דָּ ל,
ֲאנִ י ָר ִא ִ
שר ׁ ֵשנִ י ֵהן',
וְ ָא ַמר'ֶ ׁ :של ּ ְפלוֹ נִ י ֵהן'ֶ ׁ ' ,של ַמ ֲע ֵ ׂ
ַ ּב ַ ּביִ ת  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם,
ימין.
ַ ּב ּ ָ ׂ
ש ֶדה  -דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
ְ ּכ ָללוֹ ׁ ֶשל דָּ ָבר:
ימין,
ָ ּכל ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ִל ְּ
יט ָלן  -דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
יט ָלן  -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם.
ֵאין ְ ּביָ דוֹ ִל ְּ
יבה ו ִּמגְ דָּ ל,
יהן ׁ ֶש ִה ְט ִמין ָמעוֹ ת ְ ּב ׁ ִשידָּ ה ֵּת ָ
ֲה ֵרי ׁ ֶש ָרא ּו ֶאת ֲא ִב ֶ
שר ׁ ֵשנִ י ֵהן',
וְ ָא ַמר'ֶ ׁ :של ּ ְפלוֹ נִ י ֵהן''ֶ ׁ ,של ַמ ֲע ֵ ׂ
ימין,
ִאם ְ ּכמוֹ ֵסר  -דְּ ָב ָריו ַק ָ ּי ִ
ִאם ְ ּכ ַמ ֲע ִרים -לֹא ָא ַמר ְ ּכלוּם.
יח לוֹ ָאבִ יו,
ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִה ִ ּנ ַ
ו ָּבא ַ ּב ַעל ַה ֲחלוֹ ם וְ ָא ַמר לוֹ :
שה,
שר ׁ ֵשנִ י ֵהן' ,זֶ ה ָהיָ ה ַמ ֲע ֶ ׂ
' ָ ּכ ְך וְ כָ ְך ֵהןּ ְ ,ב ָמקוֹ ם ְּפלוֹ נִ י ֵהןֶ ׁ ,של ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ָא ְמר ּו :דִּ ְב ֵרי ֲחלוֹ מוֹ ת לֹא ַמ ֲע ִלין וְ לֹא מוֹ ִר ִידין".

רש"י
בבית לא אמר כלום .אינו נאמן
לפי שאין בידו ליטלן:
בשדה דבריו קיימין .דמה לו
לשקר אם רוצה נוטלן ונותנן
לאותו שהוא מעיד עליו:
אם כמוסר .אם נראה להם
כמוסר דבריו לבניו באמת
בלשון צוואה:
כמערים .שהוא מתיירא שלא
יטלם בחייו או שלא יחזיקוהו
כעשיר להוסיף על יציאותיו:
שהניח לו אביו .ולא אמר להו
היכן הם:
בעל החלום .שר המראה
חלומות בלילה:
כך וכך הם .מגיד לו כמה יש:
לא מעלין כו' .ויכול להוציאם
במקומן:
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"שנַ יִ ם אוֹ ְמ ִרים זַ ַ ּכאי" כו'
ְׁ
ִמיכְ ַּתב ֵהיכִ י ָּכ ְתבִ י?
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
'זַ ַּכאי'.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
ּ ְ'פלוֹ ִני וּפְ לוֹ נִי ְמזַ ִּכין ,ו ְּפלוֹ ִני ו ְּפלוֹ נִי ְמ ַח ְ ּייבִ ין'.
ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ָא ַמר:
ִ'מדִּ בְ ֵר ֶיהן ִנזְ דַּ ָּכה ּ ְפלוֹ נִ י'.
ַמאי ֵ ּבינַ ְייהוּ?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיהוּ :לְ ׁ ַשלּ ו ֵּמי ִאיה ּו ְמנ ָָתא ַ ּב ֲה ַדיְ יהוּ.
דִּ לְ ַמאן דְּ ָא ַמר 'זַ ַּכאי' ְ -מ ׁ ַש ֵּלם.
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמר ּ ְ'פלוֹ ִני וּפְ לוֹ נִ י ְמזַ ִּכין וּפְ לוֹ נִי ו ְּפלוֹ ִני ְמ ַח ְ ּייבִ ין'  -לֹא ְמ ׁ ַש ֵּלם.
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמר 'זַ ַּכאי' ְ -מ ׁ ַש ֵּלם?!
לֵ ָימא לְ הוִּ :אי לְ ִד ִידי צַ ְי ִיתיתוּן ַא ּתוּן ִנַמי לֹא ׁ ַשלְ ִמיתוּן!
ֶא ָּלאִ ,א ָּיכא ֵ ּבי ַניְ יה ּו לְ ׁ ַשלּ ו ֵּמי ִאינְה ּו ְמנָ ָתא דִּ ֵיד ּיה.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמר 'זַ ַּכאי' – ְמ ׁ ַש ְּל ֵמי.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמר ּ ְ'פלוֹ ִני ו ְּפלוֹ ִני ְמזַ ִּכין ו ְּפלוֹ ִני וּפְ לוֹ נִ י ְמ ַח ְ ּייבִ ין'  -לֹא ְמ ׁ ַש ְּל ֵמי.
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמר' :זַ ַּכאי' ְ -מ ׁ ַש ְּל ֵמי?!
וְ לֵ ְימר ּו לֵ ּיהִ :אי לָ או ַא ְּת ַ ּב ֲה ַדן לֹא ֲהוָ ה ָסלֵ יק דִּ י ָנא ִמ ֵידי.
ֶא ָּלא,
ָ
ְ
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו ִמ ׁ ּשוּם "ל ֹא ֵתלֵ ך ָרכִ יל ְ ּב ַע ֶּמיך" )ויקרא יט ,טז(.
' ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר' :זַ ַּכאי'' ִ -מ ׁ ּשוּם "ל ֹא ֵתלֵ ְך ָרכִ יל".
' ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר'ְ ּ :פלוֹ נִי וּפְ לוֹ ִני ְמזַ ִּכין ו ְּפלוֹ ִני ו ְּפלוֹ נִ י ְמ ַח ְ ּייבִ ין'' ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ֶמ ֱיחזֵ י ְּכ ׁ ִש ְיק ָרא.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רִ ,אית לֵ ּיה דְּ ָמר ,וְ ִאית לֵ ּיה דְּ ָמרִ .הלְ ָּכ ְך ָּכ ְתבִ י ָהכִ י'ִ :מדִּ בְ ֵר ֶיהם ִנזְ דַּ ָּכה ּ ְפלוֹ ִני'.

רש"י
מיכתב היכי כתבינן .פסק דין
במקום שיש מחלוקת ונטו
אחרי הרבים:
זכאי .פלוני:
מדבריהם נזדכה .משמע שהיה
ומתוך
ביניהם
מחלוקת
דבריהם נזדכה:
לשלומי איהו מנתא בהדייהו.
אם טעו השנים וחייבין לשלם
מביתם פליגי הנך רבנן בדיין
השלישי אם ישלם חלקו
עמהם:
מאן דאמר זכאי .כתבינן ולא
כתבינן פלוגתייהו דקסבר כולם
שוין ואף השלישי ישלם עמהם
דאי לא הוה איהו בהדייהו
בתרי לא הוה מיפסיק דינא:
לשלומי אינהו .לבעל הדין חלקו
של דיין שלישי:
למאן דאמר פלוני ופלוני מזכין
כו' לא משלמי .דלהכי כתבינן
פלוגתא בהדיא לאודועי דבתרי
נגמר דינא  .ולא קיבלו עלייהו
כולי דינא:

בּוֹרר"
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 .33ל ,א
ָּ
יסין" כו'
"ג ְמר ּו ֶאת ַהדָּ ָבר ָהי ּו ַמכְ נִ ִ
לְ ַמאן?
ִאילֵ ָימא ַ ּב ֲעלֵ י ַהדִּ ינִ ין ָ -ה ָתם ַקיְ ִימי!
ֶא ָּלא לְ ֵע ִדים.
ְּכ ַמאן?
דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי נָ ָתן.
דְּ ַתנְ ָיא:
יהן ְ ּכ ֶא ָחד.
"לעוֹ ָלם ֵאין ֵעדו ָּתן ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְרא ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ְ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו ְ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה.
יהן ְ ּכ ֶא ָחד.
ימת ְ ּב ֵבית דִּ ין ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִעיד ּו ׁ ְשנֵ ֶ
וְ עודֵ :אין ֵעדו ָּתן ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶ
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ׁשוֹ ְמ ִעין דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל זֶ ה ַה ּיוֹ ם ,וּכְ ׁ ֶש ָ ּיבא ֲח ֵבירוֹ ְל ָמ ָחר ׁשוֹ ְמ ִעין ֶאת דְּ ָב ָריו".
לֹא,
לְ עוֹ לָ ם ַ ּב ֲעלֵ י דִּ י ִנין ,וְ ַר ִ ּבי נ ְֶח ְמיָה ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ָ ּכ ְך ָהיָ ה ִמנְ ָהגָ ן ׁ ֶשל נְ ִק ֵ ּיי ַהדַּ ַעת ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם:
יהן,
יסין ַ ּב ֲע ֵלי דִּ ינִ ין וְ ׁשוֹ ְמ ִעין דִּ ְב ֵר ֶ
ַמ ְכנִ ִ
יהם,
יסין ֶאת ָה ֵע ִדים וְ ׁשוֹ ְמ ִעין דִּ ְב ֵר ֶ
ו ַּמ ְכנִ ִ
ש ִאין וְ נוֹ ְתנִ ין ַ ּבדָּ ָבר.
יאין אוֹ ָתן ַלחוּץ ,וְ נוֹ ְ ׂ
וְ מוֹ ִצ ִ
יסין אוֹ ָתן".
ָ ּג ְמר ּו ֶאת ַהדָּ ָבר ַמכְ נִ ִ
וְ ָה ַת ְנ ָיא
ָּ
יסין ֶאת ָה ֵע ִדים"!
מ
ר
ב
ה
ת
א
"ג ְמר ּו ֶ ַ דָּ ָ ַ כְ נִ ִ
ַה ִהיא דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ָנ ָתן.

רש"י
התם קיימי .דהא לא קתני
מתני' שיוציאום לאחר ששמעו
דבריהם:
עד שיראו  .שניהם כאחת .את
העדות ולקמן יליף טעמא:
אין עדותן מתקיימת בב''ד.
לפסוק הדין על פיהם:.
עד שיעידו שניהם כאחת.
וסתמא היא ולא ר' יהושע בן
קרחה קאמר לה:
לימא דלא כר' נתן .דהא מתני'
קתני דלעיילינהו לסהדי משום
דמתחילה כשבדקום שמעו
דבריו של זה בלא זה:
ור' נחמיה היא .דאמר בשעת
משא ומתן הוו מפקי להו לבעלי
דינים:

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .34ל ,א-ב
ּגוּפָ א:
יהם ְ ּכ ֶא ָחד.
"לעוֹ ָלם ֵאין ֵעדו ָּתן ִמ ְצ ָט ֶר ֶפת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְרא ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ְ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה אוֹ ֵמר:
ֲא ִפילּ ּו ְ ּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה".
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ְיפלְ גֵ י?
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ְק ָרא,
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ְסבָ ָרא.
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ְסבָ ָרא:
ַא ָּמנֶה דְּ ָקא ְמ ַס ֵהיד ַהאי לֹא ָקא ְמ ַס ֵהיד ַהאי,
ו ָּמנֶה דְּ ָקא ַמ ְס ִהיד ַהאי לֹא ָק ַמ ְס ִהיד ַהאי.
וְ ִא ָיד ְךָ :מ ֶנה ְ ּב ָעלְ ָמא ַּת ְרוַ ְייה ּו ָק ְמ ָס ֲה ֵדי.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ְק ָרא:
דִּ כְ ִתיב" :וְ הוּא ֵעד אוֹ ָר ָאה אוֹ יָ ָדע" )ויקרא ה ,א(,
וְ ַתנְ ָיא
" ִמ ַּמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא יָ קוּם ֵעד" ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶשהוּא ֶא ָחד?
"א ָחד"?
ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרֶ :
זֶ ה ָ ּבנָ ה ָאב:
"א ָחד"".
"עד" ֲ -ה ֵרי ָ ּכאן ׁ ְשנַ יִ םַ ,עד ׁ ֶש ְ ּי ָפ ֵרט ְל ָך ַה ָ ּכתוּב ֶ
ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ֵ
וְ ַא ּ ְפ ֵק ּיה ַר ֲח ָמנָא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַחד ,לְ ֵמ ַימרַ :עד דְּ ָחז ּו ַּת ְרוַ ייְה ּו ְּכ ַחד.
וְ ִא ָיד ְך?
"וְ הוּא ֵעד אוֹ ָר ָאה אוֹ יָ ָדע" ִ -מ ָּכל ָמקוֹ ם.
יהן ְ ּכ ֶא ָחד.
ימת ְ ּב ֵבית דִּ ין ַעד ׁ ֶש ָ ּי ִעיד ּו ׁ ְשנֵ ֶ
"וְ ֵאין ֵעדו ָּתן ִמ ְת ַק ֶ ּי ֶ
ַר ִ ּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ׁשוֹ ְמ ִעין דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל זֶ ה ַה ּיוֹ ם וּכְ ׁ ֶש ָ ּיבא ֲח ֵבירוֹ ְל ָמ ָחר ׁשוֹ ְמ ִעין דְּ ָב ָריו",
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ְסבָ ָראִ ,א ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ְק ָרא.
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ְסבָ ָרא:
ָמר ָסבַ רֵ :עד ֶא ָחדִּ ,כי ָא ֵתי  -לִ ׁ ְשבו ָּעה ָא ֵתי ,לְ ָממוֹ ָנא לָ א ָא ֵתי.
וְ ִא ָיד ְךַ :א ּט ּו ִּכי ָאת ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדיּ ְ ,ב ַחד ּפו ָּמא ָקא ְמ ַס ֲה ֵדי.
ֶא ָּלא ְמצָ ְרפִ ינַן לְ הוָּ ,הכָ א נ ִַמי לִ יצָ ְרפִ ינְהוּ.

ל,ב

וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא ְק ָרא:
שא ֲעוֹ נוֹ "
"אם לוֹ א יַ ִ ּגיד וְ נָ ָ ׂ
ִ
ו ְּדכו ֵּּלי ָעלְ ָמא ְּכ ַר ָ ּבנַן דִּ פְ לִ יגִ י ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה,
וְ ָהכָ א ְ ּב ַא ּקו ׁ ֵּשי ַה ָ ּג ָדה לִ ְר ִא ּיָה ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י.
ָמר ָסבַ ר ַמ ְק ׁ ִשינַן ַה ָ ּג ָדה לִ ְר ִא ָ ּיה,
ו ָּמר ָסבַ ר לָ א ַמ ְק ׁ ִשינַן.

רש"י
במאי  .קמיפלגי .ת''ק ור'
יהושע:
אמנה דקא מסהיד האי כו' .זה
אומר בפני הלוהו מנה וזה אומר
בפני הלוהו מנה זה לא ראה של
זה נמצא שאין כאן עדות שלם
במנה אחד:
ואידך .מ''מ תרווייהו מסהדי
דמנה קא רשי ביה:
והוא עד .והאי קרא בשני עדים
משתעי לגבי קרבן שבועת
העדות דאילו השביע עד אחד
ולא העידו פטור:
דתניא ממשמע שנאמר כו' .עד
אחד משמע:
ואפקיה רחמנא בלשון חד.
דכתיב והוא עד:
לשבועה אתי .עד אחד אינו
מחייבו ממון אלא שבועה הלכך
כשהעיד זה יחידי וזה יחידי לא
שייכא תורת ממון בעדותן ולא
מצרפינן להו דהא לאו לחיוביה
ממונא אתו:
ודכולי עלמא .תנא קמא ור'
נתן:
כרבנן דפליגי אדר' יהושע בן
קרחה .סבירא להו דאמרי בעינן
שיראו שנים כאחד וילפינן
טעמא מוהוא עד דליחזי כחד
וגבי הגדה פליגי תנאי דסיפא
באקושיה הגדה לראיה כדכתיב
)ויקרא ה( או ראה אם לא יגיד
בחד קרא:
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 .35ל ,ב
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ י ִָקים ֲהוָ ה ִמ ׁ ְש ַּת ֵּקיד ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א לְ ִמ ְס ְמכֵ ּיה,
וְ לָ א ָקא ִמ ְיס ַּת ַ ּייע ִמ ְּיל ָתא.
ּ
יוֹ ָמא ַחד ֲהוָ ה יָ ֵתיב ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן,
ָא ַמר לְ הוִּ :מי ִא ָּיכא דְּ ָי ַדעֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה ,אוֹ לֹא?
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ י ִָקים :דֵּ ין ָי ַדע,
ָא ַמר לֵ ּיה :לֵ ָימא ִאיזוּ.
ישא.
ָא ַמר לֵ ּיה :לִ ְיס ְמכֵ ּיה ָמר ְ ּב ֵר ׁ ָ
ְס ַמכֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיהּ ְ :ב ִניֱ ,אמוֹ ר לִ י ֵּכיצַ ד ׁ ָש ַמ ְע ָּת?
ָא ַמר לֵ ּיהָּ :כ ְך ׁ ָש ַמ ְע ִּתיֶ ׁ ,ש ּמוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה לְ ַר ִ ּבי ָנ ָתן.
ָא ַמר :לָ זֶ ה הוּצְ ַרכְ ִּתי?!
ָה ׁ ְש ָּתא ,ו ָּמה ִע ַ ּיקר ְר ִא ָ ּיה ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדיָ ,א ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה לָ א ָ ּב ֵעינַן,
ַה ָ ּג ָדהִ ,מ ָ ּיב ֲעיָ א?!
ָא ַמר לֵ ּיה :הוֹ ִאיל וְ ָעלִ ָית לֹא ֵּת ֵרד.
ָא ַמר ַר ִ ּבי זֵ ָירא:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ַ :גבְ ָרא ַר ָ ּבהֵּ ,כיוָ ן דִּ ְס ִמ ְיך ָס ִמיךְ.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחהּ ֵ ,בין ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת ֵ ּבין ְ ּב ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין.
עו ָּּלא ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ תֲ ,אבָ ל לֹא ְ ּב ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ֲהלָ כָ ה ִמ ְּכלָ ל דִּ פְ לִ יגִ י,
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
מוֹ ִדים ֲחכָ ִמים לְ ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה ְ ּב ֵעדוּת ַק ְר ַקע.
וְ ָתנֵי ַרב ִא ִידי ַ ּבר ָאבִ ין ִ ּב ְנזִ ִיקין דְּ בֵ י ַק ְרנָ א:
"מוֹ ִדים ֲחכָ ִמים ְל ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה:
ְ ּב ֵעדוּת ְ ּבכוֹ ר ,ו ְּב ֵעדוּת ַק ְר ַקע ,ו ְּב ֵעדוּת ֲחזָ ָקה,
וְ ֵכן ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּבן וְ ׁ ֶש ַ ּב ַ ּבת"!
ַ ּגבְ ָרא ַא ַ ּגבְ ָרא ָקא ָר ֵמית?!
ָמר ָסבַ ר ּ ְפלִ יגִ י,
ו ָּמר ָסבַ ר לֹא ּ ְפלִ יגִ י.
ַמאי "וְ ֵכן ׁ ֶש ַ ּב ֵ ּבן וְ ׁ ֶש ַ ּב ַ ּבת"?
ִאילֵ ָימא ֶא ָחד אוֹ ֵמר ַא ַחת ְ ּבגַ ָ ּב ּה ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר ַא ַחת ִ ּבכְ ֵר ָיס ּה,
ַהאי ֲחצִ י ָדבָ ר וַ ֲחצִ י ֵעדוּת הוּא!
יס ּה.
ֶא ָּלאֶ :א ָחד אוֹ ֵמר ׁ ְש ַּתיִם ְ ּבגַ ָ ּב ּה ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר ׁ ְש ַּתיִם ִ ּבכְ ֵר ָ
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲא ָנא ָא ִמי ָנא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ עו ָּּלא:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחהּ ֵ ,בין ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת ֵ ּבין ְ ּב ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין,
וְ ַר ָ ּבנַ ן דְּ ָאת ּו ִמ ְּמחוֹ זָ א ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַר ִ ּבי זֵ ָירא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ְ ּב ַק ְר ָקעוֹ ת ִאיןֲ ,אבָ ל לֹא ְ ּב ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין.
ַרב לְ ַט ְע ֵמ ּיה ,דְּ ָא ַמר ַרב:
הוֹ ָד ָאה ַא ַחר הוֹ ָד ָאה ,הוֹ ָד ָאה ַא ַחר ַהלְ וָ ָאה ִ -מצְ ָט ְר ִפי.
ַהלְ וָ ָאה ַא ַחר ַהלְ וָ ָאהַ ,הלְ וָ ָאה ַא ַחר הוֹ ָד ָאה  -לָ א ִמצְ ָט ְרפִ י.

רש"י
משתקיד .מצפה ומחזר ושוקד
לסומכו:
דין ידע .זה יודע ורבי יוסי בר'
חנינא היה:
שמודה ר' יהושע לר' נתן .דכי היכי
דלא בעי ר' יהושע ראיה כי הדדי
הגדה נמי כי הדדי לא בעי:
בין בקרקעות .זה אומר בפני הודה
לו שקרקע זה שלו וזה אומר אף
בפני הודה לו:
בין במטלטלין .זה אומר בפני
הלווהו מנה וזה אומר בפני הלווהו
מנה ואע''פ דאמנה דקמסהיד האי
לא מסהיד האי מ''מ תרווייהו
מסהדי שחייב לו מנה:
הלכה כמותו בקרקעות .שמוטל
הקרקע בפנינו ושניהם מעידין
עליה:
אבל לא במטלטלין .דאין עדות
שלימה לא על זה ולא על זה:
מכלל דפליגי .עליה רבנן בקרקעות:
בעדות בכור .תנן בבכורות )דף לה(.
כל מומין הראויין לבא בידי אדם
רועים כהנים אין נאמנין לומר
מאליו נפל בו מום זה לפי שנחשדו
כהנים להטיל מומין בבכורות בזמן
הזה כדי להתירן בשחיטה ואם
הביא בכור להראותו לחכם צריך
שני עדים עמו שמאליו נפל בו מום
זה אם הביא עד אחד על מום זה
ועד אחד על מום אחר בבכור זה
מצטרפין ואית דאמרי בעדות בכור
להעיד שהתירו חכם ולאו מילתא
היא דהא חד נאמן דעד אחד נאמן
באיסורין ואפילו כהן שהוא בעליו
נאמן דתנן )שם דף לו (.נאמן הכהן
לומר הראיתי בכור זה ובעל מום
הוא דמילתא דעבידא לאיגלויי לא
משקר:
ובעדות חזקה .זה אומר בפני אכלה
שלש שנים ראשונות של שמיטה וזה
אומר בפני אכלה שלש שנים
אחרונות מצטרפי דאחד קרקע
מסהדי חזקה מעלייתא:
וכן .לענין שתי שערות שבבן ושבבת
וכי פליגי בהלוואת מנה פליגי משום
דלאו אחד מנה קמסהדי:
גברא אגברא .רבי אבא ור' אידא
אדעולא:
בגבה .בין קישרי אצבעותיה:
חצי דבר וחצי עדות .עד א' הוא חצי
עדות שיער אחת הוא חצי דבר:
אלא אחד אומר שתים בגבה.
דתרווייהו מסהדי דגדולה היא:
בקרקעות אבל לא במטלטלין.
הלכה כמותו דלא בעינן דחזו
תרווייהו כחד בקרקעות משום דכי
מסהדי בבי דינא תרווייהו ידעי
דאחדא מילתא מסהדי וקרינא ביה
והוא עד ואע''ג דבשעתא דחזי לא
ידע בחבריה אבל לא במטלטלין דכי
מסהדי קמן לאו אחד מנה מסהדי:
רב .דאמר אבל לא במטלטלין משום
דלאו בחד מנה מסהדי:
לטעמיה דאמר רב הודאה אחר
הודאה .זה אומר בפני הודה לו על
מנה באחד בשבת וזה אומר בפני
הודה לו עליו בשני בשבת:
הודאה אחר הלואה .זה אומר בפני
הלוהו מנה באחד בשבת וזה אומר
בפני הודה לו מנה בשני בשבת:
מצטרפי .דאיכא למימר בחד מנה
קמסהדי וכדמוקי לקמן:
הלואה אחר הודאה .מנה אחרינא
הוא ולא מצטרפי אע''ג דתרווייהו
אמרי שחייב לו מנה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ַא ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק לְ ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַעָ ,א ַמר לֵ ּיה:
ַמאי ׁ ְשנָ א ַהלְ וָ ָאה ַא ַחר ַהלְ וָ ָאה דְּ לָ א דְּ ָמנֶה דְּ ָקא ָחזֵ י ַהאי לֹא ָקא ָחזֵ י ַהאי.
הוֹ ָד ָאה ַא ַחר הוֹ ָד ָאה נ ִַמי ַא ָמנֶה דְּ ָקא מוֹ ֶדה ַק ֵּמי ַהאי ,לֹא מוֹ ֵדי ַק ֵּמי ַהאי?
דְּ ָא ַמר לֵ ּיה לְ ַהאי ַ ּב ְת ָרא ְ ּ'ב ַהאי ָמנֶה דְּ אוֹ ִד ֵיי לֵ ּיה ַק ָּמ ְך ,אוֹ ִד ֵיי לֵ ּיה נ ִַמי ַק ֵּמי ּ ְפלוֹ ִני.
ַא ַּכ ִּתיּ ַ ,ב ְת ָרא ָי ַדעַ ,ק ָּמא לָ א יָ ַדע!
דַּ ֲה ַדר ָאזֵ יל,
ָא ַמר לֵ ּיה לְ ַק ָּמא'ַ :האי ָמנֶה דְּ אוֹ ִד ֵיי לֵ ּיה ַק ָּמ ְך אוֹ ִדיֵי לֵ ּיה ִנַמי ַק ֵּמי ּ ְפלוֹ ִני'.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָ
ָּתנו ַּח דַּ ְע ְּתך ׁ ֶש ִה ְת ַנ ְח ָּת ֶאת דַּ ְע ִּתי.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַמאי נִ יחו ָּתא?
דְּ ָרבָ א ,וְ ִא ֵּית ָימא ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתְ ׁ ,ש ָדא ָ ּב ּה נַ ְר ָ ּגא:
לָ או ַהיְינ ּו הוֹ ָד ָאה ַא ַחר ַהלְ וָ ָאה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַהיְ ינ ּו דִּ ׁ ְש ִמ ַיע לִ י ֲעלַ יְ יכ ּו דִּ ְר ִמית ּו דִּ ְיקלֵ י וְ זָ ְק ִפית ּו לְ הוּ.
נְ ַה ְרדְּ ֵעי ָא ְמ ִרי:
ֵ ּבין הוֹ ָד ָאה ַא ַחר הוֹ ָד ָאה,
ֵ ּבין הוֹ ָד ָאה ַא ַחר ַהלְ וָ ָאה,
ֵ ּבין ַהלְ וָ ָאה ַא ַחר ַהלְ וָ ָאה,
ֵ ּבין ַהלְ וָ ָאה ַא ַחר הוֹ ָד ָאה ִמצְ ָט ְרפוֹ ת,
ְּכ ַמאן? ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה.

הודאה אחר הודאה נמי .דילמא
מנא דאודי ליה קמי האי לאו
היינו מנה דאודי ליה קמי האי:
ואכתי בתרא ידע .דאמנה דקא
מסהיד איהו מסהיד אידך אבל
קמא לא ידע דאחד מנה
קמסהדי הלכך לא קרינא ביה
והוא עד דמשמע תרווייהו כחד:
לאו היינו הודאה אחר הלואה.
כיון דבעינן דידע סהדא בחבריה
על כרחיך הודאה אחר הלואה
נמי הכי מוקמת לה . :דאמר
ליה לבתרא מנה דמודינא קמך.
יזיפי קמי פלניא והדר אמר ליה
לקמא מנה דיזיפי קמך אודאי
ליה קמי פלניא ותרתי למה לי
לרב למימר:
היינו דשמיע לי .על בני עירך:
דרמיתו דיקלי וזקפיתו ליה.
שאתם משונים קוצצין דקלים
וחוזרין ונוטעין אותן כלומר
בונים  .וסותרים שפירשתם לי
קושיא וחזרתם וסתרתם:
מצטרפין .דמ''מ הן מעידין
שחייב לו מנה:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ

181

 .36ל ,ב
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ֵעדוּת ַה ַּמכְ ֶח ׁ ֶשת זוֹ ֶאת זוֹ ִ ּבבְ ִדיקוֹ ת ְּ -כ ׁ ֵש ָרה ְ ּב ִדי ֵני ָממוֹ נוֹ ת.
ָא ַמר ָרבָ א:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ִמ ְּיל ֵת ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה:
ְ ּב ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ּ ְ :ב ַא ְרנ ְִקי ׁ ְשחוֹ ָרה' ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ּ ְ :ב ַא ְרנ ִָקי לְ בָ נָ ה',
ֲאבָ ל ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ָ :מנֶ ה ׁ ָשחוֹ ר' ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר ָ'מנֶה לָ בָ ן' ֵ -אין ִמצְ ָט ְר ִפין,
ַ'א ְרנְ ִקי ׁ ְשחוֹ ָרה' ְ ּב ִדי ֵני נְפָ ׁשוֹ ת לֹא?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ּ ְ :ב ַסיִיף ֲה ָרגוֹ ' ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ּ ְ :ב ַא ִר ָירן ֲה ָרגוֹ ' ֵ -אין זֶ ה ָנכוֹ ן,
ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ֵּ :כלָ יו ׁ ְשחוֹ ִרים' ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ֵּ :כלָ יו לְ בָ ִנים' ֲ -ה ֵרי זֶ ה ָנכוֹ ן!
לא,א ַ ּגבְ ָרא ַא ַ ּגבְ ָרא ָקא ָר ֵמית?!
נְ ַה ְרדְּ ֵעי ָא ְמ ִרי:
ֲאפִ ילּ ּו ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ָ :מנֶה ׁ ָשחוֹ ר' ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ָ :מנֶ ה לָ בָ ן' ִ -מצְ ָט ְר ִפים.
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה.
ֵא ַימר דְּ ׁ ָש ַמ ְע ָּת לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה ֵהיכָ א דְּ לָ א ְמכַ ֲח ׁש ּו ַא ֲה ָד ֵדי,
ֵהיכָ א דִּ ְמכַ ֲח ׁ ֵשי ַא ֲה ָד ֵדי ִ -מי ָא ַמר?!
ֶא ָּלא הוּא דְּ ָא ַמר ִּכי ַהאי ַּת ָ ּנא,
דְּ ַתנְ ָיא:
"א ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר:
ָ
יתי ֵע ִדים,
לֹא נֶ ְח ְלק ּו ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי וּבֵ ית ִה ֵ ּלל ַעל ׁ ְש ֵּתי כִ ֵּ
אתיִ ם ,וְ ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרתָ :מנֶ ה,
ׁ ֶש ַא ַחת אוֹ ֶמ ֶרתָ :מ ַ
אתיִ ם ָמנֶ ה.
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִ ּבכְ ַלל ָמ ַ
ַעל ָמה נֶ ְח ְלק ּו?
ַעל ַ ּכת ַא ַחת:
ׁ ֶש ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים :נֶ ְח ְל ָקה ֵעדו ָּתן,
אתיִ ם ָמנֶ ה".
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים :יֵ ׁש ִ ּב ְכ ַלל ָמ ַ
ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ָ :חבִ ית ׁ ֶשל ַייִן' ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ָ :חבִ ית ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן',
ֲהוָ ה עוּבְ ָדא ,וְ ָא ֵתי לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ִמי.
ַח ְ ּייבֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ִמי לְ ׁ ַשלּ ו ֵּמי לֵ ּיה ָחבִ ָיתא דְּ ַח ְמ ָראִ ,מי ּגוֹ ָחבִ ָיתא דְּ ִמ ׁ ְש ָחא.
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר.
אתיִ ם ָמנֶ ה,
ֵא ַימר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר ֵהיכָ א דְּ ֵי ׁש ִ ּבכְ לַ ל ָמ ַ
ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָא ִמי ָא ַמר?!
לֹא ,צְ ִריכָ א לְ ָד ֵמי.
ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ּ ַ :בדְּ יוֹ ָטא ָה ֶעלְ יוֹ נָה' ,וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר'ּ ַ :בדְּ יוֹ ָטא ַה ַּת ְח ּתוֹ ָנה',
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַמ ֲע ֶׂשה ָ ּבא לִ פְ ֵני ַר ִ ּבי וְ צֵ ֵירף ֵעדו ָּתן.

רש"י
משבע
שאינה
בבדיקות.
חקירות באיזו יום באיזו שעה
שהזמה תלויה בהן אבל בכליו
שחורין וכליו לבנים שאין דין
הזמה תלויה בהן:
מנה שחור .סלע ישנה:
אין מצטרפין .הואיל ובעיקר
גוף העדות מתכחשי:
וארנקי שחורה .דלאו בעיקר
גוף העדות מתכחשי דכוותיה
בדיני נפשות לא בתמיה:
בארירן .יושרמ''א בלע''ז:
אין זה נכון .אין עדות זו מכוונת
ולישנא דקרא נקט והנה אמת
נכון הדבר )דברים יג( דמהאי
קרא נפקא לן בדיקות )לקנ )ן
מ:(:
גברא אגברא .דרב חסדא אדרב
יהודה:
כר' יהושע בן קרחה .דמכל
מקום שניהם מעידים שחייב לו
מנה:
היכא דלא מכחשו אהדדי .כגון
זה מעיד על מנה שביום שני וזה
מעיד על מנה שביום ראשון
ושניהן מודין שזה לא ראה בשל
זה אבל היכא דשניהם מעידים
על מנה אחד ומכחישין זה את
זה מי אמר:
הוא דאמר כי האי תנא .נהרדעי
אמרו כי האי תנא דאמר זה
אומר מנה וזה אומר מאתים
דמכחישין זה את זה מצטרפין
למנה שיש בכלל מאתים מנה
ולא אמרינן שתיהן שקרו אלא
הלך אחר הפחות שבהם:
נחלקה עדותן :שכיון שהאחד
שקרן שוב אין כאן עדות:
יש בכלל מאתים מנה .שניהם
מעידין על מנה ובאותו מנה אין
מכחישין זה את זה:
כי האי גוונא .דתרי מיני נינהו
וכולי האי מיכחשי הדדי מי
אמר:
לדמי .זה אומר בפני הודה לו
דמי חבית של יין וזה אומר בפני
הודה דמי חבית של שמן
דתרווייהו מסהדי אדמי חבית
יין:
בדיוטא עליונה .הלוהו מנה:
דיוטא .עלייה הבולטת לרשות
הרבים על פני רוחב הבית ובני
רשות הרבים עוברים תחתיה:
וצירוף עדותן .כר' יהושע בן
קרחה דתרווייהו מנה מחייבי
ואע''ג דמתכחשי בבדיקות
כדרב יהודה:
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 .37לא ,א
"מ ַ ּניִ ן ִלכְ ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא" כו'
ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
אמר:
"מ ַ ּניִ ין ִל ְכ ׁ ֶש ֵי ֵצא לֹא יֹ ַ
ִ
שה ׁ ֶש ֲח ֵב ַירי ָרבּ ּו ָע ַלי?
ֲה ֵרינִ י ְמזַ ֶ ּכה וַ ֲח ֵב ַירי ְמ ַח ְ ּייבִ יןֲ ,א ָבל ָמה ֶא ֱע ֶ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ֵתלֵ ְך ָרכִ יל ְ ּב ַע ֶּמ ָיך" )ויקרא יט ,טז(,
וְ אוֹ ֵמר" :הוֹ לֵ ְך ָרכִ יל ְמגַ ֶּלה ּסוֹ ד" )משלי יא ,יג(.
ַההוּא ַּתלְ ִמ ָידא דְּ נָ ֵפיק ֲעלֵ ּיה ָקלָ א דְּ גַ ֵּלי ִמ ְּיל ָתא דְּ ִא ְּית ַמר ֵ ּבי ִמ ְד ְר ׁ ָשא,
ָ ּב ַתר ֶע ְׂש ִרין וְ ַת ְר ֵּתין ׁ ְשנִין.
ַא ּ ְפ ֵק ּיה ַרב ַא ִמי ִמ ֵ ּבי ִמ ְד ְר ׁ ָשא.
ָא ַמר :דֵּ ין ַ ּג ֵּלי ַרזְ ָיא.

רש"י
בתר עשרין ותרתין שנין.
דאיתמר בי מדרשא אפקיה
ההוא תלמידא ודבר לשון הרע
היה:
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 .38לא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֵּמ ִביא ְר ָאיָ ה  -סוֹ ֵתר ֶאת ַהדִּ ין.
לשים יוֹ ם,
ָא ַמר לוֹ ּ ָ :כל ְר ָאיוֹ ת ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְל ָך ָה ֵבא ִמ ָ ּ
יכן ַעד ׁ ְש ׁ ִ
לשים יוֹ ם  -סוֹ ֵתר,
ָמ ָצא ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְש ׁ ִ
לשים יוֹ ם ֵ -אינוֹ סוֹ ֵתר.
ְל ַא ַחר ׁ ְש ׁ ִ
ּ
יאל:
ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַג ְמ ִל ֵ
לשים?
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
לשיםּ ,ו ָמ ָצא ְל ַא ַחר ׁ ְש ׁ ִ
שה זֶ ה ׁ ֶשלֹא ָמ ָצא ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְש ׁ ִ
ָא ַמר לוֹ ָ :ה ֵבא ֵע ִדים ,וְ ָא ַמרֵ ' :אין ִלי ֵע ִדים'.
ָא ַמר לוָ :ה ֵבא ְר ָאיָ ה ,וְ ָא ַמר לוֵ :אין ִלי ְר ָאיָ ה,
ו ְּל ַא ַחר זְ ַמן ֵה ִביא ְר ָאיָ ה ּו ָמ ָצא ֵע ִדים ֲ -ה ֵרי זֶ ה ֵאינוֹ ְ ּכלוּם.
יאל:
ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַמה ַ ּי ֲע ֶ ׂ
שה זֶ ה ׁ ֶשלּ א ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֵע ִדים ו ָּמ ָצא ֵע ִדים,
לֹא ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְר ָאיָ ה ו ָּמ ָצא ְר ָאיָ ה?
ָר ָאה ׁ ֶש ִמ ְת ַח ֵ ּייב ַ ּבדִּ ין,
יעידוּנִ י',
וְ ָא ַמרָ ' :ק ְרב ּו ּ ְפלוֹ נִ י ו ְּפלוֹ נִ י וִ ִ
אוֹ ׁ ֶשהוֹ ִציא ְר ָאיָ ה ִמ ַּת ַחת ּפוּנְ דָּ תוֹ ֲ -ה ֵרי זֶ ה ֵאינוֹ ְ ּכלוּם.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א:
ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ֲחכָ ִמים.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר'ֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל',
ִמ ֵּמילָ א י ַָד ְענָ א דְּ ֵ'אין ֲהלָ כָ ה ַּכ ֲחכָ ִמים'!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא:
ָהנֵ י ִמ ֵּילי לְ כַ ְּת ִח ָּילהֲ ,אבָ ל בדִּ ֲיעבַ דַ ׁ ,ש ּ ִפיר דָּ ֵמי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ִאי ָעבֵ יד ַ -מ ֲה ְד ִרינַן לֵ ּיה.

רש"י
מתני'
כל זמן שמביא ראיה .הבא
לבית דין ולא היה שטר זכותו
בידו ויצא מבית דין חייב
ולאחר זמן מצא שטר זכותו
והביאו:
סותר את הדין .בית דינו
סותרין לו דינו שפסקו ומחייבין
את שכנגדו:
הבא ראיה .שטר זכותך:
הרי זה אין כלום .שהרי אמר
אין לי וחיישינן שמא זייף או
שכר עדים:
קרבו פלוני ופלוני כו' .אפילו
רבן שמעון בן גמליאל מודה
שכיון שהיה יודע בהן ואמר אין
לי ודאי שקרנים הן:
פונדתו .חגורתו:
גמ'
הלכה כרבן שמעון .אקמייתא
קאי כיון דלא אמר אין לי אע''ג
דלא מצא בתוך שלשים יום:
דאי עבד .כרבנן מהדר עובדא:
ממילא ידעינן אין הלכה כרבן
שמעון .והכא ליכא למימר
כדלעיל מיניה דאי עבד כו'
דבשלמא התם אי לאו דהדר
ואמר אין הלכה כחכמים הוה
אמינא אי עביד לא מהדרינן
דאלים כח דברי המרובין אבל
הכא כיון דאמר הלכה כחכמים
פשיטא דאי עביד כיחיד
מהדרינן להו:
הא קא משמע לן דבהא .לחודא
הוא דאין הלכה כרבן שמעון הא
בכל מקום הלכה כמותו אפילו
בערב וצידן:
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 .39לא ,א
יאל" כו'
"א ַמר לוֹ ָ :ה ֵבא ֵע ִדים" כו' " ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ָ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ֲחכָ ִמים.
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר'ֲ :הלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ֲחכָ ִמים',
ִמ ֵּמילָ א י ַָד ֲענָ א דְּ ֵ'אין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל'!
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דִּ בְ ַה ִהיא ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
ָהא ְ ּבכו ְּּלה ּו ֲ -הלָ כָ ה ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
לְ ַא ּפו ֵּקי ֵמ ָהא דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ׁ ּ ָשנָה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ְ ּב ִמ ׁ ְשנָ ֵתנ ּו ֲהלָ כָ ה ְּכמוֹ תוֹ ,
חוּץ ֵמ ָע ֵרב ,וְ צַ ְי ָדן ,ו ְּר ָאיָה ַא ֲחרוֹ נָה.

רש"י
ערב .בגט פשוט )ב''ב ד' קעג:(:
צידן .במסכת גיטין במי שאחזו
קורדייקוס )ד' עד:(.
ראיה אחרונה .הך בתרייתא
בקמייתא
דאילו
דמתני'
הילכתא כוותיה:
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 .40לא ,א-ב
ַההוּא ָינוֹ ָקא דִּ ְתבָ עוּה ּו לְ ִדי ָנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן.
ָא ַמר לֵ ּיהִ :אית לְ ָך ָס ֲה ֵדי?
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא.
ִאית לְ ָך ְר ָאיָ ה?
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא.
ַח ְ ּייבֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן.
ֲהוָ ה ָקא ָ ּבכֵ י וְ ָאזֵ ילְ ׁ .ש ָמעוּה ּו ָהנ ְָך ֱאינָ ׁ ֵשיָ ,א ְמר ּו לֵ ּיהֲ :אנַן י ְָד ִעינַן ְ ּב ִמ ֵּילי דַּ ֲאבו ְּך.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןּ ְ :ב ָהא ֲאפִ ילּ ּו ַר ָ ּבנַן מוֹ דוּ ,דְּ יָ נוֹ ָקא ְ ּב ִמ ֵּילי דַּ ֲאבו ּּה לָ א יָ ַדע.
ַה ִהיא ִא ְּית ָתא דִּ ְנ ַפק ׁ ְש ָט ָרא ִמ ּתו ֵּתי יְ ָד ּה,
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהָ :י ַד ְע ָנא ְ ּב ַהאי ׁ ְש ָט ָרא דִּ ְפ ִר ַיע ֲהוָ ה.
ֵה ְימנ ָּה ַרב נַ ְח ָמן.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א לְ ַרב נַ ְח ָמןְּ :כ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי ,דְּ ָא ַמר' :אוֹ ִת ּיוֹ ת נ ְִקנוֹ ת ִ ּב ְמ ִס ָירה'.
ָא ַמר לֵ ּיהָ ׁ :שא ֵני ָהכָ א ,דְּ ִאי ָ ּב ֲעיָא ְקלַ ֵּת ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
לֹא ֵה ְימנ ָּה ַרב נַ ְח ָמן.
^קלַ ֵּת ּיה!
לא,ב ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א לְ ַרב נַ ְח ָמן :וְ ָהא ִאי ָ ּב ֲע ָיא ְ
יב ֲעיָא ְקלַ ֵּת ּיה לָ א ָא ְמ ִרינַן.
ֵּכיוָ ן ְד ִא ַּית ְחזַ ק ְ ּבבֵ י ִדינָאִ ,א ַ ּ
ֵא ִיתיבֵ ּיה ָרבָ א לְ ַרב נַ ְח ָמן:
ימפוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ָליו ֵע ִדים  -יִ ְת ַק ֵ ּיים ְ ּבחוֹ ְת ָמיו.
"ס ְ
ִ
יתוּם ׁ ְש ָטרוֹ ת – ָ ּכ ׁ ֵשר".
ֵאין ָע ָליו ֵע ִדים וְ יָ ָצא ִמ ַּת ַחת יְ ֵדי ׁ ָש ִל ׁיש ,אוֹ ׁ ֶשיֹ ֵצא ַא ַחר ִח ּ
ַאלְ ָמא ׁ ָשלִ ׁיש ְמ ֵה ַימן.
ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַרב ַנ ְח ָמןְּ ,תיוּבְ ָּתא.

רש"י
דנפק שטרא מתותי ידה.
שהאמינוה הלוה והמלוה
לשומרו:
במסירה.
ניקנות
אותיות
המוכר שט''ח לחבירו קנה החוב
במסירת אותיות ומילתיה דרבי
בהמוכר את הספינה )ב''ב ד'
עו (.והכא נמי קנאתו והוי
כדידה ונאמנת לומר פרוע:
קלתיה .שרפתו הלכך מה לה
לשקר:
דאיתחזק בבי דינא .שכתוב בו
הנפק לא אלימא איהי לאפקועי
מעשה ב''ד:
סימפון .שובר ויצא מתחת יד
לוה כמשפטו:
יתקיים .השטר בחותמיו יעידו
עדים על חתימות ידיהן וכשר:
אין עליו עדים .והרי הוא יוצא
מתחת יד שליש ולא מתחת יד
הלוה הואיל ושניהם מודים
שזה מינהו להיות שליש ביניהם
כשר:
או שיצא אחר חיתום שטרות.
בתוך שטר המלוה נכתב השובר
תחת העדים כשר שהרי המלוה
עצמו מוחזק בשטרו ואי לאו
דפרעיה לא הוה שביק למיכתב
תברא בגוויה:
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ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לְ עוֹ לָ ם ֵמבִ יא ְר ָאיָ ה וְ סוֹ ֵתרַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּת ֵּתם ַט ֲענוֹ ָתיו.
ֹאמר'ָ :ק ְרב ּו ּ ְפלוֹ ִני ו ְּפלוֹ ִני וְ ָה ִעד ּונִי'.
וְ י ַ
ָהא ּגו ָּפא ַק ׁ ְש ָיא:
ָא ַמ ְר ָּת' :יִ ְס ַּת ֵּתם ַט ֲענוֹ ָתיו' ֲ -א ָתאן לְ ַר ָ ּבנַן,
וַ ֲה ַדר ָא ַמ ְר ָּת'ָ :ק ְרב ּו ִא ׁיש ּ ְפלוֹ ִני וּפְ לוֹ נִ י וְ ָה ִעידוּנִ י' ֲ -א ָתאן לְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
וְ כִ י ֵּת ָימא :כּ ו ָּּל ּה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ,וּפֵ רו ׁ ֵּשי ָקא ְמפָ ֵר ׁש
אמר ָ'ק ְרב ּו ּ ְפלוֹ ִני ו ְּפלוֹ ִני וְ ָה ִעיד ּו ִני',
ַמאי ַ'עד ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּת ֵּתם ַט ֲענוֹ ָתיו' ַ -עד ׁ ֶש ּי ַ
וְ ָהא ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ׁ ּ ָשנָה ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ְ ּב ִמ ׁ ְשנָ ֵתינ ּו ֲהלָ כָ ה ְּכמוֹ תוֹ ,
חוּץ ֵמ ָע ֵרב וְ צַ ְי ָדן ו ְּר ָאיָ ה ַא ֲחרוֹ נָ ה!
ֶא ָּלאִּ ,כי ֲא ָתא ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדהָ ,א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
אמר ּו לוֹ ָ :הבֵ א ֵע ִדים!
לְ עוֹ לָ ם ֵמבִ יא ְר ָאיָ ה וְ סוֹ ֵתר ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְס ַּת ֵּתם ַט ֲענוֹ ָתיו ,וְ יֹ ְ
וְ אוֹ ֵמרֵ :אין לִ י ֵע ִדים.
ָהבֵ א ְר ָא ָיה!
וְ אוֹ ֵמרֵ :אין לִ י ְר ָאיָה.
ֲאבָ ל ָ ּבא ּו ֵע ִדים ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ּיָם ,אוֹ ׁ ֶש ָה ְי ָתה דִּ ַיס ַּק ָיא ׁ ֶשל ָאבִ יו מו ְּפ ֶק ֶדת ְ ּביַ ד ַא ֵחר,
ֲה ֵרי זֶ ה ֵמבִ יא ְר ָאיָ ה ,וְ סוֹ ֵתר.

רש"י
עד שיסתתם טענותיו .משמע
שאמר בבית דין אין לי לא עדים
ולא ראיה וחזר ואמר קרבו
פלוני ופלוני שהיו מזומנין שם
ומתחילה סותר טענותיו לומר
אין לי:
הא גופא קשיא .יסתתם
טענותיו משמע מכיון שיסתמו
שוב אין מביא ראיה ואפילו
מצאם לאחר זמן כרבנן והדר
קתני קרבו דמשמע דהאי הוא
דלא מייתי דאפי' רשב''ג מודה
בו אבל מצאם לאחר זמן מייתי
כרבן שמעון:
ואמר אין לי עדים .ואפילו
מצאן לאחר זמן אינו סותר
כרבנן:
דסקיא .שק של עור שהיו
שטרותיו של אביו מונחין בו:

בּוֹרר"
מסכת סנהדרין פרק ג' – "זֶ ה ֵ
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ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ּתוֹ ֵקף ֶאת ֲחבֵ ירוֹ ַ ּבדִּ ין,
ֶא ָחד אוֹ ֵמרָ :נדוּן ָּכאן,
וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר :נֵלֵ ְך לִ ְמקוֹ ם ַה ַ ּו ַועד,
כּ וֹ פִ ין אוֹ תוֹ וְ יֵלֵ ְך לִ ְמקוֹ ם ַה ַ ּו ַועד.
ָא ַמר לְ ָפנָיו ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ַר ִ ּביִ ,מי ׁ ֶשנּוֹ ׁ ֶשה ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ ָמנֶה ,יוֹ צִ יא ָמנֶ ה ַעל ָמנֶה?!
ֶא ָּלא כּ וֹ פִ ין אוֹ תוֹ וְ ָדן ְ ּב ִעירוֹ .
ִא ְּית ַמר ִנַמי:
)א ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן(:
ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא ָ
ׁ ְשנַ יִם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַע ְ ּצמ ּו ַ ּבדִּ ין,
ֶא ָחד אוֹ ֵמרָ :נדוּן ָּכאן,
וְ ֶא ָחד אוֹ ֵמר :נֵלֵ ְך לִ ְמקוֹ ם ַה ַ ּו ַועד,
כּ וֹ פִ ין אוֹ תוֹ וְ ָדן ְ ּב ִעירוֹ  ,וְ ִאם הוּצְ ַר ְך דָּ בָ ר לִ ׁ ְשאוֹ ל ,כּ וֹ ְתבִ ין וְ ׁשוֹ לְ ִחין.
וְ ִאם ָא ַמרִּ :כ ְתב ּו ו ְּתנ ּו לִ י ֵמ ֵאיזֶ ה ַט ַעם דַּ נְ ּת ּונִי ,כּ וֹ ְתבִ ין וְ נוֹ ְתנִין לוֹ .
וְ ַה ְ ּיבָ ָמה הוֹ לֶ כֶ ת ַא ַחר ַה ּיָבָ ם לְ ַה ִּת ָיר ּה,
ַעד ַּכ ָּמה?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ֲאפִ ילּ ּו ִמ ּ ִט ֶ ּב ְר ָיא לְ צִ ּפוֹ ִרי.
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ַמאי ְק ָרא?
"וְ ָק ְרא ּו לוֹ זִ ְקנֵ י ִעירוֹ " )דברים כה ,ח( - ,וְ לֹא זִ ְקנֵי ִע ָיר ּה.
ָא ַמר ַא ֵמ ָימר:
ִהילְ כְ ָתא :כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ וְ יֵלֵ ְך לִ ְמקוֹ ם ַה ַ ּו ַועד.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַא ֵמ ָימר:
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר :כּ וֹ ִפין אוֹ תוֹ וְ ָדן ְ ּב ִעירוֹ !
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ָק ָא ַמר לֵ ּיה לֹוֶ ה לַ ַּמלְ וֶ ה:
"עבֶ ד ל ֹוֶ ה לְ ִא ׁיש ַמלְ וֶ ה" )משלי כב ,ז(.
ֲאבָ ל ַמלְ וֶ ה ֶ
ׁ ָשלְ ח ּו לֵ ּיה לְ ָמר עו ְּקבָ א:
'לִ ְדזִ יו לֵ ּיה ְּכבַ ר ַ ּב ְתיָ הְ ׁ ,שלָ ם!
עו ְּקבָ ן ַה ַ ּבבְ לִ י ָקבַ ל ֳק ָד ַמ ָ ּנא יִ ְר ְמיָה ָא ִחי ֶה ֱעבִ יר ָעלַ י ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך,
וְ ִא ְמר ּו לוֹ ַ ,ה ּ ִשׂ יאוּה ּו וְ ִי ְר ֶאה ּ ָפנֵינ ּו ְ ּב ִט ֶ ּב ְריָ א'.
ָהא ּגו ָּפא ַק ׁ ְש ָיא:
ָא ְמ ַר ְּת'ִ :א ְמר ּו לוֹ 'ַ ,אלְ ָמא :דָּ ְיינו ּּה ַא ּתוּן.
שיאוּה ּו וְ ִי ְר ֶאה ּ ָפנֵינ ּו ְ ּב ִט ֶ ּב ְר ָיא'ַ ,אלְ ָמאְ ׁ :ש ַדרוּה ּו ָהכָ א!
ַ'ה ּ ִ ׂ
ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָא ְמ ִרי:
ִא ְמר ּו לֵ ּיה דָּ ְיינ ּו ַא ּתוּן,
ִאי צָ ֵיית  -צָ ֵיית,
שיאוּה ּו וְ ִי ְר ֶאה ּ ָפ ֵנינ ּו ְ ּב ִט ֶ ּב ְר ָיא.
וְ ִאי לֹא ַ -ה ּ ִ ׂ
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:

רש"י
התוקף את חבירו בדין .בעל דין
קשה ומטריח את חבירו ואין
רוצה חבירו לדון כאן אלא
למקום וועד תלמידי חכמים
הרבה שיהא זה בוש מהם:
נתעצמו .שנעשו קשין זה לזה:
אפילו מטבריא לציפורי .אע''פ
שישיבת טבריא גדולה משל
ציפורי הלך אחריו לציפורי:
והאמר רבי אלעזר .והא חזינן
דפליג עלה ר' אלעזר לעיל ויהיב
טעמא למילתיה דמסתבר
טעמא:
היכא דקאמר לוה .נלך למקום
הוועד כופין אותו וידון כאן ולא
יוציא זה מנה על מנה:
מר עוקבא .אב ב''ד הוה במסכת
שבת בבמה בהמה יוצאה )דף
נה:(.
לדזיו ליה כבר בתיה .כמשה
שהוא בן בתיה למי שמקרין עור
פניו כמשה רבינו שגידלתו בתיה
בת פרעה לשון אחר כבר ביתיה
כמשה שהוא בן בית דכתיב
)במדבר יב( בכל ביתי נאמן הוא
לדזיו ליה .על שם שהיה חכם
וכתיב )קהלת ח( חכמת אדם
תאיר פניו ומצאתי בספר הגדה
שהיה מר עוקבא בעל תשובה
שנתן עיניו באשה אחת והעלה
לבו טינא ונפל בחולי ואשת איש
היתה לימים נצרכה ללות ממנו
ומתוך דוחקה נתרצית לו וכבש
יצרו ופטרה לשלום ונתרפא
וכשהיה יוצא לשוק היה נר
דולק בראשו מן השמים ועל שם
כך קרי ליה ר' נתן צוציתא
במסכת שבת )דף נו (:הכא נמי
להכי כתבו ליה הכי  .על שם
האור שהיה זורח עליו:
עוקבן הבבלי קבל קדמנא .צעק
לפנינו ואמר ירמיה אחי העביר
עלי את הדרך איבד ממני דרך
בני אדם שסירסו כך שמעתי
וי''א העביר עלי את הדרך לא
נהג עמי כשורה ועל עסקי ממון
היה צועק:
אמרו לו .לירמיה להתפייס
עמו:
השיאוהו ויראה פנינו בטבריא.
הכריחוהו והזקיקוהו לבוא כאן
לדון עמו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דִּ י ֵני ְקנָסוֹ ת ֲהוָ ה,
וּבְ בָ בֶ ל לָ א דַּ יְינ ּו דִּ ינֵ י ְקנָ סוֹ ת.
וְ ָהא דְּ ׁ ָשלְ ח ּו לֵ ּיה ָהכִ יְּ ,כ ֵדי לַ ֲחלוֹ ק ָּכבוֹ ד לְ ָמר עו ְּקבָ א.
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