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אמר , כולםתחבאו ונזירא ' ר כשבאו אנשי המכס לעירו של אבי דף כו
ג מעות ''הוא נפטר הוא אמר להחזיר ינגבה מכס וכשלהם ממי 

 .שצרורים בסדינו שלקחם מפלוני והוא לא היה צריך להם
אמר שמתחילה קראו לסוחרי שביעית אוספי שביעית ומבאר רב  ש''ר

ו שאוספי שביעית כשרים לעדות וסוחרי יהודה שבתחילה אמר
שביעית פסולים ומעת שרבו אנשים שהמציאו מעות לעניים שיאספו 

כ מדוע ''ובני רחבה התקשו בזה א, להם אמרו שגם האוספים פסולים
שרבו התגרים אלא יש לבאר ב מכתבו משרבו האנסים יש לכתו

ביית שבתחילה אמרו שגם האוספים כשרים ומשרבו האנסים והיינו ג
ינאי שיזרעו בשביעית ' הארנונה של המלך מהתבואה וכמו שהכריז ר

ואז חזרו לומר שהאוספים כשרים ורק הסוחרים  ,בגלל הארנונה
 .פסולים

ל פגש ''יהוצדק הלכו לעבר שנה בעסיא ור ש בן''ור חייא בר זרנוקי' ר
בהם ונטפל להם לראות במעשיהם והוא ראה אדם שחורש בשביעית 

בקרקע זו ן וחורש אמרו לו שהוא יכול לומר שכיר אני אמר להם כה
ן וזומר אמרו לו השמכסח כרמו אמר להם כ כ ראו אדם''של נכרי ואח

ל ''אמר ר ,שהוא יכול לומר שהוא צריך את הזמירה לעקל בית הבד
ולכאורה אם המקרה של השדה  ,הלב יודע אם לעקל או לעקלקלות

ו אלא ודאי הוא שכיר בתוכשגם בכרם היה קודם מדוע לא אמרו לו 
ל אמר כהן וחורש כי כהנים ''ומה שר, המקרה של הכרם היה בתחילה

חשודים על שביעית ששנינו שסאה תרומה שנפלה למאה של שביעית 
תעלה ופחות מכך ירקיבו ולא אומרים שינתנו לכהן בדמי תרומה חוץ 
מדמי אותה סאה ורב חייא אמר בשם עולא שנחשדו הכהנים על 

ל שהוא קנתרן וכשהגיעו לעסיא הם עלו ''כ אמרו על ר''אח, עיתהשבי
יוחנן ואמר לו וכי בני ' ל והוא בא לר''לגג ולקחו את הסולם מתחת ר

ל ואמר ''כ חזר בו ר''אדם החשודים על שביעית כשרים לעבר שנה אח
שזה כמו שלושה רועי בקר שעברו בשביל דבריהם וחכמים סמכו על 

ל ששם רבנן עברו בעצמם אך כאן זה קשר ''אמר ר ,כ''חשבונם אח
יוחנן זו הצרה שאתה קורא להם רשעים ' אמר ר ,רשעים שאינו מהמנין

יוחנן לא ' בקר ור יל קרא להם רוע''יוחנן אמרו לו שר' וכשבאו לפני ר
יוחנן וכי אם היה קורא לכם רועי צאן מה הייתי אומר ' אמר ר, מחה בו

 . לו
ג ריבוא ''דרש לפני יחזקיהו ש בזמןנאמר על שבנא  קשר רשעים

א ריבוא וכשסנחריב צר על ירושלים זרק שבנא ''וחזקיהו דרש לפני י
פתק שבנא וסיעתו השלימו עמו וחזקיהו לא השלים ועליהם אמר דוד 

וחזקיה היה ירא  ,ים ידרכון קשת כוננו חיצם על יתרכי הנה הרשע
ביא אמר לו לא ה אחר רוב והמיעוט גם ימסרו והנ''שמא נוטה הקב

תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר שהוא קשר רשעים שאינו 
לחצוב לו קבר בקברי בית דוד ואמר לו הנביא מה  ושבנא הלך, מהמנין

מטלטלך טלטלה גבר ' לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר הנה ה
ומה שכתוב ועטך עטה , קשה טלטול לגבר יותר מאשהוכדברי רב ש

א שפרחה בו צרעת שכתוב במצורע ועל שפם ר חנינוסי בי' ביאר ר
ומה שכתוב צנוף יצנפך צנפה כדור אל ארץ רחבת ידים וכתוב , יעטה

ושם מרכבות כבודך קלון בית אדונך ששבנא ביקש את קלון בית 
וכשרצה לצאת לסנחריב בא גבריאל  ,אדוניו לכן נהפך כבודו לקלון
י סנחריב היכן ואמרו לו אנש עמוד ב, והחזיק את הדלת לפני מחנהו

כ אתה צוחק עלינו ונקבו את ''מחנך אמר להם חזרו בהם אמרו לו א
ואמר , עקביו ותלאוהו בזנבי סוסיהם וגררוהו על הקוצים והברקנים

אל הסוכן הזה וכתוב ותהי  א ששבנא היה בעל הנאה שכתוב לך בא''ר
 .לו סוכנת

רסון צדיק מה פעל אם רב יהודה ורב עינא בפסוק כי השתות יה נחלקו
או שזה נאמר  ,זה נאמר על חזקיה וסיעתו שאם יהרסו מה פעל חזקיה

ועולא מבאר שזה נאמר  ,ק שאם הוא יהרס מה פעל חזקיה''על ביהמ
ולעולא  ,על מחשבותיו של שבנא שאם הם לא יהרסו מה פעל חזקיה

ק מובן המלה ''שמבאר שתות על מחשבות וכן למבאר שזה על ביהמ
אך אם זה נאמר על  ,השתיה ק היה אבן''כמו שנאמר שבביהמשתות 

' ש לבאר כמו שכתוב בפסוק כי להוי ,חזקיה לא מובן המלה שתות
או על שם התורה שנקראת תושיה כמו  ,וישת עליהם תבל ץוקי ארמצ

שכתוב הפליא עצה הגדיל תושיה וביאר רב חנן שתורה נקראת תושיה 
א נתנה בחשאי מפני השטן או או שהיכי היא מתשת כוחו של אדם 

 .שהיא דברים של תוהו שהעולם מושתת עליהם
אומר שמחשבת אדם על מזונותיו מועילה לשכוח את לימודו  עולא

ורבה אומר  ,מחשבות ערומים ולא תיעשנה ידיהם תושיה שכתוב מפר
שאם עוסקים לשמה המחשבה לא מועילה שכתוב רבות מחשבות בלב 

 .היא תקום לעולם' ה שיש בה דבר העצהיא תקום ש' עצת האיש ו

יהודה שרק באין אומנות נוספת ' א שהלכה כר''אומר בשם ר אבהו' ר
 .נפסל המשחק בקוביא

וברועה  ,ד''א שהפסולים צריכים הכרזה בב''בשם ר אבהו' עוד אמר ר
ד שלא צריך ''נחלקו רב אחא ורבינא אם צריך הכרזה או לא ולמ

בשם רב שסתם רועה פסול אך אם נאמר  הכרזה מובנים דברי רב יהודה
רועה מכריזים ויש לומר שבסתם  ,שצריך הכרזה איך הוא נפסל סתם

 .עליו
ורה רב פפא בר שמואל והמתנה שחתמו עליה שני גזלנים  היתה

אמר לו רבא שרק בגזלן דרבנן  ,להכשירה כי לא היתה עליהם הכרזה
 .צריך הכרזה אך בגזלן דאורייתא לא צריך הכרזה

אומר שאוכלי דבר אחר פסולים לעדות ודוקא כשאוכלים  נ''ר
בפרהסיא ולא כשאוכלים בצנעא וגם בפרהסיא נפסל רק מי שיכול לזון 
בצינעא והוא מבזה עצמו בפרהסיא אך אם לא יכול לאכול בצינעא לא 

 .נפסל כי הוא אוכל לחיותו
 אומר שהחשוד על עריות  כשר לעדות ומקשה רב ששת וכי מי נ''ר
נ מודה ''ות ורבא אומר שריש לו חוב מלקות ארבעים כשר לעדש

שהוא פסול לעדות אשה ורב פפא אומר שרק להתיר אשה הוא פסול 
אך להכניס הוא כשר ולכאורה זה פשיטא ויש לבאר שלא נאמר שעדיף 

ל ''קמ, לו שהיא תהיה אשת איש כדי שיהיה לו מים גנובים ימתקו
 .יה לו יותרמצופנויה שתהיה שעדיף לו שהיא 

ובדבר מועט ובדבר  יסן ותשרי אינו גנב והיינו באריסאומר שגנב נ נ''ר
 .שנגמרה מלאכתו שהוא מורה היתר לעצמו שמגיע לו כפועל

של רב זביד גנב קב שעורים והאחר גנב אשכול תמרים והוא  אכר אחד
 ..פסלם לעדות

ט ראשון של עצרת ''קברנים שקברו ביועל  עשה שמתא רב פפא
סלם לעדות ורב הונא בר רב יהושע הכשירם אמר רב פפא הרי ופ

עושים מצוה אמר רב  רשעים הם אמר לו רב הונא שהם חושבים שהם
עליהם שמתא אמר לו רב הונא שהם חושבים שזה כפרה  פפא הרי יש

 .על מה שעשו
לאביי עד זומם נפסל למפרע משעת עדותו שהוא נקרא רשע  דף כז

ולרבא הוא נפסל רק   ,אל תשת רשע עד מעת עדותו והתורה אמרה
מכאן ולהבא שהפסול של עד זומם זה חידוש שמי אמר לסמוך על 

ולכן אין לנו אלא משעת העדות השניה אולי נסמוך על הראשונים 
וללישנא בתרא רבא סובר כאביי ופסלו רק מכאן ולהבא כדי , חידושו

מ ''והנ, רםלא להפסיד את הלקוחות שאותם עדים העידו בינתיים עבו
או כשהעדים השניים פסלו  ,בין הטעמים אם שני עדים העידו על אחד

 ירמיה מדפתי אומר שרב פפי עשה' ר, את הראשונים בפסול גזלנות
למעשה כדברי רבא ומר בר רב אשי אמר שהלכה כאביי וכן הלכה 

 .כאביי ביעל קגם
י פסול ובאוכל להכעיס לאבי, ע''אוכל נבילות לתיאבון פסול לכו מומר

ורבא מכשיר שהתורה פסלה רק  ,כי הוא רשע שהתורה פסלה לעדות
ויש להוכיח ששנינו אל תשת רשע  ,רשע של חמס ולא בעבירות אחרות

עד אל תשת חמס עד אלו גזלנים ומועלי בשבועות ולכאורה מדובר גם 
ויש  ,זה לא רשע של חמסוגם על שבועת שוא ו על שבועת ממון

עת ממון וכתוב בלשון רבים על שבועות של לדחות שמדובר רק בשבו
ויש להוכיח ששנינו אלא תשת רשע עד אל תשת חמס עד אלו , העולם 

לקו בזה חולכאורה נ, גזלנים ומלוי ריביות וזה תיובתא לדעת אביי
יוסי סובר שזה ' מ עד זומם פסול לכל התורה ור''תנאים ששנינו שלר

י ממונות הוא כשר לדיני רק אם הוזם בדיני נפשות אך אם הוזם בדינ
' מ שפוסלים אף מקל לחמור ורבא כר''ולכאורה אביי סובר כר ,נפשות

ויש לדחות שהם , יוסי שנפסל רק מחמור על קל אך לא מקל על חמור
מ ורבא סובר ''מ שאביי כר''יוסי ונחלקו רק לדעת ר' לא חלקו לדעת ר

ריות אך מ דיבר רק על עד זומם של ממון שהוא רע לשמים ולב''שר
והלכה , א רק רע לשמים הוא לא נפסלאוכל נבילות להכעיס שהו

אך  ,יוסי' כאביי ואף שהשארנו בתיובתא אך הברייתא ההיא היא כר
יוסי ויש לומר שהתנא ' יוסי פוסקים כר' מ ור''לכאורה במחלוקת ר

וכמו שראינו במקרה שבר חמא הרג נפש וריש גלותא אמר  ,מ''סתם כר
ב לעיין בזה שאם הוא אכן הרג ינקרו את עיניו והגיעו לרב אבא בר יעק

שני עדים שהוא הרג ובר חמא הביא עדים שהעידו על אחד מהעדים 
ל אחד מהם אמר לפני הוא גנב קב שעורים קלופות והשני אמר ''הנ

מ ''עתך כראמר ריש גלותא האם ד, לפני הוא גנב קת של רומח עמוד ב
שהנפסל יוסי ' נפשות הרי הלכה כר ול לדינישהפסול לדיני ממונות פס

מ אך ''ואמר רב פפי שזה רק כשאין סתמא כר ,לממון כשר לנפשות
מ ולכאורה הכוונה למשנה כל הראוי לדון דיני נפשות ''כאן סתמו כר

ומם של ממון שכשר לעדות יוסי יש עד ז' ולר, ן דיני ממונותראוי לדו
שאם לא כך מה נפשות אך יש לדחות שהמשנה דברה לענין יוחסין 

' אהרן בן ר' ק ר''נ הגה''לע
             א''יששכר דב רוקח זיע
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שכתוב בסיפא יש ראוי לדון דיני ממונות ולא דיני נפשות ואם מדובר 
מדובר רק בפסול  ת אלאע הפסול לממון פסול לנפשו''כשהוזם לכו

אלא יש לומר שהמשנה של משחק בקוביא אמרה זה הכלל כל  ,יוחסין
עדות ביוסי ' עדות שאין האשה כשירה לה אך הם לא כשרים לה ולר

ובר חמא נישק את , מ''סולה וגזלנים כשרים אלא זה כרה פנפשות אש
 .רגליו של רב פפי וקיבל עליו לשלם את מסיו כל ימיו

אחי אביו ואחי אמו בעל , אחיו: אלו הם קרובים שפסולים משנה
אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו הם 

ע אך ''יוסי שזה משנת ר' אמר ר, ובניהם וחתניהם וחורגו אסור לבדו
למשנה ראשונה דודו ובן דודו וכל הראוי ליורשו וכל הקרוב לו באותה 

מתה יהודה סובר שגם כש' ור, אם היה קרוב והתרחק הוא כשרושעה 
אוהב זה , אוהב ושונא, בתו ויש לו בנים ממנה הוא נחשב קרוב לחתנו

אמרו לו ו, ימים באיבה' שושבינו ושונא הוא אדם שלא דיבר עמו ג
שנו בברייתא שהמקור לפסול קורבה  גמרא. שלא נחשדו ישראל על כך

ק לא יומתו אבות על בנים וללמד שלא יומתו אבות בעוון והוא מהפס
 ,ובנים בעון אבות כבר לומדים מההמשך איש בחטאו יומתו ,בנים

אלא הכוונה שלא יומתו אבות בעדות בנים ובנים לא יומתו על אבות 
לא מתים בעוון אבות הרי כתוב בנים ויש להקשות וכי , בעדות אבות

ויש לומר ששם מדובר באוחזים מעשה  ,פוקד עוון אבות על בנים
אבותיהם כמו ששנינו על הפסוק ואך בעוון אבותם אתם יומקו 
כשאוחזים מעשה אבותיהם ואין לומר שיענשו גם כשאינם אוחזים 

קשות שכתוב ויש לה ,מעשה אבותם כי כתוב איש בחטאו יומתו
ויש  ,וכשלו איש באחיו וביארו בעוון אחיו כי כל ישראל ערבים זה לזה

 ,לומר ששם מדובר כשיכלו למחות ולא מחו
ש ''ל שאבות פסולים לבנים ובנים לאבות וכ''מצאנו בפסוק הנ דף כח

בנים פסולים שו ,שהאבות אסורים זה לזה כי בניהם נאסרו מחמתם
אבות על בן וכתוב בנים  לא יומתולבנים לומדים ממה שלא כתוב 

הם נאסרים זה לזה ומה שפסולים קרובים לעדות לאחרים אמר לומר ש
רמי בר חמא שזה סברא ששנינו שעדים נעשים זוממים רק כשיוזמו 

כ יוצא שעד זומם נהרג ''שניהם ואם נאמר שקרובים כשרים לעולם א
י חזקה ורבא דוחה שבכל אופן קשה ממה ששנינו לגב ,בעדות אחיו

עדויות שנחשבות עדות אחת ' מצטרף עמם הם ג אחים ואחד' שג
אלא , יוצא שעד זומם משלם ממון בעקבות עדות אחיולהזמה ו
יש ו, כ אין ראיה לדברי רמי בר חמא''באה מהעולם וא שההזמה

ללמוד ממה שלא כתוב ובן על אבות או הם על אבות כתוב ובנים 
האם יש ללמוד ממה שכתוב  ללמד שגם הם פסולים לעולם וקרובי

וכל זה , אם פעמיים אבות ואם אינו ענין לקורבת אבות נלמד לקרובי
עמיים ואם אינו ענין יומתו פיש ללומוד שכתוב  והפסול לזכותלחובה 

ודיני ממונות יש , נפשות וכל זה בדיני, גם לזכות לחובה לומדים
 .משפט אחד יהיה לכם משפט שווה לכם ללמוד מהפסוק

אני לא י לא מעיד לי הוא ובנו וחתנו ואומר שאחי אב חי בר אבארב א
ויש להקשות שבנו או חתנו לדודו זה שלישי  ,מעיד לו אני ובני וחתני

 ,בראשון ושנינו שרק שני בשני או שני בראשון ולא שלישי בראשון
ויש לומר שחתנו הכוונה לחתן בנו והמשנה לא כתבה בן בנו ללמד 

חייא שמונה אבות שהם ' ז קשה מה ששנה ר''אך לפ ,שבעל כאשתו
ויש לומר שהכוונה לחתנו ממש והוא נקרא חתן  ,ב''ד ולכאורה זה ל''כ

כ הוא ''ז שא''אך קשה לפ ,בנו שכיון שהוא הגיע מבחוץ זה כדור אחר
א שאמר שכמו ''שלישי בשני שרב הכשיר אלא יש לומר שרב סובר כר

כך בן אחי אבי לא מעיד לי הוא שאחי אבי לא מעיד לי הוא ובנו וחתנו 
א שפסל שלישי בשני ורב ''אך קשה שרב לא סבר כר ,ובנו וחתנו

ויש לומר שרב סובר כמותו בחתנו וחולק עליו לענין שלישי  ,מכשיר
לרבות דור , ורב למד מהפסוק לא יומתו אבות על בנים ובנים ,בשני

 .א למד על בנים שהפסול לאבות פסול לבנים''נוסף ור
שאחי חמותי לא יעיד לי ובן אחות חמותי לא יעיד לי וכן  נ אומר''ר

רב , שנינו בעל אחותו ובעל אחות אביו או אמו הן ובניהם וחתניהם
אשי אומר שכשלמדתי אצל עולא הסתפקו לגבי אחי חמיו ובן אחי 
חמיו ובן אחות חמיו ועולא אמר ששנינו להדיא אחיו ואחי אביו ואחי 

 .הםאמו הן ובניהם וחתני
ושאלוהו אם יכול אדם להעיד לאשת  עמוד בהגיע לקנות קלף  רב

 ,בסורא אמרו בעל כאשתו ובפומבדיתא אמרו אשה כבעלהו, חורגו
ורב הונא למד בשם רב מהפסוק ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו 

 .לא תקרב דודתך היא והרי היא אשת דודו אלא שאשה כבעלה
ירמיה ' ור ,בעל אמו הוא אחיו בןלכאורה  ,הוא ובנו וחתנו בעל אמו

אם  כשיר באחי האח ושאלוהוורב חסדא ה, ובר באחי אחיומבאר שמד
שלא שמעם כלומר שאינו סובר  ירמיה והוא אמר' לא שמע את דברי ר

ירמיה יש לבאר שהמשנה כתבה אחיו מאב ' ומה שהיה קשה לר כך
 .והוסיפה אח מאם

זה על זה והדמיון ביניהם  אומר שאבי חתן ואבי כלה מעידים רב חסדא
 .שעל חבית  כמגופה  הוא

ורבינא אומר , אומר שאדם יכול להעיד לאשתו ארוסה רבה בר בר חנה
רק להוציא ממנה אך לא להכניס לה אך להלכה אינו נאמן אף  שנאמן

חייא בר אמי בשם עולא ' להוציא ממנה שרבה הבין שכמו שאמר ר
וגם היא אינה אוננת ומיטמאת לו  שאינו אונן ומיטמא לאשתו ארוסה

הדברים הללו בתה וואם מתה אינו יורשה ואם הוא מת היא גובה כתו

אך פסול קורבה הוא משם  ,וארוסה לא נקראת שארו תלויים בשארו
 .קורבת דעת ודעתו קרובה  לאשתו ארוסה

וישנה ברייתא  ,יוסי אומר גיסו' שחורגו אסור לבדו ור שנו בברייתא
יהודה שחורגו ' ואין לבאר בדברי ר, יהודה מוסיף חורגו' ורגיסו לבדו 

ז המשנה ''לפוסי סובר גיסו לבדו וכן חורגו כי י' לבדו וכן גיסו ור
ואם נבאר  ,יוסי' יהודה ולא כר' שבגיסו נאסר הוא ובנו וחתנו לא כר

יוסי סובר גיסו לבדו אך ' בברייתא חורגו לבדו וגיסו הוא ובנו וחתנו ור
חייא שמונה אבות ' ז מה ששנה ר''ר הוא ובנו וחתנו ולפחורגו נאס

אלא יש לבאר בברייתא  ,יהודה' יוסי ולא כר' לא כרזה ד ''שהם כ
ש ''יוסי גיסו לבדו וכ' חורגו לבדו ובגיסו נאסרו הוא ובנו וחתנו ולר

ורב יהודה אמר בשם , יוסי' יהודה והברייתא כר' חורגו והמשנה כר
נה שחתמו עליה שני גיסים ורב ה מתוהיתיוסי ' שמואל שהלכה כר

יוסי של ' כרשהלכה אביי מי אמר  לו והקשהרצה להכשירה  יוסף
אמר רב  ,יוסי בברייתא שפסל בגיסו' אולי כרהמשנה שמכשיר בגיסו 

יוסף ששמואל אמר כגון אני ופנחס פסולים שאנו אחים וגיסים משמע 
ופנחס אך יש לדחות ששמואל אמר כגון אני  ,ששאר גיסים כשרים

אמר רב יוסף שיקנה בעידי מסירה כדברי  ,שאסורים מצד שאנו גיסים
א מודה שמזויף מתוכו פסול וכאן ''אבא אמר שר' א אך קשה שר''ר

 .ואמר רב יוסף לך לא נותנים לי לתת לך את המתנה ,העדים פסולים
' ברונא בשם רב שהלכה כר' טבלא בשם ר' אומר בשם ר תנחום' ר

וכן אמר  ,יהודה' נ שאין הלכה כר''א אמר בשם ריהודה במתה בתו ורב
ויש ששנו את דברי רבה בר בר חנה על  ,יוחנן' רבה בר בר חנה בשם ר

הלויים ואל השופט  םיוסי הגלילי בפסוק ובאת אל הכהני' מה שדרש ר
אשר יהיה בימים ההם וכי יתכן שאדם ילך אצל שופט שאינו בימיו 

יוחנן ' בה בר בר חנה בשם ראמר ר, אלא מדובר כשהיה קרוב והתרחק
 בני חמיו של מר עוקבא , יוסי הגלילי' שהלכה כר

לדון היו קרובים אליו והתרחקו שאשתו אחותם מתה וכשבאו  דף כט
יהודה אנו ' כר שהוא פסול להם אמרו לו אם דעתךאמר הוא לפניו 

יהודה אמר להם האם ' י שאין הלכה כר''יכולים להביא אגרת מא
התכוונתי שאני לא דן אתכם בגלל  ,אליכם בקב של שעוההתקרבתי 

 .שאינכם מצייתים לדין
ימי ' ירמיה שאוהב שהוא שושבין פסול כל ז' אומר בשם ר אבא' ר

המשתה והתלמידים אמרו בשם רבא שאחר היום הראשון בטלה 
 .השושבינות וכשרים

ו שרק כשאינו אויב יעידנו וכשאינ והוא לא אויבבפסוק  שנו בברייתא
מבקש רעתו ידיננו ואוהב לומדים כאילו כתוב והוא לא אויב ולא 

, אך יש לדחות שלא כתוב אוהב, אוהב ולא מבקש רעתו ולא טובתו
אלא יש ללמוד מסברא שכשמו שאויב פסול מצד ריחוק דעתו כך 

ורבנן למדו מזה פסוק אחד לדיין  ,אוהב פסול בגלל קרבת דעתו
יהודה והוא לא אויב לו ולא ' בר ריוסי ' והפסוק הנוסף כמו ששנה ר

 .ח ששונאים זה את זה לא ידונו יחד''מבקש רעתו שת
כיצר בדיקת העדים מכניסים אותם לחדר ומאימים עליהם  משנה

ומוציאים את כל האדם לחוץ ומשאירים את הגדול ואומרים לו איך 
אתה יודע שזה חייב לזה אם אמר שהוא אמר לי שהוא חייב לו או 

כ יאמר ''אלא א ,מר לי שההוא חייב לו אין בדבריו כלוםשפלוני א
כ מכניסים את השני ''ואח ,בפנינו הודה שהוא חייב לו מאתיים זוז

ובודקים אותו אם דבריהם מכוונים נושאים ונותנים בדבר אם שנים 
אומרים זכאי ואחד אומר חייב הנידון חייב ואם שנים אומרים זכאי 

חד אומר זכאי ואחד אומר חייב ואחד אומר חייב הוא זכאי אם א
ואפילו שנים מזכים או מחייבים ואחד אומר איני יודע מוסיפים על 
הדיינים אם גמרו את הדבר הכניסו אותם ואומר גדול הדיינים איש 
פלוני אתה זכאי או חייב וכשיצא לא יאמר הדיין אני זיכיתי וחברי 

ועוד כתוב  ,חייבו אך מה אעשה שחברי רבו עלי שכתוב אל תלך רכיל
רב יהודה אומר שהאיום על העדים  גמרא. הולך רכיל מגלה סוד

ורבא  ,אין איש מתהלל במתת שקרשאומרים להם נשיאים ורוח וגשם 
לבעל שהם יכולים לומר שבע שנים יש רעב שאינו מגיע  מקשה

אלא אומר רבא שאומרים להם את הפסוק מפץ וחרב וחץ , אומנות
ורב אשי מקשה שהם יכולים לומר  ,רשנון איש עונה ברעהו עד שק

רב אשי אומר שנתן בר ו ,שבע שנים יש מגיפה ואיש לא מת טרם עתו
שכתוב  ,שאומרים להם עידי שקר השוכרם מזלזל בהם זוטרא אמר לו

והושיבו שני אנשים בני בליעל נגדו ויעידוהו לאמר ברכת אלוקים 
 .ומלך

לכאורה זה  אומרת שמועיל העדות בפנינו הודה שחייב לו המשנה
' וכן אמר ר ,ראיה לדברי רב יהודה בשם רב שצריך לומר אתם עידי

יוחנן וכן שנינו בברייתא שאם אמר מנה לי בידך ואמר לו ' אבא בשם ר
כן ולמחרת אמר לו תנהו לי יכול לומר לו שיטתי בך פטור ואפילו אם 
הכמין לו עדים אחורי הגדר ואמר לו מנה לי בידך ואמר לו כן רצונך 
להודות בפני פלוני ופלוני ואמר לו אני ירא שתכפה אותי לדין ולמחרת 

, ולא טוענים למסית, כשאמר לו תנהו לי אומר הנתבע שיטתי בך פטור
ולכאורה בברייתא קודם לא דברו על מסית ויש לפרש ולהוסיף שאם 
לא טען לא טוענים לו ובדיני נפשות טוענים גם בלא טען אך למסית 

חייא בר אבא שנאמר ' חמא אמר ששמע בפרקו של ר 'ור ,לא טוענים
' שמואל בר נחמן אמר בשם ר' במסית לא תחמול ולא תכסה עליו ור



יונתן שלומדים את זה מנחש הקדמוני שנענש אף שיכל לטעון דברי 
 .הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים

ב אמר אלוקים לא תאכלו ממנו אומר שכל המוסיף גורע שכתו חזקיה
' י הא''געו בו ורב משרשיא למד מהפסוק אמתים וחצי ארכו שעולא ת

' י הע''ורב אשי למד מהפסוק עשתי עשר שע ,ירד ממאתיים לאמתים
 .ירד אחד משתי עשרה

אך אם  עמוד באומר שבמודה מועיל רק טענת משטה הייתי בך  אביי
ורב פפא בר , לא היו דברים מעולם הוא לא נאמן והוחזק כפרן אומר

 .רב אחא בר אדא אמר בשם רבא שאנשים לא זוכרים דברים של חנם
הכמין עדים לחבירו בכילה ואמר לו מנה לי בידך ואמר לו כן  אחד

אמר רב כהנא הרי  ,אמר לו הערים והישנים יהיו עדים ואמר לו שלא
אחד הכמין עדים בקבר ואמר לחבירו וכן היה מעשה ש, הוא אמר לא

מנה לי בידך אמר לו כן אמר לו המתים והחיים יהיו עדים אמר לו לא 
ה שאמר רב אמר רבינא או רב פפא שמ, ש הרי הוא אמר לא''אמר ר

הבדל בין אמר הלווה לאמר המלוה ושתק  שצריך לומר אתם עדי אין
 .ודאהשדוקא אם אמר הלוה לא אך אם שתק זה נקרא ה, הלווה

שקראו לו קב שטרות שיש לו בעלי חובות ופעם הוא אמר  היה אדם
נ ''נ ואמר ר''אין לי נושים מלבד פלוני ופלוני והם באו ותבעוהו לפני ר

 .שזה לא הודאה שאדם עשוי לא להשביע את עצמו
שמת הוא אמר ובשעה , אחד קראו עכבר השוכב על דינרים לאדם

' וע את היורשים לפני רשהוא חייב לפלוני ופלוני והם באו לתב
יוסי והוא אמר שרק מחיים יש סברא שאין אדם עשוי ' ישמעאל בן ר

אך לא לאחר מיתה  והיתומים פרעו חצי ובאו  ולהשביע את עצמ
חייא והוא אמר שכמו שאדם עשוי לא ' לתבוע את החצי השני לפני ר

כ ''להשביע את עצמו כך הוא  עשוי שלא להשביע את בניו אמרו לו א
 .זיר את מה שקבלנו אמר להם כבר הורה זקןנח

בפני שנים ועשו קנין כותבים ואם לא לא כותבים ואם הודה  אם הודה
רב אסי לא כותבים ורב חשש לללא קנין לרב אמי כותבים ו' בפני ג

ורב אדא בר אהבה אומר , לדברי רב אסי במעשה שהיה לפניו
י שנים שאם הודה בפנ ,שבאודיתא לפעמים כותבים ולפעמים לא

שכבר היו מכונסים אינו הודאה אך אם הוא כינסם והודה לפניהם זה 
הודאה ורבא אומר שגם אם אספם אינו הודאה עד שיאמר היו עלי 

ומר בר רב אשי אומר שגם אם אמר שיהיו עליו דיינים אינו  ,דיינים
ע אם ''ולכו, הודאה עד שיקבעו מקום שישלחו ויזמינוהו לבית הדין

ן כותבים רק בקנו מידו ובקרקע לאמימר לא כותבים הודה במיטלטלי
ולמר זוטרא כותבים ולהלכה כותבים וכשהגיע רבינא לדמהריא אמר 
לו רב דימי בר הונא מדמהריא מה הדין במיטלטלין שהם בעין אמר לו 

ורב אשי סובר שכיון שהם מחוסרים גביה אינם  ,שהם כקרקעות
 .כקרקע

לנו כתבו וחתמו ותנו לו ואמרו אמר הודאה שלא היה כתוב  היה שטר
ל שיש חזקה שהעדים לא חתמו על השטר ''אביי ורבא שזה כדברי ר

ורב פפא או רב הונא בר רב יהושע אמרו האם  ,כ נעשה בגדול''אלא א
יש דבר שאנו לא יודעים והסופרים יודעים ואכן שאלו את סופרי אביי 

 .ורבא והם ידעו
 ,הדברים שטר אודיתא שהיה כתוב בו זכרון היה

ד אך לא היה כתוב בו במותב שלושה היינו ''וכל הלשונות של ב דף ל
ל שלא חתמו אם לא נעשה ''ואחד איננו סבר רבינא שזה כדברי ר

ורב נתן בר אמי אמר שאמרו בשם רבא שבמקרה כזה חוששים  ,כראוי
ד לא צריך יותר אך ''נ בר יצחק אומר שאם כתוב בו ב''ור, ד טועים''לב

אלא  כדברי שמואל ששנים שדנו דינם דין ד חצוף''הם ב קשה אולי
ד של רבנא אשי אך קשה אולי ''ד חצוף ויש לומר שכתוב בו ב''שהם ב

 ויש לומר שכתוב בו ואמר לנו רבנא אשי, רב אשי עצמו סבר כשמואל
 . 'וודאי הוא לא צוה לכתוב בפחות מג

דה תיבה אם אחד אמר ראיתי שאביכם הטמין מעות בשי שנו בברייתא
או מגדל והוא אמר של פלוני או של מעשר הם בבית אינו נאמן אך 
בשדה הוא נאמן והכלל הוא שאם בידו לטלם הוא נאמן ואם לא אינו 

ואם הם עצמם ראו שאביהם הטמין מעות בשידה תיבה או מגדל , נאמן
, דבריו קיימים , אם כמוסר דבריו ,ואמר של פלוני או של מעשר הם

ואם אחד היה מצטער על מעות היכן  ,ם אינו כלוםואם הוא כמערי
הניח לו אביו ובא בעל החלום ואמר לו כך וכך הם במקום פלוני הם 
והם של מעשר היה מעשה כזה ואמרו שדברי חלומות לא מעלים ולא 

 .מורידים
ל אומר שכותבים פלוני ''ד כותבים זכאי ור''אומר שבפסק ב יוחנן' ר

מדבריהם הזדכה כותבים א אומר ש''רופלוני מזכים או מחייבים ו
וההבדל בין הטעמים הוא אם הדיין שזיכה צריך להשתתף  ,פלוני

ד ואם מפרטים ''בטעות של האחרים שאם כותבים זכאי הוא חלק מהב
ויש להקשות  ,כ הוא לא צריך לשלם עמם''את המזכים והמחייבים א

עים שבכל מקרה הוא יאמר להם אם הייתם שומעים לי לא הייתם טו
אלא יש לומר בחילוק בין הטעמים אם האחרים צריכים לשלם את 

ד שכותבים זכאי הם משלמים את שלו ואם מפרטים הם ''חלקו שלמ
ויש להקשות שהם יאמרו לו לולא אתה עמנו  ,לא משלמים את חלקו

יוחנן ' ויש לבאר שנחלקו לגבי לא תלך רכיל שלר ,לא היה יוצא הדין
ם הכל שלא יראה ל כותבי''רכיל ולר לךתם לא וכותבים רק זכאי מש

לרכילות וגם לשקר לכן יכתבו מדבריהם הזדכה  א חשש גם''כשקר ור
 .פלוני

לכאורה אין הכוונה  ,מכניסים אותם אומרת שכשגמרו את הדין המשנה
' לבעלי הדינים שהרי הם שם אלא מדובר על העדים אך זה לא כדעת ר

יהושע בן ' חד ולרנתן ששנינו שעדות מצטרפת כשיראו שנים כא
נתן ' והעדות לא מתקימת עד שיעידו יחד ור, קרחה גם בזה אחר זה

ויש לומר  ,מחרי נהש בר ששומעים דבריו של אחד היום ואת דבריסו
נחמיה שיקירי ירושלים ' שהמשנה דברה על בעלי הדין וכדברי ר

את העדים והוציאו כ ''ין ושמעו דבריהם ואחי הדהכניסו את בעל
ויש ברייתא שגמרו את הדבר  ,כ הכניסו את בעלי הדין''ואח אותם ודנו

 .נתן' מכניסים את העדים וזה לא כדעת ר
מעיד על המנה שק ''לתק נחלקו בסברא ש''יהושע בן קרחה ות' ר

, יהושע סובר ששניהם מעידים על חיוב מנה' ור ,לא מעיד השניהאחד 
ב לא יקום או שנחלקו בפסוק והוא עד או ראה או ידע ושנינו שכשכתו

עד הכוונה אחד והתורה כתבה אחד ללמד שבכל מקום שכתוב עד 
' ור ,הכוונה שנים והתורה כתבה בלשון יחיד לומר שיראו כאחד

יהושע סובר שלומדים מוהוא עד או ראה או ידע שבכל מקרה יחשב 
 .לעדות

ק עד אחד בא לשבועה ולא לממון ''נחלקו בסברא שלת ק''נתן ות' ר
באים יחד אינם מעידים בפה נתן פשוט שגם כש' ף ולרולכן צריך צירו

או שנחלקו , אחד אלא שמצרפים אותם ומועיל צירוף גם למחרת
ק של ''נתן סברו כת' ק ור''ות עמוד ב, בפסוק אם לא יגיד ונשא עוונו

ק מקישים הגדה לראיה ''יהושע שצריך לראות יחד ונחלקו שלת' ר
ש בן ''ר, ישים הגדה לראיהנתן לא מק' שגם ההגדה תהיה יחד ולר
 יוסי בר חנינא ולא הצליח  יום אחד הוא' אליקים השתדל לסמוך את ר

' האם מישהו יודע אם הלכה כר יוחנן שאל' יוחנן ור' ב לפני ריש
יוסי בר חנינא הוא ' ש בן אליקים על ר''יהושע בן קרחה או לא אמר ר

שקודם יסמוך ש בן אליקים ''יוחנן שהוא יאמר אמר ר' יודע אמר ר
יוחנן סמך אותו ואמר לו בני אמור כיצד שמעת אמר לו ' אותו ור

יוחנן וכי לזה ' אמר ר ,נתן' יהושע בן קרחה מודה לר' שמעתי שר
יהושע שלא צריך להיות ביחד ' ראיה סובר רההוצרכתי הרי אם בעיקר 

יוחנן כיון שעלית לא תרד ' אמר ר, בהגדה ודאי לא צריך להיות יחד
 .זירא שכשאדם גדול סומך אינו חוזר בו' אמר ר

יהושע בן קרחה בין ' אומר בשם רב שהלכה כר חייא בר אבין' ר
 ,במטלטלין בין בקרקעות ועולא סובר שרק בקרקעות ולא במטלטלין

אבא אמר בשם ' וקשה שר אביי שלדבריו יוצא שנחלקו בקרקע ואמר
ורב אידי  ,יהושע בעדות קרקע' רב הונא בשם רב שחכמים מודים לר

יהושע ' בר אבין שנה בברייתא של נזיקין של קרנא שחכמים מודים לר
 ,בעדות בכור ועדות קרקע ועדות חזקה וכן לענין שערות של בן ובת

אמר עולא שאין להקשות מאדם על אדם שרב אידי סובר שלא נחלקו 
 .חייא בר אבין סובר שכן נחלקו' ור

ש עדות על שערה אחת רב אידי שבבן ובבת אין לומר שי מה שאמר
בגב ואחד בכרס כי זה חצי דבר וחצי עדות אלא שעד אחד אומר שיש 

ורב יוסף אמר , שני שערות בגב והשני אומר שיש שני שערות בכרס
יהושע בן קרחה בין בקרקע בין במיטלטלין ' בשם עולא שהלכה כר

זירא בשם רב שהלכה כמותו ' והתלמידים שבאו ממחוזא אמרו בשם ר
רקע ולא במטלטלין ורב לשיטתו שעידי הודאה אחר הודאה רק בק

והודאה אחר הלואה מצטרפים  אך הלואה אחר הלואה והלואה אחר 
נ בר יצחק שאל את רב הונא בר רב יהושע ''ור, הודאה לא מצטרפים

כי כל אחד מעיד על מנה אחר  שכמו שבהלואה אחר הלואה אין צירוף
המנה שהוא מודה בפני זה הוא בהודאה אחר הודאה נאמר שעל  כך גם

אמר רב הונא שהוא אומר לשני שבמנה הזה כבר , לא מודה בפני זה
אמר רב  ,נ תנוח דעתך שהנחת את דעתי''הודיתי בפני פלוני אמר ר
נ שרבא או רב ששת זרקו גרזן על דברי רב ''הונא מה הניחותא אמר ר

שאת שהודאה אחר הודאה זה כהודאה אחר הלואה שהוא אומר לשני 
נ שעל זה אומרים עליכם שאתם ''תי בפני פלוני אמר ריהמנה הזה לו

 .קוצצים דקלים ונוטעים אותם שוב
סוברים שבין הודאה אחר הודאה או הלואה ובין הלואה אחר  נהרדעי

 .יהושע בן קרחה' הלואה או הודאה מטרפות כדברי ר
אומר שעדות שמכחישה את האחרת בבדיקות כשרה בדיני  רב יהודה

מונות ואמר רבא שמסתברים דברי רב יהודה כשאחד אומר שהמנה מ
היה בארנק שחור והשני אומר שהיה בארנק לבן אך אם אחד אומר על 

ויש , המנה שהיה שחור והשני אומר שהיה לבן אינם מצטרפים
רב חסדא ול בדיני נפשות הרי ארנק שחור פסלהקשות כי הכחשה ב

אומר שהרגו בארירן העדות  אומר שאם אחד אמר בסיף הרגו והשני
בטלה אך אם אחד אומר שבגדיו היו שחורים והאחר אומר שהיו 

 ,לבנים מצטרפים
דברי רב חסדא על אדם על אדם מיש לומר שאין להקשות מ דף לא

נהרדעי סוברים שגם אם אחד אומר מנה שחור והאחר , דברי רב יהודה
אך  ,יהושע בן קרחה' ולכאורה זה כדברי ר ,אומר לבן היה מצטרפים

יהושע דיבר כשאינם מכחישים אך במקרה הזה העדים ' ש לדחות שרי
ש בן אלעזר ''ויש לפרש שנהרדעי סוברים כמו ר, מכחישים זה את זה

כיתי עדים שאחת אומרת מנה ' ה על ב''ש וב''בברייתא שלא נחלקו ב



יש בכלל מאתיים מנה ונחלקו בכת אחת והשניה אומרת מאתיים ש
 .ה יש בכלל מאתיים מנה''עדותם ולבש נחלקה ''שלב

אמי שאחד מהעדים אמר חבית של יין והשני ' שבא לפני ר היה מקרה
ולכאורה  ,אמי חייב לשלם חבית יין מתוך של שמן' אמר של שמן ור

ש דיבר כשניתן להכליל את ''ש בן אלעזר אך יש לחלק שר''זה כדעת ר
ויש היין בשמן  תהמנה בתוך המאתיים ובמקרה הזה לא ניתן להכניס א

במקרה שאחד אומר שהלוהו , לומר שהעדים דברו על דמי יין או שמן
חנינא ' בדיוטא עליונה והשני אומר שזה היה בדיוטא התחתונה ר

 .אומר שרבי צירף את עדותם
כתי וחברי חייבו ומה שכשדיין יוצא לא יאמר אני זי שנו בברייתא

יל כשכתוב לא תלך רכיל בעמך וכתוב הולך ר ,אעשה שהם רבו עלי
עליו קול שהוא מוציא דברים  והיה תלמיד אחד שיצא, מגלה סוד

 .מי הוציאו ואמר עליו זה מגלה סודותא' ור ב שנה''כ ד אחר''מביהמ
אדם יכול לסתור את הדין כל זמן שהוא מביא ראיה ואם אמרו  משנה

סותר ואם לא ' יום אם מצא תוך ל' לו שיביא את כל הראיות תוך ל
' ג אמר  מה יעשה אחד שלא מצא תוך ל''ותר ורשבאינו ס' מצא תוך ל

הבא ראיה  ,במקרה שאמר לו הבא עדים ואמר אין לי, כ''ומצא רק אח
ג ''ורשב ,ואמר אין לי ואחר זמן הוא מביא ראיה ומצא עדים אינו כלום

כ ''אומר מה יעשה אחד שלא ידע שיש לו עדים או ראיה ורק אח
אה הנידון שהוא מתחייב במקרה שר, ראיה או עדיםלו התברר לו שיש 

בדין והוא אומר קרבו פלוני ופלוני והעידוני או שהוציא ראיה מתחת 
ג ''רבה בר רב הונא אומר שהלכה כרשב גמרא. אפונדתו אינו כלום

ועוד הוא אמר שאין הלכה כחכמים ולכאורה פשוט שאם הלכה 
יש לומר שהוא מחדש שלא נאמר שרק  ,ג אין הלכה כחכמים''כרשב

ל שגם אם עשו ''קמ ,דיעבד נחזיר לוג וב''הלכה כרשב לכתחילה
 .כרבנן מחזירים

השני שאמרו לו הבא עדים ואמר אין לי אמר רבה בר רב הונא  במקרה
ג וגם כאן קשה אם הלכה כחכמים ''שהלכה כחכמים ואין הלכה כרשב

ג ויש לומר שהחידוש הוא שרק בזה אין ''פשוט שאין הלכה כרשב
ולא כדברי  ,ס הלכה כמותו אף בערב וצידן''השג ובשאר ''הלכה כרשב

בכל מקום ששנה ג ''יוחנן שהלכה כרשב' רבה בר בר חנה בשם ר
 .מלבד ערב צידן וראיה אחרונהבמשנה 

נ והוא אמר לו יש לך עדים או ראיה והוא ''שתבעוהו לפני ר היה ינוקא
 נ חייבו והוא בכה ושמעו אותו אנשים ואמרו אנו יודעים''אמר שלא ור

ג כיון שהוא באמת לא ''נ שבזה יודו רבנן לרשב''בעניני אביך אמר ר
 .ידע בעניני אביו

שטר הלואה אצל אשה אחת והיא אמרה שהיא יודעת שהוא פרוע  יצא
נ האמין לה אמר לו רבא האם זה כדברי רבי שאותיות נקנות ''ור

וללישנא , נ שהוא האמין לה מתוך שהיא יכלה לשרפו''במסירה אמר ר
, נ לא האמין לה ורבא שאל הרי יש לה מיגו שיכלה לשרפו''רא רבת

ורבא , ד אין לה מיגו''נ אמר שאחר שהתחזק השטר בב''ור עמוד ב
הקשה ששנינו ששובר שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו ואם אין עליו 
עדים והוא יצא מתחת ידי שליש או שהשובר כתוב אחר חיתום השטר 

 .נ''אמן ולא כרכ רואים שהשליש נ''אכשר 
יוחנן שלעולם יכול להביא ראיה לסתור עד ' אומר בשם ר רב דימי

 פלוני והעידוני ולכאורה קשהשיסתמו טענותיו ויאמר קרבו פלוני ו
כ כתוב קרבו פלונו ''מיניה וביה שכתוב יסתמו טענותיו וזה כרבנן ואח

ג  ''עת רשבואין לומר שרב דימי אמר לד ,ג''ופלוני והעידוני וזה כרשב
יוחנן ' שהרי ר, והוא פירש דבריו שיסתמו טענותיו הכוונה שאמר קרבו

, ג מלבד ערב וצידן וראיה אחרונה''אמר שבכל מקום הלכה כרשב
יוחנן שלעולם ' אלא יש לומר כדברי רב שמואל בר יהודה בשם ר

ויאמרו לו הבא עדים או ראיה  טענותיו יא ראיה וסותר עד שיסתתמומב
אך אם באו עדים ממדינת הים או ששק שטרותיו , ר אין ליוהוא אומ

 .של אביו מופקדת אצל אחרים יכול להביא ראיה ולסתור
יוחנן שאם אחד תקף את חברו בדין ואחד אומר ' אומר בשם ר רב דימי

כופים אותו ללכת ח ''של תנדון כאן והשני אומר נלך למקום הועד 
בירו מנה יוציא מנה על א אומר וכי מי שנושה בח''ור ,ועדהלמקום 

וכן אמר רב ספרא שאם שנים , מנה אלא כופים אותו ודן בעירו
התעצמו בדין ואחד אומר נדון כאן והשני אומר נלך למקום הועד 
כופים אותו ודן בעירו ואם צריך לשאול דבר שולחים וכותבים ואם 

ויבמה , אומר כתבו ותנו לי מאיזה טעם דנתוני כותבים ונותנים לו
אמי אמר שהולכת אפילו מטבריה ' כת אחר היבם להתירה ורהול

לציפורי ורב כהנא אומר שהמקור לכך הוא מהפסוק זקני עירו ולא 
 .עירה

אומר להלכה שכופים אותו ללכת למקום הועד והקשה רב אשי  אמימר
א אמר שכופים אותו ודן בעירו אמר אמימר שזה רק כשאומר ''שר

שעבד  לוה  ת הלוה כיווןכופים אהלוה למלוה אך אם המלוה אמר 
 .לאיש מלוה

עוקבן הבבלי , למר עוקבא שאורך כאור משה בן בתיה שלום שלחו
אמרו והוא אמר קבל לפנינו שירמיה אחיו העביר מעלי דרך בני אדם 

 ולכאורה קשה שכתוב אמרו ,לו והכריחוהו ויראה פנינו בטבריה
רחו כ כתוב ויראה פנינו בטבריה משמע על כ''משמע שהם ידונו ואח

 ,ויש לומר שאומרים לו ואם אינו מציית מכריחים אותו לבא לטבריה

ורב אשי אומר שזה היה דיני קנסות שלא דנים בבבל ושלחו למר 
 .עוקבא לחלוק לו כבוד

 
 פרק אחד דיני ממונות   דף לב
צריך דרישה וחקירה בין בדיני ממונות ובין בדיני נפשות שכתוב  משנה

' ביניהם הוא שבדיני ממונות מספיק גמשפט אחד יהיה לכם וההבדל 
לחובה ובדיני  בדיני ממונות פותחין בין לזכות ובין, ג''ות כובדיני נפש

בדיני ממונות מטים על פי אחד בין  ,נפשות פותחים בזכות ולא בחובה
ת על פי אחד לזכות ועל פי שנים ובדיני נפשו, לזכות בין לחובה

ן לזכות בין לחובה ובדיני בדיני ממונות סותרים את הדין בי ,לחובה
בדיני ממונות כל הדיינים יכולים ללמד זכות  ,נפשות סותרים רק לזכות

הוא  הכל מלמדים חובהכשבדיני נפשות הכל מלמדים זכות ואו חובה ו
בדיני ממונות מי שלימד זכות יכול לחזור וללמד חובה ובדיני  ,זכאי

ל לחזור נפשות מי שלימד חובה יכול לחזור בו ומי שלימד זכות לא יכו
דנים דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה ודיני נפשות , וללמד חובה

דיני ממונות גומרים בו ביום בין לזכות בין לחובה ודיני  ,וגומרים ביום
ולכן לא דנים נפשות גומרים בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה 

הגדול בדיני ממונות וטומאות וטהרות מתחילים מ, ט''יושבת ו יבערב
לדון דיני ממונות ואין הכל  הכל כשרים, י נפשות מתחילים מהצדובדינ

כשרים לדון דיני נפשות ורק כהנים לויים וישראלים המשיאים 
יש להקשות וכי צריך דרישה וחקירה בדיני ממונות הרי  גמרא. לכהונה

ניסן בשמיטה ובאו עדים ואמרו איך ' שנינו ששטר שזמנו כתוב בא
יום הייתם עמנו במקום פלוני  על שטר זה והרי באותואתם מעידים 

ואם , השטר והעדים כשרים שיתכן שכתבו את זמן השטר באיחור
לומר שאיחרו וכתבו אך בכל אמר שצריך דרישה וחקירה לא שייך נ

מקרה קשה על הברייתא הזו מהמשנה ששטרי חוב המקודמים פסולין 
 ,ך מאוחרים כשריםוהמאוחרים כשרים ואם צריך דרישה וחקירה אי

אך על הברייתא לא קשה שהיא באה לומר שאפילו בשמיטה שלא 
מצויים להלוות ולכן קשה לומר שאחרו את זמן השטר כיון שהוא מרע 

ז כיון שבשביעית רק סופה משמטת לכן מכשירים את ''את השטר בכ
חנינא אומר שמדאורייתא צריך דרישה וחקירה גם בדיני ' ר, השטר

משפט אחד יהיה לכם ומה שתקנו שלא צריך דרישה  ממונות שכתוב
ויש להקשות  עמוד ב, וחקירה כדי שלא יהיה נעילת דלת בפני הלווים

כ בטעו הדיינים לא ישלמו ויש לומר שאז יהיה עוד יותר נעילת ''שא
ורבא אומר שמשנתינו דברה בדיני קנסות שצריך דרישה וחקירה , דלת

ורב פפא סובר שגם , ישה וחקירהצ דר''אך לגבי הודאות והלואות א
ודאות והלואות צריך דרישה וחקירה באופן שהדיינים מרגישים בה

וכמו , צ דרישה וחקירה''שהדין מרומה אך כשאין הדין מרומה א
ל שבפסוק אחד כתוב בצדק תשפוט עמיתך וכתוב צדק צדק ''שביאר ר

מספיק צדק וכשהוא מרומה יש לדקדק  תרדוף אלא כשאינו מרומה
רב אשי אומר שהמשנה כמו שתירצו ובפסוקים יש לבאר   ,ק צדקצד

שיש להצדיק היטב גם בפשרה כגון ששתי ספינות עוברות בנהר 
ופוגשות זו בזו ואם שניהן יעברו שניהן יטבעו ויוכלו לעבור זו אחר זו 
וכן שני גמלים שעולים במעלות בית חורון ופוגשים זה בזה ושניהם 

יעברו שניהם יפלו ואם אחת טעונה ואחת לא לא יכולים לעבור ואם 
תדחה הקרובה  וכן אם אחת קורבה והשניה לא ,עונהתדחה שאינה ט

 .ואם שניהם שוים מטילים פשרה ביניהם ויעלו שכר זה לזה
ד יפה ''על הפסוק צדק צדק תרדוף שיש ללכת אחר ב שנו בברייתא

נינו שאם יש עוד ש, יוחנן בן זכאי לברור חיל' א ללוד אחר ר''אחר ר
קול ריחיים בבורני זה סימן שיש שבוע הבן שהוא ברית מילה ואם יש 

 .אור הנר בברור חיל יש שם משתה
וק צדק צדק תרדוך שיש ללכת אחר חכמים על הפס עוד שנו בברייתא

יהושע ' אחר ר ,ז לברור חיל''א ללוד אחר ריב''לישיבה אחר ר
מתיא ' אחר ר ,בני ברקע ל''אחר ר ,אחר רבן גמליאל ליבנה ,לפקיעין

' אחר ר ,יוסי לציפורי' אחר ר ,חנינא בן תרדיון לסיכני' אחר ר ,לרומי
אחר רבי לבית  ,יהושע לגולה' אחר ר ,יהודה בן בתירא לנציבין

 .אחר חכמים ללשכת הגזית ,שערים
ור הוא הביאמבאר שבדיני נפשות שפותחים לזכות  רב יהודה

וסמים אותם כ ח''ועולא מקשה שא, שאומרים לעדים מי אמר כדבריכם
ש בן אלעזר שמסיעים את ''אך יש לומר שאכן יחסמו כמו שאמר ר

אך יש לומר  ,העדים ממקום למקום כדי שתטרף דעתם ויחזרו בהם
ד עצמם דוחים את ''ששם הם נדחים מעצמם וקושיית עולא היא איך ב

ורבה , ועולא מבאר שאומרים לנידון יש לך עדים להזימם, דבריהם
 אך למעשה זה לא, ים זה חובהד שלעדזכות לאחמקשה איך פותחים ב

חובה שהרי עדים זוממים נהרגים רק אחר שנגמר הדין על פיהם ויש 
עדים  אוא שותק עד שיגמר הדין ואז יבולומר שהקושיא היא שאם הו

ורבה מבאר שאומרים לו יש לך עדים , להזימם ואז זה חובה להם
הזדכה פלוני ורב כהנא אומר שאומרים להם מדבריכם , להכחישם

ורב  ,ואביי ורבא אומרים שאומרים לו אם לא הרגת אין לך מה לפחד
וישנה  ,אשי אומר שאומרים מי שיודע לו זכות יבא ללמד עליו זכות

איש אותך  ברייתא כדברי אביי ורבא שרבי למד מהפסוק אם לא שכב
 . חילה לזכותואם לא שטית שפותחים בדיני נפשות ת


